va n d e v e r e n i g i n g e n

Op nog eens vijfentwintig jaar!
Wij willen graag de Aquacultuur van harte feliciteren met hun vijfentwintigjarig jubileum!
Een korte blik op onze groeiende ledenlijst toont aan dat een gemiddeld Aquariuslid deze
leeftijd zelf nog niet bereikt heeft en daarom kunnen we dit jubileum zeer respectabel
noemen.

De vele alumni van Wageningen Universiteit die Aquacultuur en Visserij hebben
gestudeerd en tegenwoordig lid zijn van het
NGvA kunnen zich vast herinneren dat de
lijntjes tussen studenten en medewerkers
van de leerstoelgroep AFI zeer kort zijn.
Veel van de medewerkers zijn zelf actief
binnen het NGvA (geweest) en hebben een
hart voor Aquarius. Zij hebben geholpen
om onze samenwerking op te zetten. Wij,
studenten, zitten veel met onze neus in de
boeken, je staat in de proefaccommodatie
of in de practicumzaal. Stages en afstudeeropdrachten bieden een grote uitdaging en
leuke afwisseling voor ons als studenten.
Daarom gebruiken veel studenten deze
mogelijkheid om voor een tijd naar het
buitenland te gaan. Het is dan erg leuk om
te vertellen over stages en afstudeeropdrachten en tevens goed om eens te oefenen in het schrijven van een stuk hierover.
Zo gingen wij met jullie al bijna de gehele
wereld over van Turkije tot Australië.
Tijdens ons afgelopen lustrumjaar hebben
wij een alumnidag georganiseerd waarop
wij ook onze leden hebben uitgenodigd.
Het Aquariusbestuur vond het inspirerend
om te zien hoe enthousiast de alumni zijn.
Onze leden kregen de mogelijkheid om te
netwerken en er zijn dan ook enkele studenten die hier zelfs een (tijdelijke) baan

Aquacultuur ❘ 6
2010 - nr. 6

aan over hebben gehouden. Wij vinden
dat het fantastisch is om deze contacten te
onderhouden en verder te motiveren onder
onze (internationale) leden! Hierbij biedt de
Aquacultuur natuurlijk geweldige mogelijkheden om ons als student te presenteren en
wij hopen dan ook nog mooie stukken aan
jullie te kunnen leveren en zo de lijnen tussen de studenten en sector kort te houden.
Wij brengen niet alleen een proost uit op
de afgelopen vijfentwintig jaar, maar ook
op de komende vijfentwintig jaar en een
rijke samenwerking!

Met spetterende groetjes,
het Aquariusbestuur

