Aquariumvereniging Minor
....dé plek voor iedere natuurliefhebber!
———————————————————————————————————

NIEUWSBRIEF

Mei 2018

www.aquarium-minor.nl / Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit:
Johnny Norda
Ap Huizinga
Marinus de Jonge
Fokko Boelens
Alfred Robben

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
technische zaken

0628842883
0615377268
0653816070
0645523656
0651307548

Overige taken
Beheerder clubgebouw: Fokko Boelens
Contactpersoon clubgebouw: Marinus de Jonge
Beheerder website: Johnny Norda

E-mail - Website - Facebook
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 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.

Woord van de voorzitter
Beste lezers,
Het is ondertussen weer mei. Op de 8ste hebben we onze
maandelijkse contactavond. Op de contactavond van vorige
maand zou Theo Verheij uit Wapenveld een lezing houden,
maar door familieomstandigheden kon hij helaas niet komen.
We hebben de avond ingevuld met videobeelden en foto’s van
de Huiskeuring 2018 van het district Noord Nederland. De komende contactavond gaan we eveneens zelf invullen. Hoe die
er uit gaat zien? Dan zult u aanwezig moeten zijn om dat te weten. Uiteraard hopen we jullie allemaal te kunnen verwelkomen. Immers een vereniging, en dus ook onze vereniging, kan
niet zonder haar leden. Als bestuur werken we keihard aan uitstraling, verbeteringen, toekomstperspectief. Maar, nogmaals,
we kunnen het niet alleen. Een vereniging zijn we immers met
z’n allen!En we moeten met z’n allen zien dat we de vereniging overeind houden en andere 'aquarianen' en mogelijk nieuwe leden enthousiast blijven verwelkomen.
14 April was de jaarlijkse verenigingsraad van de NBAT. Hier
zijn een aantal harde noten gekraakt, ook wat betreft de financiën. Voor de leden zal het vooral van belang zijn te weten dat
aquascaping onderdeel is geworden van de huiskeuringen. Ook
is besloten tot het oprichten van een digitale vereniging.
Ik hoop jullie allen te zien op dinsdag 8 mei. Neem beeldmateriaal mee van je aquarium of iets anders op aquariumgebied
dat je met anderen zou willen delen. Maar kom vooral.
Tot ziens,
Johnny Norda

Gaan we groeien naar 50 leden?
Het jaar 2018 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?
Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging
Minor schommelt al enige tijd rond de 40! We zijn er nu weer
licht overheen. Maar we zouden erg graag door deze barrière
willen knallen. Wat zou het fraai zijn het jaar 2018 af te sluiten
met 50 leden/donateurs! Zou dat kunnen? Uiteraard niet als we
stil blijven zitten. Actie is daarvoor noodzakelijk! In het
bestuur wordt frequent nagedacht en gediscussieerd op welke
wijze de omvang van de club zou kunnen worden versterkt.
De werving van nieuwe leden en het onder de aandacht brengen van onze vereniging bij mensen die dezelfde passie
hebben is natuurlijk niet iets van het bestuur alleen. Daar is
ook de inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen van onze
medeleden en donateurs bij nodig. Draag ideeën aan! We
hebben een mooie vereniging, maar we willen graag die mooie
vereniging zijn waar groei inzit. Ideeën kunnen worden
gemaild naar onze secretaris marinusdejonge@kpnmail.nl of
worden doorgegeven aan een bestuurslid in het clubgebouw.
Belangrijk bij de werving van nieuwe leden is dat we verder
moeten denken en kijken dan de grenzen van Klazienaveen en
de gemeente Emmen en daar aansluitend. Ons aandachtsveld
moet liggen in heel Drenthe en Oost Groningen. In Drenthe is
Minor immers nog de enige actieve vereniging. Anthony van
Leeuwenhoek in Assen bestaat nog wel, maar is slapende. En
het verschil in afstand tussen het gebied ten oosten van
Stadskanaal en de toch ook zeer actieve vereniging AquariaHS in Hoogezand/Sappemeer is te verwaarlozen.
Op naar de 50 leden! Laten we er samen voor gaan!
Marinus de Jonge

