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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 terzake deskundige spreken, een andere keer is er een doeavond. In juli en augustus is er geen clubavond.
Het clubgebouw is ook open op donderdagavond en zaterdagmiddag. 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 aquariumpraatje.

Voorwoord
Van de voorzitter
Het is weer maart en de gebruikelijke plichtplegingen die bij
het begin van het nieuwe jaar horen zijn weer achter de rug.
Op de soepel verlopen jaarvergadering is gebleken dat onze
vereniging er goed voorstaat. Wij hopen dat we komend jaar
alles naar wens van onze leden kunnen uitvoeren. Zo hopen
we een aantrekkelijk programma voor de contactavonden samen te kunnen stellen. Het blijft wel een puzzel. Een spreker
boeken is niet goedkoop en het kostenaspect is iets waar we
scherp op moeten blijven letten. Gelukkig traden en treden er
leden naar voren om over een bepaald onderwerp te spreken.
Op 12 maart trapt Andries Bijkerk af met het tweede deel
van zijn lezing over de natuur in Israel en geologie in het algemeen. Deel 1 was zeer interessant.
Een belangrijk dag is 16 maart. Dan is de uitslag van de
Noordelijke Districtskeuring. Drie van onze leden deden
hieraan mee. Vorig jaar waren meerdere leden van onze vereniging aanwezig om getuige te zijn van de eerste plaatsen
van Ap Huizinga (A2) en Mark Jansen (C1) plus een verdienstelijke tweede plaats van Nico Bijleveld (A1).
De organisatie van de uitslagmiddag is in handen van AV
Pronkjuweel in Groningen. De bijeenkomst in het buurt- en
speeltuincentrum De Hoogte aan de Borgwal 88 in Groningen begint om 14.00 uur. Ik wens Ap, Marinus en Nico een
goede uitslag. Iedereen is welkom om deze bijeenkomst bij
te wonen. En uiteraard zie ik jullie graag in groten getale op
onze contactavond van 12 maart. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Johnny Norda

De haaivinbarbeel ( Balantiocheilus melanopterus)

De haaivinbarbeel - 1
(Balantiocheilus melanopterus)
Balantiocheilus melanopterus / haaivinbarbeel
herkomst:Thailand, Maleisië, Borneo
max. grootte:35 cm
temperatuur: 22-28
ph:6,5-7
Vreedzame scholenvis die ook met kleinere vissen samen gehouden kan worden.
De soort heeft veel vrije zwemruimte nodig en het aquarium
moet op een zonnige plaats staan.
Als we jonge exemplaren aanschaffen, zullen we zien dat ze
in een groot aquarium al snel een lengte zullen bereiken van
15 à 20cm.
Het is een scholenvis waar we, al bij aankoop rekening mee
dienen te houden.
In het aquarium maken we gebruik van niet al te veel planten
maar vullen die aan met stenen en kienhout.
Ook houden zilverhaaien van schuilplaatsen, omdat ze van
een rustig leventje houden en niet graag worden opgeschrikt.
In de omgang met andere vissen zijn ze erg vredelievend.
Het is een alleseter, er moet dus gezorgd worden voor voldoende variatie in het menu.
De Balantiocheilus melanopterus is moeilijk of niet na te
kweken.
Vandaar dat de vissen redelijk duur zijn en dit is dan ook de
reden waarom deze vis meestal niet in school wordt gehouden.
Sommige boeken spreken van een `toevallige` kweek. (Bron:
gdaquarium.nl)

De haaivinbarbeel - 2
(Balantiocheilus melanopterus)
Bezoekers aan ons clubgebouw zullen deze vissen zeker
hebben zien zwemmen. In ons showaquarium hebben we
drie exemplaren zwemmen, die door hun grootte en actief
gedrag zeker tot de opvallendste bewoners gerekend mogen
worden.
Zoals hiervoor al is aangegeven, is het geen geschikte soort
voor een klein aquarium. Ook onze exemplaren zijn reeds
zo’n 15 centimeter lang. Wij hebben ons trio via een particulier in bezit gekregen en omdat ze een uitzwemmer nodig
hebben, zijn ze in ons showaquarium geplaatst. Toch hebben
we er zeker geen spijt van want het zijn erg mooie vissen om
te zien en brengen veel leven in het aquarium. Nadeel is wel
dat er praktisch geen vuurgarnalen over zijn en de jonge
zwaarddragers weinig kans maken.
Het komt helaas nog veel te vaak voor dat men ze in dierenwinkels aanbiedt als kleine visjes onder de naam zilverhaai
zonder er de juiste informatie bij te verstrekken. Het is natuurlijk niet erg om deze dieren aan te schaffen als men deze
wel de ruimte kan bieden.
Dat dit vaak wel door onervaren aquarianen gedaan wordt
die vervolgens geconfronteerd worden met het feit dat hun
vissen wel erg groot worden voor hun 60x30x30 bakjes laat
zich raden.
Er is op internet voldoende informatie te vinden over de
grootte van deze vissen, dus de koper heeft wel degelijk een
eigen verantwoordelijkheid. Toch ben ik van mening dat de
hoofdverantwoordelijkheid hiervoor bij de verkoper ligt.

