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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 

 

Hallo mede-aquarianen, 

 

Hiervoor jullie ligt alweer het oktobernummer van 'De Minor'. 

Na een lange en warme zomer is inmiddels de herfst weer aan-

gebroken. Vorige maand is het gewone minor-leven reeds weer 

begonnen, met een contactavond die goed bezocht is, wat niet 

vanzelfsprekend is in september. Gaan we dat deze maand eve-

naren? 9 Oktober is alweer de 2e dinsdag van de maand, hope-

lijk zien we elkaar dan. 

 

1 Oktober is ook het klaverjassen weer begonnen, wederom 

met de mensen van de personeelsvereniging van Cabot. Wie 

ook mee wil spelen, is op maandaavond welkom. Het darten op 

woensdag door Cabot is helaas gestopt, ons gebouw voldeed 

toch niet volledig aan de wensen.  

 

Onze secretaris had eerder de wens uitgesproken dat ons leden-

aantal wederom zou gaan groeien. Na een korte periode van 

stagnatie kunnen we het goede nieuws vermelden dat er weer 

groei in zit. Onlangs mochten we 2 nieuwe leden begroeten, en 

2 andere personen hebben de wens uitgesproken om lid te wor-

den. Het mooie is dat de laatsten ook nog vrij jong zijn, wat on-

ze vereniging natuurlijk zeer ten goede komt.  

 

We hebben ook het bericht rondgestuurd gekregen dat de bond 

weer op zoek is naar mensen die graag de opleiding tot bonds-

keurmeester zouden willen volgen. Bij interesse graag onze se-

cretaris benaderen. Hij beschikt over de juiste link. 

 

A met al genoeg aanknopingspunten om de toekomst van onze 

vereniging met vertrouwen tegemoet te zien.  

 

Met vriedenlijke groet, 

Johnny Norda 



Landelijke huiskeuring 

 Minor behoort tot de landelijke top  

 

  

Wie heeft het mooiste gezelschapsaquarium, streekbiotoop 

en terrarium/paludarium van Nederland in 2018? De ant-

woorden daarop worden gegeven op 24 november tijdens 

de Vivariumbeurs in het Autotron in Rosmalen. En leden 

van onze vereniging strijden op alle drie de fronten mee. In 

elke categorie een deelnemer van één vereniging betekent 

een unicum binnen de NBAT.   

 

De deelnemers zijn Nico Bijleveld (Gezelschapsaquarium), 

Marc Jansen (terrarium/paludarium) en Ap Huizinga 

(Tanganyikabiotoop). Jansen en Huizinga kregen op 20 mei be-

zoek van de keurmeester, Bijleveld op 17 juni. 

Het feit dat leden van onze vereniging meestrijden op drie fron-

ten maakt duidelijk dat het peil binnen onze vereniging hoog is.   

Huizinga en Jansen plaatsten zich door zowel eerste te worden 

van de vereniging als van het district Noord Nederland; Bijle-

veld werd ook eerste van de vereniging, maar werd tweede van 

het district. Omdat de nummer één van het district zich terug-

trok, werd Nico Bijleveld plaatsvervanger.                            

Het aquarium van Nico Bijleveld: heel mooie compositie.  



In het bijna vijftigjarige bestaan van onze vereniging mocht 

één van onze leden zich tot landskampioen laten kronen: Erik 

Kemper in 2008 met een Zuid-Amerika/Amazone biotoop. Zul-

len Nico Bijleveld, Marc Jansen en Ap Huizinga in het voet-

spoor van Erik treden? Het 

blijft nog anderhalve maand 

spannend welke klasserin-

gen de drie mannen hebben 

behaald. Echter ongeacht 

het behaalde resultaat mag 

worden gesteld dat zij een 

puike en unieke prestatie 

hebben geleverd en hiermee 

Minor andermaal op de 

landelijke kaart hebben ge-

zet.  Het paludarium van Marc Jansen: veel diepte. 

Het Tanganyika-streekbiotoop van Ap Huizinga: de nestor van onze vereniging komt elk 

jaar weer zeer verrassend voor de dag.   



