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Het aquarium van verenigingskampioen Nico Bijleveld uit Aalden. In de Landelijke Huiskeuring 2018 van de NBAT eindigde hij als 10e.
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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
van de secretaris
De zomer is voorbij, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Dagen met veel zon hebben plaatsgemaakt voor dagen met veel
regen. Kortom: tijd om het buitengebeuren in te ruilen voor
het binnengebeuren.
Maandagavond 7 oktober start de klaverjascompetitie. De
aanvang is om 19.30 uur. Er wordt gekaart om geldprijzen.
Ook niet leden zijn welkom deel te nemen.
De contactavond van 8 oktober wordt ingevuld door Jan
Kempe. Aan de hand van foto’s en video’s brengt hij de totstandkoming van zijn pijlgifkikkerterrarium in beeld. Ook
niet leden zijn welkom. Aanvang: 19.45 uur.
De uitslag van de Landelijke Huiskeuring is op 12 oktober.
Deze wordt gehouden in Sociaal Cultureel centrum De Twee
Marken in Maarn. Voor wie er heen wil: Het gebouw ligt aan
het Trompplein 5. De bijeenkomst begint om 12.30 uur.
De keuring van onze huisaquaria is op 9 november. Jacko
Meliesie keurt. Opgeven hiervoor kan nog tot en met 8 oktober. De uitslagavond is op 10 december.
De contactavond van 12 november zal niet worden ingevuld
door William Kruizinga. Hij had andere plichtplegingen. Jan
van der Heijden uit Stolwijk treedt op als vervanger. Het onderwerp van de lezing is ‘Thailand’.
Helaas stagneert de groei van de vereniging. Wel veranderen
de gezichten. Leden gaan en leden komen. Het jaar afsluiten
met 50 leden zullen we denk ik niet halen. Maar we geven de
moed niet op!
Marinus de Jonge

‘Bakkie en plassie kieken’
bij Ap Huizinga
24 September was het zover,: de 2e avond ‘Bakkie en plassie
kieken’ bij leden van Minor. Roelof Snippe, Nico Bijleveld,
Marinus de Jonge, Andries Bijkerk en ondergetekende meldden zich om 18.45 uur bij Ap Huizinga in Emmen. Marc Jansen had zich na een drukke dag als kleine zelfstandige afgemeld. Ap gaf een rondleiding door huis en tuin. We begonnen
in de door hem zelf aangelegde sfeervolle Japanse tuin. Hij
vertelde dat hier ooit een grote koivijver lag. Nu lag er een vijver van ca. 200x120 cm, die hij van de buren had gekregen. Er
zwemmen 8 goudvissen in. Ook was er, zoals Ap het zelf
noemde, een bejaardenhuis voor parkieten. Een ruime volière
waarin de valk- en grasparkieten volop de ruimte hebben. In
een mini vijvertje zwommen Chinese danio’s. Voor wij weer
het huis in mochten, liet Ap ons eerst nog zijn garage zien.
Hier hingen alle NBAT-diploma’s die hij in de loop der jaren
in verenigings-, districts- en landelijk keuringsverband had behaald. En dat waren er, schat ik, wel 50. Wie het juiste aantal
wil weten moet dit maar eens aan Ap zelf vragen. Eenmaal in
huis werden we door Ap meegenomen naar de verdieping. Er
vielen een kast met tientallen bekers en door Ap behaalde erediploma’s te zien. Weer beneden was er nog net tijd om het
Tanganyika-speciaalaquarium van 160x60x60 cm te bekijken.
Ap is een paar jaar geleden weer teruggevallen op zijn oude
liefde. Inmiddels heeft hij weer zeer verdienstelijk aan een
aantal keuringen meegedaan. Getuige de helderheid van het
water verricht de potfilter goed werk. De 4 led-lampen zorgen
voor mooie bealging op de stenen.
Jan Kempe

‘Bakkie en plassie kieken’
bij Ap Huizinga.
Tekst: Jan Kempe.
Foto’s : Marinus de Jonge
en Jan Kempe.

