
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. 
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Op 17 november kwam bij ons de volgende aanvraag binnen: “Toen wij onze vis kochten had hij een 
klein wondje wat zou komen doordat die in een natuurvijver zat en zich had gestoten. Het wondje 
wordt alleen groter”.  
Als adviseur sta je dan gelijk voor een dilemma: de adviseurs uit de regio Rotterdam op dat moment 
op Koitrip door Japan reisden en ikzelf (als Westlander) voor mijn werk in Finland zat. Dan begin je 
eerst maar met uitzoeken waar het precies om gaat. Is het een ontstoken schub, of ligt de halve vis 
open? 
 
Met een mail reageer ik naar Mike dat wij op dit moment niet in de regio zijn en daardoor niet gelijk 
bij zijn vijver kunnen komen kijken. Bij een serieuze wond kan hij beter met een koiarts overleggen 
of anders wachten tot wij langs kunnen komen. 

 

   

 

 

 

 

Er komt een reactie met 3 foto’s. Op de eerste is de wond te zien toen de vis net was gekocht en op 
de andere 2 foto’s zoals de vis nu in de vijver zwemt. Van Mike komt de vraag wat hij eventueel zelf 
iets kan doen. 
Ondanks dat er op basis van (deze) foto’s totaal geen advies te geven is informeer ik naar een aantal 
mogelijkheden en materialen die Mike tot zijn beschikking heeft: 

 Ervaring heeft hij niet. 
 De vijver is rond de 10 graden Celsius. Wonden genezen niet echt lekker bij deze 

temperatuur en mogelijkheden tot verwarmen zijn er niet.  
 Spullen om de vis goed te vangen en in een bak te behandelen zijn niet aanwezig. 



De uitdagingen stapelen zich op en eigenlijk tegen beter weten in leg ik uit hoe je een Koi kan 
vangen en EHBO kan uitvoeren op een wond door er Betadinezalf op te smeren. Ik adviseer een Koi-
schepnet te kopen en geen karpernet uit een sportviswinkel te gebruiken (zie kader). Tevens 
eventueel een Koisok om de vis echt veilig uit de vijver te halen en een bak daarin te behandelen. 
Deze hoeft niet blauw te zijn, een schone metselkuip volstaat net zo goed.  
Gezien dit materialen zijn die elke serieuze vijveraar zou moeten hebben, heeft Mike er voor 
gekozen deze spullen gelijk maar aan te schaffen.  

 
Kleine wondbehandeling bij vissen 
Naar mijn mening moet iedereen EHBO op zijn huisdieren kunnen toepassen. Echter wordt het 
te specifiek of durf je niet, dan moet je gewoon een (dieren)arts raadplegen. Een kleine wond bij 
vissen is zo’n geval waar, als je durft, je zelf heel goed zorg voor kan dragen. Zodra de wond 
groter wordt dan een 2 euro muntstuk, is enige ervaring en eventueel verdoving noodzakelijk. 
Raadpleeg dan een ervaren iemand en ga vooral niet zelf aanknoeien. 
 
Handel als volgt bij kleine wondjes: 

1. Zet al je spullen klaar die je nodig denkt te hebben. 
2. Drijf met het schepnet de vis rustig naar een hoek van de vijver en begeleid hem daarna 

in een bak of zet hem met de Koisok over in een bak. Als de vis in de bak zit, zijn de 
kieuwen minimaal nog geheel onder water. Veel meer water is niet nodig. 

3. Bekijk de wond rustig en controleer of er vuil in zit. Controleer de gehele vis, dus ook de 
onderkant op eventuele andere verwondingen. 

4. Wrijf Betadine op de wond. Bij de aanzet van een vin kan meestal even gemasseerd 
worden, bij een open wond op de buik of rug zacht wrijven. 

5. Sluit de wond af met een wondsealer voor vissen (te koop bij elke Koizaak). Dit is een 
soort pleister voor vissen. Haal dan wel de Betadine met een stuk keukenpapier weg. 
Zonder sealing de vette zalf juist laten zitten. 

6. Plaats de vis rustig terug in de vijver. 
 

Bij grotere wonden is het vaak noodzakelijk eventuele schubben weg te halen die in / tegen de 
wond zitten en om de wond / schubzakjes te ontsmetten. Hiervoor kan waterstofperoxide 3% 
worden gebruikt. Dep dit met een wattenschijfje over de wond, tot er geen schuim meer 
ontstaat. Hier zal de vis wel last van hebben en verdoven is dan meestal gewenst. Er zijn 
verschillende cursussen op Koigebied waar je dit kan leren. Ga dit in elk geval niet zonder enige 
ervaring zelf doen. 
 

