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De onderwerpen in deze uitgave zijn: 
• Voorwoord door de voorzitter 

• Verenigingsactiviteiten zo goed als stilgelegd door corona 
• Seizoensontwikkeling vijver Ap Huizinga 

• Interessante lezing over Bargerveen, maar weinig opkomst 

 Het terrarium van Jan Kempe uit Erica, verenigingskampioen 2019! 



Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

 

Henk Prins   voorzitter        0628842883 
Ap Huizinga   vice-voorzitter       0615377268 
Marinus de Jonge  secretaris                      0653816070 
Fokko Boelens   penningmeester            0642523656 
Oene van Nugteren  bestuurslid       0620492798 

 

Overige taken 
 

Beheerder clubgebouw: Fokko Boelens 
Contactpersoon clubgebouw: Marinus de Jonge 
Beheerder website: Marinus de Jonge 
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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 

door de voorzitter 
Het coronavirus speelt de vereniging behoorlijk parten. Het 
clubgebouw is sinds maandag 22 november nog beperkt 
open. Alleen op zaterdagmiddag. Verdere activiteiten vinden 
er vooralsnog niet plaats. Het lijkt erop dat de vereniging als 
gevolg hiervan een financiële aderlating zal ondergaan. Heel 
erg jammer, maar het is niet anders. 

De meningen hoe om te gaan met het coronavirus, dat ons al 
sinds maart 2020 in de greep houdt, zijn zeer verdeeld. De 
één vindt dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn, de ander 
vindt dat het allemaal wel meevalt en dat maatregelen niet zo 
nodig zijn. Het leidt soms tot behoorlijke discussies. Overal. 
Ook in ons clubgebouw. En met discussiëren is niets mis 
mee. Dat houdt de boel levendig. Iedereen mag zijn of haar 
mening hebben. Zolang het maar binnen de grenzen van het 
toelaatbare is. En dat is, voor zover ik dat weet, in ons club-
gebouw steeds het geval geweest. Een heel belangrijke le-
vensregel is: Heb en houd respect voor elkaar. Wat dus niet 
gezegd kan worden van de mensen die oproerkraaien en zich 
tegen mensen keren die de rechtsorde moeten bewaken. La-
ten we met z’n allen hopen dat de sociale gemeenschap weer 
snel herstelt. 

Of de contactavond van 9 december door zal gaan, is op het 
moment van dit schrijven nog onduidelijk. Het onderwerp 
van deze avond was de bespreking van de aquaria van leden 
die aan de keuring mee zouden doen. Daar de keuring niet is 
doorgegaan, zal er bij doorgang van deze avond een ander 
onderwerp moeten worden gekozen. Het bestuur houdt jullie 
op de hoogte. 

Henk Prins 



Voor informatie en bespreking: 06-54254411 

info@visbeleving-oetz.nl - www.visbeleving-oetz.nl 

 

 

 

Slagerij Bert Stanneveld is de  

winkel vol lekkers. He t adres 

voor het lekkerste vlees, heer-

lijke specialiteiten, vers ge-

maakte maaltijden, alles voor 

de BBQ en heel veel lekkernij-

en om van te genieten..  

mailto:info@visbeleving-oetz.nl




Seizoenontwikkeling van mijn vijver 

(waargenomen en opgeschreven door 

A.J. Huizinga) 

Ap Huizinga heeft de ontwikkelingen in zijn vijver van 

maart tot en met oktober 2021 gevolgd en dit op papier 

gezet. Hieronder en hiernaasst zijn bevindingen. 

In maart-april worden de vissen in de vijver weer actief. 

Langzaam beginnen ook de planten en lelies weer te groei-

en.  Ik geef in de eerste weken de vissen wat voer. Niet 

veel, af en toe een beetje! De vissen hebben namelijk nog 

geen stofwisseling. Die komt in de winter pas weer op 

gang. Omdat de temperatuur in deze periode behoorlijk kan 

schommelen, bestaat door te veel voeren de kans op darm-

verstopping. Met als gevolg dat de vissen zouden kunnen 

sterven. Daarom bouw ik het voerproces langzaam op. 

De volgende periode is de zomer. De vissen worden zeer 

actief. Vooral tussen zes en zeven uur tot half negen probe-

ren ze te paren onder elkaar. Dit heb ik al een paar keer 

waargenomen. De zuurstofplanten komen ook weer op 

gang. Daarna de lelies, die mooie grote bladeren ontwikke-

len. Omdat de zomerse temperatuur behoorlijk kan oplo-

pen, hebben de vissen een mooie schuilplaats onder de gro-

te bladeren. Op het diepste punt tegen de bodem staan de 

vissen stil. Soms zie je ze dagen niet. Soms dacht ik dat er 

een reiger in de buurt was geweest. Maar gelukkig niet! 

Tekst gaat verder op de pagina hiernaast 



Nog even dit: In de vijver houd ik twee soorten lelies. De 
Nymphaea Attraction (lichtrood) en de Nymphaea Sulphurea 
(geel). Verder veel zuurstofplanten. Onder andere hoornblad 

en ceratophyllum demerus. De waterinhoud van de vijver is 
500 liter. Ik maak geen gebruik van een filter en UV! 

Aan de rand van de vijver zitten soms draadalgen, wat een 
gezond teken is. De vijver is altijd helder. De microsiemens-
waarde is 320, de PH is 7.8. De vissen zijn gezond. 

Als randbeplanting heb ik onder andere penningkruid, mos-
sen, veengras, sedums (vetkruid) en japans bloedgras. 

Ap Huizinga, Emmen 



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 

 



Clubgebouw vooralsnog 
alleen op zaterdagmiddag open 

 
Als gevolg van het hoge coronacijfer heeft het bestuur beslo-
ten om een aantal maatregelen te moeten nemen. 

 

1) De keuring van aquaria van leden die op 26 november zou 
worden gehouden niet door te laten gaan; 

 

2) De klaverjasavond op maandag tot nadere datum stil te 
leggen; 

 

3) De inloop in het clubgebouw op donderdagavond even-
eens tot nadere datum stil te leggen; 

 

4) Het clubgebouw blijft op zaterdagmiddag geopend van 
14.30 tot 17.00 uur. Wel worden bezoekers gevraagd corona-
maatregelen in acht te nemen: handen desinfecteren en de 
anderhalve meter afstand zo goed mogelijk te bewaken. 

 

Mochten er nieuwe wijzigingen plaatsvinden, zowel in posi-
tieve als in negatieve zin, dan houdt het bestuur jullie via e-
mail op de hoogte. 

 

Namens het bestuur, 
Marinus de Jonge 

—————————————- 

Interessante lezing over Bargerveen 
Opkomst valt bitter tegen 

 Erik Bloeming van Staatsbosbeheer hield 9 november een 
lezing in ons clubgebouw over de flora en fauna in het be-
schermde natuurgebied Bargerveen. Het werd een zeer on-
derhoudende informatieavond in ons clubgebouw. In het 
Bargerveen tussen Zwartemeer en Weiteveen ligt het laatste 
stukje, geheel niet afgegraven, hoogveen. Met name over de 
doelstelling om weer nieuw hoogveen te creëren was Bloe-
ming lovend. ‘De aanpak werkt’. De lezing over de dieren 
en planten die er leven en groeien, werden met prachtige fo-
to’s ondersteund. 








