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Woord van de voorzitter.

Op 29 maart 2018 bestaat AV keizer lotus 50 jaar een leeftijd voor een vereniging die er mag 
zijn. We gaan natuurlijk ook de komende jaren gewoon door met onze club, al zijn de 
doelstellingen de laatste jaren wel wat veranderd.

Hadden we in den beginne vooral aquarium- en terrarium-leden in ons midden, is dat door de 
jaren heen toch wel wat verandert. We kregen de “speciaal” mannen er bij en later ook nog de 
vijver liefhebbers. 

Met al deze categorieën hebben we heel wat kampioenen binnen gehaald in onze vereniging, en 
dan met name de districtskampioenen en natuurlijk onze landskampioenen. In alle disciplines 
hebben we hoog gescoord en daar zijn we als vereniging dan ook behoorlijk trots op.

Maar helaas is het tij aan het keren, zeker niet wat betreft de gezelligheid en saamhorigheid  bij 
“Keizer lotus” onze vereniging, maar wel wat betreft het aquariumhouden in het algemeen in 
Nederland, zo gaat de NBAT, onze bond, al jaren sterk achteruit. 

Veel ledenverlies wat over het algemeen te wijten is aan de tijd waarin we leven, druk, druk en 
zeker voor de hobby en voor anderen hebben we geen tijd.

Aquarianen anno nu zijn veel meer gericht op het internet dan op kennis verkregen door het 
praten met andere liefhebbers, vroeger kwam na een vraag een stapel boeken op de tafel en 
werd er gezocht en gediscussieerd over de vragen die men had.

Nee, nu komt na de computer en de laptop eigenlijk alleen nog maar de ifoon op de tafel, en laat 
ons eerlijk zijn wie heeft er nou niet zo’n ding.

En het is nog handig ook, even Keizer lotus intikken en je zit gelijk bij de bron, maar dit brengt 
eerlijk behalve veel informatie maar weinig gezelligheid met zich mee.

Wat wij de laatste jaren en zeker ook nog de komende jaren hieraan doen en blijven doen, is de 
gezelligheid in onze vereniging op de eerste plaats zetten. Wij met zijn allen moeten graag naar 
een bijeenkomst komen, of dat nu gaat over een vijver, een aquarium of over een fotowedstrijd, 
onze leden moeten zich thuis voelen in ons clubje.
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En ja, ook ons leden aantal loopt wat terug, maar als je van alle leden  het aantal jaren dat ze lid 
zijn optelt kom je op een astronomisch getal uit, en ja hoor, ook “astronomie” hebben we  op 
onze verenigingsmorgen al eens met veel plezier en belangstelling besproken.

Het kan zo gek niet zijn of we besteden er aandacht aan, alles wat ook maar een beetje in relatie 
is met de natuur kan bij ons op aandacht rekenen.  

krijgen wel eens de vraag of  een wandeling, fotowedstrijd, vogellezing, een natuurlezing over 
orchideeën  en noem maar op, heeft dat nog wat met aquarium te maken.

Eerlijk??? 

Niet veel maar voor de gezelligheid en het houden van bijeenkomsten voor AV Keizer Lotus eens 
te meer, we zouden niet anders meer willen, nu kom je ook achter de belangstelling wat anderen 
misschien voor een onderwerp hebben, en laat ons eerlijk zijn, je wordt er niet dommer van.

Dus voor onze vereniging staat het gezellige, vriendschappelijke karakter op de eerste plaats, en 
laat die bak maar lekken.

Theo Meeks

voorzitter Aquariumvereniging  KEIZER-LOTUS Echt
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Vijftig jaar Keizer Lotus.      1968 - 2018

Veertig jaar in vogelvlucht was de kop van de tekst in ons jubileumboek van 10 jaar geleden toen 
we  ons  veertig  jarig  jubileum  vierden.  Inmiddels  zijn  we  alweer  10  jaar  verder.  De  geschiedenis 
verteld het verhaal van het verleden en deze geschiedenis is voorbij en veranderd ook niet meer. 
Wat  wel  veranderd  zijn  de  mensen  die  deze  geschiedenis  mede  hebben  gemaakt.  Ze  zijn  ouder 
geworden,  sommigen  zijn  gestopt  met  de  hobby  anderen  hebben  de  vereniging  verlaten.  Een 
aantal zijn ons in de loop der jaren ontvallen, ook dat gebeurd wanneer je als vereniging zo lang 
bestaat.  De  dierbaren  die  bij  Keizer  Lotus  als  verenigingslid  zijn  gestorven  houden  altijd  hun 
bijzondere  plek  met  daarbij  al  de  mooie  herinneringen  die  we  aan  hen  hebben.  Een  ander 
opmerkelijk feit binnen onze vereniging is het gegeven dat van de leden die gestopt zijn met de 
hobby  er  nog  veel  lid  zijn  gebleven  van  Keizer  Lotus  en  ook  nog  regelmatig  onze  maandelijkse 
bijeenkomsten bezoeken. Het geeft aan hoe onze vereniging door de jaren heen een vriendenclub 
is geworden en nog steeds gebleven is.  Een club waar men graag bij  wil  blijven horen, waar het 
gezellig  is  en  waar  over  alles  wat  met  onze  hobby  en  de  natuur  er  om  heen  gesproken  en 
gediscussieerd wordt en dat altijd in een gemoedelijke en gezellige sfeer. 

De geschiedenis van de eerste veertig jaar is, zoals gezegd, niet veranderd maar een beschrijving 
van 50 jaar Keizer Lotus is natuurlijk niet compleet zonder ook deze eerste veertig jaar die ook 
al in ons vorige jubileumboek is beschreven hier nog eens op te voeren. 

1968
Veertig jaar terug in de tijd komen we uit bij 1968, het jaar waarin de kiem werd gelegd voor een 
aquariumvereniging  voor  Echt  en  omstreken.  Enkele  aquariumliefhebbers  uit  Echt  en  Susteren 
waren lid van de aquariumvereniging ‘Tropical Splendor’ in Sittard. Zij vatten in februari 1968 het 
plan op om een nieuwe vereniging op te richten in Echt. 
De  eerste  (oprichtings-)bijeenkomst  vond  plaats  op  zaterdag  3  februari  in  de  Willie  bar.  De 
allereerste  notulen  zijn  bewaard  gebleven.  Een  afdruk  daarvan  treft  u  hier  aan.  Er  waren  tien 
personen aanwezig. Zij kozen uit hun midden een voorlopig bestuur. De eerste voorzitter werd J. 
Lebens  uit  Susteren.  Tijdens  de  eerstvolgende  bijeenkomst  werd  de  naam  “Keizer  Tetra” 
gekozen.  In  het  eerste jaar  groeide de vereniging al  uit  naar  een ledenaantal  van 33.  De eerste 
huiskeuring werd verricht door de heer Van Schendel uit Hoensbroek (geen bondskeurmeester).

1969
De  vereniging  trad  in  1969  toe  tot  het  district  Noord-  en  Midden-Limburg  van  de  Nederlandse 
Bond  Aqua  Terra  kortweg  de  NBAT  genoemd.  In  dat  jaar  werd  de  eerste  officiële  huiskeuring 
verricht door een erkend bondskeurmeester, Wim Tomey. In het bestuur van de vereniging vond 
in  1969  een  belangrijke  wijziging  plaats.  In  december  werd  J.  Lebens  als  voorzitter  opgevolgd 
door L. Thielens. 
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1970 
De  enthousiaste  leden  van  de  nog  jonge  vereniging  “Keizer  Tetra”  deden  al  gauw  van  zich 
spreken met klinkende resultaten. In 1970 werden er zelfs drie huiskeuringen gehouden met als 
keurmeester  Wim  Tomey.  De  kwaliteit  van  de  ter  keuring  aangeboden  aquaria  steeg.  “Keizer 
Tetra” wist zelfs een districtskampioen te leveren in de persoon van Jan Golsteyn. Tevens werd 
de vereniging districtskampioen. Een mooie binnenkomer voor een nog vrij jonge vereniging. 

1971
Dit succes bleek geen eendagsvlieg.  Want in  dit  het jaar,  1971, werden opnieuw drie  keuringen 
gehouden  en  weer  werd  “Keizer  Tetra”  als  vereniging  districtskampioen.  Dat  jaar  was  er  ook 
eentje  van  tegenstellingen.  Enerzijds  was  er  het  genoemde  succes,  maar  anderzijds  waren  er 
interne problemen. In december 1971 splitste een gedeelte van de leden zich af. Zij gingen een 
nieuwe vereniging vormen, die aquariumvereniging “Tijger Lotus” werd genoemd.

1972
De  verenigingen  “Keizer  Tetra”  en  “Tijger  Lotus”  gingen  ieder  hun  eigen  weg.  Ondanks  deze 
afscheiding bleef het goed gaan met “Keizer Tetra”. In 1972 groeide de vereniging verder en de 
leden bleven enthousiast en actief. Er werden weer drie huiskeuringen gehouden en ook werden 
er  diverse  lezingen  verzorgd  met  goede  sprekers.  In  dat  jaar  werd  ook  een  districtskampioen 
geleverd in de persoon van Leo Mofers. Een ander feit dat vermeldenswaard is, is de overdracht 
van de voorzittershamer. In december 1972 droeg voorzitter L. Thielens de leiding over aan Jan 
Golsteyn. 

1973
In 1973 werd begonnen met een nieuwe activiteit: het uitgeven van een clubblad. Het allereerste 
nummer  verscheen  in  januari  1973.  Het  redactie-adres  was  gevestigd  bij  Leo  Mofers.  Het 
uitgeven  van  zo’n  blad  was  best  wel  de  moeite  waard,  want  het  ledenaantal  steeg  tot  veertig 
leden, acht jeugdleden en twee huisgenootleden. 

1974
In  1974 werden  drie  huiskeuringen  gehouden  door  J.  Vlasblom.  Het  enthousiasme hiervoor  was 
zeer groot. Maar liefst 34 leden namen deel aan de keuringen. 

1975
In  1975  werd  voorzitter  Jan  Golsteyn  opgevolgd  door  Hub  Dückers.  De  huiskeuringen,  opnieuw 
drie, werden gehouden door mevrouw Fraser.

1976
In  1976  werd  het  initiatief  genomen  voor  het  houden  van  een  cursus  aquariumkunde.  Deze 
cursus  werd  georganiseerd  in  samenwerking  met  de  naburige  vereniging  Aqua  Palter  uit 
Posterholt. De cursus, bestaande uit veertien lessen, werd in Pey verzorgd door Wim Tomey uit 
Den Haag.  Het aantal  deelnemers bedroeg meer dan honderd.  De cursisten waren afkomstig uit 
heel Limburg en voor een deel zelfs uit Brabant. Tijdens de lessen kwamen alle mogelijke zaken 
aan  bod  zoals  aquariumtechniek,  soorten  aquaria,  visziektes,  planten,  voeding,  verlichting, 
decoratie, kweken, enzovoorts. Wat een verschil met tegenwoordig waarbij iedereen al deze  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kennis  kan  vergaren  via  internet!  Overigens  herhaalde  “Keizer  Tetra”  de  organisatie  van  de 
cursus ‘aquarium houden in de praktijk’ in de loop der jaren nog enkele malen. 

1977
De  vereniging  had  vrijwel  elk  jaar  steevast  een  aantal  dezelfde  activiteiten  op  het  programma 
staan. Zo werden er huiskeuringen gehouden en ook werden er steeds lezingen georganiseerd. 

1978
In 1978 werden enkele lezingen gezamenlijk gehouden met de collega’s van de vereniging Tijger 
Lotus.  Daaruit  valt  af  te  leiden  dat  de  verenigingen  elkaar  toch  wel  weer  opzochten  en  aan 
samenwerking dachten. Het zou een eerste aanzet zijn tot wat later een fusie werd.

1979
Ook  in  1979  werd  samengewerkt  met  “Tijger  Lotus”.  “Keizer  Tetra”  deed  het  overigens  weer 
prima in het district. Bij de keuringen behaalde de vereniging de derde plaats. 

1980
In 1980 werd de samenwerking met “Tijger Lotus” voortgezet. “Keizer Tetra” boekte een succes 
door  het  districtskampioenschap  van  Jan  Leurs.  Hij  mocht  in  1981  deelnemen  aan  de 
landskeuring.

1981
In 1981 kwam ook de fusie tot stand met “Tijger Lotus”. De beide verenigingen, die gedurende 
een  periode  van  tien  jaar  naast  elkaar  bestonden,  werden  weer  één  grote  familie.  De  nieuwe 
naam werd Keizer Lotus, aldus besloten op de algemene ledenvergadering van 29 juni 1981. De 
beide  verenigingen  brachten  dus  elk  de  helft  van  hun  verenigingsnaam  in.  De  fusievergadering 
werd door de meeste leden beleefd als de mooiste vergadering sinds jaren. De vereniging boekte 
datzelfde jaar ook weer een mooi succes op districtsniveau. 
J. Savelkoul werd uitgeroepen tot districtskampioen speciaal aquarium.

1982
In  1982  werden  diverse  goede  lezingen  gehouden  door  gerenommeerde  sprekers  zoals  A. 
Sanderse en Wim Tomey. Er werden ook weer drie huiskeuringen gehouden. 

1983
In 1983 hield Keizer Lotus een informatiedag in het clublokaal en stond ook weer op het podium 
van het  district.  Theo Meeks  werd  uitgeroepen tot  districtskampioen.  De vereniging  bezette  de 
tweede plaats met een achterstand van slechts een half punt.

1984
In  1984  kreeg  Keizer  Lotus  landelijke  bekendheid.  Theo  Meeks  werd  uitgeroepen  tot 
landskampioen in de categorie speciaal aquarium. Tevens werd André Ruyten districtskampioen in 
de afdeling gezelschapsaquarium. De leden van Keizer Lotus waren apetrots op hun succesvolle 
vrienden. André Ruyten mocht deelnemen aan de landskampioenschappen in 1985.
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1985
In 1985 werden plannen gemaakt voor het organiseren van twee cursussen voor aquarianen voor 
opleiding tot keurmeester.  Toenmalig voorzitter  Hub Dückers verrichtte hier  veel  voorbereidend 
werk voor, maar helaas: er waren te weinig deelnemers. 
Toch hadden de leden van Keizer Lotus echter geen klagen. Het ledenaantal groeide naar 46 en 
twee huisgenootleden. Ook in 1985 behaalden enkele leden weer mooie successen. André Ruyten 
werd  landskampioen  met  zijn  prachtig  ingerichte  en  verzorgde   gezelschapsaquarium.  Geen 
toevalstreffer, die landstitel, want André Ruyten was een perfectionist die alle details in de gaten 
hield.  In  de  catalogus  die  verscheen  bij  gelegenheid  van  de  aquariumtentoonstelling  in  1986, 
werd  een  artikeltje  van  zijn  hand  geplaatst.  Daarin  schreef  hij:  ‘Na  het  behalen  van  de  tweede 
plaats bij het clubkampioenschap 1984 mocht ik meedoen aan de keuring van het district Noord- 
en Midden-Limburg 1984. Ten tijde van deze keuring stond mijn aquarium er ‘goed op’. Ik hoopte 
op een plaats bij de eerste tien. Ik had er geen moment aan gedacht dat ik districtskampioen zou 
worden.  Nu  echter  kwam  pas  het  grote  werk,  de  landskeuring.  Tijdens  de  maanden  voor  die 
keuring werd alles nauwlettend gevolgd en vergeleken. Het ging zover, dat de groeisnelheid van 
de planten per dag en per centimeter werd opgeschreven. Zodoende kon ik de planten de laatste 
weken en dagen vóór de landskeuring zodanig terug toppen, dat ze naar mijn mening op de dag 
van de keuring de juiste hoogte hadden’.
Het  succes  kon  niet  op  voor  Keizer  Lotus,  want  Theo  Meeks  werd  districtskampioen  in  de 
afdeling  speciaal  aquarium.  Daardoor  had  Keizer  Lotus  weer  een  afgevaardigde  bij  de  landelijke 
huiskeuring in 1986.

1986
Het jaar 1986 werd een jaar met een gouden randje voor Keizer Lotus. Het was het jaar waarin 
de  eerste  grote  tentoonstelling  werd  georganiseerd,  van  22  tot  en  met  31  maart.  Dit  was 
organisatorisch een enorme klus. Vele, zeer vele vrijwilligers hebben zich hier gedurende ruim een 
jaar van voorbereiding voor ingezet. Het werd een groot succes. Elders in dit jubileumboek kunt u 
in een apart hoofdstuk alles lezen over de drie tentoonstellingen van Keizer Lotus. In 1986 werd 
P.  Hodzelmans  districtskampioen  in  de  afdeling  gezelschapsaqua.  Hij  mocht  deelnemen  aan  de 
landskampioenschappen in 1987. Theo Meeks bezette op de landskampioenschappen de tweede 
plaats.  Tevens  werd  de  vereniging  districtskampioen  1986.  Dank  zij  dat  resultaat  mocht  Keizer 
Lotus in 1987 de districtsfeestavond organiseren.

