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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 4 november 
2019 met als gastspreker: 
 
Johan Egberts 
 
Op deze hobby avond doet Johan verslag van de reizen 
die hij in 2015 en 2017 heeft gemaakt in Colombia. 
 
In september 2015 en september 2017 zijn  Johan 
samen met Hans Osendarp weer naar Colombia 
geweest om aquariumvissen te gaan zoeken. Tijdens 
deze reizen ging het soms iets anders dan gepland, 
maar er ging ook heel veel goed. In deze lezing, met 
vele foto’s en video opnamen, komen o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod: 
 
• Het verblijf op de Arenosa; 
• Klimaatverandering, aantasting van het 
regenwoud, de toename van het aantal kippenfarms; 
• De prachtige natuur van het Amazonegebied; 
• Hoe wordt een natuurdocumentaire gemaakt? 
• Wetenschappelijk onderzoek naar muizenstaart 
mesvissen (Gymnorhamphichthys rondoni); 
• Diverse biotopen met de daarin voorkomende 
(aquarium)vissen, zoals diverse zalmen, 
(dwerg)cichliden en meervallen; 
• De vangst van Corydoras arcuatus; 
• Bezoek aan de exporteur van aquariumvissen in 
Bogota. 
 
Het wordt zeker een avond met interessante beelden en 
verhalen, dus zeker komen. 
Ook geïnteresseerden die geen lid zijn van Aquaria HS 
zijn van harte welkom, toegang is gratis. 
 
Tot ziens op de hobbyavond. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 

 
Labyrintvissen in beeld en woord,  
 
Henk Grundmeijer kwam ons met deze 
presentatie verblijden op de afgelopen 
hobbyavond. 
 
Een boeiende lezing vond ik zelf. Henk is een 
enthousiaste aquariaan die al jaren bezig is 
met de hobby, en dan met name met het 
houden en kweken van Labyrintvissen.  
 
Als kind had hij zichzelf voorgenomen om 
chocolade gourami's te gaan houden en ook te 
kweken. Dat laatste heeft een hele poos 
geduurd maar is uiteindelijk meerdere malen 
gelukt. Ook op dit moment heeft hij jongen van 
deze boeiende vis zwemmen. 
 
Bij jongen van de chocolade gourami is het 
overigens niet gebleven. We zagen prachtige 
foto's van verscheidene labyrinten, 
schuimnestbouwers en muilbroeders. De 
meesten door Henk zelf gehouden, gekweekt 
en op de foto gezet. Er zaten echt hele mooie 
en interessante vissen bij. 
 
Je zou zo zelf een bakje inrichten om één of 
meerdere soorten van deze vissen te gaan 
houden. 
 
Marleen 
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Website en communicatie materiaal wordt verzorgd 
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Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of 
planten?   Marleen Ammerlaan   06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl 

 


