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Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in Wijkcentrum 
"De Kern" aan de Rembrandtlaan 72A te Hoogezand. Aanvang is 20.00, 

zaal open om 19.30. 
 

De komende hobbyavond is op: maandag 7 maart 2016 met als 
gastspreker: 

 

Rommer Talens 
 

Met een lezing over: Zoetwatergarnalen  
 

Nou klinkt dat misschien niet gelijk voor iedereen interessant, maar dat 
zal het wel worden! 

Want ook voor mensen die nu (nog) geen garnalen hebben komt er veel 
interessants voorbij.  

 
 

 
 

Het beloofd wederom een interessante avond te worden met mooie 
beelden en toelichtingen. 

Dus kom allen kijken en luisteren, ook niet leden zijn van harte welkom. 
 

Meer informatie over de avond kunt je vinden op pagina 4 
 

Tot ziens op de hobbyavond. 
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Na meer dan tien jaar heeft Nico de voorzittershamer overgedragen, 
daarvoor is hij jaren secretaris geweest. In mijn eerste “Mededeling van 
de voorzitter” wil ik dan ook langs deze weg graag nogmaals mijn 
waardering en dank uitspreken voor het vele werk wat Nico voor de 
vereniging heeft gedaan. Gelukkig verdwijnt Nico niet helemaal van het 
toneel, hij blijft de “Media” doen. 
 
Afgelopen hobby avond, de jaarvergadering, heeft ook een actiepunt voor 
de leden opgeleverd. Graag wil ik via deze weg jullie hier nog eens aan 
herinneren. Actie voor de leden is om komende hobbyavond voorstellen 
aan te leveren voor de excursie in juni. Maar wachten tot de hobbyavond 
hoeft wat mij betreft niet, de voorstellen mogen ook wel alvast aan mij 
worden gemaild, graag naar voorzitter@aquariahs.nl. 
 
Onlangs is Ron van Brakel bij Henk de Haan en mij langs geweest voor 
de districtskeuring. Daarnaast is hij natuurlijk bij de deelnemers binnen 
het district van de andere verenigingen langs geweest. Het resultaat 
wordt op 12 maart a.s. bij de aquarium vereniging in Harlingen 
gepresenteerd. Een avond die ik iedereen kan aanraden. Zie voor 
verdere informatie verderop in dit boekje. 
 
Tot op de komende hobby avond, met de beste schoonmaakploeg voor 
het aquarium, garnalen! 
 
Martin Koetze 
 
 
 

 https://www.facebook.com/aquariahs 
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Onder enorme belangstelling opent de voorzitter Nico de vergadering. 
Van de 30 leden zijn er 18 aanwezig. We verwelkomen een nieuw lid 
Geert. De agenda wordt gevolgd en er volgt een uitgebreid verslag van 
alle hobbyavonden. We hebben het afgelopen jaar meerdere mooie 
avonden gezien en meegemaakt. Ik kijk alvast vooruit en zie dat er 
komende maanden een mooie invulling gegeven wordt. 
 
Tijdens de ledenvergadering volgen een aantal mooie discussies over de 
huiskeuring, hoe gaan we verder? Beslissingen worden genomen en 
vanaf dit jaar zal de huiskeuring ongeacht het aantal deelnemers niet 
door een bondskeurmeester worden uitgevoerd. Ook willen we met 
elkaar een excursie doen en deze afsluiten met een BBQ. Ieder neemt 
voor 7 maart zijn idee mee en dan zullen we de knoop doorhakken. 
 
Het idee is om het boekje te vervangen voor een nieuwsbrief.  Dit wordt 
verder uitgewerkt door Nico.  
 
We hebben een nieuw bestuur. Unaniem wordt er gekozen en de uitslag 
is definitief! Martin Koetze gaat verder als voorzitter, Engelmund 
Zonneveld verruilt het secretariaat voor het penningmeesterschap en 
Belinda Dokter neemt als secretaris plaats in het bestuur. 
 
Na de rondvraag waarin gevraagd wordt of er de volgende keer meer 
structuur mogelijk is en de vraag of er een Forum op de website kan 
komen, sluiten we de ledenvergadering en volgt er een super gezellige 
korte snelle Bingo. Nico draait en roept de cijfers zo snel dat je er echt je 
best voor moest doen om alles goed mee te krijgen. Er waren weer 
mooie prijzen te winnen en al met al heb ik een gezellige avond gehad.  
 
