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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 
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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen  

April is inmiddels weer ten einde, en de maand mei begonnen. Zo langzamerhand gaan we 

weer richting de zomerstop. Maar voor het zo ver is, hebben we nog een mooie lezing van Jan 

Kempe, organiseren we een barbecue, en zal er een slootexcursie plaatsvinden onder de 

deskundige leiding van Ap Huizinga. 

Hopelijk heeft een ieder een prettige koningsdag gehad, ons clubgebouw is traditioneel 

gesloten wanneer onze openingsuren met koningsdag samenvallen, zoals jullie misschien wel 

gelezen hebben in onze mail. Ook hebben wij de daaropvolgende zaterdag ons gebouw 

gesloten moeten houden wegens een gebrek aan vrijwilligers voor de bardienst. Daarvoor 

alsnog onze excuses. 

We zijn nadrukkelijker aanwezig op zowel social media als de reguliere media, wat wel 

vruchten lijkt af te werpen, aangezien er meer mensen zijn die eens een kijkje komen nemen 

en we hebben er een aantal leden bijgekregen. Dit is toch zeker bemoedigend te noemen. 

Neem daarom de komende contactavond iemand mee. Jan Kempe, de ontwerper van 

Wildlands komt een presentatie geven over zijn reis naar Costa Rica om daar ideeen op te 

doen voor het park, dus het belooft een zeer boeiende avond te worden. En des te meer 

bezoek, des te groter de kans dat we in de toekomst meer boeiende lezingen kunnen 

aanbieden. 

                                                  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 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:norda81@hotmail.com
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Contactavond 

9 Mei is het weer onze maandelijkse contactavond. Deze keer zal Jan Kempe, de ontwerper 

van Wildlands Adventure Zoo Emmen een lezing komen geven over zijn reis naar Costa Rica. 

Wildlands is zoals de meesten van jullie wel weten de opvolger van het voormalige 

Dierenpark Emmen, en sterk gethematiseerd. Het park beschikt over 2 tropische kassen, 

welke ingericht zijn met planten uit Costa Rica. Jan gaat aan de hand van de beelden ons een 

idee geven hoe hij de planten heeft uitgezocht, en welke inspiratie de natuur en cultuur van 

Costa Rica hem gegeven hebben voor de inrichting van deze kassen. 

Invulling maandelijkse contactavond 

* 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  

* 16 juni 2017 - Barbecueavond  

* 12 September 2017 – Lezing weggevallen, staat open voor andere invulling 

* 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 

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.  
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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  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Nieuwe aquariumbewoners 

Vorig jaar november heb ik bij Jumper hier in Emmen een schooltje Pseudomogul Gertrudae 

gekocht. In goed Nederlands, korenaarsvisje, familie van de bekendere regenboogvis. Een 

vissesoort in ieder geval die niet veel te zien is binnen onze vereniging. Volgens mij ben ik 

zelfs de enige. 

Het zijn leuke kleine visjes, waarvan de mannetjes een fascinerend baltspatroon hebben. Ze 

worden slechts een paar centimer groot. Alhoewel ik gelezen heb in de nieuwbrief van een 

van onze zusterverenigingen dat ze moeilijk te houden zouden zijn, is dat in mijn ervaring 

absoluut niet het geval, alhoewel ik wel mijn portie aan tegenslagen gehad heb. 

Ik had een schooltje van 10 visjes gekocht, maar elke dag was er eentje verdwenen, totdat er 

nog 3 overwaren. Ik heb ook geen idee waar het aan gelegen heeft, de waterwaarden waren 

goed, aan de visjes was niks te zien, en de medebewoners lieten hen ook met rust. 

De 3 overgebleven visjes deden het in ieder geval erg goed. Ze gedroegen zich erg levendig, 

zochten naar voedsel, baltsten en leken ook totaal geen angst te hebben. Toch heb ik voor de 

zekerheid even gewacht, hoe ze zich zouden ontwikkelen, ik wou natuurlijk geen herhaling 

van de vorige keer. 

 



8 
 

 

Lekkerij in mijn aquarium zorgde ervoor dat ik in allerijl alle vissen uit mijn aquarium moest 

halen, welke tijdelijk onderdak in een speciekuip kregen. In deze tijd zorgde ik dat het oude 

aquarium van mijn broertje bij mij thuis kwam, regelde ik een meubel, en na een aantal dagen 

gingen de visjes weer over. Ik gebruikte zoveel mogelijk oud water, en omdat dit aquarium 

een eigen binnenfilter heeft heb ik besloten deze maar te gebruiken, voorzien van watten uit 

het oude filter, om het systeem zo een ‘kick-start’ te geven, een strategie die lijkt te hebben 

gewerkt. 

