De droomvijver, want dat is het.

De Vijver van Mario en Heleen
De ‘andere’ manier van water houden - zo kan het dus ook
Ik leerde Mario vorig jaar kennen via de zaak. We liepen elkaar tegen het lijf op een seminar
over valbeveiliging bij TRITAL Safety B.V. en raakten daar aan de praat en wat bleek…Mario
was net als ik met het koivirus besmet. Dat gebeurt me eigenlijk maar zelden dat ik andere
koiliefhebbers zomaar ‘in het wild’ tegenkom. Tijdens ons gesprek bleek dat Mario al 30
jaar met de hobby bezig was. Dan mag je iemand gerust een pionier noemen. Nou moet
je bedenken dat ik een absolute waterfreak ben. En als je dan iemand tegenkomt die een
opvatting van waterhouden erop na houdt, die op zijn zachts gezegd; een beetje controversieel
is, dan heb je mij op het puntje van de stoel. Daar wilde ik meer van weten. We spraken af dat
we op een mooie zonnige dag een keer zouden afspreken om de vijver te bekijken en hem
eens uit te horen over zijn ‘watermanagement’.

Tekst: Theo de Vliegh foto’s: Mario en Theo de Vliegh.
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De vijver begint vrijwel direct na de schuifpui.

Eindelijk was het dan zover; deze
mooie zomerse zondagochtend
reis ik af naar de Hoeksche Waard
om Mario en zijn vijver te treffen.
Via de zaak had ik alleen Mario
leren kennen en tot dan wist ik
niet dat zijn vrouw, Heleen, ook
een gepassioneerde liefhebster
van de koi is. Er is hier dus geen
sprake van ‘de vrouw die de koihobby van de man gedoogd’,
maar echte betrokkenheid.
Het is dan ook niet zomaar een koivijver die willekeurig in een tuin is geplaatst. Zoals Mario en Heleen het beschrijven, gaat het hun om het ‘totaal
plaatje’; iets dat tegenwoordig ‘beleving’ zou worden genoemd.
Dus de combinatie van huis, tuin en koi die zij onlosmakelijk met elkaar hebben verbonden. Dat kwartje valt
eigenlijk al onmiddellijk als je bij Mario en Heleen het
huis in loopt. Je loopt het gangetje in, bocht naar links

en dan ‘WOH…!” Een supergave en stijlvol ingerichte
woonkamer met serre die naadloos aansluit op tuin en
vijver. De vijver begint vrijwel direct na de schuifpui.
Terwijl ik met mijn mond nog open sta, zegt Mario tussen neus en lippen door ‘Niet gek hè voor een containermonteur!’ Nu is Mario; al een hele tijd geen containermonteur meer, maar dit is hoe Rotterdammers zich
uitdrukken, om aan te geven waar hun roots liggen;
weet ik uit ervaring :).
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We blijven nu niet te lang bij het huis stilstaan, want
ik ben er voor de vijver, maar Mario heeft eigenlijk alles in de loop der jaren zelf gemaakt, aangebouwd,
opgebouwd en rondgesjouwd. Dan zie waartoe iemand met visie en twee rechterhanden in staat is.
Over twee rechterhanden gesproken. De vijver is in
het geheel uitgegraven met de hand en aangelegd
door Mario. Bloed zweet en tranen; dat mag je wel
zeggen. Maar het past wel helemaal in de rest van
het plaatje. Mario en Heleen hebben nog wat foto’s
van de grote vijververbouwing opgesnord; samengevat als ‘Mario graaft’.
We verplaatsten ons naar het terras waar Mario en
Heleen graag naar hun vijver en koi kijken. Heleen had
koffie gezet en met een gevulde koek erbij wilde ik
wel eens weten hoe het allemaal ooit was begonnen.
Mario begint te vertellen; ‘Ik heb eigenlijk al heel mijn
leven iets met vijvers en vissen gehad’. Het begon allemaal toen Mario tegen zijn opa vertelde dat dat hij
een vijvertje met visjes wilde. Opa; een verstandig man
zal blijken, zij dat dit kon als Mario kon laten zien dat
hij water goed kon houden. De vijver; zijnde een oude
geëmailleerde badkuip, werd naast het kolenhok vandaan gehaald en Mario ging aan de slag met zuurstofplantjes en met riet om het water schoon te houden.
Toen opa na verloop van tijd zag dat Mario zijn interesse nog steeds bij de badkuip met water en plantHet terras waar Mario en Heleen graag hun vijver en koi bekijken.
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jes had, werd het groene licht gegeven. Niet veel later
werden wat goudvissen en wat voorntjes de nieuwe
bewoners van de badtobbe. Het vuur dat toen bij het
kind werd ontstoken, is daarna altijd blijven branden.
In de aankondiging had ik al aangegeven dat Mario
een zeer uitgesproken - gebaseerd op 30 jaar ervaring
- mening heeft over het goed houden van zijn water.

