NIEUWSBRIEF

Maart 2017

Voor een fiets moet u
bij Sietse Klein zijn.

Tel: 06-20802585
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Aquariumvereniging MINOR
Beste aquarianen
Ik maak de nieuwsbrief nu al meer dan een jaar, maar dit wordt mijn eerste voorwoord als
voorzitter van Minor. Om eerlijk te zijn, het is nog een beetje onwennig, want wat moet ik nu
in zo’n voorwoord zetten.
Nou, laat ik om te beginnen Henk Prins bedanken voor de vele jaren dat hij zich als voorzitter
en bestuurslid heeft ingezet voor de club. Op de overigens goed bezochte jaarvergadering
hebben wij als bestuur zijnde Henk even in het zonnetje gezet, en hem een mooi wandbord
overhandigd, als dankbetuiging voor zijn jarenlange inzet.
Op de jaarvergadering is ook vastgesteld hoe de agenda voor de contactavonden eruit komt te
zien, hierbij wil ik ook graag de leden bedanken die zich belangeloos aanboden om een paar
leuke lezingen te geven. Daarover verderop in dit boekje meer.
Komende contactavond zal Theo Verheij een lezing komen geven, de inhoud hiervan zal op
de avond zelf vastgesteld kunnen worden door de leden.
Ook zijn er 2 persberichten uitgegaan naar de ZuidOostHoeker, waarin Ap Huizinga met het
clubkampioenschap en Henk Prins als aftredend voorzitter in de spotlights stonden. Dit heeft
zelfs geresulteerd in 2 nieuwe leden. Dat dit hard nodig is, hoeft geen betoog.
Hopelijk mag ik jullie allemaal begroeten op de komende contactavond, om met Henk te
spreken, neem iemand mee, misschien wil deze wel lid worden. Het wordt er in ieder geval
gezelliger door!

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
Onze eerstvolgende contactavond vindt plaats op dinsdag 14 maart. Dan komt Theo Verheij
een lezing geven. We hebben ervoor gekozen om de keuze aan de leden te laten wat betreft
het onderwerp van de lezing. Het bestuur heeft een voorkeur aangegeven voor de
plantenlezing, maar daar hoeven de leden niet in mee te gaan natuurlijk. Komt allen, we
proberen er weer wat leuks van te maken.
Op de jaarvergadering is een agenda vastgesteld voor de contactavonden, deze vindt u
hieronder:

Invulling maandelijkse contactavond
* 14 Maart 2017 – Theo Verheij, Zwolle – vrije keus
* 11 April 2017 – informatieverstrekking over en vertoon foto’s, video’s van aquaria van
leden
* 09 Mei 2017 – lid Jan Kempe, ontwerper van Wildlands vertelt aan de hand van beelden
over zijn reis naar Costa Rica om daar planten uit te zoeken voor het park.
* 13 Juni 2017 – Slootexcursie o.l.v. Ap Huizinga
* 17 juni 2017 - Barbecueavond
* 12 September 2017 – Marinus de Jonge vertelt over kweken van Malawi Cichliden
* 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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Jaarvergadering 2017
14 Februari jongstleden hadden wij onze jaarvergadering. Het was een belangrijke
vergadering, aangezien er 2 bestuursleden gekozen moesten worden, plus een nieuwe
voorzitter. Fokko deed plichtsgetrouw de financien weer uit de doeken, en de nieuwe
kascontroleurs plus reserve zijn aangesteld.
Marinus de Jonge was secretaris ad interim, en is nu ook officieel bekrachtigd door de leden
als secretaris van de AV Minor. Alfred Robben is door de leden in het bestuur gekozen, en
Johnny Norda is met 14 stemmen tegen 2 gekozen als de nieuwe voorzitter.
Henk Prins is in het zonnetje gezet door het bestuur, na 45 jaar vele functies binnen de club
vervuld te hebben, waarvan in totaal 22 jaar als voorzitter.

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. 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.

Woord van de nieuwe voorzitter
Nou, zoals ik dus al uitgebreid uit de doeken heb gedaan ben ik nu dus voorzitter. Nu heb ik
een eigen visie op de koers die de club zou moeten varen, deze wil ik hier graag uit de doeken
doen. Het zal vast niet allemaal lukken, maar het is een goed houvast. Mijn hoofddoel is in
ieder geval om niet de voorzitter te zijn die voor de laatste maal het licht uit moet doen…. Of
om in termen te spreken die momenteel actueel zijn; Let’s make AV Minor great again!




