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

De Minor
Mei 2019

Het aquarium van verenigingskampioen Nico Bijleveld uit Aalden. In
de Landelijke Huiskeuring 2018 van de NBAT eindigde hij als 10e.

De onderwerpen in deze uitgave zijn:
- Voorwoord door de secretaris
- Enquêteformulier over voortbestaan NBAT
- Forelvissen op 1 juni
- Copy - winkel - jaaragenda
- Terugblik op klaverjasseizoen
- Terugblik op lezing Bert van Geel
- Slootexcursie ‘Op stap met Ap’ op 10 juni
- Barbecueparty op 14 juni
Kreeft 28 - 7891 TP Klazienaveen
info@aquarium-minor.nl - www.aquarium-minor.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit:
Vacant
voorzitter
Ap Huizinga
vice-voorzitter
0615377268
Marinus de Jonge secretaris
0653816070
Fokko Boelens
penningmeester
0642523656
Alfred Robben
technische zaken
0651307548

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

E-mail - Website
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 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
Als gevolg van een bestuursperikel, die ik hier niet nader wil
omschrijven, is Johnny Norda gestopt als voorzitter en bestuurslid. Dit heeft hij het bestuur op 20 april in een e-mail
laten weten. De geciteerde tekst luidt: ,,Naar aanleiding van
een conflict in het bestuur en na overleg met onze penningmeester heb ik besloten om in het belang van Minor per direct terug te treden als voorzitter en bestuurslid. Wel blijf ik
de bardiensten doen op de donderdagen en zaterdagen. Jammer dat het zo moet lopen, maar het is in het beste belang
van de vereniging.’’ Indien gewenst wordt op de contactavond van 14 mei nadere toelichting gegeven. Het bestuur
bedankt Johnny voor de inzet die hij in de afgelopen twee
jaren als voorzitter en bestuurslid van Minor heeft gehad.
Het bovenstaande betekent dat de vereniging op zoek is naar
een nieuwe voorzitter en/of bestuurslid. Gegadigden kunnen
zich melden bij de secretaris.
Het inhoudelijke deel van de contactavond van 14 mei zal
voor het merendeel gaan over het voortbestaan van de
NBAT. De bond heeft haar leden een enquête gemaild en die
willen we gezamenlijk behandelen met als doel een levendige discussie over het belang van de NBAT te voeren en als
vereniging standpunten in te nemen. Wie geen enquêteformulier heeft gekregen kan zich melden bij de secretaris.
In het belang van de NBAT-problematiek, waaraan ook het
belang en de toekomst van onze vereniging is gekoppeld, reken ik op jullie aanwezigheid teneinde tot goede besluiten te
komen. Tot ziens op 14 mei.
Groet van Marinus de Jonge

Brief van de NBAT aan haar leden
inzake de toekomst
Geacht NBAT-lid,
Sinds 1930 is de NBAT een vaste waarde in het landschap van onze hobby. Maar anno 2019 hebben we als bestuur van de NBAT op de ledenraad van 13 april het voorstel voorgelegd om onze bond op te heffen. We
hebben hiervoor een aantal hoofdredenen:

de vrijkomende bestuursposten van penningmeester en secretaris
kunnen niet worden ingevuld; en

het elk jaar dalende ledenaantal (100 tot 150), door vergrijzing, opheffen van verenigingen en ontbreken van nieuwe aanwas; en

andere commissies zoals beurs opbouw/afbraak worden ondanks
oproepen ook niet versterkt; en

het dalend aantal leden brengt de NBAT een negatief huishoudboekje
Wat betekent dat voor u als lid?

ons blad “Het aquarium”zal ingaande 2020 niet meer verschijnen;

er zullen geen keuringen meer plaatshebben.
Om dit besluit daadwerkelijk op 14 september 2019 te kunnen nemen,
willen we uw mening peilen om te controleren of dit een juist besluit is.
We hebben een aantal vragen, die we u per onderwerp voorleggen. De
onderwerpen zijn:

Ons blad “Het aquarium”

CBKM (Commissie Bondskeurmeesters) Keuringen

Bestuursposten en de invulling daarvan

Wat als?

