
 



 

Nieuwsbrief nr.1           Augustus 2017 

Vivarium 2017: Ready for more? 

Inmiddels staat Vivarium bij vele bezoekers jaarlijks in de agenda gemarkeerd. Dit jaarlijkse hoogtepunt voor de 

Vivariumhobby brengt iedere keer weer winkeliers, merken, verenigingen, particuliere kwekers en vele 

enthousiaste bezoekers samen. Ook voor de komende editie zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. 

In de voorgaande 8 edities heeft de organisatie telkens kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen en de roep 

van bezoekers en standhouders: We want more! Gaat de 9e editie ons dat ook weer brengen? Zet je schrap, en 

beleef het mee in het weekend van 18 & 19 November te Nieuwegein!  

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond Vivarium 2017. 

 

Nieuwe standhouder: Mauie’s Viskwekerij 

 

Het afgelopen jaar viel het ons op dat er bij de 

Vivarium actie om toegangskaarten te winnen, 

verrassend vaak Mauie’s Viskwekerij werd genoemd 

als locatie waar deelnemers onze kortingsbonnen 

en posters hadden gevonden.  Het verhaal achter 

deze prachtige nieuwe winkel in Krommenie, is die 

van de hobbykweker die het heeft aangedurfd om 

de volgende stap te zetten.  

 

 
Van hobbykweker naar topwinkel; het verhaal van Maurits Kap 

 

Aangestoken door zijn vader breide de jonge 

Maurits Kap zijn collectie met aquariums langzaam 

maar zeker uit. Toen hij ook nog begon met het 

kweken van vissen, liep het allemaal nogal uit de 

hand. Op een gegeven moment stond de hele 

bovenverdieping vol met aquariums.  

 

 

Maurits besloot om van zijn hobby zijn werk te 

maken en schreef zich officieel in als kweker bij de 

Kamer van koophandel en ging aan de slag vanuit 

een loods in Wormerveer.  

 

 
Overzichtsfoto van de verkoopstellingen bij Mauie’s Viskwekerij 

 

Drie jaar later kwam de stap die resulteerde in de 

winkel die nu al door vele aquariumliefhebbers 

gezien wordt als een van de besten in het land.  

 

In 2016 een winkel openen, op dat moment al 

opvallen met de Vivariumactie en nu in 2017 al zelf 

naar ons evenement komen met een eigen stand. 

Wij zijn als organisatie in ieder geval reuze 

nieuwsgierig naar deze volgende stap van Mauies 

Viskwekerij en kijken enorm uit naar hun stand 

tijdens Vivarium 2017!  

 

 

 



Promotiemateriaal Vivarium 2017 

 

Vanaf volgende week begint de verspreiding van het promotiemateriaal voor Vivarium 2017. Maar liefst 75.000 

flyers met kortingsbon en ruim 5.000 posters zullen weer bij vele winkels en verenigingen in Nederland en 

België te vinden zijn. Vooral de nieuwe posters springen dit jaar in het oog en zijn niet te missen! 

 

 



 

 

Vivarium 2017 presenteert: Bart Laurens 

 

Als één van de eerste activiteiten op Vivarium kondigen wij vol trots aan de presentatie van Bart Laurens. Toen 

Bart zich na jarenlange ervaringen in de terrariumwereld ging storten op het aquarium, had hij 1 voordeel. Hij 

woonde namelijk in Zoetermeer. En laat dat nu net de broedplaats zijn van de mooiste Hollandse 

Plantenbakken. Bij ervaren rotten als Willem van Wezel en andere leden van A.V. Paluzee ging Bart kennis 

vergaren en in de tussentijd bouwde hij aan zijn gigantische aquarium van 3.10*65*50.  

 

  
 

Bij de inrichting van zijn aquarium ging Bart te werk Volgens de principes van de Hollandse School. En dat is in 

een aquarium van dergelijke afmetingen nog een enorme uitdaging. Na de nodige opstartproblemen is het 

aquarium van Bart inmiddels uitgegroeid tot een van de uithangborden voor het Hollandse Plantenaquarium 

dat ook internationaal veel bewondering oogst. Bart heeft dan ook inmiddels al een hele reis door Amerika 

achter de rug om ook daar uitleg te geven over de principes van de Hollandse plantenaquaria en de ervaringen 

daarmee in zijn eigen bak. 

