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Interview met John Hoogendoorn en Hugo J. Smal van "De Watertuin"

De Vraag naar Waterplanten en Vijvervissen
J. Scheerboom

Nederland heeft zich massaal aan de (vijver}tuin verslingerd. In welke mate hebben studenten van de Hogeschool voor Economische Studies becijferd in opdracht van de Vereniging Belangenbehartiging Tuinbranche (VBTB): de 4,25 miljoen Nederlandse tuinbezitters (675 miljoen m 2 tuin) gaven in 1994 voor 2,5 miljard gulden aan tuinprodukten uit. Een
op de drie Nederlandse tuinen heeft inmiddels een vijver met toebehoren. Voor de inrichting hiervan besteedt men jaarlijks enkele honderden miljoenen guldens, een bedrag dat
nog toeneemt (cijfers uit Elsevier van 22-6-96).
Een veelvoud van dit bedrag wordt bovendien
uitgegeven aan "dode materialen" zoals prefabvijvers of vijverfolie, stenen en pompen .
Het verbazingwekkende is dat men bereid is
hier grif geld voor uit te geven, of zoals Alex
van den Born, eigenaar van een kipverwerkingsfabriek en eigenaar van" De Lepelsteur",

.. Centraal pad in het buitengedeelte van de
waterplantenkwekerij De Plomp. Water wordt
betrokken uit een sloot, achter de bosjes
rechts. Het water stroomt door de kwekerij
langs de planten en over het pad. Uiteindelijk
is de kwaliteit van het water beter dan het was
in de vaart (gelet op nitraat en fosfaat) . Het
Waterschap echter neemt dit niet voetstoots
aan; het dringt aan op hergebruik.

een siervisfarm bij Nijkerk, mij zei: "Dezelfde
persoon die ' s morgens f 9,95 nog te veel
vindt voor een kilo kipfilet, geeft 's middags
zonder met zijn ogen te knipperen f 1500,- aan
vijverbenodigdheden uit."
De lezer van dit blad zou eens "De Watertuin"
moeten doorbladeren, de twee-maandelijkse
periodiek voor liefhebbers van waterpartijen
en siervissen . Onmiddellijk valt het verschil in
uitvoering met AOUAcultuur op . "De Watertuin" is gedrukt in full colour op glanzend papier in A4-formaat. Het staat bol van advertenties en laat ook met een oplage van 15.000 die
van AOUAcultuur (nog geen 1000) ver achter
zich.
In dit artikel een interview met de belangrijkste
redacteuren en eigenaren van "De Watertuin" : John Hoogendoorn en Hugo J . Sma!.
John Hoogendoorn is ook eigenaar van waterplantenkwekerij "De Plomp" en initiatiefnemer van" GreenCard" . Over het succes van
"GreenCard" gaat het eerste dee!. Het tweede deel gaat in op de eind augustus in Arcen
gehouden ko"l·-show. Naar aanleiding hiervan
sprak ik met Hugo J. Smal over visziekten en
over resistentie tegen geneesmiddelen die
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+ John

Hoogendoorn in her overdekte gedeelre van de kwekerij.

bepaalde ziektenverwekkers hebben ontwikkeld .
De w aterpfantenkweker
Het kweken van waterplanten ten behoeve
van vi;vers en waterpartijen is sen aquacultuur
waaraan in dit brad nog weinig aandacht is besteed. Nederland kent ongeveer 10 van dll
soort bedrijven. Van het tormaat waterplantenkwekeri; waarvan John Hoogendoom eigenaar
is bestaan in Europa nog geenvilf. Vanal kwek~ri; ~ De Plomp ~ in Berkel-Aodenrijs gaan per
jaar een 1,2 miljoen oever- en moerasplanten,
waarvan een miljoen in potten, en 200.000
w aterlehe-planten richtmg tuincentrum of waterzuiveringsbedfljf. Hiemaast nog eens
200.000 dri;f- en zuurstofplanten die op de
kwekerij 300 meter verderop ("Aquariumsport ~) worden gekweekt. ln totaal betreft hel
ca. 300 plantensoorten.
John Hoogendoorn: "In 1981 zjjn wij met het
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bedri;f gestart. Eerst In 1983 en later In 1994 is
· oe Plomp· met een ha uitgebreld. In de periode maart lot september werken hler nu 15
medewerkers en daarnaasl 5 mensen in het
management. Vanal 1981 tot 1986 zagen wi;
elk jaar een verdubbehng van de omzet. Asnvankehlk was ~ Aquanumsport " mede-eigenaarvan De Plomp. ln 1994 zijn wil zelfstandig
geworden. De reden was dal mijn vrouw Corrie en ik gewoon een andere kiJk op oodernemen hebben."
"Wat verstaat u onder andere kijk op ondernemen 1"

