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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 



3 
 

                                  

 

Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen  

Hier voor jullie ligt alweer de nieuwsbrief van april. Vorige maand hebben we de lezing 

gehad door Theo Verheij, waarop Nico en Ap ook in het zonnetje zijn gezet vanwege het 

behalen van de wisselbeker voor Minor met hun respectievelijk derde en tweede plaats. 

Hopelijk mogen we jullie ook in groten getale begroeten bij de komende contactavond. 

Deze zal in het teken staan van eigen gemaakte foto’s en/of video’s van de aquaria van onze 

leden.  

Ook is onze nieuwe website inmiddels online, en zijn we inmiddels ook wat actiever 

geworden met onze facebookpagina. 

Via internet is het ook mogelijk om deel te nemen aan de participatiewebshop van de 

gemeente Emmen, daarover verderop in de nieuwsbrief meer.  

Hopelijk mag ik jullie allemaal begroeten op de komende contactavond, neem iemand mee, 

misschien wil deze wel lid worden. Het wordt er in ieder geval gezelliger door! 

 

                                                  Tot ziens, Johnny Norda 
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Geachte Leden 

Het jaar 2017 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?  

Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor schommelt al enige jaren 

rondom de 40! Het jaar 2017 afsluiten met 50 leden/donateurs! Zou dat kunnen? Niet als we 

stil blijven zitten. Actie is daarvoor noodzakelijk! In het bestuur wordt in het komende  jaar 

frequent nagedacht en gediscussieerd op welke wijze wij de omvang van de club zouden 

kunnen versterken. Hoe simpel of ingewikkeld  ingebrachte ideeen ook zijn, er is stof om over 

te praten. Van de voortgang houden we jullie op de hoogte door middel van een e-mail en/of 

de Nieuwsbrief.  

Jullie, medeleden en donateurs dus, kunnen uiteraard ook een bijdrage leveren door eveneens 

één idee of meerdere ideeën aan te dragen. We willen graag weer een vereniging zijn waar 

groei inzit. Denk daarom met ons mee, zodat we met alle inbreng tot een plan van aanpak 

kunnen komen dat hopelijk het succes krijgt dat wij nastreven. Ideeën kunnen worden 

gemaild naar marinusdejonge@kpnmail.nl of in ons clubgebouw worden afgegeven dan wel 

doorgegevens aan één van de daar aanwezige bestuursleden.   

 

Namens het bestuur,  

Marinus de Jonge, secretaris 

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief zal in 2017 gemaakt worden door Johnny Norda. 

Johnny kunt u altijd mailen als u een stukje geplaatst wilt hebben. 

Verder zal Johnny toch ook zijn eigen invulling geven zodat u weer veel leesplezier zult 

beleven. 

Het mail adres is :  norda81@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

mailto:norda81@hotmail.com
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Contactavond 

11 April is het weer onze maandelijkse contactavond. Afgelopen maal hadden we de lezing 

van Theo Verheij over planten, en met name over nieuwe soorten, verkregen door selectieve 

kweek en mutaties. Het was wederom zeer interessant, ook omdat er echt bijzondere soorten 

de revue passeerden. Alhoewel ik persoonlijk liever een lezing over vissen zou hebben gezien, 

maar ook planten zijn een belangrijk aspect van onze hobby en verdienen aandacht. 

Komende avond houden we weer een eigen avond. We hebben ervoor gekozen om leden de 

kans te geven films en foto’s van hun aquaria te maken, en deze op het beeldscherm in ons 

clubgebouw af te spelen, waarbij ze de kans krijgen hier een praatje bij te houden. 

Beeldmateriaal kan opgestuurd worden naar Marinus de Jonge. 

 

Invulling maandelijkse contactavond 

* 11 April 2017 – informatieverstrekking over en vertoon  foto’s, video’s van aquaria van 

leden  

* 09 Mei 2017 – lid Jan Kempe, ontwerper van Wildlands vertelt aan de hand van beelden 

over zijn reis naar Costa Rica om daar planten uit te zoeken voor het park. 

* 13 Juni 2017 – Slootexcursie o.l.v. Ap Huizinga  

* 17 juni 2017 - Barbecueavond  

* 12 September 2017 – Marinus de Jonge vertelt over  kweken van Malawi Cichliden  

* 10  Oktober 2017 – Lezing Hans Osendarp over zijn vele Columbia-reizen (onder 

voorbehoud}  

* 14 November 2017 - Lezing Jan Bastmeijer, Emmen over kweken cryptocoryne-soorten  

* 12 December 2017 – Uitslag Huiskeuring  

* 09 Januari 2018 – Nieuwjaarsborrel  

* 13 Februari 2018 - Jaarvergadering 
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Website 
 

Als vereniging is het tegenwoordig belangrijk om vindbaar te zijn op internet. Ook in het 

belang van het voortbestaan van onze vereniging willen wij meer en effectiever gebruik gaan  

maken van internet. Afgelopen maand is onze vernieuwde website online gegaan, deze wordt 

nu gehost door onze nieuwe sponsor Webba, een groeiend webhostingbedrijf hier uit Emmen. 

