NIEUWSBRIEF

Februari 2017

Voor een fiets moet u
bij Sietse Klein zijn.

Tel: 06-20802585
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Aquariumvereniging MINOR
Beste aquarianen
De laatste contactavond was er de nieuwjaarsreceptie. Dit was een redelijk bezochte avond en
onder het genot van een hapje en een drankje was het een mooie avond.
Inmiddels zijn de bakken van Nico en Ab ook gekeurd voor de districtskeuring, succes
jongens.
De komende avond is natuurlijk wel een belangrijke want dan is de jaarvergadering. Daar kun
je alles te weten komen over het wel en wee van de vereniging en hoe het er voor dit jaar
voorstaat.
Ook is er de bestuursverkiezing. Marinus moet bevestigd worden van ad interim naar
secretaris en er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden. Het bestuur stelt Johnny Norda
voor maar tegenkandidaten kunnen zich nog steeds opgeven.
Ik stop met mijn functies want ik ben ongeveer 45 jaar actief in de vereniging. Begonnen in
de adviescommissie, daar kwam de technische commissie bij, later helpen het boekje te
maken en nog later alleen. Heb ook ongeveer 25 jaar de dia’s en video gemaakt van de
keuring, ook nog 10 jaar voor het district.
Henk Bos heeft mij gevraagd het secretariaat over te nemen en heb dat 3 jaar gedaan tot Henk
stopte met het voorzitterschap en ik voorzitter ben geworden. Dat heb ik 22 jaar gedaan. Een
grote aanslag op mijn leven en vrije tijd was wel de organisatie en bouw van ons clubhuis. Dit
was alleen mogelijk door een zeer sterk team om mij toe en de vele kruiwagens die ik toen
had. Het was toen ook wonderlijk dat de mensen die het minst aanwezig waren later spraken
of zij het gebouw alleen gezet hadden. Enkele van de goede werkers zijn er nog steeds, Ab,
Fokko, Ab Smeman, Peter Groenendaal, Jans Borghuis, Henk Bos en ik zal vast nog wel een
vergeten zijn.
Ik zet er dus nu een punt achter want ik ben 70 jaar en ik vind het genoeg. Een oude zak als ik
hoort daar ook niet meer te zitten dat is voor de jongeren zoals wij toen we begonnen. Maar ik
blijf natuurlijk wel gewoon komen om de zaak in de gaten te houden.
Neem voor de komende avond zoveel mogelijk mensen mee want het wordt er alleen maar
gezelligger en misschien willen die wel lid worden.

Tot ziens, Henk Prins
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Geachte Leden
Het jaar 2017 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?
Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor schommelt al enige jaren
rondom de 40! Het jaar 2017 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 2017 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
Onze eerstvolgende contactavond vindt plaats op dinsdag 14 februari. Hopelijk hebben jullie
het dan niet te druk met een leuke valentijnsdate, want dan houden wij onze jaarlijkse
ledenvergadering. Deze is belangrijk, want er dient zowel een nieuwe voorzitter als een nieuw
bestuurslid gekozen te worden.
Zoals bekend treedt Henk Prins af als voorzitter, en een nieuwe voorzitter zal dan gekozen
moeten worden door de leden. Ik, Johnny Norda, heb mij kandidaat gesteld voor deze functie,
met de steun van de rest van het bestuur. Mochten er echter nog andere gegadigden zijn voor

deze functie, dan kunnen deze zich tot een half uur voor de vergadering melden bij Marinus
de Jonge, of een ander bestuurslid.
Tevens is vorig jaar Willem Schepers afgetreden als secretaris. Marinus de Jonge heeft deze
functie sindsdien ad interim vervuld. Zijn kandidatuur zal ook aan de leden voorgelegd
worden om hem officieel als secrataris aan te kunnen stellen.
De officiele uitnodiging en agenda leest u hieronder:
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Aquariumvereniging Minor, Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen

