


 

Nieuwsbrief nr.1            Juni 2016 

Vivarium 2016: Ready for more? 

Na de zeer succesvolle editie van Vivarium in 2015, zijn de voorbereidingen op de komende editie al weer in volle 

gang.  In de voorgaande 7 edities heeft de organisatie telkens kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen en de 

roep van bezoekers en standhouders: We want more! Gaat de 8e editie ons dat ook weer brengen? Zet je schrap, en 

beleef het mee in het weekend van 19 & 20 November te Nieuwegein! 

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

vullen 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 2016. 

Aquascaping Workshop: AquaRomy 

Kleine meisjes worden groot, wij kunnen ons 

voorstellen dat die gedachte regelmatig bij de ouders 

van Romy Verlaan opduikt. Als 14 jarige deed ze op 

Vivarium 2012 voor het eerst mee met een 

aquascaping wedstrijd en pakte als enige meisje in de 

wedstrijd gelijk de 2e plek.  

 

Vanaf daar ging het snel. In 2014 kwam ze terug als 

deelneemster aan de Dennerle Scapers Tank Contest 

en afgelopen jaar werd ze in diezelfde wedstrijd 

wederom 2e. In de tussentijd had Romy niet alleen 

een bijbaan (naast haar studie toegepaste Biologie) bij 

een aquariumwinkel gevonden, maar is ze voor 

Dennerle door heel het land promotie aan het maken.  

Haar prachtige aquascapes en zowel nuchtere als 

duidelijke uitleg maken van Romy een verfrissend 

gezicht in de aquascaping wereld. Dat dit niet alleen 

ons en Dennerle was opgevallen blijkt wel uit het feit 

dat zij inmiddels een tweetal optredens op Nationale 

TV (Beestengeluk van SBS6 en BinnensteBuiten van 

KRO-NCRV) achter de rug heeft. 

 

 
Romy legt nog maar eens uit aan Rob hoe het moet 

Wij zijn er dan ook enorm trots op dat Romy 

Vivarium heeft verkozen om haar eerste workshop 

voor groot publiek te geven. Met haar talent, kennis 

van zaken en manier van vertellen zijn wij er zeker 

van dat dit een van onze top workshops op Vivarium 

2016 gaat worden! 

Meer informatie over deze workshop het programma 

volgen later. Meer informatie over Romy, filmpjes 

van haar eerdere werk en haar uitgebreide en vooral 

leerzame artikelen zijn te vinden op aquaromy.nl 

 

http://www.aquaromy.nl/


 

NBAT & CBKM presenteren: Uitslag Nationale Vivariumwedstrijd 2016 

Vivarium is enorm trots te mogen aankondigen dat de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) en haar Commissie 

BondsKeurMeesters (CBKM) hebben besloten de uitslag van wat zij noemen de “Landelijke Huiskeuring” op 

Vivarium te gaan presenteren. Rond Vivarium zullen wij hiervoor voorlopig de werktitel Uitslag Nationale 

Vivariumwedstrijd hanteren. 

 
Nationaal Kampioenen 2015; Zeewater M. van ter Meij en Vijvers Fam. Terlouw 

Al sinds 1964 organiseert de NBAT jaarlijks deze wedstrijd die als hoofddoel heeft om jaarlijks de kampioenen te 

benoemen in de categorieën gezelschapsaquarium, speciaal aquarium, zeewateraquarium, paludarium & terrarium 

en vijvers. Daarnaast is dit kampioenschap natuurlijk een perfecte gelegenheid om de hobby te promoten. Waar 

anders zie je de allermooiste aquariums, paludariums, terrariums en vijvers van heel Nederland bij elkaar? 

Voordat de deelnemers aan de landelijke wedstrijd mogen deelnemen hebben zij al een heel traject achter de rug. 