 

 

  



Mike krijgt bovenstaande uitleg over het behandelen van wonden. 
Samen met Kim gaat hij aan de slag. De vis wordt gevangen en in 
een bak naast de vijver wordt de wond schoon gemaakt, 
ingesmeerd en de vis mag de vijver weer in. Vol trots krijg ik 
vrijwel direct erna een berichtje dat het gelukt is en dat de wond 

behandeld is. 
 

“We hadden een spartelpartij verwacht, maar 
de vis is heel rustig gebleven.” 

 
Op deze vele male duidelijkere foto’s is goed te zien dat het toch wel 

een serieuze wond betreft. Bij een watertemperatuur van  ongeveer 10 graden Celsius zal dit 
langzaam tot niet genezen. Mike blijft het in de gaten houden en zal als het erger wordt contact met 
ons opnemen. Bij geen bericht gaat het goed en hebben we rond april weer contact over eventuele 
aanvullende controles. 

 

Goed de winter door? 
Dat Mike houdt van aanpakken was me al duidelijk toen 
hij zelf de wond ging behandelen. Echter toen ik na enige 
tijd deze foto ontving wist ik het zeker. Zijn vijver was nog 
niet af, maar er stond wel een winterkap op.  

Een winterkap staat meestal ’s winters over de vijver 
heen. Deze zorgt ervoor dat de wind uit de vijver blijft en 
dat hierdoor de vijver niet of minder snel zal afkoelen. Het 
doel is dat het water boven de 4 (liever boven de 6) 
graden Celsius te houden. Wordt het water wel kouder, 
dan gebruiken de vissen meer van hun energie om te 
overleven,  waardoor deze in het voorjaar zwakker zijn en 
daarmee makkelijker ten prooi vallen aan parasieten. De 
winterkap helpt dit voorkomen en geeft daarmee een 
rustigere start van het nieuwe seizoen. 

Een goede voorbereiding is het halve werk; Is er dan 
helemaal niets fout gegaan? 
Zoals op de foto te zien is, moest de vijver nog afgewerkt worden. Eind februari kreeg Mike weer zin 
om te klussen en heeft hij de kap van de vijver afgehaald.  Helaas is het hier even mis gegaan. 
Doordat het folie nog los over de vijverrand ligt is deze op een onbewaakt moment in de vijver 
gewaaid. Het gevolg hiervan was dat het water weg kon lopen wat tot ongeveer 40 cm boven de 
bodem dan ook gebeurde. 
Dat was ’s morgens wel even schrikken. Een bouwlamp aan en in allerijl lag het folie weer goed en 
stond de kraan open. Inmiddels zit er een mooie rand over de vijver, waardoor dit niet meer kan 
gebeuren. 



Plantenfilter 

voeding voor de vissen (al dan niet via kleine diertjes zoals watervlooien
vijvers niet haalbaar is komt vooral doordat er vaak 
hoeveelheid water in vijvers aanwezig is. In de na
Een groot deel van de nitraat zal onze vijver dan ook moeten verlaten door waterwissels. Het kan 
echter geen kwaad om een deel van de vijver in te richten voor planten. Dit zorgt ook voor een 
natuurlijk geheel en lokt weer andere dieren naar de vijver die, naar mijn idee, welkom zijn in en 
rond de vijver. 

Mike heeft gekozen voor planten in manden, die 
hij makkelijk even uit de vijver kan halen. De 
manden staan op een buizenframe en een 
speciale pomp zorgt voor de circulatie van het 
water. Wat belangrijk is bij een plantenfilter, is 
het feit dat de eigenaar deze goed schoon kan 
houden. Het liefst ook met een spoelkraan, zodat 
opgehoopt vuil makkelijk geloosd kan worden.
Zodra het plantenfilter vervuilt kan d
voor foute bacteriën worden. Deze zullen ervoor 
zorgen dat de vissen minder vitaal zijn en dat 
kleine wondjes grote problemen geven. Kortom, 
een plantenfilter is een aanwinst voor een vijver, 
als deze goed kan worden onderhouden.