Extra opmerkingen
Deze vindt u op de volgende pagina. Wilt u ons deze vragenlijst voor 1
juni terugsturen?
Terugsturen bij voorkeur per mail secretariaat@nbat.nl
(ingevuld enquêteformulier scannen en als bijlage toevoegen)
Met vriendelijke groet,
Jos Hut, voorzitter NBAT
Theo van Meegen, secretaris NBAT

Vragenlijst NBAT: hoe verder?
Ons tijdschrift “Het Aquarium”
Wanneer er genoeg belangstelling is, zou ons tijdschrift op verschillende manieren kunnen blijven bestaan. Geef aan wat uw voorkeur heeft
middels een X in het lege vakje en streep eventueel de getallen door.
(Op dit moment betaalt uw vereniging, naast de NBAT contributie van
€ 16,-, voor de papieren versie van Het Aquarium € 25,- en voor de
digitale versie € 4,-)
A

Ik heb nu wel/niet een abonnement op Het Aquarium

B

Ik wil graag het tijdschrift op papier, en heb daar maximaal
(€ 30)( € 40)(€ 50)(€60)(€70)(€ ..)voor over

C

Ik wil graag het tijdschrift digitaal en heb daar maximaal
(€ 0,-)(€ 10)(€ 20)(€ 30)( € 40)(€ 50)(€60)(€70)(€ ..) voor over

D

Ik heb geen interesse in het tijdschrift

E

Geef eventueel een reden op voor uw bovenstaande keuze:

Uitslagavonden van een vereniging en district zijn feestavonden. De landelijke uitslag, daar wordt vaak naar uitgekeken. Maar de keuring zelf is altijd leerzaam. Misschien dat deze toch moet blijven bestaan. Geef aan wat uw voorkeur heeft middels
een X in het lege vakje. U mag meerdere malen een X zetten.

A

Ik neem nu wel/niet deel aan keuringen

B

Ik vind keuringen belangrijk

C

Ik wil graag een verenigingskeuring via de CBKM

D

Ik wil graag een districtskeuring en landelijke keuring via de CBKM

E

Ik wil graag een fotowedstrijd op het internet via de CBKM

F

Wat heeft u maximaal over voor keuringen
Verenigingskeuring; Districtskeuring; Landelijke keuring

G

Ik heb geen interesse in keuringen.

H

Geef eventueel een reden op voor uw bovenstaande keuze:

Bestuursposten en de invulling daarvan
Op korte termijn is er een nieuwe penningmeester nodig. Volgend jaar een secretaris.
En natuurlijk handjes voor de opbouw van de stand op beurzen. Wilt u dit doen?
Geef dit middels een X aan in het lege vakje. U mag meerdere malen een X zetten.

Vervolg NBAT enquête
Bestuursposten en de invulling daarvan
Op korte termijn is er een nieuwe penningmeester nodig. Volgend jaar een secretaris.
En natuurlijk handjes voor de opbouw van de stand op beurzen. Wilt u dit doen?
Geef dit middels een X aan in het lege vakje. U mag meerdere malen een X zetten.
A

Ik wil graag de functie van penningmeester vervullen

B

Ik wil graag de functie van secretaris vervullen

C

Ik wil graag algemeen bestuurslid worden

D

Ik wil graag de NBAT stand helpen op- en afbouwen op beurzen

E

Ik wil het bestuur ondersteunen met:

Wat als?
Stel dat wij als NBAT ophouden te bestaan, wat moet er dan met het batig saldo van
onze bond gebeuren? Geef dit middels een X aan in het lege vakje.
A

Dat wordt verdeeld over de verenigingen, naar rato van het aantal leden

B

Dat gaat naar de CBKM om keuringen te kunnen blijven doen

C

Dat gaat naar ‘Het Aquarium’ om het tijdschrift door te starten

D

Dat wordt verdeeld tussen “Het Aquarium” en CBKM tbv keuringen

E

Het batig saldo wordt gedoneerd aan een goed doel: (geef het doel aan)

Extra opmerkingen
Mocht u een idee hebben, om onze bond toch te laten voortbestaan, kunt u hieronder
uw ideeën geven. Voorwaarde is wel dat we een dagelijks bestuur hebben (voorzitter,
penningmeester & secretaris). Betaalbaarheid en ook de manier hoe e.e.a. verwezenlijkt zou moeten worden met opgave van wie het zou moeten opzetten/uitvoeren.