1987
In 1987 groeide de vereniging naar een ledenaantal van 57, 1 huisgenootlid en 3 jeugdleden. In 
dat  jaar  werden  ook  enkele  uitstapjes  georganiseerd  naar  Antwerpen,  Meppel  en  Emmen.  In 
Meppel  vond  de  bondsdag  plaats  met  de  bekendmaking  van  de  landelijke  huiskeuring.  P. 
Hodzelmans vertegenwoordigde Keizer Lotus. Hij behaalde de zesde plaats. In 1987 werd gestart 
met een nieuw clubblad met de toepasselijke naam: “VISSIE”.  
De organisatie van de districtsfeestavond was in handen van Keizer Lotus.  Het was een perfecte 
organisatie in de zaal “Fonke”. De zaal was mooi versierd met prachtige karikaturen van de hand 
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van  Wil  van  Sloun.  Op  20  april  werd  een  informatiedag  gehouden  met  de  presentatie  van  het 
nieuwe clubblad.

1988
Keizer  Lotus  was  altijd  een  actieve  vereniging.  Het  jaar  1988  was  ook  weer  een  jaar  met  veel 
speciale activiteiten. Zo organiseerde Keizer Lotus in samenwerking met het Geologisch Museum 
een  kleine  tentoonstelling.  Keizer  Lotus  kwam  ook  goed  voor  de  dag  op  het  vlak  van  de 
keuringen. Het districtskampioenschap werd behaald door Theo Meeks. Zoals gebruikelijk werden 
er ook weer diverse lezingen gehouden, huiskeuringen en bakkenbezoeken.

1989
Keizer Lotus bleef maar groeien. Het aantal leden van Keizer Lotus groeide in 1989 naar 65. Het 
succes  van  de  vereniging  was  eigenlijk  heel  simpel:  vele  goede  activiteiten  en  de  hechte 
onderlinge band waar mede de georganiseerde tentoonstelling aan had bijgedragen.

1990
De  jaren  negentig  braken  aan.  Op  de  jaarvergadering  in  januari  1990  vond  er  een 
voorzitterswisseling  plaats.  Hub  Dückers  trad  af  en  droeg  na  vijftien  jaar  voorzitterschap  de 
hamer  over  aan  Theo  Meeks.  Dat  jaar  hield  Keizer  Lotus  een  nieuwe  activiteit:  de  kerstviering. 
Die werd een groot succes en was voor herhaling vatbaar.

1991
In  1991  werd  Keizer  Lotus  in  Blerick  uitgeroepen  tot  districtskampioen.  Hiervoor  zorgden  de 
leden  Mat  Frijns,  Mat  van  Peij,  Lambert  Kusters  en  Chrit  Venner.  De  vereniging  onderscheidde 
zich ook op een heel ander vlak: drie leden slaagden voor het examen bondskeurmeester: Wil van 
Sloun, Mat van Peij en Stef Rensen.

1992
In 1992 werd de tweede grote tentoonstelling gehouden door Keizer Lotus. Ditmaal in ons 
toenmalige clublokaal “De Willie Bar” werd in slechts één week tijd een enorme hoeveelheid werk 
verricht door vele enthousiaste leden.
Op 7 november 1992 vond ook de districtsfeestavond plaats in de Willie bar. En het was weer de 
vereniging Keizer Lotus die uitgeroepen werd tot districtskampioen 1992. De organisatie voor dit 
festijn in 1993 werd dan ook weer in handen gegeven van Keizer Lotus. 

1993
Het jaar 1993 was een jaar van grote gebeurtenissen, zoals in maart de receptie ter gelegenheid 
van  het  zilveren  jubileum,  de  jubileumdag  in  oktober  en  de  districtsfeestavond  in  november.  Er 
vond overigens ook een wisseling van de wacht plaats bij het secretariaat. 
Leo Mofers  werd  opgevolgd door  Piet  Vergoossen.  Leo bekleedde deze functie  niet  minder  dan 
22  jaar.  Destijds  (februari  1971)  was  het  zijn  jeugdige  enthousiasme,  zijn  administratieve 
opleiding maar  vooral  de liefde voor  de natuur  dat  hij  met deze functie  begon.  Hij  vervulde zijn 
functie altijd accuraat, trouw en toegewijd.
Op zaterdag 20 maart werd er door het bestuur een receptie gehouden in het clublokaal de Willie 
Bar.  De  leden  van  Keizer  Lotus,  aquariumverenigingen  uit  de  beide  districten  in  Limburg, 
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bevriende  verenigingen  uit  België,  het  gemeentebestuur  van  Echt  en  de  overige  relaties  van 
Keizer  Lotus  waren  uitgenodigd  en  kwamen  de  vereniging  feliciteren.  Het  hoogtepunt  van  het 
jubileumjaar  was  de  viering  op  zaterdag  23  oktober.  Leo  Mofers  werd  gehuldigd  als  jubilaris  en 
door  het  bestuur  benoemd als  erelid  van de vereniging voor  het  vele  werk  dat  hij  de  afgelopen 
25 jaar voor de club had verricht.  Met een dialezing die de passende titel  droeg “Echt de navel 
van  Limburg”  werden  dia’s  vertoond  van  activiteiten  die  Keizer  Lotus  de  voorbije  jaren 
georganiseerd  had  afgewisseld  met  natuur-  en  cultuur  opnames  uit  onze  provincie  en  op  de 
achtergrond  passende  muziek.  Onze  Limburgse  keurmeester  Huub  Custers  hield  een 
promotielezing voor de aquarium- en terrariumhobby waarbij hij  Keizer Lotus tijdens zijn praatje 
“de hemel in prees”. Het klapstuk van de jubileumviering waren de twee diashows die het F.K.K. 
team  (Fish  Knipser  Köln)  uit  Keulen  presenteerde.  Met  zestien  computergestuurde  projectoren 
werden  twee  wervelende  shows  vertoond.  Tijdens  de  Kerstmorgen  in  1993  werd  het 
jubileumboek gepresenteerd en aan alle leden uitgereikt. Voor het eerst werd er een vijverkeuring 
gehouden, opgezet door de drie keurmeesters binnen de vereniging, Wil  van Sloun, Stef Rensen 
en  Mat  van  Peij.  In  de  persoon  van  Har  Krämer  kreeg  Keizer  Lotus  de  eerste  vijverkampioen  in 
haar bestaan.

1994
In  1994 hadden  we  voor  het  eerst  ook  een  lezing  over  Koi,  de  mooie  vijvervissen  waarvoor  de 
belangstelling groeiende was. De heer Klerks verzorgde een mooie computergestuurde lezing met 
dia’s  van  onderwateropnames  van  over  de  hele  wereld.  Het  verenigingsuitstapje  ging  naar  de 
Palmengarten  in  Frankfurt.  Een  fraai  aangelegd  terrein  met  mooie  tuinen  en  dito  tropische 
kassen.  Een  groepje  clubleden  hield  een  kienhoutweekend  in  Drente.  Tijdens  hun  verblijf  in  een 
bungalowpark  in  de  omgeving  van  Schoonoord  zochten  ze  naar  kienhout.  Twee  grote 
aanhangwagens  werden  er  mee  naar  huis  gebracht  en  op  de  terugweg  op  zondag  werd  er  ook 
nog  een  bezoek  gebracht  aan  de  Vijvertuinen  van  Ada  Hofman.  Door  de  aanmelding  van  12 
nieuwe leden kon het verenigingsjaar worden afgesloten met een ledenaantal van 74.

1995
In  1995  togen  we  met  een  volle  touringcar  en  voorzien  van  spandoeken  naar  de  bondsdag  in 
Rijssen voor de uitslag van de landskeuringen. Na een aantal jaren veroverden we hier weer een 
landskampioenschap.  Jules  Hecker  haalde  in  Rijssen  met  zijn  speciaalaquarium  de  landstitel 
binnen.  Leo  Crutzen  werd  derde  in  de  categorie  gezelschapsaquarium en  Piet  Vergoossen  werd 
tweede in  de  categorie  terrarium.  Met  blijdschap en  uitbundig  zingend vertrokken we ’s  avonds 
weer naar huis. 
Op zondag 9 april hield Harry van Buggenum een lezing bij onze club over reptielen en amfibieën 
in Limburg. We brachten een bezoek aan de Aquazoo in Düsseldorf waar we heel mooie en goed 
verzorgde  aquaria  konden  bekijken.  Tijdens  de  zomerwandeling  trokken  we  met  67  deelnemers 
naar het Meinweggebied in Vlodrop en Walter Deproost kwam een cichlidenlezing geven.
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1996
Keurmeester  Henk  Koolwaaij  stond  in  1996  voor  de  taak  om  het  recordaantal  van  26 
huiskeuringen te verrichten waarvoor drie  dagen moesten worden uitgetrokken.  Het traditionele 
verenigingsuitstapje  ging  naar  Burger’s  Bush.  Op  de  bondsdag  in  Arnhem behaalde  Theo  Meeks 
voor  de tweede maal  in  zijn  hobbycarrière  de landstitel  met zijn  terrarium.  Met  een receptie  en 
aansluitend  een  gezellige  feestavond  werd  het  landkampioenschap  van  Theo  op  15  november 
gevierd.  Vijverkampioen  in  1996  werd  Sjaak  Maassen.  Theo  Meeks  ging  op  zoek  naar  nieuwe 
uitdagingen, het terrarium moest plaatsmaken voor een zee aquarium.

1997
Voor  de  derde  maal  in  de  geschiedenis  van  Keizer  Lotus  werd  er  in  1997  een  tentoonstelling 
gehouden. Hoe de vereniging het klaar krijgt om een lege zaal in zeven dagen om te bouwen in 
een grote tentoonstellingsruimte gevuld met zo’n zestig complete vivaria en een grote tropische 
bush  is  moeilijk  onder  woorden  te  brengen.  Hiervoor  werd  een  gigantische  hoeveelheid  werk 
verricht door zeer veel enthousiaste leden. 
De sfeer en samenwerking tussen de leden tijdens de opbouw van een tentoonstelling is niet met 
plaatjes  of  tekst  vast  te  leggen.  Dit  is  slechts  ter  plaatse  te  ervaren.  Twee  weken  hebben  we 
met z’n allen van al het moois dat we hadden opgebouwd kunnen genieten. Doordat het tijdens 
de tentoonstellingsdagen nogal warm weer was, viel het bezoekersaantal een beetje tegen. Toch 
hadden  we  door  de  promotie  voor  de  hobby,  die  de  tentoonstelling  had  bewerkstelligd,  op  het 
einde  van  het  jaar  een  ledenaantal  van  107  leden  en  waren  we  op  dat  moment  de  grootste 
aquariumvereniging van Limburg. 
Chrit  Venner  werd  in  1997  de  vijfde  landskampioen  van  Keizer  Lotus  met  zijn  prachtige  zee 
aquarium  dat  hij  jarenlang  in  een  prima  conditie  wist  te  houden.  Op  dezelfde  bondsdag  waarop 
Chrit landskampioen werd, behaalde Frans Cuijpers met het terrarium een fraaie vierde plaats. Op 
de  receptie  ter  gelegenheid  van  de  landstitel  van  Chrit  kwamen  vele  leden,  vrienden  en 
familieleden Chrit en Frans feliciteren. 
Helaas hebben we door onenigheid met de toenmalige zaalhouder in 1997 ook ons clublokaal “de 
Willie Bar” moeten verlaten. Gelukkig vonden we met “’t Slekkerhoes” ons huidige clublokaal weer 
een nieuw onderkomen.

1998
Verenigingsjaar  1998  bracht  ons  vele  mooie  lezingen.  De  heer  Geerts  met  een  lezing  over 
dwergcichliden in Mexico. De heren Janssen en Meulblok brachten een zee aquarium lezing. Frans 
Maas  kwam  met  een  lezing  over  Amazonië,  een  reisverslag  naar  de  vangplaatsen  van  veel  van 
onze  aquariumvissen.  Henk  Koolwaaij,  ook  geen  onbekende  bij  Keizer  Lotus,  gaf  de  lezing 
“Gezelschapsaquaria in Nederland”. Chrit Venner werd de vijverkampioen van 1998 en slaagde er 
ook  nog  in  om  voor  de  tweede  maal  op  rij  landskampioen  te  worden  tijdens  de  bondsdag  in 
Hoorn, een prestatie die niet zo vaak wordt geëvenaard. Het verenigingsuitstapje ging naar Artis. 
We  hadden  een  recordaantal  van  negen  bakkenbezoeken  bij  een  van  de  leden  thuis.  Voor  de 
nieuwe leden die we na de tentoonstelling hadden ingeschreven, werd een aantal malen een extra 
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bijeenkomst gehouden om hen “bij te spijkeren” over de laatste stand van de aquaristiek.
1999

Een  droevige  gebeurtenis  in  1999  was  het  plotselinge  overlijden  van  Wil  Bisschops.  Getroffen 
door een hersenbloeding overleed hij op de nog jonge leeftijd van 44 jaar op maandag 29 maart 
1999. Hij was de enthousiaste timmerman tijdens onze twee laatste tentoonstellingen waarvoor 
hij veel werk verzette. Eveneens op de zeer jonge leeftijd van 41 jaar overleed plotseling op de 
laatste  dag  van  1999  ons  gewaardeerde  lid  Frans  Linssen.  Een  rustige  en  vriendelijke  man  die 
reeds twaalf jaar lid van onze club was. Het jaar 1999 werd daardoor een jaar met twee droevige 
gebeurtenissen  die  we  liever  niet  hadden  meegemaakt.  De  twee  hobbyvrienden  die  we 
verloren, blijven voor altijd in onze herinnering.

2000
Van  al  het  mogelijke  onheil  dat  er  tijdens  de  overgang  naar  het  nieuwe  millennium  op  ons  zou 
afkomen is  gelukkig niet veel  uitgekomen. Tijdens een van onze bijeenkomsten in 2000 hadden 
we ook weer eens een discussiemorgen waarin van alles wat met de hobby te maken heeft werd 
besproken. Frans Maas gaf een gezelschapsaquarium lezing en André Janssen een zee aquarium 
lezing.  Op  een  gezellige  feestavond  ter  gelegenheid  van  het  behaalde  landskampioenschap  van 
Leo Crutzen kwam de bondsvoorzitter,  Frans Maas,  de landskampioen de hand drukken.  Tijdens 
deze avond werd ook door de bondsvoorzitter aan Wil van Sloun de onderscheiding uitgereikt “lid 
van verdienste van de NBAT” voor het vele werk dat Wil voor de bond had verricht. 

2001
In 2001 verzorgde onze voorzitter Theo Meeks voor de club een lezing van zijn inmiddels tweede 
reis naar de Malediven. Schitterende plaatjes van een mooi tropisch oord waar velen van ons wel 
eens naar toe zouden willen. Huub Custers en George Hop vertoonden een dialezing met als titel 
“de mooiste vivaria van Nederland”. Een lezing waarin ook vivaria van Keizer Lotus te zien waren, 
een  teken  dat  onze  club  op  het  hoogste  niveau  in  Nederland  meespeelt.  Aan  de  reeks 
landskampioenen kwam ook in 2001 nog geen einde, want Piet Vergoossen behaalde dit jaar de 
landstitel met zijn terrarium. 
Tegenover de successen van de voorbije jaren bij Keizer Lotus, staat echter ook een minpunt en 
wel de daling van het ledenaantal. Dit is een verschijnsel waar vele aquariumverenigingen mee te 
maken hebben. Na 25 jaar als bestuurslid nam Peter van Neer afscheid van het bestuur van onze 
vereniging waar hij al 33 jaar lid van is.

2002
Het jaar van de invoering van de euro, was ook het jaar waarop drie leden van Keizer Lotus een 
reis  maakten  naar  Costa  Rica.  Met  de  meegebrachte  foto-  en  filmbeelden  werd  in  oktober  een 
mooie  lezing  verzorgd  voor  de  andere  clubleden.  Alle  drie  werden  ze  besmet  met  het 
“tropenvirus”, de drang om weer terug te keren naar tropische oorden.
Ook  bracht  de  vereniging  met  een  bus  een  bezoek  gebracht  aan  de  Floriade  en 
aquariumvereniging Peelland uit Asten bracht een bezoek aan Keizer Lotus.
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2003
In  2003  hadden  we  voor  het  eerst  natuurfotograaf  Henk  van  Dijk  in  ons  midden.  Een 
natuurfotograaf  met  een  grote  liefde  voor  alles  wat  er  in  de  natuur  te  zien  is  en  waarvan  hij 
schitterende  dia’s  maakt.  De  hoge  professionele  kwaliteit  van  de  dia’s  en  de  verhalen  waarmee 
sommige  opnames  tot  stand  zijn  gekomen,  bezorgden  ons  een  boeiende  morgen.  Rob  Gubbels, 
lid van de vissenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, verzorgde een lezing 
over de inventarisatie van de vissen in de Limburgse wateren, heel interessant om hier ook eens 
kennis  van  te  nemen.  Tijdens  de  Kerstmorgen  werd  onze  voorzitter,  Theo  Meeks,  gehuldigd  als 
25-jarig lid van Keizer Lotus en tevens ook reeds meer dan tien jaar voorzitter. 
We  hielden  in  2003  voor  het  eerst  een  “Kijkdag”  waarbij  iedereen  die  geïnteresseerd  is  in  de 
aquarium-, terrarium- of vijverhobby bij diverse leden van de vereniging thuis de hobby kan gaan 
bekijken.  Helaas  moest  in  2003  ook  een  van  onze  trouwste  leden,  Sjaak  Maassen,  wegens  zijn 
ziekte  steeds  vaker  verstek  laten  gaan  bij  onze  bijeenkomsten.  Met  zijn  kwinkslagen  en  humor 
was hij altijd op een positieve manier nadrukkelijk aanwezig.

