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Zwaarddragertje 
 

 
 
Aquarium-, Terrarium- en Vijververeniging Xiphophorus Oss 
www.xiphophorus.nl  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 René Molmans. 
 

Waar naar toe? 

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

24/25 Okt Aquavaria & NBAT dag, Vianen 

25 Okt. Terraria, Zwolle 

 7 Nov. Dwergcichlidendag Zoozajac (D) 

21/22 Nov. Vivarium beurs, Vianen 

28 Nov. Bijeenkomst Poecilia, Maarn 

28 Nov. Ongewerveldendag ZooZajac (D) 

  6 Dec. Terraria, Houten 

19 Dec. KFN & Visbeurs, Maarn 

20 febr. KFN & Visbeurs, Maarn  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

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. 
 
 

Agenda Xiphophorus Oss 
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand 
 

26 Oktober  A. Sanderse, Hoe biologisch…… 

30 Nov. Hans/Theo, Jaaroverzicht 

28 December Joop/Fons, Quizavond 

25 Januari   Jaarvergadering  

 

“Bak van de Maandag”  
 
9 November zijn we welkom bij Cees v. Son. Cees heeft vorig jaar het aquarium van Peter Stevens overgenomen en met de nodige 
aanpassingen draait deze volop bij hem in de huiskamer. Soms een diepe zucht slakend als ie weer moet gaan tuinieren om er een 
prachtige bak van te maken. Het resultaat kan de 9 e bij hem bekeken worden en wiet weet misschien kan ie nog wel een tip hier of 
daar gebruiken. 
Dus tot de 12e 

26 Okt. A.Sanderse, Hoe biologisch is mijn aquarium !? 
 

Maandagavond 26 Okt.  

 
De “oude” rot A.Sanderse komt ons op deze avond aanschouwelijk vertellen hoe biologisch een aquarium zijn kan. Na jaren van 
afwezigheid geeft hij weer presentaties in het land en is meteen een “hit” in het verenigings leven. 
 
Dus graag tot ziens, tot maandag 26 Oktober. 
 
 
 

Xiphophorus Oss 
 
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl  
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl  
Barry Lombarts | penningmeester@xiphophorus.nl  
Alexander Buil | redactie@xiphophorus.nl  
Cees van Son | ledenadministratie@xiphophorus.nl  
Tim Pijl | pijltim@gmail.com  
Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl  

Agenda Bak v.d. Maandagen Xiphophorus Oss 
iedere tweede maandag van de maand. 
 

9   November Cees van Son 

     December  Slaan we over 

4   Januari  MCO 
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