Verslag van de Keuring 10-11-2018 bij AV ons genoegen te Tilburg
Voor de 2e keer mocht ik tot mijn (ons) genoegen bij jullie de (advies) huiskeuring verzorgen
in en nabij het gezellige Tilburg. Een van de leuke dingen van 2 jaar achterelkaar keuren bij
dezelfde vereniging is het vergelijkingsmateriaal wat je hebt t.o.v. het jaar ervoor. Het
aanbod bestond dit jaar uit 6 Gezelschapsaquaria A1 en 1 Zeewateraquarium B1. Hiervan
waren er 5 aquaria die vorig jaar ook voorbijkwamen en 2 keurings debutanten. Nadat ik alle
aquaria gezien had heb ik het advies gedeelte laten varen en heb alle aquaria beoordeeld
volgens de keurwijzer omdat het allemaal keuringswaardige “bakkies” waren. Michel Ruts
had de route uitgestippeld en is de hele dag mee geweest. Al eerste hadden we het
verenigingsaquarium bij de “oliemeulen”. Dit is toch een ander aquarium dan het aquarium
bij u thuis aangezien deze niet alleen gezien wordt door de huisgenoten maar ook door al
het publiek wat de oliemeulen bezoekt. Koen doet zijn uiterste best om het aquarium
aantrekkelijk te houden in de weinige tijd die hij hiervoor beschikbaar heeft, mede door de
openingstijden van de Dierentuin. Het was het aquarium wel aan te zien dat dat niet altijd
meevalt. De inrichting van het aquarium was in vergelijking met vorig jaar nagenoeg gelijk
gebleven, en dus ook van 3 kanten te bekijken. Met name de langzame groeiers als Anubias
en Microsorum hadden last van een vervelend roodbruin algje en ook het Java mos was niet
meer zo frisgroen zoals het er vorig jaar wel uitzag. De crypto’s en de Eichornia stonden er
wel netjes bij. Het viel op dat de oppervlakte redelijk begroeid was en dit het licht tegen
houdt. Het advies wat ik gegeven heb is dat het aquarium toe is aan een update waarbij het
misschien een idee is om er een Zuid-Amerika aquarium van te maken met een paar kleine
ingrepen. Met in de bevolking o.a. Corydoras, C. simulans en aan de oppervlakte een mooie
school Carnegiella’s is het al voor het grootste gedeelte een Z-A bevolking. De Toevoeging
van wat Echinodorus soorten, die ook niet al te veel licht nodig hebben, zouden het op de
goede weg helpen. Ik zou ook wat blikvangers toevoegen waar het publiek even bij stil blijft
staan. Maanvissen of vlagcichliden zouden een optie kunnen zijn. Het tweede aquarium
waar we een bezoek brachten was het aquarium van Frans Smulders, ook een bekende van
de keuringen. Het aquarium stond er redelijk fris bij maar was alleen nog niet volgroeid.
Frans had niet al te lang van tevoren de bodem vervangen en de planten waren daar nog
niet helemaal van hersteld. Veel aquarianen hebben een vaste stijl van inrichten en zo ook
Frans. In vergelijking met vorig jaar waren er niet veel planten verplaatst alleen had het
straatje lobelia van vorig jaar plek genaakt voor de Pogostemon erectus die we nog een keer
tegen gaan komen deze keuring. Ook de bevolking van de dieren is constant. De
Melanotaenia praecox sieren al jaren het aquarium van Frans hetzij aangevuld met eigen
kweek en af en toe wordt er wat nieuw bloed ingebracht. Ook de bijlzalmen en de
Ambastaia (botia) sidhimunki zijn vaste bewoners. Een toevoeging in de vorm van
bijvoorbeeld een koppeltje labyrinth vissen zouden het afmaken volgens ondergetekende.
Overigens staat dit los van wat de keurwijzer zegt, daar gaat het met name over of de
scholen vis groot genoeg waren en dat waren ze. Vervolgens togen we naar Goirle voor het
aquarium van Arie Bevaart.

