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Doelstelling	
Deze map  is  samengesteld om  sponsors en de pers  in  te  lichten over de aquariumtentoonstelling 
‘Aquariana’ in 2013.  
Deze map bevat informatie over  

 de club (historiek, aanbod, …), 

 de ‘Aquariana’‐tentoonstelling in 2013, 

 de  manier  waarop  Aquarianen  Gent  in  samenwerking  met  de  sponsors  voor  de  nodige 
publiciteit kan zorgen, 

 de contactgegevens zodat u de personen waarnaar gerefereerd wordt, kan contacteren. 

Informatie	over	de	club	

Historiek	van	Vzw	Aquarianen	Gent	
 1963:  ontstaan  van  Aquarianen  Gent.  onder  de  impuls  van  o.a.  L.  Van  Hove,  R.  De  Neef, 

A.Roelandt en Willem Mortier. Dankzij onze huidige erevoorzitter Marc Boulaert ging de bal echt 
aan het rollen. 

 1972: onze eerste tentoonstelling in Het Neerhof  

 1981: tentoonstelling in het Schoolmuseum van Michel Thierry (nu de wereld van Kina) 

 1988:  tentoonstelling  in  de  lokalen  van  de  Gentse  Roei‐  en  Sportvereniging  aan  de 
Watersportbaan 

 1988: verhuis naar een eigen lokaal  in de Aaigemstraat 

 1989 – september: een brand verwoest onze inboedel 

 1990 – januari: heropening lokaal in de Aaigemstraat 

 1992:  eerste  Aquariana‐tentoonstelling  i.s.m.  de  Plantentuin  van  de  Universiteit Gent  en  het 
Museum voor Dierkunde. Een schot in de roos: 12.000 bezoekers! 

 1994: De voorzittershamer wordt overgenomen door Romain Van Lysebettens 

 2002: Aquariana 

 2007: Aquariana 

 2009: verhuis naar een nieuw en groter clublokaal. Residentie Jupiter, Kikvorsstraat 1069 

 2011: Erik Lievens neemt de fakkel over van Romain Van Lyssebettens 

 2013: Aquarianen Gent viert zijn 50‐jarig jubileum met een met 1 jaar uitgestelde Aquariana. 

Aquarianen	Gent	vandaag	
Aquarianen  Gent  behoort  vandaag  de  dag  tot  de  grotere  (ongeveer  200  leden)  en  betere 
verenigingen  in  België.  We  slagen  er  al  jaren  in  om  per  maand  twee  ledenbijeenkomsten  te 
organiseren  voor een  steeds  goed  gevuld  lokaal.  Een prestatie,  als we dit  vergelijken met  andere 
verenigingen. Meer  dan  de  helft  van  onze  voordrachten worden  gegeven  door  eigen  leden,  een 
unicum. 
 
Met onze vijfjaarlijkse tentoonstelling ‘Aquariana’ behoren we ook tot de aquaristische toppers van 
België.  Dit  evenement  lokt  telkens  weer  duizenden  bezoekers  gedurende  de  10 
tentoonstellingsdagen. Aquariana vindt plaats in september in de gebouwen van de Plantentuin. Dit 
in samenwerking met het Museum voor Dierkunde, de Plantentuin en de Universiteit Gent. 
 
Echter,  in  2012  hebben  we  geen  Aquariana  georganiseerd  om  de  eenvoudige  reden  dat  vzw 
Aquarianen  Gent  in  2013,  50  jaar  bestaat.  Niets  beter  dan  een  grootse  tentoonstelling  om  dit 
jubileumjaar  te  vieren.  Ook  deze  keer  vindt  je  ons  in  september  terug  in  de  gebouwen  van  de 
Plantentuin en werken we samen met de Plantentuin en het Museum voor Dierkunde. 
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Wat	biedt	Aquarianen	Gent	zijn	leden?	
 Een  eigen  clublokaal  in  de  Kikvorsstraat  1069,  Residentie  Jupiter,  in Gent. Geopend  voor  de 

ledenbijeenkomsten en elke zondagmorgen van 10 tot 13 uur.  

