Aquariumvereniging Minor
....dé plek voor iedere natuurliefhebber!
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Het aquarium van Ap Huizinga uit Emmen,
kampioen categorie A2 District Noord Nederland 2022!

•
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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 zaterdagmiddag. 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 aquariumpraatje.

Voorwoord
van de voorzitter
Het is langzaamaan zomer aan het worden. We hebben al
een aantal mooie dagen achter de rug. En hopelijk krijgen
we ook mooie maanden voor de boeg. Het hoeft wat mij betreft geen 30 graden of hoger te zijn, maar zo’n beetje midden 20 zou mij welkom zijn. Mijn vrouw Ginie en ik trekken
er een weekje met de caravan op uit. Op 10 mei, als onze
maandelijkse contactavond op de agenda staat, ben ik wel
weer aanwezig. Deze contactavond hebben we niks speciaals gepland. Voor de tweede helft van dit kalenderjaar bereiden we een programma voor. Een lezing over aquascaping
zal vrijwel zeker op het programma staan.
Gelukkig loopt ons verenigingsleven weer zoals ons verenigingsleven moet lopen. Geen gedoe meer vanwege corona.
Hopelijk blijft dit zo.
In dit clubblad staat te lezen dat er op 28 mei forelvissen op
het programma staat. Wie meewil kan zich opgeven bij de
secretaris. Er wordt gevist bij onze adverteerder
‘Visbeleving en forelvijvers Oetz’ in Valthermond.
Ik wil Ginus Kreeft feliciteren met het winnen van de klaverjascompetitie 2021/2022 en Fokko Boelens bedanken
voor het organiseren hiervan.
Uiteraard feliciteer ik ook Ap Huizinga met het behalen van
de eerste plaats in de categorie A2 van de keuring van vivaria in het District Noord Nederland.
Mits er voldoende belangstelling voor is, willen we ook onze jaarlijkse slootexcursie in ere houden. De tweede dinsdagavond van juni staat die gepland. En de barbecue-avond
mag eigenlijk niet ontbreken. Daarover later meer.
Henk Prins, voorzitter

Klaverjasseizoen ten einde
Ginus Kreeft kampioen
Het klaverjasseizoen 2021/2022 heeft te lijden gehad onder
corona. Niet op elke maandagavond kon er worden gekaart.
Toch kon het seizoen tot een goed einde worden gebracht.
De laatste kaartavond van de competitie was op 11 april. Er
waren 17 spelers. Christina Jagt had appelkoeken gebakken.
Die gingen er bij de meeste spelers in als heerlijk lekkers bij
de koffie. Johnny Norda deed bardienst en zorgde voor het
invullen van de rondepunten, zodat toernooicoördinator Fokko Boelens vrij snel het eindresultaat wereldkundig kon maken. Ginus Kreeft werd uitgeroepen tot kampioen van het
seizoen 2021/2022. Met het puntentotaal van 82549 bleef hij
nummer twee Otto Meijer ruim 5000 punten voor. Otto
scoorde over 17 wedstrijdavonden 77497 punten. Klaas Engels volgde met 76404 punten Otto op de voet. Op deze en
de pagina hiernaast een fotocollage van de laatste speelronde. De start van het klaverjasseizoen 2022/2023 is op 3 oktober.
Christina Jagt bereidt het appelgebak
voor op schaaltjes.
Op de achtergrond
achter de bar toernooileider Fokko
Boelens en voor de
bar met onafscheidelijke pet Henk
Wesseling.

Speeltafel met Geertje Boelens
(voorgrond), Henrikus Schutte
(links), Willem Bos (achter) en
Tonny Mensen (rechts).

Speeltafel met Fokko Boelens
(voorgrond), KJlaas Engels (links),
Otto Meijer (achter) en Jan Hartman (rechts).
Ginus Kreeft (boven), kampioen klaverjasseizoen
2021/2022

Speeltafel met Thomas Pruim
(voorgrond), Anne Hollander (links),
Willem Suhlmann (staand nummer
kijkt toe), Henk ten Velde (midden)
en Jan Dokter (rechts).

Johnny Norda (links
boven) draaide bardienst. Thomas
Pruim (rechts boven)
en Jan Dokter (links)
genieten van het appelgebak.

