
 



 

Nieuwsbrief nr.2           Augustus 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 er weer, samen met onze standhouders, 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. 

Presentatie: Hans Kiers 

Voordat aquariumvissen bij ons in het aquarium terecht komen, hebben zij in veel gevallen al een hele reis 

achter de rug. Zowel het vangen uit de natuur als kweek van populaire soorten vindt veelal in tropische landen 

plaats. Van daaruit gaan zij naar de groothandel in Nederland die ze via de winkeliers uiteindelijk bij de 

hobbyist bezorgd. 

Hans Kiers zal ons gedurende zijn presentatie mee nemen op de reis die onze vissen afleggen van de tropische 

oorden tot in onze aquariums. Daarbij zal het oplettende kijkers ook duidelijk worden dat de dieren gedurende 

deze reis zowel in aquariums als in zakken gehuisvest en vervoerd worden. En dat zijn nu net de methoden die 

tijdens Vivarium bij onze standhouders zichtbaar zijn en waarover nogal eens vragen gesteld worden. 

Hans kan putten uit zijn jarenlange 

ervaring als medewerker van Ruinemans 

Aquariums, een van de grootste 

siervishandelaren ter wereld. De 

presentatie zal dan ook voorzien zijn van 

de nodige anekdotes en verhalen uit de 

business. Daarbij zal hij ons ook beelden 

tonen van de vangstgebieden en kwekers 

in het buitenland. Verder zal Hans ons 

op de hoogte brengen van de nieuwste 

ontwikkelingen en bijzondere vissoorten 

die momenteel in de handel verkrijgbaar 

zijn. 

Meer info over deze presentatie en de 

timing in het programma zal binnenkort 

op onze website te vinden zijn. 

Voorbeeld van een sierviskwekerij 



De droomkelder van Renske Loogman 

Het mooie van de hobby is dat je van tijd tot tijd nog bakken tegen komt waarvan je stijl achterover slaat. Dan 
maakt niet meer uit wat je allemaal al hebt gezien of mee gemaakt; je staat gewoon vol verbazing en ongeloof te 
kijken naar het moois dat je allemaal ziet. Zo een ervaring heeft 
iedereen gegarandeerd bij de presentatie van Renske Loogman.  

Voordat je verder leest waar Renske ons over gaat vertellen is het een 
aanrader dit filmpje te bekijken: https://youtu.be/lNnjJrt7pEw  

De beelden die je zojuist hebt gezien laten nog maar een klein 
gedeelte zien van de droomkelder van Renske en haar partner Jan Paul 
Groen. Eigenhandig hebben zij onder hun huis en tuin een kelder 
gebouwd met daarboven een tropische kas. Dit geheel is ingericht 
alsof je een jungle instapt waar verschillende waterpartijen en 
waterloopjes in zijn aangebracht. Hier houden zij niet alleen grote 
varanen, zeilagamen, leguanen, schildpadden en krokodillen, het is 
ook de kern van hun Teju kwekerij. Want daar ligt hun specialisme 
waarin zij behoren tot een selecte groep topkwekers. 

In de presentatie zal Renske ons mee nemen naar de bouw van hun 
kwekerij/kas en vooral het werkelijk verbluffende eindresultaat.  
Uiteraard zal zij ook de nodige aandacht besteden aan het houden en 
de verzorging van Teju’s.  

Meer info over deze presentatie en de timing in het programma zal binnenkort op onze website te vinden zijn. 

In de tussentijd raden wij iedereen zeker aan om alvast te genieten van al het fraais dat Renske en Jan Paul 

laten zien op http://www.quolibet.nl/ 

 

 

 

https://youtu.be/lNnjJrt7pEw
http://www.quolibet.nl/


 

Standhouder in de spotlight: Top-Fish 

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangehaald 

dat de toplocatie op de beursvloer van Vivarium, 

direct bij binnenkomst, dit keer voor het eerst in 

jaren een andere standhouder zal huisvesten. Wij 

zijn er trots op te kunnen melden dat Top-Fish met 

een stand van maar liefst 100m2 deze plek een 

ongetwijfeld fantastische inrichting gaat geven. 

 

Vorig jaar maakten zij een enerverend debuut op 

Vivarium en sleepten direct de prijs voor beste 

nieuwkomers in de wacht. En dat terwijl zij in de 

nacht van zaterdag op zondag nog overhaast terug 

moesten naar de beursvloer doordat hun grote 

showbak was gebarsten en snel de vissen uit de bak 

gered moesten worden. 

