
 



 

Nieuwsbrief nr.3           September 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. 

 

Vivarium project op Aquahortus 

425 jaar Hortus Botanicus, 85 jaar Leidse Aqua Terra 

vereniging (LATV) en 10 jaar Delft Blue Azureus… 

Het zijn jubilea waarvan Vivarium alleen maar mag 

hopen die ooit te behalen.  Deze drie partijen slaan 

met Aquahortus de handen ineen om, ondersteund 

door vele organisaties uit de hobby-wereld, een 

enorme tentoonstelling neer te zetten. 

Met deze tentoonstelling hopen ze meer dan 15.000 

bezoekers te trekken, die zich kunnen vergapen aan 

meer dan 400 aquaria, terraria en paludaria. 

Dat er onder die bezoekers waarschijnlijk ook velen 

zitten die voor het eerst met onze hobby in 

aanraking komen, was voor Vivarium een 

belangrijke reden om gehoor te geven aan de vraag 

vanuit Aquahortus om ook een bijdrage te leveren. 

Ondanks dat de timing, krap drie maanden voor 

Vivarium 2015, niet ideaal was met het oog op onze 

eigen drukke voorbereidingen, werd er een project 

team gevormd bestaande uit Menno Koster, John 

Lugthart en Marco Aukes. 

De inspiratie werd al snel gevonden in het project 

van onze hand dat op Vivarium 2014 te bewonderen 

was. De jungle scape kreeg o.a. body door de reeds 

aanwezige reuzen van palmen in de winterkas van 

de Hortus Botanicus. 

 

Met dank aan Ruto Frozen Fishfood kwam er ook 

een fraaie visbezetting, waarbij 30 stuks maanvissen 

de boventoon voeren in deze scape van maar liefst 

6,50 meter! 

Wil je dit project, en nog veel meer, ook zelf 

bewonderen? Neem dan zeker een kijkje bij 

Aquahortus in Leiden. Je kunt daar nog t/m 27 

September terecht. 

Meer info is te vinden op de internetpagina van 

Aquahortus: http://www.aquahortus2015.nl/ 

 

 

http://www.aquahortus2015.nl/


Presentatie Chris Lukhaup 

Humor, een goede verteller en vooral een 

gigantische schat aan kennis en ervaring. Die zeer 

uitzonderlijke combinatie van factoren maken van 

garnalenexpert Chris Lukhaup een wereldwijd veel 

gevraagde spreker.  

Van China tot Amerika en van Taiwan tot Singapore, 

overal was hij afgelopen jaar weer druk bezig voor 

de promotie van de hobby. Voor ons het dan ook 

een grote eer dat hij zijn drukke presentatie tour 

plant rond Vivarium. 

Al voor wij hem konden vragen, was zijn vraag 

“wanneer moet ik mijn agenda vrij houden voor de 

komende editie”. En dus kunnen jullie weer 

genieten van de boeiende verhalen over het houden 

en kweken van garnalen, kreeften en krabben. Dat 

alles voorzien van zeer fraaie beelden, want oh ja; 

hij is ook nog fotograaf. 

 

Chris zal op beide dagen een presentatie geven, 

houd de komende tijd de website van Vivarium in 

de gaten voor updates over het tijdschema. 

Presentatie Hollandse School 

Met trots kunnen wij ook melden dat, na het 

enorme succes van de workshop van afgelopen jaar, 

Willem van Wezel ook in 2015 weer terug is om een 

zeer leerzame workshop te verzorgen. 

 

De meester van de hollandse plantenbak zal, 

wederom met ondersteuning van zijn eigen 

leermeester Cor de Wit, iedereen weer achterlaten 

met het idee "het lijkt zo simpel, dat kan ik ook". 

Dat zal de praktijk later wel weerspreken, maar 

dankzij de vele tips & trucs die Willem zal delen, zal 

het toch net iets eenvoudiger worden om zelf een 

topaquarium volgens de principes van de hollandse 

stijl in te richten en te onderhouden. 

