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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 secretaris
Henk Prins heeft het voorzitterschap per direct naast zich
neergelegd en zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hij kon
het niet langer opbrengen. Hiermee is een einde gekomen
aan bijna vijftig jaren bestuurslidmaatschap van onze vereniging. Henk was voorzitter ad interim. Ruim drie jaren geleden werd Henk gevraagd de vacante functie van voorzitter in
te vullen. Mede vanwege zijn jarenlange ervaring als voorzitter en secretaris van de club werd hij hiervoor gevraagd.
Henk stemde in, mits er snel een nieuwe voorzitter zou worden gevonden. Na ruim drie jaren is ons dit niet gelukt. Zijn
ziel en zaligheid heeft Henk aan de vereniging gegeven.
Leeftijd speelde een rol bij de beslissing van de 76-jarige.
‘Het wordt tijd dat jongere leden het stokje overnemen. Ik
hoop van harte dat die opstaan. Minor gaat mij na aan het
hart’, zo heeft Henk opgemerkt. Het bestuur spreekt haar
waardering uit voor de taken die Henk in ruim vijftig jaar
lidmaatschap van Minor heeft verricht en wenst hem gezondheid en geluk in de tijd die voor ons ligt. Op zaterdagmiddagen en contactavonden zullen we Henk ongetwijfeld terugzien in ons clubgebouw.

De contactavond van 11 oktober staat in het teken van een
lezing van Ernst van Genne. In februari van dit jaar maakte
Ernst een reis naar het amazone-gebied in Zuid-Amerika.
Van de bevindingen, onderzoekingen en belevingen die hij
heeft opgedaan en meegemaakt houdt Ernst een lezing die
gepaard gaat met videobeelden en foto’s. Verderop in deze
uitgave meer hierover.
Vriendelijk groetend, Marinus de Jonge

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..

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

Lezing Ernst van Genne: ‘Reis naar
Amazonegebied een groot avontuur’
Onze contactavond van 11 oktober staat in het teken van de
reis die Ernst van Genne naar Zuid-Amerika heeft gemaakt.
Van de visvangavonturen laat hij gedurende de lezing exclusieve onderwaterbeelden zien.
Ernst vertelt: ‘Eind februari van dit jaar ben ik met de fransman Erik Paul naar Colombia geweest. Samen met Daniel,
onze plaatselijke gids, bioloog, visvanger en kenner
van biotopen en tevens mede-eigenaar van een Exportfirma
van Aquariumvissen in Bogota. Daniel heeft ons naar een
aantal zeer interessante biotopen geleid. Omdat in de huidige
tijd vissers zitten te springen om nieuwe vangplaatsen te vinden voor zeldzame aquariumvissen, worden die gebieden
strikt geheim gehouden. Het is al vaker gebeurd dat de vangplaatsen van zeldzame vissen bekend worden en dat er daarna
meteen vissers op af gaan om die dure vissen weg te vangen,
waardoor de soort(en) in gevaar komen. Omdat Daniel het als
zijn taak ziet om ook
soorten
te beschermen, waarschuwt hij als reisleider om zo min mogelijk info te verspreiden over de juiste
plaatsen waar de vissen worden gevangen. Vooral in tijden
van Social Media
gaat deze info in een
paar uur over de hele
wereldbol. ‘Het plan was om discussen en apistogramma’s te
vangen in de Rio Caqueta. Maar we vingen er mooie
Pterophyllum Scalare .’ (Foto voorbeeld).

Vervolg lezing Ernst van Genne
Na de avonturen in de Rio Caqueta werd de trip voortgezet
in San Felipe, dat aan de grens van Venezuela ligt.
Daar stroomt de Rio Negro. Echter ook hier, zoals dat ook in
de Rio Caqueta het geval was, werden we geplaagd door
zeer hoge waterstanden. Toch konden we ook hier enkele
mooie onderwateropnames maken. En zowaar… ook zeer
fraaie vissen vangen (zie foto hieronder). Het ging allemaal
zeer primitief en het was ingewikkeld. Maar je weet ook dat
als het allemaal van een leien dakje gaat, je ook niet veel
hebt om over te praten. Zoals over een uitgestelde vlucht
vanwege een defect landingsgestel of een dag later moeten
vertrekken door slecht weer. Kortom, het was andermaal een
groot avontuur. Wat natuurlijk ook de bedoeling was.
Hopelijk zien we elkaar op 11 oktober.
Ernst van Genne

3 Oktober
Start klaverjasseizoen 2022-2023
De start van het klaverjasseizoen 2022-2023 is op 3 oktober.
Hopelijk gooit covid 19 geen roet in het eten, zoals dit in de
voorgaande twee seizoenen wel het geval is geweest. Het zou
heel fijn zijn om met vier tafels te kunnen beginnen.
Aanvankelijk hadden Fokko en Geertje Boelens te kennen gegeven met de organisatie van het klaverjassen te willen stoppen, maar zij zijn hierop teruggekomen. Als vanouds dragen
zij er dus zorg voor dat ook in het voor ons liggende seizoen
allees op rolletjes gaat verlopen.
De klaverjasavonden in ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in
Klazienaveen beginnen om 19.15 uur. Je hoeft geen lid van
onze vereniging te zijn om mee te spelen. Als je mee wilt spelen dan wel graag vooraf melding hiervan.

Jaaragenda 2022-2023 AV Minor
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

