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Adresgegevens clubgebouw 
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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 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 

Op de jaarvergadering van 12 februari 2019 werd de vraag 

gesteld of het haalbaar zou zijn om met een groep leden bij 

elkaar op visite te gaan met het doel om van elkaar van de 

aquarium- en vijverhobby te leren. Ik heb toen aangegeven 

de haalbaarheid hiervan te willen onderzoeken. Veel werk 

heb ik er niet voor hoeven te doen, want nog tijdens de jaar-

vergadering meldden zich zeven leden aan. Voldoende om er 

mee van start te gaan. De laatste dinsdagavond van maart, 

zoals aanvankelijk de bedoeling was, was te vroeg gegrepen, 

omdat de agenda’s niet op elkaar konden worden afgestemd. 

Dat konden Ap Huizinga, Roelof Snippe, Marc Janssen, Jan 

Kempe, Nico Bijleveld, Andries Bijkerk en Marinus de 

Jonge wel op 18 juni. Helaas moest Ap Huizinga op het laat-

ste moment afzeggen.  

Tijdens het eerste ‘Bakkie en plassie kieken’, zoals het eve-

nement spontaan werd gedoopt, werden achtereenvolgens de 

aquaria en vijvers van Marc Janssen, Roelof Snippe en An-

dries Bijkerk aan de spiedende ogen van de deelnemers on-

derworpen. Het was een waardevolle, leerzame en gezellige 

avond. 

In deze special van De Minor geeft Jan Kempe met teksten 

en foto’s een impressie van het ‘Bakkie en plassie kieken’ op 

18 juni. 

Op 24 september vindt de 2e editie plaats. Dan wordt een be-

zoek gebracht aan Nico Bijleveld, Ap Huizinga, Jan Kempe 

en Marinus de Jonge. Het is mogelijk om aan te sluiten. Je 

hiervoor aanmelden kan via marinusdejonge@kpnmail.nl. 

 

Marinus de Jonge 





‘Bakkie en Plassie kieken’ 

bij Marc Janssen 

 

Op 18 juni was het zo ver: de eerste maal dat we met een aan-

tal leden bij elkaar thuis hun aquarium, vijver of terrarium 

mochten bekijken. Als eerste hadden we afgesproken bij Marc 

Janssen in de Rietlanden in Emmen. We werden om 18.30 uur 

ontvangen met een kopje koffie en begonnen daarna in de zon-

nige tuin bij zijn speciaal voor koi’s ingerichte vijver. Zoals ik 

heb vernomen, heeft ook onze oud-voorzitter Henk Prins vele 

zweetdruppels gelaten bij de aanleg. De vijver is 5 x 3,5 meter 

en 2,2 meter diep en gedeeltelijk overschaduwt met een prach-

tige grote Japanse esdoorn. De vijver wordt gefilterd door een 

groot filter van maar liefst 2 x 1 x 1 meter en een Helofytenfil-

ter. Het resultaat is een zeer heldere vijver waarin 12 prachtige 

koi’s zwommen variërend in grote van 50 tot 100 centimeter. 

Marc vertelde dat er soorten als Mokasi Ogon, Yamabugi, 

Akami Kigoi en Shagoi in zwemmen wat mij als koi-leek na-

tuurlijk niets zei en waarvan ik de namen wellicht niet goed 

heb geschreven. De koi’s aten gewoon uit de hand. Het filter 

werd goed bekeken en Marc gaf veel uitleg. Hierna gingen we 

binnen bij zijn gifkikkerterrarium kijken. Zoals u misschien 

weet is Marc bij de landelijke huiskeuring van 2018 met dit 

terrarium op de 2e plaats geëindigd. Het was zeer de moeite 

waard om het met eigen ogen te zien. Het terrarium met de 

maten 80 x 60 cm en 70 cm hoog is een prachtig stukje mini- 

jungle met diverse soorten Bromelia, Neoregelia en orchi-

deeën. De zeer kleurrijke bewoners van het terrarium zijn 5 

stuks Dendrobatus Tinctorius Azureus en 5 stuks Oophaga Pu-

milio Escudo. Andries Bijkerk zat met de mond open naar het 

terrarium te kijken en zei: ‘Hier kan ik nou uren naar kijken’. 

We moesten echter alweer naar de volgende deelnemer. 





De tekst en foto’s van het 

‘Bakkie en plassie 

kieken’ bij Marc Janssen 

zijn gemaakt door 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 



‘Bakkie en Plassie kieken’ 

bij Roelof Snippe 

 

De volgende deelnemer waar we thuis mochten komen kij-

ken was Roelof Snippe in Zandpol. We kwamen daar zo rond 

19.30 uur aan en ook daar gingen we eerst even bij de vijver 

kijken. De vijver is circa 8 x 3,5 meter en op het diepste punt 

ongeveer 1,2 meter diep. Het eerste wat ons opviel waren de 

vele groene kikkers in allerlei maten. De vijver lag bij een 

tuinhuis waar de familie van Roelof lekker buiten zat op de-

ze warme avond. Ook was er een grote moestuin aanwezig. 