"Nag steeds IS het zo dat een doorsnee kweker vocr de veiling produceert. Eigenli)k is hil
van zijn voortbestaan alhankelijk van de moeilijk te voorspellen richting waarin de wllzer van
de veilingklok gaal. Het goad op elkaar aansluiten van vraag en aanbod IS moellllk, want om
te weten te komen hoe de vraag van de con-

AQUA o-cr:::;:-

sument verandert, ontbreken gewoonweg de
benodigde technieken . Bedrijfsvoorlichters
wijzen op het belang van het verlagen van de
kostprijs om moeilijke tijden en golven van
bedrijlssaneringen te overleven . Zelden kiezen
zij voor de andere strategie: het product - in
overeenstemming met de veranderende
smaak van de consument - te differentieren.
Wij wilden bewust van de veiling af . Dit kan
door - buiten de veilingklok om - consumentgericht te produceren en direct aan de klant te
leveren . Dit hebben wij nu ook gerealiseerd.
De formule die wij hierbij hanteren, is ontstaan
op de Floriade van 1992 te Zoetermeer. Het
PVS, het Productschap voor Siergewassen
had ons - ik werd in 1986 voorzitter van de
Cultuurgroep van Waterplantenkwekers - uitgenodigd een stand op de Floriade in te richten
in het teken van vijvers en waterplanten . Er
was een budget van f 40.000,-. Dit was veel te
weinig. Maar samen met de industrie en met
het Provinciale Waterschap en diverse parken
kregen wij 4,5 ton bij elkaar waarmee door een
t uinarchitect de inzending "Waterrijk" kon
w orden ontworpen . De invulling met waterplanten heb ik zelf gedaan .
" Waterrijk" kreeg van de Floriade de "Grote
Ereprijs" . Middenin stond een paviljoen van 4
bij 4 meter. Particulieren konden hier vragen
stellen en antwoord krijgen. Nou, het was van
de gekke! Binnen 3 maanden waren de vloere n versleten en verzakt. Het bleek dat de particulier graag van de vakman informatie wilde

.. In een plantenpot wordt een tablet gedaan
om de plan ten van voldoende voedingsstoffen
te voorzien . Deze foto is overigens gemaakt
op de grootste waterplantenkwekerij van Europa, Aquaf/ora Vinkeveen B. V. Dit bedrijf, op
4 locaties te Vinkeveen, biedt werk aan 40 vaste en 10-15 parttime werknemers.
over de inrichting van vijvers .
Ondertussen beluisterden wij wat de consument graag wenste! En om deze informatie
zaten wij nu te springen . Het was een
"eye-opener". Het idee van" GreenCard" is zo
ontstaan . "

GreenCard: een gouden greep
"Men abonneert zich voor f 29,50 per jaar. Hij
kan dan aan een van de medewerkers van de
telefoondienst vragen stellen of problem en
bespreken. GreenCard-houders krijgen bovendien 4 maal per jaar de bladen "Bloemen en
Planten" of "De Watertuin" gratis thuis gestuurd .
Ik moet zeggen: het eerste jaar bezorgde
GreenCard me nachtmerries, maar nu, 2,5 jaar
later, zijn er 70.000 leden en zit er 6 man achter de telefoon voor de beantwoording van de
vragen. Bovendien organiseren wij cursussen
en bieden de leden de mogelijkheid tot het laten maken van een tuinontwerp ."
"Hoeveel vragen worden per jaar gesteld?"

.. De GreenCard.

