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 Met zijn gezelschapsaquarium werd Nico Bijleveld uit Aalden winnaar van de 

huiskeuring 2018 van onze vereniging. Landelijk eindigde hij als 10e. 



Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

Johnny Norda   voorzitter  

Ap Huizinga  vice-voorzitter  

Marinus de Jonge secretaris  

Fokko Boelens  penningmeester 

Alfred Robben  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 doe-

avond. In juli en augustus is er geen clubavond.

Het  clubgebouw is ook open op donderdagavond en zaterdag-

middag. 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 aquarium-

praatje. 



Voorwoord 

Van de voorzitter 

Zo, dat was ‘m dan: het jaar 2018! Om te beginnen wil ik na-

mens Minor jullie allen een gelukkig Nieuwjaar wensen en 

hopelijk hebben jullie fijne feestdagen achter de rug. 

 

We kunnen terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar, maar 

we hebben natuurlijk op persoonlijk gebied ook tegenslag ge-

kend. Zo werden we geconfronteerd met het overlijden van 

een aantal mensen en meerdere leden kampten met serieuze 

gezondheidsklachten. Iets dat niet alleen hen die het aangaan, 

maar ook ons, de medeleden, niet onberoerd heeft gelaten. 

Voor het jaar 2019 hopen we uiteraard verschoond te blijven 

van dit soort zaken. 

 

We kijken uit naar het positieve. We zien graag dat de positie-

ve trends worden voortgezet. De vereniging is financieel ge-

zond, er zit een stijgende lijn in het ledenaantal en drie van 

onze leden hebben meegedaan aan de landelijke huiskeuring. 

Zij behaalden aansprekende plaatsen. De contactavonden wer-

den zeer goed bezocht. Niet alleen zijn we erg bij met jullie 

aanwezigheid, maar ook andere inbreng wordt door ons zeer 

op waarde geschat. Mooie voorbeelden hiervan zijn de lezin-

gen die Jan Kempe en Andries Bijkerk hebben gehouden. 

 

8 Januari is onze eerstvolgende contactavond. Zoals jullie ge-

wend zijn houden we dan weer onze traditionele nieuwjaars-

borrel en volgt 12 februari onze jaarlijkse ledenvergadering. 

Ik hoop jullie in ieder geval weer in groten getale te mogen 

begroeten en laten we de positieve trend mensen te introduce-

ren, doorzetten. Misschien krijgen we er zodoende nog meer 

leden bij. Hopelijk tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Johnny Norda 



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 



Contactavond van 8 januari in het teken 

van nieuwjaarsreceptie 
Het jaar 2018 is ten einde en het logische gevolg hiervan is 

dat het nieuwe jaar 2019 een aanvang heeft genomen. Op 8 

januari tijdens onze maandelijkse contactavond wil het be-

stuur samen met de leden toasten op een goed verenigingsjaar 

en geluk en gezondheid voor iedereen die onze vereniging een 

warm hart toedraagt. Geluk en gezondheid voor iedereen die 

AV Minor een warm hart toedraagt moet echter breder worden 

gesteld. Want zouden wij niet iedereen in de wereld geluk en 

gezondheid moeten toewensen? 

 

Dat geluk en gezondheid geen vanzelfsprekendheden zijn 

werd in het achter ons liggende verenigingsjaar pijnlijk duide-

lijk. Immers twee leden ontvielen ons, beiden op 77-jarige 

leeftijd: Peter Groenendaal in januari en Wim Schott in augus-

tus. Karin Aalderink, echtgenote van ons lid Barry Nap, over-

leed in juli. Pas 46 was ze! We wensen de families en nabe-

staanden sterkte met het dragen van het verlies en het gemis.  

 

Ook tobden leden van onze vereniging met hun gezondheid: 

Henk Bos, Henk Prins en ook zijn echtgenote Giny, Fokko 

Boelens, Ap Huizinga, Machiel Bergsma, Ap Smeman, Karel 

Gnodde, Roelof Snippe en zijn echtgenote Janny, Rob Suid-

man, Geert Kievit en Jan Dokter. Voor zover wij dit weten 

gaat het met de meesten naar omstandigheden weer goed. Ho-

pelijk blijft onze vereniging in het voor ons liggende jaar te-

genspoed en verlies bespaard. 

 

Een positieve ontwikkeling is de groei van het aantal leden. 

De doelstelling van 50 leden op 31 december zullen we niet 

halen, maar met 45 leden (peildatum 20 december) komen we 

aardig in de richting. 

