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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De huiskeuring door Rommer. 
 
Komende hobbyavond komt Rommer Kennedy, bij 
mij en andere oudere leden mogelijk beter bekend 
onder de Rommer Talens de naam van voor zijn 
huwelijk. 
Rommer is als jongentje begonnen bij de toenmalige 
aquariumvereniging in Veendam. Met het stoppen 
van de vereniging in Veendam werd Rommer samen 
met een aantal andere leden van Veendam lid bij 
onze vereniging, hierna heeft hij in Groningen en 
Leeuwarden gewoond en werd hij daar lig van die 
verenigingen. Rommer heeft in de begintijd van de 
garnalen zich daar ook zeer actief mee bezig 
gehouden en werd zelfs de “garnalenkoning van het 
noorden”. Daarnaast heeft hij ervaring met zeewater 
bakken en zelf ook meegedaan met de landelijke 
huiskeuring, met een speciaal aquarium West Afrika. 
En hij heeft ook wel eens een huiskeuring 
uitgevoerd.  
Rommer gaat bij ons het hebben over de 
huiskeuring, op een informele manier, niet een 
statische presentatie, met veel tips en tricks. waarbij 
hij misschien wel net de tip geeft voor had extra 
puntje waarmee je je bak nog kan verfraaien. En 
waarbij veel ruimte is om vragen te stellen en zaken 
over aanpak bij de huiskeuring te bespreken. 
Alle ingrediënten voor weer een zeer gezellige 
avond, wees welkom en neem gerust andere 
geïnteresseerden mee. 
Tot slot nog een verzoek van Rommer, hij zou foto’s 
van jullie bakken zeer op prijs stellen. Stuur ze mij 
en ik zorg dat Rommer ze krijgt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2022 / 2023 

 
5 september 2022 Eigen avond 
3 oktober 2022 Rommer Kennedy 
7 november 2021 Bert van Geel (o.v.b.) 
12 december 2021 Uitslag keuring (o.v.b.) 
2 januari 2022 
 
 

  

 
6 februari 2022  
6 maart 2022  
3 april 2022  
1 mei 2022  
juni 2022 Excursie / Barbecue? 
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Onze vorige hobbyavond/mededelingen Adverteerders 

 
Terugblik op de hobbyavond  
 
De eerste hobbyavond na de zomerstop zit er alweer 
op. De eerste maandag van september was er een 
zogeheten eigen avond.  
 
Er waren verschillende leden die even wat kwijt wilden 
over hun aquarium of bijvoorbeeld over hun nieuwe 
hond. Ook de vakanties kwamen aan bod. 
 
Maar het grootste gedeelte van de avond heeft Hans 
Osendarp voor zijn rekening genomen met zijn 
verhalen over zijn reizen door Colombia en Suriname. 
We hebben verscheidene stukjes van verschillende 
presentaties gezien.  
 
Het was weer een leuke leerzame avond, en vooral 
gezellig om elkaar weer te zien en te spreken.  
 
Marleen (secretaris) 
 
 
Mededelingen: 
 
Penningmeester is afgetreden. 
In de vakantie heeft Peter Wieringa mij laten weten dat 
hij ernstig ziek is, hij heeft ALS. 
Om deze reden heeft hij aangegeven dat hij het 
penningmeesterschap en zijn bestuursfunctie wil 
beëindigen. 
Intussen is het penningmeesterschap overgenomen 
door ons anders bestuurslid, Kor Alberts. 
We willen Peter uit raad hartelijk bedanken voor zijn 
inzet voor de vereniging en hem sterkte te wensen bij 
het dragen van de ziekte. 
Natuurlijk hopen we hem nog vaak te zien op de 
hobbyavonden. 
 
Aquascape bak van Patrick is niet naar de landelijke 
huiskeuring. 
Patrick Lankhorst heeft zich, met zijn aquascape 
aquarium moeten terugtrekken voor deelname aan de 
landelijke huiskeuring. 
Om medische reden kon Patrick niet zeker zijn of hij in 
de periode voor de keuring de gewenste 
werkzaamheden aan zijn bak kon doen. 
Ook Patrick wensen wij het beste toe en we rekenen 
voor hem maar op volgend jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
Marleen Ammerlaan   06-18999111 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester:  
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 
 

 