 

  

Op het moment van mijn 
bezoek (begin april) was 
volop bezig met het 
plantenfilter. Planten
deel uit van de stikstof 
kringloop. Uit de ontlasting en 
kieuwen van de vissen komt 
ammoniak. Dit wordt in het 
filter omgezet in nitriet en in 
nitraat. Nitraat is voeding voor 
de planten en plant
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vijvers niet haalbaar is komt vooral doordat er vaak (te) veel vissen in verhouding tot een beperkte 
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Het filter staat opgesteld in het schuurtje aan de andere kant van de vijver. Een goed geïsoleerde 
ruimte, wat er weer voor zorgt dat ook ’s winters de temperatuur niet te laag komt en zo de 
leidingen niet zullen bevriezen. Hier staat een traditioneel 4-kamerfilter met vortex. Mike heeft 
gekozen voor een opstelling met borstels, bioloog, matten belucht, matten zonder beluchting. In de 
kamer van de bioloog heeft hij stukjes slang liggen. Dit werkt op zich goed, maar heeft vrij weinig 
oppervlakte in verhouding tot de ruimte die het in neemt.  
De kwaliteit van het water is nu goed, dus geen enkele reden om dit te veranderen. Mocht uit de 2 
wekelijkse watertest die Mike doet blijken dat de kwaliteit achteruit gaat, dan adviseren wij hier 
toch iets van Kaldness K1/K3 in te plaatsen. Bacteriën hebben dan meer oppervlakte om aan te 
hechten en zullen in een betere bezetting aanwezig zijn om het water kwalitatief op peil te houden. 

Bijzondere samenstelling 
Jaarlijks bezoek ik heel wat vijvers. Vaak zwemt er ook een steur in de vijver of enkele goudvissen. 
Soms een winde of een zeelt. Bij Mike en Kim zwemmen er ook Leeuwenkop goudvissen in de vijver.  

 
Kim is helemaal weg van Leeuwenkop goudvissen. Ondanks dat deze 
vissen niet goed tegen kou kunnen, zwemmen er verschillende in de 
vijver. Afgelopen jaar is het in elk geval al goed gegaan. De verhouding 
van deze goudvissen met de Koi is bijzonder om te zien. Vier Koi van 
rond de 60 cm met daaromheen enkele kleinere Koi en deze goudvissen 
(van ongeveer 5 cm) is iets wat ik in elk geval nog niet eerder heb 

gezien. 



Dat wij hier te maken hebben met echte dierenvrienden heb ik al snel door. Verschillende honden 
willen maar wat graag om een hoekje komen kijken en elke keer als de deur op een kiertje staat 
doen ze hun best om buiten te komen. Binnen staat tevens nog een echt caviapaleis. Niet zo’n 
kooitje waarin een of twee cavia’s kunnen zitten, maar een echte caviabak van zeker 2 meter breed, 
vol zaagsel en huisjes voor de cavia’s. Ik dacht dat dit alleen bij een kinderboerderij te vinden was…  
Skye, de dochter van Mike en Kim, is net jarig geweest. Slingers en een grote opblaasbare 8 aan de 
muur verraden dit. Ze glundert van trots als ik hetgeen ik al weet toch nog even aan haar vraagt. “Ja 
acht jaar, zaterdag was ik jarig”. De cavia’s zijn haar grote vrienden. Dat ze van Koi ook verstand 
heeft bewijst ze met haar lievelings-vis: “Dat is Dikkie”. Een Chagoi zoals een Chagoi hoort te zijn 
(dus net iets te dik) en echt wel de grootste vis in deze vijver. 

 
Controle 
De reden van mijn bezoek was vooral de Midorigoi uit de vijver. “Hij heet Sjaakie, hij flitst en springt 
nogal eens” vertelt Mike en wil hem graag laten controleren op parasieten. Samen vangen we de vis 
en plaatsen hem over in een bak, zodat we even rustig kunnen kijken. De vis rol ik op zijn rug, zodat 
we ook de buik goed kunnen zien. Op deze manier kan ik ook de kieuwen goed controleren. Het valt 
me op dat de vis totaal geen paai bobbels heeft op de kieuwdeksels en ook niet op de voorste 
vinstralen. Dit is toch wel een kenmerk dat mannetjes bij meer dan 40 cm horen te hebben. Ondanks 
haar slanke lichaam hou ik het op een vrouwtje. Mike besluit dat de naam Sjaakie blijft, maar dat hij 
in het vervolg wel zij zal zeggen in plaats van hij. 
Op het afstrijkje wat we maken treffen we 
enkele huidwormen aan en een tiental 
Trichodina. Als dat alles is, dan is ze maar 
een aanstelster.  
 