      Het bestuur 





Jaarlijkse huiskeuring 

Nico Bijleveld ‘winner over all’ 
1) Winnaar van de jaarlijkse huiskeuring van AV Minor is 

Nico Bijleveld geworden. Keurmeester Hans Osendarp 

waardeerde het gezelschapsaquarium van Nico met 400 pun-

ten voor het totaalbeeld en met 64 punten voor het biologi-

sche deel. Het aquarium van Nico heeft de afmetingen 275 x 

45 x 50 cm. Op het opmerkingenvel schreeft Osendarp: “Bij 

binnenkomst stond daar een prachtig ingericht aquarium vol 

met planten en prachtige vissen. Een lust voor het oog.” Ni-

co mag AV Minor vertegenwoordigen in de districtskeuring 

Noord Nederland. 

2) Op de 2e plaats eindigde Ap Huizinga. Hij deed mee met 

een Tanganyika-biotoop. Osendarp hierover: “Een prachtig 

mooi aquarium met een mooie algengroei op de stenen. Zo-

als dit hoort in dit soort aquaria. Het decoratiemateriaal was 

op een goede manier geplaatst met veel holen en schuilplaat-

sen. De valisneria was wat bealgd en aangevreten.” Het 

aquarium van Ap is 

160 x 60 x 60 cm. 

Osendarp gaf het aqua-

rium van Ap 398,5 

punten voor het totaal-

beeld en 63,5 punten 

voor het biologische 

deel. In de categorie streekbiotoop mag ook Ap onze vereni-

ging vertegenwoordigen in de districtskeuring. 



Jaarlijkse huiskeuring (2) 
3) Met zijn Malawi-biotoop eindigde Marinus de Jonge op 

de 3e plaats. Osendarp waardeerde dit aquarium met 398 

punten voor het totaalbeeld en met 63,5 punten voor het bio-

logische deel. Het aquarium van Marinus heeft de afmetin-

gen 160 x 70 x 60 cm. Osendarp merkte over dit aquarium 

op: “Het staat op een mooie plaats in de kamer. De stenen 

waren licht begroeid met algen, wat een vereiste is voor dit 

soort bakken. De 

vissen zien er ge-

zond uit. In de 

compositie kan 

wat verbeteren. 

Techniek en on-

derhoud waren 

keurig verzorgd.” 
 

4) Erik Kemper werd door Osendarp geroemd om zijn durf. 

Het aquarium heeft de maten 180 x 120 x 80 cm. “Bij bin-

nenkomst viel mij meteen de 

boom in het midden op. Hierom-

heen zwommen prachtige, ge-

zonde scholen vissen, waaronder 

Myleus Schomburgski. De plan-

ten waren minder. Ze stonden stil 

in ontwikkeling, aldus Osen-

darp.” Erik heeft een Zuidameri-

ka-biotoop gecreëerd. Osendarp: 

“De onderwaterwereld in dit werelddeel is goed weergege-

ven.” Osendarp waardeerde het aquarium met 395,5 punten 

voor het totaalbeeld en met 62,5 punten voor het biologische 

gedeelte, waarmee Erik op de 4e plaats eindigde.  



Jaarlijkse huiskeuring (3) 

5) Over het aquarium van Sander Beerlink, een Malawi-

biotoop, merkte keurmeester Osendarp op: “Een mooi groot 

aquarium: 250 x 70 x 70 cm. De ombouw van onbewerkt 

hout zag er apart, maar keurig uit. Te 

weinig of geen vrouwen bij sommige 

soorten is niet bevorderlijk voor gedrag. 

De vegetatie was matig. De techniek, zo-

als filter en computergestuurde verlich-

ting, speciaal.” Deze techniek is overi-

gens volledig door Sander en zijn vader 

gemaakt. “Een prachtig aquarium waar-

van met kleine ingrepen veel valt te ma-

ken”, aldus de keurmeester. Met de 

waarderingscijfers 388,5 voor het totaal-

beeld en 62 voor het biologische deel en een compliment 

voor de techniek eindigde Sander op de vijfde plaats. 

 

6 en 7) Marcel Kemper deed met twee aquaria mee: beide 

een Azië-biotoop. Marcel werd 6e en 7e. Hij behaalde res-

pectievelijk 376 en 369 punten voor het totaalbeeld en 60 en 

59,5 punten voor het biologisch deel. Marcel is vaste deelne-

mer aan de huiskeuringen. Hij had zich ingeschreven, maar 

kwam onder druk te staan 

door de inrichting van zijn 

aquariumzaak H2OONSHOW 

in Musselkanaal. Hij had 

daardoor geen tijd om aan-

dacht aan zijn aquaria te 

schenken. Terugtrekken wilde hij zich echter niet. Hetgeen 

dan wel geen mooie waarderingscijfers heeft opgeleverd, 

maar van onze kant wel respect.   