"Er werden in 2 jaar meer dan 30.000 vragen
gesteld, waarvan 22 % ging over vijverinrichting en vissen .
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Wij kregen een goed idee waar op een bepaald
moment de knelpunten lagen . In het begin
ging 60% van de vragen over hoe een vijver
draad- en zweefalg-vrij te krijgen . Dit type
vraag is inmiddels gezakt naar 20%. Er treden
nu andere problemen op de voorgrond, zoals
de gevolgen van het gebruik van grondwater,
het optreden van gebreksziekten bij planten en
vooral : hoe visziekten te behandelen. Vragen
over visziekten worden 'beantwoord' door
Hugo Smal, die zijn kantoor 5 meter hier vandaan heeft.
De GreenCard-vragen brengen wij nu per categorie in de computer onder. Me~ deze informatie zijn wij nu in staat de productie van waterplanten optimaal, gericht op soorten en in het
juiste seizoen, te laten plaatsvinden . Wij zijn
ook in staat adequate informatie, betreffende
het gehele tuinsegment, te geven aan klanten,
bladen of organisaties.
GreenCard werkt dus naar twee kanten : aan
de ene kant geeft het inzicht in wat de klant
graag wil en komen wij te weten waar knelpunten liggen. Wij zoe ken naar een oplossing
voor deze knelpunten en kunnen zo, aan de
andere kant, de klant de gewenste informatie
bieden . Wat dit laatste betreft, past "De Watertuin" in de strategie van GreenCard. Via dit
blad publiceren wij antwoorden op veel gestelde vragen en oplossingen voor gebleken problemen. Zo is het blad voor een vijverliefhebber actueel en is de cirkel van GreenCard ge-

TNO ontdekt. TNO en andere partijen werken
nu samen met GreenCard mee aan het Plantania project. Dit is een ketenproject waarin
micro-marketing centraal staat. Het totale budget bedraagt 1,8 miljoen gulden . Ook TNO
hecht aan markt-differentiering en wil inzicht in
de gehele tuinbouwbranche. GreenCard
maakt nu dus dee I uit van een groot project.
De taak van TNO hierin is een computerprogramma te schrijven om het "data-warehouse" te kunnen leeghalen .
De stap die nog moet worden gezet is: de kennis van de kwekers bundelen, onverschillig of
deze nu van planten- of visproducenten afkomstig is . TNO wil het concept, met de Z.g.
micro-marketing formule, toepassen op aile
kwekers . Zowel de belevingswereld van de
consument als de bundeling van ondernemerskennis staan hierbij centraal."

Een gerichte op/eiding
" Mag ik vragen: welke opleiding hebt u gevolgd?"
"Een MBO-opleiding . Specialistische kennis
heb ik opgedaan door gericht cursussen te

sloten.
"De Watertuin" is overigens voor 50% eigendom van" Hoogendoorn Beheer" waarvan
mijn vrouw Corrie en ikzelf de eigenaren zijn;
de andere 50% zijn van Hugo Smal en zijn partner Monique Budel.
Wat betreft de kwekerij: de productie wordt
nu precies op de vraag afgestemd. Wij zijn in
staat een bepaald soort waterplant juist in die
weken aan te bieden wanneer de meeste afname plaatsvindt. Tuincentra stellen onze informatie zeer op prijs want zo kunnen ook zij
per m 2 maximaal presenteren .
De formule van GreenCard is inmiddels door
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.. AOC-stagiair Coen Dolsma toont een zwanenmossel uit het vijverassortiment van
Aquaflora. Zwanenmosselen zijn goed in staat
zwevende algen uit vijverwater te filteren.
Aquaflora staat voorts bekend om de import
en vermeerdering van waterlelies en de distributie van vijvervissen. Het Ie vert ook een drietal kunststof kleurenposters met in totaal 135
afbeeldingen van vijverplanten .

bereid in een gat in de markt te springen en
ook: met geestdrift over het kweken van waterplanten kunnen praten .

