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

De Minor

Nieuwsbrief - September 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

0624219831
0615377268
0653816070
0642523656
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
Hallo mede-aquarianen,
Het gezegde luidt: Wees voorzichtig met wat je wenst, je zou
het wel eens kunnen krijgen. Een paar maanden terug wenste
ik op deze plek zomer. En dat we dat hebben gekregen is een
understatement.
Maar inmiddels zitten we in september. En begint het Minorleven weer. Ik hoop dat iedereen voldoende energie heeft getankt om er volop tegenaan te gaan. 11 September houden
we onze contactavond. Wel een beetje een ongelukkige datum, maar we zijn niet bijgelovig. Zie ik jullie massaal?
Dat brengt me op het volgende punt. Ons is ter ore gekomen
dat onze leden meer lezingen wensen. Mochten de financiën
het toelaten, willen we daar ook aan voldoen. Ideeën voor
sprekers en onderwerpen zijn zeer welkom.
Lief en leed lagen dicht bij elkaar deze zomer. Op de dag van
de BBQ hoorden wij dat Fokko Boelens in het ziekenhuis was
opgenomen vanwege een probleem met de aorta. Als gevolg
van een longontsteking lag ook Karel Gnodde in het ziekenhuis. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, maar schrikken
is het wel. Schrikken was het helemaal toen ons het bericht
van het overlijden van Karin Nap, de vrouw van ons lid Barry,
ter gehore kwam. Verderop in De Minor meer hierover.
Hopelijk mag ik jullie allemaal in goede gezondheid begroeten
op onze komende contactavond. Neem gerust familie en vrienden mee.
Johnny Norda

Slootexcursie
Zes mannen en een meisje op stap met Ap
De 11-jarige kleindochter van ons lid Roelof Snippe blijkt het
goede in zich te hebben om van de slootexcursie een geslaagde
avond te maken. Ze vangt in haar schepnetje een jonge rietvoorn, kikkerrit en salamandertjes. Mascha laat haar vangsten
allemaal met plezier aan de goeddeels bejaardenclub zien.
Want alleen Sander Beerlink en Johnny Norda trekken nog niet
Van Drees. Excursieleider Ap Huizinga, Willem Wessel, Jan
Dokter, Roelof Snippe en Marinus de Jonge doen dit wel.
Op 12 juni wordt er om 18.45 uur verzameld in het clubgebouw, waarna even later koers wordt gezet naar vennen en
plassen in de omgeving van Schoonebeek en Coevorden. De
eerste locatie is de NAM-vijver tussen Zandpol en Schoonebeek. Een
prachtig stukje natuur. Op het water
is een enkel torretje, juffertje, waterspin, schrijvertje en schaatsenrijder te zien.
Op naar de tweede locatie: Het zogenoemde Berenbosje iets
verderop. Getuige het omhulsel van een middel dat voor menselijke voortplanting moet behoeden, wordt het bosje ook door
mensen met andersoortig schepnetje
aangedaan. Het vennetje zat diep verscholen en kon met name door de
leeftijdsgevorderden niet worden bereikt. Dan wel uit veiligheid voor lijf
en leden waagden zij zich er niet aan.

Slootexcursie (vervolg)
De waterpartij aan de Gasthuislanden in Schoonebeek was de
derde locatie. Hier schept Mascha het rietvoorntje, kikkerrit en
ander levend waterwezen. In de vijver is ooit graskarper uitgezet en de geoefende vissersogen van Willem Wessel speuren de
karpers. De bewoners van de buurt slaan de verrichtingen van
het met netjes getooide ‘gespuis’ met enig argwaan gade. Maar
al snel wordt het ze duidelijk dat het groepje niets onoorbaars
in de zin heeft.
Schans de Katshaar in Coevorden is de laatste locatie die wordt
bezocht. Wat een prachtig mooi stuk natuurgebied. Voor iedereen interessant om eens een keer te bezoeken. Het bordje bij
het ingangshek leert ons dat de schans van opgeworpen aarde
stamt uit 1672 en dienst moest doen als militaire versterking.
Beheerder Staatsbosbeheer informeert: ‘Het rijksmonument bestaat uit een redoute met zijden van 50 meter en een in de 18e
eeuw toegevoegd retranchement (verdedigingswal). De schans
heeft overigens nooit een echt militaire functie gehad. Schans
De Katshaar diende vooral als controlepost voor het grensverkeer.’ Toch ook weer een stukje geschiedenis tot ons kunnen
nemen. Op deze locatie worden vooral salamanders, tientallen
of wellicht honderdtallen op een paar vierkante meter water, en
kikkers gescout.
Mede dankzij Mascha en
Ab (zie foto), die van alle wateren de waardes
heeft gemeten, kan worden teruggezien op een
geslaagde slootexcursie.
Met na afloop koffie en
een biertje in het clubgebouw.

