
 

 

   Aquariumvereniging Minor     

   ....dé plek voor iedere natuurliefhebber!

_____________________________________ 

De Minor 

Oktober 2021 

Het terrarium van Jan Kempe uit Erica, verenigingskampioen 2019! 

De onderwerpen in deze uitgave zijn: 

• Voorwoord door de voorzitter 

• Plus Fischer Klazienaveen: actie ‘Spaar je club gezond’ 

• Start klaverjasseizoen 2021-2022 

• Verrassend hoge opkomst contactavond van 12 oktober 2021 

• Keuring aquaria leden Minor op 27 november. Opgave nog mogelijk! 

• Lezing  boswachter Erik Bloeming over Bargerveen 

Kreeft 28 - 7891 TP Klazienaveen 

info@aquarium-minor.nl - www.aquarium-minor.nl 



Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

 

Henk Prins   voorzitter        0628842883 
Ap Huizinga   vice-voorzitter       0615377268 
Marinus de Jonge  secretaris                      0653816070 
Fokko Boelens   penningmeester            0642523656 
Oene van Nugteren  bestuurslid       0620492798 

 

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 

door de voorzitter 

Beste Aquarianen, 

Hoera, hoera! We hebben gelukkig de eerste contactavond na 
de strenge coronamaatregelen weer gehad. Dat was zonder-
meer een succes, want er waren 16 personen gekomen. Meer 
dan 1/3 van ons ledenbestand. Geweldig toch! We hadden de 
video van de uitslag van de DNN-keuring 2020 op het pro-
gramma. Volgens mij was iedereen er aan toe om elkaar 
weer te zien en met elkaar te praten, want naar de video keek 
bijna niemand. Er is heel veel gepraat en het was gezellig. 
Fokko glunderde want de omzet was weer als vroeger, de ge-
haktballen goed en Johnny was in topconditie als barkeeper 
en kon het werk maar nauwelijks aan, maar hij heeft zich er 
moedig doorheen geslagen. 

De volgende maand verwachten we nog meer mensen, want 
dan krijgen we een geweldige lezing van Staatsbosbeheer 
over het Bargerveen (Meerstalblok). Marinus heeft contact 
gehad met die mensen en die hebben toegezegd, we moeten 
alleen nog een bevestiging hebben.  

Oene van Nugteren heeft de bak in het gebouw opnieuw in-
gericht en dat ziet er keurig uit. Hij is nu naarstig op zoek 
naar een Serpenta Gardenica, dus wie er nog een heeft even 
bij Oene melden. 

De huiskeuring gaat vrijwel zeker ook door, zij het met wat 
weinig deelnemers. Maar dat is niet anders. Je hiervoor op-
geven kan echter nog altijd. Marc Jansen heeft mij persoon-
lijk aangeboden om de keuring te verzorgen. Hiervoor alvast 
mijn dank. De datum is 27 november. 

               Met vriendelijke groet van een tevreden voorzitter, 

                                                                              Henk Prins 



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


Klaverjasseizoen van start 

Anne Hollander fier aan kop 
Het klaverjasseizoen 2021/2022 is op 4 oktober van start 

gegaan. Op het moment van dit schrijven zijn er twee ron-

den gespeeld. Twee dingen die op de beide maandagavon-

den opvallen: het mooie aantal spelers (4 oktober 17 en 11 

oktober 16) en dat die met Anne Hollander dezelfde win-

naar hebben. Het echtpaar Geertje en Fokko Boelens liet 

zich overigens ook niet onbetuigd. Geertje werd op de eer-

ste avond tweede en op de tweede avond derde. Fokko werd 

op de tweede avond tweede. Gienus Kreeft werd op de eer-

ste avond derde. Hieronder het overzicht van de top drie na 

twee gespeelde avonden en het gescoorde puntentotaal: 

1. Anne Hollander  11.318 (5691 en 5627) 

2. Geertje Boelens  10.395 (5206 en 5189) 

3. Fokko Boelens   10.238 (4925 en 5313) 



Verrassend hoge opkomst contactavond 
na coronastop (1) 

Covid-19 is vanaf 11 maart 2020 van grote invloed ge-
weest op onze verenigingsactiviteiten. Op 10 maart 
hielden wij namelijk onze laatste contactavond. Theo 
Verheij uit Wapenveld was uitgenodigd om een lezing 
te geven over killyvissen. Hij deed dat als vanouds op 
zeer indrukwekkende wijze. Deze inspirerende avond 
bleek niet de laatste in ruim anderhalf jaar tijd voor 
onze vereniging te zijn geweest, maar ook de laatste 
lezing voor Theo Verheij. Op 4 mei overleed hij aan 
corona, de ziekte die de wereld ruim anderhalf jaar in 
de ban hield en de komende tijd ook vrijwel zeker nog 
in de ban zal houden. Omdat het vaccinatieproces on-
dertussen heel goed op gang is gekomen en de van 
Rijkswege opgelegde verplichte maatregelen zo goed 
als allemaal zijn losgelaten, besloot het bestuur om op 
12 oktober de maandelijkse contactavonden te hervat-
ten.  



