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Inleiding 

 

Eind 2013 deed ik een enquete bij mijn klanten in verband met het gebruik van producten in 

de vijver en het voorkomen van ziekten. Er werd niet gezocht naar een relatie tussen het 

gebruik van producten en het optreden van ziekte zelf maar ik wou vooral nagaan of ziekte 

meer of minder optreedt in bepaalde typen van vijvers en of iedere vijverliefhebber bij wijze 

van spreken aan de pil zit.  

111 enqueten werden mij terug bezorgd en werden verwerkt. Elk formulier was afkomstig van 

een klant dus hadden zij in het verleden reeds in meerdere of mindere mate te maken gehad 

met ziekte in de vijver. Niemand had op dat moment een probleem in de vijver en iedereen 

had (vrij) helder water. Bij de verwerking van alle enqueten werd wel rekening gehouden met 

de historiek en ziektegeschiedenis van de vijver. 

 

Vijvertypen 

Ik heb alle vijvers opgedeeld in 4 verschillende typen : 

1. Een Koivijver zijnde een waterpartij met vissen voorzien van een filtersyteem 

2. Een Koivijver met moerasfilter (waarin al dan niet planten staan) 

3. Een siervijver zijnde een waterpartij met diverse soorten vissen, een filter maar ook 

met planten en verschillende diepteniveaus. 

4. Een natuurvijver zijnde een heuse plas water zonder echt kunstmatig filter maar met 

vissen, planten en andere organismen 

In tabel 1 ziet u de verdeling van de verschillende vijvers van klanten die mee deden aan de 

enquete. Slechts 23% heeft een koivijver pur sang, de overgrote meerderheid heeft op één of 

andere manier een iets natuurlijkere benadering van het begrip vijver en voegt er planten aan 

toe. 

 

 
Tabel 1. 



 

Vijvervolume (liter) Aantal vijvers % 

0 – 9.999 29 25.6 

10.000 – 24.999 46 40.7 

25.000 – 49.999 23 20.3 

50.000 – 99.999 13 11.6 

> 100.000 2 1.8 

 

Tabel 2. Verdeling van de vijvers uit België en Nederland die mee deden in de enquête 

volgens grootte/volume. De grootste groep vijvers heeft een inhoud van tussen de 10 & 25 

kuub water. Sommige mensen hebben meer dan 1 vijver. 

 

Ziektegeschiedenis 

Alle formulieren werden in 4 groepen verdeeld naargelang de ziektegeschiedenis van de 

vijver : 

Groep 1 : Geen echte ziektegeschiedenis, wel eens een geval van karperpokken of hikui maar 

geen sterfte of infectieuze ziekte gehad in het verleden. 

Groep 2 : Mensen met een éénmalig probleem in de vijver.. Bijvoorbeeld eens parasieten 

gehad of een zieke vis die apart gezet is geweest zonder dat dit zich verder heeft gezet in de 

vijver. 

Groep 3 : Dit is de groep van klanten die een bacterieel probleem hebben gehad in de vijver. 

Vissen die zweren kregen en die daarvoor medicatie toegediend kregen. 

Groep 4 : Vijvers waar een ernstig en langdurig infectieus probleem optrad, zijnde een 

virulente Aeromonas of Flavobacterium bijvoorbeeld. Meerdere behandelingen waren nodig. 

 

In tabel 3 zie je de verdeling van een problematiek in functie van het vijvertype dat mensen 

hebben. Daaruit blijkt dat aanwezigheid van planten of een moeras met substraat geen 

garantie is op ziekten in de vijver. Groep 1, de koivijver pur sang, had zelf meer te maken met 

ernstige langdurige problemen in de vijver ten opzichte van de overige 3 groepen (16% tov. 

11 of 8 %). Algemeen genomen zien we vooral dat elk type vijver wel eens te maken kan 

hebben met ziekte maar dat “kleine” probleempjes eerder opduiken in de siervijver en 

“grotere” problemen eerder te vinden zijn in koivijvers (groep 1 en 2). Al bij al leunen al de 

berekende percentages vrij dicht bij elkaar aan en is het verschil niet altijd heel significant. 

 

 
Tabel 3.  

