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De onderwerpen in deze uitgave zijn: 
• Voorwoord van de voorzitter 

• Van de bestuurstafel van 26 april 2022 
• Jan van der Meer zorgt regelmatig voor platy-aanwas 

• Slootexcursie op 14 juni  (bij voldoende deelname) 
• Forelvissen: Thomas vangt de meeste, Marinus de grootste 

 

Het aquarium van Ap Huizinga uit Emmen, 
kampioen categorie A2 District Noord Nederland 2022! 



Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

 

Henk Prins   voorzitter        0628842883 
Marinus de Jonge  secretaris                      0653816070 
Fokko Boelens   penningmeester            0642523656 
Oene van Nugteren  bestuurslid       0620492798 
Andries Bijkerk  bestuurslid       0655121449 
Johnny Norda   bestuurslid       0624219831 

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 

Beste aquarianen, 

Allereerst wil ik iedereen er nog even op attent maken dat 14 
juni de slootexcursie is. Bij te weinig opgave gaat die niet 
door en moeten wij wat anders bedenken, maar dat staat al-
lemaal op losse schroeven. 

De laatste contactavond was dieptreurig en bedroevend wat 
de opkomst betreft: er was let op 1 lid. Als er zo weinig inte-
resse is wat moet je dan. Kunnen de leden niet voor de tv 
weg of zitten ze de gehele avond met de telefoon te spelen?
Ik weet het niet. Je bent toch lid van een vereniging om ge-
zamenlijk iets te hebben, namelijk je hobby en daar over te 
praten en te discussiëren. Maar ik zal het wel verkeerd zien, 
het zij zo. 

Als we wisten waarom de leden niet komen, konden we er 
misschien wat aan doen maar je hoort nooit wat. De lage op-
komst heeft tot gevolg dat er weinig inkomsten zijn en dat is 
funest voor onze vereniging. We hebben denk ik als aquari-
umvereniging het mooiste gebouw van Nederland (in eigen-
dom) en dat willen we graag zo houden. Er wordt helaas 
hard ingeteerd op de financiën. Eerst door de corona en nu 
door de lage opkomst. Het forelvissen was wel een succes! 
Dat was een mooie groep onder leiding van Marinus de Jon-
ge. Nu de slootexcursie nog. 

Verder wil ik iedereen een goede vakantie toewensen en blijf 
allemaal gezond  of je nu in Nederland blijft of in het buiten-
land pas goed op want je hoort allemaal van die rare dingen. 

Met een vriendelijke groet van jullie voorzitter 

Henk Prins 



Van de bestuurstafel  

van 26 april  

In  de bestuursvergadering van 26 april verwelkomde onze 

voorzitter Henk Prins Johnny Norda als nieuw bestuurslid. 

Het is de bedoeling dat Johnny in de komende maanden door 

Fokko Boelens wordt ingewerkt als penningmeester met het 

doel dat Johnny in de jaarvergadering van 2023 in deze func-

tie wordt benoemd. Als gevolg van werkzaamheden heeft 

nieuwgekozen bestuurslid Andries Bijkerk moeten afzeggen 

voor deze vergadering.  

Het bestuur heeft besloten om dit jaar, evenals in de vooraf-

gaande twee jaren, geen barbecue te houden. Niet corona is 

hiervan de oorzaak, zoals dit in 2021 en 2020 wel het geval 

was, maar een zeer nijpende verenigingskas. Penningmeester 

Fokko Boelens liet weten dat er per 1 april nog een kleine € 

2.000,00 euro in kas is en hij het daarom niet verantwoord 

vindt om een barbecue te gaan houden. 

Als gevolg van de nijpende liquide middelen heeft Fokko 

voorgesteld om de prijzen van de consumpties te verhogen. 

Een kop koffie en fris (klein) van € 1,00 naar € 1,25, bier en 

fris (groot) van € 1,25 naar € 1,50 en een gehaktbal van € 

2,00 naar € 2,50. Een meerderheid van de aanwezige be-

stuursleden was voor doorvoering van de wijzigingen, waar-

mee deze zijn aangenomen 

Fokko laat weten dat hij de organisatie van de klaverjasavon-

den niet langer voor zijn rekening neemt. Hij wil Christina 

Jagt en Henk Wesseling vragen of zij de organisatie van hem 

over willen nemen. 



Van de bestuurstafel  

van 26 april (2) 

Aan het einde van de vergadering laat Ap Huizinga weten te 
zullen stoppen als bestuurslid. Hem zijn geruchten ter ore 
gekomen dat zijn persoon een belemmering voor anderen is 
om eventueel toe te treden tot het bestuur. Ap zegt toe wel 

het onderhoudsschilderwerk van ons clubgebouw te zullen 
afronden. 

Jaaragenda 2022-2023 AV Minor  

14 juni 2022 – Slootexcursie 

13 september – nog in te vullen 

11 oktober – Ernst van Genne – reisverslag Predera aan de 

Rio Caqueta Amazone 

08 november – Frank Vugts - Aquascaping 

13 December – Uitslag keuring aquaria leden Minor 

10 januari – nieuwjaarsborrel 

14 februari – jaarvergadering 

Inleveren copy of aandragen onderwer-
pen voor de uitgave van juni 

Mits er voldoende te melden valt, wordt de eerstvolgende 
editie van De Minor omstreeks eind juni uitgegeven. Copy 

of onderwerpen voor deze uitgave dienen 23 juni in het be-
zit te zijn van de redactie. Copy kan worden toegestuurd 
naar marinusdejonge@ziggo.nl. Wie levert eindelijk eens 
een keer copy of anderwerpen aan?  