 Twee ledenbijeenkomsten per maand (19u30 ‐ …).  
o De eerste vrijdag van de maand wordt meestal de algemene aquaristiek besproken. 
o  De derde zaterdagavond van de maand komen de cichliden‐ of zeewaterliefhebbers 

aan de beurt. Een tweetal keer per jaar wordt een ledenbijeenkomst voorbehouden 
aan de vijverliefhebbers.   

 ‘Aquariana’, ons 24‐pagina tellend tijdschrift op A4‐formaat dat 10 keer per jaar verschijnt (ISSN 
0773‐0705). Geschreven door liefhebbers voor liefhebbers.  

 www.aquariana.be  voor  actuele  informatie  over  onze  activiteiten, maar  ook  artikels  over  de 
verschillende onderdelen van onze hobby. Ook via Facebook houden we onze  leden en andere 
geïnteresseerden op de hoogte. 

 Een zeer uitgebreide bibliotheek/videotheek.  

 Een uitleendienst van materiaal, waar u bij pech uit de nood geholpen wordt door het tijdelijk 
ontlenen van een filter, aquarium, verwarming, enz… 

 Aansluiting bij de Belgische Bond voor Aquarium‐ & Terrariumhouders (B.B.A.T.) en uitgever van 
het gerenommeerde maandblad ‘Aquariumwereld’ (www.bbat-aquariumwereld.be). 

 Tal van losse activiteiten zoals natuurwandelingen, clubuitstappen, enz… 

Aquariana	2013	

2013:	5de	maal	Aquariana	
‘Aquariana’  is  een  begrip  geworden  in  het  aquaristisch milieu  en wordt  dit  jaar  voor  de  5de  keer 
georganiseerd. Na de zeer succesvolle voorgaande edities (1992, 1997, 2002 en 2007), willen we met 
onze vijfjaarlijkse tentoonstelling versie 2013 nog een stap verder gaan, om de eenvoudige reden dat 
vzw Aquarianen Gent dan 50 jaar bestaat! 
 
Onze vereniging  is al meer dan een  jaar bezig met de organisatie van dit uniek evenement. Dit  jaar 
zullen er nog meer uitzonderlijke vissen te zien zijn, waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze 
nog  nooit  tentoongesteld  zijn.  Natuurlijk  worden  de meer  populaire  vissen  niet  vergeten  zodat 
iedereen, van beginner tot specialist, kan genieten van onze boeiende hobby. 

Nationaal	congres	B.B.A.T.	
Op 25 mei organiseren wij ook het Nationaal congres van de B.B.A.T. (Belgische Bond voor Aquarium‐ 
en Terrariumhouders). Dit congres is enkel toegankelijk voor leden van de B.B.A.T. Die dag ontvangen 
we 150  à 200  aquariumliefhebbers  voor  een  academische  zitting,  een  lezing  en  een middagmaal, 
gevolgd door een uitstap  in Gent. Tijdens het avondmaal zullen enkele  stand‐up comedy artiesten 
het  beste  van  zichzelf  geven. Na  het  avondmaal  nodigen we  al  onze  gasten  en  leden  uit  om  de 
beentjes uit te slaan tijdens een dansavond om met zijn allen ons 50‐jarig bestaan te vieren. 
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Wat	heeft	Aquariana	te	bieden?	
Op deze jubileumeditie gaan we 50 vivaria tonen waarin vissen te bewonderen zullen zijn uit de zes 
continenten. 
 Afrika: Cichliden uit het Tanganyika‐, Malawi‐ & Victoriameer. Vissen uit de rivieren van West‐

Afrika. 
 Amerika: Cichliden en zalmen uit Zuid‐Amerika. Grote vissen uit Midden‐Amerika en vissen die 

de  koude  wateren  bevolken  van  Noord‐Amerika.  De  piranha’s  zullen  hier  de  grootste 
publiekstrekker zijn. 

 Azië: Diverse  barbelen  en  labyrintvissen.  In  het  bijzonder  de Garra  rufa  visjes  die  in wellness 
centra gebruikt worden om de voeten van dode en droge huid te ontdoen. 

 Europa: Ook inheemse vissen zullen te bewonderen zijn op deze tentoonstelling. 
 Oceanië: Australische Regenboogvissen en grondels zijn steeds een vaste waarde op ‘Aquariana’. 
 