Tot 7 maart.  
Belinda Dokter 
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Garnalen vormen namelijk de beste schoonmaakploeg die er is en 

daarom raad Rommer (bijna) iedereen aan om garnalen in het aquarium 
te houden. Vragen als: Welke soorten zijn geschikt? Kunnen in mijn 
aquarium ook garnalen en zo ja, welke soorten garnalen? Stellen 

garnalen nog speciale eisen? En hoe begin ik dan met garnalen zullen 
beantwoord worden.  

 
Daarnaast vertelt Rommer hoe je een klein bakje speciaal voor garnalen 
en eventueel kleine vissen kunt opzetten.  Ook geeft Rommer aan welke 

garnalensoorten allemaal in de handel te koop zijn en welke daarvan 
geschikt zijn.   

 
De lezing gaat ook over Akadama. Akadama is een vulkanische klei die 

in gebruik in grote hoeveelheden de ph en kh verlaagt. Als je het in kleine 
hoeveelheden gebruikt zal dit effect minder zijn, maar het maakt het 

water wel kristalhelder!  Daarom wordt het alsmaar meer toegepast in 
filters.  

 
Voor meer informatie over Rommer, zijn garnalen en  aquariumprojecten, 

zie ook de  facebookpagina: www.facebook.com/Rommerzijngarnalen 
 

 
 
Uitslag Districtskeuring 
 
Op 19 maart 2016 
 
Op deze avond wordt de uitslag gehouden van de in januari gehouden 
districtskeuring in het clubgebouw 
De Hamer, Rozengracht 6 8861 XZ te Harlingen. 
 
Keurmeester Ron van Brakel heeft de keuring verricht, en zal ook de 
uitslag verzorgen. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
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Nico
Getypte tekst
Als je er heen wilt geef dit dan even door aan Martin (voorzitter@aquariahs.nl of 0596-617530) dan kan hij wat regelen om gezamenlijk te reizen.
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Getypte tekst
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Beste Leden 
 
Wat is het doel van onze vereniging? Die vraag kwam bij mij bovendrijven 
tijdens de laatste hobbyavond. 
Gezelligheid? Ja dat is belangrijk maar dat kan het niet alleen zijn. 
Gelijkgezindheid? Dat moet er ook meet e maken hebben. Immers 
gelijkgezinden kunnen het vaak goed met elkaar vinden. 
Wat zoekt men eigenlijk? Ik denk dat iedereen daar weer een iets ander 
beeld bij heft maar ik denk dat ik heel dichtbij kom als ik beweer dat de 
meeste mensen meer willen weten over aquarium houden en wat daar 
allemaal bij komt kijken.  Ik denk dat dit de kern van onze vereniging is. 
En Ja we doen ook veel aan het delen van kennis. 
We doen aan lezingen, keuringen, een boekje met informatie, een website 
waar je ook heel wat kunt lezen en toch kwam er de laatste hobbyavond 
een vraag om nog meer te delen. 
Joop heeft begin van dit seizoen ook nog een poging gedaan waarbij je 
hem een vraag kunt stellen en dan zou hij daarop ingaan in het boekje…..  
Er kwamen geen vragen. 
Er is dus wel behoefte aan kennis en het delen van kennis, maar hoe doe 
je dat het beste. 
 
Denk er ook eens over na en laat ons weten hoe jij dat ziet. 
 
Pieter Medema en Nico Bulthuis. 
 



 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aquaria H-S. 

Aquariumvereniging Aquaria H-S. Opgericht 1950. Aangesloten bij de NBAT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
Martin Koetze 
Marcus Buschstraat 175, Delfzijl 
0596-617530 
Voorzitter@aquariahs.nl  

 

Secretaris  

Belinda Dokter  
Apollo 11, Hoogezand 
 
secretaris@aquariahs.nl  

Penningmeester  
Engel Zonneveld 
Julianastraat 48 Hoogezand 
0598-391105 
penningmeester@aquariahs.nl 
NL25INGB0003324148 
T.n.v. AV Aquaria HS 

Beeldmateriaal voor de vereniging 
wordt verzorgd door 
Pieter Medema 
050-5370518 
Pieter@medemaatjes.nl 

 

Heeft U vragen over de keuring? 
Of technische problemen?  
Bel dan 
Martin Koetze 
0596-617530 

 

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten? 
Neem dan contact op met: 
Marleen Ammerlaan 
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand 
06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl  

 

Heeft u iets voor ons boekje?  
Bel dan de voorzitter of stuur een mailtje naar:  
media@aquariahs.nl  

 

Website en communicatie materiaal 
wordt verzorgd door: 
Nico Bulthuis 
0598-390894 
media@aquariahs.nl 
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