 
Maar over het gehele weekend was er ondanks die 

tegenslag een prachtige stand te bewonderen van 

Top-Fish. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de 

ervaring die het team van Top-Fish met zich mee 

brengt. 

 

Vanuit hun winkel in Druten timmert dit team hard 

aan de weg om een geweldige reputatie op te 

bouwen als bouwer van prachtige aquaria,  

realiseerders van fraaie projecten en specialisten in 

bijzondere vissen en biotopen. 

 

En nu komt het team van Top-Fish dus weer terug 

naar Vivarium. De verwachtingen zijn na het  

 

prachtige debuut van afgelopen jaar hoog 

gespannen. En dat dus op een stand van 100m2. 

Wat we daar allemaal gaan zien en beleven blijft 

nog even een verrassing, maar dat er veel 

bijzondere vissen en biotoopaquaria te zien zullen 

zijn, staat nu al vast. Je kunt gezien de plek van hun 

stand al bijna niet meer om ze heen op Vivarium 

2016, maar wij raden zeker iedereen aan een kijkje 

te nemen op de stand van Top-Fish.  

 

Voor meer informatie over hun winkel en projecten: 

http://top-fish.nl/ 

 

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 vooral: is 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://top-fish.nl/
mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

Fotowedstrijd zoekt winnaars! 

De inschrijving voor de Vivarium Fotowedstrijd is 

inmiddels al enige tijd geopend en de prachtige 

inzendingen druppelen inmiddels al binnen. 

Maar er mogen er zeker nog wel een aantal bij om 

straks op Vivarium te kunnen komen tot een 

prachtige finale met de fototentoonstelling.  

 

Bovendien zijn wij dit jaar natuurlijk op zoek naar 

meerdere winnaars. Naast de publieksprijs en de 

juryprijs worden er namelijk van iedere categorie 

(zeewater, zoetwater, terrarium, paludarium en 

overig) winnaars gekozen. Meer prijzen dan ooit 

tevoren en dus nog meer kans om straks een fraaie 

afdruk van jouw winnende foto aan de muur te 

krijgen! 

Meer informatie over inzenden en reglement is te 

vinden op de website: http://www.vivariumbeurs.nl/ 

 

 

Wedstrijden op Vivarium 

Zonder bezoekers geen Vivarium en zonder 

deelnemers geen wedstrijden. Vivarium biedt met 

diverse wedstrijden mensen graag de kans om actief 

deel te nemen en kans te maken op zowel eeuwige 

roem als leuke prijzen. 

Daarom zijn wij ook nog dringend op zoek naar 

deelnemers voor de Dennerle Scapers Tank 

Contest, Live Aquascaping Contest, Dutch Shrimp 

Contest, Vivarium fotowedstrijd en de Biotope 

Battles. 

Aquascaping talenten kunnen zich onderscheiden 

door deel te nemen aande Dennerle Scapers Tank 

Contest of de Live Aquascaping Contest. Bij de 

eerste, waarbij het inrichten al op vrijdag plaats 

vindt en je daarmee gelijk een sneak-preview van 

Vivarium mee krijgt, richt je een aquarium in met 

zelf meegebrachte materialen en planten. Op 

zondagmiddag, direct na de prijsuitreiking, mogen 

al die materialen uiteraard weer mee naar huis 

genomen worden. De winnaar van deze wedstrijd 

wint bovendien zijn eigen ingerichte scape, dus mag 

ook nog het aquarium en bijbehorende techniek 

mee naar huis nemen. 

Bij de Live Aquascaping Contest nemen de 

deelnemende teams een eigen element mee 

(stenen, hout, bodem of plant) en krijgen daarnaast 

de beschikking over materialen die door de 

organisatie worden uitgekozen en tot op het laatste 

moment een verrassing blijven. Binnen een uur 

moet hiermee een fraaie aquascape gemaakt 

worden die vervolgens door een strenge jury wordt 

beoordeeld. 

De Biotope Battles zullen net als afgelopen jaar 

bestaan uit twee Duitse specialisten teams. Echter, 

indien een team het leuk zou vinden om de 

uitdaging aan te gaan, mogen zij proberen deze 

specialisten teams te verslaan in de Battles op 

zaterdag of zondag. 