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

‘Bakkie en plassie kieken’
bij Nico Bijleveld
Na een ritje van circa 20 minuten kwamen we om 19.45 uur
aan in Aalden. Wil, de vrouw van Nico, stond ons al bij de
voordeur op te wachten. Behalve door Wil werden we ook
hartstochtelijk begroet door heidewachtel Senna. Nico vertelde dat hij al 53 jaar aquariaan is. Toen hij het huidige huis
betrok vond hij één wand ideaal om er een indrukwekkend
aquarium neer te zetten: 275x45x50 cm. Een plantenbak!
,,Want ik ben een plantenman’’, zegt Nico. Met succes deed
hij mee aan verenigings-, districts- en landelijke keuringen.
Aan de tegenoverliggende wand staat een bank waarop Nico
op zijn gemak van zijn ‘bak’ kan genieten. Nadat er nog wat
stoelen waren bijgezet, mochten wij nu van zijn aquarium
genieten. Want genieten deden we! Er kwamen veel vragen
over de plantensoorten. Nico nam alle tijd om ze te beanwoorden. Het visbestand bestaat uit 13 torpedobarbelen
Sahyadra (Punctius) denisonii, 12 gemarmerde bijlzalmen
Carnegiella strigata, 20 dwergbotia’s Ambastaia sidthimunki
en 24 diamantzalmen Moenkhausia pitteri. Getuige de jonge
vissen staat ook de voortplanting in dit aquarium niet stil.
Het water wordt gefilterd door 2 potfilters. De 8 t5 tl buizen
met de kleurcodes 830 en 840 zorgen er mede voor dat het
plantenbestand goed floreert. Een van de potfilters ruist af en
toe. Nico vertelde dat niet ongedaan te kunnen krijgen en dat
er binnenkort waarschijnlijk een nieuw filter zal worden aangeschaft. Na een glaasje werd het tijd om richting Erica te
vertrekken. Op de valreep wees Nico mij op een grijze roodstaart papagaai, de 32 jaar oude en goede prater Pico. Door
het aandachtvragende aquarium was mij de papagaai niet opgevallen. Wel een leuk en grappig beestje overigens.
Jan Kempe

‘Bakkie en plassie kieken’
bij Nico Bijleveld.
Tekst: Jan Kempe
Foto’s: Marinus de Jonge
en Jan Kempe

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 ziekenboeg
Iedereen beterschap gewenst
Rob Suidman heeft vijf weken in het ziekenhuis gelegen. Ter
ondersteuning van zijn hart is bij hem een paar jaren geleden
een L-vat geïmplanteerd en dat was gaan ontsteken. Op het
moment maakt Rob het naar omstandigheden weer goed.
Renske Huizinga, de echtgenote van onze vicevoorzitter Ap,
heeft in juli een zware buikoperatie gehad. Na een paar dagen
opname in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis. Het herstel
verliep niet voorspoedig getuige een ontsteking aan de buikwand. Renske is nog niet de oude, maar wel weer behoorlijk
opgeknapt.
Giny Prins, de echtgenote van onze voormalige voorzitter
Henk, had haar vakantie in Duitsland graag anders zien verlopen. Bij het uitstappen van de caravan wiebelde ze van het afstapje. De vakantie werd voortgezet, maar Giny kon amper lopen. Eenmaal thuis werd een bezoek aan het ziekenhuis gebracht. Uit de röntgenfoto’s bleek dat zijn een enkel op twee
plaatsen had gebroken.
Karel Gnodde heeft onlangs onderzoeken in het ziekenhuis gehad. Hieruit is gebleken dat de meest gevreesde ziekte, waarmee Karel eerder te maken kreeg, niet is teruggekomen. Karel
heeft COPD en zijn longinhoud laat te wensen over. Hij krijgt
longrevalidatie. Ondanks de mindere conditie loopt Karel met
hond Sergej 3x per dag vijf kilometer in het Valtherbos.
Machiel Bergsma en Henk Bos zijn de 80-plussers in onze
vereniging. Beiden hebben zo hun ouderdomsklachten, komen
‘s avonds bijna de deur niet meer uit, maar genieten gelukkig
nog dagelijks van onze gezamenlijke hobby.
Marinus de Jonge