De vijverbezetting is één koi per 3 kuub.

In de huidige tijd van vijvertechniek is het gewoon
verfrissend om eens iemand tegen te komen die in
feite zegt ‘Sporen jullie wel helemaal?’. Mario zegt dat
niet, daarvoor is hij veel te aardig, maar tussen de regels door is dat wel de boodschap die blijft hangen.
De wonderschone en glasheldere vijver van Mario en
Heleen meet 88 kuub, waarvan 6 kuub door het filter
in beslag wordt genomen.
De vijver heeft 3 bodemdrains, die middels 1 leiding
110 uitkomen in een standpijp in de eerste kamer
van het filter. In deze kamer komen ook de beide
skimmers uit. Doordat de flow relatief laag is vind
vuilophoping vooral in deze kamer plaats, waarbij
het op de bodem van deze bak komt. Er vormen zich
hier een soort van pyramides van vuil; heel apart, die
uiteraard met de jaarlijkse schoonmaak worden aangepakt.

Je moet niet in een filter lopen roeren.
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Er zwemmen nog wat duikboten
rond, maar de gemiddelde lengte
zal tussen de 60 en 65 cm bedragen.
Het zal niemand meer verbazen
dat Mario op gebied van verversen ook een afwijkende mening
heeft. Hij ververst eigenlijk niet; behalve ten gevolge van verdamping
wordt water bijgevuld.
En wat denken jullie? Winterkap?
Dacht het niet. Daar worden ze
niet sterker van, dus gewoon niet
doen volgens Mario. En voor de
duidelijkheid; de koi zagen er supergoed uit; alsmede de vijver;
Mario gooit gewoon voordat hij naar het werk gaat wat handen voer in de vijver.
glashelder en geen draadalg en
Vervolgens loopt het water in het borstelcompartinauwelijks zweefalg te bespeuren.
ment, gevuld door honingraatprofielen in combinatie met haarrollers. Je leest het goed; haarrollers als
Ik begon me toch serieus af te vragen wat dit ‘andere
alternatief op Kaldness; Heleen heeft immers een
’watermanagement’ zou doen met de waterwaarden,
kapsalon. In de laatste kamer zitten dan wel weer gedus ging ik snel aan de slag; nieuwsgierig geworden.
wone Japanse matten. Het hele filter bij elkaar 6000
Na meting kwam ik tot de volgende waarden:
liter, waarbij alle kamers belucht worden met één enWatertemp in °C
19,6
kele 100 liter Hi-blow luchtpomp. Terwijl Mario zijn
NH 3/4 - ammonia
0.0
filter liet zien gaf hij aan ‘je moet niet in een filter loNO2 - nitriet
0.03
pen roeren’. Mario maakt zijn filter om precies te zijn
NO3 - nitraat
+90
één keer per jaar schoon; gewoon spoelen met het
vijverwater in de bakken van het filter.
Aan het uiteinde van deze bak zit een dikke tyleenslang die naar een schuur aan de andere kant van de
tuin loopt. Daar staat de pomp opgesteld; een Marlow die in principe 32 kuub zou kunnen verplaatsen.
Via een UV lamp van 75 Watt loopt het water via één
50 mm buis retour naar de vijver. Doordat de pomp
een ruime overcapaciteit heeft t.o.v. het leidingwerk,
lijkt het erop dat de daadwerkelijke flow lager uitkomt. Hierbij komt het water zeer krachtig terug in
de vijver.
De vijverbezetting is ongeveer 1 koi per 3 kuub,
het totaal aantal koi komt op 22. Daarnaast is er één
steur, die bijdraagt aan het schoonhouden van de
bodem. De grootste koi; een Matsuba meet 1,03 mtr.
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pH

