DE UITSLAGAVOND VAN DE HUISKEURING 2017
Door: Joop Aret
Het was op donderdag 14 november 2017 dat er veel aquarianen
naar het Schuimnest waren gekomen, waaronder zes van de acht
keuringsdeelnemers. Zij waren naar het Schuimnest gekomen om
naar de toelichting van keurmeester Ron van Brakel te luisteren
en men was uiteraard ook benieuwd naar de keuringsuitslag.
Ron van Brakel werd ondersteund door de geweldige plaatjes van
Arie van der Wolde, die inmiddels alweer vele jaren ervaring heeft
op het gebied van de aquarium fotografie. Nieuw, althans voor de
schrijver dezes, was het feit dat de plaatjes van het voorgaande
jaar ook werden getoond, zodat een goed beeld kon worden
gegeven van eventuele voortuitgang. Zo kregen we heel wat
plaatjes te zien, op volgorde van het keuren, dus we moesten
wachten tot na de pauze voor de prijsuitreiking, met de
wetenschap dat alle acht deelnemers in aanmerking kwamen voor
het bondsdiploma.
De eerste plaats was voor Dhr.
Smouter (foto links), met een
totaalscore van 385 en 61,5
punt voor het biologische.
Gevolgd werd hij door Dhr.van
Erkel (foto links onder), die
hem, met 382 punten en 61
punten voor het biologische,
dicht op de hielen zat.
Als derde eindigde Dhr. Simons (foto rechts onder), met een
score van 380 punten en 60,5 punten voor het biologische.

Dhr. Dekker, de verzorger
van de “Schuimnest” bak
werd vierde.

Dhr. Argenta legde beslag
op de zesde plaats.

Op de zevende plaats eindigde
ons jeugdlid D. Wielinga.

Hiermee kwam er een einde aan een van de belangrijkste
gebeurtenissen van de vereniging en met een woord van dank
aan de keurmeester en aan de fotograaf werd deze avond
afgesloten door Henk Vastenhout met de hoop op even zoveel
deelnemers in 2018 als de huiskeuring in 2017…...
DE HUISKEURING 2017 IN CIJFERS
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Deelnemer
M. Smouter
C. van Erkel
R.Simons
Schuimnest (B. Dekker)
H. Schild
D. Argenta
D. Wielinga
R. van de Stok

Totaal
385,0
382,0
380,0
379,0
376,5
376,0
375,5
371,5

Biologisch
61,5
61,0
60,5
60,5
60,0
61,0
60,5
60,5