De 3 visjes hebben zich bewonderingswaardig goed gedragen. Zowel in de speciekuip als in 

het nieuwe aquarium pasten ze zich direct aan, en zwommen ze actief rond. Na een paar 

weken vond ik het nu toch echt tijd worden om de school weer uit te breiden, en de winkel 

had ook net weer nieuwe visjes ontvangen. Vanwege een uitbraak van stip onder de 

vijfstreepbarbeeltjes heb ik alsnog een week langer moeten wachten terwijl de visjes een 

behandeling tegen stip ondergingen, maar toen kon ik dus eindelijk 7 nieuwe visjes erbij 

halen. 

Na 5 minuten in het aquarium zochten ze al actief op de bodem naar tubifex, en voor zover ik 

ze tellen kan heb ik nu nog zeker 9 visjes over. Een herhaling van de vorige keer is dus 

uitgebleven, en ik kan nu genieten van mooie visjes in een mooi ‘nieuw’ aquarium. 

Baltsend mannetje, Pseudomogul Gertrudae. 
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Reisverslag Australie 

 
Zoals beloofd volgt hier mijn verslag van het Sydney Aquarium.  

 

Hoe gezellig het ook was bij mijn oom en tante, ik wou toch graag eens de stad Sydney zien. 

En dan ook direct het Sydney Aquarium omdat daar 2 van de slechts 6 doejongs ( nauw 

verwant aan de zeekoe) in gevangenschap te zien zijn, en Taronga Zoo vanwege de 

zeeluipaarden, dit waren de enige in gevangenschap op dat moment. Inmiddels zijn ze beiden 

overleden en zijn ze niet meer in gevangenschap te zien. 

 

Ik was al met mijn oom en tante naar Melbourne geweest, maar even naar Sydney rijden zat 

er niet in. Op de kaart lijkt het dichtbij, maar het is 8 uur reizen tussen Melbourne en Sydney. 

Ik dacht slim te zijn, en een nachttrein te boeken, zodat ik toch weer een nacht uit kon sparen. 

Slapen kon ik in de trein wel doen. Dacht ik…… 

 

De praktijk bleek anders. Vanwege overstromingen was de treinverbinding uitgevallen, en 

reden er bussen. Dit slaapt een stuk minder comfortabel, en de persoon naast mij was een 

Canadees die in zijn slaap anderhalve stoel dacht nodig te hebben. Ik had mij toch liever een 

buurvrouw gehad…… De terugreis kon ik wel met de trein, maar helaas waren er daar 

verscheidene personen die het tot een halszaak hadden gemaakt om een snurkwedstrijd aan te 

gaan met elkaar en een Afrikaan die zich daar iets te nadrukkelijk over opwond. Al met al niet 

het beste idee van Nederland….. 

 

Maar goed, de volgende morgen stond ik dus wel in Sydney, en meldde ik mij keurig bij mijn 

hostel. Ik had het geluk een vierpersoonskamer voor mezelf te hebben, wat wel fijn is. Na een 

paar sterke koffie en een Red Bull infuus en gewapend met een plattegrond op pad gegaan. 

Het aquarium bleek zich op loopafstand te bevinden, hoewel ook dat betrekkelijk was, het 

was al met al nog een beste afstand.  

 

Bij binnenkomst kon ik kiezen uit een regulier toegangsbewijs, of een Sydney pass, waarmee 

ik het aquarium, het naastgelegen Sydney Wildlife World, de Sydney Tower en het ook in 

Sydney gelegen Oceanworld Manly kon bezoeken. Alleen al het aquarium en Wildlife World 

zouden meer gekost hebben dan deze Sydney Pass, dus dan is de keuze snel gemaakt. 

 

Na binnenkomst zie je als eerste een verblijf voor vogelbekdieren. Mooi verblijf, maar zonder 

vogelbekdieren, die zich niet lieten zien. Een groot deel was hier ingericht voor een attractie 

genaamd ‘Shark HQ’, een enorm interactief gebeuren omtrent haaien. Nu had ik hier geen zin 

in, dus liep ik door en kwam langs verscheidene Australische zoetwateraquaria, waar onder 

andere Australische arowana’s en Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden waren te zien. Ook 

een aantal zeewateraquaria met onder andere zeedraakjes kon je hier bewonderen. 
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Verblijf voor vogelbekdieren 

Zeedraakje 

Verlegen octopus 

 

 

 

Duidelijk was hier het verschil met het Melbourne Aquarium. Alhoewel het Sydney 

Aquarium over meer aquaria en dieren beschikte en een iets interessantere collectie, waren de 

ruimtes voor de bezoekers veel krapper bemeten. Niet fijn als je graag de bewoners van de 

aquaria goed wilt zien, op een vrij drukke dag. 

