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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen, 

Ik wil jullie allereerst een gelukkig nieuwjaar toewensen en hopelijk zijn de feestdagen voor 

iedereen goed geweest.  

2017 is voor ons een goed jaar geweest, we blijven worstelen met de zelfde problemen, maar 

afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen voor onze club zeer positief geweest, mede dankzij de 

PV Purit, maar ook door een groeiend ledenaantal en de trend dat onze contactavonden steeds 

beter bezocht worden. Hopelijk zal dit in 2018 doorzetten. 

Mijn verwachtingen voor 2018 zijn dat we nog een paar stappen kunnen zetten, dat onze 

leden zich wederom van hun beste kant laten zien en dat we een mooi aquariumjaar mogen 

beleven. 

Onze eerste contactavond van dit jaar hebben we de traditionele nieuwjaarsborrel, een maand 

later gevolgd door onze jaarlijkse ledenvergadering. 

De laatste contactavond van vorig jaar hebben we de uitslag van onze jaarlijkse huiskeuring 

georganiseerd, en ik wil graag de winnaars in hun respectievelijke categorieën Marc Jansen, 

Nico Bijleveld en Ap Huizinga van harte feliciteren. Een verslag van de gekeurde aquaria 

kunnen jullie verderop in het blad tegemoet zien.  

Ik hoop iedereen in blakende gezondheid te zien op 9 januari, en laten we er met zijn allen een 

mooi 2018 van maken!                                                               

                                                                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 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:norda81@hotmail.com
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Nieuwjaarsborrel 

 
Zoals ieder jaar organiseren wij op onze eerste contactavond van het nieuwe jaar een 

nieuwjaarsborrel. Alle leden zijn dan wederom welkom om onder het genot van een hapje en 

drankje gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Dit jaar vindt het plaats op dinsdag 9 januari, 

hopelijk zien we iedereen dan! 

 

Contactavond 

 
Invulling maandelijkse contactavond 

* 09 Januari 2018 – Nieuwjaarsborrel  

* 13 Februari 2018 – Jaarvergadering 

(de agenda voor 2018 zal na de ledenvergadering worden vastgesteld) 

 

Klaverjassen 

Klaverjassen op maandagavond 
 

Sinds 2 oktober wordt er op maandagavond weer geklaverjast in ons clubgebouw aan de 

Kreeft 28 in Klazienaveen. Ook zin om mee te spelen? Dat kan. Meld je dan om 19.15 uur in 

ons clubgebouw en laat je inschrijven door onze kaartcoördinator. Er wordt gespeeld om 

enveloppen met inhoud. Het inleggeld bedraagt € 3,00.  
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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. 

 

 

Huiskeuring AV Minor 

 
Op 4 november hielden wij weer onze jaarlijkse huiskeuring. Dit jaar hadden we 6 

deelnemers, in 3 categorieen. De winnaars van elke categorie zullen worden afgevaardigd 

naar de districtskeuring, wanneer zij ook hier winnen in hun categorie worden ze 

afgevaardigd naar de landelijke huiskeuring.  

 

 

Terrarium 

 

In deze categorie deed Marc Jansen mee met zijn prachtige paludarium. In het paludarium 

huisvest hij 2 soorten pijlgifkikkers, de aardbeikikker (Oophaga pumilio) en de blauwe 

Dendrobates tinctorius var. Azureus. In deze categorie eindigde hij als eerste en mag onze 

vereniging vertegenwoordigen op de districtskeuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Categorie gezelschapsaquarium 

 

In deze categorie wederom de heer Nico Bijleveld, met zijn prachtige plantenaquarium, met 

scholen torpedobarbelen, bijlzalmen, diamantzalmen en botia sidthimunki. Ook hij eindigde 

als eerste, en met voldoende punten om onze vereniging te vertegenwoordigen op de 

Districtskeuring. Vorig jaar werd hij hiermee derde, we hopen natuurlijk op een nog beter 

resultaat! 
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Categorie Speciaalaquarium 

 

In deze categorie hadden wij 4 deelnemers. Volgens de keurmeester beschikt onze vereniging 

over zoveel niveau dat het hem moeilijk viel om hierin een winnaar aan te wijzen. Dat het 

hem toch gelukt is, zien we hieronder; 

 

De heer Erik Kemper met zijn Zuid Amerika biotoop van 1700 liter met hierin een heuse 

arowana, corydoras, pleco’s, zalmpjes en Endler guppen. Erik eindigde met zijn aquarium als 

4
e
 . 
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Onze tweede deelnemer in deze categorie was de heer Karel Gnodde, ook met een mooi Zuid 

Amerika aquarium. Niet zo groot als die van Erik, maar met 900 liter toch nog altijd zeer fors. 