De website is te vinden op het oude vertrouwde adres: www.aquarium-minor.nl  

 

 

Participatiewebshop 

 
De gemeente Emmen biedt extra ondersteuning aan mensen met een laag inkomen zoals de 
stimuleringsregeling en de participatieregeling, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht 
komen. Dit houdt onder andere in dat mensen met een laag inkomen de contributie voor 
Minor via deze regeling zouden kunnen betalen, om een voorbeeld te noemen. Via de 
website www.participatiewebshop.emmen.nl kan men zien of men hier aanspraak op kan 
maken. 
 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Reisverslag Australie 
 

In de nieuwsbrief van februari heb ik een eerste verslag getypt van mijn rondreis in Australie. 

Deze keer het Melbourne aquarium. Melbourne is een metropool met 4 miljoen inwoners, 

gebouwd aan een grote baai. Door de stad heen loopt de Yarra river, aan een van de oevers 

hiervan ligt het Melbourne Aquarium, een complex dat 3,2 miljoen liter water bevat. Deze 

heb ik in december 2010 bezocht, inmiddels is deze samen met Sydney Aquarium en 

Oceanworld Manly ( welke ik ook bezocht heb) overgenomen door Merlin entertainment en 

gaat het aquarium door het leven als Sealife Melbourne. 

 

 
 

Na de entree is het eerste onderdeel een Antarctica verblijf, ingericht als de binnenkant van 

een poolstation. Een deel van de ruimte wordt hier ingenomen door een L-vormig verblijf 

voor 2 soorten sub-antarctische pinguins, de koningspinguin en de ezelspinguin. De ene poot 

van de L vormt een landgedeelte, grotendeels bedekt met, zoals mijn broertje het altijd 

uitdrukte, echte nepsneeuw. De andere poot van de L is een watergedeelte, waar de pinguins 

veel zwemruimte hebben en de bezoeker ze ook onder water kan zien. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 
 

Vervolgens komen we aan bij het onderdeel ‘weird and wonderfull’. Hier bevinden zich 

meerdere aquaria, onder andere voor koffervissen, koraalduivels en beide soorten zeedraakjes. 

 

 
 

Daarna volgt het onderdeel ‘river to reef’. Het begint met redelijk simpele aquaria met onder 

andere maanvissen en piranha’s. Hierna wordt het interessanter, en krijgen we grote open 

bassins, met mangrove en moerasthema’s. Zo vinden we hier een groot open bassin met 

Tasmaanse schildpadden en onder andere alen, die de schildpadden regelmatig te snel af 

waren met voedsel dat op het droge lag. Hierachter ligt een gedeelte afgesloten met grote 

ruiten, en verdeeld in twee. Het ene gedeelte huisvest een Merten’s watervaraan, het andere 

grote Zuid-Amerikaanse vissen als roodstaartmeerval en pacu’s.  
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Het hoogtepunt van dit onderdeel is een groot mangroveverblijf. Het is gethematiseerd met 

een neergestort vliegtuig dat erboven hangt. De hoofdbewoners hier zijn zoetwaterzaagvissen 

en –haaien. Beide soorten zijn geen pure zoetwatersoorten, maar komen ook in zout water 

voor. Melbourne Aquarium is het enige aquarium ter wereld dat de betreffende haaiensoort ( 

speertandhaaien) huisvest.  

 

 

De speertandhaai 
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De reis eindigt bij een groot rond koraalaquarium, dat het gevoel moet geven rondom een 

koraalatol te lopen. In een bassin van een paar honderdduizend liter zwemmen niet alleen 

zoutwatervissen, maar ook zebrahaaien en zeeschildpadden. Verder is dit een enorme ruimte 

met alleen het koraalatol, wat toch een beetje het gevoel geeft van een behoorlijke 

ruimteverspilling. Na de afsluiting van dit gedeelte vind je eerst een aantal kwallenaquaria, 

met kwallen zo groot als het hoofd van een volwassen mens. Ook ruime aquaria met 

reuzenoctopussen, Japanse spinkrabben en nautilussen vind je hier.  

 

 
 

Hierna komt het meest boeiende gedeelte, het oceanarium. Als eerste zie je hier de nursery, 

abusievelijk door mij aangezien voor een kelpaquarium, onder andere met Australische  
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gladde haaien als bewoners. In Europese aquaria kom je deze soort niet tegen, evenals de Port 

Jacksonhaai.  

 

Australische gladde haai 

 

Ik ben een groot haaienliefhebber, en voor mij waren al deze bijzondere soorten dan ook echt 

een ‘must’. 
 

Port Jacksonhaai 

 

Het grote haaienbassin loop je in door een korte acryltunnel waarna je in een rond gedeelte 

komt met ruiten rondom. Dit wordt ‘the reverse fish bowl’ genoemd, oftewel een omgekeerde 

vissekom. Na deze vissekom loop je opnieuw door een acryltunnel van een paar meter, deze 

is echter gesitueerd als een soort ‘tunnelbrug’, waar de haaien ook echt onderdoor zwemmen. 