Eerst moeten zij zich kronen tot de besten van hun vereniging om kwalificatie voor de districtskampioenschappen 

af te dwingen. De kampioenen van de districten gaan, eventueel aangevuld door de beste nummers 2 (indien er nog 

plekken over zijn in een categorie), vervolgens op voor het Nationale Kampioenschap. Doordat de verschillende 

rondes verspreid over het jaar plaats vinden, worden de deelnemers als vanzelf gedwongen continue hun vivarium 

op orde en in topconditie te hebben.  

 
Nationaal Kampioen 2015; Gezelschapsaquarium R. Duindam 

Deze hele wedstrijd wordt door een jury van bondskeurmeesters in goede banen geleid. Deze heren en dame 

hebben een intensieve opleiding achter de rug die hun in staat stelt om op verenigings- en districtsniveau alle 

typen vivaria te keuren volgens de reglementen zoals de op de website van de CBKM (cbkm.nl) te vinden zijn. Op 

de landelijke rondes worden vervolgens twee keurmeesters per categorie aangesteld. Jullie begrijpen: deze heren 

reizen het hele land door om de vivaria te bekijken, te keuren en van commentaar te voorzien. Een hels karwei, 

maar ook een hele eer. Want zoals al gezegd: zij zien dus wel de allermooiste vivaria van Nederland! 

En dat delen zij nu dus ook met de bezoekers van Vivarium. In een vernieuwde vorm zullen zij deze met ons delen 

en daarbij ook uitleg geven waarom de ene net iets hoger scoort nog dan de ander. En vooral: bekend maken wie 

er per categorie zich een jaar lang kampioen van Nederland mag noemen! 

 

http://www.nbat.nl/
http://www.cbkm.nl/


 

 
Nationaal Kampioen 2015; Speciaalaquarium J.Vierhout-Swenneker 

Met het naar Vivarium halen van de uitslag van deze wedstrijd hopen wij deze het podium te geven dat een 

wedstrijd van dergelijke allure verdient. Nederlandse vivaria in het algemeen, en de Hollandse plantenaquaria in 

het bijzonder, zijn wereldwijd beroemd en verdienen daarom alle aandacht van zoveel mogelijk bezoekers. Indirect 

hoopt Vivarium dat zowel NBAT als haar aangesloten verenigingen, evenals het CBKM, door middel van deze 

nieuwe samenwerking van een nieuwe, frisse impuls worden voorzien. Een sterke bond betekent namelijk een 

sterke hobby; iets dat in de huidige tijden van veranderende wetgeving hard nodig is en in ons aller belang. 

De uitslag van de NBAT Nationale Vivariumwedstrijd 2016 zal op Vivarium te zien zijn op zaterdag 19 

November. Meer informatie over het exacte programma zal ter zijner tijd volgen. 

 

 



 

Standhouder in de spotlight: Reef 

Company 

Met de intrede van het zeewaterplein op Vivarium 

2015 hebben zowel bezoekers als standhouders en 

organisatie eindelijk gekregen waar al zo lang naar 

gezocht werd: een grote (en spectaculaire) 

aanwezigheid van zeewater op Vivarium. 

Een van de belangrijkste standhouders, die ook in 

2016 weer aanwezig zal zijn op het zeewaterplein, is 

Reef Company uit Meer (B), net over de grens bij 

Breda. 

Annelies en JP Mulders runnen dit zeewaterwalhalla 

samen in een gigantisch pand met drie verdiepingen. 

Niet alleen aquaria en toebehoren, maar vooral ook 

het ruime assortiment koralen en vissen uit eigen 

import zorgt dat iedere liefhebber zijn ogen uitkijkt. 

 

Dat zowel de vorige deelname als het concept van 

Vivarium aanslaat bij Reef Company blijkt wel uit 

een duidelijk statement van JP: “Wij twijfelen er niet 

aan dat de beurs op zeewater gebied de potentie heeft 

om Vivarium uit te laten groeien tot het niet te 

missen evenement op zeewater gebied. Voor ons 

biedt het de mogelijkheid om zo ook marktpotentieel 

aan te boren bij de verwante hobbyisten en 

nieuwkomers.” 