Voor de Dutch Shrimp Contest is alle informatie te 

vinden op de pagina: http://dutchshrimpcontest.nl/  

Voor alle andere wedstrijden verwijzen wij voor 

meer informatie en inschrijvingen naar onze 

website: http://www.vivariumbeurs.nl/  

http://www.vivariumbeurs.nl/
http://dutchshrimpcontest.nl/
http://www.vivariumbeurs.nl/


Eerste BeNeLux Vivariumwedstrijd 

In de vorige nieuwsbrief wisten we al vol trots te melden dat de NBAT en het CBKM met de uitslag Nationale 

Vivariumwedstrijd naar Vivarium komt. Daarmee zijn de allermooiste zoetwater-, zeewater- en 

speciaalaquariums alsmede de mooiste terrariums, paludariums en vijvers van heel Nederland bij ons te 

bewonderen en wordt in iedere categorie de Nederlands kampioen verkozen. Dit alles zal op zaterdag 19 

November gaan plaats vinden.  

Maar samen met zowel de NBAT als de Belgische tegenhanger BBAT gaan wij op zondag 20 November nog een 

stapje verder. Beide landelijke bonden zullen namelijk hun kampioenen afvaardigen voor het allereerste 

BeNeLux Vivariumkampioenschap. Een jury bestaande uit 2 NBAT keursmeesters, 2 BBAT keurmeesters en 1 

neutraal jurylid zal van iedere categorie de kampioen van de twee landen bespreken middels foto’s en 

informatie van de laatste landelijke wedstrijd. Na de bespreking van beide bakken zal ieder jurylid zin stem 

laten gelden. De deelnemer met de meeste stemmen mag zich een jaar lang BeNeLux kampioen noemen in zijn 

categorie. De kampioenen van België zijn grotendeels al bekend, maar die van Nederland zullen pas kort van te 

voren bekend worden.  Deze wedstrijd belooft in ieder geval spektakel en vele prachtige droom vivariums die 

iedereen van de nodige inspiratie kunnen voorzien. 

                   

 

Vivarium presenteert: Ernst van Genne 

Als liefhebber van dwergcichliden, en vooral expert op dat gebied, heeft 

Ernst van Genne een enorme belangstelling voor de biotopen waarin 

deze vissen te vinden zijn. Hij heeft samen met o.a. Dirk Verduijn (van 

Verduijn Cichlids) en vele andere “vismaatjes” al menig natuurlijke 

habitat van onze aquariumvissen in het echt bekeken. Vrij recent heeft 

hij ook een trip gemaakt naar Colombia, meer specifiek het gebied rond 

Caño Verde, om daar diverse biotopen te bekijken. 

Nog veel belangrijker voor 

ons is dat hij daar ook zowel 

videobeelden als foto’s heeft geschoten. Tijdens zijn presentatie zal 

Ernst ons dan ook mee nemen op zijn reis door het gebied en zowel 

beelden van boven water als onder water tonen. Op die manier 

krijgen we allemaal een goede indruk van de leefgebieden van enkele 

veel gehouden dieren als vlagcichlides, chrenicicla’s en vele andere 

soorten.   

Meer info over deze presentatie en de timing in het programma zal 

binnenkort op onze website te vinden zijn. 



 

Ter overdenking: Samenwerking nu meer van belang dan ooit. 

Sinds 3 Augustus 2016 weet iedereen dat de beoefening van onze hobby’s onder zware druk staat. Die dag is 

namelijk vanuit de EU de eerste Unielijst van de Verordening Invasieve Exoten van kracht geworden. Een 

verordening die in EU verband bepaald dat niemand bepaalde soorten planten en dieren meer mag houden, 

kweken, verhandelen en/of transporteren. In een bericht op onze Facebookpagina hebben we reeds de 

gevolgen, gevaren en consequenties van deze verordening aangegeven. En vooral ook de foutieve wijze waarop 

deze Unielijsten worden samengesteld. 

Toen er voor het eerst nieuws naar buiten kwam over deze verordening en de soorten die er op zouden kunnen 

staan, haalden vele hobbyisten hun schouders op. Voor vele mensen klonk het heel plausibel dat deze regels 

zouden gaan gelden voor bijvoorbeeld een beverrat, rode neusbeer of wasbeer. En tsja, waterschildpadden 

worden inderdaad door veel te veel mensen gedumpt, dus prima dat zo een verbod er komt. Mensen met 

aquariumplanten in hun bak of een vijver in de tuin fronsten de wenkbrauwen al wat meer, want er staan toch 

al een behoorlijk aantal bekende namen op die in de hobby veel worden toegepast. Maar ok, daarvoor zijn nog 

voldoende alternatieven voorhanden. 