Hierin zwom een grote school maanvissen, colombiazalmen en corydoras panda. Karel deed 

voor het eerst mee aan onze huiskeuring, en haalde niet onverdienstelijk een derde plaats plus 

een bondsdiploma.  
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De derde deelnemer was veteraan en regerend kampioen in deze categorie Ap Huizinga, met 

zijn Tanganjika aquarium. 
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En ook dit jaar eindigde Ap als eerste, met zijn schitterende aquarium. Ap zal onze vereniging 

dan ook gaan vertegenwoordigen in deze categorie, vorig jaar wist hij de 2
e
 plaats te 

veroveren in deze categorie. 

 

En onze vierde deelnemer was de heer Marinus de Jonge. Marinus heeft een enorme passie 

voor Malawicichliden en derhalve dus ook een prachtig Malawi aquarium. Marinus wist dit 

jaar de 2
e
 plaats te veroveren, evenals het afgelopen jaar. 
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Op 3 en 4 februari worden de aquaria gekeurd voor het District, op zaterdag 24 maart zal in 

Heerenveen de uitslag gehouden worden. In verband met de voor sommige mensen lange 

reistijd zal de uitslag deze maal ’s middags gehouden worden, in plaats van zoals voorheen 

gebruikelijk in de avond. 

 

Nationale Cichlidendag 

Op 24 februari 2018 zal de Nationale CichlidenDag gehouden worden in  het voor de NVC 

vertrouwde Dorpshuis te Odijk. De dag begint om 10:00 uur met de opening van de visbeurs 

en er zijn maar liefst 5 lezingen van uiteenlopende onderwerpen over verschillende 

herkomstgebieden. De jaarlijkse NCD fotowedstrijd mag natuurlijk ook niet ontbreken en de 

uitslag van deze wedstrijd zal op deze dag bekend worden gemaakt.  

De volgende sprekers komen tijdens de NCD een lezing geven: 

Thijs Janzen met het onderwerp "Hoe hebben moleculaire technieken bijgedragen aan nieuwe 

inzichten bij cichliden?" 

Thimo Groffen: Partnerkeuze bij Malawi cichliden: welke factoren beïnvloeden de keuze voor 

een partner? 

Age Dorestouter met een reisverslag van Kameroen 

Sjaak den Daas met een reisverslag door de Amazone 

Ersin Ulas met een onderwerp over Midden Amerika 

De volgende standhouders hebben toegezegd:  
Visvoerkopen.nl - visvoer 

Baars cichlids - vissen verkoop 

Buy@john - led verlichting verkoop 

Johan Egberts-gaat iets met water doen( waterwaardes meten?) 

NBAT  

Zilverhaai - de gezelligste club van België 

Aquabeek met vissen en voer 

Van Keulen Cichliden (VKC) met vissen, voer en hout 

Aqua Zoo Leerdam  

Aqua Nature Tec 

Accomodatie en bereikbaarheid: 
Het evenement is eenvoudig met de auto of openbaar vervoer te bereiken.  

 

mailto:Buy@john
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De reisavonturen van Johnny Norda 

Deze keer is er geen sprake van een verre reis, maar gewoon een dagje weg, dichter bij huis. 

Omdat ik zin had nog even een dagje wat te doen, en ik via spoordeelwinkel.nl een goedkoop 

treinticket kon bemachtigen heb ik op zaterdag 29 december 2017 Diergaarde Blijdorp in 

Rotterdam bezocht. 

In het jaar 2000 openden 2 Nederlandse dierentuinen een ‘oceaanattractie’. Burgers Zoo te 

Arnhem opende een aquariumcomplex van 8 miljoen liter genaamd Burgers Ocean, en 

Blijdorp opende het zogenaamde Oceanium. Het Oceanium is een complex van in totaal 7 

miljoen liter (zee)water, en illustreerde een wereldwijde reis langs kusten en eilanden. 

Hetzelfde jaar bezocht ik beiden. 