Ook  tropische  zeewatervissen  en  anemonen  zullen  aan  bod  komen.  Behalve  vissen  zullen  er  ook 
vivaria te zien zijn die bevolkt worden door reptielen en amfibieën. In de zaal wordt er eveneens een 
vijver opgetrokken, dat bevolkt zal worden door Koikarpers. 
 
Voorgaande  verwachten  we  te  kunnen  tonen  doch  kunnen  momenteel  nog  niet  gegarandeerd 
worden. 

Programma	Aquariana	
Naast de tentoongestelde aquaria zal er op Aquariana een handvol nevenactiviteiten georganiseerd 
worden,  welke  in  de  prijs  van  het  toegangsticket  inbegrepen  zijn.  De  vormgeving  van  deze 
activiteiten  ligt momenteel nog niet helemaal vast, maar we  lichten  toch al graag een  tipje van de 
sluier op. 
 
 Aquaristische  beurs:  de  eerste  zaterdag  organiseren  we  een  beurs  voor  grote  en  kleine 

handelaars/bedrijven  die  actief  zijn  in  het  aquaristisch  milieu.  We  hebben  hiervoor  het 
palmarium gereserveerd  in de plantentuin van de Universiteit Gent, vlak naast de  locatie waar 
Aquariana doorgaat. De zaal heeft een oppervlakte van 350 m². Reserveren voor deze beurs kan 
gebeuren via onze secretaris, Jan Jacobs (0495/800.194). 

 Geleide  bezoeken  langsheen  de  aquaria:  Elke  werkdag  organiseren  we  om  18u00  een 
rondleiding  in  de  tentoonstellingsruimte  waar  we  onze  passie  voor  vissen  en  natuur  zullen 
proberen  overbrengen.  Groepen  vanaf  tien  personen  kunnen  op  andere  uren  een  afspraak 
maken  om  ook  van  deze  rondleiding  gebruik  te  maken.  Gentse  scholen  worden  sowieso 
aangesproken om geheel gratis onze expo te komen bezoeken, inclusief rondleiding. Inschrijven 
kan via onze secretaris  Jan Jacobs (0495/800.194). 

 Infoshops:  Elke werkdag  zal  om  19u00  een  korte work/infoshop  gegeven worden  (± 20 min.) 
waarin we  telkens  een  ander  aspect  van de  aquaristiek  bespreken of  tonen. We denken hier 
bijvoorbeeld aan het kweken van artemia  (voor de  iets gevorderde aquarianen);  inrichten van 
een aquarium; voedseldieren; fotografie. 

 Een beetje nostalgie hoort er ook bij. Er wordt een ruimte in de tentoonstellingsruimte voorzien 
van  aquariummateriaal  waarmee  we  de  (technologische)  evolutie  in  onze  hobby  zullen 
demonstreren.. 

 Nadien kan u een bezoek brengen aan de Plantentuin. 
 Het Museum van Dierkunde van de universiteit Gent  is te bezichtigen door alle bezoekers van 

Aquariana 
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Waarnaar	zijn	we	op	zoek?	

Wij	hebben	uw	hulp	nodig	bij	de	promotie	van	Aquariana!	
Om van de  tentoonstelling een compleet succes  te maken, hebben we bezoekers nodig en dit kan 
enkel maar wanneer er de nodige ruchtbaarheid aan gegeven wordt.  
Om dat te bereiken hebben we een gevarieerde reclamecampagne in gedachte. We denken aan:  

 artikels en advertenties in lokale kranten en websites, 

 promotiemateriaal zoals posters, postkaarten, zakagenda’s en placemats, 

 het  verspreiden  van  ons  promotiemateriaal,  zowel  via  uw  handelszaak,  restaurants  en 
cafetaria’s, 

 het  plaatsen  van  onze  banner  op  uw  website  of  gewoon  de  goeie  ouderwetse  en 
doeltreffende mond‐ aan mondreclame 

 
We zoeken partners om de kosten van het promotiemateriaal te helpen dragen, daarvoor bieden wij 
tal van mogelijkheden om advertentieruimte te kopen. 
 