 

Meer over ReefCompany: reefcompany.com 

 

 

 

 

Kom jij Vivarium versterken? 

Met de steeds verdere groei van Vivarium, neemt ook 

de vraag naar meer “handjes” toe. Zowel in de 

voorbereiding op Vivarium, maar zeker ook tijdens 

de week van opbouw, beursdagen en afbouw moet er 

een hoop werk verzet worden. Heb jij tijd en energie, 

vindt je het leuk om mee te helpen Vivarium tot een 

succes te maken en ben je vooral enthousiast en 

bereid je handen flink uit de mouwen te steken? Maar 

is vooral de uitdrukking “vrijwillig maar niet 

vrijblijvend”  iets waarin jij je kunt vinden? Dan 

kunnen wij jou hard gebruiken! 

Ter versterking van ons team zijn wij altijd op zoek 

naar: 

 Mensen met een heftruckcertificaat 

 Mensen die filmbeelden kunnen maken en/of 

monteren 

 Mensen die kortingsbonnen en posters willen 

verspreiden bij winkeliers 

 Mensen die teksten (website, flyers, etc) 

willen vertalen naar het Duits en/of Frans 

 Mensen die kunnen schminken 

 Mensen die willen helpen in de opbouw, 

afbouw en beide beursdagen. In totaal is dat 

een hele week, maar alle hulp die meer dan 1 

dag beschikbaar is, is welkom 

Heb jij interesse? Neem dan even contact met ons op 

via info@vivariumbeurs.nl, dan kijken wij samen wat 

de mogelijkheden zijn! Het mag dan allemaal 

vrijwilligerswerk zijn, de voldoening van bijdragen 

aan een geslaagd evenement is goud waard! 

http://www.reefcompany.com/
mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

Fotowedstrijd in een nieuw jasje 

Een van de absolute hoogtepunten van Vivarium is ieder jaar weer 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 eigenlijk best 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). 

Dit jaar zijn er voor het eerst 5 categorieën waarin kan worden ingezonden. Dit mede op basis van vragen van 

deelnemers tijdens de evaluatie om meer categorieën. Helaas kunnen wij (nog) niet voor ieder specialisme een 

categorie invoeren, maar mocht in de toekomst er voldoende animo blijken te zijn dan kunnen we dit eventueel 

nog verder uitbreiden. 

Voor Vivarium 2016 zijn de categorieën echter als volgt: zeewater, zoetwater, paludarium, terrarium en overig. In 

die laatste categorie valt eenvoudig weg alles wat niet in de eerste vier zou passen. Deelnemers mogen per 

categorie 1 foto inzenden, waarbij alleen de eerst ingezonden foto geldig zal zijn. Nieuw is ook dat de jury in iedere 

categorie een jurywinnaar zal kiezen, waarvan 1 “Best of Show” foto. De 6e winnaar, de publieksprijs, zal net als 

altijd gekozen worden door de bezoekers van Vivarium. Zowel Publieksprijs als “Best of Show” zijn de 2 

hoofdprijzen, de andere 4 zullen hun ingezonden foto in ieder geval ontvangen op een groot formaat afdruk. 

Inzenden kan binnenkort via onze website. Tot die tijd doen we het met inspiratie van deelnemers van voorgaande 

edities: 

 

 



 

Vivarium 2016 presenteert: Jurijs Jutjaves (ook bekend als Jurijs mit JS). 

Al geruime tijd timmert Jurijs in Duitsland, en soms ver daarbuiten, op het gebied van aquascaping aan de weg. 

Een van de hoogtepunten uit zijn carrière is waarschijnlijk de uitnodiging die hij ontving van grootmeester 

Takashi Amano om mee te werken aan diens prestigieuze project in Lissabon, Portugal. 

