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De onderwerpen in deze uitgave zijn: 

 Woord van secretaris Marinus de Jonge 

 Coronavirus in relatie tot onze verenigingsactiviteiten 

 In memoriam: Machiel Bergsma 

 Voorstellen nieuw bestuurslid Oene van Nugteren 

 Uitslag en fotocollage keuring aquaria DNN 

 Het terrarium van Jan Kempe uit Erica, verenigingskampioen 2019! 



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 secretaris 

 

Het coronovirus heerst nog steeds en beïnvloedt ons vereni-

gingsleven in negatieve zin. Met uitzondering van de don-

derdagavond en de zaterdagmiddag zullen er de komende 

maanden geen activiteiten in ons clubgebouw plaatsvinden. 

In dit clubblad zijn alle beslissingen van het bestuur die in 

relatie staan met het coronavirus te lezen. 

 

Ik hoop dat iedereen gevrijwaard is gebleven van coronobe-

smetting. Voor het bestuur staat voorop dat dit ook zo blijft.  

Daarom de genomen beslissingen. Voor de één zullen ze te 

ver gaan, de ander zal er volop begrip voor hebben. 

 

Voor het bestuur was vanaf het allereerste moment duidelijk 

dat het verantwoordelijkheid draagt. En dat betekent dat het 

er alles aan heeft gedaan en zal doen om besmettingen in het 

clubgebouw te voorkomen. 

 

Er zullen echter betere tijden aanstaande zijn. Wellicht nog 

dit jaar. Want op het moment van dit schrijven, donderdag-

ochtend 3 september, was de avond hiervoor een uitzending 

van ‘JINEK’.  Daarin vertelt ziekenhuisdirecteur Marcel 

Levi, die in Engeland 17 ziekenhuizen leidt, dat hij ervan 

overtuigd is dat er al eerder dan 2021, zoals door minister 

Hugo de Jonge is beloofd, een goedwerkend vaccin beschik-

baar zal zijn. Levi liet weten zelf al vaccin te hebben gekre-

gen als proefpersoon. “Ik verwacht dat op korte termijn be-

kend zal zijn dat het werkt, dat het veilig is en dat je het kunt 

toepassen. Maar de vraag is of het ook meteen beschikbaar 

is.” Laten we hopen dat de vraag van Levi positief wordt be-

antwoord en dat we het jaar mooi kunnen afsluiten. 

 

                        Marinus de Jonge 



  Voor  informatie en bespreking: 06-54254411 
info@visbeleving-oetz,nl 
www.visbeleving-oetz.nl 

 Wij hebben doorgaans 60 

soorten kleurrijke cichliden 

uit het Malawimeer op voor-

raad. Onze actuele voorraad 

publiceren wij op Markt-

plaats onder de titel ‘Malawi 

Cichliden - Kleurenpracht 

uit het Malawimeer’. Voor 

vragen kunt u ons bellen op 

06-53816070. Of stuur een e-

mail: zopavisen@gmail.com. 

 

Marinus en Tinie de Jonge 

 

mailto:info@visbeleving-oetz.nl


Corona in relatie tot 

onze activiteiten 

 

Nu blijkt dat het coronavirus nog altijd aanwezig is in onze 

gemeenschap, heeft het bestuur besloten om voorlopig geen 

activiteiten in het clubgebouw te houden. Hetgeen betekent 

dat de uitslagmiddag van de keuring van aquaria in het 

District Noord Nederland (DNN), die op 5 september ’s 

middags op de kalender was vastgelegd, niet doorgaat. Hier-

toe is mede in overleg met bondskeurmeester Henk Veenstra 

besloten. We willen de deelnemers aan de keuring in de gele-

genheid stellen om hun diploma, keuringslijst en beker op 

een nader te bepalen datum en tijdstip af te halen in ons 

clubgebouw. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd en 

een aantal heeft hierop gereageerd. Onder andere werd door 

hen de vraag gesteld of onze vereniging de diploma’s niet 

zou kunnen opsturen. Natuurlijk zou dit mogelijk zijn en het 

bestuur is hiertoe ook bereid mits de kosten hiervan door de 

deelnemers, die dit op deze wijze willen, worden vergoed. 

De keuringslijsten met de opmerkingen van de keurmeester 

zouden via e-mail aan de deelnemers kunnen worden toege-

zonden. 

De vraag die rijst is ‘Wat doen we met de bekers?’. Ook 

hierover heeft het bestuur stelling ingenomen. Toezending is 

mogelijk, mits ook de kosten hiervoor door de verenigingen 

worden vergoed. En het bestuur neemt geen enkele aanspra-

kelijkheid voor schade of vermissing. Per vereniging wordt 

één pakket gemaakt en onder rembours verzonden. 

De secretariaten van de verenigingen en de deelnemers aan 

de keuring zullen hierover conform worden geïnformeerd. 