Advies moet je nooit baseren op één enkele 
vis. Daarom worden beide Sanke ook 
gevangen voor controle. 
 
Tijdens de slijmcontrole onder de 
microscoop sta ik meestal een beetje van 
“hum-hum”, “mwa” en “tja”. Maar hier 
word ik echt enthousiast van (wat meestal 
geen goed teken is  ).  Op de afstrijkjes zie ik voor het eerst Trichodina en Trichodinella 
tegelijkertijd. Deze parasieten lijken heel veel op elkaar en zijn alleen qua grootte verschillend. De 
last die de vis ervan heeft en de behandeling is het ook hetzelfde. Echter je ziet ze nooit bij elkaar 
(althans, dit was mijn eerste keer). Hierdoor is het verschil in omvang echt duidelijk te zien. 
 
Op elk afstrijkje zaten minimal 100 parasieten. Daar hoeft Mike zich niet voor te schamen, dat 
gebeurt bijna bij elke vijver in het eerste jaar. Dit is (bij deze aantallen) niet zomaar door de Koi op te 
lossen. Hier zal een behandeling noodzakelijk zijn. Ik verwijs Mike dan ook door naar een arts of 
dealer voor een middel tegen deze parasiet. 

 



Tuin rond de vijver  

 
 

In de tuin van de buren hoor ik jonge meesjes 
piepen als vaders of moeder met wat te eten 
aan komt vliegen. Mike geeft aan niet een 
echte hovenier te zijn. Met een eenvoudige 
tuin, met een schommel en trampoline voor 
zijn dochter, is hij al tevreden.  
 
“Wij wonen er nu 6½ jaar, toen we het huis 
kochten hadden we geen elektra, of 
verwarming. Het huis was een complete 
bouwval en had al 2 jaar leeggestaan, we 
hebben hier 5 maanden in verbouwd. 
Er moet nu weer geschilderd worden aan 
het huis en de binnen zijde.  

 

 
De tuin was een oerwoud waar je niet kon lopen en we hebben 12 
bomen van 20 meter hoog moeten verwijderen om aan de tuin te 
kunnen beginnen. Er stond een muur midden in de tuin die is 
verwijderd. Ondertussen 70 kuub zand verder om weer een beetje 
op hoogte te komen. 

Dus zo zijn we op meerdere fronten bezig. Maar ik vind dat heerlijk 
om allemaal zelf te doen. Dit is nu de 2e keer dat we de tuin 
grondig onderhanden nemen en veranderen en een overkapping 
hebben geplaatst”, vertelt Mike. 

 
 
 

 
 

  



Inmiddels zijn we bijna 2 uur verder en zit mijn bezoek er op. Alle informatie die Mike en Kim 
hebben gekregen zal ik later nog een keer doormailen zodat alles rustig kan worden nagelezen. Er 
komt nogal wat info op je af, dus als Mike niet meer weet waar ik over begon te vertellen dan snap 
ik dag best. 

 
Mike, Kim en Skye, heel veel plezier gewenst met jullie vijver dit seizoen. 
Bedankt voor de gastvrijheid en zeker tot ziens! 

 
 
 

 KADER: 

Een Koi schepnet lijkt het meeste op een groot 
tennisracket, maar dan slap gespannen. Het is 
niet bedoeld om de vis mee uit het water te 
scheppen maar om de vis naar boven te 
begeleiden, zodat die daar in een bak kan 
zwemmen of met een Koisok kan worden 
gevangen. 
Kies voor een net dat ongeveer 10 cm groter is 
dan je grootste vis. 

Een Koisok is een schepnet waarmee de vis 
echt uit het water wordt geschept. Echter het 
is geen dicht net, maar een slang. Door het 
uiteinde dicht te houden hou je de vis vast en 
zodra die los mag, laat je de uitgang los en 
zwemt de vis er aan de onderkant uit. 
 

Een karpernet heeft een grote zak aan het 
eind. Hiermee kan een gevangen vis uit een 
sloot worden geschept. 
Echter geeft dit soort netten het risico dat de 
vis met zijn rugvin of borstvin vast komt te 
zitten en daar kleine wondjes aan op loopt. 
 
De mazen van een Koisok zijn daarom veel 
fijner waardoor dat risico bij gebruik van de 
Koisok minimaal is.  

 

 

 

 