 

Na een ruim verblijf met inheemse dwergpinguins gezien te hebben ( Het zal de leek niks 

zeggen, maar ook in Australie leven er pinguins. In Europese dierentuinen heeft men deze 

diertjes nooit in leven kunnen houden, maar in Australische parken blijkt dat geen probleem 

te zijn) kwam ik bij het eerste grote aquarium, het grote haaienbassin.  
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Dwergpinguins 

 

Deze zijn erg bizar opgebouwd, je loopt plots in de buitenlucht, en het lijkt net of je moet 

oversteken naar een schip. De brug lijkt daar althans op. Op de een of andere manier doet het 

erg amateuristisch aan, voor zo’n grote en populaire attractie. Door het bassin heen lopen 2 

tunnels, heen en terug. Het bassin zelf was nodig eens aan een opknapbeurt toe, maar daar 

keek ik doorheen. Het was al een ouder bassin en opknapbeurten zijn erg lastig vanwege de 

logistieke problemen eromheen. In het bassin hadden zandhaaien en sikkelvincitroenhaaien de 

overhand, evenals zwarttiphaaien en zebrahaaien. 

 

Na dit bassin volgde een bassin dat op dezelfde manier was opgebouwd, met het verschil dat 

je hier ook van bovenaf kon kijken. Hier huisden de doejongs, die constant door de verzorgers 

gevoerd werden door middel van een soort rooster met erin, welke ze dan naar de bodem 

lieten zakken, zodat de dieren ook konden ‘grazen’. Ze deelden hun bassin met allerlei 

tropische zoutwatervissen en roggen. Het is toch best een mooi gezicht, om de dieren te zien 

grazen op de bodem terwijl om hen heen verscheidene vissen proberen wat mee te pikken. 

 

Bovenzijde doejongbassin 
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Rondbekgitaarrog

Doejong 

Grazende Doejongs 
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’overvliegende’ adelaarsrog

Doejong en verzorger 
 

Toen ik me hiervan kon losrukken, kwam ik bij het nieuwste onderdeel van het aquarium. Een 

bassin gewijd aan het koraalrif, en met veel levende koralen, maar vooral veel haaien. Eerst 

kreeg ik een aantal kleinere aquaria met koralen te zien, en liep ik over een bruggetje 

waaronder verschillende roggen leefden, maar daarna zag ik het aquarium in levende lijve. De 

opzet leek geslaagd, maar helaas zaten hier dezelfde vissen als bij de doejongs, en zwommen 

ook hier veel sikkelvincitroenhaaien, die ik in het haaienbassin ook al gezien had. Leuk 

aquarium, maar de inhoud was helaas meer van hetzelfde.

Kleiner koraalaquarium 
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Panterrog

Kleine tunnel door het bassin, de vissen konden hier 

ook onderdoor. 
 

Hiermee was ook de rondgang door het aquarium ten einde. Ik besloot tot een tweede ronde, 

die helaas wat minder geslaagd was omdat het nu nog drukker was. Na deze tweede ronde 

pikte ik het naastgelegen Wildlife World mee, maar daarover volgende keer meer. 

 

 

In memoriam 
 

Door A.J. Huizinga 

 
Zoals jullie misschien hebben gelezen in het bondsblad, is onlangs de heer Wim Tomey 

overleden aan een ongeneeslijke ziekte.  

 

Ik ben blij dat ik deze man met zijn enorme schat aan kennis nog meegemaakt heb. Op de 

districtskeuring van DNN, zodat ik met hem kennis gemaakt heb bij mij thuis. De huiskeuring 

was georganiseerd door AV Minor, en de uitslagavond vond plaats bij het Wapen van 

Emmen, op 20 januari 2011. Hier heb ik nog een mooie foto van:
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Ik heb hierbij de tweede plaats gehaald, a la Joop Zoetemelk, hij werd ook nooit eerste bij de 

districtskeuring. 

 

In ons NBAT blad kun je nog veel meer lezen, in de loop der jaren heeft hij veel artikelen en 

boeken geschreven. Een waar ik erg veel aan heb gehad is het boek ziekten bij 

aquariumvissen. Het blijft hierbij niet alleen bij ziekten, maar ook algen en hoe deze te 

bestrijden. Ik prijs me gelukkig deze man, die zoveel betekend heeft voor onze hobby, nog 

meegemaakt te hebben. 

 

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 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 ect, inlichtingen bij Marinus de Jonge . 
 

 
                  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in juni 2017 

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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