Tot slot
Het bestuur van de NBAT bedankt u voor het invullen van deze enquête. Enquêtes
moeten uiterlijk op 1 juni 2019 in het bezit zijn van het secretariaat en worden besproken op de kaderbijeenkomst van 15 juni 2019 in Veenendaal.
Het adres van het secretariaat is:
secretariaat NBAT
Ypelaar 67, 5467 BD Veghel
secretariaat@nbat.nl

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

Forelvissen
Opgeven kan nog tot 26 mei
Zoals al in het aprilnummer van De Minor is vermeld, gaan
we op 1 juni op forel vissen in de forelvijvers van Berlage in
Valthermond. In tegenstelling tot andere jaren, vijver 3 was
onze vaste stek, gooien wij nu onze hengels uit in vijver 2.
Dit heeft te maken met enige veranderingen bij de Forelvijvers van Berlage. Er is een nieuwe eigenaar en vijver 3 is nu
een zogenoemde Belevingsvijver, die vele grote schub- en
spiegelkarpers, steur en zware zeelt herbergt. In vijver 2
zwemt zalmforel variërend van 1 kg tot 7.5 kg.
De zalmforel is een sterke vis die de nodige weerstand biedt
bij het binnenhalen. Visadvies: stel de slip van de molen
goed in. In deze vijver geldt het put en take principe, wat inhoudt dat de vis niet terug gezet mag worden (let op, daarna
wel koel bewaren). Veel gebruikte aassoorten zijn witte maden, powerbait, meelwormen en wasmotten. Vliegvissen is
in overleg ook mogelijk.
Er hebben zich inmiddels
zeven mensen aangemeld:
Thomas Pruim, met elf forellen de winnaar van vorig
jaar, Jan Dokter, vorig jaar
met vijf exemplaren nummer twee, Rob en Johan Suidman,
Willem Wessel, Fokko Boelens en Marinus de Jonge.
De vijver is 1 juni afgehuurd van 10.00 tot 14.00 uur. Het inleggeld is € 10,00 per persoon. Een forelvishengel kan ter
plaatse worden gehuurd. Wie ook meewil wordt verzocht
zich op te geven bij de secretaris. Opgeven kan via
e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl.

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

Klaverjasseizoen zeer geslaagd
Kampioensbeker voor Jan Dokter
Het klaverjasseizoen startte op 1 oktober 2018 en eindigde
op 15 april 2019. Er werden 27 competitieronden gespeeld.
Na telling van de punten kwam Jan Dokter als winnaar tevoorschijn. De kampioensbeker kon hem nog niet worden
uitgereikt omdat
op het ‘moment
suprême’ er iets
misging met het
opslaan van de
punten in het
computerproJan Dokter met zwarte pet bestudeert zijn kaarten gramma.
Competitieleider Fokko Boelens heeft de zaken naderhand
hersteld en heeft aangegeven dat de huldiging van de kampioen 2018/2019 bij aanvang van de nieuwe competitie zal
plaatshebben. Op de tweede plaats eindigde Reinder Wieling, Geertje Boelens werd derde.
Fokko Boelens spreekt van een zeer geslaagd seizoen.
,,Slechts een enkele keer werd aan vier tafels gespeeld. We
hadden met zes tafels ook een uitschieter. Meestal dus aan
vijf tafels gespeeld, hetgeen betekent dat er een vaste groep
van 20 mensen in ons clubgebouw klaverjast. En met plezier,
want de stemming was altijd heel erg goed. Er wordt bij ons
dan ook niet met het mes op tafel gespeeld.’’
Het nieuwe klaverjasseizoen start op 7 oktober. Boelens:
,,Mochten er mensen zijn die ook graag klaverjassen dan
mogen ze bij ons aanschuiven. Want ook niet-leden mogen
aan onze klaverjascompetitie deelnemen.’’

Excursie ‘Op stap met Ap’
naar werelderfgoed Bargerveen
Onder de noemer ‘Op stap met Ap’ houdt onze vereniging dinsdag 11 juni haar jaarlijkse excursie naar sloten, plassen en vennen. Het doel is om te zien wat er zoal leeft in de wonderlijke
onderwaterwereld. Deze keer blijven we dicht bij huis. Het is
de bedoeling om onze ogen te kijk en oren te luister te leggen
in het prachtige natuurgebied en werelderfgoed Bargerveen.
‘Op stap met Ap’ duidt natuurlijk op ons lid en vicevoorzitter
Ap Huizinga, die al sinds tal van jaren leiding geeft aan de
jaarlijkse excursie. Hij weet het leerzame naar voren te halen
en over te brengen op de deelnemers.
Het gaat deze avond niet zo zeer over vissen, maar over al wat
er meer leeft op en onder de waterspiegel. Diertjes waar vissen
wel weer van leven zoals torretjes, waterjuffers, rode muggenlarven, maar ook over kikkers, salamanders en dies meer. Het
Bargerveen biedt natuurlijk ook ruimte voor honderden soorten
vogels die gezamenlijk voor een sprankelende symfonie kunnen zorgen
We verzamelen tussen 18.45 en 18.55 uur bij ons clubgebouw
aan de Kreeft 28 in Klazienaveen. Aanmelden is niet strikt
noodzakelijk, maar wel gewenst.
Aanbevolen wordt om laarzen of hoge wandelschoenen te dragen.
Iedereen die wil leren en ervaren wat het natuurgebied Bargerveen te bieden heeft is welkom om mee te gaan. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Marinus de Jonge. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0653816070.
.