Corona in relatie tot 

onze activiteiten (2) 
 

Het bestuur wil benadrukken dat het al honderden euro’s 

voor de keuring heeft uitgegeven. Zoals € 184,20 voor reis- 

en keuringkosten van keurmeester Henk Veenstra, € 69,00 

reiskosten voor het rondrijden van de keurmeester door 

Henk Prins naar de deelnemers, € 57,00 reiskosten voor het 

begeleiden van de keurmeester tijdens de vijverkeuring in 

Midlum door Marinus de Jonge, € 153,90 voor bekers en 

voor USB-sticks met daarop de foto- en videopresentatie 

voor de deelnemende verenigingen is € 43,80 uitgegeven. 

Het totaal kostenplaatje komt hiermee op € 507,38. De deel-

nemende verenigingen hebben € 350,00 bijgedragen, waar-

mee er een negatief resultaat is van € 157,38. 

Vooralsnog ook geen 

contactavonden 
 

Omdat er doorgaans meer dan tien leden de contactavonden 

op de 2e dinsdag van de maand bezoeken, houdt het bestuur 

haar eerder genomen besluit om deze niet te houden aan. 

 

Clubgebouw open op 

donderdagavond en zaterdagmiddag 

 

Sinds de eerste week van juni is het clubgebouw op donder-

dagavond en zaterdagmiddag wel geopend. Omdat er op bei-

de dagen dan doorgaans minder dan 10 mensen tegelijk in 

het clubgebouw aanwezig zijn, kan de anderhalvemetermaat-

regel worden gewaarborgd. Ook desinfecterende handgel is 

voldoende aanwezig. Wij waken voor jullie en onze bescher-

ming. 



Doorgaan bijeenkomst ter gelegenheid 

van het 50-jarige bestaan onzeker 
 

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van onze vere-

niging staat er op 24 oktober ’s middags een (bescheiden) 

receptie gepland. Of deze doorgang kan vinden is nog uiterst 

onzeker. Eind september beraadt het bestuur zich hierover en 

neemt het de beslissing of de receptie wordt uitgesteld dan 

wel helemaal niet plaatsvindt. 

Jaarlijkse keuring 

van aquaria van leden AV Minor 

 

Een keuring van aquaria van leden van AV Minor komt er dit 

jaar niet. Zouden leden van de vereniging al willen meedoen 

aan de keuring, dan is het nog maar de vraag of een keur-

meester bereid is dit te willen gaan doen. Mocht er volgend 

jaar wel een keuring van aquaria in het District Noord Ne-

derland komen, dan moet er in verenigingsoverleg worden 

vastgelegd welke leden in de verschillenden categorieën zul-

len worden afgevaardigd. 

Financiële positie 

van de vereniging 

 

Onze penningmeester Fokko Boelens heeft een negatief ge-

luid laten horen met betrekking tot de verenigingskas. De 

bodem komt in zicht. Dat er bijna geen omzet wordt ge-

draaid in ons clubgebouw onder andere door het wegvallen 

van onze klaverjasavonden en het wegvallen van activiteiten 

van Cabot/Purit waarmee tegelijk ook de jaarlijkse bijdrage   

Lees verder op de volgende tekstpagina  





Financiële positie 

van de vereniging (2) 

van € 480,00 van de personeelsvereniging van Cabot is ko-

men te vervallen, is hiervan het gevolg. De vaste lasten 

draaien natuurlijk wel gewoon door. Dat er van een directe 

dreiging voor het voortbestaan van de vereniging sprake is, 

wil Fokko vooralsnog niet zeggen. ‘Maar de situatie moet 

zeker niet heel erg lang meer duren’, zegt hij. ‘Want dan ko-

men we in een hachelijke situatie terecht en zullen we maat-

regelen moeten treffen. In welke zin zullen we ons dan moe-

ten buigen en in verenigingsverband moeten bespreken.’ 

Voorstellen nieuw bestuurslid 

Oene van Nugteren 
 

Oene van Nugteren heeft zich aangemeld om zitting te ne-

men in het bestuur. In het overleg van 25 augustus 2020 

heeft het bestuur ingestemd met zijn aanmelding en hem be-

noemd als bestuurslid. In de jaarvergadering van februari 

2021 zal de benoeming officieel moeten worden bekrachtigd. 

Met de benoeming van de 42-jarige is de gemiddelde leeftijd 

van het bestuur een stukje lager geworden: die is van 71,3 

naar 65,4 gegaan. Oene van Nugteren is lid van onze vereni-

ging sinds 1 oktober 2019. Hij heeft toegezegd ook bardien-

sten voor zijn rekening te willen nemen. 

