
    Aquariumvereniging Minor 

 

 

 

             ....dé plek voor iedere natuurliefhebber! 

       ———————————————————— 

 

De Minor 

 

Februari 2020 

Kreeft 28 - 7891 TP Klazienaveen 

info@aquarium-minor.nl - www.aquarium-minor.nl 

De onderwerpen in deze uitgave zijn: 

 Voorwoord van de voorzitter 

 Interview met Henk Bos, oprichter en halve eeuw lid 

 Blijk van waardering voor penningmeester Fokko Boelens 

 Lezing Theo Verheij over killivissen 

 Uitslagmiddag keuring aquaria DNN op 28 maart 

 Het terrarium van Jan Kempe uit Erica, verenigingskampioen 2019! 



Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

 

Henk Prins   voorzitter a.i.        0628842883 

Ap Huizinga    vice-voorzitter        0615377268    

Marinus de Jonge  secretaris         0653816070  

Fokko Boelens   penningmeester       0642523656  

Alfred Robben   technische zaken              0651307548 

Overige taken  
Beheerder clubgebouw: Fokko Boelens 

Contactpersoon clubgebouw: Marinus de Jonge 

Beheerder website: Marinus de Jonge 

E-mail - Website 
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 ter zake 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 zater-

dagmiddag. Op donderdagavond van 19.15 tot 21.45 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 

De contactavond van 11 februari stond in het teken van de 

jaarvergadering. De opkomst was klein. Niet dat leden niet 

wilden komen, maar door ziekte en andere goede redenen 

moest een behoorlijk aantal verstek laten gaan. Zij hadden 

zich netjes afgemeld.  

 

Het was wel een nuttige avond, want het bestuur moest zich 

verantwoorden. Geen probleem natuurlijk. De stukken zagen 

er voortreffelijk uit. Wie wil weten hoe en wat en niet op de 

jaarvergadering was kan zich melden bij onze penningmees-

ter Fokko Boelens. 

 

Financieel staan we er goed voor. Belangrijk, want er moet 

een nieuwe verwarmingsketel komen. De huidige ketel is 35 

jaar oud en heeft regelmatig een storing. Hij heeft toch goed 

z’n best gedaan in die 35 jaar. De financiële ruimte is er nu 

en inmiddels is de ketel besteld. Die zal ongetwijfeld zuini-

ger zijn, want het is een HR-ketel. Om geld te besparen zal 

de ketel geplaatst worden door Fokko en twee jongens van 

de Purit. Dat scheelt gauw zo’n 300 euro. Zo zie je dat in het 

bestuur zitten niet een kwestie is van aan de bestuurstafel zit-

ten. Er moet meer gebeuren. En daar mag ook best een beetje 

meer inzet van leden worden verwacht. Niet iedereen kan 

natuurlijk een ketel plaatsen, maar handlangerwerk is ook 

welkom.  

 

Op de contactavond van 10 maart hebben we een lezing van 

Theo Verheij. Na een jaar van ziekte is hij gelukkig weer zo-

ver opgeknapt dat hij dit weer kan doen. Wordt gegarandeerd 

weer een mooie avond met hopelijk een volle zaal. 

 

Vervolg op de volgende pagina 



Vervolg voorwoord 

Van de voorzitter 
Ik wou Henk Bos (oprichter vereniging) ophalen voor de 

jaarvergadering en hoorde dat hij een herseninfarct had ge-

had in het spraakgedeelte. Ik ben bij hem geweest en het gaat 

de goede kant weer op. 

 

Het was 25 januari een heel mooie keuringsdag van aquaria 

in het DNN. Met allemaal vriendelijke en hartelijke deelne-

mers. 28 Maart houden wij de uitslagmiddag van deze  keu-

ring. Wij rekenen op een grote opkomst. Om de kosten te 

drukken is er een verloting. Hiervoor hebben wij prijsjes no-

dig. Kijk even of je wat beschikbaar kunt en wilt stellen en 

neem dat even mee naar de contactavond van 10 maart.  
 

Fokko heeft op de jaarvergadering een blijk van waardering 

gekregen (zie foto) voor het vele werk dat hij heeft gedaan. 

Hij was zeer verrast. Wij konden hem ja ook eerst niets vra-

gen. Want dit soort zaken regelt hij anders zelf.  

