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Het is wit, glad en veel beter voor de Koi, rara wat is dat? Gravelwhite®, het nieuwste
topproduct voor de bodem van de Koivijver. Daan Franke, leverancier en Koispecialist: “De
eerste keer dat ik er een bodem mee bedekte, wist ik niet wat ik zag! De Koi kwamen veel
beter tot hun recht. Vooral de donkere spatten als het ware van de bodem af.”
Als hij de demonstratievijver laat zien, blijkt hij geen woord teveel gezegd te hebben. De Koi komen
niet alleen veel mooier uit dan tegen een zwarte bodem, maar door het zachte wit van de steentjes
oogt de vijver groter en rustiger.
Daan Franke heeft zijn hart al 22 jaar aan de Koi verpand. Al die jaren runt hij een winkel in het ZuidHollandse Monster, legt vijvers aan en onderhoudt ze. En hij bezoekt met regelmaat Japan.

Op zoek naar innovaties
“Ik ben steeds op zoek naar innovaties”, legt hij uit. “En één van de verbeteringen die ik zocht, betrof
de bodem. Ik zocht een alternatief voor de donkere folie. Niet alleen om de donkere Koi beter tot
hun recht te laten komen, maar ook om mineralen beter te laten hechten. Daarmee verbeter je het
vijverbioloog. Substraatbrokken zijn te vervuilend, dus die vielen af. Ik zocht een product dat de
gezondheid van de Koi absoluut ten goede kwam. Tot mijn verbazing vond ik de oplossing niet in
Japan, maar in Duitsland.”

“Ze lijken gelukkiger” (Dierenarts en Koikenner Maarten Lammens)
Actiever wroeten
Franke kwam bij onze oosterburen in een groeve terecht, waar precies de steen gedolven werd die
hij al jaren zocht: zacht-wit, zonder scherpe hoeken of randen en poreus genoeg om mineralen te
laten hechten. De proeven die hij ermee deed, waren direct veelbelovend. “De Koi is van nature een
wroeter. Binnen een half uur nadat ik de bodem met Gravelwhite® bedekt had, pasten ze hun gedrag
aan en gingen actief wroeten, veel actiever dan op een bodem van folie of substraat.”

Immuunsysteem verrijken
Door dat actieve omwoelen van het Gravelwhite®

bleken de Koi zelf de kwaliteit van het

vijverbioloog op peil te houden. Metingen wezen uit, dat het bioloog langer leeft dan op een vlakke
bodem. Door het woelgedrag worden vervuiling en ziektes voorkomen. De Koi blijkt beter in staat
zijn immuunsysteem te verrijken.
Toen dierenarts en Koi-specialist Maarten Lammens de opvallende veranderingen bekeek, kwam hij
tot de slotsom dat het Gravelwhite® de gezondheid van de Koi positief beïnvloedt. “Ze lijken
gelukkiger”, zij hij, “en dat mag je gerust aan je klanten vertellen.”

“Ik heb meer plezier van mijn zwarte Koi” (……………….., Koiliefhebber)
Aangepaste bodemdrain
Het is fascinerend om te zien hoe de Koi in de demovijver van Daan Franke met de nieuwe
bodembedekker omgaan. Ze happen de steentjes naar binnen, halen er de mineralen uit en voeren
de steen via de kieuwen weer af. Dat vraagt overigens om een steen zonder scherpe hoeken of
randen. Gravelwhite® voldoet aan die eis. “Elke steentje is tussen de 2 en 4 millimeter groot”, aldus
Daan. “Dat vraagt wel om aanpassing van de bodemdrain. Want zonder extra maatregelen zou die
verstopt raken.” Speciaal hiervoor heeft hij een aanpassing ontwikkeld die verstoppingen voorkomt
en de drain ongehinderd zijn werk laat doen.

Daan Franke is te bescheiden om het te zeggen en daarom vertel ik het u: Gravelwhite® is het beste
cadeau dat u uw Koi kunt geven. Een bezoek aan de demovijver zal u overtuigen: 06-53709227.

(advertentie)

EXCLUSIEVE LEVERANCIER VAN GRAVELWHITE®

SIERVISKWEKERIJ EN VIJVERSPECIALIST DAAN FRANKE
 Aanleg en onderhoud
 Alle vijverbenodigdheden
 Voer, medicijnen, waterkwaliteit
Molenweg 37-a
2681 RE Monster
T 0174-245000
M 06-53709227
E info@koi-kas.nl
I www.koi-kas.nl

