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 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 van de secretaris 

 Henk Prins voorzitter ad interim 

 Lezing Thailand door Jan en Margie van der Heijden 

 Bezoekschema jaarlijkse keuring aquaria leden 



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: Marinus de Jonge 

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 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 zater-

dagmiddag. 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 aquarium-

praatje. 



Voorwoord 

van de secretaris 
 

Het is november. En dat betekent dat onze jaarlijkse keuring 

van aquaria van leden voor de deur staat. Op 9 november 

krijgen Nico Bijleveld, Ap Huizinga, Marinus de Jonge, 

Marcel Kemper, Jan Kempe en Sander Beerling bezoek van 

bondskeurmeester Jacko Meliesie uit Kampen. Het bestuur 

wenst de deelnemers en de keurmeester veel succes. De uit-

slagavond is op 10 december. 

 

In De Minor van september is gemeld dat Roelof Snippe tot 

voorzitter ad interim was benoemd. Hij heeft zich echter te-

ruggetrokken en heeft ook bedankt als lid. Onze oud-

voorzitter Henk Prins heeft zich bereid verklaard de functie 

op zich te willen nemen tot aan de jaarvergadering van 11 

februari 2020. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen 

zich melden bij de secretaris. 

 

Op de contactavond van 12 november staat Thailand cen-

traal. Jan en Margie van der Heijden maakten in het voorjaar 

een rondreis door dit Aziatische land. Van de natuurschoon 

maakten zij honderden foto’s en video’s en hebben die ver-

pakt in een powerpointpresentatie. 

 

De 11e editie van de Vivarium-beurs vindt zaterdag 2 en zon-

dag 3 november plaats in het Autotron aan de Graafsebaan 

133 in Rosmalen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 

uur. Dagkaarten kosten € 12,50, kinderen tot en met acht jaar 

hebben gratis toegang. De door Vivarium op vele plaatsen 

verspreide flyers met kortingsbon zijn alleen geldig aan de 

kassa. Parkeren kost € 6,00. Meer informatie is te vinden 

op www.vivariumbeurs.nl. 

Marinus de Jonge 



12 November lezing over Thailand 

door Jan en Margie van der Heijden 

 

Op onze contactavond van 12 november staat Thailand cen-

traal. Jan en Margie van der Heijden uit Stolwijk maakten in 

maart van dit jaar een tocht door dit Aziatische land en 

maakten daar een foto- en videopresentatie van. 

 

“Onze reis begint in Bangkok met een bezoek aan de groene 

long van de stad (Bang Krachao) en voor we de natuur in-

trekken werpen we nog even een blik op het drukke en toe-

ristische centrum’’, begint Jan van der Heijden zijn verhaal. 

“Vanuit Bangkok rijden we naar het natuurgebied Khao Yai. 

Dit is het eerste nationale park van Thailand. Het is doorsne-

den met riviertjes en heeft een zeer rijke biodiversiteit. Hier 

zien we bijvoorbeeld een neushoornvogel bij het verzorgen 

van zijn vrouwtje in het nest. Ook troffen we hier prachtige 

hagedissen aan. Onze volgende stop is een verblijf aan de 

River Kwai, bij het Sai Yok nationaal park en het Erawan 

park met zijn vele watervallen. Hier hebben we leuke onder-

water opnamen ge-

maakt in de rivier-

tjes.” 

 

Het volgende verblijf 

van Jan en Margie 

ligt bij het grootste 

park van Thailand, 

Kaeng Krachan. 

“Hier zagen we de 

wilde olifanten, gib-

bons en vele kleurrij-

ke vogels, hagedis-

sen en insecten.” 

 

 



De  laatste stop van Jan en Margie was het eilandje Koh 

Kood voor de kust van Cambodja in de Golf van Thailand. 

In het heldere zeewater maakten zij mooie onderwater opna-

mes. 

 

“De films en foto’s zullen mensen versteld doen staan van 

deze kleurrijke onderwaterspiegel’’, belooft Jan van der 

Heijden. De lezing van Jan en Margie van der Heijden over 

hun rondreis door Thailand is er één voor alle natuurliefheb-

bers, want bijna alles wat de natuur aan kleurrijks biedt komt 

voorbij: vissen, reptielen, amfibieën, allerlei andere bijzon-

dere dieren, vogels, insecten, planten en bloemen.”  

 

De lezing op 12 november in ons clubgebouw begint om 

19.45 uur. Ook niet-leden zijn welkom. 

 

De foto’s op beide pagina’s maken onderdeel uit van de pre-

sentatie van Jan en Margie van der Heijden. 





9 november verenigingshuiskeuring 

Bezoekschema deelnemers 
  

Keurmeester is Jacko Meliesie. Chauffeur van de dag is 

Henk Prins. Fokko Boelens treedt ‘s ochtends en ‘s middags 

op als gastheer. Marinus de Jonge ondersteunt waar nodig. 

