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Aquariumvereniging MINOR
Beste aquarianen
Dit is alweer onze laatste nieuwsbrief van de eerste helft van dit jaar. Inmiddels gaan we weer
de zomerstop in, traditiegetrouw brengen we in juli en augustus geen nieuwsbrief uit en
houden we geen contactavond. Op de normale openingsdagen kan ons gebouw wel normaal
bezocht worden.
Voordat het echter zo ver is, hebben we op 13 juni eerst nog de jaarlijkse slootexcursie, onder
leiding van Ap Huizinga. Een paar dagen later, op 16 juni, organiseren wij wederom onze
jaarlijkse barbecue. Alle leden zijn hier vanzelfsprekend welkom.
Omdat de lezing van onze contactavond in september is komen te vervallen, heb ik besloten
om zelf naar voren te treden en alle geinteresseerden mee te nemen langs een selectie van
publieke aquaria die ik bezocht heb. Ik maak gebruik van video- en filmbeelden, onder andere
van het Georgia Aquarium in Atlanta, met 24 miljoen liter het grootste aquarium ter wereld.
En zo zijn er meer boeiende verhalen te vertellen. Ik ben geen geboren spreker, maar met
mooie beelden en veel enthousiasme zal het allemaal wel goed gaan komen.
Ik zie jullie allemaal graag weer op deze avond in september. Met de barbecue ben ik helaas
verhinderd, maar daar zal het niet minder gezellig om zijn. Afgelopen half jaar zijn onze
contactavonden goed bezocht, en deze trend kunnen we hopelijk voortzetten in het tweede
half jaar. Tot dan, en alvast een fijne zomer toegewenst.
Tot ziens,
Johnny Norda
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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
Afgelopen maand hadden wij Jan Kempe te gast als spreker. Jan Kempe is de ontwerper van
Wildlands Adventure Zoo Emmen, en ook al jaren lid van onze vereniging. Op zijn aanbod
om belangeloos een lezing te geven over het ontwerpen van het park gingen wij dan ook
graag in. Met behulp van prachtige foto’s van zijn inspiratiereizen, leuke anekdotes en
verhalen over de uiteindelijke realisatie van het park heeft hij ons een leuke en leerzame
avond bezorgd. Helaas deze keer wel zonder mensen van buitenaf, maar de opkomst was weer
erg goed te noemen.

. Invulling maandelijkse contactavond
* 13 Juni 2017 – Slootexcursie o.l.v. Ap Huizinga
* 16 juni 2017 - Barbecueavond
* 12 September 2017 – Lezing Johnny Norda, over publieke aquaria
* 10 Oktober 2017 – Lezing Hans Osendarp over zijn vele Columbia-reizen (onder
voorbehoud}
* 14 November 2017 - Lezing Jan Bastmeijer, Emmen over kweken cryptocoryne-soorten
* 12 December 2017 – Uitslag Huiskeuring
* 09 Januari 2018 – Nieuwjaarsborrel
* 13 Februari 2018 – Jaarvergadering
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Slootexcursie op 13 juni
De zomer is aanstaande en de vakantieperiode breekt aan. Voor onze vereniging betekent
deze periode dat wij twee jaarlijks terugkerende activiteiten op het programma hebben staan:
de slootexcursie en de barbecueparty. Voor beide Minor-activiteiten geldt dat als men deel wil
nemen men zich wel dient op te geven.
De slootexcursie wordt gehouden op dinsdagavond 13 juni en staat onder leiding van Ap
Huizinga. Tussen 18.45 en 19.00 uur is het verzamelen bij ons clubgebouw aan de Kreeft 28
in Klazienaveen. Vorig jaar waren er 6 deelnemers. Zullen we trachten om op 13 juni met 7
man/vrouw of meer op slootexcursie te gaan? Ap zoekt de locaties uit en vertelt uitgebreid en
enthousiast over wat er zoal in de natuur leeft en wat interessant is voor onze aquariumhobby.
Ap laat weten dat het belangrijk is om een fijnmazig schepnet met lange steel mee te nemen.
Hiermee wordt levend visvoer als rode watervlo gevangen. En een emmer met deksel is nodig
om het geschepte visvoer in te kunnen doen. Leden mogen overigens ook hun man, vrouw,
vriend, vriendin of iemand anders die interesse heeft om te leren van wat de natuur in zich
heeft meenemen.