 

Afgelopen jaar was de aquascapingwereld in shock toen het nieuws omtrent de dood van Takashi Amano bekend 

werd. Als grondlegger van het Nature Aquarium principe heeft Amano immens veel betekend voor vele 

aquascapers en liefhebbers van de aquariumhobby. Als laatste grote project voor zijn dood heeft Amano in 

Lissabon een aquarium gerealiseerd van maar liefst 40 meter lang. Nu zijn aquaria met een dergelijke lengte en 

een inhoud van 160.000 liter water tegenwoordig niet zo heel bijzonder meer. Maar een aquarium van die 

afmetingen dat volledig beplant is, is nog nooit vertoont. 

Wie anders dan Amano was de eerste die dit presteerde als slotstuk op een imposante carrière. Maar zelfs voor 

hem en zijn team was dit werk niet alleen te doen. Daarom werden top-aquascapers uit de hele wereld (waaronder 

ook de reeds bij ons bekende Filipe Oliveira) gevraagd zijn team te ondersteunen bij dit immense project. Zo werd 

ook Jurijs bij het project betrokken en op Vivarium 2016 zal hij zijn indrukwekkende ervaringen met ons delen.  

Meer informatie over deze presentatie zal in een later stadium volgen. Net als de andere hoogtepunten van het 

programma van Vivarium 2016! 

 

https://www.facebook.com/J.Jurijs/


 

Inschrijvingen aquascaping- 

wedstrijden van start! 

Sommige deelnemers vragen er al maanden om, maar 

de inschrijving voor de aquascapingwedstrijden gaat 

EINDELIJK van start! 

 
Winnares Dennerle Scapers Tank 2015: Sonja 

Blauwhoff 

Net als voorgaande edities is er weer sprake van een 

tweetal wedstrijden: de Dennerle Scapers Tank 

Contest en de Live Aquascaping Contest. De eerste 

geeft 20 deelnemers de kans om op vrijdag 18 

November tussen 10.00 en 22.00 uur een Dennerle 

Scapers Tank in te richten met eigen materialen. Bij 

de Live Aquascaping Contest strijden op zaterdag 19 

November 8 teams van 2 of 3 personen om binnen 1 

uur tijd een leeg aquarium om te toveren tot een 

prachtige aquascape. 

Voor beide wedstrijden kan vanaf nu ingeschreven 

worden door een mail te sturen aan 

info@vivariumbeurs.nl . Indien je aan beide 

wedstrijden wilt mee doen, dan s.v.p. twee aparte 

mails verzenden. Naar aanleiding van de 

inschrijvingen zal uiteindelijk een selectie van 

deelnemers worden gemaakt op basis van 

aantoonbare kwaliteiten (b.v. eerdere deelnames aan 

onze wedstrijden en/of fotomateriaal van eerder 

werk). Voor de Dennerle Scapers Tank Contest is er 

speciaal voor Jack Bakker, die als sinds ongeveer de 

dag na de vorige editie van Vivarium vraagt of hij 

zich in mag schrijven, een speciale plek gereserveerd. 

 
Team Cnossen/Rensink/vdBoogaard won vorig jaar 

overtuigend de Live Aquascaping Contest 

De definitieve spelregels voor de Live Scaping 

Contest voor dit jaar moeten nog gestalte krijgen, 

maar voorinschrijven kan dus wel alvast.  

 
Wie daagt deze heren uit dit jaar? 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor een team van 2 

personen om deel te nemen aan de Biotope Battles. 

Net als bij de introductie vorig jaar zullen weer twee 

teams bestaande uit Daniel Konn-Vetterlein & 

Markus Kaluza en Julien Preuß & Sebastian Kuikstra 

hun kunsten vertonen als het gaat om het inrichten 

van biotoopauaria. Durft jouw team het op te nemen 

tegen deze experts? Meldt je aan via ons 

contactadres! 

