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Bak van de ZONdag 3 November Th. v. Wiechen, 
Venhorst 
 

Na een interne verhuizing en “kleine” verbouwing, 

staat Theo’s zeewater aquarium weer te pronken 

in de huiskamer. 

Om te zien hoe Led verlichting voldoet boven een 

zeewater bak moet u even afreizen naar Venhorst 

 
We rekenen dus op Uw aller komst  

NBAT Bondsdag in Terneuzen. 
 

Het is wat ver rijden maar toch willen we U 

uitnodigen om naar deze altijd gezellige dag te 

komen. Vele mooie aquaria/terraria/vijvers zullen 

de revue passeren met als klapstuk de 

uitverkiezing tot nr. 1 van Nederland in hun 

categorie. Daarnaast viert de organiserende 

vereniging, AV de Albino Zwaarddrager, hun 

jubileum met een mooie tentoonstelling. Dus 

e.e.a. belooft veel bekijks en we hopen dan ook 

dat diverse van onze leden naar Terneuzen 

afreizen. 

  

Agenda Xiphophorus Oss 
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand 
 

28 Oktober Reisverslag Suriname Hans/Theo/Louis/G.Jan 

25 November Hans/Theo, jaaroverzicht 

23 December Quizavond 

27 jan. Alg. Leden Vergadering 

24 Febr. Lezing Hans & Theo, Suriname 

 

Waar naar toe? 
 
Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond! 
 

26 Oktober  NBAT  Bondsdag / 

Tentoonstelling, Terneuzen 

26-27 Okt Open Discus kampioenschap, 

Vianen. Inclusief een grootse beurs 

23 November  Bijeenkomst Poecilia, Maarn 

9 November NVC nationale cichlidendag, 

Odijk 

9-17 Nov. Tent. A.V. Betta, Buggenhout (B) 

16 November WAP Bijeenkomst, Maarn 

23 November Bijeenkomst  Poecilia, Maarn 

  1 December Terraria, Houten expocenter 

21 December Bijeenkomst met visbeurs KFN, 

Maarn 

 

Andere activiteiten 
 

Sinds dit jaar bestaat er de mogelijkheid om uw 

aquarium/vijver water te laten testen tijdens de 

reguliere leden bijeenkomsten. 

Als u van deze dienst gebruik wenst te maken 

breng dan voldoende water in een tot de nok 

gevulde fles/pot mee en meldt u zich dan bij een 

van de bestuursleden 
 

Informatie 
 
Het Zwaarddragertje is een overzicht van activiteiten die plaatsvinden op aquarium/terrarium gebied in Nederland (en soms 
daarbuiten). Voor meer informatie: zie ons clubblad of website. 
Alle clubavonden vinden plaatst in ons clubgebouw: Aengelbertlaan 60, 5342 LA Oss, 0412-626058. 
IBAN Nummer is : NL11 INGB 0001 7560 07 
 

Let op: de activiteit "Bak van de Maandag" is uitsluitend bedoeld voor leden en genodigden. 
 
 

28 Oktober 2013 | Clubavond “Reisverslag Suriname”  

 

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen geen 

uitslag van de HKK 2013. WANT DIE IS ER NIET 

GEWEEST VANWEGE ONVOLDOENDE 

BELANGSTELLING. Jammer, maar niet getreurd. 

In 2012 is Suriname bezocht door enige van onze 

leden en als vervanging wordt hiervan verslag 
gedaan. 

Agenda bak van de maandag 
 

3 november Theo v. Wiechen, Venhorst 

Let op: dit is dus op zondag 

middag vanaf 14:30 uur 

6 januari  Verenigings aquarium, Oss 

3 februari  Alexander Buil, Oss 
 
 
 

Xiphophorus Oss 
 
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl  
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl  

Barry Lombarts | penningmeester@xiphophorus.nl  
Cees van Son | redactie@xiphophorus.nl  
Cees van Son | ledenadministratie@xiphophorus.nl  
Tim Pijl | pijltim@gmail.com  
Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl  

http://www.xiphophorus.nl/
mailto:info@xiphophorus.nl
mailto:voorzitter@xiphophorus.nl
mailto:secretaris@xiphophorus.nl
mailto:penningmeester@xiphophorus.nl
mailto:redactie@xiphophorus.nl
mailto:ledenadministratie@xiphophorus.nl
mailto:pijltim@gmail.com
mailto:ledenbelangen@xiphophorus.nl