Barbecueparty op 16 juni
De barbecueparty wordt 3 dagen later gehouden: vrijdag 16 juni van 19.00 uur tot ….? Vorig
jaar was er met 17 deelnemers sprake van een mooie opkomst. Zullen we er ook hier samen
voor zorgen dat het aantal deelnemers groeit? Het vlees komt van kwaliteitsslager Bert
Stanneveld uit Emmen, Barger - Oosterveld. Waarmee de vereniging uiting geeft aan de
waarde die een sponsor heeft voor onze vereniging. Ook voor de barbecueparty geldt dat
leden hun man, vrouw, vriend, vriendin of iemand anders die zin heeft om te barbecueën
mogen meenemen. Voor leden met één introducé is het barbecuevlees gratis. Voor elke
introducé meer moet € 5,00 worden betaald. Twee kopjes koffie zijn gratis en een consumptie
kost deze avond € 1,00.
Opgeven
Opgeven voor de slootexcursie en de barbecueavond kan op 3 manieren:
* In het clubgebouw via het aanmeldingformulier slootexcursie of barbecueparty
* Telefonisch bij de secretaris: 0653816070 * Via e-mailadres: marinusdejonge@kpnmail.nl
Tot ziens op één van beide of misschien wel beide activiteiten!

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
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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.

Nieuwe aquariumbewoners AV Minor
Het grote aquarium in ons gebouw huisvestte al een tijdje diamantgourami's, sherrybarbelen,
kegelvlekbarbelen, een grote school Congozalmen en zeer veel vuurgarnaaltjes.
Door een gulle gift is dit uitgebreid met pauwooggrondels, Melatonia Praecox, nog meer
sherrybarbeeltjes, wildvang Betta Smaragdina en een Badis Badis Bengalensis. Plus nog een
paar Japonica garnalen.
Ook is in onze shop ons koppel kersenbuikcichliden verblijdt met een wolk prachtige jongen.

Pauwooggrondel
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Melatonia Praecox

Sherrybarbeel

Betta Smaragdina

Badis Badis Bengalis
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Japonicagarnaal

Koppel kersenbuikcichliden, met
jongen.

Reisverslag Australie
De vorige keer deed ik verslag van mijn bezoek aan het Sydney Aquarium. Voor dit verslag
blijf ik in Sydney, namelijk bij de buurman, Sydney Wildlife World.
Het Sydney Aquarium maakte deel uit van een grotere groep, dat meerdere attracties beheerde
in de stad Sydney. Namelijk het Aquarium, de Sydney Tower, en Oceanworld Manly. Eind
jaren ’00 breidde men het aanbod uit met het grotendeels overdekte Sydney Wildlife World,
dat tegen het reeds bestaande aquarium aan gebouwd werd. Inmiddels is de groep in zijn
geheel overgenomen door Merlin, wat heeft geleidt tot de transformatie van de beide aquaria
tot sealife centres, en een Madame Tussauds op de benedenverdieping van Wildlife World…..
Maar ik zal me maar houden hoe het er bij mijn bezoek uitzag.
Doordat ik toch een aantrekkelijke combiticket had gekocht, hopte ik na mijn bezoek aan het
aquarium direct bij de buurman naar binnen. Hier straalde de nieuwheid echt nog vanaf, en ik
zou bij verrast gaan worden. Wildlife World is gewijd aan de Australische fauna, en bestaat
dus voor een groot deel uit terraria. Het begint al bij de kassa, waarnaast een mooie plant
staat. Bij nader inzien hangen er in deze plant grote wandelende takken, wat toch leuke
reacties ontlokt aan vrouwelijke bezoekers.
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Je begint met een inkijk in het ‘flutterby-exhibit’ ( oftewel, een vlindertuintje). Niet
supergroot, maar leuk ingericht. In het verblijf bevindt zich een waterpartij, waarin ‘Huey,
Duey en Louey’ zwemmen, 3 Australische zoetwaterkrokodillen. Hun namen worden in het
Nederlands vertaald als ‘kwik, kwek en kwak’ overigens.

de ‘flutterby’s’

Vanaf hier begin je in een insectarium. De meeste terraria zijn in de wand verwerkt, maar er
staan ook terraria waar je omheen kunt lopen. Het leuke is hier dat het geen rechte glazen
ruiten zijn, maar golvend acryl, iets wat je meer terugzag in het park. De meeste verblijfjes in
de wand waren ‘dubbel’, er bevonden zich 2 bakjes boven elkaar met dezelfde soort, een op
volwassen hoogte, en een op kinderooghoogte. Best goed bedacht eigenlijk.
Australie kent niet alleen veel gevaarlijke reptielen, ook onder de ongewervelden bevinden
zich ware killers. Deze vindt je hier, maar ook de 2 inheemse mierensoorten die ik heb gezien
( er zijn er ongetwijfeld meer, maar deze zijn het meest algemeen). Een mooi gekleurde soort,
en de bull-ant. Dit is de grootste mierensoort ter wereld, en ook direct de meest giftige. Hun
beet is pijnlijk en kan levensbedreigend zijn, vergelijkbaar met bijen en wespen allergieen.
Via een licht hellend pad dat om verscheidene verblijven heen slingert loop je langzaam
omhoog, langs verschillende verdiepingen om bovenop het gebouw uit te komen. Na het
insektarium volgen de reptielen. Ook hier weer veel dodelijke dieren, maar Australie huisvest
ook vele soorten die men in Europese dierenparken niet of nauwelijks tegenkomt. Een mooi
voorbeeld is de reuzenvaraan, een prachtige soort om te zien, maar die niet geexporteerd mag
worden en dus alleen in Australische zoo’s te zien is.