Datum: 30 januari 2017
Plaats: Klazienaveen
Onderwerp: uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering
Geachte leden ,
Hiermee nodig ik u namens het bestuur van Aquariumvereniging Minor uit voor de
Jaarvergadering. Deze vind plaats op 14 februari 2017. De aanvang is 19.45 uur.
De verwachting uitspreken u allen te kunnen begroeten zal wat te optimistisch zijn, maar het
bestuur hoopt uiteraard wel dat u in grote getale aanwezig zult zijn.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Uitgaande stukken
5. Verslag jaarvergadering d.d. 9 februari 2016 –er is geen verslag als gevolg van
bestuursperikelen
6. Jaarverslag 2016 door de secretaris
7. Verslag kascommissie – controlecommissie Karel Gnodde en Nico Bijleveld
8. Jaarverslag 2016 door de penningmeester
9. Verkiezing kascommissie
10. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar Henk Prins. Johnny Norda heeft zich
kandidaat gesteld. Zijn kandidatuur wordt gesteund door het bestuur. Tegenkandidaten
kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij de secretaris.
Er vindt schriftelijke stemming plaats. Willem Schepers en Henrike Klootwijk zijn tussentijds
afgetreden als bestuurslid. Kandidaten voor hun opvolging kunnen zich tot een half uur voor
aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij de secretaris.
11. Invulling contactavonden (2e dinsdag van de maand):
14 Maart 2017 – Lezing Theo Verheij – Lezing naar keuze
11 April 2017
09 Mei 2017
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13 Juni 2017 - Slootexcursie
12 September 2017
10 Oktober 2017
14 November 2017
12 December 2017 – Uitslag Huiskeuring
09 Januari 2018 - Nieuwjaarsborrel
13 Februari 2018 - Jaarvergadering
12. In het zonnetje gezet
13. Rondvraag
14. Sluiting

Verkiezing nieuwe voorzitter
Kandidaatstelling voorzitter
Onze voorzitter Henk Prins is volgens het 'Rooster van aftreding' aftredend. Hij stelt zich niet
herkiesbaar. Vanuit het bestuur heeft Johnny Norda zich kandidaat gesteld. In de
bestuursvergadering van 25 oktober 2016 hebben de bestuursleden Henk Prins, Ap Huizinga,
Fokko Boelens en Marinus de Jonge met zijn kandidatuur ingestemd. In de jaarvergadering
van 14 februari 2017 kan Johnny derhalve op de stem van de hiervoor genoemde
bestuursleden rekenen. Bestuurslid Willem Schepers was in de bestuursvergadering afwezig.
Volgens de statuten kunnen alle leden zich als kandidaat voorzitter aanmelden. Aanmelden
kan tot en met een half uur voor de vergadering. Dit kan door middel van berichtgeving via email naar marinusdejonge@kpnmail.nl, door middel van een telefoontje naar 0653 816070 of
als mededeling in een persoonlijk gesprek met Marinus de Jonge, secretaris van onze
vereniging. Om mogelijke verwarring te voorkomen wordt kandidaatstelling op elke andere
wijze dan hiervoor genoemd niet geaccepteerd.
Het bestuur
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Nieuwjaarsborrel 2017
13 januari hadden we de eerste contactavond van 2017. Traditioneel is dat ook onze
nieuwjaarsborrel. In plaats van gefrituurde hapjes hadden wij als bestuur deze keer gekozen
voor een hapjesschaal, geleverd door onze sponsor Bert Stanneveld. Deze viel goed in de
smaak bij de leden, op deze toch wel goed bezochte avond.
Verscheidene leden hadden dvd’s meegenomen om te vertonen, de keuze viel echter op de
door Jan van der Meer meegebrachte dvd over AquaZoo Leerdam. Wij zijn vanuit het bestuur
bezig om daar een reis naartoe te organiseren met het doel om daar ideeen op te doen voor
onze eigen vereniging, en dit was dus een welkome aanleiding om ons een goed idee te
vormen van wat ons daar te wachten staat. De beelden focusten zich vooral op de vissen en
amfibien die men daar kan bewonderen, deze werden van commentaar voorzien door leden
met ervaring met de betreffende dieren. De dvd is ook voor geinteresseerde leden te zien die
niet bij de contactavond aanwezig waren, bij interesse gelieve contact op te nemen met een lid
van het bestuur.
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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. Nu hebben wij een internetpagina maar door allerlei bestuursperikelen
en doordat de webhost geen ondersteuning meer biedt is de website dus niet meer actueel.
Wij zijn in gesprek met een hostingbedrijf in Emmen, welke ons ook gaat sponsoren. Dit gaat
resulteren in een nieuwe website, die voor ons makkelijker te onderhouden valt. Het
webadres nemen we gewoon mee en als alles volgens plan verloopt gaat de vernieuwde site
begin dit jaar online.