Vriendelijke groet en tot ziens,  

Henk Prins  



Interview met Henk Bos 

mede-oprichter en halve eeuw lid 

 

Hendrik Bos, roepnaam Henk, is mede-oprichter van AV Mi-

nor. Anderen die in 1970 betrokkenheid hadden bij de op-

richting van onze vereniging waren Klaas Baron, Harm 

Tieck, Frits Gort en Jan Springer. De beide eerstgenoemden 

zijn overleden. De beide laatstgenoemden hebben jaren gele-

den hun lidmaatschap beëindigd. Het initiatief tot de oprich-

ting van een aquariumvereniging in Klazienaveen werd ge-

nomen door Henk Bos en Klaas Baron. Henk Bos is met 82 

jaren het oudste lid van 

onze vereniging. Met 

hem gaan we terug in de 

tijd. 

 

Henk Bos vertelt: “Het 

idee om een aquarium-

vereniging op te richten 

ontstond ergens in 1969 

tijdens de lunchpauze op 

het werk bij onze werkge-

ver Purit. Zowel Klaas 

Baron als ik hadden een 

aquarium. Harm Tieck, 

Frits Gort en Jan Sprin-

ger, eveneens werkne-

mers van de koolstofpro-

ducent, waren ook geïnte-

resseerd in de hobby. Met 

ons vijven bereidden wij 

de oprichting van de ver-

eniging voor.” 

 



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  

  Voor informatie en reservering: 06-54254411 
info@visbeleving-oetz.nl 
www.visbeleving-oetz.nl 

mailto:info@visbeleving-oetz.nl


Interview met Henk Bos 

mede-oprichter en halve eeuw lid (2) 

 

“De officiële oprichtingsdatum van onze vereniging is 26 ok-

tober 1970”, zo vertelt Henk Bos verder. “Frits Gort werd 

voorzitter, Jan Springer werd secretaris en Harm Tieck werd 

penningmeester. Klaas Baron en ik werden tot commissaris 

benoemd. In mijn functie werd ik verantwoordelijk gesteld 

voor de opvang en begeleiding van sprekers en de opvang 

van nieuwe leden. Ach eigenlijk was ik, zeker in de beginja-

ren, wel zo’n beetje het manusje van alles”.  

 

In 1971 zag het eerste ledencon-

tactblad het licht. Het drukken 

hiervan werd een taak van Henk 

Bos. Niet zo verwonderlijk ove-

rigens, want hij was de huisdruk-

ker van Purit en had in die 

hoedanigheid kennis van zaken. 

De werkgever deed er niet moei-

lijk over dat de boekjes in de 

baas z’n tijd werden gemaakt en 

gedrukt op de offset druk- 

machine.  

  

Hoewel hij hier niet om stond te 

springen, werd Henk Bos in de 

beginjaren tachtig van de vorige eeuw voorzitter van Minor. 

Na twee jaren gaf hij het stokje over aan Henk Prins. Henk 

Bos maakt duidelijk waarom: “Ik ben niet zo’n bestuurder 

die naar buiten treedt. Ook ben ik niet zo’n spreker in het 

openbaar. Dat voorzitterschap beviel mij dan ook niks. Na 

twee jaren heb ik gezegd er mee te stoppen. Laat Henk Prins 

het maar doen, heb ik gezegd. En zo geschiedde het.’’ 





Interview met Henk Bos 

mede-oprichter en halve eeuw lid (3) 

 

Zijn eerste aquarium was een zelfgemaakte van 100 x 50 x 

50 centimeter. ’’Samen met Klaas Baron gemaakt in 1967. 

En ik heb hier veel plezier van gehad. Ik was vooral liefheb-

ber van een gezelschapsaquarium. En al zeg ik het zelf: Ik 

had ‘m er altijd heel mooi bij staan. De jaarlijkse keuring 

was voor mij altijd het hoogtepunt in een verenigingsjaar. Ik 

keek daar naar uit.’’ 

 

Dat Henk Bos met het inrichten en onderhouden van een 

‘plantenbak’ uit de voeten kon, blijkt uit de eerste plaatsen 

die hij behaalde. Als verenigingskampioen mocht hij in 1980 

andermaal meedoen aan de aquariumkeuring van het District 

Noord Nederland (DNN). De keurmeester beoordeelde het 

aquarium van Henk Bos tot de mooiste van het district en dat 

leverde hem deelname aan de landelijke keuring van de 

NBAT op. De 10e plaats werd zijn deel. 

“Het onderhouden van een gezelschapsaquarium vergde wel 

veel tijd, maar ik beleefde er machtig veel plezier aan’’, zo 

blikt hij terug. “Waar ik ook heel veel plezier aan heb beleefd 

was het kweken van dwergcichliden.”  

 

Met enige trots blikt hij ook terug op de in de jaren tachtig 

opgezette aqua-florashows. 

“Het was gigantisch veel werk om de shows voor elkaar te 

boksen. Maar als er binnen het tijdsbestek van een paar da-

gen tussen 8.000 en 10.000 bezoekers komen kijken dan 

weet je waar je het voor hebt gedaan.” 