Daarnaast hebben we ook enkele materiële noden:  

 Voor  de  opbouw  en  afwerking  zijn we  op  zoek  naar multiplexplaten  (18 mm)  en  zwarte 
biplexplaten.  Contacteer  hiervoor  Rony  Poppe  (0477/695.387)  of  Marc  De  Coninck 
(09/377.89.37), onze materiaalmeesters van dienst. 

 Voor de  tombola zijn we nog op zoek naar mooie prijzen. Contacteer hiervoor Marguerite 
van Hulle (0477/640.021). 

 

Wat	bieden	wij	u	aan	
De mogelijkheid om  samen met ons  reclame  te maken  voor Aquariana. Voor uw  financiële  steun 
wordt u vermeld op een of meerdere vormen van ons promotiemateriaal, waardoor u samen met 
ons een groot publiek kan bereiken.  
 
Vragen of interesse? Neem dan contact met op onze penningmeester Patrick Ledieu (0495/205.577)  
of hoofdredacteur Johan De Coninck (050/705.323). 

Kosten	voor	sponsoring	
Voor Aquariana wordt er heel wat drukwerk ontworpen waarvoor we beroep doen op  uw financiële 
steun. Hiervoor krijgt u advertentieruimte en voor onze grote sponsors hebben we sponsorpakketten 
samengesteld. 
 
Indien gewenst kunnen we, samen met u, een advertentie ontwerpen. We hebben een redactieteam 
dat al enige ervaring heeft, ons clubblad wordt elk jaar terug mogelijk gemaakt dankzij de steun van 
meer dan 60 adverteerders, waarvoor het gros van de advertenties door ons team is opgemaakt.  
 
Elke  adverteerder  wordt  op  onze  website  (www.aquariana‐2013.be,  vanaf  januari  2013) 
gepubliceerd, met dezelfde vormgeving als de advertentie. 
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Affiche	
2000  Exemplaren  in  full  color.  Deze  zijn  vanzelfsprekend  ‘het’  uithangbord  van  ons  evenement 
Aquariana 2013. De vormgeving is bewust sober en strak gehouden, de informatie is tot de essentie 
beperkt.  De  affiche  is  dan  ook  ontworpen  om  gezien  te  worden.  Enkel  onze  ‘hoofdsponsor 
Aquariana’  krijgt  een  plaatsje  op  onze  affiche.  Over  de  hoofdsponsor  vindt  u  verderop  meer 
informatie. 

Zakkalenders	
2000 Exemplaren in full color.  
Deze kalenders zullen door onze vrijwilligers verspreid worden in verschillende handelszaken in Gent 
en omstreken, waar geïnteresseerden ze kunnen meenemen. 
Hier zijn drie advertentieruimtes voorzien. 

2x 30x45mm » € 60 
1x 65x45mm » € 100 
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Placemats	
5000 Exemplaren in één pms kleur. 
De placemats zullen uitgedeeld worden aan restaurants en cafetaria’s. 
Hier zijn veertien advertentieruimtes voorzien. 

14x 78x68mm » € 70 
U kunt hier ook meerdere aaneensluitende vakken kopen, de witruimtes  tussen de vakken vervalt 
dan. Vanzelfsprekend worden  de  vakken dan ook  goedkoper. U  kunt  hier  horizontaal of  verticaal 
enkele vakken nemen. We sommen enkele voorbeelden (horizontaal) op: 

2 vakken = 150x60mm » € 110 
3 vakken = 230x60mm » € 150 

Wenst u  toch nog meerdere vakken  te kiezen, neem dan  zeker  contact op met De Coninck  Johan 
(050/705.323) 
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Postkaarten	
7000 Exemplaren. Deze postkaarten zullen door onze vrijwilligers verspreid worden  in verschillende 
handelszaken in Gent en omstreken, waar geïnteresseerden ze kunnen meenemen. Een deel van de 
postkaarten zal ook terechtkomen in de brievenbussen van ettelijke Gentse gezinnen. 
 
Deze postkaarten zullen gedrukt worden met op de voorzijde een sprekende/fascinerende foto met 
vis(sen) of andere fauna die tot onze hobby behoort (full color). Op de achterzijde wordt er aan de 
linkerzijde meer  informatie gegeven over ons evenement, op de  rechterzijde  is er  ruimte voorzien 
voor drie advertenties (1 pms kleur zwart). 