2004
Als introductie op de zomerwandeling naar “de Doort” hadden we in 2004 in de maand april een 
lezing  over  dit  mooie  natuurgebied  die  verzorgd  werd  door  John  Roemen  en  Piet  Vergoossen. 
Harry Klerks kwam weer zijn schitterende onderwateropnames laten zien.
Chris  van  der  Lingen  kwam ons  veel  vertellen  en  laten  zien  over  zijn  reizen  naar  Costa  Rica  en 
Panama  iets  waarvoor  een  aantal  leden  die  weer  bezig  waren  met  plannen  voor  een  reis  naar 
Costa  Rica  bijzondere  belangstelling  hadden.  Ook  waren  we  weer  op  de  Bondsdag,  waar  Ben 
Courage met een tweede plaats net niet landskampioen werd.

2005
In 2005 lukte het Ben wel om de landstitel te behalen en tijdens een gezellige receptie bij Ben en 
Els  thuis  zijn  velen  hem  komen  feliciteren.  In  2005  hielden  we  ook  voor  de  tweede  maal  een 
Kijkdag bij de leden thuis, waardoor we als vereniging weer drie nieuwe leden konden inschrijven.
De  altijd  weer  leerzame  en  gezellige  activiteit  binnen  onze  club,  het  bakkenbezoek,  stond  met 
zeven bezoeken weer ruim in de belangstelling.

2006
Henk van Dijk, de inmiddels vaste gast in ons jaarprogramma, kwam in 2006 op de bijeenkomst 
van  maart  mooie  foto’s  laten  zien  die  hij  de  afgelopen  jaren  had  gemaakt  in  de  bergen  van 
Oostenrijk. In september stond in 2006 ook een nieuwe activiteit op het programma. Binnen de 
vereniging hielden we toen een fotowedstrijd met ingezonden foto’s van onze leden waarbij  we 
Henk  van  Dijk  hadden  als  deskundig  jurylid  om  commentaar  te  geven  op  de  ingezonden 
foto’s.Tijdens  de  Landelijke  Aquariumdag  van  de  NBAT  in  Barneveld  werd  Hans  Dohmen 
landskampioen in de categorie terraria.

�25



�26



Ofschoon  dat  het  geen  verenigingsactiviteit  was,  was  een  reis  die  acht  leden  van  onze  club, 
waarvan een aantal met hun echtgenote, van 12 juli t/m 4 augustus gemaakt hebben naar Costa 
Rica  voor  de  deelnemers  hieraan  zeker  een  hoogtepunt  dat  niet  onvermeld  mag  blijven.  Een 
unieke  gebeurtenis,  drie  weken  lang  met  een  groep  van  twaalf  personen  uit  één  vereniging  op 
reis  door  de  natuur  van  het  prachtige  Costa  Rica.  Drie  weken  lang  van  ’s  morgens  vroeg  tot  ’s 
avonds laat met elkaar opgetrokken en heel veel foto’s en filmbeelden gemaakt. Tijdens een zeer 
goed bezochte bijeenkomst in oktober werd er in een gezellige sfeer met koffie en vlaai genoten 
van de meegebrachte foto- en filmbeelden.

2007
Het  jaar  2007  begon  helaas  heel  droevig.  Op  19  januari  bereikte  ons  het  droevige  bericht  van 
het  plotselinge  overlijden  van  ons  erelid  Leo  Mofers.  Het  was  zeer  treurig  dat  hij  er  bij  onze 
jubileumviering niet meer bij was. Hij zou in 2007 veertig jaar lid van Keizer Lotus zijn geweest. 
In hem hebben we een goede vriend en een nestor van de vereniging verloren.
De  bijeenkomst  van  februari  werd  verzorgd  door  Paul  van  Els  met  een  lezing  over  zijn  werk  als 
junglegids  in  het  Amazonewoud  van  Ecuador.  Interessante  verhalen  over  reizen  in  Ecuador  en 
Colombia  en  veel  foto’s  zien  van  amfibieën,  vogels   en  andere  dieren  en  planten.  Op  de 
bijeenkomst van april  kwam Johan Egberts  een lezing geven.  Hij  bracht  ons een reisverslag van 
een  reis  die  hij  met  enkele  andere  aquariumliefhebbers  had  gebracht  aan  Peru,  Colombia  en 
Brazilië.  Tijdens  deze  reis  hadden  zij  zich  voornamelijk  bezig  gehouden  met  het  vangen  van 
Apistogramma’s en andere vissoorten waarvan we tijdens de lezing de beelden te zien kregen.

2008
Het  jaar  2008  was  het  jaar  van  ons  veertig  jarig  jubileum.  Voor  de  viering  van  het  40  jarig 
jubileum van Keizer Lotus hadden we in maart twee dagen uitgetrokken. De eerste dag, zaterdag 
29 maart, was een dag voor onze eigen leden en een klein aantal genodigden. Met een toespraak 
van  onze  voorzitter  werd  de  feestavond  geopend  waarna  vervolgens  Crit  Venner  en  Hubert 
Peeters gehuldigd werden voor hun 25 jarig lidmaatschap van Keizer Lotus. Hierna werd aan 11 
leden  die  langer  als  25 jaar  lid  van  Keizer  Lotus  waren  een  bloemetje  aangeboden en  van  deze 
leden  was  Peter  van  Neer  met  39  jaar  degene  die  het  langste  lid  was  van  onze  vereniging.  De 
voorzitter  van  de  NBAT,  Theo  Verheij,  hield  een  toespraak  en  vervolgens  werd  aan  alle 
aanwezigen  het  voor  deze  gelegenheid  samengestelde  jubileumboek  uitgereikt.  Na  de  uitreiking 
van  het  jubileumboek  werd  de  speciaal  voor  het  jubileum  van  Keizer  Lotus  gemaakte  DVD 
vertoond. Een DVD met beelden uit de 40 jarige bestaansgeschiedenis van Keizer Lotus, begeleid 
door muziek en met ingesproken commentaar. De DVD gaf een goed beeld van alles waarmee we 
in  de voorbije  40 jaren binnen de vereniging bezig zijn  geweest.  Ook van deze DVD kregen alle 
aanwezigen een exemplaar. De avond werd vervolgens voortgezet met een gezellig samenzijn en 
later op de avond konden we genieten van een door Ben en Els Courage samengesteld uitstekend 
koud buffet.De tweede dag in het kader van 40 jaar Keizer Lotus was een open dag op zondag 
30 maart in ons clublokaal  waar we een aantal  aquaria hadden opgesteld en promotie materiaal 
over  Keizer  Lotus  hadden  klaar  liggen.  De  verwachtingen  met  betrekking  tot  het  bezoekers 
aantal voor deze open dag waren al niet hoog gespannen en viel dus ook tegen. 
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Toch  hebben  we  nog  gezellig  met  elkaar  kunnen  napraten  over  de  jubileumavond  en  de  hobby. 
Ondanks het tegenvallende aantal bezoekers van de open dag konden we toch terugzien op een 
hele gezellige en geslaagde viering van het 40 jarig bestaan van Keizer Lotus.

Aan de districtskeuring namen we in 2008 weer deel met 5 deelnemers. Wim Janssen eindigde in 
de  categorie  speciaal  aquarium  op  de  8e  plaats.  In  de  categorie  gezelschaps  aquaria  werd  Eric 
Bocken  4e  en  Hubert  Peeters  behaalde  de  2e  plaats  in  deze  categorie.  In  de  categorie  terraria 
hadden  we ook  twee  deelnemers.  Ben  Courage  eindigde  in  deze  categorie  op  de  tweede  plaats 
en  Piet  Vergoossen  werd  eerste  waardoor  deze  voor  Keizer  Lotus  ook  kon  deelnemen  aan  de 
landelijke huiskeuring. 
De verdere sprekers op onze bijeenkomsten waren Henk van Dijk met zijn mooie natuuropnames, 
Henk  Koolwaaij  kwam  ons  de  basisprincipes  van  aquarium  houden  nog  eens  uitleggen.  Het 
tweejaarlijkse verenigingsuitstapje ging op 24 mei naar de dierentuin van Keulen. Een hele mooie 
dierentuin waar we een hele dag hebben kunnen genieten van een grote en uitgebreide collectie 
dieren uit de hele wereld.
Met 8 deelnemers hadden we op 14 juni de vijverkeuring en op 29 juni de uitslag en presentatie 
van  de  1e  huiskeuring.  Tijdens  onze  traditionele  zomerwandeling  in  juli  gingen  we  met  27 
deelnemers op stap door het natuurgebied “het Leudal”.
Joop Pasma en Geert Ooms gaven ons een presentatie van de districtskeuring 2008.
De  tweede  huiskeuring  van  2008  was  op  6  september  en  had  met  tien  vivaria  weer  een 
behoorlijk aantal deelnemers. Op de bijeenkomst van 21 september hadden we de presentatie en 
uitslag  van  de  fotowedstrijd  en  Frits  Scheijen  werd  evenals  in  2007  dit  jaar  eerste  met  zijn 
winnende  foto.  Richard  Ceelen  kwam  op  de  bijeenkomst  van  19  oktober  ons  een  lezing  geven 
over  de  bescherming  van  de  legstranden  van  zeeschildpadden  in  Suriname.  Een  interessante 
lezing die bij menige van onze leden weer een beetje het tropenvirus deed opwekken.

Tijdens  de  landelijke  aquariumdag  in  Barneveld  werd  de  uitslag  van  de  landelijke  huiskeuringen 
bekendgemaakt.  Voor  Keizer  Lotus  hadden  Piet  Vergoossen,  Ben  Courage  en  Theo  Denis 
meegedaan. Piet Vergoossen werd tweede in de categorie terraria en Ben Courage eindigde met 
zijn terrarium op de 7e plaats. Bij  de vijverkeuring had Ben Courage ook meegedaan samen met 
Theo Denis. Theo Denis eindigde op de vierde plaats en Ben Courage werd derde. Vijverkampioen 
werd Ben Courage en Clubkampioen Piet Vergoossen. 

In  2008  hebben  we  ook  afscheid  moeten  nemen  van  twee  van  onze  leden  die  al  vele  jaren  lid 
waren van Keizer Lotus. Op 1 mei overleed Sjaak Maassen. Reeds vele jaren was hij ziek en vooral 
de  laatste  twee  jaren  voor  zijn  overlijden  was  het  voor  hem  niet  meer  mogelijk  om  aan  onze 
activiteiten  deel  te  nemen.  Met  Sjaak  verloren  we  een  heel  innemende  en  vriendelijke 
persoonlijkheid  die  33  jaar  lid  was  van  Keizer  Lotus  waarvan  een  groot  aantal  jaren  als 
bestuurslid. Hij was een verenigingsman in hart en nieren.
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Op  26  november  overleed  Hub  Duckers.  Reeds  35  jaar  was  hij  lid  van  onze  vereniging  en  van 
1975 tot 1990 was hij voorzitter van Keizer Lotus. Net als Leo Mofers, die secretaris was en zijn 
steun en toeverlaat tijdens zijn voorzitterschap was hij zeer begaan met het reilen en zeilen van 
Keizer  Lotus.  Ofschoon  dat  we  Hub  de  laatste  jaren  niet  meer  zo  vaak  bij  onze 
verenigingsactiviteiten  tegen  kwamen  was  hij  wel  nog  op  onze  jubileumviering  aanwezig.  De 
vereniging  heeft  hij  altijd  met  veel  enthousiasme  geleid  en  voor  zijn  verdiensten  voor  de 
vereniging was hij benoemd tot erelid en zijn we hem nog steeds dankbaar.

2009
In  2009  hadden  we  zelfs  zes  deelnemers  aan  de  landelijke  huiskeuringen.  De  uitslag  van  de 
landelijke huiskeuringen die bekend werd gemaakt op de Bondsdag in Barneveld was voor Keizer 
Lotus als volgt: Piet Vergoossen en Ben Courage eindigden in de categorie terraria op de derde 
en de zevende plaats. In de categorie speciaal aquaria kwam Wiel Knoben op de negende plaats. 
Bij  de  vijverkeuring  kwam  Ben  Courage  op  de  11e  plaats,  Theo  Denis  eindigde  als  9e  en  John 
Roemen  werd  8e.  Ofschoon  dat  we  wel  eens  betere  resultaten  behaald  hadden  kon  dit  de  pret 
niet drukken en hadden we toch een gezellige hobbydag. 
Tijdens  de  maandelijkse  bijeenkomsten  waren  weer  diverse  sprekers  te  gast.  Henk  van  Dijk  liet 
ons weer een aantal van zijn mooie natuuropnames zien en op de bijeenkomst van maart kwamen 
Pieter  Puts  en  Har  van  Buggenum  ons  een  lezing  geven  over  de  amfibieën  en  reptielen  in 
Limburg.  In  april  hadden  we  de  eerste  huiskeuring  van  2009  en  George  Hop  was  dit  keer  onze 
keurmeester die bij 10 deelnemers het vivarium kon keuren. 
Davy Meeks gaf  ons een lezing over zijn  hobby het verzorgen en kweken van allerlei  bijzondere 
insecten zoals wandelende takken en bidsprinkhanen. Vooral ook door de meegebrachte insecten 
en  zijn  enthousiasme voor  deze  dieren  werd  het  een  boeiende  en  interessante  morgen.  George 
Hop kwam ons ook nog in mei verrassen met een aquariumlezing waarbij van alles aan bod kwam 
behalve  hetgeen  waarvoor  we  de  lezing  gekozen  hadden.  George  Hop  is  een  enthousiaste 
verteller maar voor velen van ons was er soms geen touw aan vast te knopen.  
Onze  traditionele  zomerwandeling  was  ditmaal  een  keer  op  zaterdagavond  11  juli  gepland  en 
aansluitend  werd  er  ditmaal  een  barbecue  gehouden  in  Kasteelpark  Born,  een  heel  geslaagde 
opzet die voor herhaling vatbaar was.  
We hadden verder nog de presentatie van de districtskeuring 2009 en de presentatie en uitslag 
van de fotowedstrijd. 
De tweede huiskeuring had met 8 vivaria wat minder deelnemers als de eerste huiskeuring. 
Op  de  bijeenkomst  van  oktober  hadden  we  de  lezing  met  de  foto-  en  filmbeelden  van  de  10 
leden van onze vereniging die in augustus bijna drie weken door Oeganda gereisd hadden. Tijdens 
een  druk  bezochte  morgen  kon  iedereen  genieten  van  de  mooie  beelden  en  verhalen  die  er 
tijdens de reis gemaakt zijn.
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De  uitslag  en  presentatie  van  de  verenigingskeuringen  en  vijverkeuring  van  2009  was  op  de 
bijeenkomst  van  november.  Vijverkampioen  2009  werd  Ben  Courage  en  Clubkampioen  Piet 
Vergoossen.  Het  verenigingsjaar  2009  sloten  we  op  20  december  af  met  de  Kerstmorgen  die 
zoals elk jaar weer heel goed bezocht en sfeervol was. Tijdens deze Kerstmorgen kreeg Wil van 
Sloun het NBAT speldje uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap van de NBAT en Keizer Lotus. Davy 
Meeks ontving een speldje van de vereniging voor 12,5 jaar lidmaatschap van Keizer Lotus. Het 
verenigingsjaar 2009 sloten we af met een ledenaantal van 44 leden. Er begonnen grote twijfels 
te ontstaan of we over 5 jaar nog wel een NBAT zouden hebben. 

2010
Dit jaar was Frans Maas de keurmeester bij de districtskeuring waaraan voor Keizer Lotus hadden 
deelgenomen:  Heinz  Esser,  Eric  Bocken,  Wiel  Knoben,  Wim  Janssen,  Ben  Courage,  Theo  Denis, 
Chrit  Venner,  Davy  Meeks.  De  uitslag  bekend  gemaakt  tijdens  de  districtsfeestavond  was  als 
volgt:  Heinz  Esser  3e  bij  de  categorie  gezelschapsaquaria,  Eric  Bocken  4e  in  de  categorie 
gezelschapsaquaria.  Wiel  Knoben  9e  in  de  categorie  speciaal  aquaria  en  Wim  Janssen  11e  in  de 
categorie speciaal aquaria. Ben Courage 1e bij de terraria.
In de categorie vijvers werd Theo Denis 1e, Chrit Venner 2e, Ben Courage 4e en Davy Meeks 5e. In 
februari  hadden we de natuurfoto lezing van Henk van Dijk  en Aquariumvereniging Cabomba uit 
Tegelen bracht een bezoek aan Keizer Lotus.
Hub  Custers  gaf  een  aquariumlezing  in  maart  en  Hans  Meulblok  en  André  Janssen  gaven  een 
lezing  in  april.  Davy  Meeks  gaf  een  insectenlezing  in  juni.  Het  verenigingsuitstapje  ging  naar 
dierentuin Pairi Daiza in België. In juli hadden we de zomerwandeling met aansluitend barbecue in 
Kasteelpark  Born.  Verder  stonden  ook  de  fotowedstrijd  op  ons  programma  en  gaven  Hans 
Meulblok en Jos Hoedeman een lezing over Suriname. We hadden in 2010 geen deelnemer aan de 
Landelijke  Huiskeuring.  Clubkampioen  in  2010  werd  Ben  Courage  en  vijverkampioen  2010  John 
Roemen.  Tijdens  de  Kerstmorgen  in  buurthuis  St.  Joris  in  Echt  werd  een  speldje  voor  12,5  jaar 
lidmaatschap  Keizer  Lotus  uitgereikt  aan:  Wim  Janssen,  Frits  Scheijen,  Giel  Romans,  Martin  van 
Lumich  en  Willy  Zengers.  Peter  van  Neer  werd  gehuldigd  met  zijn  40  jarig  lidmaatschap  van 
Keizer  Lotus.  In  2010  waren  we  ook  op  bakkenbezoek  bij  Ben  Courage,  Wiel  Knoben,  Jan 
Schwillens, Piet Vergoossen en Davy Meeks.