Verjonging. Zoals bijna elke vereniging slaat ook bij ons de vergrijzing toe. Ik ben
nota bene met 35 jaar een van de jongste leden. Nu is het natuurlijk niet erg om veel
oudere leden te hebben, maar zonder jonge aanwas gaat het op termijn niet goed
komen natuurlijk met de vereniging. Ook ligt het gevaar van stilstand op de loer, juist
nu, in een tijd waarin er veel vernieuwing plaats vindt op aquariumgebied maar ook op
vivariumgebied. Willen we relevant blijven zullen we daar meer mee moeten doen.
Hier ligt ook een taak voor onze leden, wij hebben als bestuur immers de wijsheid ook
niet in pacht, dus elk idee is welkom. En de leden met kinderen of zelfs kleinkinderen,
neem deze eens mee. Probeer ze te interesseren voor de vereniging, en laat ons op
deze manier ook kijken wat zij graag zouden zien, willen ze vaker komen. Niet
geschoten is sowieso mis.
Elkaar respecteren. Het is mij al eerder opgevallen, er is soms aardig wat gekibbel, en
van wat ik begrijp is er soms ook sprake van oud zeer. Nu mag er rustig eens een
verschil van mening zijn, we zijn niet van suiker, maar het komt de sfeer binnen de
vereniging niet ten goede. Het heeft zelfs al leden gekost, leden die we hard nodig
zijn. Ook als we willen dat mensen lid worden is dit natuurlijk niet de manier. Dus
hierbij het verzoek om als er iets is, tel alsjeblieft eerst tot 10 ( of tot 20 als dat
noodzakelijk is) en praat het gewoon uit. Vergeet niet, ergens niet mee eens zijn mag
altijd en als je je ergens door gekrenkt voelt, maak van je hart geen moordkuil. Maar
doe het met respect, en vermijdt de scheldpartijen waar we al te veel van gehad
hebben. Bij voorbaat dank.
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Actieve ledenparticipatie. Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden. Deze
leden vertrouwen ons als bestuur toe alles in goede banen te leiden, een vertrouwen
dat wij proberen niet te beschamen. Maar, we hebben onze leden wel nodig. Niet in
het minst om eens de handen uit de mouwen te steken voor de vereniging. Wij van het
bestuur hebben immers ook nog een leven met sociale verplichtingen buiten de
vereniging, of zijn nog actief op de arbeidsmarkt. Met name de bardiensten geven
nogal eens hoofdbrekens, aangezien de spoeling van vrijwilligers nogal dun is. Maar
ook met activiteiten zoals de wandeltocht die we georganiseerd hebben afgelopen jaar.
Dit was een behoorlijke aanslag op het bestuur, terwijl er maar een lid behulpzaam
was, de leden waarvoor we het toch doen.
Actieve ledenparticipatie2. Wij proberen natuurlijk van alles om de club aantrekkelijk
te houden, en onze leden wat te bieden. Maar, mochten mensen nog ideeen hebben,
spreek deze uit. Wil je bijvoorbeeld een andere vissoort in ons grote aquarium bijgezet
zien, dit kun je melden bij Ap of een van de andere bestuursleden. Het is dan ook een
optie om een nieuwe vis te sponsoren natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de
contactavonden. Is er een lezing die je hier graag gehouden zou zien, geef het aan, dan
kunnen we kijken wat er mogelijk is. Ook hier natuurlijk de mogelijkheid om te
sponsoren. Of zelf een lezing geven over een onderwerp dat je aan het hart gaat. Zo
zijn er vele mogelijkheden, maar vooral mogelijkheden om het met zijn allen te doen,
er met zijn allen wat van te maken.
Aantrekkingskracht clubgebouw. Last but not least, het clubgebouw. Ons gebouw is
weleens omschreven als een last vanwege de hoge kosten, ik beschouw het echter ook
als ons kapitaal. Het gebouw biedt vele mogelijkheden om er meer mee te doen. In de
eerste plaats moeten we het bezoek aan het gebouw zien te vergroten. Dit kunnen we
natuurlijk doen door de contactavonden boeiend te houden, maar een contactavond is
maar eens in de maand, terwijl we donderdagavond en zaterdagmiddag ook geopend
zijn. Meer bezoek van onze leden op deze dagen is welkom, maar we moeten ook zien
dat het bezoek van ‘buiten’ omhoog gaat. Een veelgehoorde opmerking is dat we een
aquariumvereniging zijn, maar dat we maar zo weinig aquaria hebben. En dat is nu net
het punt waar ik aan wil werken. We moeten gewoon meer bieden, zodat mensen
makkelijker naar binnen stappen. Dus meer aquaria, maar ook meer op
vivariumgebied. Op de beurs zijn mijn ogen opengegaan, hoe divers de
vivariumhobby is, en hoe enorm wij ons als vereniging beperken. Mensen met een
terrarium of insectarium moeten zich even welkom gaan voelen als de mensen met een
aquarium, dit spreekt waarschijnlijk ook de jongere generatie wat meer aan. Dit staat
of valt natuurlijk wel met de financiele situatie en de inzet van vrijwilligers. Het moet
wel onderhouden worden allemaal. Toch ben ik ervan overtuigd dat het haalbaar is en
dat we ons op deze manier ook voor de komende jaren aantrekkelijk houden als
vereniging.