Van de voorpagina 

Astronotus Ocellatus (pauwoogcichlide) 

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje met de vraag 
of ik 4 exemplaren van Astronotus Ocellatus zou kunnen huis-
vesten. Het betroffen wel grote exemplaren, zo luidde de ver-
volgzin. Nieuwe zwemruimte voor het kwartet was dringend 
nodig omdat het aquarium van de eigenaar van deze vissen in 
één van de naden was gescheurd. De lekkage was dermate dat 
de vissen binnen ‘no time’ droogzwemmers zouden gaan wor-
den. Mijn antwoord was: breng ze maar! Een uur later werden 
ze gebracht. Met de mededeling grote exemplaren, was niets 
te veel gezegd. Twee exemplaren meten 22 centimeter, 1 
exemplaar 25 centimeter en de grootste zelfs 28 centimeter. 
Zo groot had ik ze niet verwacht. Eigenlijk zijn ze te groot voor 
de 160 liter bak die ik nog vrij had om ze in onder te brengen. 
Maar ja, nood breekt wet! Kennis van de Astronotus Ocellatus, 
die ook Oscar en pauwoogcichlide wordt genoemd, had ik, 
maar ervaring met deze 
soort niet. Daarom op in-
ternet speurwerk verricht. 
Wikipedia vertelt het hier-
navolgende over vindplaat-
sen: De Astronotus Ocella-
tus heeft zijn natuurlijke 
habitat in Zuid-Amerika: 
Brazilië. Argentinië, Colom-
bia, Peru, Paraquay, Uruquay, Venuzuela en Frans-Guyana. Ze 
worden daar aangetroffen in helder water, zwart water, troe-
bel water en stilstaand water, rustig stromend water, meertjes, 
rivieren maar ook de overstromingsgebieden worden bevolkt.  



Over de viskenmerken zegt Wikipedia: Ze hebben een gestrekt, 
zijdelings samengedrukt lichaam met een stompe kop en grote 
bek met ovale opening. De onderkaak steekt iets naar voren 
uit. De kaken bevatten aan de voorzijde sterke tanden en klei-
nere aan de zijkanten. De staartvin en borstvinnen zijn afge-
rond, de buikvinnen bevatten langere voorste stralen. Ze heb-
ben een onderbroken zijlijnorgaan. Een beschrijving van het 
kleurenpatroon is vrij moeilijk, doordat zowel kleuren als teke-
ning sterk variëren (zie foto’s ). De Astronotus Ocellatus heeft 
een zwarte oogvlek met vaak een oranje rand op de staartwor-
tel (zie foto rechts). Hier-
aan ontleent deze soort 
ook de bijnaam pauwoog-
cichlide. Jonge exemplaren 
vertonen een witachtige, 
onregelmatige bandente-
kening op een vrijwel 
zwart lichaam, met lichte 
vinnen. 

Ik kreeg ze aanvankelijk 
niet aan het eten. Ze wilden geen droogvoer als vlokken en 
granulaat. Ook mosselen en muggenlarven wilden ze niet. 
Over voeding zegt Wikipedia echter niets. Daarom maar ver-
der gevraagd en gezocht. Kattenvoer werd gesuggereerd. Ge-
probeerd, maar geen succes. Een smeerpartij bleef achter. Tot 
mijn genoegen zag ik dat ze na een dag of vijf vlokken tot zich 
namen en naderhand ook granulaat. Om het mooiste van deze 
vissen naar voren te halen, moet de watertemperatuur tussen 
de 23 en 26 graden liggen. Het kwartet is inmiddels overge-
gaan naar een aquarium met meer literinhoud.  



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  

ZOPAVISSEN Klazienaveen 
Kleurenpracht uit het Malawimeer 

mail voor info: 

zopavissen@gmail.com 

50 Soorten op voorraad! Bezoek op afspraak! 



Contactavond 9 oktober 

Lezing Theo Verheij over Amazonegebied 

 

Peter Oranje zou op de komende contactavond een lezing ge-

ven met als onderwerp: ‘De adembenemende on-

derwaterwereld’. Deze lezing is komen te vervallen vanwege 

een communicatiestoring tussen partijen. Over de datum was 

uiteraard wel overleg geweest, maar er is door ondergetekende 

verzuimd om de gemaakte af-

spraak te bevestigen. Het zij zo, 

het is niet anders! Overal is een 

oplossing voor, want na rugge-

spraak met Theo Verheij uit Wa-

penveld, geen onbekende binnen 

onze vereniging, is vastgelegd dat 

hij niet in november maar op 9 ok-

tober zijn lezing verzorgt. Het on-

derwerp van de lezing van de altijd 

enthousiaste en welbespraakte 

Verheij is: ‘Zuid-Amerika/

Amazonegebied’. Verheij neemt  

ons mee naar het Amazonegebied 

en laat aan de hand van videobeelden en foto’s zien hoe het er 

onder de waterspiegel in het Amazonegebied uitziet. En ook 

geeft hij zijn gehoor een kijkje in de wereld van aquaria die op-

gezet zijn als Amazonebiotoop. Dit met het oog op goed besla-

gen ten ijs te komen als 

deelnemer aan huiskeu-

ringen. ,,Er wacht u een 

verassing’’, zo voorspelt 

Verheij alvast. 

