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Aquariumvereniging MINOR
Beste aquarianen,
Het is weer april, en als aquariumvereniging hebben we een roerige maand maart gehad.
Gelukkig wel in positieve zin. Zo hadden we een cursus ( zo mogen we het wel noemen)
aquascaping, welke met 26 man zeer goed bezocht mag worden genoemd. Zeer veel mensen
van buiten, en het heeft ons ook nog eens een nieuw lid opgeleverd. Zo zie je maar weer
hoezeer de nieuwe discipline van het aquascapen leeft, waar we als vereniging en bond veel
meer moeten gaan doen.
Verder hadden we afgelopen maand de uitslag van de districtskeuring, welke voor Minor zeer
goed verliepen. Ap Huizinga en Marc Jansen werden eerste in hun categorie, terwijl Nico
Bijleveld verdienstelijk de 2e plaats pakte. Doordat de persoon die de eerste plaats had weten
te veroveren heeft laten weten niet mee te gaan doen met de landelijke huiskeuring gaat Nico
in zijn plaats, waarmee Minor voor het eerst in onze geschiedenis 3 leden afvaardigt voor de
landelijke huiskeuring. Goed gedaan heren, en namens iedereen alvast veel succes.
Ook heeft het dagelijks bestuur de papieren getekend waarmee we gebruik kunnen maken van
de 1/3e regeling van de gemeente Emmen. Hierdoor kunnen er zo’n 40 zonnepanelen op het
dak van ons clubgebouw geplaatst worden, met als doel onze energiekosten drastisch omlaag
te brengen.
En ik zou het bijna vergeten, 10 april is onze volgende contactavond, deze keer met een lezing
van Theo Verheij. Het onderwerp kan op de avond zelf vastgesteld worden, maar zijn
lezingen zijn altijd wel boeiend te noemen. Ik hoop jullie allen te mogen verwelkomen.
Tot ziens,
Johnny Norda
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Geachte Leden
Het jaar 2018 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?
Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor schommelt al enige jaren
rondom de 40! Het jaar 2018 afsluiten met 50 leden/donateurs! Zou dat kunnen? Niet als we
stil blijven zitten. Actie is daarvoor noodzakelijk! In het bestuur wordt in het komende jaar
frequent nagedacht en gediscussieerd op welke wijze wij de omvang van de club zouden
kunnen versterken. Hoe simpel of ingewikkeld ingebrachte ideeen ook zijn, er is stof om over
te praten. Van de voortgang houden we jullie op de hoogte door middel van een e-mail en/of
de Nieuwsbrief.
Jullie, medeleden en donateurs dus, kunnen uiteraard ook een bijdrage leveren door eveneens
één idee of meerdere ideeën aan te dragen. We willen graag weer een vereniging zijn waar
groei inzit. Denk daarom met ons mee, zodat we met alle inbreng tot een plan van aanpak
kunnen komen dat hopelijk het succes krijgt dat wij nastreven. Ideeën kunnen worden
gemaild naar marinusdejonge@kpnmail.nl of in ons clubgebouw worden afgegeven dan wel
doorgegevens aan één van de daar aanwezige bestuursleden.
Namens het bestuur,
Marinus de Jonge, secretaris

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal in 2018 gemaakt worden door Johnny Norda.
Johnny kunt u altijd mailen als u een stukje geplaatst wilt hebben.
Verder zal Johnny toch ook zijn eigen invulling geven zodat u weer veel leesplezier zult
beleven.
Het mail adres is : norda81@hotmail.com
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Contactavond
Op 10 april houden wij onze maandelijkse contactavond. Theo Verheij uit Wapenveld geeft
dan een lezing over aquariumplanten, tropische vissen en allerlei dat betrekking heeft op de
aquariumhobby. De avond in ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in Klazienaveen begint om
19.45 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

Overzicht contactavonden AV Minor
Invulling contactavonden (2e dinsdag van de maand):
10 April 2018 - lezing Theo Verheij: 'Planten, vissen, allerlei'
08 Mei 2018 - eigen avond
12 Juni 2018 - slootexcursie
15 juni 2018 - barbecue-avond
11 September 2018 - eigen avond