Participatiewebshop
De gemeente Emmen biedt extra ondersteuning aan mensen
met een laag inkomen om te voorkomen dat zij in een sociaal
isolement belanden. In het kader van de Stimuleringsregeling
kunnen deze mensen de gemeente verzoeken de contributie
voor Minor via deze regeling te betalen. Via de website
www.emmen.nl/stimuleringsregeling kan worden berekend of
hier aanspraak op kan worden gemaakt.

————
Flyeractie
In verband met ons streven het ledenaantal weer omhoog te
krijgen hebben we een flyer laten drukken. Het doel hiervan is
dat onze leden hier een aantal van meenemen en deze overhandigen aan personen of door de brievenbus gooien bij huishoudens waar een aquarium staat en de bewoners misschien geen
weet hebben van het bestaan van onze vereniging. Met deze
actie wordt getracht deze mensen te informeren over Minor.

————————————
Forelvissen op zaterdag 26 mei
Vorig jaar is het er niet van gekomen: het vissen op forel. De
26e van deze maand willen we echter weer gaan. Van 08.00 tot
12.00 uur in de vijvers van Berlage in Valthermond. Het inleggeld is € 10,00 per persoon. Een forelvishengel kan ter plaatse
worden gehuurd voor € 3,50. Bij voldoende belangstelling gaat
het door! Opgave vooraf is daarom gewenst. Doe dit voor
19 mei, zodat alles op tijd kan worden geregeld.

Clubgebouw te huur
Het clubgebouw van AV Minor is
te huur voor feestjes tot plusminus
60 personen.
Inlichtingen over huurprijs en
consumptieprijzen kunnen worden verkregen bij Marinus de
Jonge. Hij is telefonisch te
bereiken op 06-53816070.
Vragen kunt u ook stellen via het
contactformulier op website
www.aquarium-minor.nl.
Het clubgebouw aan de
Kreeft 28 in Klazienaveen is
tijdens openingstijden
telefonisch te bereiken op
0647660794.

Onze aquariumhobby:
oorsprong en ontwikkeling (deel 1)
De oorsprong van de hobby gaat terug tot het begin van de 19de eeuw,
hoewel er zeer zeker ook in de jaren daarvoor mensen zijn geweest, die
zich met het houden van vissen en andere waterdieren hebben beziggehouden. Het betrof dan veelal de inheemse vissen, die als studieobject
dienden of ter lering en vermaak. Het aantal tropische of subtropische
vissen, dat in ons land verkrijgbaar was, kon op de vingers van twee
handen worden geteld.
Vakhandelaren, die deze vissen verkochten, waren er nauwelijks en zo die er al waren, bevonden deze zich voornamelijk in de grote havensteden Rotterdam en Amsterdam, waar - meegebracht door zeelieden die op deze wijze hun bescheiden gage
aanvulden - soms exotische vissen ons land binnenkwamen. Voor zover de meegebrachte vissen niet direct oostwaarts reisden naar Duitsland, waar de aquariumhobby
reeds vele aanhangers telde, werden deze door plaatselijke handelaren opgekocht.
Bekende namen uit die tijd, die me zo te binnen schieten, zijn Hanselman in Rotterdam en Holgen en Voorwalt in Amsterdam.
De prijzen, die de vakhandel voor exotische vissen berekende, waren als men deze
vergelijkt met de toen geldende lonen - een arbeider verdiende meestal niet meer
dan 10 tot 15 gulden per week - astronomisch hoog. Zo kostte bijvoorbeeld in 1911
een paartje importguppen 1 gulden en 50 cent, een paar Barbus conchonius 2 gulden
en 25 cent en een paar rode kempvissen 2 gulden en 50 cent. Geen wonder dat in die
tijd veel liefhebbers hun zelfgekweekte vissen onderling ruilden.
Aquaria, vaak volglazen bakken (accubakken,) soms ook vervaardigd van cement of
hout, later van hoekijzer en technische hulpmiddelen zoals thermometer, petroleumverwarming, vangklok en steekhevel behoorden in de begintijd tot het vaste assortiment van de vakhandel. Wie de gevraagde prijzen niet kon betalen, moest zelf de
handen uit de mouwen steken. Ik moet zeggen dat sommige aquariumhouders bij het
vinden van goedkope oplossingen zeer inventief waren.