6.05

KH

0.5

O2 in mg

10.16

ORP – oxidatie & reductie potentieel

145

TDS

245

Dit zijn uitkomsten waar de gemiddelde koihobbyist
heel erg van zou schrikken. Met name de pH en de
KH waarden zou voor menigeen aanleiding zijn om
letterlijk alles te laten vallen en onmiddellijk de slang
in de vijver te hangen. Heel eerlijk; als adviesgroep
adviseur zou ik onder alle andere omstandigheden
ook onmiddellijk ingrijpen in deze situatie.
Toch wil ik dit wel in perspectief plaatsen. Als leefmilieu voor de koi is een pH van 6.05 weliswaar zuur,
maar het is nog steeds een waarde die aanvaardbaar

is; ervan uitgaand dat dit een stabiele pH is, die in de
loop der jaren zo is ontstaan. Koi die dit ‘gewend ‘ zijn
zullen daar geen probleem mee hebben, zoals blijkt.
Wat je normaal gesproken zou denken bij een degelijke KH in combinatie met een zure pH, is dat een
pH crash aanstaande dan wel bezig is, maar Mario
gelooft daar helemaal niets van.
Het simpele feit dat hij nu (na meting door de adviesgroep) weet wat zijn waardes zijn, is voor hem geen
aanleiding om nu plots te verversen, want even voor
de goede orde; Mario meet nooit waterwaarden. Wat
tevens opvalt is dat de NO3 zelfs na 3 X verdunnen
met leidingwater niet te meten
is, hetgeen bij mijn digitale meter
Etenstijd.
betekent dat deze waarde groter is
dan 90. Is ook niet volgens de regels der kunst, maar ja…de vissen
lijken daar toch echt anders over te
denken.

Dit zijn allemaal zaken die in het vissenlab ook reeds
decennia worden gepraktiseerd. Even voor de goede
orde; ik bepleit nu echt niet dat iedereen terug moet
naar deze methode, want ik zou dan zelf alles af moeten breken wat ik nu heb…en dat gaat niet gebeuren.
Het is alleen mooi om te zien dat in onze koiwereld,
waar filterontwikkelingen over elkaar heen buitelen
en het gekste (duurste), nog niet gek genoeg is, het
blijkt dat ‘kalmte ons kan redden’.
Je verwacht het niet hè, maar qua voer doet Mario
het ook anders. Mario gooit gewoon voordat hij naar
het werk gaat wat handen voer in de vijver.

Waar ik tijdens dit bezoek onmiddellijk aan moest terugdenken was
een bezoek dat wij met de Adviesgroep Koi & Vijver hadden aan de
Radboud Universiteit. Wij hebben
toen een dag mogen peuteren aan
het enorme verstand van Professor Dr. Gert Flik; je moet maar eens
Googelen, of naar de website gaan
van de Adviesgroep, waar een verslag staat van dit bezoek. http://
adviesgroepkoienvijver.nl/stressbij-koi-prof-gert-flik.
We mochten ook in het vissenlaboratorium kijken, dat al 20 jaar
wordt bestierd door Tom Spaning.
De manier waarop Mario al decennia onverandert vijvert, sluit zeer
nauw aan bij wat deze beide heren de melden hadden; zelfs het
honingraat als filtermateriaal, maar
ook dat je een filter met rust moet
laten, weinig beweging in het filter,
zo min mogelijk (letterlijk zo uitgesproken) water verversen, enz.
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En dat is het eigenlijk. Hij wil af en toe best een handje bijgooien, maar Mario is rustig met de voerpot. Dat
is dat ook één van de redenen dat de balans in het
filter gehandhaafd kan blijven. Wat leuk blijft om te
zien, is dat als het dan etenstijd is, de gehele koigroep
zich op het voer stort.
Maar daar stopt dan ook de vergelijking met de meesten van ons. Mario heeft een graas-strandje gemaakt
van ronde keien. Hij gebruikt half zinkend voer en gooit
dat eigenlijk door de hele vijver, waarbij altijd een flink
deel terecht moet komen tussen het keienstrandje.
Bij de bouw van de vijver (laatste verbouwing 10 jaar
geleden) werd hier al rekening mee gehouden. Over