Hier spat de ervaring vanaf door wederom een nagenoeg alg vrij, volgroeid aquarium te
presenteren. Ook hier was niet heel veel verandert aan de stijl van inrichting. Arie had zich
inmiddels de techniek van het ronde bolletje Java mos meester gemaakt. Een techniek die je
ook veel bij het aquascapen terug ziet komen en waar leuk mee te spelen is in de
onderwatertuin. Qua bevolking was er een wissel gemaakt van kardinaaltetra’s naar
Inpaichthys kerri “superblue”. Deze dieren waren nog wat jong en konden nog wat
bijkleuren maar ze waren een leuke aanvulling en afwisseling op de Hyphessobrycon bentosi
“whitefin”. Arie gebruikt een wat grovere grindbodem in combinatie met Corydoras sterbai
wat bij de keurmeesters altijd de ogen doet spitsen om te zien of de snorren nog wel intact
zijn bij de bodembewoners. Nou dat waren ze dus geen problemen. Ondergetekende denkt
dat er wel wat verschil zit hierin of het om wildvang vissen gaat of op zand/grindloze
glasbodems opgekweeke nakweek. Met name Corydoras panda, waar eigenlijk alleen
nakweek dieren van in de handel zijn, lijken extreem gevoelig hiervoor te zijn. Maar dit is
een theorie die nog wat uitgediept moet worden. In ieder geval is 1 ding zeker, namelijk dat
alle corydorassen met snor geboren worden. Na de lunch togen we naar de volgende
deelnemer: Piet Gijselhart. Hier was gekozen voor een wat mij betreft beter passend kastje
onder het aquarium wat het meer een eenheid maakte. Er was wat meer gekozen voor
groene planten in vergelijking met vorig jaar wat de eerste indruk een beetje eenzijdig
maakte, misschien was het weghalen van de co2 installatie hier ook een beetje debet aan
omdat dit de plantenkeuze wat beperkt. Met het weglaten van de soorten die het wat
minder doen en misschien een ludwigia soort toe te voegen die niet perse co2 nodig heeft
en roodbruin is van kleur kan het groen wat onderbroken worden. Qua bevolking was er
gekozen voor kleine mini visjes zoals Boraras briggitae, Nannostomus marginatus en
Corydoras hastatus en nog wat Pseudomugils en C.simulans. Ook hier waren de bijlzalmen
vertegenwoordigd. Het zou het aquarium zeker opfleuren als de groepjes wat groter zouden
worden ten koste van 1 of 2 soorten. De eerste debutant was op het gebied van deze
huiskeuring was Ezra Szigetti waar het even zoeken was naar het aquarium wat bedoeld was
voor de keuring. Totaal stonden er in huis zo’n 14 aquara die er allemaal fris en verzorgd
uitzagen. Het keuringsaquarium zag er fris uit met een goede planten groei. Qua inrichting
viel er wel wat te winnen door het hout iets te draaien en een doorkijk naar achteren te
maken en misschien een bruine of rode plant toe te voegen. De vissen sprankelden van
gezondheid en zagen er verkeerden in uitstekende conditie. Een originele keuze vond ik de
zwarte neons, Hyphessobrycon herbertaxelrodi, die in een ruime groep de 2 maanvissen en
de rode plaatjes vergezelden. De maanvissen zullen op een gegeven moment te groot
worden voor dit aquarium maar waren nu nog op acceptabele grootte. De Corydoras panda
hadden duidelijk hun snor gesleten op de ietwat scherpe ondergrond. Als 1 na laatste gingen
we op bezoek bij Wil de Rooij. Ook hier troffen we een enthousiaste aquariaan aan met een
bijzonder gevormd kleurrijk aquarium. De voorruit is golf-vormig wat betekent dat hij links
minder diep is als rechts. De basis van de inrichting vormde een groot stuk hout met een
doorkijkje begroeid met Anubias en Microsorum. Ook deze hadden wat last van een lastig
algje. Aangetaste blaadjes kunnen het beste weggehaald worden omdat deze geen functie

meer hebben voor de plant en weer wat ruimte maakt voor nieuwe blaadjes. In dit aquarium
zwom een behoorlijke diversiteit aan soorten vis. Er zwommen nu zo’n 14 soorten maar
misschien kan er qua aantal soorten een paar keuzes gemaakt worden in de toekomst om
het totaal beeld wat rustiger te maken. Voor mijzelf was het leuk om te zien dat er
volwassen Colombiaanse kardinalen in zwommen die wat meer rood en wat minder blauw
hebben in vergelijking met de gewone braziliaanse. De duitsers noemen deze ook Cheirodon
sp. colombia in plaats van het gebruikelijke axelrodi. We eindigden de keuringsdag bij het
“zeewaterbakkie” van 6000 liter bij Hans de Laat. Dankzij dit aquarium is mijn interesse voor
de B-categorie gewekt en zal ik waarschijnlijk deze als volgende module afronden als
keurmeester. Het aquarium van Hans is in een jaar tijd behoorlijk op weg om volwassen te
worden. Vorig jaar waren er nog veel “verse” plekken te vinden maar dat was nu wel anders.
Het geheel kwam behoorlijk natuurlijk over met een grote diversiteit aan anemonen, koralen
en zijn diverse bewoners. De school Anthiassen van vorig jaar had plaats gemaakt voor
diverse interessante andere vissen die veelal in kleinere groepjes of koppels worden
gehouden. Wat mij persoonlijk betreft zou een scholenvisje nog wel een toevoeging zijn
maar die keuze is aan Hans. Bijzonder om te zien waren de Valenciennea heldingenii en de
Vallenciennea sexgutta, een tweetal goby soorten, en de zandzevende zeesterren die op
diverse plaatsen onverwachts opdoken uit de bodem. De bekende picasso dokters vissen, de
zgn. dory van de bekende nemo film, waren lekker gegroeid in een jaar tijd. De nemo
vriendjes (Amphiprion ocellaris, anemoonvisjes) waren ook toegevoegd. Met 102 soorten
anemonen en koralen, 23 soorten vissen en 12 soorten lagere dieren raak je niet snel
uitgekeken en thuis bleek dan ook dat er toch nog wat soorten niet op de foto stonden.
Reden genoeg voor mij dus om nog een keer bij Hans te gaan kijken. Al met al vond ik het
weer een erg leuke keuring bij jullie vereniging waar, net als de vorige keer, weer genoeg
nieuwe en verassende zaken te zien waren. Volgend jaar is de eer aan mijn collega Peter Jan
Taheij maar ik kom graag nog een keer terug.
Hans Kiers
1e plaats : Arie Bevaart 396/63.5 bonsdiploma goud
2e plaats: Hans de Laat 392/62 verenigings diploma door de onbevoegdheid van de
keurmeester voor de B categorie.
3e plaats: Frans Smulders 389,5/61,5 Bondsdiploma zilver
4e plaats: Ezra Szigetti 384,5/61,5 Bondsdiploma zilver
5e plaats: Piet Gijselhart 376/60 bondsdiploma brons
6e plaats: Wil de Rooij 376/59,5 verenigingsdiploma
7e plaats: De Oliemeulen 375,5/59,5 verenigingsdiploma

