Voorwoord
Beste Lezers,
Het zomerseizoen is net officieel begonnen en heel
zonminnend Nederland koestert zich in deze welhaast
hemelse warmte. Wij kunnen niet zonder de zon, we
willen haar, iedere dag en we kunnen er geen genoeg
van krijgen. Ze maakt ons helemaal happy en voor (de
meesten van) ons mag dit zonseizoen eeuwig duren.
Dit geldt ook voor ons, koiliefhebbers als we het over
ons koiseizoen hebben. Wij koesteren onze koi en
kunnen niet zonder hen, ze maken ons happy en het
koiseizoen kan ons niet lang genoeg zijn.
De voor je liggende Koi Wijzer draagt hier weer een
steentje aan bij. Vol bijzondere foto’s en artikelen over
alles wat met onze koi-, en vijverbeleving te maken
heeft. Bonsai en Japanse cultuur zijn ook weer van de
partij en de activiteiten die wij voor je organiseren dit
najaar zullen zeker je interesse wekken.
Wij wensen iedereen een hele mooie, zonnige en
koi-goede zomer!

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Hans, Henk, Henny
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Show(a) time!
Deel 1
Jij houdt van een uitdaging? Die krijg je!… We gaan op zoek naar een echte show(a) stopper!
Maar na het lezen van dit artikel besef je ook waarom het altijd een vraag blijft of een hele
beloftevolle showa zijn verwachtingen waar kan maken. In de vorige artikelen die ik voor je
schreef over het herkennen van koi met Grand Champion potentieel, hebben we de kohaku
en sanke voorbij zien komen. Kohaku zijn, als je koi en de bloedlijn goed begrijpt, met enige
zekerheid te voorspellen. Voor sanke geldt dit ook maar in iets mindere mate. Bij sanke heb
je als het ware een kohaku patroon maar heb je de lastigheid van het sumi. Hoe het sumi
ontwikkelt laat zich wel enigszins voorspellen maar zekerheid heb je nooit! Maar hoe zit het met
het voorspellen van Grand Champion potentieel bij showa? Showa zijn van de go-sanke* groep
echt veruit de moeilijkste variëteit om op Grand Champion niveau te krijgen. Niet voor niks is op
de Holland Koishow pas 1 showa tot Grand Champion gekroond en dat was meer dan 20 jaar
geleden! In deze 20 jaar is het niveau van met name de kohaku en sanke echt bizar omhoog
gegaan waardoor de kwaliteit van de showa nog hoger moet worden om te worden uitgekozen
tot Grand Champion. In dit artikel vertel ik je de reden waarom het zo moeilijk is showa op een
hoog niveau te krijgen, en na het lezen weet je ook waar een goede showa aan moet voldoen.
Toch heb je ook na het lezen van dit artikel geen garantie dat je een Grand Champion zal
selecteren. Een showa heeft nu eenmaal een aantal onzekerheden die niet met 100% zekerheid
te voorspellen zijn … Maar je bent zeker in staat veel betere showa te selecteren!
Tekst: Tjaard van Balen, foto’s: Koi Kichi World, KoiBito
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Utsurimono
tweekleurige vis
De Utsurimono is een tweekleurige vis die steeds zwart als basis heeft. De meest bekende
en ook meest voorkomende, is de combinatie van zwart met wit ofwel de Shiro Utsuri. Deze
variëteit is in feite de basis voor de showa. De showa is voortgekomen uit een liefdesaffaire
van een ki utsuri en een kohaku maar kan ook spontaan opduiken bij variëteiten die zwart
als basis hebben. Als je stelt dat een sanke eigenlijk een kohaku is met zwarte vlekken dan
is een showa een shiro utsuri met rode vlekken. Naast de bekende shiro utsuri zie je vaak de
combinatie van zwart met rood. Deze heet Hi Utsuri. Hi betekent rood. Er zijn overigens nog
een aantal andere Japanse woorden voor rood: b.v. aka en beni. Er bestaat ook een Ki Utsuri.
Ki betekent geel. Dat is dus een zwart met gele vis.
Tekst: Toën Feyen, foto’s: Toën Feyen, Ornafish.com.
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Op bezoek bij Mike en Kim
(na een advies op afstand)
In deze op bezoek bij neem ik u mee naar de vijver van Mike en Kim in Rotterdam. Mike
is na een grondige zelfstudie over vijvers begonnen met een eigen vijver. Ondanks dat de
bouw nog niet af is, zwemmen de eerste vissen er al in. Maar o jee, er is er eentje gewond.

Tekst: René Grootscholten, foto’s: René, Mike en Internet.
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De Sluierkoi
oftewel de butterflykoi
Met het risico dat je mij nu nooit meer voor vol zult aanzien (mocht
je dat al doen) moet ik toch echt bekennen dat ik al in 1998 een
sluierkoi oftewel een butterflykoi in mijn vijver had. En ik weet
het, iedereen kan fouten maken in het begin. Maar deze metallic
yamabuki/platinum kruising met extreem lange vinnen, franjes op
zijn neusgaten en een hele grote uitstulpende mond heeft toch echt tot
een jaar of drie geleden pontificaal zijn rondjes gezwommen in mijn
vijver. Hele volksstammen zowel nationaal als internationaal hebben
aan mijn vijver gestaan en me ter plekke verketterd als de grootste
schande die er in de koihobby maar rondliep, puur en alleen
omdat ik een sluierkoi had zwemmen. Toch was het altijd wel
leuk om te zien dat zelfs de grootste tegenstanders van
sluierkoi die bij mijn vijver kwamen toch steeds weer
bleven kijken naar mijn gesluierde dame.
Tekst: Toën Feijen, foto’s: Mr. Nishikigoi
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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!!!
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/

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

Himitsu
www.himitsu.nl

www.koimeer.nl

www.biogro.nl
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