 

Alle aspecten van filtertechniek, verlichting en 

plantenvoeding komen aan bod. Maar de focus zal 

toch vooral liggen op de techniek van het planten 

van aquariumplanten volgens de principes van deze 

unieke stijl van aquariuminrichting. Straatjes, 

dieptewerking, hoogteverschillen, kleurcontrast, 

luifelwerking en doorkijkjes zullen uitvoerig 

uitgelegd en behandeld worden. 

 

 



Hidden Tickets Actie  

Ook dit jaar geeft Vivarium gratis toegangskaarten (en meer) weg. Ditmaal gaan we niet op zoek naar kistjes, 
maar naar flessenpost! 

Het recept is eigenlijk simpel; 8 flesjes worden verstopt op locaties die met Vivarium te maken hebben. 
Gedacht kan worden aan beurslocaties, winkeliers, dierentuinen, verenigingen, groothandelaren, of, of......de 
komende tijd volgen er op onze Facebook-pagina tips over de locaties van de flesjes. Als je die volgt, kom je er 
snel genoeg achter waar je ze kunt vinden! 

In elk van de 8 flesjes zit een Hidden Ticket Code. Door deze code per mail aan ons kenbaar te maken, samen 
met je NAW gegevens en een foto van jezelf met het flesje maak je kans op één van de acht prijzen:  

Vier maal 2 toegangskaarten voor Vivarium, twee maal 2 weekendkaarten voor Vivarium, één maal een 
Vivariumweekend voor 2 personen (inclusief 2 dagen toegang tot Vivarium 2015, overnachting in een hotel met 
ontbijt.) en één maal een all-in Vivariumweekend voor 2 personen( inclusief 2 dagen toegang tot Vivarium 2015, 
overnachting in een hotel, diner, ontbijt en Vivariumextra's bij je ontvangst). 

De eerste twee Hidden Tickets zijn inmiddels gevonden door Mischa Heusschen en Marjon van Es bij de 
Aquahortus tentoonstelling in Leiden. Er zijn er dus nog 6 te vinden! 

 

https://www.facebook.com/centaur.luke?hc_location=ufi


 

Deelnemers gezocht voor wedstrijden! 

Belangrijke onderdelen van Vivarium zijn de diverse 

wedstrijden waarin iedereen, dus ook jullie, worden 

uitgedaagd om actief deel te nemen. 

De eerste wedstrijd die we onder jullie aandacht 

willen brengen is de Vivariumfotowedstrijd. De 

inschrijftermijn hiervoor sluit al op 1 oktober.  

Iedereen mag maximaal 4 foto´s inzenden voor deze 

wedstrijd. Een vakjury kiest vervolgens één 

jurywinnaar en bovenal 20 finalisten die tijdens 

Vivarium tentoongesteld worden.  

De bezoekers van Vivarium kiezen vervolgens de 

winnaar van de publieksprijs. Beide prijswinnaars 

ontvangen een even fraaie als unieke afdruk van 

hun winnende foto’s. Voor inschrijven en meer info: 

www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/fotowedstrijd 

 

Acht teams die het tegen elkaar op nemen om, 

binnen een uur tijd, een aquarium van 80*60*50 

om te toveren in een prachtige Aquascape. Dat is 

het concept van de Live Aquascaping Contest.  

De deelnemers mogen gebruik maken van planten 

en inrichtingsmateriaal dat door de organisatie ter 

beschikking is gesteld. Bovendien mag elk team 

twee eigen elementen inbrengen om te komen tot 

een echt unieke aquascape. Voor inschrijven van 

jouw team en meer info: 

http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/live-

aquascapingwedstrijd 

 

 

Twintig Dennerle Scapers Tanks staan op de vrijdag 

vóór Vivarium te wachten om door deelnemers 

ingericht te worden met hun eigen materialen.  

De Scapers Tank (afmetingen 40*32*38), techniek 

en bodemmateriaal zijn aanwezig. Verder mag de 

deelnemer volledig naar eigen inzicht aan de slag 

met deze prachtige bakjes. 

