Op bezoek bij
Marco in Nistelrode
Een oproep in de winter. Voorgaande jaren vaak goed voor problemen als gevolg van het
koude weer en lage watertemperaturen. Maar gezien het weer van de laatste weken was het
nu wat moeilijker te voorspellen. Roze vlekken en opgezette schubben waren de aanleiding
voor de aanvraag. Gelukkig heb ik rondom Kerst een aantal vrije dagen zodat een afspraak
snel was gemaakt.
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In de herfst en winterperiode is het altijd lastig om
een afspraak te maken. Het is vroeg donker zodat
een doordeweekse dag vaak al afvalt en een bezoek
bij voorkeur in het weekend wordt gepland. Goed
zicht bij daglicht is nu eenmaal essentieel voor een
vijverbezoek. Maar nu dus vakantie zodat er snel geschakeld kon worden.
Het werd een druilerige en donkere maandagmiddag net voor Kerst. Ik werd desondanks hartelijk
ontvangen door Marco en direct naar de tuin geleid.

Hier ligt een mooie strakke vijver die in het voorjaar
/ zomer van dit jaar is aangelegd. Voor Marco inmiddels zijn tweede vijver. Een vijver waarbij Marco zich
voorafgaand aan de bouw ook goed heeft laten adviseren.
Een goede kennis met veel koi-ervaring heeft hem
met raad en daad ter zijde gestaan. Dat is dan ook
terug te zien in de bouw van de vijver. Ten aanzien
van de vijver zijn er dan ook weinig verbeterpunten
te benoemen.

De vijver bestaat uit een rechthoekige bak van ca.
7,5x3 m en 1,4 m diep. Een grotere diepte was helaas niet mogelijk vanwege het aanwezige grondwater. Qua inhoud nog steeds een serieuze bak
met water van ca. 30 m³. De vijver pakt in de ochtend de volle zon maar in de middag verdwijnt de
zon al snel achter het huis. De vijver is voorzien van
een tweetal bodemdrains en een skimmer.
De filterput ligt achter in de tuin. Hiervoor is de
oude vijver omgebouwd. De filterput is gebouwd
met sandwichpanelen en is zeer ruim van opzet.
Ruimte in de filterput is altijd praktisch in verband
met het te verrichten onderhoud en eventuele reparaties. Alleen de afdekking van de filterput moet
nog een keer worden aangepakt en bestaat nu uit
tijdelijke sandwichpanelen.
Voor het filter is een vijfkamerfilter gebruikt die is
voorzien van een vortex, in de 2e kamer zijn borstels aangebracht en de 3e en 4e kamer zijn voorzien van onbeluchte matten. De laatste kamer is
niet gevuld vanwege doorstromingsproblemen.
Als de pompcapaciteit wordt opgeschroefd dan
trekt hij de laatste kamer leeg en gaat droog lopen.
Hierdoor is de doorstroming erg laag.
Tevens is een UV-lamp aanwezig en wordt één van
de bodemdrains belucht. In het filter is geen beluchting aanwezig. Het filter is gravity opgesteld.
Qua indeling van het filter en leidingwerk zijn er
nog een aantal optimalisaties mogelijk die ook
de flow ten goede komen. Ten eerste worden de
aan- en afvoerleidingen voor en na het filter teruggebracht tot één leiding (zie ook foto). Hierdoor
wordt de flow behoorlijk beperkt.

Dit filter is gevuld met Japanse matten en bewegend bed.
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Door de bodemdrains en skimmer apart aan te
sluiten op het filter is er meer aanvoer mogelijk.
Ook aan de perszijde van de pomp is er voor gekozen om één afvoer aan te sluiten met een diameter van 75 mm. Deze splitst na de pomp in twee
retourleidingen richtingvijver. Door een grotere
diameter aan de perszijde van de pomp toe te passen is een hogere flow mogelijk en wordt minder
energie verbruikt om dezelfde hoeveelheid water
te verpompen..
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Qua alternatieve indeling van het meerkamerfilter
zijn er verschillende mogelijkheden te bedenken
en is dit mede afhankelijk van persoonlijke voorkeur.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om de vortex te
voorzien van borstels.
Vortexen met deze afmetingen en een hoge flow
hebben vaak een beperkte werking waardoor bezinking slechts beperkt plaatsvindt. In veel gevallen is het beter om de vortex te voorzien van borstels zodat het grove vuil wordt afgevangen. De
2e kamer kan dan worden voorzien van beluchte
matten met een grove structuur of een statisch
bed om de flow niet teveel te beperken en een
goede doorstroming te borgen.

