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Op bezoek bij
Kejava Koi
Vele koidealers delen buiten hun liefde voor de Koi nog een andere grote liefde, namelijk die voor hun hond. Zo
ook Kees en Nelly van den Berk, die stapelgek zijn op een kleine, witte pluizebol, de malthezer Lady. Echt een
heel schattig hondje dat iedereen vriendelijk begroet. Omdat ik zelf ook 2 ‘straatpluizebollen’ heb, was hondje
Lady de eerste die uitbundig werd begroet. Tja, wat zal ik zeggen? Een tik van mij! Ik ben nu eenmaal gek op
die viervoeters. Als ik zou moeten kiezen tussen mijn Koi of mijn hondjes, ik moet er niet aan denken!
Tekst Henny van Groesen Foto’s Alex Blomsteel

Maar goed, terug naar Kejava-Koi in Rosmalen. Eigenaars zijn Kees en Nelly, die al ruim 44 jaar lief
en leed delen. Veel lief, maar helaas ook veel leed.
Doordat Kees jaren geleden invalide is geworden
als gevolg van een foute behandeling in het ziekenhuis kwam hij thuis te zitten. Omdat hij een been
moest missen, kon hij zijn oude beroep niet meer
uitoefenen en kwam hij - zoals hij dat zelf zegt totaal buiten de maatschappij te staan. En dat was
iets wat hij niet kon verdragen. Kees en Nelly zijn
echte Brabanders, gezelligheid voorop.

drijfveer was Kees een leven in de maatschappij
terug te geven. Zij wist als geen ander dat Kees niet
zonder mensen kan en dat sociale contacten voor
hem van levensbelang zijn. Achter de geraniums
zitten komt niet in zijn woordenboek voor. Kees
was in 2004 al ruim 10 jaar een gepassioneerde
koihobbyist en – waar ze ook kwamen te wonen –
een vijver heeft altijd deel van de tuin uitgemaakt.

Familiebedrijf

Kees kon van zijn hobby nu zijn beroep maken en
dat is na ruim 6 jaar een hele goede keuze gebleHet was Nelly die in 2004 de aanzet heeft gegeven ken. De naam Kejava-Koi is een samentrekking van
om samen Kejava-Koi te starten. Haar voornaamste de namen van hun 3 kleinkinderen: KElly, JAne en

Koi Wijzer

BOVEN: Een blik in
de netjes verzorgde
winkel.
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VAléria. De kleindochters zijn, net als hun ouders,
ook ‘koigek’ geworden in de loop der tijd, dus je
kunt eigenlijk rustig zeggen dat Kejava-Koi een familiebedrijf is. De aanhang van de kleinkinderen
deelt de koi-passie ook, een genot voor Kees en
Nelly, want als ze er eens even tussenuit willen, is
er altijd wel iemand die de zaak kan runnen en de
vissen verzorgt.

“De naam Kejava-Koi is een
samentrekking van de namen van hun 3 kleinkinderen:
KElly, JAne en VAléria.”
Koi Wijzer

Kejava-Koi verkoopt uitsluitend Japanse Koi, in
grootte variërend van 10 tot ruim 80 centimeter,
die hij via Ornafish importeert. Door zijn uitstekende verstandhouding met Rob de Vos van Ornafish kan Kees heel gedetailleerd doorgeven wat hij
van welke kwekers wil hebben, en zijn bestellingop-maat zal later perfect worden afgeleverd. Kees
wil dolgraag met Ornafish zelf naar Japan om het
‘Japan-gevoel’ te beleven. Omdat Kees door zijn
handicap niet heel mobiel is, wordt een en ander
bekeken en zal Kees binnenkort zeker zelf naar het
land van de rijzende zon vliegen om vissen te selecteren.
De zaak is niet groot, maar heel goed verzorgd; >>