Dit bassin bevat 2,2 miljoen liter water, en wordt bewoond door zandhaaien, Atlantische 

mensenhaaien, verpleegsterhaaien, zebrahaaien en op dat moment was er een gedeelte afgezet 

waar 6 jonge geschulpte hamerhaaien in zwommen, waar ook mee geadverteerd werd door 

het aquarium. 

 

Al met al was het Melbourne Aquarium zeker de moeite, met name dankzij de bijzondere 

collectie. Helaas is het nu dus overgenomen door Merlin en omgevormd tot een sealife, dit 

pakt helaas maar zelden positief uit. Ik heb wel vernomen dat de bijzondere collectie er nog 

altijd is, maar dat het mooie koraalatol met levend koraal inmiddels voorzien is van 

kunstkoralen. Ach ja, waarom ook iets moois in stand houden….. 

 

Volgende keer is het aquarium van Sydney aan de beurt, dus stay tuned! 
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De ‘tunnelbrug’. 

 

Districtskeuring DNN 2017 
 

Door A.J. Huizinga 

 
Op zaterdag 4 maart reisde ik samen met Erik Kemper en Marcel Kemper af naar Hoogezand-

Sappemeer, voor de uitslag van de districtskeuring van het District Noord Nederland ( DNN). 

Ook Jos Hut, voorzitter van de NBAT reisde met ons mee, aangezien hij daar ook aanwezig 

bij moest zijn. 

 

Klokslag half 7 kwam Jos bij mij aan, waarna we doorreden richting Odoorn, om de 

gebroeders Kemper op te pikken, om daarna richting Hoogezand te gaan. Bij de vereniging 

aldaar was ik al eens eerder geweest, samen met Willem Schepers en Marinus de Jonge 

vanwege een districtsvergadering die daar gehouden werd. 

 

Het was een zeer leuke avond, met deelnemers en publiek van verschillende verenigingen. 

Minor was helaas maar mager vertegenwoordigd met 5 personen; Erik, Marcel, Nico 

Bijleveld en zijn vrouw, en ikzelf.  

 

De organisatie had een leuke verassing in petto, elke deelnemer moest namelijk een verhaal 

bij zijn/haar aquarium vertellen. Nico moest het spits afbijten, daarna was ik aan de beurt. 

Nou, dat was me wat. Ik kreeg een groot applaus, en een aantal mensen riepen ‘als Ap aan het 

woord is, dan word het wel 12 uur’. Maar ik heb me weten in te houden, en ik werd daarbij 

geholpen door onze bondsvoorzitter Jos Hut die op een gegeven moment om de microfoon 

vroeg. 
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Het was een geweldige avond, die omvloog, onder leiding van bestuurslid Martin Koetze en 

keurmeester Cor Thielen, in een prachtige zaal. Maar nu de uitslag van Nico en mij. Nico 

Bijleveld werd derde in zijn categorie ( gezelschapsaquarium) met een bondsdiploma, ik werd 

tweede in mijn categorie ( speciaalaquarium), eveneens met een bondsdiploma. De verassing 

van de avond was toch wel dat dankzij onze gecombineerde tweede en derde plaats AV Minor 

de algemene kampioen van de keuring werd, onder groot applaus. Hiermee komt de Lammert 

Nijmansbeker voor het eerst sinds 2004 weer naar Klazienaveen. Met dank aan Nico Bijleveld 

en ondergetekende. 

 

A.J. Huizinga 

 

 

Flyeractie 

 
In verband met ons streven om het ledenaantal weer omhoog te krijgen hebben we een flyer 

laten drukken. Het doel hiervan is dat onze leden hier een aantal van meenemen, en deze 

overhandigen aan personen -of door de brievenbus gooien bij huishoudens- die een aquarium 

hebben en misschien geen weet hebben van onze vereniging. Hopelijk draagt dit bij aan ons 

doel, en daarmee aan het op lange termijn voorbestaan van onze vereniging. 

 
 

 
De Humorhoek 
 

 

 

 



14 
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                                  Bestuur samenstelling 

 

 

 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Johnny Norda Norda81@hotmail.com 06-24219831 
Secretaris Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl 06-53816070 
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Bestuurslid  
Vice Voorzitter 
             

Alfred Robben    
Ap Huizinga    
      
                                

  
06-15377268 
 
 

 
 

                           
                    
                               

mailto:fokkoboelens@home.nl
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                          Andere Taken 

 
 
 
 

 
Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als 
repetitieruimte clubruimte ect,   Inlichtingen bij Marinus de Jonge . 
 

 
                  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in mei 2017 

Functie Naam Telefoonnr: 
   
Beheerder clubgebouw Fokko Boelens 0591-625060 

 
Contactpersoon clubgebouw 
 
Adviseur Aquariumzaken  
 
Beheer Bibliotheek  

Marinus de Jonge 
 
Ap Huizinga 
 
Marinus de Jonge  

06-53816070 
 
06-15377268 
 
06-53816070 
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