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‘t Wereldje

Heerlijk!
We zitten er…midden in de zomer! Heerlijk weer, af en toe een kleine bui voor het stof en voorval veel genieten.
Lekker in een T-shirt, korte broek en slippers bij de vijver rondhangen en aan het genieten van je Koi. Het koivoer
is niet aan te slepen en de Koi gedijen uitstekend. Wat hebben we het goed! Hobbyist ben je 365 dagen per jaar,
maar juist tijdens de zomermaanden is het pieken. Ik merk het ook aan mezelf, hang wat langer bij de vijver
rond, zit plannetjes te bedenken om mijn groepenkast (met PLC) nog verder te optimaliseren en denk uiteraard
weer vooruit naar de volgende Koi Wijzers. Dat laatste is een proces wat ook het hele jaar doorgaat. Het is wel
soms lastig om tijdens een warme zomerdag al na te denken over onderwerpen die met de winter te maken hebben, haha.
Iedereen weet dat wij van KOI 2000 in een enerverend jaar zitten, rondom onze show. We hebben wat
knopen moeten doorhakken en dat heeft tijd gekost.
Om weer `back on track` te komen zijn we bezig
te zoeken naar goede oplossingen. Jij, als gedreven
hobbyist, kan hier ook een steentje aan bijdragen.
Wil je groeien in de koihobby doormiddel van vrijwilligerswerk? Sluit je aan bij onze vereniging, we
kunnen de extra handen goed gebruiken op verschillende vakgebieden. Stuur een e-mail naar ons om
te kijken wat de mogelijkheden zijn. Samen staan
we sterk en samen gaan we ervoor zorgen dat KOI
2000 weer in het middelpunt van de koihobby komt
te staan.

blijven kijken naar je Koi en je vijver(water). Blijf dus
water verversen en de waterwaardes testen.
Bij het uitkomen van dit magazine zitten we op de
koishow van onze Belgische vrienden. We hebben
er dan inmiddels alweer een aantal shows achter de
rug. Het is en blijft toch altijd weer gezellig om tijdens een show weer veel hobbyisten te zien en te
spreken. Gezellig (slap) ouwehoeren over de hobby
en discussiëren of de gegeven prijzen in de wedstrijd
wel dan wel niet terecht zijn geweest. Nieuwe in-

In dit magazine zitten een aantal artikelen die tijdens
deze warme maanden de nodige tips geven om ervoor
te zorgen dat je gevinde vriendjes zich goed (blijven)
voelen in je vijver. Nogmaals, het is zeker genieten in
deze periode maar het is ook belangrijk om kritisch te
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novaties te zien en te genieten van al die prachtige Koi
in de wedstrijdvats. Voor degene die niet (of nooit…)
naar een koishow is geweest, wat ik me eigenlijk haast
niet kan voorstellen, ga er naartoe! Alles wat met onze
hobby heeft te maken komt hier samen.
Het is ons, het redactieteam en redacteuren, weer gelukt om een mooi en gevarieerd magazine aan u te
presenteren. We zitten inmiddels alweer in uitgave 70,
wat gaat het hard zeg. Wat denk je van de cover, is het
geen geweldig beest? Een Hi utsuri van 80 centimeter,
wow…wat een bakbeest!
in dit magazine ga je, naast de al genoemde onderwerpen, zien hoe een heuse koitafel gemaakt wordt. Naast
vele foto’s is het artikel voorzien van een duidelijke uitleg zodat je zelf ook thuis aan de slag kan. Mocht je
tijdens het klussen even willen uitrusten dan kan je met
een verkoelend drankje de avonturen van Joop van Tol
in Japan lezen en daarnaast ook het verhaal van Alwies,
in zijn zoektocht naar nieuwe bewoners voor zijn opgroeibak. Ik snap dat je na het lezen van deze twee artikelen enthousiast bent en graag de rest wil lezen, maar
vergeet niet eerst de koitafel verder af te werken, haha.
Als het werk klaar is wordt het tijd om te gaan genieten.
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Van het weer en vooral ook van het magazine. De
meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod.
Denk hierbij aan de eiwitafschuimer, wat is het en
wat doet het precies met je water. En daarnaast kom
je alles te weten over algen in je vijver, antibiotica
beleid bij Koi, schimmels, de verschillende bonsai
stijlen en we vertellen je zelfs iets over waterkevers.
Om nog verder in de vakantiesfeer te komen lees je
een leuk artikel over Tokio, een ideaal uitstapje als je
een keer een Japantrip op het programma hebt staan.
Veel leesplezier en alvast en fijne vakantie
gewenst!