Door de Voorruit
Een verslag door A.J. Huizinga
In juli 2016 heb ik mijn aquarium opnieuw ingericht als een Tanganyika biotoop. Hiervoor
heb ik als materiaal grote basaltstenen gebruikt, grijszwart gekleurd. Op de bodem zowel grof
als fijn zand, speciaal voor zandhappers waaronder de Xenotilapia Papilio kanoni. Ik geloof
dat het meer ook hun vangstgebied is. Fijn zand is toch het meest geschikt voor deze soort.
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xenotilapia papilio kanoni

Zij happen het zand op, en filteren alles wat eetbaar is eruit, vervolgens spugen ze het zand
door de kieuwen en hun bek weer uit. Ook grazen ze de stenen af, op zoek naar algen,
waarvan diverse soorten aanwezig zijn, van donker tot lichtgekleurd. Droogvoer wordt ook
met graagte gegeten evenals diepvriesvoer, waaronder Cyclops, Daphnia, Mysis en
muggenlarven ( rood, wit en zwart). Afwisseling in het voer is belangrijk, ook voor de
ontwikkeling en groei van de vissen.
Deze bodemvissen leven in groepen of paarsgewijs. Ik had een groepje van 6 gekocht,
waarvan er nog 3 over zijn. Hiervan hebben er 2 een stelletje gevormd plus dus nog een
solitaire man of vrouw. Het stelletje heeft op een steen eitjes afgezet, dit deden ze 45 minuten
lang, met een rustpauze. Intussen heeft het vrouwtje de eieren in de bek genomen en
uitgebroed, het zijn namelijk muilbroeders. Na ongeveer 4 a 5 weken nam ik op donderdag 19
januari de eerste jongen waar, deze waren met hun vieren.
Ik hou dit allemaal bij in een dagboek, dit doe ik al vanaf 1970. Ik heb dit ook aan
verscheidene keurmeesters uitgelegd en ook laten zien, zij stonden hier versteld van en ik heb
regelmatig van hen gehoord dat ik misschien wel de enige in het land ben die dit zo doet.
De visjes heb ik nog 3 dagen waargenomen, waarna ze zijn verdwenen. Waarschijnlijk zijn ze
opgepeuzeld door de Mastacembelus Moorii, dit is een stekelaal uit het Tanganyika meer. ’s
Nachts gaan deze op zoek naar voedsel, zoals jonge visjes….

Mastacembelus Moorii

Waarschijnlijk zijn ze ’s nachts niet bewaakt door de ouders, overdag zwommen ze echter wel
keurig in de buurt.
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De inrichting van het aquarium bestaat niet alleen uit zand en stenen, er staan ook planten in,
namelijk de Vallisneria Spiralis. Het ‘Spiralis’ slaat op de bloem die hieraan ontspruit, deze is
spiraalvormig, terwijl de bladeren recht zijn. De scheuten doen stekelig aan. Deze planten
groeien in groepen met uitlopers.

Vallisneria Spiralis

De medebewoners zijn onder andere de Calvus Black, Neolamprologus Leleupi en
Cyprichromus Leptosoma.

Calvus Black

Neolamprologus Leleupi
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Cyprichromus Leptosoma

De afmetingen van het aquarium zijn 160x60x60. Water verversen doe ik 1x per week,
ongeveer 120 tot 150 liter water. De filter maak ik 3 tot 4x schoon in een periode van 8
weken. De waterwaarden zijn:
Ph: 8.2-8.7 ( dit mag oplopen tot 9)
µS: 5/5m tussen de 590 en 610.
De vissen heb ik destijds gekocht via Marinus de Jonge in Duitsland, bij Aqua Treff
Meerbusch, waar we 2x naartoe zijn geweest om vissen uit te zoeken en te kopen. Ik wil via
deze weg ook graag Marinus even bedanken voor zijn tijd, het is immers niet naast de deur,
alhoewel het zeker de moeite waard is.
In de volgende nieuwsbrief vervolg ik mijn verslag, onder andere hoe mijn aquarium het heeft
gedaan tijdens de huiskeuring.
A.J. Huizinga

Districtskeuring DNN

Helemaal links op de foto Nico Bijleveld. Tweede van links Ap Huizinga.

Zaterdag 4 maart was het dan zo ver, en mochten onze clubkampioenen meedingen om de
prijzen in het District Noord Nederland ( DNN). In de categorie speciaalaquarium verdedigde
Ap Huizinga onze eer, in de categorie gezelschapsaquarium deed Nico Bijleveld dat.
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Dit deden ze absoluut niet onverdienstelijk, Ap werd tweede in zijn categorie, en Nico derde.
De gecombineerde punten van de heren zorgden er zelfs voor dat de wisselbeker voor de
aquariumverenigingen dit jaar naar Minor gaat. Proficiat heren!

Voor de geinteresseerden, de AV Betta Splendens organiseert dit jaar de Twentse aqua-terra
beurs in Almelo. Het zal niet zo spectaculair worden als de vivariumbeurs, maar misschien
wel een kijkje waard.

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
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Andere Taken
Functie

Naam

Telefoonnr:

Beheerder clubgebouw

Fokko Boelens

06-42523656

Contactpersoon clubgebouw

Marinus de Jonge

06-53816070

Adviseur Aquariumzaken

Ap Huizinga

06-15377268

Beheer Bibiotheek

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 april 2017
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