
 



 

Nieuwsbrief nr.2           Oktober 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. 

 

Vivarium 2017 presenteert: George Farmer 

 

Al heel lang heeft Vivarium geprobeerd om George 

Farmer naar Vivarium te krijgen. Als medeoprichter 

van UKAPS (UK aquatic plants forum) waren wij met 

het binnenhalen van hun forum als standhouder 

een paar keer dichtbij, maar zijn werk voor de Royal 

Air Force stond telkens weer zijn aanwezigheid in de 

weg. 

 

 

Als aquascaper timmerde George ook in die tijd al 

flink aan de weg en zijn prachtige aquascapes zijn 

over de hele wereld bekend. Daarnaast weet hij de 

basistechnieken van aquascapen op een zeer 

toegankelijke manier aan het publiek uit leggen. 

Gecombineerd met zijn aanstekelijke enthousiasme 

laten zijn workshops of presentaties de bezoekers 

altijd achter met de gedachte: “dat wil ik ook!” 

 

 

Inmiddels is George fulltime aquascaper en is hij 

betrokken bij de productlijn van Aqua Evolution, 

welke heel toepasselijk “The Aquascaper” is 

genoemd. 

 

En eindelijk, eindelijk; het is gelukt! Op Vivarium 

2017 zal George een presentatie geven waarin hij 

vertelt over zijn passie voor aquascaping, zijn 

mooiste werken tot nu toe en zijn ideeën achter zijn 

eigen stijl van aquascaping. Daarnaast zal hij ook 

vooral proberen weer zoveel mogelijk mensen te 

inspireren met zijn verhaal en iedereen enthousiast 

de sprekersruimte laten vertrekken met de 

gedachte: “dat wil ik ook!”. 

 

George zal op Zaterdag 18 November te zien zijn op 

Vivarium 2017 



 
 

Doe mee aan de wedstrijden! 

 

Een belangrijk onderdeel van Vivarium is dat het 

publiek actief deel neemt aan activiteiten. Dat kon 

al met de Fotowedstrijd en de nieuwe opzet van de 

Dennerle Scapers Tank Contest. Echter, er zijn nog 

meer manieren waarop ook jij deel kunt nemen! 

 

  
Altijd veel hectiek bij de Live Aquascaping Contest 

 

Bij de Live Aquascaping Contest stelt de organisatie 

de deelnemers voor een enorme uitdaging: richt 

met een team van 2 of 3 personen een aquarium van 

80*60*50 in. Dat mag op elke mogelijke manier zijn, 

als het maar zo mooi mogelijk gebeurt. Dit mag een 

biotoop zijn, een aquascape bak of een meer 

traditionele hollandse plantenbak. Of wil je 

helemaal wat anders doen en er een paludarium, 

terrarium of zelfs zee-aquarium van maken?  

Alles mag, en alle deelnemers mogen al het 

materiaal dat ze maar willen mee brengen om de 

inrichting tot een succes te maken.  

En uiteraard gaat op zondag al dat materiaal ook 

gewoon weer mee naar huis. De organisatie stelt 

naast de bakken en techniek ook standaard grind en 

een basispakket planten ter beschikking. En 

uiteraard leuke prijzen voor alle deelnemers! 

 

Is de uitdaging van de Live Aquascaping Contest 

nog te groot? Het kan ook kleiner met de 

vertrouwde opzet van de Dennerle Scapers Tank 

Contest. Een aantal bakken zijn al vanf Juni bij 

deelnemers om volgens het nieuwe concept int e 

groeien, maar er zijn nog een aantal bakjes over om 

een tweede wedstrijd hiermee te beginnen. In deze 

aparte competitie kunnen deelnemers op 

vrijdagavond een inrichting neer zetten. Net als de 

andere Dennerle Scapers Tank wedstrijd, wordt ook 

deze opzet door het publiek beoordeeld en worden 

op zondag de winnaars bekend gemaakt.  

 

 
 

Durf jij een van deze wedstrijden aan of heb je er 

nog vragen over? Neem contact met ons op via onze 

contactpagina op de website: contactformulier 

 

 
 

http://www.vivariumbeurs.nl/contact


 

Vivarium 2017 presenteert: Petra Bašic 

 
Het houden van biotoopaquaria is de laatste jaren sterk in opkomst. Steeds meer mensen staan voor de keuze; 

gaan we voor een aquascape waar vissen meer ondergeschikt zijn, of gaan we voor een biotoopaquarium waar 

de vissen de hoofdmoot zijn en de inrichting meer bijzaak. Petra Bašic laat ons zien dat de keuze wellicht 

helemaal niet zo zwart-wit hoeft te zijn. 