Slootexcursie: foto-impressie

Foto’s gemaakt door:
Roef Snippe, Johnny Norda en Marinus de Jonge

In memoriam: Karin Nap - Aalderink
Slechts 46 jaar heeft ze mogen worden: Karin Nap-Aalderink,
de vrouw van ons lid Barry Nap. Zij overleed op 28 juli 2018.
Karin had het niet makkelijk in de laatste maanden voor haar
heengaan, zoals ook kan worden opgemaakt uit tekst van de
rouwkaart:
‘Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden / je hebt het zo
ontzettend moedig gedaan. / Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden / en wie kan voelen wat je hebt doorstaan’.
De crematieplechtigheid was op 3 augustus.
In de tweede week van juni belde Karin mij op. Zij deelde mee
dat zij niet naar onze barbecueparty kon komen, omdat zij ’s
avonds verzorging aan huis zou krijgen. En met een bijna opgewekte stem vulde ze aan: ,,Maar Barry komt wel hoor. Want dat
pleziertje wil ik hem niet ontnemen.’’ Karin en Barry waren tot
dan vaste deelnemers van ons jaarlijkse barbecuefeest. Vanaf
deze plaats wensen wij Barry sterkte met het verwerken van het
verlies van Karin.
_________________________________

In memoriam: Wim Schott
Op 9 augustus bereikte ons het droeve nieuws dat Wim Schott
op 5 augustus was overleden. Wim was 77 jaar. De mededeling
kwam vanuit zorgcentrum De Veltman in Weiteveen, waar
Wim het aquarium onderhield. Wim was nog niet lang lid van
onze vereniging. Maar wij hebben hem ervaren als een zeer aimabele man met passie voor onze hobby. Ook was hij een gepassioneerd koordirigent en sociaal bewogen. Wij wensen de
familie sterkte met het verwerken van het verlies van Wim.
Namens het bestuur,
Marinus de Jonge

Groei vereniging stagneert
Moed om te groeien niet opgeven
Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor
ligt per einde augustus op 42. Hetgeen betekent dat wij onze
doelstelling om te groeien naar 50 leden dit jaar wellicht niet
zullen halen. Toch geeft het bestuur de moed niet op. Wij doen
andermaal een beroep op onze leden en donateurs om actief
mee te denken en te doen om de komende maanden toch dichter bij de doelstelling te komen. Ken je iemand die een aquarium heeft, breng hem of haar dan op de hoogte van het bestaan
van AV Minor en wat de vereniging voor beginners maar ook
gevorderden kan betekenen. Neem hem of haar mee naar onze
maandelijkse contactavond. Of maak hem of haar duidelijk dat
er elke donderdagavond en zaterdagmiddag vrije inloop is in
ons clubgebouw. Breng hem of haar op de hoogte van ons websiteadres: www.aquarium-minor.nl. En zo zijn er nog wel
meerdere wegen te bedenken die naar onze doelstelling kunnen
leiden. Immers: niet geschoten is altijd mis!
______________________________________________

Inleveren copy De Minor van oktober
Copy voor De Minor van oktober moet vóór 21 september bij
de redactie worden ingeleverd. Dat kan via een e-mail aan
norda81@hotmail.com. Ook kan copy schriftelijk worden aangeleverd. Dit kan dan worden afgegeven aan één van de bestuursleden tijdens openingstijden van het clubgebouw. Het zou
natuurlijk ook kunnen dat iemand iets interessants heeft te vertellen aangaande onze aquariumhobby, maar niet bedreven is
dit op papier te zetten. Schroom dan niet om Johnny Norda of
Marinus de Jonge te benaderen. Zij zullen de verstrekte informatie op juiste wijze op papier weten te zetten.