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 

 



Xiphophorus Helleri 

de zwaarddrager 

 

Sinds het nieuwe ‘format’ van onze nieuwsbrief De Minor 

hebben we een ‘vis van de maand’. Nu leek het mij wel leuk 

om alle soorten die we momenteel in onze showbak in het ver-

enigingsgebouw hebben te behandelen. Te beginnen bij de 

Xiphophorus Helleri, de zwaarddrager. 

 

De soort dankt zijn naam aan het ‘zwaard’, het gonopodium, 

dat het mannetje draagt. Xiphophorus is Grieks voor zwaard-

drager. Dit gonopodium wordt gevormd door de voorste vin-

stralen van de aarsvin, die bij vrouwtjes niet vervormt. Echter, 

aangezien het gonopodium een kenmerk is voor alle soorten 

uit de familie, wordt in de praktijk het staartzwaard, gevormd 

uit de onderste staartvinstralen als het 'zwaard' beschouwd. 

Afhankelijk van de herkomst worden mannetjes tot 8 cm lang, 

het zwaard niet meegerekend, vrouwtjes wel 12 cm. Bevruchte 

vrouwtjes zijn te herkennen aan de donkere ‘drachtigheids-

vlek’ en de gespannen buik. Zodra het mannetje zijn gonopodi-

um vormt, groeit het dier niet meer. Daarom zijn in een groep 

zwaarddragers altijd grotere en kleinere mannetjes te vinden. 

Omdat nakweek van kleine mannetjes kleiner is dan van grote 

mannen, moet nakweek met kleine mannen worden voorkomen.  

 

De bekende kweekvormen van zwaarddragers zijn makkelijk te 

houden en doen het goed bij heel veel andere vissoorten. De 

beste watertemperatuur is 24°C, niet warmer. Wildvormen zijn 

echter moeilijker te verzorgen en dienen kouder gehouden te 

worden, net als verwante soorten uit het geslacht. Een zwaard-

drager is een levendige vis en houdt van gezelschap, veel 

zwemruimte en een dichte beplanting. Daarom is een aquari-

um met een minimumlengte van 80 cm vereist. 

(Bron: wikipedia)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gonopodium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staartvin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gonopodium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gonopodium


Nu wil het geval dat het aquarium in ons clubgebouw officieel 

een Azië-biotoop is. Wat doet een middenamerikaanse vis 

daarin zult u zich misschien afvragen. Dat was het gevolg van 

2 oorzaken: namelijk een ziekte in het aquarium, waardoor 

veel vissen destijds zijn overleden, plus constante aanvoer van 

vissen waar mensen van afwillen. Hetzij door beëindiging van 

de hobby, overschakelen naar een ander formaat aquarium, 

surplus door overvloedige kweek of iemand die simpelweg 

van zijn oude bestand af wil. Vaak kloppen zij dan bij ons aan 

en helpen wij om deze vissen een nieuw huis te geven of wij 

vangen ze zelf op. In de bakjes in onze ‘shop’ wil dat vaak 

wel een tijdje, maar sommige vissen zijn gewoonweg niet ge-

schikt om hier lang in te zitten. Vandaar dat er eerst een 

school Congozalmen naar ons showaquarium zijn verhuisd, 

omdat die soort simpelweg een uitzwemmer nodig heeft. 

Zo kwam er ook iemand met een grote groep oranje zwaard-

dragers aanzetten. Deze zijn 

over een aantal aquaria in de 

shop verdeeld. Maar omdat 

we een beetje zaten te dub-

ben over het toevoegen van 

meer kleur aan het grote 

aquarium is besloten om een 

deel van de zwaarddragers 

hierin los te laten. Tot nu toe 

doen zij het hier uitstekend. Op moment van schrijven zwem-

men er diverse zwangere vrouwtjes in de groep en met regel-

maat zien wij ook jongen. Er heeft zich echter maar één tot 

het puberale stadium ontwikkeld. Vermoedelijk vallen ze 

veelvuldig ten prooi aan te gulzige medebewoners. Aan de an-

dere kant is het gezien hun voortplantingsdrift ook maar beter 

dat dit gebeurt! 



Kort na de oranje zwaarddragers kwam iemand aanzetten 

met zwarte zwaarddragers. Op het moment dat ik ze zag was 

ik verkocht. Ik maakte dan ook direct duidelijk dat het man-

netje en 2 grote vrouwtjes gereserveerd waren en na een 

weekje quarantaine nam ik het drietal mee naar huis. In mijn 

groen beplante bak voelden ze zich direct op hun gemak. 

