Voorwoord
Bij het per perse gaan van de
nummer 3 van 2018 is het nog
echt “onnederlands” zomerweer!
Aan warmte en zon geen gebrek!
Niet zo geweldig als je in een
kantoor zit waar de hele dag de
zon op brandt.

Op vijverbezoek bij Ron

Chagoi met oogontsteking
De start van het koiseizoen. De kappen gaan weer van de vijver, de filter
wordt gespoeld, het zonnetje komt door. Eventuele aangekochte vissen
kunnen opgehaald worden bij de koidealers.
Ondanks dat bij vele cursussen wordt verteld dat nieuwe aanwinsten eerst
in quarantaine moeten verblijven voordat ze toegevoegd worden aan het
bestaande koibestand, wordt dit in praktijk vaak overgeslagen.
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Bonsai bedraden en buigen

Deel 3

De vorige keer in deel 2 van “het bedraden en vormen van Bonsai”, heb
ik uitgelegd dat we dat doen om de boom vorm te kunnen geven, zodat
hij later kracht zal uit gaan stralen en hem er ouder en “geleefder” uit te
laten zien.
Dus om de boom de ideale vorm te geven. Ik heb het toen over het bedraden
gehad. We zijn nu dus klaar om te gaan “vouwen”.
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Tips

Voor een geslaagd opgroeiproject
Het verschil tussen een defect en een gebrek bij een koi is niet altijd even
duidelijk. Wat is wat en hoe wordt dit beoordeeld door een jury tijdens een
show.
Scoort een koi “minpunten” door een bepaald defect of wordt de vis met
een bepaald gebrek gediskwalificeerd? Na het lezen van dit artikel is het
een stuk duidelijker!
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Koi tussen

het groen
Zonder bacteriënfilter, zonder UV, zonder ozon, zonder waterwissels en
zonder bestrijdingsmiddelen met alleen waterplanten koi houden.
Zou je het willen en zo ja, hoe dan? Iedereen houdt van zijn vissen en er zijn
veler wegen die naar Rome leiden.
Lees het verhaal van Dick en zijn visie op onze hobby.
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Vinnen
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Litteken

Cosmetische chirurgie

Body

Defecten versus gebreken
bij koi deel 2
Deel 2 van dit artikel zal vijf categorieën van gebreken behandelen met
wederom vele tekeningen. Als men koi jureert, moet men weten of een koi
een defect dan wel een gebrek heeft. Daarna kun je beter besluiten of een
koi een prijs waardig is. In deel 1 hebben we de defecten besproken dus nu
gaan we kijken naar de gebreken.
En verder o.a.: ’t Wereldje, Wordt jouw koi de ster van de Koi Wijzer, ’t Wereldje
Japan, Koiflits, Koi in de spotlight.

Nog geen lid maar al wel HEEL nieuwsgierig geworden? Sluit dan een
abonnement af en ontvang 4x per jaar dit prachtige magazine en krijg
een zak koivoer cadeau!!
Van 31 maart tot en met 31 december 2018 krijgt iedereen die zich opgeeft
als nieuwe abonnee op Koi Wijzer of als nieuw lid/abonnee van KOI 2000 een
gratis zak koivoer. U heeft de keuze uit een zak koivoer van Himitsu (een zak
van 2 kg, keuze uit alle soorten) of een zak AKoi (3 kg
all season) van KoiMeer.
Ga naar onze website en wordt direct lid: http://www.koi2000.nl/lid-worden/
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