2011
De  jaarvergadering  van  2011  begonnen  we  met  een  opkomst  van  30  leden,  voor  een 
jaarvergadering een hele goed opkomst. Bij de districtskeuring hadden we nog een totaal aantal 
van 15 deelnemers, een hele achteruitgang ten opzichte van een aantal jaren geleden maar toch. 
De  organisatie  van  de  districtsfeestavond  was  bij  onze  vereniging  maar  de  opkomst  vanuit  de 
andere verenigingen was matig. Doordat er wel veel leden van Keizer Lotus aanwezig waren was 
het  toch  nog  een  gezellige  avond.  Jan  Bogie  werd  eerste  in  de  categorie  gezeldschapsaquaria, 
Wiel Knoben tweede bij de speciaal aquaria en Ben Courage eerste bij de terraria en zij mochten 
daardoor  alle  drie  deelnemen aan  de  landelijke  huiskeuring.  Wiel  Knoben  eindigde  vervolgens  op 
de Landelijke Huiskeuring op de 6e plaats, Jan Bogie kwam op de 4e plaats en Ben Courage werd 
ditmaal  voor  de tweede maal  landskampioen in  de categorie  terraria  hetgeen hij  ook al  in  2005 
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voor de eerste maal presteerde. De receptie bij hem thuis ter gelegenheid hiervan was uitstekend 
verzorgd  en  goed  bezocht  door  onze  leden.  Henk  van  Dijk  nam  ons  in  zijn  foto  lezing  ditmaal 
mee  naar  Spitsbergen  waar  hij  onder  andere  plaatjes  gemaakt  had  van  ijsberen.  Met  zijn  lezing 
“Struinen  door  het  bos”  kwam  Hub  Hodzelmans  ons  in  maart  een  lezing  geven  waarbij  hij  ons 
meenam  door  de  bossen  van  Zuid-Limburg.  We  brachten  met  een  aantal  leden  ook  nog  een 
“bakkenbezoek” aan de aquariumvereniging Najade in Gennep.  Verder werden de bijeenkomsten 
van  dit  jaar  gevuld  met  een  lezing  in  mei  door  Jos  Hoedeman  met  als  titel  “vissen  in 
vogelvlucht”,  een  quiz  verzorgd  door  Wil  van  Sloun  en  Eric  Bocken,  de  fotowedstrijd  in 
september  werd  ditmaal  van  commentaar  voorzien  door  Fons  Verhoeve  en  de  traditionele 
zomerwandeling  met  barbecue  was  in  Kasteelpark  Born.  Bij  de  vijverkeuring  die  verricht  werd 
door  Mat  van  Peij  hadden  we  drie  deelnemers:  Theo  Denis,  Eric  Bocken  en  John  Roemen. 
Clubkampioen  2011  werd  Ben  Courage  en  bij  de  vijverkeuring  hadden  we  een  gedeelde  eerste 
plaats  door  Theo  Denis  en  John  Roemen.  Tijdens  de  Kerstmorgen  konden  we  weer  drie  leden 
huldigen  die  25  jaar  lid  waren  van  Keizer  Lotus,  Wiel  Knoben,  Roel  Vanneer  en  John  Roemen 
kregen uit handen van de voorzitter en bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt.

2012
Ook  in  2012  vervolgden  we  onze  verenigingsactiviteiten  weer  met  de  gebruikelijke 
bijeenkomsten. Zo hadden we weer een lezing van Hub Hodzelmans over de paddenstoelen in de 
Limburgse bossen,  Henk van Dijk  met  een fotolezing,  Jos  Hoedeman met  een “moeilijke”  lezing 
over  waterbeheer  en  John  Frencken  met  een  lezing  over  licht  boven  het  aquarium.  Fons 
Verhoeve  verzorgde  de  fotowedstrijd  en  in  oktober  presenteerde  Piet  Vergoossen  zijn 
reisverslag  van  de  reis  die  weer  een  aantal  leden  van  onze  vereniging  gemaakt  hadden  naar  Sri 
Lanka. We hadden nog twee huiskeuringen met in totaal 8 deelnemers en de keurmeester was dit 
jaar  John  Frencken.  Jan  Bogie  en  Ben  Courage  namen  deel  aan  de  landelijke  huiskeuring  en  Jan 
Bogie behaalde hier een 7e plaats en Ben Courage werd voor de derde maal landskampioen in de 
categorie  terraria.  De  receptie  ter  gelegenheid  van  zijn  landskampioenschap  werd  gehouden  in 
Kasteelpark Born. De clubkampioen van 2012 werd Jan Bogie en Theo Denis kwam op de eerste 
plaats  bij  de  vijvers.  Verder  maakten  we  in  april  ook  nog  een  verenigingsuitstapje  naar  de 
AquaZoo in Düsseldorf en bezochten we in mei in verenigingsverband de Floriade in Venlo.

2013
In 2013 hadden we als keurmeester bij de districtskeuring WimTomey. Inmiddels al behoorlijk op 
leeftijd maar niet minder deskundig. Er waren nog 15 deelnemers aan de districtskeuring en van 
onze vereniging eindigden Jan Bogie en Ben Courage beiden in hun categorie op de eerste plaats. 
Geert  Jacobs  en  Eric  Bocken  werden  2e  en  3e  en  Davy  Meeks  werd  4e  in  de  categorie  speciaal 
aquaria.  Theo Meeks  nam ons  in  zijn  lezing op 28 april  mee naar  de  Malediven waar  hij  voor  de 
tweede  maal  op  vakantie  was  geweest.  We  gingen  in  verenigingsverband  in  mei  naar  het 
aquarium  van  Luik.  In  juni  verzorgden  Frits  Scheijen  en  Piet  Vergoossen  een  quiz  voor  de 
vereniging.  Devijvers  van  de  6  deelnemers  bij  de  vijverkeuring,  Theo  Denis,  Davy  Meeks,  Jack 
Berkx, Giel Romans, Ben Courage en John Roemen werden gekeurd door Mat van Peij en Wil van 
Sloun.  Hans Dohmen gaf ons op de bijeenkomst van augustus een lezing over zijn  reis  naar het 
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eiland  Sulawesie  in  Indonesië  en  Walter  Deproost  gaf  op  15  september  een  lezing  over  Malawi 
cichliden en het Malawimeer. De 11 deelnemers aan de fotowedstrijd werden door Fons Verhoeve 
gepresenteerd  tijdens  de  bijeenkomst  van  oktober.  Tijdens  de  landelijke  aquariumdag  van  de 
NBAT werd Ben Courage voor de derde maal op rij uitgeroepen tot landskampioen in de categorie 
terraria en heeft hiermee tevens het hoogste aantal landskampioenschappen op zijn naam staan 
binnen  onze  vereniging.  Jan  Bogie  kwam  behaalde  tijdens  de  LHK  de  7e  plaats  in  de  categorie 
gezelschapsaquaria.  Tijdens  de  Kerstviering  op  21  december  werd  Ben  in  het  zonnetje  gezet 
voor  zijn  prestatie.  Ook  werden  Jules  Hecker  en  Eric  Bocken  gehuldigd  tijdens  de  Kerstviering 
voor hun 25 jarig lidmaatschap van Keizer Lotus. Clubkampioen in 2013 werd Jan Bogie en Theo 
Denis kwam op de eerste plaats bij de vijverkeuring. In 2013 namen we ook afscheid van Mat van 
Peij  als  bestuurslid  van  Keizer  Lotus.  Mat  heeft  deze  functie  30  jaar  lang  uitgevoerd  en  moet 
deze nu beëindigen om zo meer tijd te kunnen besteden aan de verzorging van zijn echtgenote 
Petra die helaas steeds meer achteruit gaat. De vereniging is hem dankbaar dat hij  zoveel jaren 
deel heeft uitgemaakt van het bestuur van Keizer Lotus.

2014
In  2014 begint  de  afname  van  het  aantal  verenigingen  binnen  ons  district  en  daarmee  ook  het 
aantal  leden  langzaam  merkbaar  te  worden.  Er  zijn  nog  maar  13  deelnemers  aan  de 
districtskeuring en deze zijn  afkomstig uit  vier  verenigingen.  In  januari  deden Eric  Bocken,  Huub 
Dreissen,  Davy  Meeks,  Theo  Denis  en  Wiel  Knoben  namens  Keizer  Lotus  mee  aan  de 
districtskeuring  2014.  Keurmeester  was  Adrie  van  Holstein.  Op  de  districtsfeestavond  op  11 
maart in Well werd de uitslag van de districtskeuring bekend gemaakt en Wiel Knoben eindigde in 
de  categorie  terrarium  op  de  eerste  plaats.  Eric  Bocken  eindigde  in  de  categorie 
gezelschapsaquarium  op  de  2e  plaats.  Theo  Denis  en  Davy  Meeks  eindigden  in  de  categorie 
speciaal aquaria A2 op de 5e en 6e plaats. Huub Dreissen werd 6e in de categorie speciaal aquaria 
A3.  Theo Denis  werd ook eerste bij  de categorie  vijvers  en Davy Meeks werd in  deze categorie 
3e, John Roemen 4e en Ben Courage 5e. Door de eerste plaatsen van Wiel Knoben en Theo Denis 
mochten deze beiden weer meedoen aan de landelijke huiskeuring van de NBAT. 
De natuurlezing van Henk van Dijk hadden we op de bijeenkomst van februari met zoals van Henk 
gebruikelijk weer mooie plaatjes. Met een lezing over Suriname door Hans Meulblok en Theo van 
Meegen kregen we op 16 maart beelden te zien van Suriname.
Op de bijeenkomst van 6 april nam Davy Meeks ons mee naar Thailand waar hij een vakantie had 
doorgebracht.  Hij  liet  ons  mooie  beelden  zien  van  dit  land  en  vertelde  allerlei 
wetenswaardigheden  over  dit  mooie  tropische  land  in  Azië.  Op  de  mei  bijeenkomst  kwam Harry 
Klerks een mooie lezing geven over zijn duik avonturen op diverse locaties over de hele wereld. 
Omdat  hij  ons  een  vorige  keer  vergeten  was  bracht  hij  een  tweetal  ingelijste  en  door  hem 
gesigneerde  onderwater  foto’s  mee  die  we  tijdens  de  Kerstviering  verloot  hebben.  Op  21  juni 
hadden we ons tweejaarlijkse  uitstapje ditmaal naar diergaarde Blijdorp. Een hele dag hebben we 
hier kunnen rondlopen en alle aanwezige dieren kunnen bekijken en fotograferen.
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Onze vijverkeuring  was  op  in  juni  en  werd  ditmaal  verricht  door  George  Hop.  Met  6  deelnemers 
waren  we  te  gast  bij  Theo  Denis,  Davy  Meeks,  Jack  Berkx,  Giel  Romans,  Ben  Courage  en  John 
Roemen. De zomerwandeling met aansluitende barbecue was in juli. De wandeling bracht ons naar 
de  Geleenbeek  in  de  omgeving  van  Sittard  en  Munstergeleen.  De  aansluitende  barbecue  vond 
weer plaats in het Kasteelpark in Born. Op de bijeenkomst van augustus verzorgde Hans Dohmen 
voor  ons  een  lezing  van  zijn  reis  rondreis  door  Afrika.  Hij  had  hier  Oeganda,  Kenia  en  Tanzania 
bezocht  en  liet  ons  vele  schitterende  foto’s  zien  van  de  dieren  die  zij  hier  allemaal  hebben 
aangetroffen. Op de bijeenkomst van september verzorgde Wil van Sloun een lezing voor ons die 
ging over licht en de manier van het waarnemen van licht en licht boven het aquarium. 

Voor  de  fotowedstrijd  in  oktober  hadden  we  ditmaal  weer  eens  Henk  van  Dijk  gevraagd  die  de 
ingezonden foto’s van commentaar voorzag. Een foto van Jack Berkx die op een speciale manier 
een  vallende  waterdruppel  had  gefotografeerd  werd  door  Henk  uitgekozen  als  de  mooiste  foto 
van  de  inzendingen.  Er  waren  9  deelnemers  aan  de  fotowedstrijd  met  weer  hele  mooie  foto’s. 
Ook  in  2014  hadden  we  2  huiskeuringen.  De  1e  huiskeuring  werd  gehouden  op   12  april.  Als 
keurmeester  hadden  we  ditmaal  George  Hop.  De  8  deelnemers  aan  de  eerste  keuring  waren: 
Alfons Bänziger, Davy Meeks, Theo Denis, Huub Dreissen, Eric Bocken, Giel Romans, Ben Courage 
en  Wiel  Knoben.  De  tweede  keuring  was  op  in  september  en  toen  deden  Wiel  Knoben,  Davy 
Meeks,  Huub  Dreissen,  Giel  Romans,  Alfons  Bänziger,  Ben  Courage  en  Wiel  Knoben  mee  aan  de 
keuring. Op de bijeenkomst van november was de presentatie van de beide huiskeuringen en de 
vijverkeuring van 2014.  De presentaties  van de keuringen wilden we dit  keer  nog eens door  de 
keurmeester  zelf  laten  doen  en  we  hadden  daarom  George  Hop  hiervoor  uitgenodigd. 
Clubkampioen  2014  werd  Ben  Courage  en  bij  de  vijverkeuring  kwam  Davy  Meeks  op  de  eerste 
plaats. 

