De hobbyavond
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reensche Compagnie aan de
Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.30 uur.
De komende hobbyavond is op : maandag 1 maart 2004
Vanavond komt de heer Tomeij na lange tijd weer bij ons op de vereniging. Hij is beslist een
markant persoon in de aquaristiek. Door vele reizen en vele jaren ervaring heeft hij altijd
boeiende lezingen. Vanavond de nieuwste lezing "omringt door water en door glas"
gepresenteerd op maar liefst 3 schermen.
Het gaat over de cultuur van aquariumplanten; over vissen en hun natuurlijke bedreiging; over
natuurlijke biotopen; opnamen vanuit Borneo; over labyrinthvissen en nog veel meer. Kortom
een avond om niet te missen.
! Kent u nog mensen met een aquarium die niet lid zijn van de vereniging? Neem ze mee
naar de hobbyavond om kennis te maken!
! Bent u al een tijdje lid van onze vereniging en nog nooit op een hobbyavond geweest?
Kom nu!
Om te genieten van een mooie lezing en om kennis te maken met andere liefhebbers.

Gezellig!
Ja, dat was het op de afgelopen jaarvergadering wel weer, en uit de discussie die we gevoerd
hebben bleek dat dit toch een goed iets is binnen onze vereniging. Het feit dat wij een
vriendenclub zijn die niet alleen komen voor de goede sprekers en andere avonden maar ook
omdat het eigenlijk altijd wel gezellig is is iets wat in ons voordeel spreekt. Door deze
discussie weten wij ook dat er eigenlijk niet veel hoeft te veranderen binnen onze vereniging,
en dat de leden (die aanwezig waren in ieder geval) het zoals het nu georganiseerd wordt het
op deze manier prima vinden.
Ook dit voorjaar staan er weer een aantal zaken op het programma die voor de nodige
afleiding kunnen zorgen; op onze hobbyavond in maart krijgen we het toppertje Thomey die
ons zijn nieuwste lezing zal gaan brengen, ook in maart is er natuurlijk de uitslag van de
distriktskeuring op 6 maart, ook nog in maart is er de Aqua Terra marktdag in Veenendaal op
de 28ste. Al met al dus een drukke maand.
In juni zullen we een uitstapje maken waarschijnlijk naar de Drensche Aa, met aansluitend
een barbecue. Over het hoe of wat hou ons boekje maar in de gaten!
Zoals je ziet doen wij er alles aan om het jullie zo leuk, leerzaam, informatief en gezellig
mogelijk te maken, dus blijf vooral komen!
Tot op de volgende hobbyavond
Nico

Van de secretaris
En toen was er alweer een ledenvergadering voorbij. We hebben afscheid genomen van
Jolanda Veenendaal als bestuurslid en Bart Vries verwelkomd op haar plek. De opkomst was
niet zo hoog als vorig jaar maar toch is er veel besproken en ook gediscussieerd.
Er zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest die ik hier even wil toelichten nadat er in
het bestuur nog over is gesproken.
Gezien ons positief saldo werd er gevraagd of het mogelijk was een beamer aan te schaffen en
die vervolgens te verhuren. Op dit moment zijn wij van mening dit niet te moeten doen om
een aantal redenen. De aanschafwaarde is hoog. Hij zal verzekerd moeten worden. We zullen
hem als vereniging maximaal 2 a 3 keer per jaar gebruiken. Voor verhuur van zo'n apparaat
zal elke keer een waterdicht contract moeten worden opgemaakt om risico's te voorkomen.
Ook verwacht het bestuur van sprekers dat zij hun apparatuur zelf meenemen. Er wordt
geïnformeerd wat het huren van een beamer kost voor de toekomst.
We zullen dit jaar niet op de braderie (koninginnedag) gaan staan. We hebben dit 2 jaar
gedaan. Het was leuk om te doen maar de kosten van de standplaats is erg hoog en de
opbrengst laag.
Uit de discussie over onze vereniging kwam naar voren dat wij eigenlijk heel tevreden zijn
met ons "cluppie" zo! De aanwezigen op de vergadering waren wel erg benieuwd naar de ca
35 leden die we nooit zien op de hobbyavonden. We gaan proberen deze mensen te benaderen
en te vragen waarom ze niet komen.
Voor nieuwe leden zullen we daarom een aanmeldingsformulier maken waar tevens een
aantal vragen op worden gesteld over het aquarium en over de persoon zelf. Hiermee willen
we voorkomen er leden bij te krijgen waar we zo weinig van weten.
Het idee om meer tijd uit te trekken voor de keuring en een keurmeester 2 dagen te laten
komen wordt geprobeerd te regelen voor 2004. Het doel hiervan is dat de keurmeester ook tijd
heeft nadere tips en wetenswaardigheden te vertellen waar de deelnemer wat mee kan.
Op zaterdag 12 juni willen we een excursie organiseren naar de Drentse AA gevolgd door de
BBQ!
In het weekend van 3 en 4 juli houden we de vijverkeuring.
Nou dat was het eerst wel weer…. Vragen? Kom gerust langs.
Nomi

Voor u uitgezocht
Op de jaarvergadering kwam het verzoek om eens een rubriek in het boekje te zetten over
goede boeken en goede websites over onze hobby. Omdat dit natuurlijk best subjectief is en
meningen verschillen geef ik hierbij een voorzet door mijn meest geliefde boeken aan jullie te
vermelden.
" Om vissen op te zoeken en hun gedrag te bestuderen is er maar een (serie) boek die ik
gebruik en met mij vele anderen. De (jammergenoeg) duitse MERGUS bestaat uit een enorme
serie op alle gebied. Zoetwater, zeewater, vijvers, fossielen enz. Nu zijn er ook speciale

uitgaven voor meervallen. De algemene zoetwaterserie bestaat inmiddels uit 6 delen en een
index over de eerste 5.
" Voor planten hebben wij tegenwoordig nog maar 1 boek in de kast: "Handboek
Aquariumplanten" van Christel Kasselman. Verder geen toelichting nodig!
" Een algemeen boek over cichliden (maar zeer uitgebreid!) is: "het cichlidenboek" van Ad
Konings. We hebben hem nog niet zo lang maar zeker de moeite waard omdat dit boek nu
eens niet alleen de vissen beschrijft maar ook mogelijke combinaties van vissen en hun
biotopen.
" Als discusliefhebber bezitten wij meerdere discusboeken zowel in het duits als in het
nederlands. Ik wil er hier 2 noemen:
"Diskusfische, Schwimmende Juwele" van Horst W. Kohler.
" Amazoniens Diskusfiche" van Hans J. Mayland
Wat het internet betreft ben ik een fan van de zgn. Startpagina's. Hierop kun je vervolgens
zowel goede als minder goede sites vinden over het onderwerp dat je zoekt.
" http://aquarium.pagina.nl
http://cichliden.pagina.nl
http://zoetwater.pagina.nl
http://zoutwater.pagina.nl
http://tropische-vissen.pagina.nl
http://discus.pagina.nl
Een erg goed initiatief om planten te ruilen is de volgende site. Kijk er eens op misschien dat
je kunt helpen deze site te laten bestaan.
" http://www.aquaplantsexchange.nl/
Nomi

Visreis naar de Amazone
Kijk voor dit reisverslag hier