Waar de Ocean van Burgers zich geheel ‘onder water’ bevindt en uitsluitend vissen en lagere 

dieren huisvest, bevat het Oceanium ook verblijven voor zeeleeuwen, pinguins, aapjes etc. In 

beide gevallen bevat het grootste bassin zo’n 3 miljoen liter, wat nog altijd als zeer fors geldt. 

Nu is het niet moeilijk te raden waar mijn aandacht voornamelijk naar uitging, en ik zal me 

dan ook beperken tot de onderdelen die voor ons aquarianen interessant zijn of kunnen zijn. 

Namelijk het Oceanium, de krokodillenrivier en de grote vlindertuin Amazonica waar oa 

arapaima’s, piranha’s, pijlgifkikkers en reptielen te vinden zijn, naast de te verwachten 

vlinders. Deze maand behandel ik het Oceanium, volgende maand volgen beide andere 

onderdelen. 

 

Als eerste ziet de bezoeker een ruim verblijf voor Californische zeeleeuwen, welke zowel van 

buitenaf als binnenuit onder water te zien zijn. Het aparte is eigenlijk dat Californie de 

afsluiter van de ‘reis’ vormt, ondanks dat de zeeleeuwen het eerste zijn dat de bezoeker ziet. 
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Bij de ingang kom je het vogelverblijf ‘Bass Rock’ tegen, dit is geïnspireerd door eilandjes 

rondom Ierland en Schotland, hier leven drieteenmeeuwen, alken, papegaaiduikers en eenden, 

terwijl in het water verscheidene grote vissen zwemmen. 

 

Wanneer je het complex zelf binnenloopt zien we verblijven gewijd aan de Noordzee, met 

rotspoeltjes, kleine aquaria en een brandingsgolf waar om de minuut een golf water met een 

luid geraas naar beneden komt, tot groot vermaak van de jonge bezoekers. Vanuit dit gedeelte 

kijk je ook weer Bass Rock in, terwijl op de voorgrond zich een aquarium bevindt met 

prooivissen. 
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Een groot aquarium met een ruit van 5 meter lang is het hoogtepunt van het Noordzee 

gedeelte. Hier zwemmen hondshaaien, kathaaien, makrelen, diklipharders, kabeljauw, ponen, 

roggen en schollen. Kortom, alles wat we bij de visboer kunnen vinden. 

In een hoek vinden we aquaria voor oorkwallen, in 2 aansluitende aquaria zwemmen haringen 

en steuren. In deze hoek wordt aandacht geschonken aan de Atlantische steur welke in 

Nederland uitgestorven was, maar door een uitzettingsprogramma waar Blijdorp actief aan 

deelneemt komt de steur weer in ons kikkerlandje voor. Als onderdeel van een groot 

onderhouds en vernieuwingsprogramma is hier een interactieve display neergezet, wat de 

beleving dient te vergroten evenals de educatieve waarde van het oceanium. Na de steuren 

volgt het grootste bassin van het Oceanium, het grote bassin van 3 miljoen liter waar je via 

een acryltunnel doorheen loopt. 
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Het grote bassin heeft als thema de Atlantische Oceaan, hierin zwemmen dan ook bewoners 

uit deze oceaan zoals zandbankhaaien, zwartneushaaien, verpleegsterhaaien, zeeschildpadden, 

barracuda’s, tarpons en een enorme school valse haringen, welke niks anders doen dan in 

rondjes rondzwemmen, een zeer indrukwekkend gezicht om zo’n grote school dat te zien 

doen. In het wild zouden ze dit gedrag ook vertonen, wat het gevoel dat je echt de oceaan 

doorkruist versterkt. 

 

Na het doorkruisen van dit bassin komen we in een zaaltje, waar een educatief gedeelte plus 

het publiekslaboratorium aan grenzen. Eerst kun je nog een blik werpen in het grote bassin 

door een grote ruit, waar nu een paar verpleegsterhaaien lagen te luieren. Deze haaien zijn 

geen pelagische soort en leven bij de kust, vandaar dat zij ook geen actieve zwemmers zijn. 
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In het publiekslab bevinden zich allerlei kleinere aquaria waar aandacht gegeven wordt aan 

kleinere vissoorten, verschillende soorten anemoonvissen en zeepaardjes, poetsgarnalen etc. 

