


 

Nieuwsbrief nr.2            Juni 2015 

Vivarium 2015: Lucky #7  

Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereidingen op de komende editie al weer in 

volle gang.  Wie de gehele historie van Vivarium heeft mee beleefd kan zich amper voorstellen dat we inmiddels 

al weer aan de 7e editie toe zijn. Gaat nummer zeven ook Vivarium geluk brengen? Beleef het mee in het 

weekend van 21 & 22 November te Nieuwegein! 

Ook dit jaar gaan wij er samen met onze standhouders weer voor zorgen dat de Beursfabriek in Nieuwegein 

gevuld is met al het moois dat er in onze hobby te vinden is. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de 

hoogte van de ontwikkelingen rond Vivarium 2015. 

 

Weerzien met een oude bekende! 

De eerste editie van Vivarium was ze er al bij als 

gastspreker en dat zou de eerste 5 edities van 

Vivarium ook telkens zo blijven. Het werd een 

traditie die zowel de bezoekers als de organisatie 

zeer konden waarderen. Uiteraard vanwege haar 

wereldwijd geroemde kennis en expertise, maar 

zeker ook omdat ze gewoonweg een heel aardige en 

lieve vrouw is. 

Het was dan ook erg spijtig dat ze afgelopen jaar 

haar jaarlijkse plantenspeurtocht net gepland had 

toen bekend werd dat Vivarium weer terug was. 

Voor het eerst moest ze een editie overslaan. 

Eén van de eerste zaken die geregeld moest worden 

toen we wisten dat Vivarium er ook in 2015 weer zou 

zijn, was het herstellen van de traditie. Snel werd er 

een mailtje verzonden en wachtten we in spanning 

af……… 

Al snel kwam het verlossende antwoord: ”I marked 

the weekend for Vivarium - and as you know I 

am very willing to come again!” En wellicht nog 

typerender; over de voorwaarden maakte ze zich 

geen zorgen, daar komen we toch wel uit. 

En daarmee was de eerste geweldige lezing voor 

Vivarium 2015 een feit! 

Oh wacht, we hebben nog niet duidelijk genoeg 

gemaakt om wie het gaat zeker? De enige echte 

Christel Kasselmann natuurlijk! 

 
Zoals altijd volle zalen bij een lezing van Christel 

Met haar enorme plantenkennis is Christel niet 

alleen auteur van de meest verkochte boeken over 

aquariumplanten, maar eveneens een wereldwijd 

veel gevraagde spreker bij aquariumevenementen.  

 

Haar lezing is een must voor iedere liefhebber van 

aquariumplanten. Wij kijken er alvast weer naar uit 

haar te mogen ontvangen op Vivarium.  

 



 

 

 

 

 

Vivarium Fotowedstrijd 2015 

Een hoogtepunt van iedere Vivariumeditie is de 

fotowedstrijd. Dit is een van de weinige wedstrijden 

van Vivarium die al ruim vóór het evenement wordt 

opgestart en daardoor iedere editie het begin van 

de voorpret vormt. 

Meedoen is aan de ene kant simpel: iedereen die 

een mooie, leuke, interessante, spectaculaire 

geweldige of grappige foto heeft gemaakt die met 

onze hobby’s te maken heeft kan deze inzenden. Of 

dat nou van je eigen dieren of planten is, of gemaakt 

bij een andere hobbyist of zelfs in een dierentuin: 

zolang je de foto maar zelf hebt gemaakt en geen 

bewerkingen in Photoshop hebt gemaakt die niet 

zijn toegestaan (zie de website voor het reglement). 

Aan de andere kant kan dat nog best eens een hele 

opgave zijn………….want wat maakt een foto nou 

mooi, leuk, interessant, spectaculair, geweldig of 

grappig? Nou, hiernaast hebben we een paar 

voorbeelden opgenomen van foto’s die het 

uiteindelijk geschopt hebben tot de top -20. Zoals je 

ziet; het onderwerp bepaalt alles! 