En zo gebeurde het dat iedereen de aangekondigde verordening voor kennisgeving aan nam. Mede ook door 

het feit dat een EU verordening geen toestemming van nationale regeringen behoeft en er dus ook op nationaal 

niveau nooit ruimte voor discussie is geweest. Maar doordat de liefhebbers van de soorten van de eerste 

Unielijst niet een hele grote groep vormen en de andere hobbyisten dachten dat het aan hun voorbij zou gaan, 

ging alles geruisloos in werking. Zelfs DiBeVo, winkeliers en grote kwekerijen waren niet of onvoldoende op de 

hoogte van de ontwikkelingen en de gevaren die dit voor de nabije toekomst van onze hobby zal hebben. 

Want nogmaals; nu is pas een eerste Unielijst in werking getreden. Een tweede en derde zijn al in de maak, om 

nog maar te zwijgen over de enorme lijst van 800 soorten die in de EASIN database zijn gekenmerkt als invasief 

en waarvan de angst is dat vele daarvan ook op de Unielijsten zullen gaan komen. Als dat gebeurt, dan kunnen 

we ook een streep zetten door het houden van leguanen, goudvissen, guppy’s zwaarddragers, klauwkikkers en 

een aanzienlijk deel van de nu gehouden aquariumplanten. En waar houdt het op? Op EU niveau wordt ook het 

vrij laten lopen van katten en het überhaupt mogen houden van honden en katten al ter discussie gesteld. 

Mede dankzij de verdeeldheid en onwetendheid van degenen die er mee te maken hebben of gaan krijgen.  

Het is alleen daarom al bedroevend om te constateren dat onze hobbywereld inderdaad veel te verdeeld is 

geraakt. Ieder klein stukje van de hobby heeft wel een aparte vereniging die schijnbaar vooral uitblinken in het 

beschermen van de eigen belangen, maar weg kijken van wat er op grotere schaal gebeurt. Of denken dat ze te 

klein zijn om er wat tegen in te kunnen brengen. Allemaal apart van elkaar worden maandbladen uitgebracht, 

zijn er eigen kleinere evenementen en bijna allemaal zonder uitzondering zien ze hun ledenaantallen 

teruglopen. En vele talentvolle mensen met enorme kennis over de hobby lopen allemaal uitsluitend voor hun 

eigen specialisme te vechten, vaak ook nog eens tegen andere verenigingen of evenementen. Want stel je toch 

eens voor dat de ander het beter zou doen. 

Al jaren proberen wij op Vivarium te laten zien dat juist de combinatie van de hobby’s uit de aquarium-, 

terrarium- en paludariumwereld iedereen sterker maakt. Mensen raken geïnspireerd als ze experts uit andere 

takken van de hobby aan de slag zien of het resultaat zien hun kennis en ervaring die zich vertaalt in 

adembenemende bakken. Zo worden op Vivarium jaarlijks vele ideeën bij de bezoekers ingeprent die in de 

toekomst kunnen uitgroeien tot nieuwe liefhebbers van een bepaald specialisme. Terrarium mensen die gaan 

nadenken over een zoetwateraquarium, mensen met een aquarium die zich gaan verdiepen in een paludarium, 

mensen die opeens ervaren dat een slang of hagedis niet eng maar juist heel fascinerend is en iedereen die zich 



vergaapt aan de pracht en praal van zeewateraquaria en opeens verneemt dat het lang niet zo moeilijk hoeft te 

zijn als wordt gedacht. Inspireren, informeren, enthousiasmeren, maar vooral: samenwerken. 

Wat dat betreft zijn wij blij dat steeds meer partijen het belang daarvan gaan inzien. Niet meer mopperen dat 

een andere tak van de hobby te groot vertegenwoordigd zou zijn, maar vooral laten zien hoe mooi jouw tak kan 

zijn. Door dat soort samenwerkingen zijn o.a. de Dutch Shrimp Contest, de NBAT Vivariumwedstrijd en straks 

ook de BBAT & NBAT BeNeLux Vivariumkampioenschappen op Vivarium te zien, krijgen ook terrarium en 

zeewater een steeds sterkere aanwezigheid op onze beursvloer en laten ook de NVC alsmede een aantal grote 

aquariumverenigingen zich bij ons zien . Wat ons betreft zou dat voor nog veel meer partijen mogen (of zelfs 

moeten) gelden. Maar ook daarbij stuiten we steeds weer op de eerder aangehaalde verdeeldheid en 

ontkennen van het belang van samenwerking. Laten we hopen dat er andere inzichten komen voordat het voor 

velen straks te laat is. 

