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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Onze beurs op 12 oktober gaat NIET door! 
 
 
De komende hobbyavond is op maandag 7 oktober 2019 
met als gastspreker: 
 
Henk Grundmeijer 
 
Met zijn lezing 'Labyrintvissen in beeld en woord' 
 
Henk neemt ons mee langs de mooiste soorten en 
omdat hij kweekt met deze vissen zullen we  dus ook de 
balts, paringen, nesten en jongen zien van diverse 
soorten. 
Speciale aandacht is er voor de chocoladegoerami die 
Henk verschillende keren heeft gekweekt. Prachtige 
vissen, mooie verhalen en interactie met ons als publiek 
kunnen we van Henk verwachten. 
 
Kortom het belooft een boeiende avond te worden en 
ook geïnteresseerden die geen lid zijn van Aquaria HS 
zijn van harte welkom, toegang is gratis. Tot ziens op de 
hobbyavond. 
 

 
Microctenopoma ansorgii Sphaerichthys 
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Seizoen  2019 / 2020 

 
2 september 2019 Eigen avond 
7 oktober 2019 Labyrinthvissen  door Henk Grundmeijer 
4 november 2019 Colombia: de belevenissen tijdens 
onze visreizen in 2015 en 2017 door Johan Egberts 
2 december 2019 Uitslag keuring  
13 januari 2020 Borneo door Jan en Margie van der 
Heijden  

  

 
3 februari 2020 Ledenvergadering 
2 maart 2020 De Surinaamse diamanten in het oerwoud 
door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
6 april 2019 Meervallen groot(s) en klein  door Bart 
Vries 
11 mei 2020 Eigen avond 
? juni 2020 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Op zaterdag 2 november houden we weer 
onze jaarlijkse huiskeuring.  
 
Welk type aquarium u ook heeft, meedoen kan 
altijd en is ook nog eens leerzaam voor u en al 
onze leden. 
Met de foto en filmbeelden, die van uw 
aquarium worden gemaakt, presenteert de 
keurmeester in december de uitslag van de 
verenigingskeuring. 
De keurmeester is dit jaar Henk Veenstra, 
bondskeurmeester van de NBAT. 
Bij deze een oproep om u op te geven voor 
deelname aan de huiskeuring, zodat we weer 
een mooie hobbyavond hebben in december. 
Opgeven kan per mail, 
voorzitter@aquariahs.nl. 
 
 

 
De uitslag van de Landelijke keuring van de 
Nederlandse Bond Aqua-Terra wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 12 oktober 2019 in de 
twee marken te Maarn. 
Het adres, trompplein 5 3951 CR Maarn. 
De toegang is gratis. 
De presentaties beginnen om  13.00 uur. Zaal 
open om 12.30 uur. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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 

 


