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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
door de voorzitter
Nu dan weer een voorwoord door mij Henk Prins geschreven
huidig en oud voorzitter. Ik ben 73 jaar en dan moet je eigenlijk geen voorzitter meer willen spelen. Dit was een noodgeval en er was om diverse redenen geen ander.
Ons clublid Peter Kluitenberg heeft zijn zaak Koivriend totaal af zien branden. Zo’n duizend Koi’s zijn gesneuveld.
Wij wensen Peter namens Minor heel veel sterkte. Hij kan in
principe weer opnieuw beginnen. Voor de brand schonk Peter ons nog een wisselbeker voor de speciaalbakken. Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank.
De clubavond van 10 december stond in het teken van de
huiskeuring door Jacko Melissie. We hebben een fijne keuringsdag gehad, werden overal met open armen ontvangen
en kregen sloten koffie toebedeeld. Als wij met de auto door
de bocht gingen hoorde je een klotsend geluid. Ik wil alle
deelnemers bedanken voor hun deelname. De categoriewinnaars Nico Bijleveld, Ap Huizinga en Jan Kempe gaan de eer
van Minor verdedigen in het District Noord Nederland. In
verband met ons 50-jarig bestaan vindt de uitslagmiddag
hiervan op 28 maart plaats in ons clubgebouw. Voor de verloting op de uitslagdag hebben wij prijsjes nodig om de kosten te drukken. Dus iedereen die nog wat heeft liggen, neem
dat alstublieft mee. Daar doe je ons een groot plezier mee.
Onze nieuwjaarsbijeenkomst is op 7 januari. Uiteraard zorgt
Fokko Boelens zoals altijd voor een hapje en drankje. We
rekenen op een grote opkomst. Ook wil ik al onze vrienden
en bekenden fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Onze vijanden wensen we hetzelfde toe als zij ons.
Henk Prins

Jan Kempe uit Erica
verenigingskampioen 2019
Jacko Melisie waardeerde het terrarium (Categorie C1) van
Jan Kempe met het hoogste puntentotaal. De bondskeurmeester van de NBAT verrichtte op 9 november de keuring
van vivaria van vijf van onze leden en maakte op 10 december de uitslag bekend. Jan Kempe scoorde 397,5 punten in
totaal, waarvan 64 punten voor het biologische gedeelte.
Hiermee werd hij verenigingskampioen 2019.
Met 396,5 puntentotaal, waarvan 63,5 punten voor het biologische gedeelte, volgde de Tanganyika-streekbiotoop
(Categorie A2/A3) van Ap Huizinga op de tweede plaats.
Met zijn Malawi-streekbiotoop (Categorie A2/A3) scoorde
Marinus de Jonge omgerekend een heel punt minder dan de
tweede plaats. Zowel op het puntentotaal als op het biologische gedeelte scoorde hij een half punt minder: 396 punten,
waarvan 63 punten voor het biologisch deel.
Nico Bijleveld, de winnaar van 2018, moest een paar stappen
terug doen. Met zijn Gezelschapsaquarium (Categorie A1)
eindigde hij als vierde met een puntentotaal van 391, waarvan 63 punten voor het biologische gedeelte.
In de winkel H2O on Show van Marcel Kemper keurde Melisie 3 aquaria: 2 Zuidamerika-biotopen (Categorie A2/A3)
en 1 Gezelschapsaquarium (Categorie A1). Aan de biotopen
kende de keurmeester 388,5 punten en 382,5 punten toe,
waarvan respectievelijk 62 punten en 61 punten voor het biologische gedeelte. Het Gezelschapsaquarium werd gewaardeerd met 378 punten, waarvan 61,5 punten voor het biologische gedeelte. Marcel deed mee met het adagium: ‘meedoen
is belangrijker dan winnen.’
Op de volgende pagina’s een foto-impressie van de keuring.

Het terrarium van winnaar Jan Kempe

Jan Kempe (rechts) ontvangt
de kampioensbeker van Jacko
Melisie. Links onze voorzitter
Henk Prins. In de categorie C1
gaat Jan Minor vertegenwoordigen tijdens de keuring van
het District Noord Nederland.

De Tanganyika-biotoop van Ap Huizinga

Ap Huizinga (rechts) ontvangt de wisselbeker in de
categorie A2/A3. Ap gaat onze vereniging vertegenwoordigen tijdens de keuring van
het District Noord Nederland.

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

Schilderwerken - Interieurverzorging - Schilderswinkel

Noordbargerstraat 1
7811 KE Emmen
0591-617976

Huizinga Fotografie - voor al uw fotoreportages
Fotoshoots / Kinder-/zwangerschapshoots / Portretfotografie
Huwelijksreportage / Newbornshoots

Zou jij ook een fotoshoot willen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon!

Hennie Huizinga Fotografie
Barnar 100 - 2678 EX Emmen - Bargeroosterveld
Telefoon: 0655774978 / E-mail: ap.hennie@gmail.com
Facebook: huizinga-fotografie / Website: www.huizinga-fotografie.nl

De Malawi-biotoop van Marinus de Jonge

De Malawi-biotoop van
Marinus de Jonge. Hij haalde de 2e plaats in de categorie A2/A3. Van de bekeroverhandiging is geen foto
beschikbaar.

Nico Bijleveld’s Gezelschapsaquarium

Nico Bijleveld eindigde
in de categorie A1 als 1e.
Van alle deelnemers werd
onze kampioen van 2018
4e. Op de foto feliciteert
Henk Prins Nico met het
behaalde resultaat. Ook
Nico plaatste zich voor
de keuring van het District Noord Nederland.

