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

  3 Maart AV de Siervis, Oosterhout: 
 Vijverlezing 

10 Maart AV MRC, Breda: Aqua Varia 
18 Maart AV de Kempvis, V’Waard: Vergeten 

visjes 
20 Maart AV Ons Genoegen,Tilburg: Varens en 

Mossen 
22 Maart WAP bijeenkomst, Maarn 
29 Maart Uitslag avond District keuring 
 Tilburg, de Oliemeulen 
 6 April Daphnia beurs, Boxtel 
13 April Kikkerdag, Nieuwegein 
13 April terrariumbeurs, Houten 
14 April AV MRC, Breda: Waarom heb ik geen 

bondsdiploma? 
15 April AV de Kempvis, V’Waard: Cichliden 
17 April AV ons Genoegen, Tilburg: Zeewater 
19 April KFN Bijeenkomst, Maarn 
10 Mei WAP bijeenkomst, Maarn 
12 Mei AV MRC, Breda: Nieuwe 

aquariumplanten 
15 Mei AV ons Genoegen, Tilburg: Cichliden 
21 Mei AV de Kempvis, V’Waard: Rondje 

aquarium 
  1 juni terrariumbeurs, Houten 
21 Juni KFN Bijeenkomst, Maarn 
  6 Juli Limbeurs, Houthalen (B) 
21 Augustus AV ons Genoegen, Tilburg: Film Ocean 
14 September terrariumbeurs, Zwolle 
16 SeptemberAV de Kempvis, V’Waard: 

Regenboogvissen 

18 septemberAV ons Genoegen, tilburg: Japanse 
bakken 

  4 Oktober Kikkerdag, Nieuwegein 
13 Oktober AV MRC, Breda: Filters 
16 Oktober AV ons Genoegen, Tilburg: het 

wervelfilter 
18 oktober KFN Bijeenkomst, Maarn 
21 Oktober AV de Kempvis,V’Waard: Licht 
  8 November NCD: Malawi Cichliden, Odijk 
18 November AV de Kempvis,V’Waard: Vissen van 

eigen bodem 
20 November AV ons genoegen, Tilburg: 

Aquascaping 
22/23 November Vivarium beurs 
 
 
 
 

Agenda Xiphophorus Oss 
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand 
 

24 februari Rob v. Erkel, Malawi cichliden 
24 maart Eddy vanVoorden. Selectieve guppen 

kweek 
28 april Hans/Theo, vijverlezing 
26 mei Rene, discussieavond 

 

Andere activiteiten 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten bestaat er altijd de 
mogelijkheid om uw water (vijver e/o aquarium) te 
laten testen op de meest voor de hand liggende 
waarden.  
Kijk voor de lezingen van zusterver. op hun 
respectievelijke website. Bezoekt u een evenement 
meldt dit dan ! Bijvoorkeur bij Rene Molmans. 
 

Agenda bak van de maandag 
 

3 maart Jo Lepoutre, Geffen 
7 april  Jos Geurts, Oss 
12 mei  Leo v.d. Haren, Oss 
3 juni  Fons v. lieshout, Oss 
1 September Joop Kling, Herpen 
6 Oktober Theo v. Meegen, Veghel 
3 November Alexander Buil, Oss 

 
 
 

Informatie 
 
Het Zwaarddragertje is een overzicht van activiteiten die plaatsvinden op aquarium/terrarium gebied in Nederland (en soms 
daarbuiten). Voor meer informatie: zie onze website. 
Alle clubavonden vinden plaats 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. 
 
 

24 februari 2014 | Clubavond “Lezing malawi cichliden` 
door Rob v. Erkel. 

 
Het is alweer even geleden dat de malawi 
cichliden aan hun zege tocht door de aquaristiek 
begonnen. Maar nog steeds behoren deze vissen 
tot de mooiste die we in onze aquaria kunnen 
huisvesten. Dat ze dan wel de nodige eisen 
stellen aan waterkwaliteit, -samenstelling en 
inrichting van de bak weten we wel, maar kan 
nog altijd wel eens de revue passeren. 
 
De spreker is voorzitter van onze zuster 
vereniging MRC te Breda en fervent malawi 
cichlidioot zoals ze zeggen en daarnaast in zijn 
vrije tijd ook nog secretaris van de NVC 
(Nederlandse Vereniging v. Cichliden liefhebbers) 
 

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  

Bak van de Maandag ? 

 
3 maart zijn we welkom bij lid Jo Lepoutre. Jo zijn 
aquarium draait nu alweer een tijdje op zijn 
nieuwe woon adres en ziet er alleszins redelijk 
uit. Degelijke en to/the/point adviezen zijn 
natuurlijk altijd van harte welkom. 
 
Dus kom in grote getale naar Geffen. 
 

Uitslag District Keuring 2014 
 
Na op een zaterdag middag en volledig weekend mooie bakken in ons district gekeurd te hebben, waarbij grote “badkuipen” en ook 
kleine “voetbadjes” onze ogen streelden en de keurmeester voor een moeilijke keuze plaatste om daaruit de “beste” te kiezen in de 
categorie A1, A2/3, B1/2 & C1/2 is er op zaterdagavond 29 maart in de Oliemeulen de uitslag (vanaf 20:00 uur). 
Wij, Hans en Theo, hebben aan deze keuring deelgenomen en ook de keurmeester op alle dagen begeleid bij het keuren van de diverse 
vivaria en raden U ten zeerste aan deze avond bij te wonen, U zult versteld staan van de prachtige aquaria die ons district rijk is. U 
weet het hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
 
De keurmeester was dit jaar (en ook volgend jaar) Nick Grosfeld. 
De presenatie van de keuring is wederom in handen van Jan Bukkems die ook tijdens de keuring ons gezelschap gehouden heeft en 
vele mooie plaatjes “geschoten” heeft. 
 

Advertentie 
 
Pierre Ooms heeft het lidmaatschap opgezegd van de vereniging en biedt voor een gegadigde aan een doos met oude jaargangen van 

ons eigen clubblad. Deze zijn gratis op te halen. Indien je geïnteresseerd bent kun je hem bellen op nr. 06 - 42013887 
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