09 Oktober 2018 - lezing Peter Oranje: 'Adembenemende waterdieren in Zuid Amerika'
13 November 2018 - lezing Willem Postma (ovb)
11 December 2018 – uitslagavond Huiskeuring
08 Januari 2019 - Nieuwjaarsborrel

Klaverjassen
Het klaverjassen is inmiddels ten einde, en de prijzen zijn verdeeld. Begin oktober zal het
weer aanvangen, tot pakweg maart.
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Website
Als vereniging is het tegenwoordig belangrijk om vindbaar te zijn op internet. Ook in het
belang van het voortbestaan van onze vereniging willen wij meer en effectiever gebruik gaan
maken van internet. Afgelopen maand is onze vernieuwde website online gegaan, deze wordt
nu gehost door onze nieuwe sponsor Webba, een groeiend webhostingbedrijf hier uit Emmen.
De website is te vinden op het oude vertrouwde adres: www.aquarium-minor.nl

Participatiewebshop
De gemeente Emmen biedt extra ondersteuning aan mensen met een laag inkomen zoals de
stimuleringsregeling en de participatieregeling, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht
komen. Dit houdt onder andere in dat mensen met een laag inkomen de contributie voor
Minor via deze regeling zouden kunnen betalen, om een voorbeeld te noemen. Via de website
www.participatiewebshop.emmen.nl kan men zien of men hier aanspraak op kan maken.

Flyeractie
In verband met ons streven om het ledenaantal weer omhoog te krijgen hebben we een flyer
laten drukken. Het doel hiervan is dat onze leden hier een aantal van meenemen, en deze
overhandigen aan personen -of door de brievenbus gooien bij huishoudens- die een aquarium
hebben en misschien geen weet hebben van onze vereniging. Hopelijk draagt dit bij aan ons
doel, en daarmee aan het op lange termijn voorbestaan van onze vereniging.

Ditrictskeuring 2018
24 maart hadden we de jaarlijkse uitslag van de districtskeuring Noord Nederland ( DNN).
Namens Minor deden Ap Huizinga mee in de categorie Speciaalaquarium, Nico Bijleveld in
de categorie Gezelschapsaquarium en Marc Jansen in de categorie Paludarium. Onze
vereniging was hier goed vertegenwoordigd, naast de 3 deelnemers waren er nog meerdere
leden ( inclusief mezelf) plus ega’s aanwezig. Al met al zo’n 10 personen. Volgens
keurmeester Jacko Meliesie was het sowieso een goed bezocht evenement, vergeleken met
een uitslag elders in het land.
Voor het eerst is de uitslag op een middag gehouden in plaats van ’s avonds. Het is mij en
mijn passagiers wel goed bevallen, maar we horen ook andere geluiden. Dit zullen we nog
even goed moeten evalueren bij de volgende districtsvergadering.
De deelnemende aquaria waren van een zeer hoog niveau, en elk aquaria was uitgebreid
gefilmd om hier vertoond te worden. Je wordt hier in elk geval goed met je neus op de feiten
gedrukt, een aquarium waar ik nogal van onder de indruk was kreeg van de keurmeester een
onvoldoende. Dit geeft wel aan hoe hoog het niveau is…..
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Marc Jansen werd niet echt verassend eerste in zijn categorie. Mede door het ontbreken van
concurrentie. Mocht deze er wel geweest zijn had het waarschijnlijk weinig uitgemaakt, zijn
paludarium was wederom een pareltje om te zien.

Marc Jansen

Ap Huizinga werd glansrijk eerste in zijn categorie. Het was voor het eerst sinds de jaren ’90
dat Ap de eerste plek weer binnensleepte, zoals onze ex-voorzitter eens verwoorde; Ap zit
zoveel met zijn handen in andermans aquarium dat die persoon eerste wordt en hijzelf vierde.
Maar daar is nu dus verandering in gekomen, en mag hij nu een gooi doen naar de landstitel,
welke nog ontbreekt in zijn indrukwekkende prijzenkast ( die hij me diezelfde avond nog
heeft laten zien, menige bezoekende aquariaan kan getuigen dat je niet bij Ap wegkomt
zonder deze gezien te hebben).