BOVEN: Nelly, Kees en
malthezer Lady in de
binnenplaats van hun
speciaalzaak.
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schoon en overzichtelijk. Het standaardassortiment dus dat de vissen zich niet happy voelen.
is aanwezig en wat niet op voorraad is kan worden
besteld.
Vijverontwerp
Bij Kejava-Koi kun je ook terecht om een vijver te
Hygiëne en gezondheid
laten ontwerpen en aan te leggen. Kees besteedt
Kees en Nelly hebben hygiëne en de gezondheid de aanleg uit, maar ontwerpt de vijver en het hele
van hun vissen als allerhoogste prioriteit gesteld. systeem zelf en houdt altijd de begeleiding en suEr komt geen enkele vis van buitenaf de zaak bin- pervisie. Ook gaat Kejava-Koi op bezoek bij mennen en geen enkele vis die niet 100% in orde is sen met problemen, zodat men niet met zieke visgaat de deur uit. Kees zegt dat hij er alles aan doet sen hoeft te gaan leuren. Kees vindt dit eigenlijk de
om dit zo te houden en dat dit wordt gewaardeerd beste methode, omdat hij dan ook gelijk de omblijkt uit hun klantenkring, die zich ver buiten de standigheden ziet waarin de vissen leven. Hij kan
regio uitstrekt.
op basis daarvan een gericht advies geven en een
doeltreffende behandeling starten.
Kees en Nelly ergeren zich wel aan het feit dat koihobbyisten niet altijd eerlijk zijn. Op de vraag naar Kejava-Koi beschikt over 60.000 liter water verde omstandigheden waarin ‘hun’ Koi terechtko- deeld over een grote buitenvijver en 5 verkoopbakmen. wordt niet altijd eerlijk geantwoord. Mensen ken van verschillende afmetingen. De Koi komen
vertellen dat ze een grote vijver hebben met een van kwekers als Aoki, Kasé, Shinoda, Oofuchi,
prima filtersysteem, maar dan blijkt de waarheid Maruheru, Ishihara, Conyas en Sakai. Allemaal
wel eens anders te liggen en is de ‘grote, goed ge- namen uit Niigata. Iedere verkoopbak heeft zijn
filterde vijver’ in werkelijkheid een bakje van 1500 eigen filtersysteem, en een eigen schepnet, koisok
liter, waar niet eens een filter op staat! Niet zo raar en bowl.

Koi Wijzer

BOVEN: Een blik op de
prachtige showvijver
van Kejava-Koi.
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De favoriete variëteit van Kees is de Showa en van
Nelly de Goshiki. Nelly’s lieveling (die overigens
niet te koop is) heeft al vele prijzen gewonnen op
de diverse koishows.

Service, kwaliteit en eerlijkheid
Service, kwaliteit en eerlijkheid zijn de woorden
waar Kejava-Koi voor staat. Hartelijkheid en gastvrijheid is wat Kees en Nelly uitstralen.
Kees en Nelly krijgen vele nieuwe producten aangeboden die ook allemaal serieus worden getest.
Enkel de producten waar ze 100% tevreden over,
worden aan het assortiment toegevoegd. Zo zijn
ze onlangs dealer geworden van Vira-Sure. Een revolutionair product waar Kees alles over weet te
vertellen uit eigen ervaring.
Na een gezellige middag als Brabanders onder elkaar, gaan we weer naar huis. Alex had af en toe
wat moeite om die Brabantse spraakwatervallen
te volgen, maar hij heeft zich toch aardig weten
te redden. “Ja”, zegt hij als we in de auto zitten,
“Brabantse gezelligheid bestaat dus echt”. En dat is
ook zo. Kees en Nelly, hartelijk bedankt voor een
heerlijke dag. We komen gauw nog eens een bakkie doen! <<

Kejava-Koi
Johan Frisostraat 10
5246 TH Rosmalen
Website: www-kejava-koi.nl
Email: info@kejavakoi.nl

BOVEN: Koi in overvloed bij Kejava-Koi.
LINKS: Een prachtige
Asagi uit het assortiment van Kejava-Koi.

Koi Wijzer
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