
 



 

Nieuwsbrief nr.3           November 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 laatste nieuwsbrief voor Vivarium 2017 komt er bijna een einde aan onze voorbereidingen. Begin 

volgende week beginnen wij aan de loodzware opbouwklus. En dat allemaal om jullie vanaf zaterdag 18 

November een geweldig weekend te bezorgen.  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Nieuwe Standhouder: Aqua Synergy 

 

Nieuw op Vivarium is Aqua Synergy. Zij brengen nieuwe producten voor waterbehandeling en plantenvoeding 

op de markt. Een van die producten is A-Complex, ontwikkeld door ing. Gerhard Buwalda van Global Green 

Pact en Marko Bouma van Aquariumhuis Friesland.  Dit product hebben zij ontwikkeld om een product voor 

aquarianen te kunnen aanbieden wat eenvoudig maar doeltreffend werkt.  

 

Marko vertelt: “Ik merk bij ons in de winkel dat veel mensen met een aquarium een kast vol met middeltjes 

hebben staan om de waterkwaliteit te verbeteren, de planten beter te laten groeien etc. en dat men het vaak 

vervelend en omslachtig vindt dit toe te voegen of men vergeet de middelen in de juiste combinatie toe te 

voegen. Vandaar dat we nu  met Aqua Synergy A-Complex  een “alles in een” product kunnen aanbieden.” 

Op de stand van Aqua Synergy zal Marko meer technische uitleg geven over de producten van Aqua Synergy en 

kan iedereen kennis nemen van de belangrijkste elementen van A-complex en wat zij voor ieders aquarium 

kunnen betekenen. 

Aqua Synergy zal te vinden zijn op standnummer 18 

 

 

 



 
Vivarium 2017 presenteert: George Farmer 

Op zaterdag 18 November brengt Vivarium met George Farmer een aquascaping grootheid naar ons 

evenement. Zijn talenten als aquascaper hebben er voor gezorgd dat hij niet alleen aquariums in mag richten 

voor klanten, maar hij reist inmiddels de hele wereld over om deel te nemen aan aquascaping evenementen. 

Bovendien is hij inmiddels de drijvende kracht achter de productlijn The Aquascaper van Evolution Aqua. 

 

 
 

In zijn presentatie neemt George iedereen mee naar zijn beste aquascapes en zijn ervaringen als professioneel 

aquascaper. Uiteraard zal hij daarbij zijn inzichten en inspiratie overbrengen om zovele mogelijk mensen 

enthousiast te maken voor dit onderdeel van de aquaristiek. 

https://www.facebook.com/georgefarmer225
https://www.facebook.com/EvolutionAquascaper/


 

Vissen in zakjes: Aquabeek legt uit! 

 
Een aantal jaren geleden gaf Rien van Beek van Aquabeek in ons programmaboekje uitleg over waarom zij hun 

vissen in zakjes aanbieden. En vooral geeft hij meer uitleg over hoe dit gebeurt. Omdat het onderwerp nog altijd 

actueel is, doen we het stukje graag nog eens in de herhaling. 

 

“Rond beurzen wordt vaak een discussie gevoerd over de verkoop van vissen in plastic zakken. In de praktijk is 

gebleken dat dit in verreweg de meeste gevallen de meest diervriendelijke methode is. Wij leggen dat graag 

even uit. 

 

Wanneer vissen in aquaria te koop worden gezet worden ze eerst thuis gevangen, vervolgens ingepakt in 

zakken, getransporteerd naar de beurs en daar overgezet in nieuwe aquaria met "vers" water. Bij verkoop 

worden ze met een net gevangen, wat voor alle vissen in de bak schrik en stress oplevert. Nadat ze gevangen 

zijn worden ze weer ingepakt voor transport, getransporteerd naar de nieuwe eigenaar en daar over gewend en 

in het aquarium losgelaten. 

 

Wanneer vissen in zakken te koop worden gezet, is het hele proces 

veel korter. De vissen worden maar één keer gevangen en ingepakt in 

zakken. Op de beurs worden ze niet nog eens overgezet en opgejaagd 

om ze te vangen. Na verkoop worden ze getransporteerd naar nieuwe 

eigenaar. En daar meteen uit de zak over gewend en in het aquarium 

losgelaten. Hier komt nog bij dat vissen die niet verkocht worden, 

gewoon weer in hun "oude" aquarium terug gewend kunnen worden; 

ze hebben niet in ander water gezeten. 