Reisverslag
Onlangs heb ik iedereen laten meegenieten van mijn aquariumbezoeken in Amerika en een
paar in Europa. Ik ben echter nogal reislustig, en ik heb dan ook wel wat meer van de wereld

gezien dan alleen deze continenten. Eind 2010 tot begin 2011 ben ik in Australie op
familiebezoek geweest. Mijn oom en tante wonen in een Colac, Victoria. Dit is een plaatsje 2

uur reizen van Melbourne vandaan. Vanaf hier heb ik Melbourne en Sydney bezocht, plus de
aquaria daar. Nu wil het geval dat een nicht van me 3 uur vliegen naar het noorden woonde in
die tijd, in de noordelijke staat Queensland, in het plaatsje Mackay. Het mooie van deze
noordelijke, tropische staat is dat er een enorm koraalrif langs loopt, bij ons allen bekend als
The Great Barrier Reef, oftewel het groot barriererif. Voor mij natuurlijk een buitenkansje. Na
een goede tijd bij mijn nicht doorgebracht te hebben, reisde ik met de bus verder naar het
noorden toe, naar het plaatsje Airley Beach. Dit is een beetje vergelijkbaar met Salou of
Lloret de Mar in Spanje, het is een populaire plaats voor strandvakanties. Met als verschil dat
er hier ook veel backpackers komen. Vanaf hier kun je verscheidene tours boeken naar het rif,
plus naar de nabij liggende eilanden, de Whitsunday Island group. Deze eilanden zijn
onbewoond, alhoewel de grotere in gebruik zijn als vakantie resort. Een bekend onderdeel van
deze eilandengroep is het hagelwitte bounty strand Whitehaven Beach.
Na aankomst in mijn hostel ging ik het plaatsje zelf in, ik wou de opstapplaats van mijn boot
weten, en wel zin in gezelligheid. Ik kwam langs een aantrekkelijk vlonderpad, geflankeerd
door mangrovebomen. Hoe mooi het ook was, ik begon toch te twijfelen. Ondanks de warmte
waaide het ook stevig en de zee zag er allesbehalve kalm uit. Dat is niet zo erg, ware het niet
dat ik snel last heb van zeeziekte, en ik begon me dus toch enigszins zorgen te maken over de
volgende dag. Maar ja, ik wou nu eenmaal graag duiken bij het koraal, dus ik had geen andere
keus dan me te vermannen.
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Goed, na een barretje opgezocht te hebben, een paar mooie vrouwen gesproken te hebben,
deze naar mijn hostel begeleid te hebben aangezien ze er eentje zochten en de avond daar ook
nog gezellig gemaakt te hebben, de volgende dag vroeg eruit voor de tocht naar de White
sunday eilanden. Het weer was gelukkig beter, en de zee gladder. Van zeeziekte was geen
enkele sprake, en ik bunkerde goed in het ontbijt dat ze voor ons hadden klaargezet, op deze
luxe catamaran.
Natuurlijk bleef ik niet binnen zitten, en de rest van de reis naar de eilanden zat ik
prinsheerlijk bovendeks, in het zonnetje en aan het genieten van het helderblauwe water en de
groene, tropische eilanden.
Bij aankomst bij een van de eilanden werden we door een vrolijke Australiër opgewacht, die
ons vanaf de aanlegsteiger een uitleg gaf over de vissen in het water en het rif in het
algemeen. Helaas werd ook al snel duidelijk dat het duiken onder begeleiding geen doorgang
kon vinden, in die periode werd Queensland geplaagd door wateroverlast ( een gedeelte zo
groot als Frankrijk en Duitsland was overstroomd), zo heftig dat de Federale overheid er
fondsen voor vrij moest maken, door de enorme economische schade en het verlies aan
mensenlevens. Nu hadden de tragische gevolgen geen invloed op het duiken, maar het feit dat
er een enorme hoeveelheid slib en andere rommel naar zee werd gesleurd wel. Door het
slechte zicht was het gewoonweg niet vertrouwd. Wat wel plaats kon vinden was snorkelen in
de ondiepe luwte bij de eilanden, waar het water wel helder was.
Onze vrolijke gids begon hier met het voeren van de vissen, waarbij zelfs grote
Napoleonvissen duidelijk herkenbaar boven water kwamen. We werden over het eiland
geleid, waar we letterlijk door een paadje in de jungle liepen, richting het strand, waar we een
‘stinger-suit’ aangereikt kregen, plus onze snorkels, duikbrillen en zwemvliezen. En na een
hoop gestuntel op het strand kwam iemand naar me toe, die me vertelde dat ik beter
achterstevoren over het strand kon lopen als ik die zwemvliezen aantrok voordat ik bij het
water was. Toch weer een deukje in mijn ego…..