 

Ook op Vivarium 2017 zal Bart uitleg geven en zijn ervaringen delen. Absoluut een presentatie die je niet mag 

missen. Meer informatie over het programma en verdere inhoud van deze presentatie zal in een later stadium 

volgen. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Vivarium 2017 presenteert: Tanne Hoff 

 

Wie het in Nederland heeft over een 

zeewateraquarium, kan bijna niet om de naam van 

Tanne Hoff heen. Al van jongs af aan is hij bezig met 

zeewateraquariums en met zijn opgedane kennis is 

hij op het gebied van het houden van vele soorten 

vissen en koralen een heuse pionier.  

 

Tanne weet zijn praktische instelling te combineren 

met het talent om de soms lastige theorie over het 

zeewateraquarium begrijpelijk uit te leggen. 

Daarmee heeft hij al menig aquariaan op het goede 

pad gezet voor hun eerste stappen in de hobby. 

 

 
Tanne in zijn “natuurlijke biotoop” 

 

Zijn twee boeken voor zowel de beginnende als de 

gevorderde hobbyist zijn voor velen een 

handleiding en tijdens zijn vele lezingen en 

bijdragen op zeewaterforums weet hij de 

verschillende moderne met een onpartijdig verhaal 

uit te leggen, te vergelijken en te onderbouwen. 

 

Meer informatie over het programma en verdere 

inhoud van deze presentatie zal in een later 

stadium volgen. Blijf hiervoor onze website en 

Facebookpagina de komende maanden volgen! 

 

 

 

Vivarium 2017 presenteert: AquaRomy 
 

Na het grote succes van haar workshop op Vivarium 

2016 stond al snel vast dat we Romy Verlaan 

(AquaRomy) héél graag ook voor de komende editie 

wilden vast leggen. 

 

Gelukkig was de workshop Romy zelf ook zeer goed 

bevallen en wilde zij met alle liefde onze bezoekers 

nog meer kennis bijbrengen over de kunst van het 

aquascapen. 

 

 
Aquaromy tijdens haar workshop op Vivarium 2016 

 

Romy mag dan nog jong zijn, zij heeft inmiddels al 

ruime ervaring op Aquascaping gebied en mag zich 

als een van de weinigen in Nederland professioneel 

Aquascaper noemen.  

 

Na zeer succesvolle deelnames aan de aquascaping 

wedstrijden op Vivarium volgden al snel 

televisieoptredens, werkzaamheden voor Dennerle, 

workshops door heel Nederland en België en sinds 

kort een samenwerkingsverband met Aquaflora 

(tevens Vivariumpartner). 

 

Voor Aquaflora zullen haar werkzaamheden ook 

steeds vaker buiten Nederland plaats gaan vinden. 

Des te blijer zijn wij dan ook dat Romy ook in 2017 

weer Vivarium als een van haar grootste podia heeft 

verkozen om haar kunsten op te vertonen! 

 

Ook voor deze workshop van Romy Verlaan zal de 

planning tzt bekend gemaakt worden via onze 

website en Facebookpagina. 
 

 

 

 

 



 

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/ 

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 kortingsbonnen en posters 

willen verspreiden bij winkeliers 

 Mensen die teksten (website, flyers, etc) 

willen vertalen naar het 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.vivariumbeurs.nl/
mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

Terugblik Kick-off Dennerle Scapers Tank Contest 2017 

Dit jaar wilden wij als organisatie wat wijzigingen in de opzet van de Dennerle Scapers Tank Contest 

doorvoeren. Vooral de wens om ingegroeide aquariums op Vivarium tentoon te kunnen stellen was hiervoor 

een belangrijke reden. Daarom werden deelnemers al op 24 Juni uitgenodigd in Almere bij Aqua-Ferrytale, de 

thuisbasis van AquaRomy. Daar kreeg iedereen eerst een uitvoerige uitleg over aquascaping van Romy, waarna 

iedereen geen enkel excuus meer had om zich te verschuilen achter een gebrek aan basiskennis. 