van beluchting in het filter maar zeker ook in de
vijver wordt nog vaak onderschat.
Tevens was er veel vervuiling aanwezig in het filter. Het filter was na het opstarten in de zomer
niet meer schoon gemaakt, mede om de bacteriecultuur van het filter niet aan te tasten. Echter
dit soort vervuiling is een broedplaats voor slechte
bacteriën en parasieten. Het is dan ook raadzaam
om wekelijks, en in de zomer zelfs dagelijks onderhoud uit te voeren aan het vijversysteem en specifiek het filter.

De 3e en 4e kamer kunnen dan als bewegend bed
worden ingericht en de laatste kamer kan vervolgens gebruikt worden als pompkamer of voorzien
worden van onbeluchte matten om het laatste
zweefvuil af te vangen.

Dit onderhoud kan variëren van het dagelijks monitoren van je vissen op afwijkend gedrag en visuele afwijkingen zoals huidaandoeningen, wondjes
e.d. tot het wekelijks schoon maken van in dit geval het meerkamerfilter. Schoonmaken betekent
onder andere het aflaten van bezonken slib en afval onderin het meerkamerfilter tot aan het wekelijks spoelen van de matten.

Naast een betere doorstroming is een goede beluchting van belang in verband met een optimale
werking van de bioloog in het filter. Het belang

Let op; spuit de matten niet schoon maar dompel
ze een aantal keer in een aparte bak met vijverwater. Op deze wijze wordt het vuil van de matten

gespoeld maar blijft de bacteriecultuur die zorgt
voor de nitrificatie op de matten intakt. Spoel ook
niet alle matten gelijktijdig maar spoel afhankelijk
van de vervuiling bv kamer 3 in week 1 en kamer 4
in week 2. In week 3 is kamer 3 weer aan de beurt.
Door om en om de matten te spoelen wordt voorkomen dat je filter qua werking een terugval krijgt.
Meestal begin ik een adviesbezoek met een gesprek aan de vijverrand. Dit geeft enerzijds de mogelijkheid om de hobbyist goed te bevragen over
de historie van de vijver, het filtersysteem en de
vissen en anderzijds het visbestand te bestuderen.
Minder ervaren hobbyisten zijn zich vaak minder
bewust van afwijkend gedrag van de vissen en dan
is het goed om zelf ook een indruk te krijgen van
de conditie en het gedrag van de vissen.
Het was al snel duidelijk dat de problemen zich
niet beperkten tot één vis. Een aantal vissen waren
vermagerd en er werd regelmatig flits- en schuurgedrag waargenomen bij meerdere vissen. Ook
was duidelijk waarneembaar dat enkele vissen een
verdikte slijmhuid hadden en gestrest waren. Marco was zich niet bewust van het afwijkend gedrag
van zijn koi en had bepaalde symptomen zoals de
verdikte slijmhuid niet als zodanig herkent.
Na het in beeld brengen van de historie van de
vijver, het visbestand en het nalopen van het hele
vijversysteem incl. filters, leidingwerk en pompen
was het tijd om de waterkwaliteit te controleren.
Dit doen we met behulp van druppelsetjes. Gezien
het beperkte visbestand van 17 vissen op ca. 30 m³
en het beperkte voergedrag was de verwachting
dat het met de waterkwaliteit wel goed zou zitten.
De controle bevestigde dit. Er was ook nauwelijks sprake van verhoogd nitraat wat bevestigd
dat er zeer beperkt gevoerd word. Regelmatig de
waterkwaliteit van je vijverwater controleren is
overigens een must voor elke koihobbyist! Zeker
bij een opstartende vijver of na het bijzetten van
nieuwe vissen, toedienen van medicijnen of andere wijzigingen in het vijversysteem. Noteer de
resultaten van de meting in een logboek. Meten =
Weten. Een voorbeeld van een logboek is terug
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te vinden op de website van de Adviesgroep Koi
& Vijver. Complete testsetjes zijn bij de betere
koidealers standaard op voorraad. Gezien de
vermagerde vissen mag Marco het voergedrag
volgend jaar best opvoeren. Door zowel in de
ochtend en de avond meerdere keren in kleine
hoeveelheden te voeren is het voergedrag goed
te controleren en eenvoudig aan te passen aan de
omstandigheden.
Het is belangrijk om regelmaat en vaste hoeveelheden te hanteren bij het voeren. Als er een keer
minder gevoerd wordt zal een koi daar niet direct
last van hebben maar wij vinden het ook niet prettig om de ene dag 5 keer per dag te eten en de
volgende dag maar 1 keer. Ook qua hoeveelheid
is het goed om een vaste maatbeker of bakje te
gebruiken zodat je weet hoeveel je voert. Noteer
dit ook in een logboek. Meten = Weten.
Ten slotte waren de vissen aan de beurt om aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Regelmatig hoor
ik dan om de “zieke” vissen maar met rust te laten
aangezien deze al genoeg voor de kiezen hebben
gekregen …. Maar het zijn juist deze vissen die het
juiste verhaal van de problemen vertellen.
Dus gestart met het afstrijken van de vis met opgezette schubben en roze plekken op het staartdeel.
Deze vis bleek vergeven van de costia en trichodina. Ook andere vissen bleken last te hebben van
costia en trichodina. Problematiek was dus duidelijk. Oorzaak was waarschijnlijk gelegen in het feit
dat de vissen verzwakt zijn, stress hebben gehad
tijdens de overhuizing naar de nieuwe vijver en
een vervuild filter. Tevens was er geen mogelijkheid om de vissen apart te behandelen dus moet
de behandeling in de vijver plaatsvinden.
Echter de watertemperatuur bedroeg ca. 8° Celcius
waardoor niet alle middelen kunnen worden toegepast. Een KP-behandeling vraagt enige ervaring
en begeleiding dus uiteindelijk is er in overleg met
Marco voor gekozen om een kant en klaar product
te gebruiken; GTC. Inmiddels heeft de behandeling plaats gevonden en zwemmen de vissen weer
rustig hun baantjes.
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- De mooiste koi: van Babykoi tot
Jumbo’s en... Tategoi