Wij blijven in ieder geval hopen op een moment van inkeer en blijven in de tussentijd doen waar wij goed in 

zijn. En dat is een podium bieden voor alle geweldige aspecten van onze hobby en daardoor jaarlijks een 

geweldig evenement realiseren. Met zoveel mogelijk betrokken partijen en zoveel mogelijk moois dat onze 

hobby’s te bieden heeft. Wij kunnen al niet meer wachten tot November, tot Vivarium 2016! 

Team Vivarium 

 

 

 

 



Persoonlijke noot 

Gelukkig, Juni en Juli zitten er op. Maak jullie geen zorgen, de vakantie was heerlijk hoor. En we hebben weer 

energie genoeg om de komende maanden de voorbereidingen van Vivarium 2016 in goede banen te gaan 

leiden. Maar ieder jaar vertoont die voorbereiding zo een beetje een zelfde patroon. In de winter is het 

enthousiasme van de vorige editie nog zó groot dat van alle kanten aanmeldingen binnen stromen, nieuwe 

ideeën worden aangebracht en potentiele deelnemers aan wedstrijden vol ongeduld vragen wanneer ze zich 

kunnen inschrijven. 

En dan begint in het voorjaar het echte werk; alles opstarten en partijen actief gaan benaderen en informeren 

over de komende editie van Vivarium. Daardoor komt dan ook de volgende golf van aanmeldingen van 

standhouders en druppelen de eerste inzendingen voor de fotowedstrijd binnen. 

Maar dan de zomer…….pfffff…..net als ieder jaar lijkt het in die maanden wel of er bijna geen stap gezet wordt. 

Wedstrijden als de Live Aquascaping Contest en de Dennerle Scapers Tank Contest hebben nog niet eens de 

helft van de benodigde deelnemers. De fotowedstrijd kan op dit moment ook zeker nog geen finaleronde op 

Vivarium 2016 tentoonstellen. En de hint dat er eventueel een plek voor een publieksteam in de Biotope Battles 

zou zijn is ook nog niet opgepakt. 

En dan zijn er ook nog de gaatjes op de beursvloer die nog gevuld moeten gaan worden. Potentiele 

standhouders die wikken en wegen of en hoe ze zich op Vivarium 2016 gaan laten zien. Of door de 

vakantieperiode beslissingen op de langere termijn schuiven. Mensen die je uitnodigt om een presentatie te 

geven hebben ook nog even tijd nodig om te bedenken waarover ze zullen gaan spreken. En dan lopen tot 

overmaat van ramp ook de flyers en posters nog onverwachte vertraging op. Zelfs het Vivariumproject is nog 

verre van concreet geworden en zit echt nog in de allereerste concept fase. Kortom; het schiet deze maanden 

absoluut niet op.  

Maar gelukkig hebben wij (inmiddels en na veel oefenen) de ervaring en het geduld om die rustige 

zomerperiode uit te zitten. Want we weten dat zodra men de zomervakantieperiode voorbij is, bij velen het 

vizier wordt ingesteld op dat ene weekend in November. Dan beseft iedereen zich opeens weer hoe graag ze als 

standhouder op Vivarium aanwezig zijn. Dan durven deelnemers zich weer in te schrijven voor de wedstrijden 

en vliegen opeens de fantastische inzendingen voor de fotowedstrijd ons om de oren. 

En deze nieuwsbrief heeft al laten zien dat er zeker wel vooruitgang is geboekt. Met geweldige presentaties van 

Hans Kiers, Renske Loogman en Ernst van Genne die inmiddels aan het programma zijn toegevoegd. En 

standhouders als Top-Fish, maar ook Quolibet en DyMiCo die zich op Vivarium als nieuwe partijen of veel 

groter dan afgelopen editie gaan presenteren. Maar vooral ook het feit dat tijdens Vivarium de allereerste 

BeNeLux kampioenschappen te zien zullen zijn. Een wedstrijd waarin de kampioenen van België en Nederland 

verdeeld over 5 categorieën zullen strijden om de titels. Wij krijgen daardoor in ieder geval al weer heel veel zin 

in de volgende fase van de voorbereidingen, op weg naar wederom een topeditie van Vivarium. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 