Barbecueparty
Mooi weer, heerlijk vlees en gezelligheid
De weergoden waren ons goed gezind tijdens de barbecueparty
op 15 juni. Het weer was overdag zonnig en dat kon je ’s
avonds aan de zachte temperatuur prima merken. Uit voorzorg
was wel een tent op de binnenplaats bij het clubgebouw opgetrokken, maar helemaal nodig was dit niet geweest.
De aanloop naar de barbecueparty begon overigens wel onheilspellend. Jan Dokter en Fokko Boelens zouden om 15.00 uur
samen de tent optrekken, maar Fokko liet zich zonder af te zeggen niet zien. Een half uur later werd duidelijk waarom.
Schoonzoon Robert belde Marinus de Jonge en deelde mee dat
Fokko onwel was geworden en met spoed was opgenomen in
het ziekenhuis. Voor aanvang van de barbecue nam Marinus
nog even contact op met Robert om naar de toestand van Fokko te informeren. Die bleek na een directe ingreep en plaatsing
van een stent verbeterd te zijn. Met een rustiger hart kon de
party om 19.00 uur worden geopend.
Als Fokko en Geertje Boelens niet hadden moeten afzeggen,
waren we met dertig personen geweest. Vijf meer dan vorig
jaar. Dat betekent dat er op allerlei fronten groei in de vereniging zit.
In drie jaar tijd is het ledenaantal van 29 naar 42 gegaan, worden de contactavonden beter bezocht en is er elk jaar weer toename van het aantal deelnemers aan de slootexcursie en de barbecueparty. Op deze goede weg doorgaan, zou ik zeggen!
Het grote aantal deelnemers aan de barbecueparty is het gevolg
van het betrekken van de dinsdagmorgengroep van de Purit en
de maandagavond klaverjassers, die geen lid van onze vereniging zijn.

Jammer was het dat de groep zich splitste in een binnen- en een
buitengroep. Rond 22.30 uur gaven de eerste deelnemers te
kennen de buikjes voldoende rond te hebben gegeten en het
welletjes te vinden. Er waren ook een aantal die de volgende
ochtend vroeg uit de veren moesten vanwege een afspraak om
te gaan vissen. Het vlees dat nog over was werd in gelijke porties onder de deelnemers verdeeld en na het vaststellen van een
ieder dat een avond als deze zeker voor herhaling vatbaar is,
sloot voorzitter Johnny Norda om 23.15 de deuren van ons
clubgebouw.
———————————————————

Clubgebouw opnieuw in de lak
Er werd al een hele tijd over gesproken: ons clubgebouw zou
een nieuwe verflaag niet misstaan. In juni haalde onze huisschilder Ap Huizinga de verfkwasten voor de dag en begon hij
aan de klus die uiteindelijk acht
volle dagen zou duren. Krabben,
schuren, grondverf, weer schuren,
aflakken en nog eens een keer aflakken. Maar het resultaat mag gezien worden. Het clubgebouw staat
er weer fris op en de deuren, kozijnen en boei kunnen voor enige jaren weer weerstand bieden tegen
de weerelementen die van invloed
zijn op het rottingsproces van hout.
Een woord van dank aan Ap is hier
op zijn plaats. Bij deze!

Malawi Cichlide
Labidochromis Caeruleus ‘Yellow’
Het is een sieraad in elk aquarium: de gele Labidochromis Caeruleus. Ook wel kortweg ‘Yellow’ genoemd. Deze OostAfrikaanse soort heeft zijn natuurlijke habitat in het Malawimeer en dan voornamelijk in een klein gebied langs de noordwestelijke oever. Varianten komen overigens in het gehele meer
voor. De kleur varieert dan van lichtgeel tot blauwig of zelfs
met een zebrapatroon. Het is een gemakkelijke soort om te
houden en te verzorgen in een aquarium, mits deze een inhoud
heeft van meer dan 200 liter. Een groepje van 3 of 5, waaronder
een man, is een lust voor het oog. De Labidochromis Caeruleus
‘Yellow’ voelt zich niet alleen maar thuis in een aquarium dat
is ingericht als een Malawi-biotoop, maar voelt zich doorgaans
ook thuis in een gezelschapsaquarium. Voorwaarde om de soort
verantwoord te kunnen houden is dat de Ph-waarde tussen 7,5
en 8 ligt. Het is een uitstekende soort voor beginners. Qua
kleurintensiteit verschillen mannen en vrouwen niet erg van elkaar. Het zwart in de vinnen contrasteert prachtig bij het geel
van de corpus. In het wild voedt de Labidochromis Caeruleus
zich met kleine kreeftachtigen, insecten en andere kleine waterdiertjes.

Malawi Cichlide
Labidochromis Caeruleus ‘Yellow’ (2)
Uiteraard vinden ze ook de larven van deze diertjes een lekkernij. In het aquarium gedijt de Labidochromis Caeruleus goed
op vlokkenvoer, granulaat en af en toe een menu van watervlo,
mysis, witte- en zwarte muggenlarven. Het voeren van rode
muggenlarven wordt afgeraden.

Een muilbroedend vrouwtje van Labidochromis Caeruleus ‘Yellow’.

Resumé: De Labidochromis Caeruleus ‘Yellow’ is een prachtige soort om rond te zien zwemmen, is geen soort met een hoge
moeilijkheidsgraad en derhalve uitstekend geschikt om mee te
beginnen.