 

 
 

Na de workshop werd iedereen voorzien van een lunch en wat te drinken. En gezien de warmte die dag was dat 

laatste zeer welkom. Sponsor Dennerle had voor iedere deelnemer bodemmateriaal en een ruim assortiment 

planen geregeld. Bovendien ontving iedereen zijn Scapers Tank inclusief verlichting en filter in bruikleen voor 

de periode tot aan Vivarium 2017. De meeste deelnemers gingen gelijk aan de slag aan maakten daarbij gretig 

gebruik van de tips en trucks die ze al doende ontvingen van Romy. Maar nog leuker: de deelnemers gaven ook 

elkaar onderling tips en dachten met elkaar mee. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis, allemaal met de 

gedachte dat zij wel eens de winnaar zouden kunnen worden van deze wedstrijd. Benieuwd naar de resultaten? 

Ga dan zeker een kijkje nemen bij de wedstrijd opstelling tijdens Vivarium 2017, waarbij je ook jouw stem mag 

uitbrengen! 

 

 



 

Persoonlijke noot 

Het voelt wat onwennig om pas nu in Augustus de eerste nieuwsbrief voor Vivarium 2017 te schrijven. Zeker 

gezien het feit dat wij al sinds begin van dit jaar als organisatie team druk bezig zijn met alle werkzaamheden 

die er nodig zijn om Vivarium tot een succes te maken. Want zoals wij via Facebook al kenbaar hebben 

gemaakt; de begane grond van de Beursfabriek is voor Vivarium 2017 al weer zo goed als volgeboekt. 

De afgelopen jaren zijn wij ons echter steeds meer bewust geworden van het feit dat, alhoewel organisatie en 

standhouders al veel eerder beginnen, het evenement voor de bezoekers pas na de zomervakantie echt weer 

gaat kriebelen. Vandaar dus ook nu pas de eerste nieuwsbrief. Maar dan wel een die gelijk vol staat met 

allemaal nieuwtjes en aankondigingen. 

Naast een zich rap vullende beursvloer, zijn er nog vele andere klussen die vroeg in de voorbereiding al 

aandacht vragen. Zo is het voor ons ook ieder jaar weer spannend of wij bedrijven bereid kunnen vinden die 

ons ook via sponsoring willen ondersteunen. Want alhoewel de basis van Vivarium ieder jaar wel staat, is er 

voor de vele extra’s die wij ieder jaar willen tonen aan ons publiek toch altijd wel een extra aan ondersteuning 

nodig.  Wij zijn dan ook zeer blij met de steun die wij dit jaar mogen ontvangen van Ruto, RockZolid en JMB 

Aqualight. Dat zijn dan ook de officiële Vivarium partners van 2017, waarvan wij hopen dat onze fans en 

bezoekers hun ook dankbaar zijn. 

Daarnaast ontvangt Vivarium ook weer ondersteuning van Dennerle en Aquaflora voor de organisatie van 

diverse wedstrijden. En ook de NBAT en organisatie van de Dutch Shrimp Contest pakken weer uit en zullen 

hun wedstrijden tijdens Vivarium 2017 weer bij ons presenteren. En ook al is het al de negende editie van ons 

evenement, dat zijn nog steeds de zaken waar wij vrolijk van worden; de ondersteuning die wij nog altijd van 

vele partijen mogen ontvangen en het enthousiasme van de bezoekers die inmiddels al weer uitkijken naar de 

komende editie van Vivarium. 

Dat geeft ons de energie om er weer met volle kracht tegenaan te gaan en te zorgen dat ook de komende editie 

van Vivarium er weer top uit komt te zien. Met alle plannen die er nog zijn, is er nog een hoop werk te 

verrichten. Maar dat maakt de komende maanden zowel inspannend als leuk en interessant. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 