 

 



 

Uitleg volgende tabellen 

Alle nu volgende tabellen vertrekken vanuit het vergelijkende standpunt tussen vijvers van het 

type 1, 2 en 3 (geen enkele klant die de enquete ingevuld had was bezitter van een vijver van 

groep 4) : 

 De Siervijver 

 De Koivijver pur sang 

 De Koivijver met planten zonder moerasfilter 

 De Koivijver met een moeras al dan niet met planten erin 

 

Binnen elk type vijver is er in de tabellen een opdeling gemaakt in de 4 groepen van vijvers 

naargelang dus de ziektegeschiedenis (groep 1 tot 4 zoals hierboven vermeld, maw. geen tot 

een ernstige ziektegeschiedenis). Tussen haakjes staat het aantal vijvers die mee deden aan de 

enquete en die binnen dit type en groep vallen (bijvoorbeeld voor een koivijver met planten 

maar zonder moeras zijn er 15 vijvers die eens een bacterieel probleem hebben gehad en dus 

in groep 3 vallen).  

 

In de tabellen is er een kleurcode opgenomen naargelang de toevalligheid of significantie :  

 Geel = minder of gelijk aan 33,3% (of 1/3) in de berekening 

 Groen = tussen de 33,3 en 66,6 % van de gevallen 

 Rood = meer dan 66,6% (of 2/3) van de gevallen 

 

Alle berekeningen werden gemaakt met de opgegeven gegevens. Bepaalde mensen hadden op 

sommige vragen geen antwoord, soms werden er tips bij een antwoord vermeld of werden de 

keuzemogelijkheden uitgebreid. Hierdoor heb ik de vragen en mogelijke antwoorden in de 

enquete kunnen optimaliseren niet met de bedoeling om deze enquete nogmaals naar klanten 

door te sturen met de vraag om ze in te vullen maar als algemeen overzicht handig om te 

bewaren. Dit document geeft uiteindelijk een mooie opsomming van verschillende 

mogelijkheden van filters of filtermaterialen, de oneindigheid aan keuze in voer en bacteriën 

voor de vijver, enz.. U kan de tabellen best lezen met het enqueteformulier er bij. Bij elke 

vraag hoort een tabel die de resultaten beschrijft . 

 

Op 30 november 2013 werden alle resultaten grondig en uitgebreid besproken op een 

voordracht. In dit artikel zal u zelf bepaalde conclusies moeten trekken aan de hand van de 

tabellen en resultaten. De ruimte is te beperkt om alles in detail toe te lichten. Alstublieft, hou 

rekening dat dit een beperkte rondvraag is geweest en dat de resultaten ons een zeker idee 

geven maar dat de uiteindelijke waarheid nog in het midden kan liggen. Bijvoorbeeld : 

volgens tabel 6 vallen mensen met de ergste problematiek (groep 4) vooral in de groep 

liefhebbers die vaak tot heel vaak de filter reinigen. Hieruit zou je kunnen besluiten dat het 

overmatig reinigen van de filter meer kans geeft op ziekteuitbraak. Hoewel dit naar mijn 

aanvoelen zeker een rol kan spelen omdat een vijver toch een zekere stabiele gezonde 

microflora moet kunnen opbouwen zien we in diezelfde tabel dat er een belangrijke groep van 

mensen met een koivijver pur sang ook heel vaak hun filters proper houden en desondanks in 

groep 1 vallen qua ziekteuitbraak. Hier kan je reinigen van de filter op verschillende manieren 

verstaan : enkel maar draineren via de kranen of echt de matten eruit halen en proper spuiten? 

Beiden zorgen er voor dat de filters properder zijn maar de ene heeft een veel grotere impact 

op de microflora dan de andere.  

 

Ziezo, en dan nu : DE RESULTATEN ! 

 



Vijverbekleding 

 
Tabel 4. De meeste mensen hebben een vijver van rubberfolie of één die ter plaatse 

gepolyesterd is. Folies kunnen ook volledig op maat gemaakt worden. Dat kan minder 

ingrijpend zijn dan een gemetste constructie maar deze zelf is uiteraard wel duurzamer en 

stabieler. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld betonnen vijvers en vloeibare rubber maar 

vorst is de grootste vijand om deze vijvers lekvrij te houden op termijn. 