Jaaragenda AV Minor
11 September 2018 - eigen avond
09 Oktober 2018 - lezing Peter Oranje: 'Adembenemende
waterdieren in Zuid Amerika'
13 November 2018 - lezing Theo Verheij
11 December 2018 – uitslagavond Huiskeuring
08 Januari 2019 - Nieuwjaarsborrel
12 februari 2019 – Jaar-/ledenvergadering

Gezondheidsproblemen steken de kop op
In de afgelopen maanden werden we opgeschrikt door gezondheidsproblemen bij Karel Gnodde en Fokko Boelens. Beiden
werden opgenomen in het Scheper ziekenhuis in Emmen. Karel
bleek een zware longontsteking te hebben en Fokko werd op 15
juni ’s middags onwel en werd met spoed per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Korte tijd later lag hij op de operatietafel. Er werd een stent in de hoofdslagader geplaatst. Zowel
Karel als ook Fokko hebben na een aantal dagen opgenomen te
zijn geweest het ziekenhuis mogen verlaten, maar kampen nog
met vermoeidheidsverschijnselen. Ook Giny Prins, de vrouw
van onze oud-voorzitter Henk Prins, heeft gezondheidsproblemen. Voor hartcontrole heeft ook zij in het ziekenhuis gelegen.
Vanaf deze plaats wens ik allen namens het bestuur en de leden
honderd procent herstel toe.
Marinus de Jonge
—————————————

Jaarlijkse huiskeuring
Cor Thielen neemt keuring waar
November nadert met rasse schreden. En dat betekent dat onze
jaarlijkse huiskeuring aanstaande is. Op 3 november wordt die
gehouden. Bondskeurmeester Cor Thielen is door ons uitgenodigd de keuring voor zijn rekening te nemen en hij heeft toegezegd die taak op zich te willen nemen. Opgeven voor de huiskeuring kan vanaf nu door een e-mail te zenden aan marinusdejonge@kpnmail.nl of mondeling worden doorgegeven aan één
van de bestuursleden. Ga jij de uitdaging aan? Het bestuur
hoopt van wel!

Schilderwerken - Interieurverzorging - Schilderswinkel

Noordbargerstraat 1
7811 KE Emmen
0591-617976
———————————————————

In de clubwinkel te koop
platy, zwaarddrager, guppy en voer
Henrike Klootwijk en Jan van der Meer hebben de aquaria in
onze clubwinkel weer voorzien van een grote voorraad platy’s
en zwaarddragers. Ook zwemmen er nog een groot aantal guppen en een mooie pimelodus pictus
(meerval). De vissen zijn tegen een geringe
vergoeding te koop. Wie belangstelling
heeft kan op donderdagavond of zaterdagmiddag langskomen in
ons clubgebouw. Er is dan altijd wel iemand aanwezig om te helpen. Droogvoer
en diepvriesvoer ligt ook op voorraad.
Pets Place in Klazienaveen en Jumper in Emmen sponsoren
onze vereniging. Wij bevelen dan ook aan om artikelen die
verband houden met onze hobby of een andere dierenhobby bij deze zaken te kopen.

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

Onze aquariumhobby:
oorsprong en ontwikkeling (deel 3-slot)
Het Aquarium, 4de jaargang 1933 - 34, blz. 155. Het keuren van aquaria heeft voor het
eerst plaatsgevonden op de toen veel gehouden aquariumtentoonstellingen.

De derde jaargang begon met peptalk van bondsvoorzitter Gijswijt. De oplage van
Het Aquarium is gestegen tot 1500 exemplaren en het aantal medewerkers is toegenomen, zo constateerde hij. Heerlijk zo gezamenlijk te kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel. Als de medewerking van de lezers daarmee gelijke tred
houdt, kunnen we nog bij
deze jaargang het tweede
duizendtal bereiken. Groeien, bloeien, vruchten dragen, dat zij ons parool, zo
eindigde hij zijn betoog.
Gijswijt kreeg echter in
1933 problemen in zijn
vereniging. Hij moest als
voorzitter van Scalare aftreden en dat betekende
tevens zijn einde als voorzitter van de bond. Na een
korte interimperiode, waarin de heer Kranenburg het voorzitterschap van de N.B.A.
waarnam, wordt dr L. van der Perk tot voorzitter gekozen. De crisis in Nederland,
gepaard gaande met een grote werkloosheid, begon in de jaren dertig voelbaar te
worden. Bij de N.B.A. was de groei eruit. De bond telde nu 26 verenigingen met in
totaal 1200 leden. Gezien de slechte financiële toestand van de bond werd september
1934 besloten een lening uit te schrijven, die ƒ 1.000,00 moest opbrengen. Ook Flora en Fauna bespeurde de gevolgen van de crisis. Het blad moest het aantal pagina's
reduceren. Ten slotte kwam het in september 1934 tot een fusie tussen de N.B.A. en
Flora en Fauna. De Natuur - Rotterdam, De Natuurvriend - Den Haag, Danio Rerio Delft en Natura - Arnhem traden toe tot de N.B.A. Zo was dan ten slotte de eenheid
hersteld. Edoch, het zou niet lang duren.