De Nederlandse Bond Aqua Terra
(NBAT) is 16 maart 1930 opgericht als
Nederlandse Bond van Aquariumhouders (NBA), die gelijk begon met het
uitgeven van 'Het Aquarium'. Nr 1 van
de eerste jaargang verscheen in juni
1930. Op dat moment was er ook het
Tijdschrift voor Aquarium- en Terrariumkunde, waarvan nr 1 van de eerste
jaargang verscheen op 1 okt. 1922
(hier afgebeeld).
Reeds voor de eerste wereldoorlog
werden aquariumverenigingen opgericht. Dat deze verenigingen ontstonden in de beide grote havensteden Rotterdam en Amsterdam is niet verwonderlijk. In het jaar 1908 werden, bijna tegelijkertijd, in Amsterdam de
aquariumvereniging Triton en in Rotterdam de aquariumvereniging Anthony van Leeuwenhoek opgericht. In de hoogtijdagen van haar bestaan
telde de laatstgenoemde vereniging 40 leden, die echter niet allemaal in
Rotterdam woonden, maar ten dele ook over het gehele land verspreid.
Reeds een jaar na de oprichting van Anthony van Leeuwenhoek scheidde
zich, typisch Nederlands, een groepje leden af en ging, onder de leiding
van de heer F. Groeneveld, verder onder de naam 'De exotische club'.
Kleinere aquariumverenigingen, vaak met niet meer dan een handjevol
leden, ontstonden in Amersfoort: de Amersfoortse Aquarium- en Terrariumvereniging, in Helmond, in Sittard: Vallisneria, in Tilburg: de Tilburgsche Aquarium- en Terrariumvereniging en in Vlaardingen.
Omdat de enige vaktijdschriften die de Nederlandse aquariumhouders ter
beschikking stonden, het Duitse Blätter en het dito Wochenschrift waren,
meende men, dat de tijd rijp was om een bond op te richten om de bestaande verenigingen, maar ook de her en der in het land verspreide aquariumliefhebbers, een dakorganisatie te bieden en een Nederlandstalig blad
te kunnen uitgeven.

Aanleveren copy voor de Nieuwsbrief
Copy voor de Nieuwsbrief van AV Minor kan worden geemaild naar Johnny Norda. Redactionele stukjes kunnen worden ingekort of worden geweigerd. Het laatste gebeurt nadat de
indiener hiervan op de hoogte is gesteld. Het e-mailadres van
Johnny is norda81@hotmail.com.
De eindredactie en de opmaak liggen nu bij Marinus de Jonge.

——————
Contactavond
9 Mei houden wij onze maandelijkse contactavond. Wij verzorgen dan zelf de invulling. Iedereen die iets over de aquarium–
en vijverhobby heeft te melden of wil laten zien mag dit doen.
Breng één van de bestuursleden vooraf wel op de hoogte dat je
iets wilt doen, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.
De avond in ons clubgebouw begint om 19.45 uur. Ook niet
leden zijn welkom.

