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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 1 november 
2021 met de lezing: 
 
“Vissen met ballen” 
 
door Theo van Meegen en Hans Meulblok 
 
Hengelaars denken bij bovenstaande aan gigantische 
karpers die ze aan hun hengel krijgen. Maar anders dan 
de titel doet vermoeden gaan we niet met een hengeltje 
aan de waterkant zitten wachten totdat de karpertjes 
willen bijten. Aquarianen denken natuurlijk bij “Vissen 
met ballen” aan cichliden ! Cichliden zijn al lang op deze 
aardkloot aanwezig en behoren tot, denk aan de 
maanvis, de oudste aquariumvissen. Er is bijna geen 
aquariaan die niet ooit een cichlide verzorgd heeft. 
Kersenbuiken, apistogramma’s en maanvissen behoren 
tot het standaard assortiment wat in elke aquariumzaak 
aangeboden wordt. Hans en Theo nemen ons mee in de 
wondere wereld van de cichliden die zoveel meer te 
bieden heeft. Via een korte introductie wat nu eigenlijk 
cichliden zijn en hun plaats in de “levensboom” gaan we 
de verspreiding duiden. Alle herkomstgebieden gaan we 
langs en met de grote verscheidenheid van cichliden we 
kennismaken. Ook voor niet cichlidenliefhebbers wordt 
dit een interessante presentatie voorzien van passende 
muziek en prachtig beeldmateriaal. 
 
Tot ziens op de hobbyavond. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2021 / 2022 

 
6 september 2021 Eigen avond 
4 oktober 2021 Bert van Geel  
1 november 2021 Vissen met ballen (van Meegen en 
Meulblok) 
6 december 2021 Uitslag keuring via videocall 
3 januari 2022 
 
 

  

 
7 februari 2022 Ledenvergadering 
14 maart 2022 Thailand (van de Heijden) 
4 april 2022  
2 mei 2022 Eigen avond 
? juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
De hobbyavond van 4 oktober werd verzorgd 
door spreker Bert van Geel uit het Friese 
Dronrijp.  De avond werd bezocht door 12 
leden. 
Door de toename van de intensieve landbouw 
in Nederland komt de vrije natuur steeds verder 
weg te staan. Bert legde door middel van een 
grafiek uit dat 75% van Nederland uit 
landbouwgrond bestaat en minder dan 20%  uit 
natuurgebied. Deze achteruitgang heeft te 
maken met landgebruiksverandering, 
milieudruk en versnippering van ecosystemen. 
Bert gaf aan dat wat wij aan natuur op de tv 
zien vanzelfsprekend is, maar dit staat ver weg 
van de natuur zoals deze daadwerkelijk is. Iets 
teruggeven aan de natuur is niet zomaar 
gedaan. 
Om 21.00 uur was het pauze. Onder het genot 
van een kopje koffie werden er leuke prijsjes 
verloot. 
Martin gaf aan dat de huiskeuring gepland staat 
op 30-10-2021, het keuringsschema volgt nog.  
 Bert startte om ongeveer 21.30 uur met het 
tweede deel van zijn lezing, waar hij dieper in 
ging  op de vraag hoe de mens een bijdrage 
kan leveren aan het helpen van de natuur. 
Planten zijn belangrijk voor de biodiversiteit en 
door het inzaaien van braakliggende terreinen 
met wilde bloemenmengsels (mengsel dat 
bestaat uit planten die voornamelijk in 
Nederland voorkomen) Er komen diverse 
insecten op af, zoals vlinders (kleine vos, 
dagpauwoog, citroenvlinders etc.) Vlinders 
hebben een relatie met planten. Als er geen 
bloeiende planten zijn is er ook geen leven 
mogelijk voor vlinders en micro-organismen. 
Om van intensieve landbouw terug te gaan 
naar de natuur zoals deze 60 jaar geleden was, 
moet er een drastische omslag komen in het 
beheer van deze gronden. Dit om de insecten, 
flora en fauna weer een kans te geven.  
Al met was het een interessante avond waar 
we Bert hartelijk voor danken. 
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Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  06-25446310 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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 
 

 