De landelijke aquariumdag van de NBAT was in oktober in Vianen. Voor Keizer Lotus hadden Theo 
Denis en Wiel Knoben aan de landelijke keuring van 2014 deelgenomen. Wiel Knoben kwam in de 
categorie  terraria  op  de  6e  plaats  en  Theo  Denis  slaagde  er  ditmaal  in  om  landskampioen  te 
worden in  de categorie  vijvers.  In  het  lange rijtje  met  landskampioenen bij  Keizer  Lotus  hebben 
we  nu  ook  een  landskampioen  in  de  categorie  vijvers  erbij  gekregen.  Tijdens  de  Kerstviering  in 
december werd Theo in het zonnetje gezet voor zijn prestatie. Op de Kerstviering werd ook weer 
de  verenigings  DVD van  2014 vertoond  en  kregen  de  echtgenotes  van  de  deelnemers  aan  een 
bakkenbezoek,  Lenny  Meeks,  Lily  Knoben,  Els  Courage  kregen  een  bloemetje  aangeboden  en 
Frans  Cuijpers  werd  gehuldigd  met  zijn  40 jarig  lidmaatschap van Keizer  Lotus.  Ook hebben we 
stilgestaan bij het feit dat Theo Meeks reeds 25 jaar onze voorzitter is en hij en zijn vrouw Hilde 
kregen daarvoor van de vereniging een bloemetje en een cadeau aangeboden. Jack Berkx kreeg 
een  uitvergroting  van  zijn  winnende  foto  van  de  fotowedstrijd  uitgereikt.  Davy  Meeks  en  Ben 
Courage ontvingen een WNF beeldje als vijverkampioen en clubkampioen van 2014.
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2015
De deelnemers aan de districtskeuring namens Keizer Lotus waren: Eric Bocken, Wiel Knoben en 
Davy  Meeks.  Keurmeester  was  wederom  George  Hop.  In  februari  hadden  we  de  lezing  door 
natuurfotograaf  Henk  van  Dijk  met  als  titel:  “Scandinavische  ogenblikken  op  de  Toendra  en 
Taiga”. Tjeu Vossen kwam in maart vertellen over de vogels in het natuurgebied de Molenplas in 
Stevensweert en in april  maakten we onder zijn leiding een wandeling door dit natuurgebeid. De 
districtsfeestavond  werd  in  maart  georganiseerd  door  Keizer  Lotus  en  de  uitslag  voor  de 
deelnemers  namens  onze  vereniging  was:  Eric  Bocken  1e  in  de  categorie  gezelschapsaquarium, 
Davy  Meeks  2e  in  de  categorie  speciaalaquarium,  Wiel  Knoben  1e  in  de  categorie  terrarium. 
Uitslag  districtsvijverkeuring  2014:  1e  Theo  Denis,  2e  John  Roemen,  3e  Davy  Meeks,  6e  Giel 
Romans.  In  mei  maakten  we met  de  vereniging  een  bezoek  aan  de  aquariumtentoonstelling  van 
A.V.  Maroni  in  Maaseik.  De bijeenkomst van juni  werd gehouden in  Kasteelpark Born en hier  gaf 
Laurens  Jan  Nederlof  ons  een  lezing  over  de  verzorging  van  de  plantenkas  en  de  vlinders  in 
dierenpark Blijdorp. 
De  verenigingsvijverkeuring  en  tevens  districtsvijverkeuring  werd  gedaan  door  George  Hop. 
Deelnemers  namens  Keizer  Lotus:  Davy  Meeks  en  John  Roemen.  In  juli  hadden  we  onze 
zomerwandeling  in  Spaubeek  met  aansluitend  de  barbecue  in  Kasteelpark  Born.  Wiel  Knoben en 
Theo Meeks verzorgden in augustus voor ons een natuurquiz. Op de bijeenkomst van september 
hadden  we  een  lezing  met  reisverslag  Brazilië  door  Adam  Deckers,  de  voorzitter  van 
aquariumvereniging  Maroni  in  Maaseik.  De  fotowedstrijd  2015  met  medewerking  van  Henk  van 
Dijk  was  in  oktober  en  de  winnende  foto  was  van  Frits  Scheijen.  De  uitslag  van  de  landelijke 
huiskeuring was als volgt:  Eric Bocken 15e in de categorie gezelschapsaquarium, Davy Meeks 5e 
in  de  categorie  speciaal  aquarium,  Wiel  Knoben  7e  in  de  categorie  terrarium.  In  de  categorie 
vijver: 3e Theo Denis, 7e John Roemen, 8e Davy Meeks. In 2015 hadden we voor het eerst in ons 
lange  bestaan  slechts  één  huiskeuring  en  de  keurmeester  was  George  Hop.  Deelnemers  waren: 
Davy Meeks, Wiel Knoben, Jan Bogie, Ben Courage en Giel Romans. 
De  uitslag  van  de  huiskeuring  2015  was:  1e  Ben  Courage  bij  de  terraria,  2e  Davy  Meeks  bij  de 
speciaal  aquaria,  3e  Wiel  Knoben  ook  in  de  categorie  terraria,  4e  Jan  Bogie  bij  de 
gezelschapsaquaria  en  5e  Giel  Romans  eveneens  gezelschapsaquaria.  Bij  de  vijverkeuring  werd 
Davy Meeks 1e en 2e werd John Roemen. Clubkampioen 2015 werd Ben Courage en Davy Meeks 
werd  vijverkampioen.  Op  de  bijeenkomst  van  november  verzorgde  John  Frencken  een 
aquariumlezing  met  als  titel  “Esthetica  in  het  gezelschapsaquarium”.  Tijdens  de  kerstviering 
werden  Piet  Vergoossen  en  Leo  Crutzen  gehuldigd  voor  25  jaar  lidmaatschap  van 
aquariumvereniging Keizer Lotus. 
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2016
Bij de districtskeuring in januari hadden we slechts één deelnemer namens Keizer Lotus, 
Jan  Bogie  deed  mee  met  zijn  gezelschapsaquarium  en  dit  werd  gekeurd  door 
keurmeester John Frencken. Op de bijeenkomst van februari hadden we een lezing door 
natuurfotograaf Bob Luijks die in een geheel eigen stijl foto’s maakt. Tjeu Vossen kwam 
in maart een lezing geven over de vogels in het natuurgebied de Doort en in april gingen 
we  onder  zijn  leiding  een  wandeling  maken  door  de  Doort.  De  districtsfeestavond  in 
maart  met  de  presentatie  van  de  uitslag  van  de  districtskeuring  werd  georganiseerd 
door  Aquarium  en  Vijververeniging  Roermond  en  Jan  Bogie  werd  1e  in  de  categorie 
gezelschapsaquarium. Op 29 mei hadden we een lezing over astrologie door Henk Bril in 
Kasteelpark Born. Het verenigingsuitstapje in juni ging naar de Beekse Bergen. Drie leden 
namen deel aan de verenigingsvijverkeuring door verricht werd door Mat van Peij en Wil 
van Sloun. De deelnemers waren: Davy Meeks, John Roemen en Theo Meeks. We hadden 
in  juli  onze zomerwandeling met aansluitend barbecue in  Kasteelpark  Born,  in  augustus 
een natuurquiz door Mat van Peij en in september een lezing door Tonny Woeltjes over 
kilivissen. De huiskeuring was in september en de keurmeesters Mat van Peij en Wil van 
Sloun keurden de aquaria van Davy Meeks, Giel Romans, Ben Courage en Jan Bogie. Henk 
van  Dijk  jureerde  onze  fotowedstrijd.  De  Bondsdag  met  uitslag  van  de  landelijke 
huiskeuring was in Nieuwegein en werd gehouden tijdens de Vivariumbeurs.  Helaas was 
deze  combinatie  van  beurs  een  uitslag  LHK  geen  succes.  Jan  Bogie  werd  7e  in  de 
categorie  gezelschapsaquarium  en  in  de  categorie  vijver  behaalde  John  Roemen  de  6e 
plaats.  De  bijeenkomst  van  november  werd  verzorgd  door  Piet  Vergoossen  met  een 
lezing  over  Bonaire.  Het  jaar  werd  zoals  inmiddels  gebruikelijk  afgesloten  met  de 
Kerstviering waar de uitslag van de huiskeuring en vijverkeuring bekend werden gemaakt 
en alle verenigingsactiviteiten van het voorbije werden gepresenteerd.

2017
Het jaar begonnen we met een lezing van Willy de Koning over de bever. Er werd een film 
vertoond over dit in Nederland opnieuw geïntroduceerde zoogdier en we kwamen allerlei 
wetenswaardigheden te weten over de bever. Wegens vakantie van de secretaris werd de 
jaarvergadering verplaatst naar februari. In maart kwam Hub Hodzelmans ons een lezing geven 
over de kalkgraslanden van Zuid-Limburg. Deze lezing zou een vervolg krijgen met een wandeling 
onder leiding van Hub Hodzelmans naar de kalkgraslanden op 11 juni. Door een plotselinge ziekte 
van hem hebben we deze wandeling moeten afgelasten. Op 9 april gaf ons lid Jack Berkx ons een 
lezing over een reis door de Verenigde Staten die hij gemaakt had. Een lezing met veel mooie 
foto’s en filmbeelden. Onze voorzitter Theo Meeks had in 2016 weer een reis gemaakt naar de 
Malediven en de beelden hiervan heeft hij ons op de bijeenkomst van 7 mei laten zien. De 
geplande wandeling van 11 juni werd verplaatst naar de Grevenbicht en hier maakten we een 
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wandeling waarbij we de Grensmaas werken konden bekijken. De inmiddels traditionele barbecue 
in het Kasteelpark in Born werd voorafgegaan door een wandeling door het park onder leiding van 
Theo Meeks. De bijeenkomst van de maand augustus werd ingevuld met een interessante quiz 
gegeven door Wil van Sloun. In september werd onze bijeenkomst gehouden in het Kasteelpark 
en hebben we filmbeelden bekeken via YouTube over aquariumvissen en hun vanggebieden in 
voornamelijk Frans Guyana. Oktober stond in het teken van de foto presentatie van onze eigen 
leden en de ingezonden foto’s werden van deskundig commentaar voorzien door Fons Verhoeve 
die dit een paar jaar geleden ook al eens heeft gedaan. Er waren weer heel veel zeer mooie foto’s 
bij die volgens de presentator zeker niet zouden misstaan op een foto wedstrijd. De bijeenkomst 
van november was voor de Bonaire lezing van Piet Vergoossen die ons ditmaal het 
onderwaterleven van dit tropische duik eiland liet zien.
In 2017 hadden we slechts tweemaal een bakkenbezoek bij een van de leden thuis. Op 5 mei 
waren we op bezoek bij Ben en Els Courage en op 1 december bij Martin en Marlies van Lümich. 
Bij beide waren een groot aantal leden aanwezig wat aangeeft dat deze activiteit nog altijd 
populair is bij onze leden. Wat minder populair is, of waar althans steeds minder belangstelling 
voor is zijn de huiskeuringen en de vijverkeuring. Het jaar 2017 is daardoor het eerste jaar in 
onze lange geschiedenis dat we geen vijver- of huiskeuring hadden. Hiervoor zijn een aantal 
oorzaken aan te geven waar we hier niet op in zullen gaan maar één van de oorzaken is de 
teloorgang van de NBAT. De komende jaren zullen uitwijzen welke kant het op zal gaan met onze 
aquariumbond, maar de voortekenen zijn helaas niet erg hoopvol.

Op 16 december hebben we het verenigingsjaar 2017 zoals gebruikelijk afgesloten met de 
Kerstviering. Op naar ons jubileumjaar 2018.

 
Piet Vergoossen  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Het keuren.

De kennis van de aquariumhouderij nam met de jaren gestaag toe. 
Er werd de behoefte gevoeld om meer kennis te vergaren en om zich met elkaar te meten. 
Hierop heeft de NBAT de organisatie van de huiskeuringen, districtskeuringen en landskeuringen 
op zich genomen. Op een gegeven moment was er een tekort aan keurmeesters.
Men kon zich aanmelden om tijdens een meerjarige studie opgeleid te worden tot keurmeester.
Van onze vereniging  zijn uiteindelijk Wil van Sloun, Stef Rensen en Mat van Peij geslaagd en 
erkend keurmeester geworden. Het keuringsreglement evolueerde verder, onder andere door de 
inzet van de nieuwe keurmeesters. De layout van de diploma’s werd door Wil van Sloun vorm 
gegeven.
Om mee te mogen doen aan de huiskeuring moest men lid zijn van een vereniging en ook van de 
NBAT. Werd men eerste van de huiskeuring in de vereniging, dan mocht men meedoen aan de 
districtskeuring. De districts-winnaars mochten vervolgens aan de landelijke meedoen.
Dit resulteerde in  niet minder dan  9 Keizer-Lotusleden die samen 13x het Nederlands 
kampioenschap behaalden. 
Ik denk landelijk gezien een ongeëvenaard succes voor Keizer-Lotus.
Naast de bekende categorieën Gezelschap, Speciaal, Zeewater en Paludarium kwam daar later de 
vijver bij. Weer een initiatief van Wil van Sloun.
Tijdens de eerste jaren van het bestaan van de vereniging was er veel competitie  bij de leden 
die meededen aan de keuringen. Dit werd zo erg dat de vereniging uiteen viel in twee 
verenigingen, nml Tijger-Lotus en Keizer-Tetra. Mede door de inzet van Hub Duckers werd later 
toch weer besloten om als één vereniging verder te gaan.  Dit resulteerde in de oprichting van 
A.V. Keizer-Lotus. De sfeer werd er beter op en de samenwerking, zeker ook voor het keuren 
nam toe. 
Mede door de vriendschappen en bereidheid om samen naar een goed resultaat te werken en niet 
te vergeten de leerzame lezingen,  hebben onze deelnemers van Keizer lotus hun stempel 
kunnen drukken op het hoge niveau dat in Nederland behaald werd.
Niet te vergeten zijn de partners die maar steeds moesten zorgen dat alles er picobello bijstond 
tijdens de keuringen. En natuurlijk het kopje koffie en de Limburgse vlaai.
Door de vergrijzing en opkomst van internet is de hobby veranderd, zijn er steeds minder 
keuringen en de mensen hebben geen behoefte meer om mee te doen, maar de gezelligheid van 
deze mooie hobby is gelukkig  gebleven. 
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Het gezelschap en speciaal aquarium.

Hoe het bij de meesten van ons is begonnen, was het zien van een bak met allemaal mooie 
vissen en planten. 
Voor mij het gezelschapsaquarium van de heer Eberson, kruidenier in oud Geleen. Steeds als ik 
boodschappen moest halen zag ik die bak en dat wilde ik ook. We spreken over begin jaren 60.
Begonnen, midden jaren 60 met een stalen framebakje van 60x30x30cm. Ingericht met diverse 
visjes uit alle windstreken en plantjes die ik mooi vond. Vaak ging ik dan ook naar de gebroeders 
Besteboer In Geleen op de Lindenheuvel of naar Crombach in Beek of naar Amazone in Sittard.  
Kennis had ik nog niet maar na lid te zijn geworden van A.V. Barbus Gelius in Geleen kwam daar 
verandering in.  Later kreeg ik  een bak van 100x50x40cmen die thuis  in de huiskamer mocht 
staan. Geweldige tijd!! 
Echter na een tijd geraakte de hobby op het tweede plan. Dienstplicht, school, werk, gezin  en 
andere verplichtingen gingen voor. Na het zien van de tentoonstelling van Keizer-Lotus in 1986 
begon het toch weer te kriebelen  en werd ik lid van de vereniging van Hub Custers in 
Hoensbroek. De sfeer vond ik er niet zo geweldig waarna ik overstapte naar Keizer-Lotus In Echt. 
Dit beviel veel beter.
Door de diverse lezingen, bakkenbezoeken en het bestuderen van lectuur kreeg ik meer inzicht in 
de diverse aspecten van het gezelschapsaquarium. Inmiddels had ik het gezelschaps-aquarium 
van Piet overgenomen, 255x65x55cm. Mijn voorkeur ging echter naar een meer natuurlijk 
aquarium waardoor mijn gezelschapsaquarium meer leek op een speciaal aquarium. Dit was  voor 
mij hoe een aquarium ingericht moest zijn.
Zoals waarschijnlijk bij iedereen, ging ik steeds een stapje verder en mijn groot 
gezelschapsaquarium werd verkocht. Ik bouwde een rvs frameaquarium van 140x80x75cm. Dit 
werd ingericht als speciaal aquarium met een landgedeelte. Dit beviel zo goed dat ik in 2013 een 
nieuw speciaalaquarium bouwde, 220x60x55cm, met hulp van Theo,Har en Bjorn. Dit werd  ook 
weer ingericht als speciaal aquarium, weer met landgedeelte, en nu zelfs met kleine hagedisjes op 
het oevergedeelte.
Door de aandacht voor de speciale eisen in dit biotoop (zuid Amerika) aan water, licht, voer, 
opbouw, schuilmogelijkheden, stenen en hout etc hebben zelfs diverse vissen en ook de 
hagedisjes voor nageslacht gezorgd. Geweldig om te zien hoe de ouderdieren de eitjes en 
jongbroed beschermden.
Echter na 35 jaar aquariumhobby was het toch wel goed geweest en heb ik mijn bak verkocht.
Al met al een fantastische hobby met voor elk wat wils. Natuur, techniek, esthetiek, rust, en 
altijd in huis waar je de hele dag kon genieten.

Wiel Knoben
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De Aquarium bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van Keizer Lotus vormen de essentiële basis van de vereniging. Sinds het 
bestaan is dit het moment van ontmoeting. Kennis om het vivarium op een verantwoorde manier 
te verzorgen en onderhouden wordt hier gedeeld. De open spontane manier van met elkaar 
omgaan, lekker klassjeneren, zorgen voor een goede en hechte sociale band, het kenmerk van de 
aquarium vereniging Keizer-Lotus. 
Deze manier van met elkaar omgaan geeft nieuwe leden de ruimte zich snel thuis te voelen en op 
te gaan in de vereniging.
De lezingen waren  tijdens de eerste jaren veelal geënt op aquarium inrichting. Opbouw, licht en 
het kijken van  vissen en mooie bakken. Afgewisseld met reisverslagen en keuringsuitslagen. 
Vaak door gerenommeerde Lezers zoals W. Tomey, A. Sanderse ieder op zijn eigen door de jaren 
heen herkenbare  manier van presenteren. Zo hebben we naast onmiskenbare herinneringen van 
bliksem, donder ook sprekers die de lamp van de projector als spotlight act gebruiken tijdens de 
dia lezingen. Soms riep een lezing ook wel eens punt van discussie en stof tot nadenken op. Dan 
was het met name wel eens de keurwijzer van de NBAT die men tijdens het bekijken van de 
vivaria niet in zijn geheel kon plaatsen.De zomerwandeling nodigt iedereen uit om samen met 
familieleden deel te nemen en te genieten van de natuur meestal onder begeleiding van een gids 
die onderweg uitleg en informatie verstrekt over de flora en fauna van het gebied. De laatste 
jaren wordt de wandeling afgesloten onder het genot van een drankje en een gezamenlijke BBQ.  

In voorgaande jaren was het gebruikelijk om je overschot aan planten mee te nemen om te ruilen 
of voor de verloting die tijdens de pauze werd gehouden. Tevens was men in de gelegenheid om 
gebruik te maken van de club bibliotheek. Er was een uitgebreid assortiment aan boeken over alle 
denkbare onderwerpen die met de hobby samenhingen. Naast boeken waren er ook videobanden 
en cd rom’s ter beschikking, dit alles was te lenen tegen een vriendenprijsje. Indien men nog wat 
chemicaliën voor de bak nodig had kon dit tijdens de pauze worden aangeschaft.  Door de jaren 
heen zie je een verschuiving van de onderwerpen, waren de lezingen tijdens de eerste jaren 
veelal geënt op aquarium houden, gaat het nu meer over reisverslagen, de natuur in het 
algemeen en het tonen van mooie plaatjes. Cd rom’s en boeken zijn vervangen door internet en 
het aantal leden met een Aquarium zijn heden ten dage in de minderheid.