 

Marinus de Jonge 

Theo Verheij: altijd enthousiast.  

Inheemse bevolking in een bootje op de Amazone. 





1 Oktober 

Klaverjasseizoen gaat beginnen 
 

Wordt het nieuwe klaverjasseizoen net zo’n succes als dat van 

het afgelopen seizoen? De voortekenen doen het geloven. Op 

een enkele avond na werd er in het vorige seizoen aan 5 tafels 

gespeeld. Een grote groei ten opzichte van het seizoen daar-

voor, toen er meestal met grote moeite drie tafels konden wor-

den bezet. De groei was natuurlijk het gevolg van de integratie 

van de kaartclub van de Purit binnen onze vereniging. En in het 

seizoen dat voor ons ligt zouden we misschien wel 6 tafels no-

dig mogen hebben. Er 

hebben zich namelijk 

een aantal mensen bij 

onze klaverjascoördi-

nator Fokko Boelens 

gemeld die of terugke-

ren na een seizoen el-

ders te hebben gekaart 

of zich als nieuwe deelnemer hebben aangemeld. Wat de voor-

tekenen waard zijn, wordt 1 oktober duidelijk. Want dan start 

om 19.30 uur het klaverjasseizoen 2018/2019 en worden de 

eerste schreden gezet naar de opvolging van onze laatste kla-

verjaskampioen Thomas Pruim. 

Om mee te spelen hoeft men geen lid van Minor te zijn. Ieder-

een is welkom om mee te spelen. Voor Minor geldt: zo veel 

meer zielen, zo veel meer vreugde. Het inleggeld is € 3,00. Er 

wordt om enveloppen met inhoud gespeeld. Vanaf 19.00 uur 

verzamelen de klaverjassers zich in ons clubgebouw aan de 

Kreeft 28.  





Jaarlijkse huiskeuring 

Wie volgen Nico, Marc en Ap op 
Het hoogtepunt van de jaaractiviteiten van onze vereniging is 

aanstaande: de huiskeuring. Op 3 november brengt bondskeur-

meester Cor Thielen de deelnemers een bezoek aan huis en be-

oordeelt hij de aquaria van de deelnemers. Thielen bepaalt dus 

wie de opvolgers zullen worden van Nico Bijleveld (categorie 

A1 Gezelschapaquarium), Ap Huizinga (Categorie A2 en A3 

Tanganyika-biotoop en andere biotopen) en Marc Jansen (C1 

Terrararium en Paludarium). Thielen keurt conform het door de 

NBAT vastgelegde keuringsreglement. Dit reglement is vastge-

legd in de Keuringswijzer. Om de eerder genoemde leden van 

onze vereniging op te kunnen volgen moet er natuurlijk wel aan 

de keuring worden meegedaan! Wie belangstelling heeft kan 

zich aanmelden. Dat hebben de volgende leden inmiddels ge-

daan: Marcel Kemper (2 categorieën), Erik Kemper, Marinus de 

Jonge, Nico Bijleveld, Marc Jansen en Ap Huizinga). Aanmel-

den kan bij de secretaris (marinusdejonge@kpnmail.nl) of door 

middel van de inschrijvingslijst in het clubgebouw.  

 __________________________  

Jaaragenda AV Minor  
09 Oktober 2018 - lezing Theo Verheij: Zuid-Amerika/Amazone 