We werden geinstrueerd om richting een rubberboot te snorkelen, waar onze vrolijke gids
zich bevond. Deze was nog steeds bezig de vissen te voeren, en strooide het voer ook langs de
snorkelaars uit. Het gevolg was dat je constant een muur van vis aan de kant moest duwen

( letterlijk!). Wel is het een geweldige ervaring om boven de koralen te zwemmen, en
omringd te worden door de vissen die je kent van aquaria en televisie.
Hierna gingen we aan boord van een ‘semi-sub’. Dit is een boot, met ramen onder het
wateroppervlak, zodat je droog het zeeleven kunt bewonderen. Op deze manier voer ik vlak
over het rif heen, het water was inderdaad niet erg helder, maar toch was alles binnen een paar
meter voor de ramen goed te zien, zowel koraal als vis.
Na deze tour gingen we weer door de jungle heen naar de catamaran, welke ons nu naar een
ander eiland voer. Hier was geen steiger of iets dergelijks, we moesten weer stinger-suits
aantrekken, in het water springen en naar het hagelwitte strand toe waden. De reisleiding
stond erop dat we de stinger-suits droegen, deze bedekken het hele lichaam, behalve het
hoofd, de voetzool en de handpalm. Dit was omdat er bij Australië een kwalletje zwemt,
genaamd de irukandji. Deze is zo groot als je duimnagel, en heeft tentakels zo dun als een
mensenhaar. Deze zijn echter wel meters lang. Dit kleine kwalletje heeft helaas de reputatie
de giftigste kwal op aarde te zijn. En helaas nog al eens dodelijk. Doordat ze zo klein zijn,
zijn ze moeilijk waar te nemen, en het heeft lang geduurd voordat men onverklaarbare ziektes
en sterfgevallen na het zwemmen in de zee aan deze diertjes kon koppelen. Vandaar dus deze
veiligheidsmaatregelen.
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Na een uurtje hier, voeren we richting Daydream Island. Dit eiland is een vakantie oord, waar
we de vrijheid kregen om in de zwembaden te vertoeven, naar het strand te gaan, of het eiland
te verkennen. Ik koos ervoor om eerst bij een open lagune de levende koralen, vissen en
metersgrote haaien te bewonderen, en daarna een route van 30 minuten door de jungle te
lopen.
Hierna zat de trip er helaas weer op, maar de prachtige herinneringen pakt niemand me meer
af.

Houten vlonder richting Airley Beach.
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De vissen maakten het me niet makkelijk met fotograferen, maar hier is duidelijk een
napoleonvis in te herkennen.

De semisub.
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En zo zag het er ongeveer uit. Zoals gezegd, de helderheid van het water was niet geweldig,
maar wel iets beter dan op de foto terug te zien is. Helaas erg moeilijk om goede foto’s te
maken onder die omstandigheden.

Het witte zand van Whitehaven Beach.

Een van de eilanden, met hierop een vakantie resort.
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Op Daydream Island scharrelt dit gewoon tussen de hotelgasten rond.

In de open lagune vol levende koralen zwom onder andere deze jongen. Het gaat hier om een
sikkelvincitroenhaai, deze is verwant aan de citroenhaaien die we hier in Emmen jarenlang
gehad hebben, de sikkelvin is echter endemisch voor de wateren rond Australie.

Dory ( voor de mensen die de afgelopen 15 jaar geen films hebben gezien, de blauwe
doktersvis)
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Levende koralen, in kraakhelder water

Visjes rondom een anemoon. In het midden en onder zijn anemoonvisjes te zien, de
Amphirion Ocellaris Darwini Black.

Het pad door het regenwoud
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En uitzichten om heimwee van te krijgen.
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De Humorhoek
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Bestuur samenstelling

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter
Henk Prins
hprins.2@ziggo.nl
Secretaris
Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl
Penningmeester Fokko Boelens
fokkoboelens@home.nl
Bestuurslid
Vice Voorzitter

Johnny Norda
Ap Huizinga

Norda81@hotmail.com

Telefoonnr:
06-28842883
06-53816070
0591-625060
06-42523656
06-24219831
06-15377268

Andere Taken
Functie

Naam

Telefoonnr:

Beheerder clubgebouw

Henk Prins

06-28842883

Contactpersoon clubgebouw

Marinus de Jonge

06-53816070

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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in maart 2017
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