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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen, 

Zo is het weer maart. Ik had graag gemeld dat de blaadjes weer aan de bomen kwamen en we 

nu heerlijk zacht lenteweer zouden hebben. Wat niet is kan snel komen natuurlijk, maar op 

moment van schrijven komen we net uit Siberische temperaturen van -10 met een nog lagere 

gevoelstemperatuur. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar alles beneden de 20 graden is 

mij te koud, dus ik hoop dat het snel zomer zal worden. 

In ons clubgebouw is het wel heerlijk vertoeven geweest, en we hebben ook wederom niet 

stilgezeten. Dit jaar is al positief begonnen doordat we 2 nieuwe sponsoren hebben en voor 

komende contactavond is er een interessante lezing. De heer William Kruizinga uit Groningen 

zal een lezing gaan geven over aquascaping, een nieuwe discipline in de aquariumwereld. 

Voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, Google is your friend. Maar nog beter is om 

13 maart je licht op te steken bij onze vereniging. 

Rond elke speciale gebeurtenis stuurt onze secretaris Marinus de Jonge een persbericht naar 

de regionale media. Helaas wordt het om ons onbekende redenen lang niet altijd geplaatst, en 

emmen.nu weigert dit zelfs simpelweg. We krijgen wel eens het idee dat we niet serieus 

genomen worden….. Dit keer is het echter in meerdere bladen geplaatst en aan de hand 

daarvan ben ik door de regionale zender ZO!34 ( dit is een fusie tussen radio Emmen en radio 

Coevorden) gebeld of ik in de uitzending eens wat wou toelichten over onze vereniging en 

aquascaping. Zaterdagmorgen 3 maart ben ik aldus in de uitzending te horen geweest. Eerlijk 

gezegd is dit nogal een bijzondere ervaring. Ik hoop in ieder geval dat we hierdoor jullie en 

nog vele anderen mogen verwelkomen op de 13
e
 maart.                                                             

                                                               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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Contactavond 

De aquariumvereniging Minor uit Klazienaveen krijgt dinsdag 13 maart bezoek van 

William Kruizinga. De Groninger verzorgt die avond een lezing over aquascaping: het 

nabootsen van een landschap onder water. 

Er wordt gewerkt met natuurlijke materialen als steen, (kien-)hout, planten, mossen en grind. 

De lezing van Kruizinga is avondvullend en bestaat uit twee delen. Voor de pauze laat hij aan 

de hand van beelden kunstwerken zien die met aquascaping zijn bereikt. Ook het technische 

gedeelte komt aan bod. 

Na de pauze demonstreert hij hoe met relatief weinig middelen een kaal aquariumpje kan 

worden opgebouwd tot een schitterend levend schilderij. De aanwezigen worden ook in de 

gelegenheid gesteld om zelf aquascaping in de praktijk te brengen. De gratis te bezoeken 

lezing begint om 19.45 uur aan De Kreeft 28 in Klazienaveen. 

Overzicht contactavonden AV Minor 

 
      Invulling contactavonden (2e dinsdag van de maand): 

13 Maart 2018 - Lezing William Kruizinga: 'Aquascaping' 

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 
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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.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Namens AV Minor doen Ap Huizinga ( speciaal aquarium), Nico Bijleveld ( 

gezelschapsaquarium) en Marc Jansen ( paludarium) een gooi naar de prijzen. Heren, namens 

het bestuur en alle leden van AV Minor; veel succes! 
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Filter 

 
Stel;  je filter doet het niet meer. Wat doe je dan? Om te beginnen haal je de stekker eruit. 

Daarna haal je hem eruit om te kijken hoe dat kan. Je haalt het deksel eraf, en bekijkt de 

motor. Je kijkt hem na, en maakt het schoon. Maar nog niks. Dat overkwam mij dus. Na een 

half uur heb ik een luchtpomp en luchtsteentje geplaatst voor de waterbeweging en circulatie. 

Het luchtsteentje heb ik zo dicht mogelijk bij de bodem geplaatst en voluit gezet.  