Hierna gingen we naar binnen waar we al meteen langs een 

groot doorkijkaquarium kwamen met de maten 165 x 60 x 

65 cm. Roelof vertelde het een en ander over zijn Zuid-

Amerika biotoopaquarium en liet ook vol trots zijn zelfge-

bouwde ombouw zien. En natuurlijk werd ook hier de tech-

niek zoals filter en verlichting bekeken. De bewoners van het 

aquarium zijn onder andere maanvissen met diverse kleuren, 

kardinaal tetra’s, corydoras en apistogramma agassizii. Er 

werd nog wat gepraat over de beplanting en de aanwezigheid 

van de soorten apistogramma en de maanvissen. Marc gaf, in 

zijn welbekende rol als keurmeester, wat tips aan Roelof en 

had nog een interessant verhaal over zwarte maanvissen. Na-

melijk dat je deze niet bij elkaar kan zetten om te kweken 

omdat je dan kneuzen krijgt. Hierna gingen we nog even de 

tuin in waar Roelof ons nog een rondleiding gaf door zijn 

moestuin en ons van alles vertelde over sla, worteltjes, rode 

bieten, aardappels enzovoort. Waarna we er door Marinus de 

Jonge aan werden herinnerd dat we naar de volgende deelne-

mer onderweg moesten. Dit volgens een door hem keurig in 

elkaar gedraaid schema. 





De tekst en foto’s 

van het ‘Bakkie 

en plassie kieken’ 

bij Roelof Snippe 

zijn gemaakt door 

Jan Kempe. 



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 

 



‘Bakkie en plassie kieken’ 

bij Andries Bijkerk 

 

Zo rond 20.15 uur kwamen we aan bij Andries Bijkerk. Hij 

woont in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek. 

Het eerste wat we zagen was dat er druk werd gegraven aan 

een nieuwe vijver voor (muskus)schildpadden. Weer een 

klein stukje verder kwamen we bij een vijver van ongeveer 4 

x 2,5 meter met daarin maar liefst 53 schildpadden, waarover 

Andries zeer enthousiast vertelde. De soorten schildpadden, 

die in deze vijver zwemmen zijn Ploradiana (hoop dat ik dit 

goed schrijf Andries), Rood- en Geelwang en 2 soorten 

Zaagruggen. Een grote volière van circa 10 x 8 meter en on-

geveer 3,5 meter hoog viel hierna in het oog. Ook hier ver-

telde Andries vol passie over alle dieren die hierin rond vlie-

gen en lopen. Zoals de uit Nieuw-Zeeland afkomstige par-

kietensoort Kakariki, waarvan er op dat moment 3 vrouwen 

aan het broeden waren. Andere soorten zijn Engelse graspar-

kiet, Princes of Whales parkiet, Agapornis en Californische 

kuifkwartel. Ook werd in een afgescheiden gedeelte van de 

volière een groep van 35 Chinese eekhoorns gehouden. 

Prachtige en actieve diertjes, die volgens Andries als enige 

eekhoornsoort in een groep gehouden kunnen worden. Hier-

na kwamen we bij een groot konijnenverblijf met de soort 

Trianta Trianta. Andries vertelde hierover een interessant en 

wetenswaardig verhaal. Namelijk het verhaal dat deze soort 

in de jaren 30 van de vorige eeuw in Zuidoost-Drenthe werd 

gekweekt vanwege zijn oranje kleur. Dit om de verbonden-

heid met het koningshuis aan te tonen. Direct na de oorlog 

waren er nog slechts 12 exemplaren over (de rest was opge-

geten in de oorlog).  



Hierna kwamen we langs nog een vijver van circa 8 x 6 me-

ter met lelies en alleen kikkers en salamanders. Niet zolang 

geleden is nog een auto hierin terechtgekomen. Tot onze ver-

rassing bleek er nog een vijver te zijn van ongeveer 12 x 5 

meter met koi’s en goudwindes en een aantal grote lelies. 

Vanaf het terras was er een prachtig en rustgevend uitzicht 

op deze vijver. Nog even naar binnen, want er was ook nog 

een terrarium met 5 rattenslangen. Toen ze door Andries uit 

het terrarium werden gehaald, deinsde Nico Bijleveld achter-

uit, maar Marc en ikzelf wilden ze wel even vasthouden. Na 

nog een drankje op het terras gingen we allemaal met een 

heel fijn gevoel op huis aan. Het was een zeer enerverende, 

leuke en leerzame avond. Ik hoop dat dit verslag en de foto’s 

ook iets van dit gevoel meegeeft. Mede namens de andere 

deelnemers Marc, Nico, Andries, Roelof en Marinus. 

Jan Kempe 



 Tekst en foto’s ‘Bakkie 

en plassie kieken’ bij 

Andries Bijkerk zijn ge-

maakt door Jan Kempe. 

In september is de 2e 

editie. Wie ook mee wil 

is uiteraard van harte 

welkom. 