Reuzenvaraan
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Na verscheidene van deze ruime terraria en hun bewoners gezien te hebben, kom ik aan bij
een spectaculair ingericht stukje. De wanden zijn voorzien van veel spuitbeton en lijken op
een oever. Verborgen geluidsboxen laten een vervaarlijk gegrom horen, iets wat geassocieerd
zou worden met een T-rex vlak voordat hij begint te brullen. Gelukkig was er geen sprake van
een dergelijke zoologische verassing. Dit was het verblijf van een grote zeekrokodil, met meer
dan 5 meter de grootste in gevangenschap. Door het oplopende pad heb je eerst zicht onder
water, waarna je langzaam naar het gedeelte boven water loopt. Loop je nog verder door kun
je op een soort brug, die boven de krokodil langsvoert. Deze brug volgend kom je uit in het
vlinderverblijf. Door de goed uitgekiende opbouw liggen deze 2 verblijven recht naast elkaar,
terwijl je voor je gevoel er al weer honderden meters vanaf bent.
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Het verblijf van de zeekrokodil, duidelijk te zien is
hoe men vanaf verschillende niveau’s het verblijf in kijkt.

Ook vind je hier ruime verblijven met dieren die je niet zou verwachten, zoals een groot
jungleachtig verblijf, waar een casuaris ( grote loopvogel) achter glas zit. Hierna kom je weer
langs dezelfde soort verblijven als in de reptielenafdeling, alleen is het hier erg donker. Dit is
de nachtdierenafdeling, iets wat ik nooit zo interessant vind ( je ziet immers toch niks).
Gelukkig stap je hierna weer het licht in, en is de bovenste verdieping bereikt. Na een prachtig
verblijf met wombats en geelvoetwallabys, loop je plots weer buiten. Het begint hier met een
verblijf voor koala’s en kookaburrah’s, welke om voor mij onduidelijke redenen erg populair
is ( koala’s zijn echt saaaaaaaaaaaaaaaai). Bij verder lopen kom je echter in een zeer ruim
verblijf met het kenmerkende Australische rode zand. Dit blijkt een doorloopverblijf met een
groep rode reuzenkangoeroe’s te zijn, op het dak van het gebouw! Hier vliegen ook allerlei
vogels los rond, boven je hoofd zie je een fijne constructie met allerlei bogen, waarlangs een
net is gespannen. Met deze verassing is het bezoek wel ten einde. Nadat je met de lift naar
beneden bent gegaan heb je de keus om nog een keer naar binnen te gaan ( wat ik dus deed),
of om van de rest van Sydney te gaan genieten.

Het verassende Casuaris verblijf
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Geelvoetwallaby

Het kangoeroeverblijf

Dit heb ik dus ook gedaan. Ik had immers nog mijn combi-ticket, waarmee ik eerst de Sydney
tower bezocht en een geweldig uitzicht over de stad had.
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Gezien vanaf de Sydney Tower. Links het golvende dak van het aquarium, in het midden met het blauwe zeil
bevinden zich de grote bassins en de kooiconstructie boven en rechts is het Sydney Wildlife World.

De volgende dag met de veerboot eerst naar Taronga Zoo gegaan. Op aquatisch gebied
hadden ze hier niet veel, op de enige 2 zeeluipaarden in gevangenschap na ( inmiddels zijn
deze beide overleden). Hierna maar naar het laatste park van de combiticket gegaan, namelijk
Oceanworld Manly. Ik verwachtte niet veel van dit parkje, vooral niet nadat ik met de
veerboot naar het voorstadje van Sydney gevaren was en het gebouwtje in kwestie zag. Ik zag
niet in hoeveel ‘ocean’ er in deze Oceanworld te vinden zou kunnen zijn. Toch werd ik zeer
positief verrast.