De haaivinbarbeel - 3
(Balantiocheilus melanopterus)
Gelukkig nemen onze sponsoren wel hun verantwoordelijkheid hierin en lichten ze de kopers voldoende voor. Helaas
zijn zij wel een minderheid. Mede hierdoor komt de tijd snel

dichterbij dat veel vissoorten verboden worden om nog langer te verkopen, laten we hopen dat de betreffende authoriteiten zich hierin laten leiden door mensen uit de hobby die
spreken met verstand van zaken en niet door lobbygroepen
die erop uit zijn om alle exotische soorten te verbieden.
———————————————————

Inleveren copy De Minor van april
Copy voor De Minor van april moet vóór 21 maart worden
ingeleverd. E-mail copy naar marinusdejonge@kpnmail.nl.
De redactie stelt het zeer op prijs om teksten over ervaringen
en belevenissen aangaande onze hobby van anderen te ontvangen.

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

Zonnepanelen leggen de club
geen windeieren
De 40 zonnepanelen die op 24 mei 2018 op het dak van ons
verenigingsgebouw zijn geplaatst, leggen de club geen windeieren. Natuurlijk hebben we een uitzonderlijk mooie zomer
gehad en ook in de afgelopen maand hadden wij over aanwezigheid van zon niets, maar dan ook niets te klagen. In het
hiernavolgende rekenoverzicht trekt de penningmeester een
vergelijking van 2017 ten opzichte van 2018.
Energiejaar 2017
Stroomverbruik 9348 kw/h
Gasverbruik 1859 m3
Kosten:
Stroom € 1268,90
Energiebelasting € 1354,84
Netbeheer € 385,59
Totale kosten € 3009,33
Voorschotten € 2260,00
Eindafrekening € 749,33 -/-

Energiejaar 2018
Stroomverbruik 10037 kw/h
Gasverbruik 1857 m3
Kosten:
Stroom € 946,06
Energiebelasting € 920,95
Netbeheer € 393,87
Totale kosten € 2260,91
Voorschotten € 2435,00
Eindafrekening € 174,09 +/+

De besparing in 2018 ten opzichte van 2017 is € 923,42.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze besparing in 9
maanden is bereikt. Over een heel jaar genomen - van 24
mei 2018 tot en met 23 mei 2019 - zal de besparing alleen
maar verder toenemen. Er dient nog wel te worden opgemerkt dat er jaarlijks aan de gemeente Emmen € 350,00
moet worden afgedragen voor rente en aflossing. Het bestuur
heeft in haar vergadering van 26 februari 2019 dan ook de
conclusie getrokken dat het een goede zet is geweest om tot
plaatsing van zonnepanelen over te gaan.
Het bestuur

12 maart - lezing ‘Natuur in Israël’
door Andries Bijkerk
De contactavond van 13 november werd ingevuld door ons
lid Andries Bijkerk. Het onderwerp van zijn lezing was: Natuur in Israel. De lezing was zeer interessant en informatief.
Vanwege de tijd heeft Andries zijn lezing over zijn verblijf in
Israël niet af kunnen maken. Op onze contactavond van 12
maart pakt hij de draad weer op. In het kort vat hij zijn in november gehouden verhaal samen, zodat ook de mensen die
er in november niet bij waren een beetje op de hoogte zijn
van wat hij toen heeft verteld en vooral heeft laten zien door
middel van foto’s en videobeelden.

Andries verbleef zeven jaren in Israël. Onder andere werkte
hij daar op een alligatorboerderij. Geen werk dat van enig
gevaar was ontbloot, zo liet hij weten. ’’Bijna was ik door
zo’n beest gepakt. Ik kon nog net aan zijn aanval ontsnappen. Desondanks was het werken op de alligatorboerderij
een ervaring die ik niet had willen missen. Prachtige tijd!’’

12 maart - lezing ‘Natuur in Israël’
door Andries Bijkerk - 2
Tijdens zijn omzwervingen door de Golan Hoogvlakte met
zijn wadi’s (waterpartijtjes) spotte en fotografeerde hij kikkertjes en ijsvogeltjes. Ook in de Hamat Gader met zijn heetwaterbronnen schoot hij honderden foto’s en videobeelden
van wilde dieren als luipaarden, hyena’s, oryxen en schorpioenen. En van
grote spinnen
met een diameter
van wel 15 cm.
“Ik hoor mijn
buurvrouw nog
gillen toen ze
haar keukenkastje opende.’’
In het Hulameer
en de Hula ValAndries Bijkerk (links) in gesprek met Ap Huizinga, viceley voegde hij
voorzitter van onze vereniging.
beeldmateriaal
van schildpadden, meervallen, beverratten en kleurrijke vogels aan zijn zeer omvangrijke beeldbestand toe. En natuurlijk toonde hij ook beelden
De lezing ‘Natuur in Israel’
van de zwartbuikschijftongdoor Andries Bijkerk is voor
kikker. Deze kikker leek 60
iedereen vrij toegankelijk. Dus
jaar geleden te zijn uitgeook niet-leden zijn 12 maart
storven, maar in 2011 dook
welkom in ons clubgebouw
deze soort ineens weer op.
aan de Kreeft 28 in KlazienaAndries laat weten er zin in
veen. De bijeenkomst begint
te hebben om zijn verhaal te
om 19.45 uur.
vervolgen.