Het is bij twee shows gebleven. “Gewoonweg door het vele 

werk dat met de opzet van een show gepaard ging. Animo 

was er volop.”    



Interview met Henk Bos 

mede-oprichter en halve eeuw lid (4) 
 

Naarmate de jaren zijn gaan tellen, viel het Henk Bos steeds 

zwaarder om een aquarium van enig formaat te onderhou-

den. Er staat nu nog een klein ‘bakkie’ van 40 x 30 x 30 cen-

timeter in de woonkamer van het woonhuis aan het Hazepad 

in Nieuw-Amsterdam. Want na jaren achtereen in Klaziena-

veen te hebben gewoond, verhuisden Henk en zijn Jannie 22 

jaren geleden daarheen. “Wij wilden dichter bij de kinderen 

en kleinkinderen wonen. Vandaar!”  

  

Henk Bos is op 15 mei 1937 geboren in Bargercompascuum. 

Toen hij 15 jaar was, verhuisde het gezin Bos naar Zwarte-

meer. Het dorp waarin ook ik mijn kindertijd en pubertijd 

heb doorgebracht. Uit die tijd doet Henk Bos mij herinneren 

als ‘de man op de grote, zware motor’.  

 

“Dat kan”, zegt hij. ,,Ik heb jaren-

lang DKW gereden. Motorrijden 

heb ik tot mijn 72e levensjaar ge-

daan.” 
 

“Welk gevoel ik bij de club heb?”, 

zo herhaalt hij de vraag. “Als initi-

atiefnemer en mede-oprichter van 

de vereniging zal je begrijpen dat 

AV Minor mij na aan het hart ligt. 

De laatste jaren was ik vanwege 

gezondheidsproblemen niet actief 

meer binnen de  club. In de jaren 

dat ik actief was heb ik AV Minor 

als een heel fijne club ervaren. Een 

club waaraan ik vriendschappen 

heb overgehouden.”  



Interview met Henk Bos 

mede-oprichter en halve eeuw lid (slot) 
 

Voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht 

werd Henk Bos in 1998 gehuldigd. Hij werd benoemd tot 

erelid van de vereniging.  

 

Het gesprek met Henk Bos werd in oktober van het vorige 

jaar gevoerd. Onze huidige voorzitter Henk Prins was bij dat 

gesprek aanwezig. We spraken af om het verhaal in ons club-

blad van februari 2020 te plaatsen. Met Henk Bos gaat het 

minder goed dan toen. Begin februari werd hij getroffen door 

een herseninfarct. De spraakproblemen en falende motoriek 

van het lichaam vallen hem zwaar. Bij deze wil ik Henk Bos, 

mede namens de overige leden en bestuursleden, een voor-

spoedig herstel wensen. 

Deze foto werd genomen op de jaarvergadering van 12 fe-

bruar1 2019. Henk Bos is hier in gesprek met Henk Prins en 

Peter Kluitenberg. 

Marinus de Jonge   



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 

 



Theo Verheij 

 verzorgt lezing over killivissen  

 

Theo Verheij uit Wapenveld is door het bestuur uitgenodigd 

om te komen vertellen over killivissen. Hij doet dit op 10 

maart in het clubgebouw van onze vereniging aan de Kreeft 

28 in Klazienaveen. Theo heeft vaker een lezing bij ons ge-

geven en wat opvalt is zijn welbe-

spraaktheid en zijn enorme kennis van 

alles wat met de aquariumhobby te ma-

ken heeft. Wij zijn blij dat Theo na een 

lange periode van ziekte weer in staat is 

een lezing te houden. De avond begint 

om 19.45 uur. Ook niet leden mogen de 

lezing bijwonen.  

 

Killivissen zijn kleine eierleggende tandkarpers die met na-

me in Zuidamerikaanse regenwouden, maar ook in zuidelijk 

Afrika, Zuid-Europa en de regenwouden van Azië voorko-

men. Killivissen leven in  tijdelijke watertjes, poelen en op-

drogende watertjes en zetten hun eieren af aan het einde van 

de regentijd op de bodem van tijdelijke poelen of opdrogen-

de riviertjes en meertjes. Killivissen zijn maar een heel kort 

leven beschoren. Doorgaans leven ze nog geen driekwart 

jaar. Wie meer wil weten over deze soort moet 10 maart de 

lezing van Theo Verheij bijwonen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ovipariteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tandkarpers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB


Uitslagmiddag keuring vivaria DNN 

28 maart in clubgebouw van Minor  

 

 

Onze vereniging mocht dit jaar de keuring van vivaria van 

het District Noord Nederland voor haar rekening nemen. De 

keuring had op twee dagen plaats: op 8 juni 2019 (vijver) en 

op 25 januari 2020 (aquaria en terrarium). Bondskeurmeester 

op beide dagen was Henk Veenstra uit Nijverdal. Op 28 

maart van 14.00 tot 18.00 uur maakt hij de uitslag bekend. 