 

Filtering 

 

 
Tabel 5. De Multichamber is veruit de meest populaire filter maar modernere systemen maken 

hun opmars en trommelfilters bijvoorbeeld worden meer en meer geplaatst. Een niet 

onbelangrijk aantal mensen filtert enkel en alleen via een moeras wat op middellange termijn 

voor problemen kan zorgen of extra kosten kan teweeg brengen om de boel weer proper te 

krijgen. Klaverbladfilters verdwijnen stilaan en te weinig mensen hebben een trickletoren 

staan. Wie kent er nog een takara “filter”?  



Vervuiling 

 
Tabel 6. Niemand heeft naar eigen zeggen een vervuilde vijver. Substraat of lichte vervuiling 

in de vijver hoeft niet te betekenen dat er daarom meer kans is op ziekten of virulente 

bacteriën. Zeker in een siervijver is wat slib of zwevend vuil onvermijdbaar. De organismen 

die er in te vinden zijn kunnen een zeer positieve rol spelen in de gehele vijverecologie maar 

het kan ook een bron van besmetting zijn wanneer vuil ligt te rotten of als er uitwerpselen 

opgehoopt liggen waarin de slechte bacteriën goed gedijen en de algehele infectiedruk in de 

vijver doen toenemen. Via een bacteriële analyse van vijverwater kan een voorzichtige 

uitspraak gedaan worden over de graad van besmetting. Om de infectiedruk te verminderen 

krijg je met chemicaliën slechts een tijdelijke verbetering, nadien floreert het kiemgetal weer 

in grote getale. Met biologische middelen kan je de infectiedruk verlagen maar je moet er veel 

en regelmatig van toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

 



Reinigen van het filter 

 
Tabel 7. Veelvuldig reinigen van de filter kan de kans op ziekte verhogen (zie ook terug). 

Belangrijk is echter dat je een stabiele en brede microflora behoudt van goede bacteriën. Dat 

kan door veelvuldig kleine ingrepen te doen in het filter en misschien door regelmatig 

gezonde bacteriën toe te voegen. Een voorwaarde is natuurlijk dat de vijver voldoende 

zuurstof voorziet en dat er voldoende aanhechtingsmogelijkheden voor bacteriën zijn 

(bijvoorbeeld keramische substraten). Een gezonde microflora bevat meer dan nitrificeerders 

alleen en bootst eigenlijk de ecologie van de natuur na. In de natuur heeft elk organisme zijn 

taak en elke schakel speelt zijn rol. Eten en gegeten worden is het principe van een goed 

biologisch evenwicht. De ene bacterie zorgt voor voeding voor de andere en via een algehele 

coëxistentie tussen alle organismen in de vijver kan het geheel pas gezond blijven 

functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Watergebruik 

 
Tabel 8. Meer dan 80% van de liefhebbers in deze enquête gebruikt stadswater voor het 

(bij)vullen van zijn vijver. 22 mensen maken (niet noodzakelijk voor de volle 100%) gebruik 

van putwater en 6 durven al eens regenwater gebruiken. Dat hoeft daarom niet noodzakelijk te 

leiden tot een verhoogde problematiek in de vijver. Belangrijk is wel dat je putwater laat 

testen alvorens het te gebruiken. Hou wel rekening dat dit een momentopnamen kan zijn en 

dat de kwaliteit van dat water kan variëren naargelang het seizoen. Stadswater is prima van 

kwaliteit en garandeert stabiele zuivere waarden maar kan al eens chloor bevatten (minder om 

minder tegenwoordig). Ik heb al verscheidene mensen gehad die putwater gebruikt hebben en 

die te maken kregen met ernstige langdurige problemen in de vijver (groep 4). Ligt dat dan 

aan het water? Alle vakjes in deze tabel van mensen die een koivijver hebben en die binnen 

groep 4 passen kleuren rood. Ligt de oorzaak dan ook bij het stadswater? 

 

 

 

 



Waterhardheid (GH). 

 
Tabel 9. Vaak is het water in de vijver vrij hard tot middelhard. Slechts 8 mensen gaven aan 

zacht water te hebben. Verschillende liefhebbers kennen de hardheid van hun water niet. Veel 

winkels raden aan om een hoge hardheid te handhaven. Buiten het licht mineraliserend effect 

hiervan op planten en micro-organismen zie ik hier niet echt het nut van in. Een GH van rond 

de 6 lijkt mij ideaal, vissen nemen slechts weinig calcium op via het water en hoge 

calciumwaarden neutraliseren medicatie als die aan de vijver moet toegevoegd worden 

waardoor het medicinerend effect veel korter zal zijn (lees : soms zelfs te kort om het beoogde 

effect te behalen). 