Ondanks de veranderde tijdsgeest en de uitdaging om een boeiend programma op te stellen is er 
nog steeds een hoge opkomst tijdens de bijeenkomsten. Hieruit kun je dan concluderen dat de 
bijeenkomsten nog graag worden bezocht en keizer lotus een hechte vereniging is. 

�51



�52



Bakkenbezoeken.

Van oudsher is de vrijdag voor de bijeenkomst een bakkenbezoek gepland. Ieder lid heeft de 
mogelijkheid zich hiervoor op te geven. Het idee achter het bakkenbezoek is naast natuurlijk het 
gezellig samen zijn en praten over je hobby, anderen leden je bak laten zien en leren van elkaar. 
Het delen van ervaring en ideeën en indien wenselijk antwoord krijgen op je vragen. 
De bakkenbezoeken worden goed bezocht, en zijn wel vaker tot in de latere uurtjes doorgelopen. 
Door de variatie aan vivaria binnen de vereniging is het altijd leuk om te zien dat ieder zijn eigen 
voorkeur en bijbehorende aanwezige kennis graag deelt en/of verdedigd. Keurende blikken van 
de mede hobbyisten zijn dan ook een vast onderdeel.
Verandering van inzicht hoe je je bak kunt inrichten (na wat discussie) heeft menig maal er toe 
geleid dat de bak dezelfde avond nog werd verbouwd naar het gewenste resultaat. Dit alles 
onder het toeziend oog van de meegekomen dames.
Op menig bakkenbezoek zijn met enthousiasme en grote waardering de technische oplossingen 
bewonderd die sommige leden ten tonele brengen. Soms simpel en doeltreffend anderen weer 
doordacht en geraffineerd. 

Kerstviering

De kerstviering is de bijeenkomst voor de gehele familie. Onder het genot van verse wafels, 
kerstbrood en koffie wordt de kerstviering geopend. Het verenigingsjaar passeert de revue in 
woord en beeld. Er wordt stilgestaan bij alle minder leuke en leuke momenten die we samen met 
de vereniging hebben meegemaakt. De high light ’s worden mooi gepresenteerd en toegelicht.
Tussen de presentatie door worden de jubilarissen, club kampioen en deelnemers aan het 
bakkenbezoek in het zonnetje gezet. 
Als voorbereiding op de kerstviering is er een knutselavond waar door diverse dames mooie kerst 
creaties worden gemaakt. Deze worden tijdens de tombola verloot.

Jules Hecker

�53



�54



Onze tentoonstellingen 1986, 1992, 1997, 

Tijdens de jaarvergadering januari 1985 werd het besluit genomen om, voor het eerst in het 
bestaan van onze vereniging, een aquariumtentoonstelling te organiseren. Deze zou met pasen 
1986 worden gehouden en gedacht werd aan een 50 tal vivaria. Om de organisatie in goede 
banen te leiden werden er 5 commissies ingesteld met elk een eigen taak en verantwoording. Er 
is lang gezocht naar een geschikte ruime maar na heel wat discussies is uiteindelijk gekozen voor 
de oude brouwerij Smeijsters aan de Platz. Er moest heel wat werk verzet worden om de ruimte 
geschikt te maken maar hij was gratis en voor langere tijd beschikbaar. Door ondergetekende is 
toen een eerste opzet gemaakt van de benodigde werkzaamheden en een plattegrond gemaakt 
met de indeling. Met een professionele hogedrukreiniger werd de ruimte eerst van het ergste 
stof en vuil ontdaan. Er was een grondige opknapbeurt nodig waarbij zelf een complete 
luchtverwarming werdt aangelegd, de vloeren werden geëgaliseerd, en de gaten in het dak en 
wanden werden gedicht. Het enthousiasme groeide en er is toen door velen heel hard gewerkt 
om het voor elkaar te krijgen. We konden toen nog niet bouwen op enige ervaring met 
tentoonstellingen en improviseren was vaak nodig. Iedereen heeft vanuit zijn kennis en 
achtergrond bijgedragen om deze tentoonstelling tot een groot succes te maken. Omdat de 
ondergrond niet waterpas was werden er muurtjes gemetseld waarop vaten werden geplaatst. 
Hier overheen kwamen dan steigerplanken en isolatieplaten waarop dan de aquaria geplaatst 
konden worden. Voor de verdere opbouw is er een steiger gebruikt waar de verlichting aan kon 
worden bevestigd en ook de fronten vastgezet konden worden.  Met een zelf bedacht 
inschuifsysteem konden de frontplaten netjes in elkaar worden geschoven en met vloerbedekking 
in de gangen en een afwerking in kleur zag het er huiselijk uit. Ook de educatieve waarde werd 
niet uit het oog verloren. Bij ieder aquarium werd er een uitleg geplaatst over de inhoud met 
afbeeldingen van de vissen en planten, zelf met een sfeerverlichting in de verder donker 
gemaakte gangen.   Om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aquaria te laten zien was er 
gekozen om vooraf jonge vissen in te kopen en bij enkele leden te laten opgroeien zodat er 
tijdens de tentoonstelling mooi uitgegroeide vissen te zien waren. Ook voor de planten gold dat 
we alleen de onderwatervormen wilden laten zien zoals ze ook bij de leden thuis floreerden. Er 
zijn zelfs diverse, compleet ingerichte, aquariums vanuit de huiskamer tijdelijk verhuisd naar de 
tentoonstelling.  Ook hadden enkele zusterverenigingen een heel mooie bijdrage aan onze 
tentoonstelling geleverd met een compleet ingericht aquarium. Er was een aquarium geleend van 
de Zilverhaai uit Beringen van maar liefst 5,25 m.  U kunt zich voorstellen dat dat de nodige 
problemen met transport en plaatsing opleverde, maar Keizer Lotus heeft ook dit tot een goed 
einde weten te brengen.  Een gedeelte van de ruimte werd beschikbaar gesteld voor de expositie 
van opgezette dieren van dhr. H. Vergoossen.  
Met zijn allen hebben we heel wat uren doorgebracht in de loods bij de voorbereiding maar ook in 
de gezellige zithoek met bar voor, tijdens, en na de tentoonstelling. Door het grote succes is de 
tentoonstelling toen nog met een week verlengd. 
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Afbreken van al dat moois was voor velen met pijn in het hart. Met zijn allen hadden we hier een 
tentoonstelling neergezet waar we heden ten dage nog van kunnen nagenieten en dat heeft een 
onderlinge band geschapen die nu nog steeds voortleeft.Dit succes smaakte naar meer en er 
werd besloten om in 1992 weer een tentoonstelling te houden. We hadden nu immers ervaring 
opgedaan waar we op konden bouwen. Deze tentoonstelling werd nu in het toenmalige 
verenigingsgebouw de ”Willy bar” te houden.  Dit had wel de consequentie dat er maar een week 
tijd was om de zaak op te bouwen.  Ook was de beschikbare ruimte een stuk kleiner en moest er 
creatief met de indeling worden omgegaan. Toch was het ook dit keer weer gelukt een 70 tal 
vivaria ten toon te stellen. 
Met de eerder opgedane ervaring werd de basisopzet voor de onderbouw en verlichting nu veel 
systematischer uitgevoerd. Het moest immers in een zeer korte tijd worden opgebouwd. Alle 
afbouw timmerwerken, onder leiding van Wil Bisschops (†) werden ter plaatse uitgevoerd.  
Er is toen gekozen voor multiplex stijlen,  h.o.h. een meter, met een sponning waarin de 
frontpanelen geschoven konden worden.  Alle vivaria moesten nu immers van de voorzijde 
ingericht en onderhouden worden.  De vivaria stonden toen op een combinatie van vaten en 
kratten. De elektra werd toen al zoveel mogelijk ‘stekker klaar”  gemaakt om snel en veilig te 
kunnen werken.  De eerder geplande buiten opstelling met vijvers is toen helaas niet doorgegaan.  
Maar ook deze leuke tijd was weer te snel voorbij.  Op deze tentoonstelling hadden we 3404 
bezoekers mogen tellen en we hadden heel veel bewondering en waardering mogen ontvangen 
van de bezoekers. De resterende materialen konden onder de buhne worden opgeslagen voor 
een volgende tentoonstelling.   

In 1997 was het dan zover dat er weer een tentoonstelling werd georganiseerd in de “Willy bar”  
De principe indeling van de vorige tentoonstelling werd zoveel als mogelijk gehandhaafd waarbij 
de buhne nu wel een andere invulling kreeg.  Er waren nu meer kikkers en reptielen te 
bewonderen. Ook werd er een grote “Bush”  aangelegd en was er een stand met killies.   De 
techniek werd verder geperfectioneerd en de onderbouw bestond nu alleen uit kratten waardoor 
er nog sneller en veiliger opgebouwd kon worden. Ook dit keer was het streven zo veel als 
mogelijk volwassen dieren te showen zoals ze ook in het huiskameraquarium te zien waren.  Ook 
deze tentoonstelling had weer de geroemde “KEIZER-LOTUS” kwaliteit.  Er was weer met heel 
veel energie door alle leden heel hard gewerkt om tot dit resultaat te komen. 
Maar helaas had ook onze eigen kwaliteitsstandaard een nadeel. Je doet het goed of je doet het 
niet was het motto. Daardoor zijn we na deze drie geweldige tentoonstellingen niet meer aan een 
nieuwe tentoonstelling toegekomen. Wel hebben we nog een kijkdag gehouden in 2003 met 
opstelling van enkele vivaria en veel uitleg over onze gezamenlijke hobby. 
Aan kennis en kunde ontbreekt het zeker niet maar de gemiddelde leeftijd van onze leden is 
inmiddels aardig opgelopen.  De sfeer en onderlinge band is er in ieder geval niet minder om 
geworden en hopelijk blijft dat nog heel lang zo. 

Mat van Peij 
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Een wandelclubje binnen onze Aquarium vereniging.

Het ontstaan.

Een van onze Keizer-Lotus leden (Leo Crutzen) liep in het jaar 1999 op 60 jarige leeftijd zijn 
eerste 80 km lange Kennedymars. Daarna zou hij er nog vier met succes volbrengen.
Zo'n lange afstand vergt natuurlijk een terdege voorbereiding. Een half jaar van tevoren trainde 
hij wekelijks op de zondagmorgen 25 km.
Een maand voor de mars verhoogde hij de afstand naar 35 km om vervolgens veertien dagen van 
te voren een oefentocht van 50 km te lopen.

In 2001 ontstond in de vereniging een prachtig idee.
Piet Vergoossen, een echte natuurliefhebber, opperde het idee om een tropisch land te 
bezoeken.
Frans Cuypers en Leo Crutzen waren hier wel voor te porren.
Na een aantal bijeenkomsten van het drietal werd gekozen voor Costa Rica, een land in Centraal-
Amerika.
Met de reisorganisatie Djoser werd contact opgenomen en het programma besproken.
Al snel bleek dat het een vermoeiende reis zou worden en een goede conditie vereist zou zijn.

De wekelijkse wandelingen van Leo waren ook binnen de vereniging bekend en Piet en Frans 
vroegen om mee te mogen trainen met het oog op de grote reis.
In september 2001 was hun eerste trainingstocht van 15 km in Haelen.
Dat viel nog niet mee. Frans, ook al gevorderd in leeftijd, haalde wel de eindstreep, maar meer 
dood dan levend. Ook de uitdrukking op het gezicht van Piet was niet meer zoals vóór de start.
Tot de reis naar Costa Rica in juli 2002 ging het drietal elke zondagmorgen wandelen. 
Meestal in Zuid-Limburg. De heuvels daar zorgden ervoor dat de conditie extra werd 
aangescherpt.
Na terugkomst van die fantastische tropentocht werd besloten dat Piet en Frans in de toekomst 
zouden blijven wandelen op de zondagmorgen. Het was dus goed bevallen en bovendien goed 
voor de gezondheid.

Eigenlijk was dit het begin van de wandelclub.
Al snel hadden de vrouwen van Piet en Leo ook interesse en sloten zich bij de groep aan. 
De afstand van 15 km werd gehandhaafd. 
De tropenreis was zo'n succes dat er in 2006 een tweede volgde. Ook weer naar Costa Rica 
omdat de deelnemers van de eerste keer meer prachtige natuur wilden ontdekken van dat land.
De reisgroep bestond uit 12 personen waaronder Har Krämer en Wiel Knoben, die zich meteen als 
vaste wandelaars opgaven en elke zondag meegingen om conditie op te doen voor de reis.
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De andere reizigers sloten zich ook soms aan maar werden geen vaste leden van de wandelgroep.
Later werd Mat van Peij een vaste deelnemer, zodat het clubje momenteel uit acht personen  
bestaat.

Hoe werkt het.
Alle leden van ons clubje zijn lid van de bond KWBN. Alle wandelverenigingen zijn aangesloten bij 
die bond. Zij verzorgen de wandelingen. De routes zijn met pijltjes aangegeven.
Er zijn rustpauzes ingelast. Tegen redelijke prijzen kunnen de wandelaars hier warme en koude 
dranken, soep, vlaai, belegde broodjes en meer eetbaars kopen, zodat zij de rest van de afstand 
uitgerust kunnen volbrengen.
Leo bekijkt in de door de bond verstrekte agenda waar die zondag word gelopen en laat dit de 
leden per mail weten. 
Het is vroeg opstaan, want om acht uur 's morgens start de groep in het zuiden. Vooral in de 
winter en met slecht weer is dat niet altijd prettig.
Toch komt het zelden voor dat de wandeling wordt afgelast.
Het zijn altijd heel gezellige wandelingen. Er wordt heel wat afgelachen. Vooral tijdens de 
rustpauzes.
Bovenal is het genieten van de natuur, de prachtige vergezichten en de vele vakwerkhuisjes en 
boerderijen in Zuid-Limburg. Daarbij het verschil in de jaargetijden. Sneeuw, regen, mist en 
zonneschijn maken de tripjes zo divers.
Wiel  Knoben kwam op het idee om shirtjes aan te schaffen. Wil van Sloun maakte het ontwerp: 
Twee vissen met wandelstokken en de tekst "Echt Genete".
Theo Meeks werd bereid gevonden om de shirtjes te sponsoren. Op de voorzijde staat dan ook 
het logo van  Kasteelpark Born.
Tot slot kan nog vermeld worden dat Frans, de nestor van ons clubje, die in 2001 de eindstreep 
bijna niet haalde tegenwoordig steeds voorop loopt en regelmatig tot de orde moet worden 
geroepen om de snelheid te temperen.
Elke week weer een prestatie voor een 80 plusser.

Leo Crutzen.
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Het verenigingsuitstapje en de zomerwandeling

Een  in  de  loop  der  jaren  ontstane  activiteit  binnen  Keizer  Lotus  is  het  verenigingsuitstapje  dat 
om  de  twee  jaar  op  het  jaarprogramma  staat.  Zo  hebben  we  in  de  voorbije  jaren  reeds  vele 
attracties  bezocht.  Zeker  in  de  jaren  dat  vele  leden  nog  kleine  kinderen  thuis  hadden  was  dit 
altijd een uitstapje voor het hele gezin waarbij het genieten al begon op het moment dat we met 
de touringcar in Echt vertrokken. Het waren uiteraard altijd bezienswaardigheden die iets met de 
natuur  te  maken  hadden.  Zo  waren  we  onder  andere  in  de  dierentuinen  van  Arnhem,  Burgers’ 
Zoo, Blijdorp in Rotterdam, het Noorder dierenpark in Emmen, Artis in Amsterdam, de dierentuin 
van  Keulen,  de  AquaZoo  in  Düsseldorf  en  dierentuin  Pairi  Daiza  in  België.  Ook  de  Floriade,  het 
grote  tuin  evenement  dat  om  de  10  jaar  in  Nederland  gehouden  wordt  stond  altijd  op  ons 
programma.

Vele  foto’s  zijn  er  tijdens  al  deze  uitstapjes  gemaakt  en  sommige  foto’s  zullen  ongetwijfeld 
mooie herinneringen oproepen bij het zien van de kinderen die inmiddels reeds het ouderlijke nest 
verlaten  hebben.  Tweemaal,  in  1994  en  in  2000,  werd  er  door  een  aantal  leden  een  kienhout 
weekend georganiseerd naar Drente. Hier werd de intrek genomen in een paar vakantiehuisjes en 
overdag gingen de mannen in de veengebieden op zoek naar kienhout voor in hun aquarium. 

Een andere traditionele activiteit die reeds vele jaren binnen onze vereniging gehouden wordt is 
de jaarlijkse zomerwandeling door een of ander natuurgebied in Limburg. Soms werden we hierbij 
rondgeleid  door  een  deskundige  gids  zoals  bijvoorbeeld  Hub  Hodzelmans  die  ons  de 
bijzonderheden van de kalkgraslanden van Zuid-Limburg liet zien. Of dichter bij huis was het vaak 
Hub  Duckers  die  ons  veel  interessants  over  de  flora  en  fauna  die  we  tegen  kwamen  tijdens  de 
wandeling  wist  te  vertellen.  De  laatste  jaren  werd  we  de  zomerwandeling  altijd  afgesloten  met 
een barbecue in het Kasteelpark in Born.

