Verslag van de bijeenkomst van AV De Siervis op 7 mei 2018

Ondanks de warmte en de hemelvaartvakantie waren we toch in totaal met 19 man. Dat was
voldoende voor een korte ingelaste ledenvergadering om Mark Dijkers en Rinaldo Lips te benoemen
tot bestuursleden van de vereniging. Hun benoeming werd met algemene stemmen aanvaard. Het
bestuur is nu weer op sterkte. Wij heten hen van harte welkom in het bestuur.
Het eerste deel van de avond werd verzorgd door Piet van Dongen. Hij gaf met behulp van
technische tekeningen een uitleg over de bouw van het tentoonstellingsaquarium. Dat leidde tot een
goede discussie waarbij nog een aantal zeer nuttige aanvullende technische tips door de leden
werden gegeven. Zo kan de voorzijde van de bak beter uit één deel worden gezaagd. Dat geeft een
sterkere constructie. Ook kan een hoek van de bak worden afgeschot om als binnenfilter te
gebruiken. Het geheel gaat nu bestaan uit een lang deel van 6.60 meter x 60 x 60 wat uitmondt in
een breed deel van ongeveer 180 x 350. Zie de bijgaande tekeningen.
De inhoud wordt een Congo-biotoop 150 congozalmen, 20 Pelmatogromis (kersenbuikcichliden), 10
bultkopcichliden voor in de stroming, 100 Barbus barilioides. We zoeken hiervoor samenwerking met
een aantal bevriende handelaren.Voor de inrichting gaan we veel werken met hout en stenen, maar
ook met groepen valisneria en hoornblad. Het Licht wordt LED en zal beschikbaar gesteld worden
door John Hoosemans. 20 tubes siliconenlijm hebben we via Louk Beduwe en hout en pompen via
Daniel Aarts. Hout en glas via inkoopsprijs en 500 lege bierkratten via Christ van Dongen
(groothandel).
De tweede helft van de avond werd verzorgd door Jan Wildeboer. Hij ging door op een eerdere
presentatie over de restauratie van zijn aquarium. Omdat hij een achterwand snel wilde laten drogen
had hij een verfbrander op zijn bak gericht. Doet dat dus nooit want met een grote knal brak zijn
bodemplaat. Daar most dus uiteindelijk een dubbele bodemplaat opgezet worden. Maar daarna
heeft hij er een mooie inhoud voor Midden-Amerika aan kunnen geven. Daarbij heeft hij gekozen
voor een leuke combinatie van cichliden en levendbarenden.
Voor de chicliden heeft hij gekozen voor een groep Thorichthys pasionis, ook wel de gele Meeki
genoemd. Het is een vreedzame soort die goed in een groep kan leven. De andere is Oscura
heterospila. Een mooie cichlide uit de Vieja-groep. Daarnaast de levendbarenden. Mooie
zwaarddragers, één man en meerdere vrouwen. Bij de grotere levenbarenden is het goed op heel
veel mannen te hebben of slechts één. Ameca splendens is een zeer actieve levendbarende, 3
mannen en 2 vrouwen zwemmen er in zijn bak. De mannen zijn druktemakers, maar de vrouwen
bepalen met wie ze paren. Ten slotte, Poecilia gilli, een rustige, hoogvinkarper achtige
levendbarende. Een mooie bak, maar toch wat discussie hoe de zware stenen toch wat beter
gepositioneerd konden worden. Alle advies was zeer welkom.
Peter van der Ark