 

 

 

 

 



Bezettingsgraad 

 
Tabel 10. Men zou verwachten en ik geloof ook dat een hogere bezettingsgraad meer kans 

geeft op ziekten of in elk geval voor een snellere spreiding van ziekten in de vijver zorgt. 

Deze tabel staaft deze redenering niet echt. Toch hou ik als advies aan om slechts 1 of minder 

vis(sen) per kuub te houden vooral ook omdat dit een sterke invloed heeft op de 

waterkwaliteit. Mensen met een hogere bezetting vergeten vaak dat er evenredig veel water 

dient ververst te worden of zelfs meer dan geadviseerd wordt en dan zie ik vaak verzuring van 

het water met nitraat waarden van 200 of meer, een KH van nul en een pH van 5 of minder. 

Wanneer hierdoor het bacterieleven in de filter ook begint te begeven en je een ammoniapiek 

krijgt is de hele vijverbiologie om zeep. Dat dit allesbehalve gezond is voor de vissen hoef ik 

wellicht niet in detail uit te leggen. 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van producten 

 
Tabel 11. 26 mensen geven aan helemaal niets van producten te gebruiken voor de vijver en 

zijn tevreden met de helderheid en kwaliteit van hun water. Wanneer de vijverbiologie goed 

is, het filter voldoende ruim en doordacht & het onderhoud op regelmatige basis kan men 

zeker goed vissen houden zonder veel extra kosten aan algenbestrijding, klei voor de 

helderheid of bacteriën voor de waterkwaliteit. Meer dan 70% van de ondervraagden 

gebruiken een biologisch preparaat op basis van bacteriën om het filter te ondersteunen en de 

waterkwaliteit te verbeteren alsook voor het slib te verminderen, dat is veel. Opmerkelijk vind 

ik dat 27 mensen geen producten zouden nodig hebben om hinderlijke algengroei tegen te 

gaan. Een kleine groep van mensen houdt het vol om regelmatig preventief zout in de vijver te 

doen ter bescherming tegen algen of allerlei kwalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van bacteriën in de vijver 

 

 
 

Tabel 12. Ik had reeds vermeld dat een grote groep liefhebbers bacteriën toe voegt aan zijn 

water. Deze tabel toont een opsomming van de merken die vermeld werden en waar mensen 

goede resultaten mee hebben. Deze tabel (en de nog volgende tabellen) wil echter niet laten 

uitschijnen dat de beste bovenaan staan en de minder goede onderaan! Veel hangt af van welk 

advies de klant in de winkel of via vrienden krijgt en wat vlot beschikbaar is. Wellicht zijn er 

nog meer merken dan in deze tabel vermeld. Belangrijk voor mij is dat een preparaat 

veelzijdig is en niet alleen veel soorten maar ook veel bacteriën in het algemeen bevat. Flesjes 

met een heldere waterige inhoud boezemen weinig vertrouwen in. Een goed preparaat moet je 

ruiken en mag zelfs stinken. Niet alle preparaten die claimen bacteriën te bevatten, bevatten 

dat ook, soms zit er in het flesje gewoon voeding voor de aanwezige bacteriën in de vijver 

beter te laten groeien. Meerdere koi-verenigingen hebben in het verleden al eens een 

vergelijkend onderzoek laten uitvoeren tussen de verschillende preparaten, hiervan vind je 

ongetwijfeld meer info in het betreffende clubblad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van klei of mineralen 

 

 
 

Tabel 13. Klei heeft vooral als functie om het water te laten schitteren en blinken. Het bindt 

vuildeeltjes aan mekaar en laat ze makkelijker weg gefilterd worden. Mineralen in de vijver 

zijn ook gunstig voor de gezondheid van de vissen maar de juiste balans is belangrijker denk 

ik dan net veel mineralen te willen toevoegen om toe te voegen. Ook deze tabel laat zien 

welke producten de favorieten zijn van mensen die aan de enquête hebben deelgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algenbestrijding 

 