2x 30x45mm » € 140 
1x 65x45mm » € 200 
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Toegangskaarten	
5000 Exemplaren in één pms kleur. 
De gehele achterzijde is ter beschikking van één adverteerder. Ideaal voor een sponsor die actief is in 
de aquaristiek, immers je bereikt er onze bezoekers mee, de mensen die een boontje hebben voor de 
aquaristiek. 

90x60mm » € 100 
 
Toegangskaarten worden ook  in voorverkoop verkocht.  Indien  tijdens  ‘Aquariana’ blijkt dat er nog 
bijkomende kaarten dienen gedrukt te worden, dan wordt de achterzijde van de kaart voorzien van 
dezelfde advertentie, zonder meerkost. 

Toegangskaarten	op	naam	
De  kostprijs  van  toegangskaart  tot  Aquariana  bedraagt  €  3,50.  Adverteerders  hebben  de 
mogelijkheid om kaarten aan te schaffen voor € 3,00, die niet voorzien zijn van een advertentie. Ze 
worden  enkel  bedrukt  met  de  vermelding  ‘u  vriendelijk  aangeboden  door:’,  zodat  u  deze  kunt 
afstempelen met de naam van uw bedrijf. 

Sponsorpakket	‘Hoofdsponsor	Aquariana	2013’	
Als hoofdsponsor (€ 450) van Aquariana bieden wij u een pakket aan waarin, aan een gereduceerde 
prijs, diverse advertentieruimten vervat zitten. De hoofdsponsor wordt met zijn of haar logo vermeld 
op onze affiche onder de noemer ‘in samenwerking met’, het logo zal daar een afmeting hebben van 
±40x40mm. De affiche wordt in het aquaristisch milieu verdeeld (zowel drukwerk als de publiciteit op 
websites) in het volledige Nederlandstalig landgedeelte. De affiche zal ook het eerste zijn wat men te 
zien krijgt bij het bezoeken van de website speciaal voor Aquariana 2013 opgericht. 
 
De hoofdsponsor ontvangt daarbij ook 50  toegangskaarten  tot Aquariana, waarvan de achterzijde 
bedrukt wordt met ‘u vriendelijk aangeboden door…’, met vermelding van uw advertentie natuurlijk.  
 
Bijkomende advertentieruimten » 

Zakkalenders: 30x45mm 
Placemats: 70x60mm 
Postkaarten: 30x45mm 

Sponsorpakket	‘Mede	sponsors	Aquariana	2013’	
Beide  medesponsors  ontvangen  ook  25  toegangskaarten  tot  Aquariana,  waarvan  de  achterzijde 
bedrukt wordt met ‘u vriendelijk aangeboden door…’, met vermelding van uw vermelding natuurlijk.  
 
hier onderscheiden we twee types: 
Pakket 1 à € 240» 

Zakkalenders: 30x45mm 
Placemats: 70x60mm 
Postkaarten: 30x45mm 
 

Pakket 2 à € 330» 
Zakkalenders: 65x45mm 
Placemats: 70x60mm 
Postkaarten: 65x45mm 
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Contactblad	
 
Algehele coördinatie » 
  Lievens Erik      voorzitter@aquariana.be      0476/603.803 
 
Secretariaat » 
  Jacobs Jan      secretariaat@aquariana.be      0495/800.194 
  Wouters Roel      ondervoorzitter@aquariana.be     09/224.45.77 
 
Penningmeester » 
  Ledieu Patrick      penningmeester@aquariana.be    0495/205.577 
 
Technische realisatie » 
  Poppe Rony      materiaalmeester@aquariana.be    0477/695.387 
  De Coninck Marc    bibliothecaris@aquariana.be      09/377.89.37 
 
Logistiek » 
  Van hulle Marguerite    lokaalverantwoordelijke@aquariana.be   0477/640.021 

Bea Cannoodt      raadslid@aquariana.be       0477/308.815 
 
Advertenties & vormgeving publiciteit » 
  De Coninck Johan    johan@redactie‐aquariana.be      050/705.323 
 


