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Het aquarium van Ap Huizinga uit Emmen,
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De onderwerpen in deze uitgave zijn:
•
Voorwoord van de secretaris
•
Frank Vugts: lezing over aquascaping
•
Tussenstand klaverjascompetitie
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Clubavonden

Op de 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur is
het clubgebouw open. Op deze avonden komt het wel en wee
van de aquarium- en vijverhobby aan de orde. De ene keer
komt een ter zake deskundige spreken, een andere keer is er
een doe-avond. In juli en augustus is er geen clubavond.
Het clubgebouw is ook open op zaterdagmiddag van 14.30
uur tot 17.00 uur.
Er zijn dan altijd wel leden van de vereniging aanwezig die
hun kennis en ervaringen graag met anderen delen.
Loop gerust een keer binnen voor een gezellig aquariumpraatje.

Voorwoord door de secretaris
Wat te verwachten van de opkomst naar de contactavond van
11 oktober. Het bestuur had hierover gemengde gevoelens.
Zou de opkomst goed zijn? Of juist niet omdat mensen nog
te veel angst hebben om samen te komen vanwege het mogelijk oplopen van corona. Het was de eerste contactavond na
de jaarvergadering in april. Als spreker was Ernst van Genne
uitgenodigd. Aan de hand van foto’s en videobeelden ging
hij verslag doen van zijn reis naar het amazone-gebied in
Zuid-Amerika, die hij afgelopen voorjaar heeft gemaakt. Om
19.45 uur kon worden vastgesteld dat de kwalificatie ‘meer
dan goed’ op z’n plaats was. Want maar liefst vijftien mensen
konden worden verwelkomd. En dat is 1/3 van ons ledenaantal. Er zijn in de afgelopen jaren contactavonden gehouden
die beduidend minder zijn bezocht. De lezing mocht als interessant worden gekwalificeerd.
De stemming van bestuurszijde is dan ook hoopvol over de
opkomst naar de contactavond van 8 november. Dan houdt
Frank Vugts een lezing over aquascaping. Interessant voor
beginners en gevorderden. Ook niet-leden zijn deze avond
welkom. Zoals zij dat natuurlijk ook altijd zijn op zaterdagmiddagen tussen 14.30 en 17.00 uur in ons clubgebouw. De
presentatie van Frank Vugts begint overigens om 19.45 uur.
Onze klaverjascompetitie verloopt uiterst succesvol. Als iedereen aanwezig is dan kan er aan vijf tafels worden gespeeld. Er wordt op maandagavond van 19.15 tot 22.00 uur
gespeeld. Ook niet-leden mogen aanschuiven. Het inleggeld
bedraagt drie euro per avond. Wellicht tot ziens!
Vriendelijk groetend, Marinus de Jonge

Voor informatie en bespreking: 06-54254411
info@visbeleving-oetz.nl - www.visbeleving-oetz.nl
Slagerij Bert Stanneveld is de
winkel vol lekkers. Het adres
voor het lekkerste vlees, heerlijke specialiteiten, vers gemaakte maaltijden, alles voor
de BBQ en heel veel lekkernijen om van te genieten..

Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist
Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen
0591-315929

profilebruning@gmail.com
www.profiledefietsspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met zaterdag:
11.00 tot 23.00 uur
Zondag: 11.00 tot 22.00 uur
Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen
Telefonisch bestellen op 0591-318620

Fotocollage startavond
klaverjascompetitie op 3 oktober

Geertje Boelens fier aan kop
in klaverjascompetitie
Na 4 avonden spelen voert Geertje Boelens de ranglijst van de
klaverjascompetitie aan. Hieronder het overzicht met achter de
namen het aantal punten, tussen haakjes het aantal gespeelde
wedstrijden en daarachter het gemiddelde per aantal gespeelde
avonden met tussen haakjes de gemiddelde stand.
01. Geertje Boelens

19733 (4)

4933,25 (02)

02. Jan Hartmann

19298 (4)

4824,50 (03)

03. Bertus Ellen

18999 (4)

4749,75 (04)

04. Drikus Ellen

18687 (4)

4671,75 (08)

05. Willem Suelmann
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06. Fokko Boelens

18191 (4)
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07. Tonny Menzen

17979 (4)
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08. Klaas Engels

17901 (4)
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09. Willem Bos
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10. Thomas Pruim

17796 (4)
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11. Marinus de Jonge

16670 (4)

4167,50 (20)

12. Henrikus Schutte

14946 (3)
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13. Anne Hollander

14245 (3)
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14. Marjan Hassing

14166 (3)
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15. Willem Wessel
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16. Jan Dokter
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17. Christina Jagt
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18. Markus Troost

11450 (3)

3816,66 (21)

19. Henk Wesseling

9359 (2)

4679,50 (07)

20. Otto Meijer

8469 (2)

4234,50 (17)

21. Gienus Kreeft

8458 (2)
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(01)

(06)

(19)

Presentatie aquascaping Frank Vugts
voor beginners en gevorderden
Frank Vugts is een bekende op het gebied van aquascaping.
Middels zijn website www.aquariumopstarten.nl en de Facebookgroep beplant aquarium en aquascaping biedt hij menig
beginner een goede start en helpt hij gevorderden met het
bereiken van nog betere resultaten. Ditzelfde doet hij binnen
de technische adviescommissie van AV Natuurvrienden
Zwolle. Naast zijn online aanwezigheid geeft hij presentaties
over aquascaping en doet hij mee aan aquascaping wedstrijden. Hij eindigde daarbij al meerdere malen in de top10.
Tijdens de
presentatie
'aquarium
houden of
aquascaping'
probeert
Frank met
de toehoorders de wereld van
aquascaping
van nabij te
bekijken.
Hij legt uit
over technieken en
brengt een verscheidenheid aan attributen mee om te laten
zien en proberen. Op dinsdagavond 8 november doet Frank
dit in ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in Klazineaveen.
Ook niet-leden zijn welkom. De lezing begint om 19.45 uur.
Het clubgebouw is om 19.15 uur geopend.