Het strandje met een waterdiepte tussen 30 en 40 cm.
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een lengte van een aantal meters werd een ondiepte
gecreëerd, waar vervolgens een paar honderd ronde
keitjes werden geplaatst, waardoor een strandje ontstond met een waterdiepte tussen 30 en 40 cm.
Doordat het voer overal tussen de spleetjes van die
stenen valt, moeten de vissen daadwerkelijk aan de
slag om het voer te bemachtigen. Ik noem het maar
even schooien om de korrels te bemachtigen.
Echt super om te zien. Sommige vissen hangen helemaal verticaal om erbij te kunnen. Een uur nadat
Mario voer had gestrooid waren de vissen nog steeds
bezig om het voer binnen te krijgen. Het doel mag
duidelijk zijn; Mario streeft er naar om zoveel mogelijk

Schooien om de korrels te bemachtigen.

tegemoet te komen van wat we ‘het
natuurlijk gedrag van de karperi’ zouden noemen. Aan alles; maar vooral
aan het gedrag van de vissen, is te
zien dat hij daarin ruimschoots is geslaagd.

De Goshiki is de mooiste.

Als jij lelijk wordt, gooi ik je toch ook
niet weg!

En dan de vissen nog natuurlijk. Mario en Heleen zijn erg betrokken bij
hun levende have. En er zijn dan ook
best veel verhalen die je soms niet
onberoerd laten. Op zich is over de
mooiste vis uit de vijver niets anders
te melden, dat zowel Mario als Heleen
dit de mooiste vinden; kwestie van
smaak; de Goshiki is de mooiste.
Dan is er de Chagoi; 20 jaar oud en een grote kalme
reus. Het wonderlijke van deze vis is dat deze letterlijk
in de vijver is geboren; precies ten tijde dat Mario behandeld werd met chemotherapie. Iedereen begrijpt
dat er dan een bijzondere band ontstaat. Persoonlijk
werd ik vooral getroffen door de lelijkste vis en manmanman…wat is die lelijk. Lelijk, maar al 25 jaar oud
en dus…zoals Heleen zegt ‘Als jij lelijk bent gooi ik je
toch ook niet weg!’.
En dan plotseling is lelijk mooi; …mooi vanwege het
respect voor een levend dier dat in het bestaan volledig afhankelijk is van de grillen van de eigenaar van
de vijver waarin het terecht is gekomen. Inmiddels is
de vijver weer een tosai rijker - die kreeg ik helaas niet

op de foto, maar het is een heuse kleine Soragoi , die
net als de Chagoi ‘er opeens was’. Mooi toch? Inmiddels is de ochtend voorbij gevlogen en heeft Heleen
een schaal met broodjes neergezet. Terwijl we zitten
te eten vraag ik of er naast de koihobby nog ruimte
is voor andere activiteiten. Nou ja; blijken ze ook nog
eens samen in een popkoor te zitten. Mario treedt
bovendien solo op en draait zijn hand er niet om, om
Joe Cocker ten gehore te brengen…en dat ook nog
voor groot publiek.
Nou; het is mooi geweest zo. Het was een gezellig
bezoek, maar toch ook wel weer een eye-opener dat
het ook ‘anders’ kan. Ik ga weer naar huis en laat Mario
en Heleen bij de droomvijver, want dat is het.
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