Tropenreizen

Tijdens  de  maandelijkse  bijeenkomsten  binnen  onze  vereniging  hebben  we vaak  ook  sprekers  in 
ons midden gehad die ons vele mooie opnames lieten zien van de  prachtige natuur in de tropen 
waar zij geweest waren. Iemand die ons zeker in de begin periode van onze vereniging vaak heeft 
geboeid  met  zijn  mooie  verhalen  en  dia's  uit  het  Amazonegebied  of  Indonesië  is  de  in  2017 
overleden  Wim  Tomey.  Maar  ook  bekende  andere  sprekers  zoals  Walter  Deproost,  Frans  Maas, 
Hans  Meulblok,  George  Hoedeman,  Harry  Klerks  en  nog  vele  anderen  waren  altijd  goed  voor 
interessante  lezingen  over  de  gebieden  waar  veel  van  onze  vissen  en  terrarium  dieren  vandaan 
komen. 
Door  al  deze  mooie  verhalen  en  de  vertoonde  dia's  ontstond  bij  een  aantal  leden  van  onze 
vereniging de interesse om ook een keer zo'n reis te kunnen maken. In 2002 hebben een drietal 
leden  het  plan  opgevat  om een  reis  te  maken  naar  Costa  Rica  en  zij  kwamen  terug  met  mooie 
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beelden  uit  dit  land  die  bij  de  vereniging  vertoond  werden.   Dit  smaakte  naar  meer  en  in  2006 
hebben  toen  twaalf  leden  van  de  vereniging  een  rondreis  door  Costa  Rica  gemaakt.  Een  unieke 
gebeurtenis, drie weken lang met een groep van twaalf personen uit één vereniging op reis door 
de natuur van een heel wel heel mooi tropisch land, Costa Rica. Drie weken lang van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat met elkaar opgetrokken en met heel veel foto's en filmbeelden kwamen 
zij daarna weer terug.
Voor onze vereniging is  er  vervolgens een lezing van gemaakt die tijdens een bijeenkomst voor 
de andere leden is vertoond. Het enthousiasme van deze eerste tropenreis was zo groot dat er in 
de jaren hierna nog tweemaal  een reis  gemaakt is  door bijna dezelfde groep.  In  2009 werd een 
bezoek gebracht aan Oeganda en in 2012 het eiland Sri Lanka.
Van  alle  drie  de  reizen  zijn  er  dagboeken  gemaakt  waarin  iedereen  nog  eens  kan  lezen  wat  we 
allemaal meegemaakt en gezien hebben. Het zou te ver voeren om deze dagboeken hierin op te 
nemen maar een korte samenvatting uit de drie gemaakte dagboeken is wellicht interessant om 
nog eens te lezen.

Costa Rica 2006

Ongeveer twee jaar lang zijn we samen met de voorbereiding van deze reis bezig geweest en nu 
is het alweer voorbij. Het waren drie weken lang drukke en soms ook lange dagen, elke dag was 
er  iets  anders  te  beleven  en  te  zien.  We  hebben  heel  veel  verschillende  landschappen  en 
biotopen  kunnen  bekijken.  Soms  inspannende  wandelingen  gemaakt  maar  ook  ontspannende 
boottochten.  We hebben buiten een paar regenbuien (die er in een tropisch land ook bij  horen) 
heel goed weer gehad. 
Het  zwaarste  gedeelte  van  de  reis  zat  in  de  eerste  week,  toen  waren  we  nog  allemaal  fit  en 
konden  we  de  “ontberingen”  die  we  toen  soms  moesten  ondergaan  nog  goed  verdragen. 
Terugkijkend  is  het  moeilijk  om  het  mooiste  gedeelte  van  de  reis  aan  te  geven.  Iedereen  zal 
hierbij zijn eigen ervaringen, gevoelens en indrukken laten meespelen. De eerste week waren we 
in  de  Trogon  Lodge  en  ook  het  verblijf  in  de  Guaria  de  Osa  lodge  en  de  excursie  en  de 
overnachting  in  het  parkwachtershuis  Sirena  in  Nationaal  Park  Corcovado  was  een  avontuurlijk 
gedeelte  van  de  reis.  Door  de  ligging  en  de  ongereptheid  van  het  gebied,  zo  geheel  afgesloten 
van  de  buitenwereld,  leek  het  op  een  klein  paradijsje.  Andere  mooie  gebieden  die  we  bezocht 
hebben  waren  bijvoorbeeld  het  nevelwoud  van  Monteverde  en  ook  de  ontspannende  dagen  in 
Tortuguero waren zeer de moeite waard. 

Oeganda 2009

 anders  was de ervaring van een bijna  drie  weken durende reis  door  de natuurgebieden van het 
Afrikaanse land Oeganda. In die drie weken hebben we heel veel "wildlife" en schitterende natuur 
gezien.  Het  leek  soms  wel  een  dierentuin  en  bijna  niet  voor  te  stellen  dat  er  (gelukkig)  nog 
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gebieden zijn  op onze aarde waar nog zulke grote dieren vrij  door de natuur kunnen rondlopen. 
Terugkijkend is het moeilijk om de mooiste dagen aan te wijzen. Natuurlijk was de gorilla tracking 
in Bwindi National Park voor een zestal van ons een hoogtepunt. Het was een zware tocht maar 
een  onvergetelijke  ervaring  om  zo  dicht  bij  zulke  grote  nog  in  het  wild  levende  mensapen  te 
kunnen komen. Een uur lang mochten we kijken naar deze goedmoedige dieren die zich niets van 
ons  aan  leken  te  trekken.  De  afstand  tot  de  gorilla's  was  soms  nog  geen  drie  meter,  heel 
indrukwekkend en zelfs ontroerend. 
Toch  waren  het  niet  alleen  de  gorilla's  waarvoor  we  naar  Oeganda  gingen.  Het  Murchison  Falls 
Park,  waar we in de eerste dagen van de reis waren, was ook heel  mooi.  Hier zagen we enorme 
aantallen  nijlpaarden,  olifanten,  de  mooie  Rothschild  giraffen,  Uganda  kobs,  hartebeesten, 
waterbokken,  leeuwen,  buffels,  krokodillen  enz..  Tijdens  de  twee  boottochten  over  de  Victoria 
Nijl  konden  we  naast  de  vele  nijlpaarden  en  krokodillen  ook  genieten  van  vele  soorten  vogels 
waarvan de visarend wel een van de indrukwekkendste was.
In  Kibale  Forest  waren  het  de  chimpansees  waarnaar  we  op  zoek  gingen  en  die  we  daar  ook 
gezien  hebben  en  ook  deze  apen  leken  zich  niets  van  de  hen  bekijkende  toeristen  aan  te 
trekken.De  eerste  kennismaking  met  het  Queen  Elisabeth  Park  was  in  de  Mweya  Lodge gelegen 
midden  in  het  park  en  waar  we  twee  game  drives  maakten  en  een  boottocht  over  het  Kazinga 
Channel. In Queen Elisabeth zagen we weer een heel ander landschap, meer savanne achtig met 
grote  Euphorbia  cactussen.  We kwamen bij  een  kudde olifanten  tijdens  onze  eerste  game drive 
en zagen weer een enorme hoeveelheid dieren langs de waterkant van het Kazinga Channel.

Via de prachtig gelegen Kingfisher Lodge gingen we naar het zuidelijke gedeelte van het Queen 
Elisabeth  Park,  naar  het  Ishasha  Wilderness  Camp.  Deze  lodge,  gelegen  in  het  park  zelf,  was 
voorzien  van  luxe  tenten  en  een  uitstekende  keuken.  Een  kudde  olifanten  die  de  bij  de  lodge 
gelegen rivier kwam oversteken maakte het Out of Africa gevoel hier helemaal compleet. Na lang 
zoeken  tijdens  onze  twee  game  drives  die  we  hier  maakten  konden  we  ook  nog  een  "tree 
climbing lion" spotten en op de gevoelige plaat vastleggen.
Vanuit  Ishaha  gingen  we de  bergen  in  naar  Lake  Bunyonyi.  Op  een  van  de  eilanden  in  het  meer 
bezochten we een Pigmeeën nederzetting. Het was interessant om het te zien maar we hadden 
toch ook wel gemengde gevoelens over de "show" die er voor ons werd opgevoerd. 

Na Bunyonyi  gingen we naar Kisoro en omdat we er vier nachten verbleven konden we hier ook 
wat meer  "tot  rust"  komen.  Het  bezoek met een locale  gids  aan zijn  daar  wonende familie  was 
heel  interessant  en  in  tegenstelling  tot  het  Pigmeeën  bezoek  veel  echter.  We  hebben  kunnen 
zien  hoe  deze  mensen  wonen,  leven  en  werken  en  voor  ons  "verwende"  Nederlanders  was  dat 
een  indrukwekkende  ervaring.  Iedereen  die  in  Nederland  klaagt  zou  eigenlijk  hier  eens  moeten 
komen kijken.  Ook het bezoek aan de wekelijkse markt in  Kisoro was zeer de moeite waard.  De 
dag van de gorilla tracking was een zondag en daarom gingen de achterblijvers een 
kerkdienst  bijwonen  in  de  plaatselijke  kerk.  Een  kleurrijk  gebeuren  met  vrolijk  zingende  en 
klappende kerkgangers. 
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Het laatste National Park dat we bezocht hebben was Lake Mburo en hier troffen we zebra's en 
impala's  aan.  Ook  hier  weer  een  schitterend  gelegen  onderkomen,  de  Mihingo  Lodge,  boven  op 
het mooiste punt in het park. Via een tweede passage over de evenaar kwamen we terug in het 
Habari  Travel  Guesthouse  in  Entebbe  en  kwam  er  een  einde  aan  onze  reis  door  "de  parel  van 
Afrika".

Op 18 oktober hebben we bij onze aquariumvereniging in een boeiende lezing onze belevenissen 
tijdens de Oegandareis laten zien. We hadden een grote opkomst en na afloop was iedereen vol 
lof  en  onder  de  indruk  van  de  getoonde  foto-  en  filmbeelden.  Het  zijn  toch  vaak  vooral  Kenia, 
Tanzania en Zuid Afrika wanneer men over de safari landen van Afrika spreekt maar voor ons en 
voor degenen die de lezing hebben bijgewoond is daar nadrukkelijk nog een land bijgekomen. Een 
land  dat  tevens  ook  nog  een  aantal  bezienswaardigheden  extra  te  bieden  heeft,  het  mooie 
Oeganda met zijn vriendelijke bewoners. 

Sri Lanka 2012

Onze voorlopig laatste gezamenlijke reis  was de reis  door Sri  Lanka,  een reis  met zowel  natuur 
en cultuur. We begonnen met een bezoek aan de olifanten opvang in Pinnawela. Mooi om te zien 
hoe  hier  na  het  baden  in  de  rivier  een  hele  stoet  olifanten  zo  “los”  door  de  straten  liep  terug 
naar  hun  “stalling”.  De  tweede  bezienswaardigheid  was  de  Lion  Rock  in  Sigiriya,  een  heel 
imposante  grote  stenen  rotsklomp  midden  in  een  vrij  vlak  landschap.  Het  uitzicht  vanaf  de 
diverse  etages  tijdens  de  beklimming  van  de  rots  wat  een  aantal  van  ons  deden  was  heel 
mooi.Na  Sigiriya  volgde  de  ruïnestad  Polonnaruwa  met  zijn  vele  opgravingen  en  boeddha 
beelden.  Met  onze  reisleider  Saman,  hadden  we  op  deze  plek  een  gids  die  onvoorstelbaar  veel 
wist te vertellen over alles wat we hier te zien kregen. ’s Middags volgde toen in het Minneriya 
National  Park  onze  eerste  safari  waarbij  we  vooral  heel  veel  olifanten  hebben  kunnen 
fotograferen en filmen.  
De  volgende culturele  bezienswaardigheid  waren  de  grottempels  in  Dambulla  waar  we ook  weer 
getuige waren van de manier hoe de mensen hier met hun geloof omgaan. Daarna volgde Kandy, 
de tweede stad van het land en de tempel van de tand is hier de grote trekpleister. Deze tempel 
bezochten  we  ’s  avonds  en  het  was  indrukwekkend  om  de  stoet  mensen  te  zien  die  langs  de 
schrijn met de tand van boeddha trokken.  

Het bezoek aan de botanische tuin van Kandy was heel  mooi.  We zagen hier  onder andere hele 
grote vaak meer dan 100 jaar oude bomen. De duidelijk sprekende en articulerende gids die we 
hier  hadden  maakte  het  extra  aangenaam  om  hier  rond  te  lopen.  Na  Kandy  gingen  we  op  weg 
naar  het hoger gelegen gedeelte van Sri  Lanka en kwamen we in  Nuwara Eliya,  het thee gebied 
van het land. Kilometerslang reden we langs een en hetzelfde landgoed met allemaal theestruiken 
waar  vooral  vrouwen  hier  en  daar  de  theeblaadjes  aan  het  plukken  waren.  Door  de  aanwezige 
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bewolking  viel  de  opkomst  van  de  zon  bij  de  Horton  Plains  wat  tegen  maar  de  wandeling  naar 
World’s  End  en  de  Baker  Falls  was  heel  mooi,  vooral  door  de  aparte  begroeiing  en  de  mooie 
vergezichten.   Vanuit  Nuwara Eliya ging het naar het zuiden en namen de intrek in het Hibiscus 
Garden  Hotel  in  Tissamaharama,  een  prachtig  hotel  met  zwembad  en  hier  maakten  we  een 
tweetal  safari's  naar  het  Yala  National  Park.  We  zagen  weer  veer  olifanten,  buffels,  herten  en 
vogels. Ook veel krokodillen maar helaas geen luipaard waar het park zo om bekend staat.

Na Tissamaharama gingen we richting Uda Walawe National Park in de buurt van Embilipitiya waar 
ook weer twee safari's op het programma stonden. We bezochten er ook een plaatselijke markt 
en 's avonds maakten we een ritje met een vijftal tuk tuk's, het vervoermiddel dat je in Sri Lanka 
overal tegen komt. 

Het laatste grote natuurgebied dat we bezochten was het Sinharaja Forest Reserve. Een van de 
laatste grote stukken ongerept regenwoud van Sri Lanka dat sinds 1989 op de werelderfgoedlijst 
van  de  UNESCO  staat.  Hier  hadden  we  een  eenvoudige  lodge  maar  wel  midden  in  een  mooie, 
groene  en  rustige  omgeving.  De  naam  van  de  lodge  was  genoemd  naar  de  Blue  Magpie,  een 
mooie  vogel  met  blauwe  kleuren  die  alleen  hier  nog  schijnt  voor  te  komen.  Tijdens  onze 
wandeling  door  het  tropisch  regenwoud  hadden  we  het  geluk  om  deze  schitterend  vogel 
uitgebreid  te  kunnen  fotograferen.  De  tocht  ernaar  toe  met  twee  landrovers  was  even  afzien 
vanwege  de  zeer  hobbelige  weg  maar  de  wandeling  door  het  regenwoud  was  zeer  de  moeite 
waard..  Na  Sinharaja  gingen  we  terug  richting  Colombo  en  kwamen  weer  in  de  drukte  van  de 
grote  stad.  Na  een  rondrit  door  Colombo  kwamen  we  aan  bij  het  Paradise  Beach  hotel  in 
Negombo  waar  we  ook  gestart  waren.  In  Negombo  maakten  we  nog  een  boottocht  over  de 
Dutch Canals en de lagune die helaas een beetje tegenviel doordat er om deze tijd van het jaar 
maar  weinig  vogels  te  zien  waren.  De  Sri  Lanka  reis  was  een  goede  mix  van  cultuur  en  natuur 
waarvan  iedereen  op  zijn  of  haar  manier  heeft  kunnen  genieten  en  ook  onze  leden  hebben 
hiervan de lezing kunnen bekijken.

Piet Vergoossen
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Woord van de penningmeester van A.V. Keizer Lotus

In 1995 heb ik  Mat van Peij opgevolgd als penningmeester van A.V.  Keizer-Lotus.
Nadat Mat me in 1994 had ingewerkt werd ik in 1995  in het diepe gegooid.
Deze taak heb ik met veel plezier op me genomen. Het was in de tijd dat de computer zijn 
intrede deed. Het grote doorschrijfkasboek werd afgedankt en een zelf gemaakt 
computerprogramma geïnstalleerd. 
Mijn eerste kascontrole werd gehouden en de financiën werden goedgekeurd.
De voorbereidingen voor de tentoonstelling van 1997 werden opgestart. Met bescheiden 
middelen en heel veel energie en inzet van de leden werd de opzet van de tentoonstelling en 
begroting samengesteld. Voorwaarde was dat de vereniging geen onverantwoorde financiële 
risico’s wilde lopen. Zoals ieder weet is dit voornemen prima gelukt. Hier dragen we heden ten 
dage nog de vruchten van.

In de afgelopen jaren hebben we diverse veranderingen meegemaakt. Overgang van Gulden naar 
Euro. Overgang van Giro naar Rabo-bank. Niet zo lang geleden weer omgegaan, nu naar de Regio-
bank. 