Barry den Ouden
Hoofdredacteur
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Antibiotica gebruik
in de Koihobby

Nieuwe aanwinst
voor mijn opgroeibakkie

Antibiotica zijn medicijnen die door bacteriën veroorzaakte infecties helpen
te genezen. Ze doden bacteriën of remmen hun groei. Het zijn middelen
die worden gebruikt als het afweersysteem een koi-ziekteverwekkendebacterie niet kan uitschakelen. Zonder deze extra hulp is de kans groot
dat de gevolgen van een infectie fataal zijn. Waarom wordt er antibiotica
gebruikt en wat doet het precies? Dat lees je allemaal in dit artikel.

Kerstmis, Oudejaarsdag, Vuurwerk, Nieuwjaarsdag, Pasen, lekker
belangrijk: het echte vuurwerk gaat pas beginnen als Alwies Meuleman op
jacht gaat voor nieuwe Koi voor in zijn opgroeibakkie. In dit artikel lees je
zijn avonturen en keuzes waar hij voor komt te staan. Het kiezen van een
nieuwe aanwinst is lastig en dit verhaal zal dan ook bij veel hobbyisten
herkenbaar in de oren klinken. Uiteraard lees, en zie, je ook welke keuzes
het uiteindelijk zijn geworden.
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De
Eiwitafschuimer

Op bezoek bij
Filips Koi & Vijvershop
en Oase

Eiwitafschuimers zijn mechanische filterapparaten. Ze werken op het principe
dat moleculen van verschillende stoffen (zowel organische als anorganische)
worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. In zout
water kan met dit toestel tot 80% van alle organische afvalstoffen verwijderd
worden, het spreekt dus vanzelf dat dit voor zoutwater-aquaristiek onmisbare
toestellen zijn. Maar tegenwoordig worden ze ook al een tijdje aangeboden
voor gebruik in zoetwater systemen.. Hoe werken ze nu eigenlijk en kan
men ze ook bijplaatsen in het bestaande filtratiesysteem van onze koivijver?
Lees het in deze uitgave van de Koi Wijzer.
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Voor deze uitgave van ons magazine zijn we op bezoek geweest bij een
koidealer en een groothandel. Beide zijn geen onbekende in het wereldje,
iedereen heeft beide namen vast al eens ergens gehoord en/of gelezen;
Filips Koi & Vijvershop en Oase. Lees in beide artikelen alle ins en outs over
deze twee bedrijven.
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Fortune
cookie

De vijver van…
Paul Scheers

Een reisverslag naar de bakermat van onze gevinde vriendjes; Japan. Joop
van Tol is samen met Tiebo Jacobs en Leo de Bruin (eigenaar van Deshima
Koi) naar Japan geweest om een bezoek te brengen aan het Dainichi “magic
mudpond”, waar in de vorige twee Koi Wijzer al uitgebreide artikelen
over zijn geschreven, om te zien hoe de resultaten zijn van de Koi in deze
mudpond. Daarnaast worden er nog een aantal interessante kwekers bezocht
waar een aantal prachtige exemplaren zijn gekozen om te verhuizen naar
Nederland.

We zitten in de zomer, perfect weer om eindelijk weer eens wat hobbyisten
te gaan bezoeken voor een vijverreportage. Ditmaal zijn we op bezoek
geweest bij Paul Scheers in Den Hoorn. Prachtige tuin met dito vijver en
zelfs een hele mooie oplossing om het filtersysteem uit het zicht weg te
nemen. Hoe Paul dit heeft gedaan? Door het lezen van dit artikel wordt dit
je heel snel duidelijk. Paul heeft, net als vele onder ons, ook ups en downs
gehad tijdens het bouwen van diverse vijvers. De huidige vijver schijnt de
laatste te zijn (al weten wij allemaal dat dit een gevaarlijke uitspraak is van
een koihobbyist….je weet maar nooit natuurlijk, haha). Na het zien van
deze vijver zou ik zo 1,2,3 ook niet weten wat er nog beter kan. Paul kan
dus zomaar gelijk gaan krijgen. Lees, kijk en geniet!

Nog geen lid maar
al wel HEEL
nieuwsgierig
geworden? Sluit
dan een abonnement
af en ontvang 4x per jaar dit
prachtige magazine.
Ga naar onze website en wordt direct lid:

http://www.koi2000.nl/lid-worden/

Koi Wijzer

10

Koi Wijzer

11

