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Holland Koi Show in Kasteeltuinen Arcen
Nederlands Limburg!
Het grootste evenement ter wereld op het gebied van Koi en Bonzai!
Op 17, 18 en 19 augustus ontmoeten kwekers van Koi en Koi-liefhebbers elkaar in Kasteeltuinen
Arcen tijdens de Holland Koi Show. Bezoekers kunnen gedurende de Holland Koi Show niet alleen
de zeer bijzondere Koi bewonderen maar ook alle benodigdheden voor een Koi vijver aanschaffen.
Tal van Belgische bedrijven en verenigingen nemen deel aan dit groots event. Naast Koi kan u er ook
heel wat Bonzai specialiteiten bewonderen én kopen. Wat meer dan 25 jaar geleden begon als een
kleine keuring van bijzondere Koi is uitgegroeid tot de grootste show ter wereld op het gebied van
Koi en Japanse cultuur. De Holland Koi Show trekt jaarlijks duizenden bezoekers van over de hele
wereld.
Een paradijs voor de Koi en Betta liefhebber
Tijdens de Holland Koi Show staat de wedstrijd centraal waarbij liefhebbers en kwekers in meer dan
80 bassins hun mooiste Koi tentoonstellen. De deelnemers kunnen prijzen winnen in diverse
categorieën, waarbij de titel van “Grand Champion” de meest begeerde prijs is. Het jurypanel
bestaande uit 18 juryleden is een internationaal gemêleerd gezelschap met juryleden uit o.a. Japan,
Australië, Zuid-Afrika, Zweden, Duitsland en België
Belangrijk onderdeel van de Holland Koi Show is ook het uitgebreide aanbod van de meer dan 100
stands. Hier kan de Koi-liefhebber terecht voor alle benodigdheden in en rondom de Koi vijver. De
laatste snufjes op het gebied van pompsystemen, voer en vijvertrends worden hier getoond en
aangeboden. Uiteraard kan de liefhebber hier ook zijn collectie Koi uitbreiden.
Een vaste waarde van de show is de Betta show die dit jaar voor de 9e keer wordt georganiseerd door
Bettas4all. De Betta, oftewel Siamese Kempvis, is een tropische vis die bekend staat om zijn golvende
staart en uitgesproken kleur. De soort heeft zijn naam te danken aan zijn temperamentvolle karakter.
Op de show worden meer dan 390 bijzondere Bettas tentoongesteld door meer dan 50 kwekers uit 12
verschillende landen.
Meer dan alleen Koi
De Holland Koi Show is door de jaren heen uitgegroeid tot een evenement waarbij de Koi de hoofdrol
speelt maar er zeker ook een belangrijke rol is weggelegd voor de Bonsai. Bonsai speelt een
belangrijke rol in de Japanse geschiedenis. Ook nu nog is Bonsai niet weg te denken uit een tuin met

een Japans thema. Aan de rand van de Holland Koi Show worden op maar liefst 1500 m2 bijzondere
soorten Bonsai in alle soorten en maten tentoongesteld.
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Actie & meer informatie
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken
middels een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars. Neem gerust contact op met
Vera Lenssen. Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Vera
bereiken via 06-52310497 of v.lenssen@kasteeltuinen.nl