Aan de hand van een foto- en videopresentatie van de vivaria 

van de deelnemers bespreekt Henk Veenstra zijn bevindin-

gen. Deelnemers aan de keuring zijn: Ton van Toolen en Ap 

de Vrije van Natuur in Huis Heerenveen, Marleen Ammer-

laan en Pieter Wieringa van HS-aquaria Hoogezand/

Sappemeer, René Hempenius en Martijn Blömer van Pronk-

juweel Groningen, Theo Tilstra en Jeroen van der Zwet van 

AV Harlingen en Ap Huizinga, Nico Bijleveld en Jan Kempe 

van AV Minor Klazienaveen. Hopelijk wordt 28 maart net zo 

druk bezocht als vijf jaren geleden, toen wij ook de keuring 

van het district Noord-Nederland en de uitslagavond voor 

onze rekening mochten nemen. Met meer dan zeventig be-

langstellenden was ons clubgebouw toen tot in alle hoeken 

gevuld.  

 

De aquaria en het terrarium van onze leden die aan de keu-

ring meededen: hieronder het gezelschapsaquarium van 

Nico, op de rechterpagina het aquarium van Ap en op de 

voorpagina schittert het terrarium van Jan.  



Uitslagmiddag keuring vivaria DNN 

28 maart in clubgebouw van Minor (2) 

 
 

Verloting 
In de pauze van de uitslagmiddag wordt een verloting gehou-

den. Dit is nodig om de hoge kosten die wij hebben moeten 

maken zo veel mogelijk te dekken. Op de leden van onze 

vereniging doen wij daarom een beroep om prijzen beschik-

baar te stellen. Het hoeven beslist geen dure prijzen te zijn. 

Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van een le-

vensmiddelenpakketje, een pak koffie, een fles wijn, huis-

houdelijk materiaal, een waardebon of toezegging van een 

geldbedrag waarvoor het bestuur dan weer een prijs kan ko-

pen. Wie iets beschikbaar wil stellen kan dit e-mailen naar  

marinusdejonge@kpnmail.nl.  
 

Om alles op tijd voor de verloting klaar te kunnen hebben, 

verzoekt het bestuur om prijzen mee te nemen naar onze 

contactavond van 10 maart of af te leveren tijdens de ope-

ningstijden van ons clubgebouw op donderdagavond of za-

terdagmiddag. Doe dit dan bij voorkeur zo snel mogelijk, 

maar in elk geval voor 22 maart. Een aantal leden heeft ove-

rigens al wat prijzen afgeleverd. Alvast onze hartelijke dank 

voor het beschikbaar stellen! 

mailto:marinusdejonge@kpnmail.nl




Jaaragenda 2020/2021 AV Minor 
11 Februari - jaarvergadering 

10 Maart - lezing Theo Verheij over killivissen 

14 April - lezing over vijvers (spreker nog vast te leggen) 

12 Mei - eigen invulling 

09 Juni - slootexcursie - aanvang 19.00 uur 

12 Juni - barbecue-avond - aanvang 19.00 uur 

In juli en augustus zijn er geen contactavonden. 

08 September - eigen invulling 

13 Oktober - aquascaping (spreker nog vast te leggen) 

07 November - keuring van aquaria/terraria leden Minor 

10 November - malawi/tanganyika (spreker nog vast te leggen) 

08 December - uitslagavond keuring van 7 november 

12 Januari - nieuwjaarsborrel 

09 Februari - jaarvergadering 

Inleveren kopij De Minor van maart  

 

Kopij voor De Minor van maart 2020 moet vóór 20 maart  

worden ingeleverd. Teksten kunnen worden gestuurd naar 

het e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl. De redactie 

verzoekt de leden met klem om teksten en/of onderwerpen 

aan te dragen. 

Visjes en visvoer 
 

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die 

al geschikt zijn voor een aquarium vanaf 60x30x30 cm. De 

vissen zijn tegen geringe vergoeding te koop. Wie belang-

stelling heeft kan op donderdagavond of zaterdagmiddag 

langskomen in ons clubgebouw. Er is dan altijd wel iemand 

aanwezig die kan helpen. Ook vele soorten diepvriesvoer en 

droogvoer als vlokken en granulaat is op voorraad.  








