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omgeving te scheppen waar
Koiliefhebbers elkaar kunnen ont-
moeten, Koi kunnen zien en discus-
siëren over Koi. Qua bezoekers-
aantallen scoren we ongeveer een
4000 bezoekers. Waarvan ongeveer
95% echte Koiliefhebbers zijn.
Bezoekers van het vasteland weten
ons de laatste jaren ook te vinden.
Alsook mensen uit de rest van de
wereld. Tijdens ons showweekend
worden er nog twee andere shows
gehouden in Engeland. Veel bezoe-
kers wonen helaas verder van ons af
dan van die shows. 

Leden.
Veel van de originele leden zijn
tegenwoordig nog steeds lid van
onze club. Twee zeer belangrijke
oprichters waren destijds ook al de
grondleggers voor de BKKS in
1970. Een verrassend feit is dat
ongeveer 70% van de huidige
leden al meer dan 15 jaar lid zijn.
Een interessant gegeven dat een
lange termijn verbintenis onder-
schrijft kwam vorig jaar tijdens
onze show aan het licht. Alle vijf de
voorgaande show voorzitters werk-
ten samen om de huidige
showvoorzitter te helpen. Diegene
die ons vorig jaar heeft bezocht zal
zeer zeker met een van hen kennis
gemaakt hebben. Hij stond
namelijk achter de bar.
Onze leden komen uit alle lagen
van de bevolking en we kunnen
ons gelukkig prijzen dat veel van
de beroepen waar men in werk-
zaam is in de loop der jaren hun
nut heeft bewezen aan de club.
Maar het is de gemeenschappelijke
liefde voor de Koi die ons bij elkaar
brengt. Als men ze thuis bezoekt
ziet men pas hoe de hobby op heel
verschillende manieren beleefd
kan worden. Sommige hebben
schitterende tuinen in welke de
Koivijver de belangrijkste attractie
is. Terwijl anderen een Koivijver
hebben en de tuin staat daarbij op

de tweede plaats. Sommige experi-
menteren met de nieuwste appa-
ratuur, anderen concentreren zich
op het houden van showkwaliteit
Koi en weer anderen op het kwe-
ken van Koi. Afgelopen jaar liet
een van onze leden, toevallig één
van de oprichters van de sectie,
zijn thuis gekweekte Koi zien in

onze show. Een kleine Sanke won
de eerste plaats in zijn klasse en
derde in zijn size. Dit is natuurlijk
een prestatie van jewelste, vooral
als je weet dat één van de andere
size one Kohaku een van onze
leden 1500 euro heeft gekost (en
dat was na een fikse korting). De
Kohaku werd slechts derde. Door
de jaren heen, hebben veel leden
van de South East Sectie bestuurs-
functies vervuld bij de BKKS,
inclusief dat van voorzitter. We
hebben ook een algemeen secre-
taris, een penningmeester, een
showvoorzitter geleverd en mo-
menteel een Public Relations
bestuurslid. Als extra was een lid
van onze sectie voorzitter van het
Judges Standard Comittee
gedurende meerdere jaren. Twee
leden hebben het gebracht tot jury
en momenteel hebben we drie
leden als JSC trainee judges.

Wilt u meer weten.
Als u nog meer over ons te weten
wilt komen, we hebben onze eigen
site: www.koi-clubs.com/SouthEast
deze pagina’s bevatten een boel
informatie die overigens niet alleen
maar over de sectie gaat. Mijn
excuses dat het meeste in het
Engels is, één artikel daarentegen is
wel in het Nederlands geschreven.

