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 Het aquarium van verenigingskampioen Nico Bijleveld uit Aalden. In 

de Landelijke Huiskeuring 2018 van de NBAT eindigde hij als 10e. 

Melanotaenia boesemani – Regenboogvis  



Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

Johnny Norda   voorzitter  

Ap Huizinga  vice-voorzitter  

Marinus de Jonge secretaris  

Fokko Boelens  penningmeester 

Alfred Robben  technische zaken 

  0624219831
0615377268 
0653816070 
0642523656 
0651307548

Overige taken
Beheerder clubgebouw: Fokko Boelens  

Contactpersoon clubgebouw: Marinus de Jonge 

Beheerder website: Johnny Norda 

E-mail - Website - Facebook
info@aquarium-minor.nl    www.aquarium-minor.nl 

Adresgegevens clubgebouw
Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen

Clubavonden
Op de 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur is het 

clubgebouw open. Op deze avonden komt het wel en wee van 

de aquarium- en vijverhobby aan de orde. De ene keer komt 

een terzake deskundige spreken, een andere keer is er een doe-

avond. In juli en augustus is er geen clubavond.

Het  clubgebouw is ook open op donderdagavond en zaterdag-

middag. Op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op 

zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Er zijn dan altijd leden van de vereniging aanwezig die hun 

kennis en ervaringen graag met anderen delen.

Loop gerust een keer binnen voor een gezellig aquarium-

praatje. 



Voorwoord 

Van de voorzitter  
Het is geen 1-aprilgrap: De jaarlijkse uitslag van de districts-

keuring is achter de rug en Minor heeft het hier redelijk goed 

gedaan. Marinus de Jonge werd districtskampioen in de cate-

gorie speciaalaquaria, terwijl Ap Huizinga in deze categorie 

2e werd. Hulde voor beide heren! Met deze prestatie werd 

ook de verenigingsbeker in de wacht gesleept. In de catego-

rie Gezelschapsaquaria deed Nico Bijleveld mee. Hij eindig-

de op de vierde plaats. Niks om je voor te schamen, want de 

concurrentie was van zeer hoog niveau en om mee te doen 

op dit niveau dien je wel over een zeer goed aquarium te be-

schikken.  

 

Tijdens de districtsuitslag werd ook officieel meegedeeld dat 

Minor ter gelegenheid van haar 50-jarige jubileum in 2020 

de volgende districtskeuring en –uitslag voor haar rekening 

mag nemen.  

 

Ik had de wens uitgesproken dat onze leden verschoond zou-

den blijven van gezondheidsproblemen dit jaar, maar het 

heeft niet zo mogen zijn. Ons bestuurslid Alfred Robben 

werd eind maart getroffen door een hartinfarct. Het gaat ge-

lukkig weer goed met hem, maar de schrik is er natuurlijk 

niet minder om. Namens de rest van het bestuur wensen we 

hem een voorspoedig herstel. 

 

9 April is het de 2e dinsdag van de maand en dan staat onze 

contactavond op de rol. Bert van Geel verzorgt een lezing 

over Costa Rica. Het belooft interessant te gaan worden. Ho-

pelijk mogen we jullie weer in groten getale begroeten. Im-

mers zoveel meer zielen, zoveel meer vreugd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Johnny Norda 



Regenboogvis 

Melanotaenia boesemani  

De mannetjes van de Melanotaenia boesemani – Boeseman’s 

Regenboogvis worden in het aquarium een centimeter of 15 

en de vrouwen blijven met 13 centimeter iets kleiner; het 

duurt overigens wel 5 tot 6 jaar voordat ze hun maximale 

lengte hebben bereikt. De mannen vertonen de mooiste kleu-

ren, vooral in de ochtend komt het blauw veel mooier naar 

voren dan aan het einde van de dag. 

Het is een scholenvis en een van de weinige soorten waarbij 

je meer mannen kunt houden dan vrouwen. Houdt ze in een 

school van minimaal 6 exemplaren zodat ze zich veilig voe-

len. Ze zijn voor het eerst in 1982 naar Europa gebracht en 

sindsdien is het een van de populairste aquariumvissen. Het 

is een goede soort voor in een gezelschapsaquarium.  

 

Herkomst 

Ayamaru-meer, Nieuw-Guinea, Australië. 

 

Het aquarium 

De Melanotaenia boesemani is een echte scholenvis en dient 

dan ook in groepen van minimaal 6 stuks gehouden worden, 

liefst nog meer. Onderling en naar andere soorten is het een 

zeer vredelievende vis. Regenboog vissen zijn echte zwem-

mers dus voldoende zwemruimte moet voldoende aanwezig 

zijn, een aquarium van minder dan een meter lang is hier-

door eigenlijk niet geschikt. Ze staan er ook om bekend goed 

te kunnen springen dus dekruiten of een kap zijn noodzake-

lijk om te voorkomen dat je vissen kwijtraakt. Het aquarium 

inrichten met losse randbeplanting en Javamos. Met een 

donkere bodem komen de kleuren beter tot hun recht.  

https://www.aquainfo.nl/artikel/taxiphyllum-barbieri-javamos-2/


Regenboogvis 

Melanotaenia boesemani - 2 
Zorg voor veel vrije zwemruimte. De vissen worden groter 

naarmate ze ouder worden. Deze stevige zwemmers hebben 

op termijn dan ook een groter aquarium nodig van zo’n 160 

centimeter. 