  

Maar wat zal er gaan gebeuren na 24 uur? Hoe houdt het systeem zich zonder filter en hoe 

reageren de vissen? ’s Avonds heb ik vol spanning de vissen bestudeerd, gaan ze naar de 

oppervlakte om lucht te happen en hoe gedragen ze zich op de bodem? Tot 23:30 was er in 

ieder geval niks aan de hand. De volgende dag stond ik om 8:30 met spanning naar de vissen 

te kijken. Dit doe ik routinematig, maar nu om een extra reden dus. De vissen waren goed 

actief en gedroegen zich normaal. Hierna ben ik naar Jumper gegaan, waar Sjoerd me 

geholpen heeft. De kabel bleek defect te zijn, en een nieuwe helaas niet voorradig.  

 

Ja, wat moet je dan? In overleg eerst maar een nieuwe kop besteld, na ongeveer een week is 

deze aangekomen. In totaal heeft mijn aquarium het  9 dagen zonder filter moeten stellen. 

Inmiddels draait alles weer, en nadat ik de luchtpomp nog een dag lang mee heb laten draaien 

deze er ook uitgehaald. Maar wat een geluk dat ik nog veel op reserve heb. Tijdens deze 

periode zijn de waterwaarden stabiel gebleven, en de vissen zijn er goed doorgekomen. De alg 

is mooi groen gebleven en is goed blijven groeien, dit is positief, want ook alg geeft zuurstof 

af.  

 

A.J. Huizinga 

 

 

De reisavonturen van Johnny Norda 

Ook deze keer blijf ik in ons kleine kikkerlandje. Er zijn namelijk meer indrukwekkende 

aquaria te vinden binnen Nederland. En ook dichterbij ons dan Rotterdam, namelijk in 

Arnhem. Burgers Zoo staat al jaren bekend om zijn Safari, de grote regenwoudhal genaamd 

‘Burgers Bush’, een overdekte woestijn ‘Burgers Desert’, maar ook de minder bekende 

Mangrove en Rimba. Het meest indrukwekkend is eigenlijk toch wel Burgers Ocean. 

 

Burgers Ocean is geopend in het jaar 2000. In zijn totaliteit bevat het 8 miljoen liter zeewater, 

verdeeld over 10 aquaria. Het bijzondere eraan is dat deze aquaria in elkaar over lijken te 

lopen, zodat het op een geheel lijkt. De bedoeling is dat de bezoeker het ervaart alsof hij/zij  

bij een tropisch strand de zee in loopt ( zonder erbij nat te worden uiteraard), door een 

koraalrif heen loopt, vanaf het koraalrif de open oceaan meemaakt en uiteindelijk onder een 

houten steiger weer ‘boven water’ komt. 

 

De reis begint bij een tropisch strand. Dit gedeelte is vrij ondiep, aan de achterzijde is een 

geschilderd doek van een droogvallend koraalrif bij eb te zien, en boven je hoofd is een 

zeildoek gespannen, dit alles zodat je van het gebouw zo min mogelijk ziet. Je gaat over een 

glooiend pad naar beneden, terwijl je aan weerszijden door acrylpanelen wordt omgeven. Hier 

zie je allerlei tropische vissen zwemmen tussen nepkoralen. Zowel vanwege het licht, als de 

vernielzucht van sommige vissen is hier niet gekozen voor levende koralen. Deze vinden we 

verderop. De nepkoralen zijn vrij realistisch vormgegeven, echter na 18 jaar is het veel van 

zijn kleur verloren door algaanslag. Het haalt de magie wel een beetje weg, alhoewel het nog 

altijd een genot is om te zien. 
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Boven je hoofd komen beide gedeelten samen via een soort aquaduct, en loop je verder het rif 

in. Door grote ramen kijk je hier het rif in, het is hier een stuk dieper dan in het eerste 

gedeelte. In beide gedeeltes kun je verscheidene juffertjes zien zwemmen, maar ook 

