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Nishikigoi: Gekleurde karper
De Nishikigoi, ook wel koi genoemd, is de
nationale vis van Japan. ‘Nishiki’ is het
Japanse woord voor ‘kleurig kleed’.
‘Goior Koi’ is de Japanse naam voor karper.
Nishikigoi betekent dus eigenlijk niets
anders dan ‘gekleurde karper’. Van oorsprong is koi vooral een Japanse aangelegenheid waar de vissen zo’n 200 jaar
geleden werden gekweekt uit mutanten van
de gewone karpers in bevloeiingsvijvers
voor de rijstvelden. Sinds de jaren 60 van
de vorige eeuw worden de koi’s over de
hele wereld geëxporteerd en inmiddels ook
gekweekt. In Nederland nam koi pas een
vlucht vanaf begin jaren 80. Bij particulieren worden koi’s vaak gehouden in relatief
kleine vijvers. Omdat ze planten eten zijn
die vijvers dan onbegroeid en door de
tamelijk hoge visbezetting is ook een uitgebreid filtersysteem nodig en moet er

Vis in de vijver
De Nunspeetse Golf & Country Club is prachtig gelegen in een typisch Veluws landschap. Dat
maakt de club best een beetje bijzonder, maar ook niet alledaags zijn de koikarpers in de vijver.
Tekst en foto’s: Martin Smits

E

ric Metselaar is hoofdgreenkeeper
op de Nunspeetse Golf & Country
Club. Voor Eric kent de baan en zijn
omgeving geen geheimen omdat het ook
de plaats is waar hij als kind is opgegroeid. Hij leerde de baan al kennen als
vakantiewerker vanaf het begin dat de
baan werd aangelegd. Dat dateert van
omstreeks 1987. Vanaf 1994 kwam hij in
dienst als greenkeeper en groeide door
naar hoofdgreenkeeper. De Nunspeetse
baan ligt in een typisch Veluws landschap van oorspronkelijk bos en
natuurlijke hellingen die ooit door zandverstuivingen zijn ontstaan. Puur zand
en daarom ook droogtegevoelig. Er ligt
zelfs nog een oorspronkelijke zand-
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verstuiving in de baan. De Nunspeetse
kent twee vijverpartijen. Een grote vijver
van ruim 250 meter lang en gemiddeld
10 meter breed voor het clubhuis langs
en nog een tweede kleinere vijver.
Misschien een bekend beeld voor een
golfbaan. Minder alledaags zijn de koikarpers in de vijvers. Een koikarper heeft
het imago van een specialistische hobby
en dat is het ook. Maar op de Nunspeetse
blijken de koi’s het prima te doen zonder
al te veel omkijken.

Natuurlijke vijver
Metselaar is vooral greenkeeper en geen
vijverspecialist. Maar de vijver blijkt zich
prima te houden zonder al te veel bijzon-

dere ingrepen. Er zijn wel een paar problemen die extra aandacht vragen. De
taluds zijn wat aan de steile kant en neigen op een paar plekken in te zakken.
De rode paaltjes staan om die reden op
de kant, een klein stukje van de rand
vandaan. En er moet regelmatig riet
worden weggehaald. Dat gebeurt met de
hand door duikers met een duikerspak.
Lisdodden groeien er ook, hoewel die
wat minder neigen de vijver te laten
dicht groeien.
Maar waar geen omkijken naar is, dat
zijn de vissen. Het wemelt er van de
voorntjes. Die zijn vanzelf gekomen,
waarschijnlijk als eitjes aan de poten van
eenden. Kort na de aanleg zijn er een
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De Nunspeetse Golf & Country Club kent twee vijverpartijen, waarvan een van ruim 250 meter
lang voor het clubhuis gesitueerd.

regelmatig worden bijgevoerd. Maar in een

ge vis die op bewegingen afkomt. Ze eten bijna uit de hand en

natuurlijke omgeving is dat allemaal niet nodig. Naarmate er

zijn daardoor ook erg sociaal. Koi’s eten planten, maar zijn

minder voer beschikbaar is, zullen de koi’s minder snel groei-

minder op plantaardig voedsel gericht dan de graskarper.

en. Maar onder gunstige omstandigheden groeien ze de eer-

Die worden op verschillende golfbanen in de vijvers uitgezet

ste 5 tot 6 jaar zo’n 10 tot 15 cm per jaar. Ze worden tot zo’n

om de vijver open te houden. Voor het overige geldt voor een

50 à 60 cm lang en kunnen meer dan 35 jaar oud worden.

graskarper in grote lijnen hetzelfde als voor de koi.

Volgens sommigen wel tot 100 jaar. De koi is een nieuwsgieri-

behoorlijk aantal jonge koikarpertjes uitgezet. Wel 250 stuks van 5 à 7 cm. Die
deden het goed en daarom zijn er in de
loop der jaren steeds een aantal naar
vijvers elders overgebracht. Nu zitten er
in de grote vijver nog zo’n 10 tot 15 stuks
en in de kleinere vijver nog zo’n stuk of
7 à 8. Prachtige vissen met heel verschillende kleuren en inmiddels zo’n 50 cm
lang.
Een koikarper is een alleseter. Ze eten
planten, maar ook wormen, insecten,
brood en ook jonge visjes. De koi’s worden in Nunspeet wel regelmatig bijgevoerd met overgebleven brood uit het
restaurant, maar dat is meer voor de
aardigheid dan dat de koi’s het ook
echt nodig hebben.
Waar de natuur zijn gang kan gaan,
ontstaat vanzelf een evenwicht. De koi’s
zijn goed individueel herkenbaar aan
hun kleur waardoor je makkelijker zicht
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kunt houden hoe de vissen het doen.
Reigers laten de koi’s met rust, waarschijnlijk omdat ze al erg groot zijn.
Hoewel ook een koi een potentiële prooi
is voor een reiger. Een grote koi zullen ze
danwel niet gauw uit het water halen,
maar ze kunnen die wel beschadigen.
Tot nu toe is dat in Nunspeet gelukkig
geen probleem gebleken, hoewel zich
regelmatig reigers vertonen aan de oever.
Anderzijds is er ook geen aanwas van
jonge koi’s. Hoewel dat heel goed kan. Er
kunnen in een natuurlijke omgeving vrij
massaal jonge koi’s uit het broed komen,
maar een groot deel wordt weer door de
volwassen koi’s gegeten. Ook hier doet
de natuur zijn werk. Naarmate de vijver
groter is en er verhoudingsgewijs minder vis in zit zal het ook eerder tot jonge
aanwas komen.
Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen

Eric Metselaar is hoofdgreenkeeper op
de Nunspeetse Golf & Country Club.
Een 27 holes baan par 72. Met totaal 10
mensen wordt vrijwel alle onderhoud in
eigen beheer gedaan. Metselaar is geen
vissenspecialist, maar dat blijkt de koi’s
in de vijvers niet te deren.
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