Een van de zeeluipaarden in Taronga

Oceanworld drijft heel erg op interactie, mensen komen hier om tussen haaien te duiken of te
snorkelen tussen het koraal.
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Het gebouwtje bestaat uit 3 verdiepingen. Je komt binnen op de begane grond, de middelste
verdieping. Dit is een cirkelvormige zaal, met in het midden een groot cilindervormig
aquarium met rovers als panterbaarzen en murenen. Langs de wanden nog een zestal aquaria
met oa sepia’s, zeepaardjes, jonge zeekrokodilletjes etc. Op de bovenverdieping een soort
zwembadachtig verblijf, waar allemaal hoopjes levend steen in stonden begroeid met koralen
en hiertussen tropische zoutwatervissen. Deze was bedoeld om in te snorkelen, wat
verscheidene mensen toch deden hier.

Panterbaars

Tot dat moment was ik totaal niet onder de indruk, maar daar zou verandering in komen. De
‘kelder’ van dit gebouw wordt namelijk gevormd door een cirkelvormig bassin van in totaal 4
miljoen liter. Het bassin loopt om een middenstuk van beton heen, vanaf waar de dieren
verzorg kunnen worden en ook gedoken kan worden. De bezoeker loopt er door acryltunnels
doorheen. De beginstukken van de tunnels waren afgescheiden van het grote bassin door
middel van netten, hier zwemmen oa reuzensepia’s, Port Jacksonhaaien en wobbegong’s. In
het grote bassin zwemmen zandtijgerhaaien ( zeker 10 stuks, welke ook nog eens regelmatig
jongen schijnen te krijgen), zandbaarzen, zwarttiphaaien en zeeschildpadden.
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Aan dit bassin zit een verhaal vast. Oceanworld Manly blijkt namelijk een geschiedenis met
witte haaien te hebben. In de jaren ’60 was het gewoon een groot zeewaterbassin in de open
lucht, waar men haaien en andere vissen in liet zwemmen. Deze kwamen rechtstreeks uit zee.
Zo kwam er ook eens een witte haai in het bassin terecht. Totdat het Monterey Bay Aquarium
in Californie deze succesvol maandenlang in leven wist te houden in 2005 is elke poging om
witte haaien te houden mislukt. Behalve dan die ene haai in Manly. Deze deed het direct erg
goed, maar omdat hij agressief werd naar de duikers die het bassin schoonhielden werd
besloten om hem af te maken. Geinteresseerden konden zich opgeven om in het bassin te
duiken en met harpoenen de haai af te schieten ( dit was in de jaren ’60 he, toen was dit nog
vrij acceptabel). Wat dus ook gebeurde.
In de jaren ’80 is dit bassin afgebroken, en ter plekke een nieuw gebouw geconstrueerd. Met
de geschiedenis in het achterhoofd is toen het cirkelvormige bassin gebouwd, specifiek
ontworpen om witte haaien te huisvesten. Helaas heeft men slechts een keer een witte haai in
het bassin gehuisvest, deze was na een week er zo slecht aan toe dat men deze weer in zee
heeft uitgezet. Hierna is er geen poging meer ondernomen.
Al met al een plezierige verassing, dat een gebouwtje niet veel groter dan ons eigen
clubgebouw toch nog zo’n bassin kan bevatten.
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Uitreiking onderscheiding “ Lid van verdienste
NBAT “ .
Aan ons erelid de heer Duco van Groningen.
Op donderdag 25 mei jongstleden verzamelden wij ons in een clubgebouw ergens in een
kinderdierentuin in Assen. Het was eerst onze bedoeling om bij Duco en Johanna langs te gaan, maar
na veel wikken en wegen zijn ze toch naar het clubgebouw gekomen. Vanwege de
avondwandelvierdaagse moesten Duco en Johanna nogal een eind lopen naar het gebouw toe en
aangezien Duco gebruik maakt van een rollator is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Hij heeft zich er
gelukkig niet door laten weerhouden. Tijdens deze bijeenkomst was er een lezing door de heer Ruurd
van Donkelmast uit Koekange over vijvers (adviesbureau voor ecologisch aangelegde
natuurvijvers). Duco heeft als keurmeester District Noord Nederland (DNN) , en als aanspreekpunt
bij uitslagavonden waar Johanna hem altijd ter zijde stond veel betekend voor diverse verenigingen. Er
waren een aantal leden van zijn eigen vereniging en vele andere goede bekenden van DNN. Door Jos
Hut (voorzitter van de NBAT) werd hem de onderscheiding overhandigd en namens AV
Minor (bestuur en leden) heb ik hem een bos bloemen gegeven. Zij waren hier heel erg blij
mee.
Voor de toekomst veel beterschap gewenst.

A.J. Huizinga.
P.S.: Laatste keuring door Duco met Johanna was volgens mij in 2011. Nog vriendelijk
bedankt.
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Duco van Groningen
(l) en Ap Huizinga (r) tijdens de uitslag van een huiskeuring

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.

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 september 2017
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