Ook de Nbat heeft voor enige wijzigingen gezorgd. De contributie werd enige malen verhoogd. 
Men was niet meer verplicht lid van de NBAT. Een verenigingsafdracht aan de Nbat werd 
ingevoerd en weer geannuleerd.  Bij de vereniging heeft dit voor veel onrust gezorgd. Uiteindelijk 
is Keizer-Lotus hier prima door heen gerold. Nog altijd een informatieve en vooral gezellige club.
Zelfs de huisvesting is met de tijd meegegaan. Denk maar eens terug. Willy-bar, Slekkerhoes, 
Broen café, Bravoure, en weer terug naar het Slekkerhoes. Soms met zaalhuur maar meestal 
zonder.  Hiervoor dank aan de uitbaters. 

Wat het jaarprogramma betreft hebben we een afwisselende invulling met lezingen, uitstapjes, 
keuringen, bakkenbezoeken, wandelingen, quizzen, en nog veel meer kunnen realiseren. Zo werd 
en wordt geprobeerd om binnen het budget toch voor een ieder iets te bieden.
Doordat er steeds minder leden daadwerkelijk een aquarium houden wordt het programma steeds 
aangepast aan de interesses van onze leden. Denk maar aan de fotopresentaties.
We hebben als bestuur gemeend om het 50-jarig jubileum echt te vieren, echter alleen voor onze 
leden. Het budget is hiervoor niet gering, maar we vinden dat dit jubileum, deze mijlpaal, niet 
vergeten mag worden.

Ik dank allen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Een trotse penningmeester,
Wiel Knoben

�73



�74



Terrarium / paludarium

Mijn liefde voor het terrarium begon al op jonge leeftijd.

Het eerste buitenterrarium maakte ik in 1967, samen met mijn broer, in de tuin van mijn ouders. 
Het dieren bestand bestond uit: zandhagedis en levendbarende hagedis, hazelworm en kikkers en 
padden. 

Mijn tweede terrarium werd een binnen terrarium en was gemaakt van een oud aquarium. Dit 
terrarium stond op mijn kamer bij mijn ouders thuis.

Daarna volgde in de loop der jaren nog diverse terraria, bevolkt met kikkers en hagedissen. Toen 
kwam er een periode zonder terrarium, door andere interesses, hobby’s en gezin.

Door de tentoonstelling van Keizer Lotus bij de Williebar in 1992 in Echt, begon het terrarium 
virus weer te kriebelen en besloot ik een groot terrarium te bouwen. Ik werd lid van de vereniging 
en ging bij diverse leden met een terrarium kijken en ideeën opdoen. Frans Cuijpers, Piet 
Vergoossen, Hans Dohmen en Mat van Peij hadden toen een terrarium en hebben me geadviseerd 
en tips gegeven. Wil van Sloun adviseerde mij om het watergedeelte van PVC te maken. Dit PVC 
is op maat te bestellen bij Daamen in Geleen. Wil heeft vervolgens dit PVC aan elkaar gelast met 
een speciaal daarvoor bestemd apparaat. De bak was nu waterdicht en was goed te doorboren, 
om PVC buizen op aan te sluiten voor de water toe- en afvoer.

Het ontwerp was klaar en werd gerealiseerd. Het terrarium werd op een stevige onderkast 
gebouwd. In de onderkast werden de Electro techniek en de water techniek gemaakt. Het 
terrarium, H 140 x D 70 x L 184, werd gemaakt van 18 mm betonplex, van binnen bekleed met 
1 mm PVC plaat. Het was, voor mij, heel belangrijk dat de voorruit, 120 x 184,  uit een stuk 
bestond. De voorruit liep op kogellagers.

Het terrarium groeide op den duur uit tot het terrarium, zoals ik het voor ogen had. Op een van 
de bondsdagen kwam ik in aanraking met het “fenomeen” Flevo pol takken. Daar heb ik heel veel 
mee geëxperimenteerd met als uiteindelijk resultaat een boomstronk in het terrarium. Flevo pol 
takken hebben als groot voordeel, dat ze snel bemost raken en zo heel natuurlijk overkomen. Het 
dierenbestand bestond uit: Epipedobatus anthonyi (tricolore) en Dendrobates tinctorius 
(grijspoot) en Phyhlobates vittatus.

Ik deed mee aan de vereniging-, district-, en landskeuringen. Door de tips, aanwijzingen en 
ervaring, werd ik steeds meer gemotiveerd, om het geheel nog mooier en beter te maken. Dit 
had weer als resultaat dat ik bij de landskeuringen steeds een plaats hoger kwam, van 7, 5, 3, 2 
naar de 1e plaats en werd toen landskampioen. 

Het 1e terrarium was aan vervanging toe, de kogellagers van de ruit waren versleten, de bouw 
vertoonde gebreken en het energieverbruik was hoog.
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Het besluit werd genomen, een nieuw terrarium moest er komen. Dit terrarium moest klein, 
energie zuinig en een nieuwe uitdaging worden.

 Een klein terrarium stelt heel andere eisen aan flora en fauna en techniek. Voor dit terrarium 
werden dezelfde soort bouwmaterialen gebruikt en de techniek aangepast. Het werd een 
hoekterrarium van l 60 x d 60 x h 150, met afgeschuinde hoeken van 20 cm. Tegen de 
afgeschuinde hoeken zijn verticaal, tl buizen gemonteerd in halfronde PVC buizen van 10 cm 
doorsnee. Daardoor is er verticaal veel licht in het terrarium, 

dit is niet storend voor het zicht in het terrarium. In de lichtkap zitten twee kleine computer 
ventilators, die blazen de warmte terug in het terrarium. Een slakkenhuis ventilator en de 
watervoorziening zijn gerealiseerd in de onderkast. De slakkenhuisventilator zorgt voor 
luchtstroming langs de voorruit, zodat deze condensvrij blijft. In het terrarium is een kleine 
waterloop die uitmond in een klein waterpartijtje van 20x 5 cm, deze is o.a. voor het afzetten 
van de kikkerlarven. Hardhout stronk en Flevo pol takken vormen de basis voor de planten. De 
beplanting is een uitdaging, het moeten kleine planten zijn en blijven en groepen vormen. Het 
daarbij creëren van doorkijkjes is voor mij erg belangrijk, daardoor ontstaat diepte. Het 
dierenbestand bestond uit: Lygodactylus williamsi, Epipedobatus anthonyi en Lygodactylus 
lugubis (nachthagedis). Deze hagedissen gaan avonds op jacht naar krulvliegen en fruitvliegen en 
eten ook zacht fruit. Ze zijn tweeslachtig en vermeerderen zich goed. Door steeds te verbeteren 
en aan te passen, werd het terrarium voor mij steeds mooier. Dat de keurmeesters dat ook 
vonden was mooi meegenomen.

Van 2006 tot 2011 was het terrarium steeds in ontwikkeling. Bij de landskeuring van 2011 
kwam dit tot uiting. Alles klopte nu, het dierenbestand, het aantal dieren, de beplanting, de 
inrichting, de verlichting en de uitstraling.

In 2011 werd ik met dit terrarium landskampioen. Klein maar fijn. In 2012 en 2013 werd ik boven 
mijn eigen verwachting weer landskampioen. Ik vond het altijd interessant, spannend en leerzaam 
om met de keuringen en de presentatie daarvan, mee te doen. Jammer dat er steeds minder 
terrarium liefhebbers zijn binnen de vereniging, ik ben zowat de enige. Nu besloot ik met de 
landskeuringen te stoppen, ondanks het verzoek van de landskeurmeesters om weer mee te 
doen.

Stoppen op de top van je carrière, maar genieten doe ik nog altijd van mijn terrarium. Het is en 
blijft een mooie hobby.

Ben Courage
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Wat een dubbele reis toch veel verrassingen en lol brengen kan !!!

Het is een tiental jaren, misschien wel 12 of 13 jaren geleden, Lei Mofers, Hub Dückers, Leo 
Crutzen en ongetekende Jo Keuren op een zwerftocht door het Noord-Rhein-Westfaalse 
aquariumland besloten, om ons volgende uitstapje naar Keulen te maken, naar een bekende zaak, 
waar we nog nooit geweest waren. We hadden nog een paar weken de tijd, dus er was geen 
haast bij. Dat kwam achteraf gezien heel goed uit, maar op het moment van afspreken was dat 
nog niet af te zien. Ik was met Leo Crutzen als laatste in de auto en ik meen me te herinneren, 
dat Leo op weg naar huis tegen me zei: zullen we Lei en Hub eens voor de gek houden en van te 
voren naar Keulen te gaan en net doen of we van niets weten! Ik moet toegeven, dat ik dat van 
Leo niet verwacht had, maar achteraf was ik blij en dat ik het een geweldige gedachte vond. Dus 
na een week van plannen op naar Keulen met Leo Crutzen en ondergetekende. Direct gevonden 
zonder navi ! Leuke dag gehad en al voorpret op de dingen , die komen zouden en die kwamen. 
De week erna samen met zijn vieren en toen hadden we ons al bijna verraden, om dat ik zei, dat 
we eerst een kopje koffie zouden drinken. Hub Dückers meende iets in de gaten te hebben en zei 
zo langs zijn neus weg: ik geloof, dat die, dat waren wij, al eens hier waren. Ik kon me gelukkig 
nog redden door te zeggen, dat dat er bij deze zaken normaal een hoekje was, waar je koffie kon 
krijgen. Weer een leuke dag gehad, ofschoon Leo Crutzen en ik toch het gevoel hadden, dat ze 
toch een beetje twijfel hadden .
En dan kwam de Limbeurs in Houthalen meerdere weken na DUBBEL KEULEN.
Ik was met Gisela naar de Limbeurs, waar we Leo Crutzen al aantroffen en omdat we bij het 
oprijden naar de autoweg Lei en Hub gezien hadden waren we verwonderd, dat die nog niet 
gearriveerd waren. Toen heb ik tegen Leo Crutzen gezegd: wacht maar als die dadelijk komen, 
dan vertel ik die wat. En na geruime tijd kwamen ze, met de uitvlucht, dat ze te ver doorgereden 
waren op de autoweg.
En toen kwam, wat mij al lang op de tong brandde: Ik zei tegen de twee  laatkomers: Dat snap ik 
niet, jullie zijn al zo vaak op de Limbeurs geweest en dan weten jullie nog altijd niet de weg, wij 
zijn maar een keer voor jullie naar Keulen geweest en de tweede keer wisten we precies de 
weg !!!!!!!!!!!!!
De reactie van Hub was: zie je nou wel, dat die voorgereden waren. En wij hebben hartelijk 
gelachen en hebben nog steeds onze lol eraan. Het is jammer, dat Lei en Hub er niet meer bij 
zijn.

Met veel plezier opgetekend door 
Jo Keuren 
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Humor tijdens de keuring. 

Mijn interesse lag veel meer bij de planten, daarom een “plantenbak”, en beduidend minder bij de 
samenstelling van mijn vissenbestand, een asielbak. De aanmelding om mee te doen aan een  
keuring was vrijwillig. Nou ja, vrijwillig, Hub, je doet toch mee, ik heb je al opgegeven! Zoiets als 
vrijwillig verplicht! Natuurlijk kreeg de bak dan ook een extra grote beurt, want je wilde toch niet 
afgaan. En toen kwamen de keurmeesters. Allen waren hoog gekwalificeerd en echte 
deskundigen. In die jaren spelen de volgende voorvallen zich af. Keurmeester: Zeg, ik lees hier dat 
je automatische verlichting hebt, mag ik die eens zien? Hubert: Ja, natuurlijk, kijk maar. Ik opende 
het linker deurtje onder mijn aquarium en wees naar  4 tuimelschakelaars. Keurmeester: en noem 
jij dit automatische verlichting?  Hubert: Ja, want als ik deze schakelaars hier omzet, gaat boven 
het aquarium automatisch het licht aan. Dat is toch  AUTOMATISCH, of  niet soms???

Ik had toentertijd een groot bestand aan guppys…Keurmeester vraagt op enigszins neerbuigende 
toon: Hebt u Poecilia reticulata? Dat is toch echt een beginnersvisje. Ik zeg: Ja, ik heb guppys, ik 
vindt ze mooi, en bovendien is het ook nog een zeldzaam visje. Keurmeester: zeldzaam, 
zeldzaam…nou, nou… Ik vraag: hoeveel hebt u er vandaag tijdens uw keuring gezien?Hij zei: 
geen enkele.Nou dan mag ik toch beweren…een zeldzaam visje!!

Eens….mij bak stond niet helemaal waterpas meer. Rechts was een heel klein streepje licht 
zichtbaar, maar ik kon daar best mee leven. Keurmeester: je bak staat niet echt horizontaal… Ja, 
zeg ik, dat is mij ook opgevallen. Ik dacht eerst hij heeft rechts wat gelekt, maar dat was niet zo. 
Nu heb ik vanmorgen links nog wat water afgeheveld en dit  aan de rechterkant toegevoegd, 
maar dit heeft ook niet geholpen!!

Ik nog al wat levendbarende vissen in mijn bak, en dan heb je ook in dezelfde groep verschil in 
grootte. Merkt de keurmeester op: en toch is het mooier als deze groep vissen allemaal even 
groot zijn. Die kleinere moet je er uit vangen voor de keuring. Ik ga naast Piet, begeleider en 
fotograaf, staan en zeg: gezien het lengteverschil tussen Piet en mijIs het fraaier voor de 
vereniging dat ik me terug trek en niet meer meedoe voor de keuring.
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Keurmeesters…..

Mijn aquarium was in die tijd een echte plantenbak. Daar lag mijn hobby…planten….planten…
planten…en ergens moesten er ook nog visjes in rondzwemmen…liefst levendbarende Maar  
want die “jongen “ zo lekker. Maar vissen in “lagen” ?  Kom nou!
Zo had ik tijdens een keuring een grote groep keizertetra ’s van klein grut tot volwassen vissen. 
Best mooi, vond ik. Merkt de keurmeester op: “alleen grote keizers is mooier, rustiger Je moet 
eigenlijk de kleine eruit vangen voor de keuring.” Ik zag al in gedachten de helft van mijn planten 
boven drijven….

Piet Vergoossen stond ook voor de bak stond om foto’s te maken. Ik ging naast Piet staan, in 
lengte een van de betere, ik een van de kleinere, en zei tegen de keurmeester: “ u vindt dus dat 
ik niet meer mag meedoen aan de keuringen?”  “Waarom dat niet”?  vraagt de keurmeester.  
Nou, gewoon omdat ik te klein ben, zoals u dat ook suggereerde over mijn kleine tetra ‘s.  Toch 
had ik steeds positieve waardering voor de keurmeesters en hij moest vaak hartelijk lachen om 
mijn niet kritisch bedoelde opmerkingen.

onbekende plant

In die “goede jaren”  groeiden de verenigingen als kool. Zo had ook onze Keizer-Lotus een 
honderd leden en er was behoefte aan nieuwe keurmeesters. Maar deze aspirant keurmeesters 
moesten ook ervaring opdoen in keuren, en er werd mij gevraagd of zij bij mijn bak mochten 
oefenen. Ja, waarom niet en toen zorgde ik voor het volgende voorval.

Tijdens een wandeling in het bos had ik aan een stronk een aantal  twijgen gezien ,van zo’n 15 
tot 20 cm. lengte, met hele mooie zacht rode en roze  blaadjes. Hiervan een aantal afgesneden 
en voor de keuring in de aquarium als midden beplanting tussen twee andere groepen planten 
gezet. Echt een blik vanger! Toen kwamen de aspirant keurmeesters binnen…en ja.. “wat is dat 
voor een plant, hoe kom je er aan…en hoe lang staat hij al in de bak?” En ik vertelde: “Ja, die 
heb ik al een week of twee. Ik was in Sittard bij Amazone en daar vroegen ze me: “wil je deze 
groep eens proberen, is het een aquariumplant of een vijverplant of..”. 

En zo staat hij nu bij mij in de bak. Hij groeit niet vlug, maar mooi is hij wel. Of ze me geloofd 
hebben of niet, dat weet ik niet, maar wel weet ik zeker het is nooit een aquariumplant 
geworden.

Hubert Peeters 
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Tot slot,

Deze vijftig jaar Keizer-Lotus is (E)cht niet het eind voor onze aquariumvereniging, ondanks dat 
aquarium niet meer met een hoofdletter geschreven wordt hebben we met elkaar toch nog 
genoeg interesses om door te gaan.

Wat we vooral hebben overgehouden aan deze mooie tijd zijn de vriendschappen en het familiare 
van onze leden, de verschillende hobby’s die we delen en de verstandhouding die er is in onze 
groep.

Maar we hebben in deze lange tijd ook vele hobby vrienden verloren en onze gedachten gaan 
natuurlijk ook na hun uit.

Aquarium houden zal nog wel heel wat jaartjes blijven bestaan in den lande, maar niet meer op 
die intensieve manier zoals vroeger en ook niet meer in het verenigingsverband zoals we dat 
jaren hebben meegemaakt.

Maar de tijden veranderen en dus wij ook, daar moeten we ook aan mee blijven doen, iedereen in 
zijn eigen waarde de hobby laten beoefenen en laten genieten.

Ik wens onze aquariumvereniging Keizer-Lotus met zijn “prachtige” leden dan ook nog vele jaren 
mooie hobby jaren toe.

Jullie Voorzitter.
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