Al met al nu al ruime mogelijkheden om zelf actief 

deel te nemen aan Vivarium. Er zitten nog meer 

activiteiten in de pipe-line; dus blijf onze 

nieuwsbrieven en FB pagina volgen! 

mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

Persoonlijke noot 
De winterslaap is weer voorbij voor het Vivarium team. Dat was hij al enige tijd, want in de praktijk zit er nooit 

meer dan een maand tussen het afsluiten van de vorige editie en de start van de voorbereidingen op de volgende. 

Dat is niet altijd zichtbaar voor onze vaste volgers, maar het opfrissen van de website, aanpassen van 

plattegronden, opstarten van ontwerpen van reclamemateriaal en het uitdenken en –werken van nieuwe ideeën is 

al weer enige tijd gaande. Net als het werven van standhouders al geruime tijd gaande is. 

Dat laatste gaat deels “vanzelf”; standhouders van afgelopen editie die zich vaak heel enthousiast gelijk weer 

inschrijven zodra de nieuwe datum bekend is. Doordat dit zo “vanzelf” gaat, lijkt het soms gemakkelijk om de 

beursvloer weer even te vullen. Dat is het niet altijd, vooral omdat het voor jaarlijks deelnemende standhouders 

ook niet zo makkelijk is om “even” een stand op Vivarium neer te zetten. Zeker niet als die volgens hun eigen 

maatstaven een grote en spectaculaire stand moet zijn. 

Om die reden zullen wij het vertrouwde beeld van de gigantische stand van Ocean & Lake direct bij de ingang van 

Vivarium dit jaar een keertje moeten missen. En hetzelfde gaat op voor de grote stand van Aquariumhuis 

Romberg.  Beiden hebben aangegeven dit jaar een adempauze te nemen. Maar niet getreurd: die zijn er een 

volgende keer zeker weer bij. En bovendien; er zijn altijd weer nieuwe en andere standhouders die van de 

mogelijkheid gebruik maken om ook een grote(re) stand te nemen. Zo ook voor dit jaar, en zo vult de beursvloer 

voor de komende editie zich stukje bij beetje weer naar een 100% bezetting. 

Dat er weer genoeg te beleven zal zijn op Vivarium dit jaar mag al blijken uit deze nieuwsbrief. Sommige 

concepten worden, al dan niet enigszins aangepast, weer op het programma gezet. Presentaties en workshops 

proberen we ieder jaar zoveel mogelijk te vernieuwen. Op dat gebied zijn wij ook blij dat iemand die meerdere 

edities plezier beleefd heeft aan onze wedstrijden, nu zelf een workshop komt geven op Vivarium.  

Met de uitslag Nationale Vivariumwedstrijd hebben wij een voor ons geheel nieuwe activiteit binnen gehaald. 

Voor de NBAT en het CBKM is hun “Huiskeuring” echter al een traditie die terug gaat tot 1964; het jaar waarin 

de eerste kampioen werd uitgeroepen. Jaarlijks benoemen zij onder hun leden de houders van het mooiste 

gezelschapsaquarium, zeewateraquarium, speciaal aquarium, paludarium/terrarium en vijver uit tot de 5 

Nederlandse kampioenen. Deze kampioenen verdienen een zo groot mogelijk podium, iets dat wij als Vivarium 

organisatie graag bieden. Daarbij hopen wij ook de NBAT, het CBKM en de aangesloten verenigingen kennis te 

laten maken met ons publiek. Want waar Vivarium 1 keer per jaar iets moois kan bieden, zijn er veel verenigingen 

die het hele jaar door activiteiten organiseren, je kunnen inspireren en vooral van informatie (en hulp!) kunnen 

voorzien die het beleven van onze hobby zo fijn maakt. 

Onze winterslaap zit er weer op. Nu de diverse mogelijkheden om zelf actief deel te nemen weer bekend zijn, is die 

van jullie ook voorbij! In de volgende nieuwsbrief en op onze Facebook pagina zullen binnenkort meer details 

verschijnen, ook over nóg meer nieuwe ontwikkelingen. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium

 