Marcel Kemper deed met drie aquaria mee

Marcel Kemper richtte in zijn
aquariumspeciaalzaak H2O on
Show in Musselkanaal 3 aquaria in. Van te voren wist ‘de oude rot’ al dat hij geen hoge ogen
zou gooien. Dat was ook niet
direct zijn doel: ‘Ik vind het belangrijk dat de keuring blijft bestaan en daarvoor heb je nu eenmaal deelnemers nodig.’

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

Inleveren copy De Minor van januari
Copy voor De Minor van januari 2020 moet vóór 24 januari
worden ingeleverd. Copy sturen naar het e-mailadres
marinusdejonge@kpnmail.nl.

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 belangstelling 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.

Jaaragenda 2020 AV Minor
07 Januari - nieuwjaarsborrel
11 Februari - jaarvergadering
10 Maart - sprekermoet nog worden vastgelegd
14 april - spreker moet nog worden vastgelegd
12 mei - eigen invulling
09 juni - slootexcursie - aanvang 19.00 uur
19 juni - barbecue-avond - aanvang 19.00 uur
In juli en augustus zijn er geen contactavonden.

Stukken Jaarvergadering
in De Minor van Januari 2020
De Jaarvergadering van onze vereniging wordt gehouden op
11 februari 2020. De jaarstukken zullen worden afgedrukt in
De Minor van Januari 2020. Nu al kan worden gesteld dat er
nieuwe bestuursleden moeten komen. Belangstelling? Meld
je dan aan bij de secretaris. Telefonisch op 06-53816070 of
via e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl.

Met Andries Bijkerk op watervlooienjacht
Afspraak gemaakt met Andries Bijkerk om op 15 september
watervlooien te vangen. Andries kwam met zijn zoon naar
mij toe. Eerst zijn wij naar de vijver bij de Hietbrink in de
wijk Angelslo in Emmen gegaan. Deze vijver was enorm
groen van de algen. Na de vijver rond te zijn gelopen en op
diverse plaatsen het vangnet door het water te hebben gehaald, was er geen vlo of cyclops te bekennen. Wat nu? Terug bij zijn auto zei ik: rijd de Hietbrink maar uit en ga
rechtsaf de Kerspellaan in en rijd maar naar de flat. Daar geparkeerd en overgestoken naar de vijver Angelslo/ Emmerhout. Eén minuut gelopen en dan over de brug rechts. En ja
hoor watervlooien te kust en te keur. Na een goede vangst
weer door Andries thuisgebracht.

Tip over hergebruik houtskool
Tip voor aquariumliefhebbers die houtskool gebruiken als
filtermateriaal. Na plusminus drie maanden is dit uitgewerkt.
Maar gooi het niet weg, want de materie kan geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Hoe? Spreid de kool buiten uit
op een stuk plastic. Na de droging zorgt de wind voor zuurstofopname, waardoor het weer geschikt is voor hergebruik.

Bezoek, vragen en antwoorden
Tevens bezoek gehad van de heer en mevrouw Schuiling uit
Nieuw-Amsterdam. Zij wilden graag advies over de inrichting van hun aquarium. De vele vragen die zij stelden heb ik
beantwoord. En ik heb ze uitgenodigd om eens één van onze
contactavonden te bezoeken. Ons aquarium en de tuin vonden ze prachtig. Zelfs alles in de garage. Wordt vervolgd.
Teksten door A.J. Huizinga

Jubileum T-shirt ter gelegenheid
van het 50-jarige bestaan
Zoals bekend zal zijn is 2020 het jaar waarin onze vereniging 50 jaar bestaat. Hoewel eerder 23 oktober 1970 als officiële oprichtingsdatum is gemeld, moet dit 26 oktober 2020
zijn. Twee jubileumactiviteiten staan inmiddels vast: de organisatie van de keuring van aquaria van leden die verenigd
zijn in het District Noord Nederland (DNN) op 25 januari
2020 door bondskeurmeester Henk Veenstra uit Nijverdal
met de daaraan gekoppelde uitslagmiddag op 28 maart van
14.00 tot 18.00 uur in ons clubgebouw en de jubileumreceptie op 24 oktober 2020 van 14.00 tot 18.00 uur eveneens in
ons clubgebouw.
Op de bestuursvergadering van 26 november jongstleden is
besloten om een Jubileum T-shirt met bedrukking te laten
maken. Vooraf was hiervoor prijsopgaaf gevraagd bij onze
adverteerder drukkerij Hermans in Klazienaveen en twee andere regionaal gevestigde drukkerijen. Drukkerij Hermans
kwam met 16,50 euro per exemplaar beduidend als goedkoopste uit de bus en dit bedrijf de opdracht te gunnen. Het
bestuur heeft besloten 17,50 euro te vragen. De euro extra is
bedoeld om onverwacht te maken kosten op te vangen.
De bedoeling is om ze voor het eerst te gaan dragen tijdens
de uitslagmiddag van de keuring van aquaria in het District
Noord Nederland.
Rest nu de vraag wie er belangstelling heeft bij zo’n jubileum T-shirt. Bestellingen kunnen via e-mail worden doorgegeven. Doe dit zo snel mogelijk, maar voor 29 februari 2020.
Het e-mailadres is info@aquarium-minor.nl.
Namens het bestuur
Marinus de Jonge