 

Het zal duidelijk zijn dat de methode van verkoop via aquaria voor de 

vissen erg veel stress en kans op beschadigingen oplevert. Door 

wisselend water en omgeving zijn er meer risico’s op ziektes zoals 

witte stip. Het is dus ook geen toeval, dat alle vissen die worden 

geïmporteerd in plastic zakken aankomen. 

 

Wel zeer belangrijk zijn bepaalde eisen/regels waaraan de verpakking moet voldoen, zoals zakken met ronde 

hoeken (zodat vissen niet klem komen te zitten) en toevoeging van zuivere zuurstof (uit fles) voor de 

verpakking. Daarbij moeten de zakgroottes afgestemd zijn op de vissoort en dient vervoer in goede 

tempexdozen te geschieden ter voorkoming van beschadiging/afkoeling van de zakken. 

Serieuze aanbieders voldoen aan deze voorwaarden om hun dieren aan te bieden op de meest diervriendelijke 

manier.  

 

Als de bezoekers zich ook diervriendelijk gedragen, komt het best voor elkaar. Dat je niet tegen aquariumruiten 

moet tikken, dat weet iedereen al. Daarmee is het telkens oppakken en - ruw - weer neerleggen van de zakjes te 

vergelijken: ook niet doen dus!” 

 

En alhoewel wij als organisatie het aanbieden van dieren vanuit stellingen of aquaria zeker ook prima vinden als 

dit goed gedaan wordt, sluiten wij ons verder grotendeels bij het verhaal van Aquabeek aan.  Bovendien raden 

wij aan mensen die vissen gekocht hebben om gebruik te maken van de Vissencreche welke op de 1e etage te 

vinden is op de stand van Aquaforum. 

 



 

Vivarium 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 
 

 
 

 



 

Vivarium 2017 presenteert: Petra Bašic & Aquaromy 

 

 



 

 

Persoonlijke noot 

Meer plaatjes, wat minder tekst. Sorry, dat is het lot dat een laatste nieuwsbrief treft in de voorbereidingen op 

Vivarium.  Want man, wat halen we ons toch ieder jaar weer op onze hals. En we doen het onszelf ook nog eens 

aan ook.  En eerlijk is eerlijk, bij een negende editie denken we soms wel eens dat het toch wel goed komt. Want 

de vorige acht keer gingen toch ook goed? En zo balanceren wij, mede doordat Vivarium naast drukke banen en 

gezinnen wordt georganiseerd, af en toe op het randje. Maar altijd komt het goed. 

En toch is ook deze jaargang weer heel anders dan anders. Een andere beheerder van de hal, met nieuwe regels 

en die we moeten leren kennen. Een nieuwe standbouwer, die heeft beloofd dat alles er nog mooier bij zou 

staan dan voorheen.  Standhouders die nieuw zijn en voor wie het allemaal een eerste keer is dat ze een 

dergelijk evenement mee maken. En waarvan ook wij tot op het laatste moment niet zullen weten wat ze 

allemaal gaan laten zien. 

Naast alle standhouders, workshops en presentaties proberen wij ook zelf zoveel mogelijk mooie dingen te 

laten zien. Namens ons richt A.V. De Glasbaars een kleine, maar zeker leuke, tentoonstelling in. En zelf storten 

wij ons ieder jaar weer op een “Vivarium project”. Ook dit jaar is het concept daarvan heel mooi. Maar nu moet 

dat concept nog in werkelijkheid gebracht worden. En vorig jaar bleek maar weer dat juist die stap er voor kan 

zorgen dat ons improvisatie vermogen tot het maximale getest wordt. Met alsnog een fraai resultaat tot gevolg, 

want het komt altijd goed. 

Ervaringen uit de eerste jaren van Vivarium, en dan met name de 2e editie, hebben ons geleerd dat ook de 

financiën altijd spannend blijven. En als we dan toch een persoonlijk noot toevoegen; als het financieel mis gaat 

staan wij zelf garant voor het verlies. Er is 1 factor die maakt of breekt of dat in orde komt. De opkomst van de 

bezoekers. Zijn dat er voldoende? Niet alleen om ons non-profit concept ook non-loss te maken. Maar ook om 

standhouders dusdanig tevreden te houden dat ze een volgende keer er ook weer al hun passie en energie in 

steken. Want zonder bezoekers geen standhouders en zonder standhouders en sponsoren geen Vivarium. 

Zelfs deze negende editie balanceren we dus ook wat dat betreft op het randje. En blijft onze kreet dat je van 

Vivarium moet genieten alsof het de laatste keer is, ieder jaar actueel. Maar tegelijk leert de ervaring: het komt 

altijd goed. Dus ook nu. 

Tot volgende week, tot op Vivarium 2017! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 


