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

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 maart Eddy vanVoorden. Selectieve guppen 
kweek 

28 april Hans/Theo, vijverlezing 
26 mei Rene, discussieavond 
30 juni Theo/Hans/Tim presentatie 

 

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 
 

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 
5 januari MCO, 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 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 ! 

 

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 ? 

 

7 April zijn we welkom bij Jos Geurts. Ik zelf ken 
de bak niet maar ik beluister zo nu en dan dat ie 
best het aanschouwen waard is. Jos neemt nog 
wel eens een plantje mee op de contact avonden 
en nu kunnen we eens gaan kijken of ze 
aangeslagen zijn. 
 
 

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, vooral ook gezellige, 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 presentatie 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. 

 

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.    
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