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Zwaarddragertje
Aquarium-, Terrarium- en Vijververeniging Xiphophorus Oss
www.xiphophorus.nl | info@xiphophorus.nl

24 Maart 2014 | Clubavond “Lezing Selectieve guppen
kweek` door E. vanVoorde.

Dat bij het kweken van tentoonstellings guppen
meer komt kijken dan willekeurig wat guppen bij
elkaar zetten en maar hopen dat er iets moois uit
voortkomt mag als bekend verondersteld worden.
Eddy vanVoorde komt ons bijpraten over wat er
zoal komt kijken bij het selectief kweken van
prachtguppen. Tegenwoordig worden de guppen
ook meer gesorteerd aangeboden. Waar vroeger
alle mannen bij elkaar in een bak zaten en je de
mooiste (volgens jou) kon uitkiezen zitten ze
tegenwoordig in de verkoopbakken gesorteerd
per variëteit.
We reken op uw komst !
Waar naar toe?
Agenda bak van de maandag

Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond!
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Jos Geurts, Oss
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Theo v. Meegen, Veghel
Alexander Buil, Oss
MCO, Oss

22 Maart
29 Maart

Verenigings presentatie:

Dierenliefhebbers opgelet!
Op Animal Event kom je alles te weten over de meest uiteenlopende dieren. Een melkveehouder vertelt hoe hij zijn koeien
melkt, een dressuuramazone demonstreert hoe zij haar paarden traint. Hoe leer je je papegaai praten, je konijn dansen of je
hond apporteren? Heb je altijd al eens reddingshonden aan het werk willen zien? Ben je op zoek naar advies over verzorging,
training of voeding van jouw huisdier? Als je van dieren houdt mag je Animal Event van 2 tot 4 mei 2014 bij de Beekse Bergen
in Hilvarenbeek niet missen. Komend jaar zijn er diverse aquariumverenigingen uit Brabant aanwezig met een prachtige
presentatie aan vissen, enthousiaste leden voorzien de bezoekers van informatie over onder andere verzorging en huisvesting.
Omdat jij bent aangesloten bij één van deze verenigingen, ontvang je 20% korting op de toegangsprijs van Animal Event. Ga
naar www.animal-event.nl/tickets en bestel jouw entreekaart met de actiecode kleinactie14.
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.