.. Showbassin op de koi~show te Arcen.
vo lgen . Ik ben eigenlijk autodidact. Mijn talent
is - als ik dat van mijzelf mag zeggen - mijn
gevoel voor marketing, het goed luisteren naar
wat de klant wil en het daarop inspelen . In het
beg in van mijn carriere was natuurlijk nog niet
du idelijk in welke richting de ontwikkeling zou
gaa n. Ik stond voor de keuze : Of fotograaf worden of een product maken . Ik maak nu een
prod uct, maar het fotograferen heb ik niet opgegeven: midden in de kas staat de studio ingericht waar foto's worden gemaakt voor de
diverse tijdschriften. Ik gebruik ze ook voor de
steeketiketten waarmee potten met waterplanten worden voorzien . Bij de presentatie
staat uniformiteit voorop . Het steeketiket
geeft met de informatie die erop staat een toegevoegde waarde aan de plant. Het heeft een
beeldmerk waarmee de handel en ook de klant
de kweker kan traceren. Op het steeketiket
staat ook een barcode, zodat transport snel
kan plaatsvinden. Ais nu 's morgens om 7 uur
een te lefoontje binnenkomt, kan de bestelling
al de volgende morgen om 7 uur in een centraal magazijn in Munchen staan . Nu, achteraf
geloof ik dat wij substantieel hebben bijgedragen aa n de huidige trend van vijvers en waterpartijen. En met wij bedoel ik met name Corrie
mijn vrouw die financieel directeur is in onze
ondern emingen."
Een M BO-opl'eiding' dus en daarna gericht cur=
sussen gevolgd, met oog voor marketing, in
staat nieuwe technieken te introduceren en

De koi'-dagen te Arcen
Op 24 en 25 augustus j.l. , stonden in de kasteeltuin te Arcen de schitterendste ko'i tentoongesteld . Men kon er ook dieren aanschaffen, samen met benodigdheden als filtersystemen, visvoer, geneesmiddelen en namaak-reigers . In 1995 kwamen ca. 10.000 bezoekers .
Dit jaar was het aantal ca. 15.000.
Lopende over het parkeerterrein, langs het
kasteel en door de schitterende tuin, verwonderde ik me over de bonte verscheidenheid
aan pas gekochte artikelen die de retourgangers met zich meedroegen, vooral de transparante plastic zakken met hierin veelkleurige k61'
trokken mijn aandacht. Topdieren ble ken enkeIe honderden tot duizenden guldens per stuk
te kosten ,
Rond de showbassins liep een speciaal hiervoor uitgenodigd Japans team voor het keuren
van de vissen. De blauwe achtergrond die de
bassins boden, liet de kleuren van de k6i in het
heldere water mooi uitkomen ,
Ik lette op de hygiene die de exposanten betrachtten en op de stress die de dieren ondergingen . Het water van een bassin was in principe strikt gescheiden van dat van de buurman. Toch kwam het v~~r, zo constateerde ik,
dat, in geval van dreigend zuurstoftekort, een
blower rechtstreeks uit een ander bassin werd
gezet, zonder eerst te worden gedesinfecteerd . ,.