Note:
als adviseur kom ik veel bij vijvers ter
controle van het vijversysteem en de gezondheid van de vissen. Echter om deze
controle goed uit te kunnen voeren is het
van belang om de vissen op een verantwoorde wijze te kunnen vangen zonder
teveel stress te veroorzaken.

- Vakkundige hulp en begeleiding
- Moderne vijver- en filtertechnieken
- De beste koivoeders
- Waterverbeteraars
- Algenbestrijders
- Vijverpompen
- Luchtpompen
- UV-filters

Hiervoor is een goede bowl om de vissen
in te plaatsen, een pannet om de vissen
te vangen en een koisok om te vissen
uiteindelijk uit de vijver te scheppen en
weer terug te plaatsten in de vijver noodzakelijk. Vaak komen we bij vijvers waar

Openingsuren:
ma-di-vrij-zat: 10u-12u / 12u30-18u
Zon- en feestdagen: 9u-14u.
Woensdag gesloten en donderdag enkel op afspraak.
Vanaf oktober t.e.m. feb.: ma-di-vrij-zat: 10u-12u / 12u30-17u
Woe-, zon- en feestdagen: gesloten
en donderdag enkel op afspraak.

deze middelen niet voorhanden zijn. Dat
maakt een controle voor ons heel lastig.
Dus een goede bowl, pannet en koisok,
qua afmeting afgestemd op de aanwezige koi, mogen niet ontbreken bij de standaard uitrusting van een koihobbyist.
Wederom een dankbaar bezoek aan een serieuze
koihobbyist en vijver waarbij het kennisniveau nog
kan worden opgeschroefd.
Valkuilen waar overigens iedere startende hobbyist in kan trappen en die het plezier in de hobby
stevig kunnen verknallen.
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Breng weer bacterieleven
in uw vijver!
Kweek zelf uw bacteriën
Voordelig in gebruik
Bij opstart en bacterieel
onderhoud van tuinvijvers
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Japanse Koi & vijver artikelen
Noordmeerstraat 15
2131 AD Hoofddorp
023 - 55 41 406
koi@koimeer.nl
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