Ap Huizinga
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Nico Bijleveld had vorig jaar de derde prijs in zijn categorie, deze maal veroverde hij de
tweede plaats. De persoon met de eerste plaats wenste klaarblijkelijk niet mee te doen aan de
landelijke huiskeuring waarna Nico gevraagd werd of hij hier aan wenste deel te nemen. Iets
wat hij met plezier doet. Schijnbaar is dit voor het eerst dat onze vereniging 3 personen
afvaardigt, het zou mooi zijn als we 3 eerste prijzen in de wacht slepen. Dat is misschien wel
iets te veel gevraagd, maar dromen mag. Sinds Erik Kemper in 2008 de landstitel binnen
sleepte is dat geen lid van onze vereniging meer gelukt immers.

Nico Bijleveld

De reisavonturen van Johnny Norda
Ook nu weer blijf ik in Nederland; bestemming is deze keer Natura Artis Magistra, beter
bekend als Artis. Een park waar ik al zeer vaak geweest ben, met name om het fantastische
aquarium en reptielenhuis. Het aquarium is zeker niet de beste ter wereld, maar zeker een
bezoek waard, als is het maar vanwege het monumentale karakter ervan. Artis zelf is geopend
in 1838, en heeft sinds die tijd langzaam aan uitgebreid. Tot de oudste gebouwen behoren het
wolvenhuis, wat in de 18 eeuw gebouwd is als een kroeg en het Masmanhuisje dat in de 18e
eeuw een buitenhuis geweest is, en nu dienst doet als voliere. In de jaren ’80 van de 19e eeuw
is het Artis aquarium gebouwd, wat in die tijd nog een absolute sensatie was. De London Zoo
ging Artis voor met het zogenaamde ‘crystal palace’, in een tijd waarin aquariums nog een
noviteit waren en voor bijna niemand weggelegd was dit een trekpleister van jewelste. Hoe
het leefmilieu in die tijd geweest is laat zich raden, volgens de toenmalige directeur
vertoonden de aquaria vooral een overeenkomst met de zo beroemde Londense mist……
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Het aquarium is in 1882 geopend, en bevat in totaal 1,3 miljoen liter water waarvan 880.000
liter zout en 420.000 liter zoet water. In 1997 heeft het aquarium een forse renovatie
ondergaan. Onderdeel van deze renovatie was het toevoegen van 4 zogenaamde ‘mammoetaquaria’. Hierdoor bestaat het aquarium verder uit de hoofdzaal, met rechts zoetwateraquaria,
en links zoutwater. De rij zoutwateraquaria begint met koud water, om met tropisch te
eindigen. Hier zijn hondshaaien, octopussen, krabben, kabeljauw, luipaardhaaien,
stierkophaaien, kleine verpleegsterhaaien, koralen, murenen en nog veel meer te vinden. De
rij zoetwateraquariums bestaat uit voornamelijk tropisch zoetwater, met 2 of 3 aquaria gewijd
aan koudere streken. In deze zwemmen voornamelijk koi’s en sterlets. De overige aquaria
huisvesten reuzengourami’s, sidderalen, tanganyika- en malawicichliden ( uiteraard in aparte
aquaria), regenboogvissen, Zuid Amerikaanse cichliden, kortom een mooie doorsnede van de
rijkdom van meren en rivieren.
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De mammoetaquaria bevinden zich in de zijvleugel, verspreid over 2 verdiepingen. Het eerste
aquarium is een replica van een ondergelopen amazonewoud. In deze enorme tank zwemmen
pacu’s, arowana’s, kopstaanders, pauwoogcichliden, roodstaartmeervallen en enorme
arapaima’s. Hier tegenover bevindt zich een rijtje kleinere aquaria, voornamelijk tropisch
zoutwater, met kleinere koraalvissen, zeenaalden, zeepaardjes, mangrovekwallen enz als
bewoners. Dit is bij de rest van de aquaria ook het geval, met uitzondering van de 4e.