.. Japanse leden van de jury te Arcen.
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Waar de jury te Arcen op lette
De kwaliteit en prijs van ko"i werden op de
show bepaald door de volgende criteria (ontleend aan het artikel van Hugo J. Smal in
"De Watertuin"; september 1996) :
a. De lichaamsvorm . Bij de ontwikkeling van
de verschillende bloedlijnen zijn door de jaren heen ook verschillende vormen ontwikkeld . De vollere lichaamsvorm die vrouwelijke dieren vaak vertonen, wordt in het algemeen meer gewaardeerd dan de vaak slankere vorm van mannelijke dieren . Ais jonge
dieren van ca. 10 cm lang een ronde, volle
vorm hebben, zullen zij deze als regel ook als
volwassen dier vertonen . Omdat voor ronde
(vrouwelijke) dieren meer wordt betaald,
probeert men nu via fokkerijmaatregelen
ook mannelijke dieren met een ronde vorm
te krijgen .
b. De kwaliteit van de huid. De huid wordt
vanuit drie uitgangspunten beoordeeld : de
glans, de basiskleur (of basishuid) en de
scherpte van het kleurcontrast:
- Onder glans wordt de "gezondheidsglans" bedoeld die elke schub van een ko"i
vertoont die in een goede vijver rondzwemt,
niet de glans van de speciaal hierop geselecteerde varianten zoals de "metallic" . Dieren
die onder slechte omstandigheden zijn gehouden of anderszins zijn gestresst, zijn dof
en zijn bij wedstrijden volkomen waardeloos . Of de "gezondheidsglans" bij een goede verzorging terugkomt is twijfelachtig .
- De basiskleur is bij de "Kohaku" en de
"Taisho Sanke" wit, bij de "Showa" zwart
en bij de "Shusui" blauw. Aan de basiskleur
wordt grote aandacht besteed omdat de
toegevoegde kleuren (bijvoorbeeld rood bij
de "Showa" en "Kohaku") door het geven
van speciaal voer kunnen veranderen, C.q .
verbeteren , terwijl de basiskleur het kleurcontrast bepaalt.
- Het kleurcontrast wordt, naast de basiskleur, bepaald door wat de Japanners
"Kiwa" noemen. Kiwa is de rand van de aftekening . Een scherpe aftekening wordt
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gewaardeerd. Meestal is deze het scherpst
als deze wordt gevormd door de rand van
een schub . Minder gewenst is als de aftekening vervaagt over een aantal schubben .
c. De kleur. Men zoekt naar een over het gehele lichaam gelijkmatige kleurverdeling .
Omdat op de kop geen schubben liggen, zijn
meestal de kleuren op de kop meer uitgesproken dan op de rest van het lichaam. Bij
ko"l' van topklasse is dit verschil niet aanwezig .
Een kleuraftekening dient steeds groter te
zijn dan die van een enkele schub. Hiernaast
zijn varieteitsvreemde kleuren niet gewenst, zoals bijvoorbeeld een zwarte schub
op het lichaam van een "Kohaku" (deze hebben rode aftekeningen op een witte basiskleur) .
d. Het kleurpatroon. De tekening dient evenwichtig te zijn , als door de schilder Karel
Appel aangebracht. De persoonlijke smaak
speelt hierbij een grote rol.
e. Gedrag, zwemvermogen en elegantie. De
verschillende ko"i-variteiten vertonen ook uiteenlopend gedrag . Zo is de "Chagoi" snel
tam te krijgen . Andere ko"i laten zich dan" leiden" door deze chagoi . Daarentegen kan
een " Hariwake" zo achter andere vissen
aanjagen dat er algehele onrust in een vijver
ontstaat.
Het meest gewaardeerd is een vis die niet
schuw is en aandacht heeft voor wat er
rondom de vijver gebeurt. Niet-schuwe vissen bieden het voordeel dat een ziekte eerder is te constateren .
Een ko"i dient voorts een goed zwemvermogen te vertonen met de rugvin omhoog en
de borstvinnen uitgespreid . De beoordeling
wordt bemoeilijkt doordat kleinere ko'I's
meer "dartelen" vergeleken met volgroeide
exemplaren.
Tenslotte bepalen aile factoren tezamen,
dus de vorm, de kleuren , het kleurpatroon
en de manier van zwemmen, wat een liefhebber "elegantie" van de vis noemt en
waar men dus zo veel geld voor over heeft.

~

I

-

I
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" Hoeveel kqi" worden per jaar ingevoerd ?"

"Dat is niet precies bekend . Ik weet van een
groothandelaar dat hij per jaar een 100.000 ko'i
van Mag Noy in Israel betrekt en afzet. Er zijn
in Nederland 5 groothandelaren die bij Mag
Noy mogen kopen. Wat er via parallel-import
via Duitsland uit Israel komt, is niet bekend .
Met betrekking tot de import van Japanse ko'i
zijn in het geheel geen schattingen te maken,
net zoals dit niet mogelijk is voor goudvissen
of windes. De markt is te ondoorzichtig . Er
worden bovendien uit Belgie gekweekte
"Euro-kof' ingevoerd . Ook in Nederland
kweekt men koY. Mij zijn tenminste twee Nederlandse kwekerijen bekend . In ieder geval
blijkt uit cijfers van het VBTB dat er in Nederland voor honderden miljoenen guldens in
deze branche rondgaat.

.. Verkoopbassin te Arcen.

Interview met Hugo J. Smal
Aa n Hugo J. Smal, die op kwekerij De Plomp
ee n ka mer heeft tegenover die van John
Hooge ndoorn, stelde ik vooral vragen over
sie rvis.
" Hoeveel koHarms zijn er al in Nederland ?"