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

14 februari: Valentijnsdag
De eerste dagpauwoog laat zich zien
Het is 14 februari, Valentijnsdag: De dag van de (stille) liefde. Gebruikelijk is dat verliefden elkaar een Valentijnskaart
sturen. Of iemand stuurt anomiem een Valtentijskaart naar
iemand op wie hij/zij verliefd is, terwijl die ander dit niet
weet. Op 14 februari is de liefde in de lucht, zeg maar. Ik heb
overigens geen Valentijnskaart gekregen. Ik werd echter wel
met een liefelijk beeld vervuld. Het volgende was het geval:
zoals gebruikelijk breng ik ons clubblad De Minor naar onze
adverteerders. Het laatste adres waar ik de auto parkeer is
dierenspeciaalzaak Jumper aan de Noordbargerstraat in Emmen. Ik stap uit en loop over het
voetpad richting de winkel toen ik,
zoals ik altijd doe, naar beneden
keek en tot mijn verbazing een vlinder zag. Het was een mooie dagpauwoog, wiens normale biotoop
bestaat uit weilanden, graslanden,
bosranden, wegbermen, parken en
tuinen. Het was ook wel erg vroeg
in het jaar dat de dagpauwoog zich liet zien, want normaal
zie je als eerste de citroenvlinder. Tijdens wandelingen met
Bella, de hond van onze dochter Marlon, rond het Zandmeertje in de Emmerdennen, heb ik inmiddels ook het oranjetipje
ontwaard. Een prachtige vlinder! Ik kan echt genieten van de
natuur. Als je bij het Zandmeertje een beetje goed oplet, kan
je soms ook herten en spechten zien en horen. Wat kan de
natuur soms toch heel erg prachtig zijn!
Met vriendelijke groet,
Ap Huizinga

Jaaragenda AV Minor
In 2019:
12 Maart - lezing Andries Bijkerk—Natuur in Israël
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
11 Oktober - lezing Jan Kempe - terrarium
02 November - jaarlijkse huiskeuring
12 November - workshop aquascaping William Kruizinga
09 December - uitslag huiskeuring
In 2020:
14 Januari - nieuwjaarsborrel
11 Februari - jaarvergadering
________________________________

Bak van de maand
Wie doet hier aan mee?
Zoals in de Jaarvergadering van 12 februari aan de orde is
gekomen, is er belangstelling gevraagd voor het in ere herstellen van ‘Bak- of Gastheer van de maand’. Het bestuur
heeft hierover in haar vergadering van 26 februari gesproken
en heeft besloten dit weer te gaan doen. In welke vorm dit
moet worden gegoten en welke titel er aan moet worden gegeven, zullen we nog nader bepalen. Om een start te kunnen
maken en er ook regelmaat in aan te brengen, hebben we natuurlijk gastheren/gastvrouwen nodig. Wie meldt zich aan?
Aanmelden kan via marinusdejonge@kpnmail.nl. De bedoeling is om de eerste aan het einde van maart te gaan houden.

Rubrieksadvertenties
te koop - te ruil - gevraagd - lease
Te koop: potjes vlokkenvoer, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50
Verkoper: AV Minor tijdens opningsuren clubgebouw
Te koop: potjes granulaat, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50
Verkoper: AV Minor tijdens opningsuren clubgebouw
Te koop: aquarium, 80 x 30/35 x 40 cm, met binnenfilter
E-mail verkoper voor info: marinusdejonge@kpnmail.nl
Te koop: vouwfiets, Metrobike, 3 versnellingen, € 70,00
E-mail verkoper voor info: hprins.2@ziggo.nl
Te koop: Malawi Cichliden, ruim 60 soorten op voorraad
E-mail verkoper voor info: zopavissen@gmail.com
Te koop: Japanse koi en alle accessoires voor vijvers
E-mail verkoper voor info: koivriend@ziggo.nl
Te huur: clubgebouw AV Minor voor feestjes tot 60 mensen
E-mail AV Minor voor info: info@aquarium-minor.nl
Te koop: platy, guppy, zwaarddrager, kersenbuik cichlide
Verkoper: AV Minor tijdens openingsuren clubgebouw
Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders
Verkoper: Jumper, Noordbargerstraat 11, Emmen
Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders
Verkoper: Pets Place, Langestraat 145, Klazienaveen
Te koop: aquarium, 110 x 45 x 50 cm, merk Cayman
E-mail verkoper voor info: alfredrobben72@gmail.com
Dienstverlening: aanleg van allerlei soorten vijvers
E-mail dienstverlener voor info: koivriend@ziggo.nl
Lease: aquariumbouw op maat, inrichting en onderhoud
Info op: www.h2oonshow.nl / facebook.com/h2oonshow.nl

