Verslag van de verenigingsavond van 5 november 2018.
Hoewel het aantal deelnemers aan de keuring best wel beter kan, blijft de belangstelling voor de
uitslagavond onverminderd groot. Daarnaast was het natuurlijk leuk om het te combineren met een
bezoek aan ons grote aquarium, dat er best wel goed bijstaat.
Adri Holstein was onze keurmeester en hij had er een leuke presentatie van gemaakt. Het leuke was
dat vrijwel alle deelnemers ook in 2017 door Adri waren gekeurd. Hij kon dus mooie plaatjes laten
zien met de bakken toen en nu.
Veel van onze deelnemers hebben iets gemeen. Ze durven niets weg te gooien (en dat moeten we
ook niet doen, geef het op zijn minst aan de andere leden). Daardoor staan onze aquaria nogal vol.
Het advies van Adri: maak ruimte tussen de groepen en maak het daardoor luchtiger. Over het
algemeen was Adri wel heel positief over de kwaliteit van onze vissen. Mooie groepen en goed
gegroeid. Met de namen is het echter moeizaam gesteld. Net als je gewend bent, wordt de zaak weer
heringedeeld en heeft alles weer een nieuwe naam. Wil je de laatste update hebben, kijk dan op
https://www.fishbase.de/search.php?lang=Dutch
Iets over de bakken:
1. Harrie Broeders.
Zijn bak meet 160 x 60 x 55. Een bijzondere plant in zijn bak is Cryptocoryne apenogetonifolia.
Zeldzaam. Heel erg mooi was de grote groep Trichogaster leeri. Je moet deze vis zeker houden met
ten minste 3 mannen en 5 of 6 vrouwen.
2. Sjaak Kleinloog
We kennen zijn bak nog steeds als een topbak. De bak meet 160 x 55 x 45. Ook hier de kritiek dat het
aantal planten weer was toegenomen. Maar over zijn vissen niets dan lof. Grote vissen in grote
groepen. Leuke groep Mikrogeophagus altispinosa, een mooie dwergcichlide die een goed alternatief
is voor Apistogramma ramirezi.
3. Jan Wildeboer
Jan heeft een Midden-Amerika bak met een moei groep Thorichtys pasiones, de gele Meeki. Geen
planten maar wel heel mooi geschikte stenen en mooi hout. Tip van Adri: geen groene verse
bladeren in het aquarium. Zitten toch wat gifstoffen in. Eerst drogen. En eiken komen niet voor in
Midden-Amerika. Daarnaast mooie Oscura heterospila, ook een cichlide uit die regio. Zijn bak meet
180 x 70 x 65.
4. Mark Dijkers
Het grootste aquarium (200 x 55 x 55) en dat mag ook wel, want in zijn bak zwemt een groep
Cyclocheilichthys jantochir. Een prachtige Aziatische scholenvis die wel 20 cm kan worden. Adri
adviseert snel meer exemplaren te zoeken, want nu zijn het er maar 5. Maar die zijn wel goed

gezond. Mark heeft heel speels hout bevestigd aan de trekstang. Je moet er dan omheen kijken en
dat geeft veel diepte.
5. Misha Slob
Mischa is onze terrarium houder en meer dan dat. Hij houdt tropische kevers en kweekt daar ook
continu mee. Zijn terrarium meet 80 x 50 x 125 (hoog). Voor dat kweken zijn de goede
omstandigheden nodig om de grote larven in de bodem te laten leven. Dat lukt hem prima, want de
kevers leven al generatie bij hem.
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