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Koersel, 27 oktober 2019

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

5

Dinsdag
november 2019 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Waarop letten bij aankoop van discussen!?
door
Cüneyt Birol.

Om alle twijfels weg te nemen, nog even dit meegeven: ondanks een overdrukke volgende
week, gaan we toch vergaderen op dinsdag na het kampioenschap. Ik speelde al langer met
de gedachte om mijn vriend en jurylid met de meeste ervaring een lezing te laten doen ...
maar dan moest het aansluiten bij een kampioenschap want hiervoor speciaal van Turkije
komen is een beetje ver, niet!?
Maar dit jaar lukt het wel: hij blijft enkele dagen langer en kan zo bij ons zijn visie over discussen vertellen. Hij weet er zelf
heel veel van, heeft zeker 42 jureringen achter de rug en weet dus perfect wat mag en wat niet mag of kan en waar je moet
op letten als je een discus koopt en je wilt dat die voldoet aan de 'normen' van discussen.
Geen saaie voordracht dus maar eerder praktijk gericht en van de eerste hand. Nu mag je misschien denken: ik koop mijn
vissen gewoon omdat ik die of die graag zie en dat is mijn smaak. Maar ik spreek van ondervinding: vroeger kocht ik ook
alles wat de naam discus had en min of meer rond was. Nu, na meer dan 40 jaar discussen houden, ben ik 'wat' kieskeuriger
geworden. Veel kieskeuriger... maar voor de perfectie heb ik geen tijd en ook geen geld. En iets minder dan perfect kan ook
nog altijd mooi zijn; meer dan mooi genoeg om in mijn aquarium rond te zwemmen.
De voordracht zal wel in het Engels zijn omdat ik denk dat er meer liefhebbers zijn die Engels verstaan dan Turks. Of vergis
ik me? Cüneyt en ik hebben al uren gepraat over discussen en zo en we weten wat we er van vinden... en toch kijk ik uit naar
deze avond! En waar nodig, zal ik wel vertalen...
Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.

Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