 

Door jarenlang onderzoek in biotopen van over de hele wereld heeft Petra kennis en indrukken opgedaan die 

haar helpen om biotoopaquaria niet alleen natuurgetrouw, maar ook nog eens zeer fraai in te richten. Tijdens 

haar workshop zal zij dan ook aan iedereen laten zien hoe mooi een biotoopaquarium ingericht kan worden en 

tegelijkertijd aan de behoeftes van de gekozen vissen kan voldoen. 

 

 
 

Al geruime tijd timmert Petra aan de weg in dit specialisme. Naast dat zij inmiddels in thuisland Croatië 

meerdere aquaria heeft ingericht voor dierentuinen, is zij in zowel 2013 als 2014 winnaar geworden van de 

internationale Biotope Aquarium Design Contest. Sinds die tijd is zij een van de juryleden in deze prestigieuze 

wedstrijd voor ontwerpers van biotoopaquariums. 

 

Op zaterdag 18 November zal Petra haar kunsten nu ook op Vivarium laten zien! 

 

 

 



 

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 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! 

Terug op Vivarium: Hikari 

Na een aantal jaar afwezigheid keert het merk Hikari 

terug op de beursvloer van Vivarium. Daar waar 

Hikari voorheen vooral bekend stond als koivoer 

merk, richten zij zich inmiddels ook op 

specialistische voeders voor tropische 

aquariumvissen, garnalen en zelfs zeewaterdieren. 

 

Voor Hikari is slechts 1 zaak belangrijk; het welzijn 

van het dier, en dat bereikt men door de juiste 

afgestemde voeding. Zoals eerder gezegd hebben 

ze een compleet gamma, van Saki Hikari Marine 

Herbivore en Carnivore (met toegevoegde 

probiotica) tot aan een complete reeks aan cichlide 

voeders zoals de onlangs toegevoegde Cichlid Bio-

Gold+. 

Laat je deze komende editie van Vivarium 

voorlichten door 1 van de Hikari specialisten en 

bekijk het complete gamma in de stand en koop de 

producten bij een van de aangesloten winkeliers.

 

mailto:info@vivariumbeurs.nl


 

 

Persoonlijke noot 

Nog minder dan 7 weken voordat Vivarium 2017 de deuren alweer opent. Het moment waar we tegelijkertijd 

tegenop zien als enorm naar uitkijken. 

Het er tegenop zien komt vooral door het vele werk dat nog voor die tijd verzet zal moeten gaan worden. Het 

programmaboekje is een van die punten waar heel veel tijd in gaat zitten. Maar ook het programma aanvullen 

met de laatste sprekers, het verzinnen van activiteiten voor de kinderen, het geregel met standbouwers en 

andere toeleveranciers…..het is een hoop werk! En dan nog alle afstemmingen met individuele standhouders, 

die je telkens weer kunnen verassen met bijzondere verzoeken of vragen waar we zelfs na al die jaren nog niet 

bij stil hebben gestaan! 

En dan vooral die loodzware laatste week waarin we ook met het hele team weer vol in de opbouw gaan. 

Tuurlijk; daarbij wordt ook wat afgelachen (zoals met vervelende cameramannen: filmpje), maar het is vooral 

zo hard werken dat ieder zijn eigen grenzen leert kennen en er overheen gaat. Desnoods kruipend als het moet. 

Maar waarom doen we dat onszelf dan ieder jaar weer aan? Omdat we ook weten hoeveel voldoening het geeft 

als die deuren dan eindelijk open zwaaien. Als je, zoals in mijn geval volgens jaarlijkse traditie, bovenaan die 

trap zit en de mensen vol ongeduld en tegelijk vol enthousiasme en nieuwsgierigheid naar binnen ziet lopen. 

Als je standhouders ziet die het zo druk hebben dat ze amper nog tijd hebben om even uit te rusten. Niet alleen 

druk met verkoop, maar vooral juist met investeren in uitleg en voorlichting. Want daarmee trekken ze op de 

lange termijn juist de mensen ook naar hun winkels of binden ze deze mensen aan hun merk of vereniging.  

Buiten die voldoening geloven wij ook nog altijd heilig in waarom we ooit met Vivarium zijn begonnen. Een 

dergelijk evenement moet gewoon bestaan. Mensen moeten zien hoe mooi de vele aspecten van onze hobby 

kunnen zijn. En daarbij moeten ze de juiste voorlichting van de beste experts ontvangen. Niet alleen om met de 

hobby te beginnen, maar ook om dat op de juiste manier te doen en daar jaar op jaar van te blijven genieten. 

Met dat in het achterhoofd en het vooruitzicht van bovenaan die trap zitten, vliegen ook de komende weken 

voorbij. Zelfs die laatste loodzware opbouwweek. Want we weten waarvoor we het allemaal doen. Tot snel, ik 

zal naar jullie kijken van bovenaan die trap. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 

https://www.facebook.com/zilverhaai.beringen/videos/1480792975334440