Voor meer informatie en inschrijven: 

http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/dennerle-

scapers-tank-contest 

 

Voor alle wedstrijden geldt dat de deelnemers gratis 

toegang tot Vivarium hebben op de dag van de 

prijsuitreiking. Bovendien heeft iedere deelnemer 

aan de aquascape wedstrijden sowieso prijs. 

Deelnemers aan de Dennerle Scapers Tank Contest 

hebben ook nog eens het voorrecht om al op de 

vrijdag voor Vivarium te gluren wat er allemaal voor 

moois wordt opgebouwd! 

http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/fotowedstrijd
http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/live-aquascapingwedstrijd
http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/live-aquascapingwedstrijd
http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/dennerle-scapers-tank-contest
http://www.vivariumbeurs.nl/wedstrijden/dennerle-scapers-tank-contest


 

Persoonlijke noot 

Zeker naarmate het Vivarium weekend steeds dichterbij komt, gebeurt het me met steeds grotere regelmaat 

dat ik midden in de nacht wakker schrik van de meest dwaze nachtmerries die ik maar over Vivarium kan 

hebben. Zo ben ik al eens wakker geschrokken omdat ik er, gelukkig alleen in dromenland, achter kwam dat ik 

vergeten was standbouw te laten plaatsen. Dat gaf een hoop boze standhouders, waarvan meer dan de helft 

dan ook gelijk weer na aankomst vertrok. Dat is meestal wel een momentje om wakker te schrikken……De 

meeste van de nachtmerries gaan ook over vergeten dingen, maar ook overstromingen, totaal geen bezoekers, 

en weet ik wat voor onheil er maar kan gebeuren tijdens een evenement als Vivarium, komen voorbij. 

In het echte leven is er voor mij een hele andere vrees. De vrees dat we jaar op jaar bezoekers exact hetzelfde 

voorschotelen. Niet alleen wij als organisatie, maar ook onze standhouders dienen daarvoor te waken. Niets is 

dodelijker voor een evenement dan jaarlijks herkauwen van een formule. Velen kunnen zich nog de beurs in 

Duisburg herinneren. Deze beurs, voor ons een van de inspiratiebronnen om Vivarium te starten, ging 

uiteindelijk mede door een dergelijk fenomeen ten onder. 

En dus wordt ook deze editie weer van ons team verwacht dat we met creatieve ideeën komen. Aanpassingen 

aan het concept van Vivarium die het hopelijk naar een nog hoger niveau tillen. Het project team dat na het 

succes van vorig jaar (geniet nog even na op: https://youtu.be/oVMsLzINT0w ) een nieuw Vivarium project 

moet gaan uitwerken is ook al weer aan het werk gezet en heeft wederom grootse plannen. Verder zullen de 

veranderingen zitten in kleine aanpassingen aan wedstrijden en een andere plattegrond die niet alleen voller, 

maar hopelijk ook nog praktischer is. Verder hebben we de nodige andere en nieuwe sprekers en gelukkig ook 

weer een hoop nieuwe standhouders. Want hoewel het jammer is dat je nooit 100% van de standhouders van 

vorig jaar weer terug krijgt, is het ook voor bezoekers goed nieuwe dingen te blijven zien.  

Wat dat betreft zullen de bezoekers hun ogen uitkijken op het nieuwe zeewaterplein, dat staat vast. Maar ook 

van een groot aantal standhouders dat wél na vorig jaar weer terug keert heb ik al weer hele mooie plannen 

gehoord die zeker gaan bijdragen aan toch weer een unieke ervaring op Vivarium 2015.  

Wat dat betreft blijft het ook energie geven om standhouders dergelijke plannen enthousiast te horen vertellen. 

Daarmee krijg ik toch een beetje het idee dat het allemaal wel goed komt en wordt mijn nachtrust toch nog een 

beetje gegarandeerd. In plaats van nachtmerries gewoon heerlijk dromen over wederom een succesvol verloop 

van Vivarium.  

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 

https://youtu.be/oVMsLzINT0w