Mocht je een foto hebben die aan de voorwaarden 

voldoet, stuur hem dan in via onze website (te 

vinden onder het kopje wedstrijden). Iedereen mag 

maximaal 4 foto’s inzenden, dus gebruik die 4 

kansen optimaal! 

Wellicht komt jouw foto dan in de top-20 die de 

vakjury selecteert. Deze top-20 wordt tijdens 

Vivarium op groot formaat tentoongesteld aan het 

publiek. En dat publiek bepaalt vervolgens wie er, 

naast de winnaar van de vakjury, de eeuwige roem 

(en verrassingsprijs) van Vivariumfotograaf 2015 met 

zich mee mag dragen. 

Dus wie worden de opvolgers van John Lam 

(winnaar juryprijs 2014) en Steven Duym (winnaar 

publieksprijs 2014)?  Wie weet worden ze het zelf 

wel weer? Vivarium daagt iedereen uit om mee te 

doen. Meer informatie op: 

www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/fotowedstrijd 

http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/fotowedstrijd


 

 

In samenwerking met Vivarium partner Aquaflora brengen wij met gepaste trots een wereldkampioen 

Aquascaping naar Vivarium 2015!!! Filipe Oliviera kroonde zich in zowel 2007 als 2009 tot kampioen van de 

AGA wedstrijd en behaalde daar bovendien in 2010 een derde plaats. Bij de wellicht nóg prestigieuzere ADA 

wedstrijd behaalde hij in 2007 zelfs een top-10 klassering, iets dat voor een Europese deelnemer zeker uniek 

genoemd mag worden. 

Filipe zal in een geweldige aquascaping workshop zijn visie en gedachten achter zijn manier van aquascapen 

met jullie delen. Daarnaast zal hij uiteraard vele tips & trucs delen waarmee ook jullie je vaardigheden naar een 

hoger niveau kunnen brengen.



 

 

Dennerle Scapers Tank Contest 

Afgelopen Vivarium vond de eerste editie van de 
Dennerle Scapers Tank Contest plaats. Twintig 
deelnemers kwamen op de vrijdag voor Vivarium 
2014 al naar Nieuwegein om daar, omringd door de 
hectiek van de opbouwwerkzaamheden van 
standhouders en Vivarium medewerkers, hun 
Dennerle Scapers Tanks in te richten. 

Deze aquaria, beschikbaar gesteld door Dennerle, 
werden door de deelnemers omgetoverd in 
prachtige aquascapes. De ene koos voor een 
klassieke plantenbak, de ander voor meer moderne 
Nature-Scaping, weer anderen voor een biotoop 
inrichting. Uiteindelijk stonden er 20 prachtige 
bakken die konden rekenen op vele stemmen van 
het publiek, dat op die manier de winnaar bepaalde. 

En tijdens Vivarium 2015 komt deze wedstrijd terug. 
Wil jij jouw kans grijpen om hieraan mee te doen, 
mooie prijzen te winnen en bovendien stiekum 
alvast een kijkje te nemen op de vrijdag 
voorafgaand aan Vivarium? Geef je dan nu op voor 
deze wedstrijd via info@vivariumbeurs.nl 

Voor de aquaria (afmetingen 40*32*38) en de 
techniek (filter en verlichting) wordt gezorgd door 
Vivarium en Dennerle. Voor de bodem is er keuze 
uit zand of Scapers Soil (zwart), maar mag ook door 
de deelnemers zelf mee genomen worden.  

Planten en ander inrichtingsmateriaal dienen 
deelnemers zelf mee te nemen. Dit mogen ze op de 
zondag van Vivarium, na de uitslag van deze 
wedstrijd, ook weer mee naar huis nemen. En wie 
weet: wellicht komen daar ook nog leuke prijzen bij! 

Tot slot wijzen wij er op dat Romy Verlaan het 
afgelopen jaar de enige vrouwelijke vertegen-
woordiger was in deze wedstrijd. Dit deed zij met 
veel plezier en succes. Aangezien er veel meer 
vrouwen in de hobby actief zijn, hopen wij dat we in 
2015 meer dames mogen verwelkomen om de strijd 
met de mannen aan te gaan. 