Voor informatie en bespreking: 06-54254411 

info@visbeleving-oetz.nl - www.visbeleving-oetz.nl 

 

 

 

Slagerij Bert Stanneveld is de  

winkel vol lekkers. He t adres 

voor het lekkerste vlees, heer-

lijke specialiteiten, vers ge-

maakte maaltijden, alles voor 

de BBQ en heel veel lekkernij-

en om van te genieten..  

mailto:info@visbeleving-oetz.nl


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 

 





Jan van der Meer zorgt 

regelmatig voor platy-aanwas 

Of wij weer ruimte hebben om platy’s te huisvesten? Die 
vraag komt zo’n drie tot vier keer per jaar van Jan van der 
Meer. Hoewel sinds enige tijd geen lid meer van de vereni-
ging blijft hij de vereniging op deze wijze steunen. Want Jan 

hoeft geen vergoeding voor de visjes die hij brengt. Dus als 
de vereniging wat verkoopt, wordt daarmee de clubkas ge-
spekt. De platy’s die Jan kweekt zijn rood/oranje en hebben 
of een rode/oranje staartvin of een zwarte staartvin. Mocht 
iemand belangstelling voor de visjes hebben dan kunnen ze 

op zaterdagmiddag tegen een kleine vergoeding worden op-
gehaald. Op de foto’s de visjes in het transportboxje en Jan 
die de visjes overzet in één van de aquaria in onze clubwin-
kel. 



Thomas vangt de meeste  

Marinus de grootste 

Het visuitje naar ‘Oetz Visbeleving en Forelvijvers’ in Val-
thermond leverde naast een aantal forellen ook een mooie 
steur op. Henk Wesseling schatte het door Marinus de Jonge 
gevangen eemplaar op een meter. Op de foto showt Henk de 

gevangen steur. Naast beide genoemde mannen gingen op 28 
mei ook Jan Dokter, Geert Bakker, Willem Wessel, Thomas 
Pruim en Fernando Acevedo hun vissersgeluk beproeven in 
de mooi aangelegde en onderhouden visvijvers van ‘Oetz’. 
Thomas sloeg zes forellen aan de haak. Geert en Marinus elk 

één. Het was derhalve niet de succesvolste visdag van het 
jaarlijkse Minor-visuitje. Volgens kenners was de matige 
vangst het gevolg van het weer. Het was namelijk erg koud 
voor de tijd van het jaar. Het zal zo zijn. Maar het zou na-
tuurlijk ook aan de kunst van het vissen kunnen liggen. Hoe-

wel Henk, Thomas, Willem en Jan toch doorgewinterde vis-
sers zijn! Over de kunst van het vissen gesproken: In vijver 
2, waarin naast steur ook karper, zeelt en witvis gevangen 
wordt, zat ook een man te vissen die ‘tig’ mooie steuren bo-
ven water tilde. En desondanks liet hij Marinus weten dat 

het deze zaterdag een tegenvallende vangst betrof. Want ooit 
had hij een dagvangst van 33 exemplaren van een meter en 
zelfs groter. Gevangen met stukjes zure haring en/of blokjes 
kaas. Daarin zat ‘m dus de kneep. Het aas aanbod. Voor Ma-

rinus reden ook een blokje kaas aan de haak te doen. En wa-
rempel! In korte tijd een paar keer beet. Na wat missers 
werd de op de foto getoonde steur aan de haak geslagen. 
Voor hem reden om nog eens vaker te gaan vissen bij ‘Oetz’. 
Voor liefhebbers is ‘Oetz Visbeleving en Forelvijvers’ een 

echte aanrader. En voor beginners: Oetz Veenstra helpt je op 
weg en leert je de kneepjes. 



Henk Wesseling showt de door Marinus de Jonge gevangen 

steur. Geert Bakker is druk bezig met het binnenhalen van 

een forel en Thomas Pruim is druk met het onthaken.  





Mits zich 5 mensen of meer opgeven 

Slootexcursie op 14 juni 

Het aantal deelnemers aan de slootexcursie hield de laatste 
jaren niet over. Toch heeft het bestuur besloten deze activiteit 
niet van de evenementenkalender te helen. Gepland staat dat 
we op 14 juni ergens in het grensgebied van Bargercompas-

cuum/Emmercompascuum en Duitsland flora en fauna gaan 
ontdekken. Zoals hij dat jaren heeft gedaan, is Ap Huizinga 
onze excursieleider. Wie meewil op ontdekkingsreis in de na-
tuur kan zich tot 11 juni aanmelden bij de secretaris van onze 
vereniging. 

Dit kan via e-mailadres marinusdejonge@ziggo.nl of via gsm
-nummer 06-53816070. Let wel: de excursie vindt alleen 

doorgang als zich vijf mensen of meer aanmelden. Ook niet 
leden zijn welkom om aan de excursie deel te nemen. Deel-
name is gratis. 

Te koop in onze clubwinkel: 

Visjes, garnalen en visvoer 

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes en 
garnaaltjes. Deze zijn al geschikt voor een aquarium van 

60x30x30 cm en zijn al tegen een geringe vergoeding te 
koop. Wie belangstelling heeft kan op zaterdagmiddag ons 
clubgebouw aan de Kreeft 28 binnenwandelen. Er is dan al-
tijd wel iemand aanwezig die kan helpen. Vissen en garnalen 

moeten uiteraard ook voedsel hebben om te kunnen door-
groeien naar volwassen formaten. Ook voer is in vele soorten 
aanwezig. Zowel diepvriesvoer als myses, witte, rode en 
zwarte muggenlarven en artemia als vlokkenvoer. 

mailto:marinusdejonge@ziggo.nl