Het bestuur telt nu vijf bestuursleden. Volgens de statuten en 

het huishoudelijk reglement mag het bestuur uit zeven perso-

nen bestaan. Vanwege het toch nog hoge leeftijdgemiddelde 

van het bestuur zouden een paar jonge(re) leden welkom zijn 

om het bestuur te versterken. Aanmelden kan bij de secreta-

ris: marinusdejonge@kpnmail of 0653816070. 





In memoriam 

Machiel Bergsma 

 

Op 6 juli overleed ons lid Machiel Bergsma. Chiele zoals hij 

door velen werd genoemd was 83 jaar. Hij tobde al enige ja-

ren met zijn gezondheid. Chiele was sinds 1 januari 2017 lid 

van onze vereniging. Hij was een dierenliefhebber in hart en 

nieren. Konijnen en kippen heeft hij zijn leven lang gehou-

den. Op tentoonstellingen werden vele prijzen gewonnen. In 

2016 schafte Chiele zich een aquarium aan. Onder andere 

onze vicevoorzitter Ap Huizinga hielp hem met de inrichting 

er van. Hij vond de onderwaterwereld in zijn woonkamer 

aan de Huizen in Zwartemeer prachtig om te zien. Lang 

heeft hij er helaas niet van mogen genieten. Namens ieder-

een van onze vereniging wensen wij de familie van Machiel 

Bergsma sterkte bij het verwerken van het verlies. 

Te koop: visjes en visvoer  
 

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die 

al geschikt zijn voor een aquarium vanaf 60x30x30 cm. De 

vissen zijn tegen geringe vergoeding te koop. Wie belang-

stelling heeft kan op donderdagavond of zaterdagmiddag 

langskomen in ons clubgebouw. Er is dan altijd wel iemand 

aanwezig die kan helpen. Ook vele soorten diepvriesvoer en 

droogvoer als vlokken en granulaat is op voorraad. 

 

Inleveren copij De Minor van oktober 

 

Copij voor De Minor van oktober 2020 moet vóór 20 sep-

tember worden ingeleverd. Teksten kunnen worden gestuurd 

naar het e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl. De re-

dactie verzoekt de leden met klem om teksten en/of onder-

werpen aan te dragen. 



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 

 



Deelnemerslijst keuring vivaria 

District Noord Nederland 
Keuringsdata 8 juni 2019 (D1) en 25 januari 2020 

(A1, A2, B1, C1) 

 

Cat. A1 - Ton van  Toolen         AV Natuur in Huis Heerenveen  

Cat. A2 - Ab de Vrije      AV Natuur in Huis Heerenveen  

Cat. A1 - Theo Tilstra      AV Harlingen 

Cat. D1 - Jeroen van der Zwet   AV Harlingen 

Cat. B1 - René Hempenius     AV Pronkjuweel Groningen 

Cat. A1 - Mathijs Blömer      AV Pronkjuweel Groningen 

Cat. A1 - Pieter Wieringa     HS-Aquaria Hoogezand/Sappemeer 

Cat. A2 - Marleen Ammerlaan  HS-Aquaria Hoogezand/Sappemeer 

Cat. A1 - Nico Bijleveld     AV Minor Klazienaveen 

Cat. A2 - Ap Huizinga      AV Minor Klazienaveen 

Cat. C1 - Jan Kempe      AV Minor Klazienaveen 

 

Uitslag ‘over all’ 
                   Punten           Punten          Plaats          

                   biologisch      totaal 

 

Theo Tilstra    62,5   394,5       1  

Pieter Wieringa    60   387        2 

Jan Kempe     60,5   386        3 

Ap Huizinga    62   383,5       4 

Nico Bijleveld    61   381,5       5 

Jeroen van der Zwet   61   381        6  

Marleen Ammerlaan   60,5   379        7 

Ton van Toolen    60,5   376        8 

Mathijs Blömer    60,5   376        8 

René Hempenius    58,5   366,5     10 

Ab de Vrije    56,5   353,5     11 

 

Op de volgende pagina’s een foto-impressie van de aquaria 

van de deelnemers. De foto’s zijn gemaakt door keurmeester 

Henk Veensta en Henk Prins, voorzitter van onze vereni-

ging . 



Boven het Tanganyika-aquarium van Ap Huizinga. Midden het gezel-

schapsaquarium van Nico Bijleveld. Onder het terrarium van Jan Kempe. 



Boven de vijver van Jeroen van der Zwet en onder het gezelschaps- 

aquarium van Pieter Wieringa. 



Boven het speciaalaquarium van Marleen Ahlers-Ammelaan en onder 

het speciaalaquarium van Ab de Vrije. 



Boven het gezelschapsaquarium 

van Mathijs Blömer. Daaronder 

dat van Ton van Tolen. Rechts het 

zeewateraquarium van René 

Hempenius. Onder het gezel-

schapsaquarium van Theo Tilstra. 

Bondskeurmeester Henk Veenstra 

beoordeelde dit aquarium als de 

mooiste ‘over all’. 