Het tweede aquarium is een rifaquarium. Niet met levende koralen, maar wel met allerlei
grotere zoutwatervissen die waarschijnlijk weinig van het levende koraal over zouden laten.
Hierin zwemmen ook kleinere haaiensoorten als de bruinbandbamboehaai.
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Hierna volgt een ruimte die museaal is ingericht. In naam heet het een zoologisch museum te
zijn, maar hier worden wisselende tentoonstellingen gehouden, met varierende onderwerpen.
Artis is trots op zijn rijke verleden, hier kan men in een vitrine ook 4 brieven van Charles
Darwin aan de toenmalige directeur van Artis terugvinden. Als men hier een smalle gang
inloopt treft men het beroemde Heimans diorama aan, waar een Texels duinlandschap met
opgezette vogels wordt verbeeld. Dit kunststukje is hier al sinds 1926 te bewonderen.

Bij het museum leidt een trap naar beneden, waar de andere mammoetaquaria wachten. Deze
twee zijn beduidend kleiner, met een lager waterpeil. Het eerste aquarium verbeeldt een
zogenaamd tafelrif. Dit is het deel van een koraalrif dat boven water uitsteekt, het doel is om
te laten zien welke vissoorten in een dergelijke omgeving leven.
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Tussen de 2 aquaria hier staat een groot vierkant aquarium waar in het verleden
reuzensalamanders zaten. Tegenwoordig zwemt hier een longvis. Hier tegenover kan men
door een raam de bassins van de waterzuivering zien, een technisch 19e eeuws hoogstandje.
Deze open bassins hebben echter als nadeel dat met name het zoute water de fundering
aantast. Inmiddels is besloten dat het aquarium wederom een grote renovatie moet ondergaan
om deze reden.
Het laatste aquarium beeldt het leven in de Amsterdamse grachten uit ( jazeker, daar is leven).
Karpers, brasems, voorns, baarzen en soms een snoek bewonen dit aquarium, hier tegenover
bevindt zich het bekende rijtje kleinere aquaria, echter is dit een amfibiarium. Het rijtje begint
met een verblijf met hoog waterpeil, wat afloopt naar een ‘droog’ verblijf op het einde.
Verscheidene salamanders en kikkers vallen hier te bewonderen.

Het aquarium van Artis is zeker niet het meest spectaculaire dat ik ooit heb gezien. Echter,
zijn monumentale status en uitstraling, plus natuurlijk alles wat er te zien is maakt het meer
dan de moeite waard. Naast het aquarium heeft Artis ook nog een prachtig reptielenhuis, met
een top-collectie. Alhoewel deze van de jaren ’20 is van de vorige eeuw, heeft het dezelfde
19e eeuwse stijl, wat op de een of andere manier past bij het tentoonstellen van deze
diergroep. Alles met elkaar maakt het Artis een topbestemming voor de aquarium- en
terrariumliefhebber. Mocht je daarnaast ook nog een liefhebber zijn van 19e eeuwse
architectuur zit je hier helemaal goed.
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De Humorhoek
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Bestuur samenstelling

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter
Johnny Norda
Norda81@hotmail.com
Secretaris
Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl
Penningmeester Fokko Boelens
fokkoboelens@home.nl
Bestuurslid
Vice Voorzitter

Alfred Robben
Ap Huizinga

Telefoonnr:
06-24219831
06-53816070
0591-625060
06-42523656
06-15377268

Andere Taken
Functie

Naam

Telefoonnr:

Beheerder clubgebouw

Fokko Boelens

0591-625060

Contactpersoon clubgebouw

Marinus de Jonge

06-53816070

Adviseur Aquariumzaken

Ap Huizinga

06-15377268

Beheer Bibliotheek

Marinus de Jonge

06-53816070

Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als
repetitieruimte, clubruimte etc, inlichtingen bij Marinus de Jonge .

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in april 2018
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