Onze aquariumhobby:
oorsprong en ontwikkeling (deel 3-slot)
Opmerkelijk is het dat in het eerste nummer van Het Aquarium een onderwerp
wordt behandeld, dat ook nu nog actueel is nl. het bestrijden van blauwe alg. De
tweede jaargang bracht als opvallend nieuwtje de elektrische verwarming. Tot dan
was petroleum, en dit zou nog jarenlang blijven, de brandstof voor de verwarming
van het aquarium. De heer Leeuwenberg, lid van Amicitia - Nijmegen, schreef augustus 1931 een artikel over het verwarmen van aquaria door middel van pekelverwarming. Ook de elektrische verlichting van het aquarium wordt weer beschreven.
De auteur van het artikel gebruikte voor een aquarium van 80 x 30 x 45 cm een reflector met een Philips Argalamp van 75 watt en boekte daarmee goede resultaten.
C.G. Kwint, medewerker van Het Aquarium, reageerde hierop. Hij vond, dat moderne gedoe maar niets. Kunstlicht heeft geen enkel effect op de plantengroei, zo
schreef hij. Een aquarium behoort voor het venster te worden geplaatst en daglicht te
ontvangen.

In Het Aquarium nr 1 van de 4e jaargang 1933 een grafiek van de groei van het aantal lezers

Nederland heeft dan twee tijdschriften want een deel van de verenigingen is Flora en
Fauna trouw gebleven. Met de N.B.A. ging het goed. Steeds meer verenigingen sloten zich bij de bond aan. Oktober 1931 vond er een wisseling in de redactie plaats.
Van der Leegte verdween en werd opgevolgd door J. Sybrandi, die deze functie tot
zijn dood in 1940 zou vervullen. In deze periode heeft Sybrandi, die een uitermate
kundig man was en ontelbare artikelen schreef, zijn stempel op Het Aquarium gedrukt. Zijn dood betekende voor de N.B.A., maar nog meer voor Het Aquarium een
onherstelbaar verlies.

Onze aquariumhobby:
oorsprong en ontwikkeling (deel 3-slot)
In 1935 bereikte de crisis zijn hoogtepunt. Veel mensen waren gedwongen ieder dubbeltje tweemaal om te draaien alvorens bet uit te geven. De
bondsafdracht bedroeg ƒ 0,30 per maand, een bedrag waar wij nu om lachen, maar dat toen voor menig aquariumhouder een onoverkoombare
hindernis betekende. Veel nieuw opgerichte verenigingen sloten zich om
deze reden niet bij de bond aan. Inmiddels had J.M. Deutz, na 10 jaar met
het museumschip Klein Artis het land te ebben doorgereisd, het roer overgedragen aan zijn zoon H. Deutz en was aan wal gaan wonen. Al spoedig
werd hij door zijn oude vrienden, met wie hij destijds bij Flora en Fauna
had samengewerkt, gevraagd een nieuw aquariumtijdschrift uit te geven.
Na enige aarzeling stemde Deutz toe. In juni 1935 verscheen het blad
Aqua-Terra op de markt. Deutz was eigenaar en redacteur. Zijn mederedacteuren waren L. Athos en E. Saathoff. Het eerste nummer van AquaTerra telde slechts 8 pagina's, maar binnen een jaar was dit aantal verdubbeld tot 16. De prijs van het blad bedroeg slechts ƒ 2,-- per jaar (voor verenigingen bij overeenkomst, dus dan lag de prijs nog lager). Geen wonder, dat reeds in het eerste jaar van het bestaan 16 verenigingen, waarvan
er enkele, zoals Natura te Arnhem, voordien bij de bond waren aangesloten, Aqua-Terra als hun officieel orgaan kozen. (Einde).
—————————————————————–

Rijsdijk Groente en Fruit
Langestraat 112 - 7891 GG Klazienaveen
Telefoon: 0591-314616 / e-mail: mrijsdijk@cs.com

Openingstijden:
Maandag: 08.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: 08.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 08.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 tot 17.00 uur
Zondag: gesloten

