Verslag van de ledenavond van 6 november
met de uitslag van de verenigingskeuring.
Dit jaar had Adri van Holstein de keuring voor ons gedaan. Adri is een bijzondere keurmeester. Ten
eerste omdat hij voor iedereen een positief en opbouwend woord heeft. Op die manier geeft hij de
deelnemers aan de keuring positieve tips en steekt de deelnemer ook iets op van de keuring. Ten
tweede omdat hij naast een verwoed hobbyist ook een kundig fotoshopper is. Met fotoshop is hij in
staat om bestaande aquaria zodanig te corrigeren dat ze er net wat leuker uit gaan zien. Hij
verschuift op de foto groepen planten of voegt groepen toe. Zo kan hij illustratief weergeven hoe je
meer diepte kan creëren door een paar planten op een andere manier neer te zetten. En dat geeft
zeker positieve reacties vanuit de zaal. Het lijkt er dan net op of aquariumhouden helemaal niet
moeilijk is.
Wat hadden dit jaar 6 deelnemers en het bijzondere ervan was ook dat er dit keer geen
bestuursleden bij waren. Kortom, we hebben een toenemend enthousiasme van de leden.
Ik kwam wat later binnen bij de avond en daarom was de bak van Harrie Broeders al in bespreking.
Een mooie bak. Harrie is dan ook een oude rot in het vak en dat kan je zien. Adri adviseerde de leeri’s
in een groep van zeker 5 te houden. Bijvoorbeeld 2 mannen en 3 vrouwen. Dat geeft een nog mooier
schouwspel.
De bak van Sjaak Kleinloog is meer dan bekend. Hij heeft al meerdere prijzen gewonnen. En hoewel
hij recent een nieuwe bak in de muur heeft ingebouwd is ook in deze nieuwe bak van 165 x 55 x 45
hoog alles weer helemaal in orde. Sjaak heeft een constant visbestand van Corydoras sterbai,
kegelvlekken en kardinaaltetra’s.
Henry Govaerts heeft de ovale bak die we na de bakkenschouw wel kennen. De bak is 150 cm lang en
wordt met LED verlicht. Adri adviseerde wel de verlichting wat hoger te zetten. De internodiën van
een aantal planten zijn wat lang. Dat is intussen gedaan. Als grote bijzonderheid heeft Henry een
gaasplant die het bij hem goed doet. Ook hier een advies. Geef deze mooie plant meer ruimte. Hij
staat nu wat verborgen. Wat planten betreft zou een grote Valisneria bij Henry goed passen. Omdat
Henry zacht water heeft adviseert Adri de Valisneria neotropicalis. Die kan goed tegen zacht water.
Het meest bijzonder bij Henry zijn de vissen. Hij heeft een flinke school Pseudomugil gertrudae en
ook een school van de schubloze Sabwa resplendens. Als je deze Aziatische vis hebt en je moet
medicijnen voor je bak gebruiken, geef dan de halve dosis.
Misha Slob is een van onze nieuwe leden en hij heeft iets bijzonders. Hij deed mee in de categorie C2,
terraria. Maar niet één met kikkers of reptielen maar met Afrikaanse kevers van de geslachten
Chlorocala en Pachnoda. Zijn bak is hoog (125) en imiteert een bos. De bodem bestaat uit
beukenblad en in deze bodem planten de kevers zich ook voort. Je moet ook met ze kweken want
hun levensduur is niet lang. Het zijn prachtige kevers en eigen wat voedsel betreft eenvoudig te
houden. Ze eten banaan. Echt een prachtige bak. We komen graag eens op bakkenschouw.

Mark Dijkers is pas recent begonnen met zijn bak van 200 x 55 x 55. De planten moesten duidelijk
nog groeien, maar dat neemt niet weg dat de bak er veelbelovend uitziet. Met zijn fotoshop
programma kon Adri goed laten zien wat er ging gebeuren als deze bak volgroeid zal raken. Dat gaat
mooi worden. Ook hier weer een aantal bijzondere vissen. Zo zagen we Aplocheilichtys normani en
Hypssobrycon amandae, veel garnalen en een groep Corydoras paleatus.
Ten slotte Paul Tas. Hij is na een onderbreking van een aantal jaren weer met een aquarium
begonnen en hij is het duidelijk niet verleerd. Zijn bak wordt gedomineerd door een prachtig stuk
kienhout. Adri adviseerde hem wel wat meer gebruik van dit hout te maken om diepte te creëren.
Met de bekende fotoshop liet hij zien hoe je dat zou kunnen doen. Omdat er wat alg groeit in de bak
adviseerde Adri een flinke bos hoornblad in de bak te doen. Er is een tropische soort, met een rode
stengel die ook in onze winter goed blijft doorgroeien. Deze kan ook tegen zacht water.
Mooi aan de bak van Paul zijn ook zijn vissen. We zagen bij hem een aantal “ouderwetse” soorten die
we toch eigenlijk veel meer zouden moeten houden. Wat dacht u van Pristella riddlei, Thayeria
boehlkei (de hockeystick) en de Barbus Titeya. Mooi hoor.
Aan het einde van de avond was er voor ieder een oorkonde en een fles wijn van de vereniging
(goede reden toch om mee te doen).
De winnaar was Sjaak met Harrie op twee. Misha kreeg een mooi diploma voor zijn terrarium. Zij
mogen als ze dat willen, meedoen met de districtskeuring.
Kijk ook voor de volledige uitslag en video op: http://www.desiervis.nl/verenigingskeuring-2/
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