—————————
Jaaragenda AV Minor
De maandelijkse contactavonden worden op de 2e dinsdag van
de maand gehouden en beginnen telkens om 19.45 uur. Ook
niet leden zijn uitgenodigd om de contactavonden te bezoeken.
12 Juni 2018 - slootexcursie
15 juni 2018 - barbecue-avond
11 September 2018 - eigen avond
09 Oktober 2018 - lezing Peter Oranje: 'Adembenemende
waterdieren in Zuid Amerika'
13 November 2018 - lezing Willem Postma (ovb)
11 December 2018 – uitslagavond Huiskeuring
08 Januari 2019 - Nieuwjaarsborrel

Zo werd in 1909 opgericht een bond met de tongbrekende naam
A.A.B.B.C.C. ofwel Algemeene Aquarium Bezitters Bond Cyprinus Carpio. Ik denk dat men op het NBAT-bondskantoor in Hilversum uitermate
gelukkig is, dat deze bond niet is blijven bestaan. Je zult je toch de gehele
dag met die naam moeten melden. In 1910 had de A.A.B.B.C.C. reeds
169 leden (!). Het tijdschrift dat de bond uitgaf, droeg de naam Ons Eigen
Blad, had circa 200 abonnees en kostte 1 gulden en 50 cent per jaar. Redacteur was de heer J.H.M. Gadiot, die deze taak op uiterst deskundige
wijze vervulde. Gadiot had echter een zwakke gezondheid en overleed in
1913. Zijn dood betekende het einde van Ons Eigen Blad en van de
A.A.B.B.C.C.
Op initiatief van de heer A. van Essen, voorzitter van Natuurgenot te Rotterdam, werd in 1916 een nieuwe bond opgericht met de naam B.A.N.,
Bond van Aquariumhouders in Nederland. Lang heeft dit echter niet geduurd, want kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog, het was in
1922, waren bond en blad met achterlating van de nodige schulden op de
fles. Het aantal aquariumvererigingen was inmiddels gestegen. In 1919
werden Danio Rerio - Delft, De Natuurvriend - Den Haag, De Natuur Dordrecht, VATIL - Enschede en Natuurgenot - Utrecht opgericht. In
1921 volgde Natura - Arnhem. Danio Rerio - Delft bestaat nog en Natuurvriend - Den Haag bestaat nog in fusieverband met Scalare - Den Haag.
Het Aquarium, 1ste jaargang nr 6, februari 1930, (volgende pagina) geeft
een voorbeeld van hoe men daglicht voor de planten in een aquarium kon
krijgen met een spiegel.
Aquariumvereniging De Natuur, nu geïncorporeerd in De Bijlzalm, organiseerde in het eerste jaar van haar bestaan een succesvolle aquariumtentoonstelling in Rotterdam, die de vereniging een belangrijk bedrag opleverde. De Natuur sloot zich niet aan bij de B.A.N. Het bestuur van de vereniging vreesde, dat het door zich bij de bond aan te sluiten mede voor de
schulden aansprakelijk zou worden gesteld en was het bovendien niet
eens met de gang van zaken (o.a. het slecht uitgevoerde tijdschrift). In
oktober 1922 waagde De Natuur de grote stap. Met het aan de tentoonstelling verdiende geld als startkapitaal gaf deze vereniging voor eigen

rekening en risico het Tijdschrift voor
Aquarium- en Terrariumkunde Flora en
Fauna uit. Eerste redacteuren waren de
heren W.J.M. Deutz, M. den Outer en H.J.
Thiellier. De abonnementsprijs bedroeg 3
gulden en 50 cent per jaar. Al vrij spoedig
nam een aantal verenigingen het tijdschrift
als hun officieel orgaan en publiceerde
hierin uitvoerig (soms te uitvoerig) hun
verenigingsberichten.
De zeeaquariumhouders organiseerden
zich in 1924 in de Haagse Zeeclub Biologia Maritima. Medeoprichter en bestuurslid van deze club was in die tijd de heer L.
Athos, die al bij het begin van de 2de
jaargang van Flora en Fauna als medewerker toetrad. Athos schreef ontelbare artikelen over het zeeaquarium, die enigszins bewerkt en aangepast aan het weten van
deze tijd, waarschijnlijk nog actueel zouden kunnen zijn. (Wordt vervolgd).