Maar ook de kweek van Artemia wordt hier belicht, ook kunnen we hier eieren van 

hondshaaien zien, zodanig in het aquarium gehangen dat we kunnen zien wat zich binnen in 

het ei afspeelt. Vrijwilligers zijn hier actief om tekst en uitleg te geven. 

 

 

Als je goed naar onderstaande foto kijkt zie je boven de eierdooier een klein embryootje. 

Deze was zeer beweeglijk, en ook waren de vormen van een hondshaai er reeds in te 

herkennen. Bijzonder om een dergelijke inkijk in een haaienei te hebben. 
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Hierna gaat de reis verder. Volgens het verhaal van het Oceanium komen we nu aan bij de 

Caraiben. De vernieuwing van het Oceanium heeft hier echter al plaatsgevonden, en de 

koraalaquaria hebben onlangs een opknapbeurt gehad en huisvesten nu soorten die bij het 

Great Barrier Reef voorkomen. Als eerste loop je hier door de tweede tunnel van het 

Oceanium heen, deze ronde buis loopt dwars door een koraalaquarium. 

 

Na dit onderdeel komen we langzaamaan boven water. In een open aquarium zwemmen 

koeneusroggen, een soort waar Blijdorp meerdere malen heeft gekweekt inmiddels, iets wat 

men zeker niet nalaat te vermelden.  
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Nu zijn we aangekomen op het ‘droge’ gedeelte. Hier bevindt zich een Caribisch cafe, met 

daartegenover verblijven voor aapjes, Cubaanse hutia’s ( een op een bever lijkend knaagdier) 

en basilisken. Hierna volgt de ‘Amazone’, 2 open aquariums met in het linkeraquarium 

beensnoeken en rechts pauwoogcichliden, arowana’s en een dwergkaaiman. In het 

oorspronkelijke plan fladderden hier ook vlinders. Dit was een mislukking en eerlijk gezegd 

ook een aanfluiting, hierop is het oude vlinderkasje weer heropend om een aantal jaren 

geleden door de grootste vlindertuin van de Benelux vervangen te worden. 
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Hierna volgen de Falklandeilanden, in een groot gekoeld verblijf leven koningspinguïns en 

ezelspinguïns.  

 

Van koud gaan we weer naar tropisch, vanuit een gang die is vormgegeven als de Beagle van 

Charles Darwin kijken een binnen- en buitenverblijf voor Galapagosschildpadden in. Voor 

deze thematisering is gekozen omdat Charles Darwin door zijn waarnemingen op deze 

eilanden op het idee voor zijn beroemde evolutietheorie kwam. 
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Nu komen we weer aan in Noord Amerika, in het gedeelte dat de Zee van Cortez heet. 

Bedoeld als woestijngedeelte, maar inmiddels staat deze half leeg omdat men het in het kader 

van het vernieuwingsprogramma wil ombouwen tot natuurbehoudscentrum voorzien van 

meerdere terraria. Door budgettaire problemen ligt dit helaas stil tot nader order.  

En zoals eerder vermeldt, komen we nu aan bij Californie. Eyecatcher hier zijn het grote 

kelpaquarium, waar luipaardhaaien en allerlei grotere vissoorten tussen het (plastic) kelp 

doorzwemmen, terwijl zeesterren en allerlei poliepen de rotsen bedekken. Na dit grote 

aquarium volgt het grote raam waar we de zeeleeuwen onder water kunnen bewonderen. 
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De Humorhoek 
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                      Bestuur samenstelling 

 

 

 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Johnny Norda Norda81@hotmail.com 06-24219831 
Secretaris Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl 06-53816070 
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Bestuurslid  
Vice Voorzitter 
             

Alfred Robben    
Ap Huizinga    
      
                                

  
06-15377268 
 
 

 
 

                            Andere Taken 

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

 
                  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in februari 2018 
 
 
 
 

Functie Naam Telefoonnr: 
   
Beheerder clubgebouw Fokko Boelens 0591-625060 

 
Contactpersoon clubgebouw 
 
Adviseur Aquariumzaken  
 
Beheer Bibliotheek  

Marinus de Jonge 
 
Ap Huizinga 
 
Marinus de Jonge  

06-53816070 
 
06-15377268 
 
06-53816070 
 
 

mailto:fokkoboelens@home.nl


26 
 

 