Costa Rica lezing Bert van Geel
Adembenemend mooi
Door ons uitgenodigd, omdat de reader van de lezing ‘Costa
Rica: in het spoor van mijn dromen’ veelbelovend was, kregen wij op 9 april Bert van Geel op bezoek. En we hebben er
van genoten. Zeer bevlogen sprak hij over de drie bezoeken
die hij aan het land bracht en daar wekenlang in de regenwouden vertoefde. Met als resultaat duizenden foto’s van de
veelzijdige flora en fauna in dit Midden-Amerikaanse land.
‘‘Een leven lang al, wegdromen, fantaseren, gedachten die
mijn diepste wens voedden om door het oerwoud te dwalen.
Intens genieten van alles wat we, normaal gesproken alleen
op TV, in boeken, achter glas of in de vensterbank zien. Dromen van de wonderbaarlijke natuur in de tropen.’’ Die dromen en fantasieën werkelijkheid laten worden.
Bert van Geel deed het in 2008, 2013 en 2015 en heeft hiervan een fantastisch onderhoudende lezing samengesteld. Met
foto’s van kleurrijke kikkers, hagedissen, vogels, vissen,
vlinders en baardagamen. Van trage stroompjes en watervallen omgeven door de mooiste bloemen
en planten in een groene wildernis.
Bert had een baardagaam meegebracht. Het zat heel even nieuwsgierig
te zijn, maar zocht al snel de beschutte
omgeving van de boekenplank (zie foto van Johnny Norda).
De lezing ‘Costa Rica: in het spoor van mijn dromen’ is een
echte aanrader vanwege de veelzijdigheid van de daar aanwezige flora en fauna, maar vooral ook door de gepassioneerde wijze van presenteren door Bert van Geel. Het was
adembenemend mooi!

Vrijdag 14 juni barbecueparty
We gaan weer voor een topopkomst
De jaarlijkse barbecueparty vindt 14 juni plaats. We beginnen om 19.00 uur en het duurt tot zo lang het nog gezellig is
tijdens het eten en drinken in ons clubgebouw. Vorig jaar
hadden we met 28 personen een topopkomst. Het hadden er
30 kunnen zijn. Fokko en Geertje Boelens moesten om een
vervelende reden verstek laten
gaan. Fokko kreeg ’s middags
hartproblemen en werd opgenomen in het ziekenhuis.
Geertje en Fokko hopen op 14
juni wel van de partij te zijn.
Als we het aantal van 30 personen nu wel halen dan zou dit
andermaal top zijn.
Het vlees komt wederom van kwaliteitsslager Bert
Stanneveld uit Emmen, Bargeroosterveld.
Voor de barbecueparty geldt dat leden hun man, vrouw,
vriend, vriendin of iemand anders die zin heeft om mee te
barbecueën mogen meenemen. Voor leden met één introducé
is het barbecuevlees gratis. Voor elke introducé meer moet
€ 10,00 worden betaald. Twee kopjes koffie zijn gratis en
een consumptie kost deze avond
€ 1,00.
Opgeven voor de barbecueparty is
noodzakelijk. Dit kan tot maandag
10 juni, 18.00 uur bij de secretaris.
Telefonisch op 0653816070 of door
middel van een e-mail naar
marinusdejonge@kpnmail.nl.

Inleveren copy De Minor van juni
Copy voor De Minor van juni moet vóór 24 mei worden 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.

Visjes, visvoer en waterplanten
In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen nog steeds
mooie exemplaren platy, zwaarddrager, guppy, kersenbuikcichlide en andere tropische soorten. Ook hebben we nog diverse soorten planten. De vissen en planten 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 2019/2020 AV Minor
14 Mei - Discussieavond over voortbestaan NBAT
01 Juni - Forelvissen
11 Juni - Slootexcursie
14 Juni - Barbecueparty
10 September - Clubavond met eigen invulling
08 Oktober - Lezing Jan Kempe - alles over terrarium
09 November - Verenigingshuiskeuring door Jacko Meliesie
12 November - Lezing William Kruizinga - Aquascaping
10 December - Uitslag huiskeuring met Jacko Meliesie
07 Januari - Nieuwjaarsborrel
11 Februari - Jaarvergadering