03 November 2018 - huiskeuring - keurmeester Cor Thielen 

13 November 2018 - lezing Andries Bijkerk: Neveg-woestijn 

11 December 2018 - uitslag huiskeuring door Cor Thielen 

08 Januari 2019 - nieuwjaarsborrel 

12 Februari 2019 - jaarvergadering 

12 Maart 2019 - lezing – spreker nog vast te leggen 

09 April 2019 - lezing – spreker nog vast te leggen 

14 Mei 2019 - clubavond met eigen invulling 

11 Juni 2019 - slootexcursie 

18 Juni 2019 - barbecueparty 



Minor in de media 
Promotiepagina in de Regio Krant 

Het initiatief werd gelanceerd in een bestuursvergadering dit 
voorjaar: publicatie van een Minor-promotiepagina in één van 
de weekbladen. Niet iedereen was meteen enthousiast over 
het door Marinus de Jonge voorgestelde idee. ’’Waar halen we 
het geld vandaan. Het mag niks kosten’’, luidden de reacties.  
Onder de voorwaarde dat het geen cent mocht gaan kosten 
ging de vergadering akkoord en ging Marinus aan de slag. Om-
dat de Regio Krant bijna altijd ingezonden persberichten had 
geplaatst, werd deze om een prijsopgaaf gevraagd. De kostprijs 
voor de pagina deed de verwachting stijgen dat het een haal-
bare zaak zou kunnen worden. Marinus maakte teksten, zette 
die in een  lay out en toog hiermee naar adverteerders. Tien 
bedrijven waren bereid om in ruil voor een advertentie de pro-
motiepagina financieel mogelijk te maken. Donderdag 4 okto-
ber valt de Regio Krant met daarin op pagina 6 onze promotie-
pagina bij ruim 20.000 huizen in de bus. Hopelijk wordt de pa-
gina heel goed gelezen en levert dit onze vereniging nieuwe 
leden op. Want hiervoor is de promotiepagina in belangrijke 
mate opgezet. Leden die buiten het grensgebied van de Regio 
Krant wonen, kunnen toch een krant krijgen. Er is toegezegd 
dat de vereniging voldoende extra exemplaren krijgt. Deze ko-
men in het clubgebouw te liggen. 
De Minor-promotiepagina kon er dus komen dankzij bedrij-
ven. Dat zijn: Pets Place,  Ticino Koffiezetapparatuur, autobe-
drijf van Veggel, Heigro Stucadoors en Tuik Tweewielers 
(allen Klazienaveen), Koi Vriend (Coevorden), H2O On Show 
(Musselkanaal), Batterink Mode (Zwartemeer) en autobedrijf 
Menges & De Vries en Jumper Diervoeders Emmen. 







Met dank aan de gemeente Emmen 

Nieuwe parkeerplaatsen bij clubgebouw 

 

Conform de jaren geleden gemaakte afspraak heeft de gemeen-

te Emmen opdracht gegeven tot vernieuwen van de parkeer-

plaatsen aan de voorzijde van ons clubgebouw. De oude tegels 

werden er uitgehaald en vervangen voor nieuwe en dikkere te-

gels, waardoor verzakkingen in de toekomst niet meer zullen 

voorkomen dan wel minimaal zullen zijn. Het geheel ziet er na 

de afronding van het werk weer mooi en verzorgd uit. 

Woensdag 26 september werd de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden. 

Het leggen van de tegels werd uitgevoerd door medewerkers 

van het bestratingsbedrijf Mekro uit Hoogeveen. Zij hebben er 

voor gezorgd dat onze vereniging tijdens openstelling van het 

clubgebouw zo weinig mogelijk hinder van de uitvoering heeft 

ondervonden. Dit mag ook wel eens worden gezegd. Een 

woord van dank aan de jongens van Mekro is hier dan ook op 

z’n plaats. 

 

Na het plaatsen van zonnepanelen, het schilderen van het club-

gebouw door Ap Huizinga en de aanpak van de parkeerplaat-

sen, kunnen we de toekomst zonder grote zorgen tegemoet.    



Ga niet aan onze adverteerders voorbij 

 

Een kleine vereniging als de onze is blij met de jaarlijkse finan-

ciële bijdrage van sponsors/adverteerders. Bij deze drukken wij 

iedereen die begaan is met het welzijn van onze vereniging op 

het hart om voor benodigdheden onze sponsors/adverteerders 

te bezoeken. Dit is geen dwingend verzoek, maar een advies! 

Hierna volgt een overzicht van sponsors/adverteerders en wel-

ke diensten en waren zij aanbieden: 

 

* Pets Place Klazienaveen, dierenspeciaalzaak 

* Hermans Klazienaveen, drukkerij en printservice 

* Jumper Emmen, dierenspeciaalzaak 

* Koi Vriend Coevorden, Koi-specialist en aanleg vijvers 

* mijnoffiz Klazienaveen, hypotheken en verzekeringen 

* Profile Erik Brüning Klazienaveen, dé fietsspecialist 

* Plus Klazienaveen, supermarkt 

* Mulder Schilders Emmen, allround schildersbedrijf 

* Webba Emmen, ontwikkelen van websites en webshops 

* Leo Brands Emmen, (af)bouw, renovatie en onderhoud 

* Bert Stanneveld Emmen, allround slagerij 

* HPB Emmen, gevelisolatie- en stucadoorsbedrijf 

* Rijsdijk Klazienaveen, groenten en fruit 

* Sanders Emmen, allround schilderwerken 

* Klaas Kuipers Klazienaveen, allround slagerij 

* Wildeboer Emmen, hypotheken 

* Charlie Klazienaveen, snackbar 

 

Inleveren copy De Minor van november 

Copy voor De Minor van november moet vóór 21 oktober wor-

den ingeleverd. Stuur copy naar marinusdejonge@kpnmail.nl. 