Hugo : "Bij mijn weten zijn er een 25 bij de
Ka mer van Koophandel ingeschreven. Hiernaast is er een niet te registreren aantal hobbyisten die vanuit de achtertuin handelt. Deze
kopen de vissen meestal bij een van de grotere ko'i-fa rms in Belgie waar een koi goedkoper
wordt naarmate men meer dieren afneemt.
Een voorbeeld : als men voor een enkele koi f
100,- vraagt, krijgt men 2 ko'is voor f 190 en 10
dieren voor f 500,-. Ook Belgie heeft een tiental farmers en over de Duitse grens ken ik er
een stuk of acht.
If

Een andere indicatie is afkomstig van de
Nishigiko'i-vereniging. Op het blad "Ko'I'" zijn
momenteel 500 mensen geabonneerd, op
"Nishikigoi and pond association" ca . 1000, op
de Vlaamse koi- en vijvervrienden een zelfde
aantal." (bladen die zich dus - wat betreft de
oplage - met AQUAcultuur kunnen meten; wat
betreft de kwaliteit: dit moet u eens zelf vaststellen, red.).
" Hoeveel tuincentra bieden nu siervis in hun
assortiment aan?"

Hugo: "Ik schat dat 75% van de 1200 tuincentra in Nederland siervis verkoopt. Een ander,
niet te onderschatten, verkoopkanaal vormen
de dierenspeciaalzaken en de in aquariumvissen gespecialiseerde handel. Uit cijfers die ik
in 1992 van de Kamer van Koophandel kreeg,
bleek dat 90% van de 1600 dierenspeciaalzaken siervis verkoopt en dit betreft zeker ook
vijvervis .
Naar schatting zijn nu in Nederland ruim een
miljoen vijvers aangelegd . In de meeste
zwemmen siervissen, siervissen die vanuit de
gehele wereld worden ge'importeerd en vanwege de meegevoerde zie kten momenteel
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nogal wat problemen veroorzaken. Afgaande
op vragen die GreenCard-houders stellen, vormen visziekten nu het grootste probleem voor
vijverbezitters. Vooral na de ko'l'-dagen in Arcen
staat de telefoon roodgloeiend ."
"Fleurs du ma!"?
Hugo : "In De Watertuin besteden we ruime
aandacht aan de behandeling van ziekten . Ik
hoop natuurlijk dat in geval van ziekten men
overgaat tot behandeling. Ik weet dat er ook
vijverbezitters zijn die de vis gewoon laten
doodgaan of de zieke dieren in een sloot
gooien. Ik heb vernomen dat vanwege de vele
preventieve behandelingen met antibiotica,
hier in Nederland en in het land van herkomst,
ziekteverwekkers resistentie tegen geneesmiddelen hebben opgebouwd.
Zorgelijk vind ik dat resistente bacterien in het
oppervlaktewater terechtkomen. Zo weet ik

van ten minste een ko'l'-farmer dat hij water
vanuit zijn visbassins loost op het oppervlaktewater. Trouwens niet aileen bacterien komen
in het oppervlaktewater terecht . Zoals de lezers van AQUAcultuur bekend is, zoekt de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) een mannelijke inlandse steur (" spermadonor gezocht"). Talloze malen is de OVB
al gebeld met de mededeling dat er een is gesignaleerd . .Het bleek steeds om Acipenser
rhutenus te gaan, een soort die als vijvervis is
geYntroduceerd . De vis werd waarschijnlijk te
groot en is toen ergens buiten uitgezet. Het zal
mij en de OVB niet verbazen als straks ook de
lepelsteur als "Nederlandse vis" wordt gesignaleerd.
Een groot probleem van de laatste maanden is
dat een hardnekkige vorm van kieuwrot onder
Nederlandse koY een slachting aanricht. En dat
ook in het buitenwater de ziekte toeslaat . Ik

Bacterie/e ziekteproblemen bij koi"karper
Olga Haenen

Gatenziekte en kieuwontsteking
Koikarpers zijn prachtige, kostbare vissen.
Helaas komen er nog al eens bacterii:He ziekten voor bij deze troeteldieren . Zo klagen
veel koikarperhouders over 'gatenziekte'
met al/erlei diepe huidzweren, o.a. bij de
staart van de koikarper. Een ander actueel
probleem omvat bacteriele kieuwontsteking van koikarpers, waarbij kieuwrot optreedt en de dieren uiteindelijk het lootje leggen. Enkele van deze kieuwproblemen werden ook bij ons laboratorium voor onderzoek
aangeboden. Wat bleek: de koikarperhouder
had al al/erlei antibiotica-cocktails gebruikt
en niets werkte meer. Ais laatste redmiddel
kwam men ,naar het visziektenlaboratorium.
In zo'n situatie is het echter heel moeilijk,
om nog de boosdoener van de kieuwproblemen te isoleren, omdat de antibiotica inmiddels de meeste bacterien hebben afgedood
geremd en deze dus niet meer op een

o!