Misschien een 

beetje te aangezien 

de man in zijn en-

thousiasme in de 

eerste 10 minuten 

reeds een diamant-

gourami en drie 

platy’s aanrandde 

…..#metoo in de 

aquariumwereld 

zullen we dan 

maar zeggen. 

Inmiddels zwemmen deze vissen alweer verscheidene maan-

den in mijn aquarium en over het algemeen gaat het zeer 

goed. In de grote bos javamos houden zich al verscheidene 

jonge vissen schuil. 

De enige tegenslag die ik met deze vissen heb gehad is een 

geval van ‘popeye’ bij de man. Zijn rechteroog begon uit te 

puilen. Eerst dacht ik aan een ontsteking, maar na een paar 

weken zag ik tot mijn verbazing een klein wormpje onder 

het oog tevoorschijn komen. Blijkbaar ging het om een para-

sitaire infectie. Na een behandeling tegen wormen is het oog 

gelukkig volledig hersteld.  

Johnny Norda 





Tijdens uitslagavond huiskeuring 

Bijna halve eeuw Minor-bestuur bijeen 
 

Waarover zij spraken is niet bekend. Maar het was wel een 

mooi moment om op foto en in deze eerste De Minor van het 

nieuwe jaar 2019 vast te leggen. Er zit bijna een halve eeuw 

bestuurslidmaatschap van Minor bijeen. In het midden zit 

Henk Bos en rechts naast hem zit Henk Prins. 

 

Henk  Bos stond in 1970 aan de wieg van de oprichting van 

Minor en maakte deel uit van het allereerste bestuur. Van 26 

oktober 1970 tot en met de jaarvergadering van 1984 diende 

hij onze vereniging als commissaris om daarna de vereniging 

tot de jaarvergadering van 1989 als voorzitter te leiden. Na 

een periode van relatieve rust pakte Henk Bos in 1994 de be-

stuursdraad weer op. In 2001 trad hij af. Henk Bos is het 

oudste en langstzittende lid van onze vereniging. 

 

Henk Prins werd in 1971 

lid van Minor. Hij trad toe 

tot de Activiteitencommis-

sie. In 1986 werd hij be-

stuurslid en tot secretaris 

benoemd. Na drie jaren het 

‘papierwerk’ te hebben 

verzorgd werd hij gevraagd voor het voorzitterschap. Het-

geen Henk van harte accepteerde. In de jaarvergadering van 

1989 werd hij benoemd. Onder zijn leiding kreeg de vereni-

ging in 1994 het clubgebouw ‘om niet’ van de gemeente Em-

men. In de jaarvergadering van 2006 legde hij de voorzitters-

hamer neer. Van 2014 tot 2017 hanteerde hij die opnieuw.  

 

Tegenover Henk en Henk zit Peter Kluitenberg. Hij verzorg-

de in de jaren 90 voor een aantal jaren het drukwerk van het 

clubblad. 

 





Sinterklaas verwent kinderen 

Cabot-personeel 
De sinterklaasmiddag van 

Cabot in ons clubgebouw 

begon ontspannend met het 

kleuren van tekeningen 

voor de goedheiligman. 

Maar allengs kon je mer-

ken dat er enige spanning 

ontstond. Toen er op de deur werd geklopt zongen de kinde-

ren uit volle borst: ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je 

knecht’. Toen Sinterklaas binnen was en vertelde dat 

niemand ondeugend was geweest en hij voor iedereen een 

mooi cadeau had meegebracht, was de spanning verdwenen.  

Inleveren copy De Minor van februari 

 

Copy voor De Minor van februari moet vóór 24 januari wor-

den ingeleverd. Stuur copy naar het volgende e-mailadres: 

marinusdejonge@kpnmail.nl. Het kan ook dat iemand iets 

interessants heeft te vertellen, maar onbedreven is dit op te 

schrijven. Schroom niet om hierover contact te leggen met 

de redactie. Het vertelde verhaal zal door de redactie op de 

juiste wijze op papier worden gezet.  

. Jaaragenda AV Minor 

 

08 Januari 2019 - contactavond en nieuwjaarsborrel 

12 Februari 2019 - jaarvergadering 

12 Maart 2019 - lezing – spreker nog vast te leggen 

09 April 2019 - lezing – spreker nog vast te leggen 

14 Mei 2019 - clubavond met eigen invulling  

11 Juni 2019 - slootexcursie 

18 Juni 2019 - barbecueparty  