’Bakkie en plassie kieken’
bij Jan Kempe
Van Aalden naar Erica. Ofwel: van Nico Bijleveld naar Jan
Kempe. Mede door regen onderweg raakten Nico en Ap, beiden in eigen auto, het zicht op de rest van de stoet auto’s
kwijt. Toen ze om 20.50 uur nog niet waren gearriveerd aan
de Kerkweg maar even gebeld met Ap. Zowel Nico als hij
stonden aan de Eendrachtstraat in Erica en ze verwachtten
over vijf minuten bij het huis van Jan te zijn. En zo gebeurde
het. Jan praatte Ap en Nico bij om vervolgens de draad weer
op te pakken bij waar hij was gebleven toen Nico en Ap er
nog niet waren. Het terrarium van Jan staat in zijn werkkamer en heeft de maten 90x70x80 centimeter. De levende have in dit prachtig stukje mini- jungle met diverse soorten
planten als Bromelia’s en Neoregelia’s, varens en orchideeën, klimplanten en mossen bestaat uit drie soorten pijlgifkikkers: 4 Dendrobatus Tinctorius Azureus, 4 Ranitomeya benedicta en 2 Phyllobatus terribilis orange. Kikkers moeten uiteraard ook eten. Jan kweekt zijn eigen fruitvliegjes en in het
terrarium verzamelen deze zich massaal op schijfjes mandarijn.Vroeger kweekte Jan volop met zijn kikkertjes. Nu zet
hij af en toe nog wat kikkerrit apart. De foto’s op de pagina
hiernaast spreken voor zich.
Na het nuttigen van een glas fris, bier of rode wijn zat de
tweede editie van het ‘Bakkie en plassie kieken’ erop. En net
als de eerste mag ook deze zeer succesvol worden genoemd.
Voor wie het niet weet: Jan Kempe is ontwerper/Art director
in zijn eigen onderneming Kempe Zoo Design en heeft in die
hoedanigheid bijgedragen aan het ontwerp van Wildlands in
Emmen en andere (dieren)parken.
Marinus de Jonge

‘Bakkie en plassie kieken’
bij Jan Kempe.
Tekst en foto’s: Marinus
de Jonge. Bij voldoende
deelnemers start een nieuwe toer op 21 januari
2020.

Contactavond 8 oktober
Lezing: ‘Mijn pijlgifkikkerterrarium’
Al vanaf zijn tienerjaren is Jan Kempe liefhebber van het
houden en onderhouden van vivaria . Van zijn laatste project
heeft de 59-jarige een powerpoint-presentatie gemaakt. Op
onze contactavond van 8 oktober laat hij de totstandkoming
van zijn pijlgifkikkerterrarium van begin tot wat het nu is
zien. De lezing in ons clubgebouw begint om 19.45 uur.
Ook niet leden zijn welkom.
Jan Kempe vertelt wat zijn toehoorders ongeveer kunnen
verwachten: ‘’Ik heb een powerpoint-presentie in elkaar gekunsteld met veel foto’s en filmpjes. Van een kale bak tot
volledige inrichting van het terrarium. De gebruikte techniek
wordt zichtbaar gemaakt, ik laat de opbouw van de door mijzelf gemaakte achter- en zijwanden zien en hoe de opbouw
van de bodem tot stand is gebracht. Ook vertel ik over de
sproei-installatie en het watervalletje.’’
Als de techniek klaar is, kan met de inrichting worden begonnen.
‘’Ik laat zien hoe het terrarium wordt beplant en bevolkt met
de pijlgifkikkers. En hoe de beplanting zich in de loop van
een half jaar heeft ontwikkeld, toon ik aan met foto’s en video’s. Verder vertel ik ook nog over de nakweek van de kikkers uit dit terrarium en laat ik natuurlijk nog wat bewegende
beelden van de zeer kleurrijke kikkertjes zien.’’
Jan Kempe is lid van onze vereniging en is in het dagelijks
leven ontwerper. In die hoedanigheid heeft hij bijgedragen
aan het ontwerp van Wildlands in Emmen en andere (dieren)
parken.
Marinus de Jonge

Inleveren copy De Minor van november
Copy voor De Minor van november moet vóór 24 oktober
worden ingeleverd. Stuur copy naar
marinusdejonge@kpnmail.nl. Het kan ook zijn 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
aquariumbenodigdheden
In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die
al geschikt zijn voor een aquarium vanaf 60x30x30 cm. Onder andere diverse soorten barbelen (zoals zebra danio),
zalmpjes, platy’s, guppen en kersenbuikcichliden. 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. Verder ook nog
aquariumbenodigdheden als schepnetjes, verwarmingselementen, watten, verlichting en dies meer.

Jaaragenda 2019/2020 AV Minor
08 Oktober - ’Mijn pijlgifkikkerterrarium’ - Jan Kempe
09 November - Verenigingshuiskeuring - Jacko Meliesie
12 November - lezing Jan van der Heijden
10 December - Uitslagavond huiskeuring met Jacko Meliesie
07 Januari - Nieuwjaarsborrel
11 Februari - Jaarvergadering