Water 

Temperatuur: 23-26 graden, PH: 7-8,5, GH: 8-12. 

Voeding 

Deze soort is een alleseter met een voorkeur voor levend 

voer. Maar ook droogvoer kan gegeven worden. 

Kweek 

De kweek is vrij eenvoudig: gebruik een ruime kweekbak met 

fijnbladige planten zoals javamos. De eitjes worden tussen 

de planten afgezet. Na de eiafzetting kun je het beste de ou-

ders uitvangen en de jongen opkweken met stofvoer. 

 
 

Op dit moment is ons aquarium aan de volle kant, dit heeft te 

maken met het feit dat keurmeester Jacko Meliesie uit Kam-

pen zijn school regenboogzalmen bij ons heeft onderge-

bracht. Naar verluidt wou zijn vrouw wel eens wat anders, 

en aangezien het vrij grote vissen zijn was het moeilijk om 

geschikte huisvesting te vinden. Jacko heeft echter keuringen 

verricht in het verleden bij AV Minor en wist derhalve dat we 

hier een mooi ruim aquarium hebben en deze vissen hier erg 

goed verzorgd zouden worden. Een mooi compliment! Deze 

school met zeer forse vissen zorgt voor een enorm levendig 

schouwspel. En door het samenspel met de haaivinbarbelen 

is het soms moeilijk om je blik hiervan los te maken. 

         Johnny Norda 





Rijsdijk Groente en Fruit 
Langestraat 112 - 7891 GG Klazienaveen 

Telefoon: 0591-314616 / e-mail: mrijsdijk@cs.com 

Openingstijden:  
Maandag: 08.00 tot 17.00 uur 

Dinsdag: 08.00 tot 18.00 uur 

Woensdag: 08.00 tot 18.00 uur 

Donderdag: 08.00 tot 21.00 uur 

Vrijdag: 08.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag: 08.00 tot 17.00 uur  

Zondag: gesloten  

Schilderwerken - Interieurverzorging - Schilderswinkel  

  

Noordbargerstraat 1  

7811 KE Emmen  

0591-617976  

Huizinga Fotografie - voor al uw fotoreportages 
Fotoshoots / Kinder-/zwangerschapshoots / Portretfotografie  

Huwelijksreportage / Newbornshoots 

Zou jij ook een fotoshoot willen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon! 

Hennie Huizinga Fotografie 
Barnar 100 - 2678 EX Emmen - Bargeroosterveld 

Telefoon: 0655774978  /  E-mail: ap.hennie@gmail.com 

Facebook: huizinga-fotografie  /  Website: www.huizinga-fotografie.nl 



Lezing Bert van Geel 
Costa Rica: In het spoor van mijn dromen  

 

‘‘Een leven lang al, wegdromen, fantaseren, gedachten die 

mijn diepste wens voedden om door het oerwoud te dwalen. 

Intens genieten van alles wat we, normaal gesproken alleen 

op TV, in boeken, achter glas of in de vensterbank zien. Dro-

men van de wonderbaarlijke natuur in de tropen.  

 

Kikkers, hagedissen, vogels, vissen en vlinders. Op zoek 

naar hemelse plekjes langs trage stroompjes en watervallen 

omgeven door de mooiste bloemen en planten in een groene 

wildernis.’’ Zo leidt Bert van Geel uit het Friese Dronrijp  

zijn lezing ‘Costa Rica: in het spoor van mijn dromen’ in.  

Op 9 april doet hij zijn verhaal in ons clubgebouw aan de 

Kreeft 28 in Klazienaveen. De lezing is voor iedereen toe-

gankelijk en begint om 19.45 uur.  

 

 ‘’In 2008, 2013 en 2015 heb ik Costa Rica bezocht. De eer-

ste keer aan het einde van de regentijd en de laatste twee 

keren aan het einde van de droge tijd. Beide keren is door 

mij dezelfde route gereden en heb ik dezelfde gebieden be-

zocht.  



Lezing Bert van Geel 

Costa Rica: Eén grote botanische tuin  

 

Dit om juist ook eventuele veranderingen te kunnen zien’’, 

vertelt Van Geel. ‘’Costa Rica huisvest een uitzonderlijke 

verscheidenheid aan planten en dieren’’.’zo gaat hij verder 

en legt uit: ‘’De biodiversiteit is wereldwijd ongekend. 850 

Soorten vogels, 150 soorten kikkers, 215 soorten reptielen, 

ruim 1000 soorten vissen. Om maar niet te spreken van de 

ruim 360.000 verschillende soorten ongewervelden, zoals 

insecten en spinnen. Het is feitelijk één grote botanische 

tuin, het kent ruim 10.000 verschillende soorten planten en 

bomen waaronder 1.600 soorten orchideeën. De lezing ver-

telt over het spoor van mijn dromen, ik neem u mee naar dit 

niet te beschrijven land, haar schoonheid, gastvrijheid en 

toegankelijkheid. Ik zoom in op de verschillende soorten re-

genwouden, planten, insecten, reptielen, amfibieën en vo-

gels.’’  



Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist 

Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen 

0591-315929 

 

 

profilebruning@gmail.com 

www.profiledefietsspecialist.nl 

Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen 

Telefonisch bestellen op 0591-318620 

 

Openingstijden:      

 
Maandag: gesloten 

Dinsdag tot en met zaterdag: 

11.00 tot 23.00 uur 

Zondag: 11.00 tot 22.00 uur 

 



Forelvissen 

Zaterdag 1 juni is het weer zover 

 

Vorig jaar hengelde Thomas Pruim maar liefst 11 forellen uit 

de Vijvers van Berlage in Valthermond. Hij werd hiermee de 

kanjer van de dag. Zaterdag 1 juni gaan we opnieuw vissen 

op forel in Valthermond. Van 10.00 tot 14.00 uur. Het inleg-

geld is € 10,00 per persoon. Een forelvishengel kan ter plaat-

se worden gehuurd voor € 3,50. Bij voldoende belangstelling 

gaat het door! Opgave vooraf is daarom gewenst. Doe dit 

voor 26 mei, zodat alles op tijd kan worden geregeld. Opge-

ven kan via e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl of in 

het clubgebouw bij één van onze bestuursleden.  

 

Groepen kinderen op bezoek in 

ons clubgebouw  

 

Groepen kinderen van kinderopvang De Meerdijk in Emmen 

brachten deze en afgelopen maand een bezoek aan ons club-

gebouw. De groepen werden ontvangen door Marinus de 

Jonge bij hem thuis, waar hij het één en ander over zijn hob-

by - het houden en kweken van Malawi Cichliden - vertelde. 

Hierna werd richting het clubgebouw 

gereden. De kinderen werden eerst 

getrakteerd op ranja en jus. Vervol-

gens vertelde Marinus over van alles 

en nog wat aangaande de vereniging, 

het houden en verzorgen van vissen 

en het onderhouden van een aquari-

um. De kinderen, die veel vragen stel-

den, lieten weten de verkregen infor-

matie heel fijn te hebben gevonden. 





Puntenlijst Districtshuiskeuring 

Gezelschapsaquarium Nico Bijleveld  

Hieronder de puntenlijst van de Districtshuiskeuring van het 

A1-Vivarium van Nico Bijleveld. Hij eindigde als 4e. 



Puntenlijst Districtshuiskeuring 

Malawibiotoop Marinus de Jonge 
Hieronder de puntenlijst van de Districtshuiskeuring van het 

A3-Vivarium van Marinus de Jonge. Hij eindigde als 1e.  



Puntenlijst Districtshuiskeuring 

Tanganyikabiotoop Ap Huizinga  

Hieronder de puntenlijst van de Districtshuiskeuring van het 

A2-Vivarium van Ap Huizinga. Hij eindigde als 2e. 



Jaaragenda 2019 AV Minor 

 

09 April - lezing Bert van Geel - Costa Rica 

14 Mei - clubavond met eigen invulling 

01 Juni - Forelvissen 

11 Juni - slootexcursie 

18 Juni - barbecueparty 

10 September - clubavond met eigen invulling 

08 Oktober - Lezing Jan Kempe - alles over terrarium 

09 November - huiskeuring met Jacko Meliesie 

12 November - Lezing William Kruizinga - Aquascaping 

10 December - Uitslag huiskeuring met Jacko Meliesie 

 

Inleveren copy De Minor van mei  

 

Copy voor De Minor van mei moet vóór 24 april worden in-

geleverd. Stuur copy naar het volgende e-mail-adres: 

marinusdejonge@kpnmail.nl. Het kan ook dat iemand iets 

interessants heeft te vertellen, maar onbedreven is dit op te 

schrijven. Schroom niet om hierover contact te leggen met 

de redactie. Het vertelde verhaal zal door de redactie op de 

juiste wijze op papier worden gezet.  

Visjes, visvoer en waterplanten  

 

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen nog steeds 

mooie exemplaren platy, zwaarddrager, guppy, kersenbuik-

cichlide en andere tropische soorten. Ook hebben we nog di-

verse soorten planten. De vissen en planten zijn tegen gerin-

ge vergoeding te koop. Wie belangstelling heeft kan op don-

derdagavond of zaterdagmiddag langskomen in ons clubge-

bouw. Er is dan altijd wel iemand aanwezig die kan helpen. 

Ook vele soorten diepvriesvoer en droogvoer als vlokken en 

granulaat is op voorraad.  