vleermuisvissen, kogelvissen, blauwe doktersvissen, wimpelvissen, vioolroggen, 

pijlstaartroggen, epaulethaaien en nog veel meer. Een apart aquarium moet een nis in het rif 

voorstellen, hier zitten de rovers. De meest opvallende rovers hier zijn toch de murenes, die je 

bij vrijwel elk bezoek wel ziet. 
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De reis vervolgt in het levende rif. Het licht is hier zeer helder, en de bezoeker kijkt in een 

aquarium van 750.000 liter. In dit aquarium zijn kunstmatige constructies gebouwd van 

levend steen. Deze levende stenen plus al het zand in dit aquarium zijn uit het leefgebied van 

de dieren geïmporteerd. In den beginne was dit nog een kale bedoening, maar 18 jaar van 

koraal kweken, in het aquarium plaatsen en laten groeien plus vissen en lagere dieren 

toevoegen hebben geresulteerd in een overweldigende aanblik. Terwijl de koralen en 

anemonen zachtjes wuiven in de stroming, zwemmen honderden vissen hiertussen. Hierbij 

valt te denken aan anemoonvissen, juweelkardinaalbaarzen, rode vlagbaarzen, verschillende 

soorten doktersvissen etc. Je ziet slakken, wormen, zeekomkommers, zee-egels, kortom, een 

echte leefgemeenschap. Door de grote ramen weet je nauwelijks waar je kijken moet, te meer 

omdat elke 10 centimeter wel wat anders te zien is.  
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Met veel pijn en moeite scheur je je los van deze aanblik, en kom je in een donkere ruimte 

met 2 kleinere aquaria. Hier is het dag-nachtritme omgekeerd en zien we dus hoe koralen en 

sommige vissen er snachts uitzien. In een van de aquaria zwemmen koraalduivels, maar zijn 

ook doornenkronen te zien, een soort zeester die helaas een plaag is gaan vormen in sommige 

rifgebieden. 

  

Vanaf hier komen we bij het grote bassin van 3 miljoen liter. Deze is voorzien van een 

enorme ruit, welke ten tijde van de opening de grootste ter wereld was. Dit aquarium vormt de 

‘grens’ van het rif. Om dit beter naar voren te laten komen is alleen de voorzijde verlicht, 

terwijl aan de rechterzijde een plastic replica van een scheepswrak ligt. In dit aquarium 

zwemmen verscheidene haaiensoorten die constant vanuit het donker tevoorschijn lijken te 

flitsen en daarna weer in de open oceaan te verdwijnen. Dit aquarium huisvest onder andere 

zwartpunthaaien, zwarttiprifhaaien ( ook het koppel uit Emmen is hier naartoe gegaan), 

zebrahaaien en een indrukwekkender geschulpte hamerhaai, de enige in de BeNeLux. Ook 

zwemmen er naast haaien ook Napoleonvissen en grote zandbaarzen in, plus een enorme 

vioolrog. 
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Na het grote bassin loop je verder de ‘open oceaan’ tegemoet. In een hoek bevindt zich een 

hoge smalle ruit, hierachter bewegen zich kleine lichtjes. Dit blijkt een school lantaarnvisjes 

te zijn, helemaal op hun plek in dit donkere aquarium. Door de tweede ruit zien we grote 

scholen geelvintonijn en barracuda’s. Ook hier is de achterzijde niet te zien, wat het gevoel 

van de open oceaan versterkt. Wanneer we hier de hoek omgaan sta je ineens in een acryl 

tunnel en zie je boven je hoofd een aanlegsteiger. De grote blikvangers hier zijn de 

schitterende adelaarsroggen, die over je heen lijken te vliegen. Burgers Zoo beheert het 

Europese fokprogramma van deze soort, en kan bogen op tientallen geboortes, wat geen 

aquarium ter wereld ze na doet. 

 
 

Na dit gedeelte sta je plots in een souvenirshop en is je ‘reis’ ten einde. Alhoewel ik 

indrukwekkender aquaria heb gezien, is dit in Noord West Europa de meest indrukwekkende, 

en het is dan ook een absolute aanrader. 
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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 april 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
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