Voorwoord
Beste Lezers,
Daar is ie weer, voor je ligt de eerste Koi Wijzer van 2019,
editie nummer 77!
Ook deze keer weer een prachtige cover, volop interessante en
unieke artikelen en alle informatie over de vijvertoer die wij
eind juni gaan houden, de eerste van een reeks vijverbezoeken
door Nederland in 2019 en 2020.
Zoals wij in de Koi Wijzer van december al hebben laten weten
zal KOI 2000 de handen ineen gaan slaan met hobbyisten/
dealers/fabrikanten en groothandels om de VRIENDEN VAN KOI
2000 te activeren. Wij zijn hiermee druk doende en je zult hier
in de loop van het jaar nog meer over gaan horen.
Heb jij als hobbyist of als dealer/groothandel/fabrikant
een idee om deze samenwerking verder gestalte
te geven, neem dan contact met ons op en we
komen graag eens praten.
Wij hebben allemaal één gezamenlijk doel: de KOI!!
Wij wensen jullie veel leesplezier!

Hans, Henk, Henny

Wij wensen iedereen een
heel gezond, gelukkig en zeer succesvol 2019 toe.
Bedankt voor uw support!
Hans, Henk, Henny

Vaste stoffen in koivijvers
Visverhalen, feiten en mythen vertelt aan
de rand van de koivijver door Chris Neaves.
Alle koivijvers produceren na verloop van tijd een enorme hoeveelheid
vaste stoffen. Deze vaste stoffen kunnen afkomstig zijn van atmosferisch
stof, groei van algen, bacterievlokken, bladeren, zand etc. Vaste stoffen
variëren van fijne colloïdale verdeelde deeltjes tot grote bezinkbare vaste
stoffen zoals bladeren en zand.
Tekst: Chris Neaves, foto’s: Chris Neaves, archief.

Koi Wijzer
Wijzer

5

De Kohaku
Vaak model voor de koi als siervis
De Kohaku. Een koi die in geen enkele koivijver mag ontbreken. Je zult vast
al wel eens de uitspraak hebben gehoord: “de koihobby begint met de
Kohaku en eindigt met de Kohaku. ”Verse koihobbyisten kopen vaak als een
van de eerste koi, een Kohaku om daarna hun interesse te verleggen naar de
andere variëteiten. Uiteindelijk wordt de Kohaku als het ware ‘herontdekt’.
Tekst: Toën Feijen, foto’s: René Gerritzen, Luc Borgmans.
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Takigawa koifarm
een kwekerij met passie!
Een interview met Hiroaki Takigawa en zijn zoon Hessei Takigawa
In Japan heb 3 hele bekende kwekers die heel veel kampioenen leveren op
de All Japan Show. Echter sommige kwekers winnen dan misschien niet van
die grote prijzen, maar kweken af en toe wel bizar goede koi! Een van die
kwekers is Takigawa. Een kweker waar ik zelf erg veel bewondering voor
heb, aangezien hij gezondheid van zijn koi erg belangrijk vindt en er zeer
zorgvuldig op let dat er geen inteelt bij zijn koi voorkomt. Dit lijkt misschien
vanzelfsprekend maar dat is het helaas absoluut niet… Koi van Takigawa
zien er gedurende hun eerste 2 levensjaren vaak erg slank uit.. Maar als de
koi over een goede lichaamsstructuur beschikt hoef je hier absoluut niet
bang voor te zijn. Zijn betere vrouwelijke koi beginnen als sansai* opeens
body aan te maken en als yonsai* zijn ze vaak opeens juist bizar breed.
Lange tijd kweekte Takigawa San in zijn eentje en had hij af en toe hulp
maar daar is sinds 2 jaar geleden verandering in gekomen…
Tekst: Tjaard van Balen, foto’s: Koi Kichi World, vertaling en aanvulling foto’s: Koibito.
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Vijver bewust
herkennen van goed koivoer
Frisse fruitige kleuren en strakke verpakkingen met ook nog monsterlijk
mooie koi erop! Wanneer men bij een willekeurige dealer eens langs
de schappen loopt om een goed voer te kopen voor de koi dan verbaast
menig hobbyist zich over het enorme aanbod dat de laatste jaren flink is
gegroeid. Ontelbare bomen waardoor je het bos niet meer ziet, en zie dan
als consument maar eens te balanceren tussen “kwaliteit” en “budget”. Een
schier onmogelijke taak wanneer je niet weet waar je op moet letten bij je
selectie. Een collegiale vraag op internet levert je ook geen duidelijkheid,
reagerende hobbyisten vallen over elkaar heen met goed bedoelde tips
maar helaas wel zonder objectieve informatie. Dit artikel gaat een poging
doen om u, als hobbyist, te voorzien van informatie die u helpt verstandige
keuzes te maken. En dat is nodig, want realiseer uzelf dat uw dierbare koi
volledig afhankelijk zijn van wat u ze voert! Mag het dan het beste zijn wat
u voor uw middelen kunt kopen?
Tekst en foto’s: Eric Wessels.
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Edema Virus (CEV) bij koi
virusinfectie
CEV virusinfectie bij koi is beter gekend als zijnde de slaapziekte, KSD oftewel
Koi Sleepy Disease. Het is een virale ziekte veroorzaakt door een pokkenvirus
en omdat men (ik spreek nu reeds over de jaren 70) zwelling opmerkte
bij de aangetaste koi kreeg dit virus de naam Carp Edema Virus (edema =
zwelling). Recenter werd het virus geïsoleerd uit oudere koi die te maken
hadden met extreme lusteloosheid, alsof ze in slaap vielen en zo kreeg het
deze bijnaam. Voor de duidelijkheid, een pokkenvirus heeft niets te maken
met karperpokken dat veroorzaakt wordt door een Herpes Virus (CyHV1).
Tekst en foto’s: Tim Barbé

Wordt lid/abonnee van KOI 2000 en
krijg GRATIS een zak voer van
KoiMeer (AKoi 3 kg All Season) of van
Himitsu (2 kg keuze uit alle varianten)
plus een pakket Biogro 1-2-3!!!

WORDT NU LID
VAN KOI 2000 EN
VERDIEN GELD!!!

Meldt u aan via onze website of stuur ons een email met uw gegevens en wij zorgen voor de rest!
Je wilde altijd al lid/abonnee worden? Dan is het nu de perfecte gelegenheid. Naast deze mooie
cadeaus geniet je natuurlijk van de schitterende Koi Wijzer en de activiteiten die wij in 2019
voor je gaan organiseren. Ga naar onze website en wordt direct lid: http://www.koi2000.nl/lid-worden/

Himitsu
www.himitsu.nl

www.koimeer.nl

www.biogro.nl
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