Het kan ook dat iemand iets interessants heeft te vertellen, 

maar onbedreven is dit op te schrijven. Vertel het Marinus de 

Jonge en hij zal de info op de juiste wijze op papier zetten. 



Ab Smeman herstelt van hakbreuk 

Met Rob Suidman gaat het een stuk beter 
Dat je als 70-jarige tijdens klusjes in en om het huis geen al te 

grote capriolen meer uit kan halen, heeft Ab Smeman op 26 juli 

ondervonden. Bij een ladderklusje aan het huis zocht hij met 

één been steun op de afvalcontainer. De wielen van de contai-

ner begonnen te rollen en Ab kwam raar te vallen. Gevolg: 

twee botbreukjes in de hak. Sindsdien is hij deels op een rol-

stoel aangewezen. Hierdoor moet hij na de contactavond van 

september ook die van 9 oktober aan zich voorbij laten gaan. 

Maar het gaat beter met Ab. De wekelijkse therapie slaat aan. 

Hij verwacht op de contactavond van november weer van de 

partij te zijn. 

Met Rob Suidman gaat het een heel stuk beter. ‘Zelfs hartstikke 

goed’, laat Rob weten. Ter ondersteuning van het goed laten 

functioneren van zijn hart is bij hem anderhalf jaar geleden een 

zogenoemde LVAD, een steunhart, geïmplanteerd. Na zeer be-

roerde maanden met heel veel ontstekingen en revalidatie is 

Rob er langzaamaan weer bovenop gekomen. Rob wil op de 

contactavond van oktober weer van de partij zijn. 

____________________________________ 

Nog steeds vis en voer te koop  

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen nog steeds mooie 

partijen platy, zwaarddrager en guppy. Deze vissen zijn tegen 

geringe vergoeding te koop. Ook 

zwemt er nog een mooie pimelodus 

pictus (meerval). Wie belangstelling 

heeft kan op donderdagavond of za-

terdagmiddag langskomen in ons 

clubgebouw. Er is dan altijd wel ie-

mand aanwezig die kan helpen. Ook vele soorten diepvriesvoer 

en droogvoer als vlokken en granulaat is op voorraad. 

Pimelodus pictus. 



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 

 



Rubrieksadvertenties 

te koop -  te ruil - gevraagd - lease 
 

Te koop: potjes vlokkenvloer, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50 

Verkoper: AV Minor tijdens openingsuren clubgebouw 

 

Te koop: potjes granulaat, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50 

Verkoper: AV Minor tijdens openingsuren clubgebouw 

 

Te koop: diverse aquariums, diverse afmetingen, gebruikt 

E-mail verkoper voor info: marinusdejonge@kpnmail.nl 

 

Te koop: Malawi Cichliden, ruim 40 soorten op voorraad 

E-mail verkoper voor info: zopavissen@gmail.com 

 

Nieuw gevestigd: H2O On Show, aquariumartikelen 

Info: www.h2oonshow.nl / Sluisstraat 146 in Musselkanaal  

 

Te koop: Biorb-tube, compleet, H 45 cm, Ø 35 cm,  € 125,00 

E-mail verkoper: wwwessel21@gmail.com 
 

Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders 

Verkoper: Jumper, Noordbargerstraat 11, Emmen 
 

Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders 

Verkoper: Pets Place, Langestraat 145, Klazienaveen 
 

Lease: aquariumbouw op maat, inrichting en onderhoud 

Info op: www.h2oonshow.nl / facebook.com/h2oonshow.nl 
 

Te koop: platy, guppy, zwaarddrager, kersenbuik cichlide 

Verkoper: AV Minor tijdens openingsuren clubgebouw 
 

Te koop: Japanse koi en alle accessoires voor vijvers 

E-mail verkoper: koivriend@ziggo.nl 
 

Dienstverlening: aanleg van allerlei soorten vijvers 

Info: Koi-Vriend, Looweg 11, Coevorden/www.koivriend.nl 
 

Te huur: clubgebouw AV Minor voor feestjes tot 60 mensen 

E-mail Minor voor info: info@aquarium-minor.nl 