Verrassend hoge opkomst contactavond 

na coronastop (2) 

Het werd een praatavond met na de pauze op de achtergrond 
beelden van de keuring van aquaria in het District Noord 
Nederland 2020. Keurmeester was Henk Veenstra uit Nijver-
dal. Het bestuur was uiterst ongewis of gezien de omstandig-

heden rondom corona er belangstellenden zouden komen. 
De ongewisheid kon worden omgezet in een verrassing. 
Want er waren maar liefst zestien belangstellenden aanwe-
zig. Hiermee gaat de contactavond van 12 oktober de boe-
ken in als één van de drukstbezochte van de laatste jaren. 

Afspraken die op deze contactavond zijn gemaakt zijn: 

1) De keuring van aquaria van leden van AV Minor vindt 

op 27 november plaats. Ons lid Marc Jansen neemt de 
keuring voor zijn rekening. 

2) Andries Bijkerk geeft aan bereid te zijn te willen toetre-
den tot het bestuur. 

3) Sjoerd Boer wil toetreding tot het bestuur overwegen. 

4) Voor de eerstvolgende bestuursvergadering worden An-
dries en Sjoerd uitgenodigd. 

5) Voor de contactavond van 9 november a.s. wordt een 
spreker uitgenodigd. De keuze van het onderwerp 

wordt overgelaten aan het bestuur. 

6) 7) In het kader van jubileumspeldjes zal bij de NBAT 
worden nagevraagd over het ‘hoe en wat?’. 

Al met al kan worden gesteld dat er sprake was van een goe-

de, fijne en constructieve avond, die perspectief biedt voor 
de toekomst.  









Het gaat iets beter 

met Geert Kievit 
Na een operatie zit Geert Kievit duidelijk in de lappenmand. 
De ingreep die hij een drietal maanden geleden in het zie-
kenhuis in Leeuwarden onderging, zorgt er voor dat hij gaat 
afvallen. Dat is ook het geval, maar Geert had niet verwacht 
dat dit op de wijze zou gaan, zoals dat nu het geval. Aanvan-
kelijk ging het voorspoedig met hem. Echter na ruim een 
week traden symptomen op. Slikken van voedsel wilde niet 
meer. Hij krijgt sondevoeding en werd twee keer in het zie-
kenhuis opgenomen. Zaterdagmiddag 16 oktober heeft Geert 
laten weten, dat het eindelijk weer wat beter met hem gaat, 
maar dat het allerminst goed met hem gaat. Het bestuur van 
de vereniging spreekt de hoop uit dat zijn herstel voorspoe-
dig zal gaan en dat Geert weldra weer aanschuift aan de kla-
verjastafel van de zaterdagmiddaggroep. 

Keuring van vivaria leden AV Minor 
vindt 27 november plaats 

Vanwege corona hebben we in 2020 geen keuring van viva-
ria gehouden. Tijdens onze contactavond van 12 oktober 
hebben we afgesproken er dit jaar wel weer voor te gaan. 
Marc Jansen, bondskeurmeester van de NBAT, meldde zich 
spontaan aan om de keuring te willen verzorgen. Wel gaf hij 
aan graag meer deelnemers te willen zien, dan zich tot nu 
toe hebben opgegeven. Het zijn Ap Huizinga, Marcel Kem-
per, Peter Kluitenberg en Marcel Wijnands die hun deelname 
aan de vivariumkeuring hebben toegezegd.  

Aanmelden voor de keuring kan nog tot 20 november. Dat 
kan bij Marinus de Jonge. Telefonisch op 06-53816070 of 
via e-mailadres marinusdejonge@ziggo.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 

 



Contactavond 9 november 
Lezing Erik Bloeming van SBB over 

Het Bargerveen 
  

Het Bargerveen, onderdeel van het Veenland, is het grootste 
overgebleven deel van het vroegere Bourtangermoeras. Een 
ooit enorm uitgestrekt, kletsnat, hoogveengebied wat na de 
Middeleeuwen in enorm rap tempo is ontwaterd en afgegra-
ven voor de turfwinning. In het Bargerveen ligt het laatste 
stukje, geheel niet afgegraven, hoogveen van dat gebied, het 
Meerstalblok. Erik Bloeming is boswachter van het gebied 
tussen Zwartemeer en Weiteveen. Op onze contactavond van 
9 november komt hij naar ons clubgebouw om te vertellen 
over het ontstaan van het gebied, het beheer om het te be-
houden en hoe Staatsbosbeheer het hoogveen weer ‘levend’ 
maakt. Erik Bloeming laat zijn lezing vergezeld gaan met 
prachtig mooie foto’s van de (vaak) unieke flora en fauna 
van dit bijzondere hoogveen natuurgebied. De lezing van 
twee keer 45 minuten begint om 19.45 uur. Op deze foto van 
Staatsbosbeheer zien we Erik Bloeming aan het ‘werk’ in dit 
unieke stuk natuurgebied.  








