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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 6 mei 2019 
met als gastspreker: 
 
Rob Uvenhoven 
 
Met de lezing “Regenbogen vangen in Papua Land” 
 
Rob Uvenhoven is sinds juli 1970 lid van de Alkmaarse 
aquarium vereniging Rode Rio. 
Rob was ook eens actief als keurmeester bij de NBAT 
en heeft veel landen en biotopen in de tropen actief 
bezocht. 
 
In de lezing “Regenbogen vangen in Papua Land” 
maken we kennis met het stenen tijdperk. Maar gaan op 
jacht naar de biotopen waarin we regenbogen vinden als 
Melanotaenia Boesemani, Glossolepis Incisus in het 
Sentani meer. We bezoeken tussendoor de Papua 
stammen als de Dani en Krowai. Via Port Moresby 
bezoeken we Papua Nieuw Guinea, het meer 
Australische deel. Tenslotte gaan we naar de biotopen in 
delen van Australie. Met veel film materiaal onder water 
en vanuit de lucht krijgen we een indruk hoe en waar 
regenbogen leven en de Papua's er mee omgaan.  
 
Kortom, een gevarieerde speciaal lezing met foto en 
filmbeelden van natuurlijke omgevingen. 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2018 / 2019 

 
3 september 2018 Eigen avond 
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel 
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat 
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
3 december 2018 Uitslag keuring  
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreken door 
Willem Kolvoort  

  

 
4 februari 2019 Ledenvergadering 
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver  
door Theo Verheij 
1 april 2019 Eigen avond 
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door 
Rob van Uwenhoven 
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Maandag 1 april 
Het was weer eens ouderwets druk op de eigen 
avond. Last-minute voorbereiding maar we 
lieten onze kersverse district winnaar Matthijs 
de avond vollullen. We hebben de hele 
districtskeuring gezien en besproken. Jammer 
was wel dat er maar weinig bakken hebben 
meegedaan. 
Na de pauze met verloting hebben wij ons met 
elkaar gestort op de beurs. Hoe staan we 
ervoor en wie heeft er nog ideeën. Daar zijn 
mooie dingen uit voortgekomen en het beurs 
team kan weer verder. 
Ik heb me weer prima vermaakt en zie jullie 6 
mei 2019 
 
Belinda 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Engel Zonneveld 0598-391105 
penningmeester@aquariahs.nl 
  
Website en communicatie materiaal wordt verzorgd 
door: Nico Bulthuis,  0598-390894 
media@aquariahs.nl 
 
Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of 
planten?   Marleen Ammerlaan   06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl 

 