 
Tabel 14. Algenbestrijding is een dubbeltje op zijn kant. In de ene vijver kan product A heel 

goede resultaten geven en in de andere vijver werkt het voor geen meter. Product B kan 

zonder gevolgen voor de gezondheid van de vissen werken in de ene vijver en (massale) 

sterfte geven in een andere vijver. Niet alle producten die claimen biologisch te zijn zijn dat 

ook. Op een biologische manier algen aanpakken vraagt ook veel tijd en dat hebben de meeste 

liefhebbers niet, hoe sneller ze die algen zien verdwijnen hoe liever. Regelmatig hebben 

liefhebbers ook al een paar producten geprobeerd en grijpen ze dan naar een paardenmiddel 

omdat niets anders helpt. Mijn visie is dat algen wel nodig zijn om een gezonde vijver te 

hebben maar het mag ook geen plaag zijn want wanneer pompen of bottomdrains verstoppen 

komt de watercirculatie in het gedrang en kan er zuurstoftekort dreigen waardoor je verder 

van huis bent. Het is ook volkomen onlogisch om toch te gaan behandelen tegen algen als er 

nog helemaal geen algen zijn. Laat ze begin van het seizoen gerust een klein tapijtje vormen 

maar als het dreigt te ontsporen grijp dan in met middeltjes die je van een vertrouwenspersoon 

krijgt. In de tabel staan in de laatste kolom producten waar klanten goede resultaten mee 

geboekt hebben (+), in de voorlaatste tabel zijn producten aangeduid waar klanten minder 

goede resultaten mee geboekt hebben (geen effect of sterfte). Op basis van mijn ervaring zijn 

er nog wel meer producten in de tabel die ik persoonlijk in de voorlaatste tabel zou zetten 

zoals het toevoegen van koper aan het water. In het geval van zweefalgen (groen water) kijk 

dan altijd éérst en vooral de pompcapaciteit en UV lamp na. Bijna altijd kan je daarmee het 

probleem oplossen (is er voldoende debied, een goede circulatie in de vijver, is mijn lamp 

voldoende sterk – 3 tot 5 watt per kuub is momenteel aangeraden, is het glas in de behuizing 



niet vervuild, ..). Een tip die ik terug kreeg van enkele klanten was om het fosfaatgehalte beter 

op te volgen in het geval van een algenplaag. Zij hadden goede ervaring met het verlagen van 

het gehalte aan fosfaat en houden daarmee hun vijver vrij van storende algengroei. 

 

Producten ter preventie van ziekten. 

 

 
Tabel 15. Preventie van ziekten is ook een knelpunt. 11 mensen twijfelen sterk of één van 

deze producten hem/haar ooit geholpen heeft en 41 mensen gebruiken nooit preventieve 

middelen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat vissen baat hebben van bepaalde kruiden, 

vitaminen en melkzuren. Maar zie dit eerder als hulpmiddel en niet als behandeling. Als er 

echt een probleem in de vijver optreed dan moeten echte medicijnen gebruikt worden maar 

voor kleine kwaaltjes of om de weerstand wat op te krikken na de winter of na een 

behandeling of slechte waterkwaliteit kunnen ze zeker nuttig zijn. Ondanks dat mijn 

dochtertje speciale peuter groeimelk kreeg die claimt bij te dragen aan het immuunsysteem en 

dat ze een vitamine D supplement kreeg en melkzuurbacteriën hebben we toch weer een 

winter van kwaaltjes achter de rug (griep, snot,..). Was dit dan allemaal voor niets? Ziekten 

zijn soms onvermijdelijk en hebben we ook nodig om ons immuunsysteem te trainen. Ik ken 

veel vijvers waar alles momenteel prima gaat zonder allerhande middeltjes, ik ken ook vijvers 

waar de mensen geloven dat hun (kleine) inspanningen lonen en die overtuigd bepaalde 

producten (daarom niet altijd commerciële middelen) blijven gebruiken voor hun vissen. 

 

 

 

 

 

 



Het voorkomen van ziekten naargelang het seizoen 

 
Tabel 16. De meeste problemen treden op in het voorjaar, dat is ook de periode dat koidokters 

hun handen vol hebben. Maar ziekten kunnen heel het jaar door optreden en vergeet het 

fabeltje dat parasieten of bacteriën in de winter dood vriezen.  

 

 

 

Oorzaak van het optreden van ziekten in de vijver 

 
Tabel 17. Nieuwe vissen bij zetten leidt niet zelden tot problemen met de visgezondheid in de 

vijver. Je brengt immers bacteriën en (in mindere mate) parasieten van bij de handelaar en van 

bij jou thuis met mekaar in contact. Dat kan een reactie geven of de nieuwe vissen kunnen wat 

verzwakt zijn door het transport, de manipulatie, andere waterkwaliteit, andere infectiedruk.. 