geef aileen maar het volgende voorbeeld : rand
Rotterdam vond op drie plaatsen grate sterfte
onder inheemse karpers plaats . De sterfte in
Spijke nisse is nader onderzocht: een vis vertoond e dezelfde vorm van kieuwrot als in
ko'i-farms.
Si ervis houders moeten mijns inziens weten
dat het ondeskundig gebruik van medicijnen
gevaren met zich meebrengt, niet aileen voor
vissen, maar ook voor de vol ksgezondheid (zie
kaderstukje). Bovendien moet men bij het hante ren van geneesmiddelen voorzichtigheid
betrachten . Het is niet iedereen bekend dat
een geneesmiddel als formaline kankerverwe kke nd is, terwijl forma line veelvuldig wordt
gebru ikt in achtertuintjes . Laatst hoorde ik dat
een handelaar formaline in cola-flesjes zonder
gebruiks aanwijzing naar de afnemers stuurde.

voedingsbodem te kweken zijn vaak. In die
paar gevallen isoleerden wij niets meer dan
Aeromonas sob ria, een secundaire vispathogene bacterie, die algemeen in vijvers
voorkomt en meestal geen kwaad kan . Oit
was dus niet de primaire boosdoener.

Advies aan koikarperhouders
Het advies aan koikarperhouders met beginnende problemen is dan ook, zo spoedig
mogelijk, v66r behandelen vis naar het visziektenlaboratorium te brengen voor bacterie-isolatie, waarna er een antibioticagevoe/igheidsbepaling wordt gedaan. Oit heeft als
voordeel, dat de echte boosdoener mogelijk
wordt gepakt en geidentificeerd en da t er
gericht met antibiotica kan worden behandeld, hetgeen de resistentievorming van de
bacterie minimaal maakt. Ais de koikarpers
acuut zeer ziek worden wordt vaak al met
een noodmiddel (breed spectrum antibioticum) gewerkt. Houd dan toch enkele vissen
apart (onbehandeld) en laat deze bij het lab
onderzoeken.
En naast formaline zijn er nog veel meer middelen op de markt. Zij worden gewoon vanuit
de gehele wereld ge·l·mporteerd.
In de 7 jaar dat ik met de ko'l'-hobby bezig bent
heb ik nooit zoveel over visziekte en -sterfte
gehoord als nu . Aile hobbyisten schijnen een
keer door sterfte te worden getraffen . Het kan
wei eens een terugslag voor de hobby betekenen . Ik hoop maar dat de echte liefhebbers het
doorzettingsvermogen hebben zich verder te
bekwamen .
In ieder geval zitten wij niet bij de pakken neer:
wij hebben de "Ko'i Service Club" opgericht.
Onder "wij" versta ik: Richard Hartensveld en
mijn partner Monique Budel. Zij bezoeken vijvers die prablemen hebben en geven adviezen. Monique heeft veel ervaring opgedaan op
een ko'i-farm en Richard is handig in het behan-

25

Bacterieresistentie bij o.a. koi1carper
Olga Haenen

Antibiotica-cocktails en risico's
Veel van de in Nederland rondzwemmende
koikarpers komen oorspronkelijk uit het buiten Ian d, bijvoorbeeld Israel. In veel van die
landen worden allerhande antibiotica-cocktails via een badbehandeling aan de koikarper toegediend, zelfs tot in het transportwater richting Schiphol. Deze cocktails zouden
de vissen tegen bacteriele ziekten moeten
beschermen. Vaak doen ze dat tijdelijk ook
weI, zodat de koikarperliefhebber een gaaf
dier koopt. fr zit echter een addertje onder
het gras: de zwaar behandelde vissen dragen vaak bacteriestammen met zich mee,
die in het buitenland resistent zijn geworden
tegen de meeste antibiotica. De vis is dan
nog maar moeilijk effectief te behandelen.
Ook kunnen er resistente bacteriele ziekte-.
verwekkers voor de mens meekomen met
de vis. In de visteelt worden vertegenwoordigers van de quinolonen, te weten flumequine en oxolinezuur gebruikt.
Humaan worden andere quinolonen gebruikt, o.a. enrefloxacin, soms als laatste
redmiddelop de intensive care. Als een bacterie voor de ene quinolone resistent is, is
die het meestal ook voor de andere. Ook via
rioolwater o.a. kunnen resistente bacteriestammen via-via met de mens in aanraking
komen. De gevaren voor de volksgezond-