 

 

 
Deelnemers staan in spanning te wachten op de 
uitslag 
 

 
Niet alleen de eer, maar ook fraaie prijzen gaan mee 
met de winnaars! 

 

mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

Persoonlijke noot 

WOW…. 

Wat heeft Vivarium 2014 allemaal teweeg gebracht? In de vorige nieuwsbrief blikten we nog even terug op al het moois 

dat we afgelopen November samen met standhouders en bezoekers mochten beleven. Toen schreef ik al dat we al weer 

druk bezig waren met de voorbereidingen voor Vivarium 2015 en dat de gesprekken met standhouders al weer in volle 

gang waren. Inmiddels zijn we al weer drie drukke maanden verder. Wow, drie maanden al weer sinds de vorige 

nieuwsbrief! 

Vele standhouders hebben via de voorinschrijving al gebruik gemaakt van de mogelijkheid dezelfde standplaats als vorig 

jaar vast te leggen. Daar komt nog eens bij dat een aantal standhouders nog groter wilden dan vorig jaar of zelfs van een 

tafelstand boven naar een grotere stand beneden willen gaan. En dat allemaal op basis van hun ervaringen tijdens 

Vivarium 2014, waarbij het voor velen niet eens alleen maar gaat om hoeveel ze verkocht hebben. Bij velen is gaan dagen 

wat Vivarium al vanaf de eerste editie roept: het gaat ook om de impuls en promotie voor de hobby, laten zien hoe mooi 

die kan zijn en de naamsbekendheid die je als winkelier of vereniging kan krijgen bij een zeer gevarieerd publiek. Een mix 

van factoren die alleen op Vivarium te vinden is. Dat dit besef nu aantoonbaar bij iedereen leeft………..WOW! 

Toen de benedenverdieping al voor meer dan 80% uitverkocht was, kreeg Vivarium steun van de teams achter Dreamreef 

en Myreef in ons streven om meer zeewater naar Vivarium te brengen. Zelf hebben ze het initiatief genomen tot een Frag 

Swap, waarbij liefhebbers onderling stekken kunnen uitwisselen tegen aantrekkelijke prijzen. Hiermee wordt ook nog eens 

voorkomen dat er koralen uit de natuur gehaald hoeven te worden. Ook vele winkeliers uit de zeewaterhoek waren gelijk 

enthousiast. Al snel bleek dat er daarbij behoefte was aan een speciaal zeewaterblok. En niet zomaar een blokje……een 

enorm blok van maar liefst 400m2 aan stands met uitsluitend zeewater! Dit gaat de bezoekers van Vivarium laten zien 

hoe mooi ook dit aspect van onze hobby kan zijn.  Onze plattegrondplanner Erik heeft een enorme puzzel gehad hier 

ruimte voor te maken op de al zo volle benedenverdieping. Er kon natuurlijk niet geschrapt worden in de al geplande 

stands, het moest een aanvulling worden. De benedenverdieping gaat daardoor nóg meer stands huisvesten. Het feit dat 

Erik dat gelukt is en dat we zo een fraai zeewaterplein gaan krijgen………..WOW… 

Geen zorgen dan? Nou….genoeg te gaan nog hoor. Voor het programma van lezingen en workshops zijn we nog druk aan 

het rondkijken en vragen om te zien wat we kunnen regelen. Een paar namen zijn er al geboekt, waarvan slechts de 

eersten nu in deze nieuwsbrief zijn aangekondigd. Er moet ook de komende maanden nog genoeg te melden zijn 

natuurlijk! Er worden proefballonnetjes opgelaten om te kijken of er nieuwe wedstrijden kunnen worden opgezet. Er moet 

nog een mooie opvolger komen voor het Vivarium project dat  afgelopen editie zo fraai stond te stralen. Enzovoort, 

enzovoort, enzovoort. En dat allemaal in de hoop dat jullie na afloop van Vivarium 2015 wederom zeggen: WOW.  

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 