De grootste groep van mensen die problemen hebben gehad konden niet echt een oorzaak 

aanhalen ook niet na een grondig onderzoek van een specialist (56.5%). Meestal is er ook 

inderdaad niet 1 enkele factor als oorzaak te benoemen maar kan het een combinatie zijn van 

verschillende factoren. Schommelende weersomstandigheden zijn vaak zo een factor maar 

zijn moeilijk te meten. Hoe vaak zie ik het niet dat mensen tonnen geld gespendeerd hebben 

aan een omzeggens perfecte vijver met een filter waar alles op of aan zit en toch krijgen ze te 

maken met bacteriële problemen. Eens een parasietje of wat nitriet/ammoniak is vrij snel 

opgelost maar bacteriële infecties kunnen echt voor sluimerende problemen zorgen waar niet 

altijd een waterdichte oplossing voor gevonden wordt of waar het lang kan duren alvorens je 

alles terug onder controle krijgt. Dé perfecte filosofie voor het houden van koi is er nog niet 

naar mijn aanvoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voeding 

 

 

Tabel 18. Wie ziet er met al dat voer op de markt nog de bomen door het bos? Er zijn wel 

meer dan 35 soorten en merken van voeders beschikbaar. 21 mensen volgen het huismerk van 

hun handelaar en wel 50 mensen (bijna de helft van de deelnemers) gebruikt (saki) Hikari. Ik 

denk niet dat er nog veel slechte voeders op de markt zijn maar de ene bevat wat meer eiwit of 

koolhydraten, wat minder vet, enz. Belangrijk is vooral ook dat de smakelijkheid goed zit en 

dat het voer voor een minimum aan vervuiling zorgt. Dat merk je snel in het filter. Dat de 

vissen heel snel moeten gaan groeien met een voer is vaak geen prioriteit voor visbaasjes 

maar wel mooi meegenomen.  

Vissen die niet goed eten brengen wat kopzorgen teweeg bij hun baasje, niet zelden moet ik 

op visite gaan bij iemand die zich de vraag stelt waarom zijn vissen niet gulzig op het voer 

springen. Naast een probleem met de gezondheid of waterkwaliteit kan een verminderde 

eetlust ook zeker te maken hebben met vissen die opgeschrikt zijn door iets (kat, reiger, 

kinderen,..) en dat heel lang onthouden, afwezigheid van een sociale tamme vis die de rest 

mee trekt (bvb een chagoi), ed.  

Vissen kunnen ook dood gaan of ziek worden door een teveel aan voer (sneller dan door een 

tekort aan voer). Rechtstreeks maar vooral onrechtstreeks. In theorie mag een vis afhankelijk 

van het seizoen tussen de 0,25 en 1,5 (2) % van zijn lichaamsgewicht eten per dag. Wie niet 

wilt dat het water op korte tijd te sterk belast wordt en wanneer je spaarzaam bent op het 

watergebruik dan raad ik niet veel meer dan een halve procent lichaamsgewicht voer per dag 

aan ook in de zomer. Ook afhankelijk of de vissen in hun vijver enige vorm van natuurlijk 

voedsel en/of algen vinden of niet. 

Sommige klanten geven met succes karperkorrels aan hun koi en zijn tevreden over de 

smakelijkheid en verteerbaarheid van het voer + hebben geen klachten over de intensiteit van 

het kleurbehoud bij hun vissen.   



 
Tabel 19. Prijzen van voer per merk en type zoals die actueel waren op het moment van 

verwerking van de enquête. Het is erg opvallend hoe groot het verschil per kg kan zijn indien 

je (met een groep van mensen samen) in het groot koopt.  

 

 

 

 

Einde 

 

Ter afsluiting nog even vermelden dat deze enquête slechts een beeld geeft over de manier 

hoe 111 van mijn klanten hun vijver beleven en hun vissen houden. Dit artikel wil in geen 

enkel geval bepaalde producten naar voor of naar achter schuiven.  

Ik heb veel werk gehad aan het opstellen van de enquête, verwerken van de resultaten en 

neerpennen van dit artikel maar ik hoop dat u er weer een stukje wijzer door bent geworden. 

 

Vriendelijke groeten, 

Tim Barbé 