 

09.00 uur: samenkomst met koffie in ons clubgebouw aan de 

Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen 

 

09.15 uur: vertrek clubgebouw 

 

09.45 uur: Nico Bijleveld 

Hoekenakker 11, 7854 RX Aalden. Tel: 0591-377449 

 

10.45 uur: Marcel Kemper (bak 1) 

Sluisstraat 146, 9581 JH Musselkanaal. Tel: 0599-751636 

 

11.05 uur: Marcel Kemper (bak 2) 

Sluisstraat 146, 9581 JH Musselkanaal. Tel: 0599-751636 

 

11.25 uur: Marcel Kemper (bak 3) 

Sluisstraat 146, 9581 JH Musselkanaal. Tel: 0599-751636 

   

12.20 uur: Ap Huizinga 

Dingspillaan 19, 7824 GB Emmen. Tel: 06-15377268 

 

13.10 uur: maaltijd in ons clubgebouw 

 

14.00 uur: Marinus de Jonge 

Kruizemunt 10, 7892 AB Klazienaveen. Tel: 06-53816070 

 

14.50 uur: Jan Kempe 

Kerkweg 153, 7887 BE Erica. Tel: 06-54738811 

 

15.40 uur: Sander Beerlink 

Uithof 35, 7761KK Schoonebeek. Tel: 06-20241519 

 

16.30 uur: nababbelen in het clubgebouw  

 

Het  bestuur wenst Jacko Meliesie veel keuringsplezier en 

wenst de deelnemers veel succes: toi, toi, toi.  



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 



Oudgediende Henk Prins 

neemt voorzitterschap waar 
 

Zoals in het voorwoord al is gemeld, neemt Henk Prins het 

voorzitterschap waar. Hij doet dit vanaf 1 november en doet 

dit tot de jaarvergadering van 11 februari volgend jaar. Het-

geen betekent dat kandidaten voor het voorzitterschap zich 

vanaf nu kunnen melden bij de secretaris. 

 

Henk Prins is natuurlijk bepaald geen onbekende binnen on-

ze vereniging. Van 1971 tot 2017 vervulde hij de functies 

van commissaris, secretaris en voorzitter. In het onderstaan-

de tijdpadschema wordt de bestuursinzet van Henk Prins uit-

eengezet: 

 

1971 – 1983 / Commissaris Activiteiten- en adviescommissie 

1986 – 1988 / Secretaris en commissaris Activiteiten- en ad-

viescommissie 

1989 – 2006 / Voorzitter en commissaris Activiteiten - en ad-

viescommissie 

2007 – 2013 / commissaris Activiteiten- en adviescommissie 

2014 – 2017 / Voorzitter 

 

Henk Prins, links op de foto waar hij wordt gewaardeerd 

voor 45 jaren onafgebroken inzet voor onze vereniging, is 

door het bestuur gevraagd de functie van voorzitter op zich 

te nemen nadat die 

onlangs weer vacant 

was geworden en 

waardeert het dat hij 

die functie in de ko-

mende maanden op 

zich wil nemen. 

 

Het bestuur 





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 

 





Inleveren copy De Minor van november 

 

Copy voor De Minor van november moet vóór 25 november 

worden ingeleverd. Copy naar marinusdejonge@kpnmail.nl. 

Het kan ook zijn dat iemand iets interessants heeft te vertel-

len, maar onbedreven is dit op te schrijven. Schroom niet om 

hierover contact te leggen met de redactie. Het vertelde ver-

haal zal door de redactie op de juiste wijze op papier worden 

gezet. 

 

Visjes - visvoer - aquariumbenodigdheden 

 

In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die 

al geschikt zijn voor een aquarium vanaf 60x30x30 cm. On-

der andere diverse soorten barbelen (zoals zebra danio), 

zalmpjes, platy’s, guppen en kersenbuikcichliden. De vissen 

zijn tegen geringe vergoeding te koop. Ook voor niet leden. 

Wie belangstelling heeft kan op donderdagavond of zater-

dagmiddag langskomen in ons clubgebouw. Er is dan altijd 

wel iemand aanwezig die kan helpen. Ook vele soorten diep-

vriesvoer en droogvoer als vlokken en granulaat is op voor-

raad. Verder ook nog aquariumbenodigdheden als schepnet-

jes, verwarmingselementen, watten, verlichting en dies meer. 
 

Jaaragenda 2019/2020 AV Minor 

 

09 November - keuring aquaria leden door Jacko Meliesie 

12 November - lezing Jan van der Heijden 

10 December - uitslagavond keuring door Jacko Meliesie 

07 Januari - nieuwjaarsborrel 

11 februari - jaarvergadering 

10 Maart - nog in te vullen 

14 April - nog in te vullen 

12 Mei - invulling door leden 

 