delen van de dieren . Ikzelf heb in deze club
een adviserende taak."
Ook van andere zijden kreeg ik te horen dat
dieren die in Arcen werden tentoongesteld op
grote schaal door ziekte werden getroffen en
stierven .
Pim van der Elst, eigenaar van k6i-farm K6iba
te Nieuwerkerk aan de IJssel :
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heid zijn dan ook duidelijk aanwezig.

Overdracht van antibioticumresistentie
Dit probleem is algemeen voor dieren en
mensen actueel: de Volkskrant van 14 september jl. besteedde er een artikel in de Wetenschapsbijlage aan en verwees daarbij
naar een artikel van de onderzoekers drs. A.
van den Boogaard en dr. E. Stobberingh uit
Maastricht, uit het medische tijdschrift The
Lancet van 31 augustus jl. In dat artikel
waarschuwen ze voor resistentie tegen antibiotica, die van de ene bacteriesoort soms
direct overdraagbaar is op de andere via losse strengen DNA van de bacterie. De andere bacterie hoeft daarvoor het antibioticum
niet eens 'gezien' te hebben! fen extra gevaar.
Van antibioticum-resistentie
naBr ziekteresistentie
Het werd al eerder genoemd: gebruik geen
lukrake cocktails van antibiotica en ga in een
vroeg stadium van ziekte naar een deskundige. Naast algemene ziektepreventie, door
de vissen een ideaal milieu voor te schotelen zljn er in de toekomst mogelijk andere
oplossingen. Bij de Landbouw Universiteit
te Wageningen worden o.a. ziekteresistente karpers gekweekt. Mogelijk w orden daar
in de toekomst koikarpers aan toegevoegd,
onder het motto 'voorkomen is beter dan
genezen'.

"Als ik dit van te voren had geweten ... . door
aileen al de stress die de dieren oplopen ... En
dan die afschuwelijke gatenziekte en kieuwrot
.. .Ik hoorde van een collega k6i-farmer dat hij
van aile duur in Japan gekochte dieren er nog
maar twee (2) in leven had. Binnen een dag
blijkt een hele staart weggerot. Of blijven vissen ineens dood . Het kieuwweefsel blijkt dan
helemaal weggerot. Op voorschrift van de vis-

ziektendeskundige kun je nog
zwaardere medicijnen in het
voer doen, maar ineens blijken
ze niet meer te werken; de ziektenverwekkers hebben resistentie opgebouwd."
De nood onder ko"l·-farmers is nu
zo hoog gestegen, dat recentelijk ook - eindelijk - ID-DLO te
Lelystad bij de problematiek is
betrokken .
Aileen natuurlijke
weerstand tegen ziekten
Een goede waterkwaliteit, een
• Jeugdige belangstelling voor de sierkarpers in de vijver in
omgeving waar de dieren zich
prettig voelen, een veelzijdig en
het Bestuurscentrum van de LUW.
uitgebalanceerd micro-milieu,
zo min mogelijk nieuwe vissen bijvoegen en
centraties om de infectiedruk laag te houden,
bijgevolg een goede weerstand tegen ziekten
zal hierbij ongetwijfeld centraal staan.
zijn de enige voorwaarden voor het duurzaam
houden van siervis.
In de siervisbranche gaat immers geld om als
Uit een Japans logboek bleek dat in een goed
water.
milieu een ko"i in staat is ouder te worden dan
200 jaar. Sommigen wensen dat dit record
Advertentie
eens in Nederland wordt gerealiseerd.
In het licht van het voorafgaande is het voor de
onderzoekers te Wageningen, gekneed als zij
zijn in de ziektepreventie, een goede suggestie eens een strategie te ontwerpen om ko"i via
passieve immunisatie (het blootstellen aan
lage doses ziekteverwekker) weerstand tegen
voorkomende ziekten te laten ontwikkelen
met minimale kans op sterfte van de vis!
Het creeren van een uitgebalanceerd milieu,
het gebruik van UV-licht en bepaalde zoutcon-
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