Voor informatie en bespreking: 06-54254411
info@visbeleving-oetz.nl - www.visbeleving-oetz.nl
Slagerij Bert Stanneveld is de
winkel vol lekkers. Het adres
voor het lekkerste vlees, heerlijke specialiteiten, vers gemaakte maaltijden, alles voor
de BBQ en heel veel lekkernijen om van te genieten..

35 jaar lid AV Minor
Onderscheiding voor Peter Kluitenberg
Tijdens de jaarvergadering van 12 april werd Peter Kluitenberg geëerd vanwege 35-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Het hierbij behorende speldje werd hem opgespeld
door voorzitter Henk Prins. Eigenlijk had Peter het kleinood
twee jaren eerder moeten worden opgespeld! Dit kon echter
niet omdat de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 geen
doorgang konden vinden vanwege de covid-19 pandemie.
Naast Peter kregen ook Marc Jansen, Berry Nap en Bennie
Valke een onderscheiding voor 25-jarig lidmaatschap. Het
trio was echter niet aanwezig op de jaarvergadering. Zij zullen daarom op een later moment de decoratie ontvangen.
Nadat Peter (rechts
op de foto) het
speldje opgespeld
had gekregen,
werd hij door onze
voorzitter gefeliciteerd. Voor wie het
niet weet: Peter
heeft een bedrijf
dat gespecialiseerd
is in de verkoop
van koi’s, aanleg
van vijvers en producten die met vorenstaande onderwerpen te maken
hebben. Meer weten? Bel Peter gerust: 06-22960591.

Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist
Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen
0591-315929

profilebruning@gmail.com
www.profiledefietsspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met zaterdag:
11.00 tot 23.00 uur
Zondag: 11.00 tot 22.00 uur
Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen
Telefonisch bestellen op 0591-318620

Ap Huizinga heeft mooiste aquarium
van het District Noord Nederland
NBAT-bondskeurmeester Jacko Meliesie heeft het ZuidAmerika biotoopaquarium van ons lid Ap Huizinga als
mooiste van het District Noord Nederland gewaardeerd. Het
toegekende puntentotaal van 390,5, waarvan 62,0 voor het
biologische gedeelte, was goed voor het toekennen van het
gouden bondsdiploma. De keuring werd 26 februari verricht.
De organisatie van de keuring was in handen van onze zustervereniging AVV Harlingen. De prijsuitreiking vond 26
maart plaats in gebouw De Hamer in Harlingen. Op de foto
hieronder feliciteert de keurmeester Ap (midden) met het bereikte resultaat. Rechts op de foto staat Geert Hoogeveen,
vicevoorzitter van AVV Harlingen. Op de volgende pagina’s
staan het beoordelingsformulier en het diploma afgedrukt.

Op de linkerpagina de puntenlijst. Boven het gouden bondsdiploma. Onder toont Ap de gewonnen beker voor de door
hem gemaakte muurschildering van de Purit in ons verenigingsgebouw.

Forelvissen
Opgeven kan tot 22 mei
Door Covid-19 en de omgangsmaatregelen die daarmee gepaard gingen, hebben we in 2020 en 2021 het forelvissen van
de agenda moeten schrappen. Nu de coronamaatregelen niet
meer bestaan, pakken we de draad weer op. Op 28 mei willen we gaan vissen in de vijvers van Visbeleving en Forelvijvers ‘Oetz’ in Valthermond (adverteerder in ons clubblad De
Minor).‘Oetz’ biedt keuze om in vier vijvers te vissen. Naast
vijvers voor forel en zalmforel zijn er ook vijvers waarin op
meerval, karper, zeelt en paling kan worden gevist. Ga voor
meer informatie hierover naar www.visbeleving-oetz.nl. Wie
meewil en niet over een hengel beschikt, geen zorg! Bij
‘Oetz’ kunnen hengels worden gehuurd. Het tijdspad van
deze dag is als volgt: 09.00
uur samenkomst in ons clugebouw aan de Kreeft 28 in
Klazienaveen, 09.30 uur vertrek naar de vijvers aan het
Zuiderdiep 465A in Valthermond, 10.00 uur aanvang vissessie,14.00 uur einde vissessie om
vervolgens om 14.30 uur de dag af
te sluiten in ons clubgebouw. Aanmelden kan tot 22 mei. Via emailadres marinusdejonge@ziggo.nl of via telefoonnummer
06-53816070. De kosten voor deelname zijn € 12,50.