Wat nu?
Het uitwisselingsbezoek tussen de
SE sectie en de NVN. Het eerste
gedeelte van deze Koitrek vindt
plaats in Arcen. Wij zijn de mensen
die het Koitrek 2004 logo dragen.
Als je eens goed wilt lachen, vraag
dan aan een van de Engelse
trekkers, het woord “uitwisselings-
bezoek” uit te spreken. De tweede
helft van dit uitwisselingsbezoek is
een week later als de Nederlandse
trekkers onze show en vijvers
zullen bezoeken. Een van de
vijvers die ik probeer te regelen is
van een van onze oprichters die
momenteel een bekende kweker is.
Tot binnenkort,

Bernie Woollands
Public Relations Officer van de BKKS 

Parttime PR functionaris van de NVN in
Engeland

114

N I S H I K I G O I V E R E N I G I N G N E D E R L A N D

I N F O R M A T I E F

Zoals u al eerder in dit blad heeft
kunnen lezen vertrekken we op
vrijdag 27 augustus 2004 met de
bus naar Engeland om daar
enkele vijvers, handelaren en de
BKKS South East Open Koi-
show, te bezoeken. De aanmel-
dingen overtroffen onze stoutste
verwachtingen zodat we al
genoodzaakt waren om een twee-
de bus te huren. Hier hebben we
nog enkele plaatsen vrij. Dus
mocht u nog interesse hebben om
mee te gaan. Meld u dan meteen
aan bij Wilhelmien van
Duijvenbode via ons algemeen
infonummer: 0412-646044.
De busreis inclusief twee
hotelovernachtingen met ontbijt,
een uitgebreid diner en een gezel-
lig eten samen met de South East
club leden kost u slechts € 200,-
per persoon. Werkt u als vrij-
williger op de Holland Koi Show
dan krijgt u nog eens korting op
dit bedrag, zodat u misschien 
wel voor € 100,- op reis kunt.
We worden ter plekke rondgeleid
door Bernie Woollands en hij wil
graag via deze weg zijn club aan u
voorstellen. Zodat u zich een
beeld kunt vormen van waar we
naartoe gaan.
De South East Sectie van de
BKKS.

Geschiedenis.
De South East Sectie werd opgericht
in 1980 toen vijf leden van de
Londen sectie besloten om samen
met enkele andere Koiliefhebbers in
hun buurt een eigen club op te rich-
ten. Toen ze hun club hadden
opgericht vroegen zij de BKKS of
zij een sectie konden worden. De
sectie status werd in 1981 toege-
kend.

Geografie.
De South East Sectie beslaat dat
gedeelte van Engeland ten zuiden
van de rivier de Thames en wel dat

deel wat het dichtst bij continentaal
Europa ligt. Het hoofdkwartier is in
een dorpje met de naam Chelsfield
in de provincie Kent. Chelsfield is
beroemd in Koikringen om de
Koidealer “Koi Water Barn” wiens
oprichter, John Pitham ooit lid was
van onze club. In het begin besloeg
de club zijn territorium geheel Kent,
maar tegenwoordig is er een andere
sectie ontstaan in het zuiden en
daarom beslaat het South East
gebied tegenwoordig de volgende
gebieden: North Kent, South
London, Surrey, West Sussex, and
West Berkshire.

Activiteiten.
Elke vierde zondag van de maand
komen we bij elkaar om over de
bredere aspecten van de Koihobby
te discussiëren. Tevens proberen we
elkaar bij te staan in geval van pro-
blemen. Bij zeven van de twaalf
bijeenkomsten hebben we een gast-
spreker. Normaal gesproken iemand
uit de Koi wereld maar inciden-
teel ook uit andere gebieden zoals
bijvoorbeeld bonsai. Andere bezig-
heden tijdens deze bijeenkomsten
zijn onder andere het bekijken van
de laatste nieuwe Koi video’s
inclusief zelfgemaakte bij onze
leden thuis. Afgelopen jaar hadden
we de unieke gelegenheid om de
vijvers van enkele van onze leden en
onze Koishow te zien door de ogen
van bezoekers. Jan, Dirk &
Wilhelmien van Duijvenbode stuur-
den ons een DVD die gemaakt was
tijdens de Koitrek 2003. De DVD

liet zelfs zien dat één van onze leden
echt aan het werk was op de show.
Voordat we dit bewijs in handen
kregen hebben we hem er altijd van
beschuldigd dat hij zich altijd druk-
te als er gewerkt moest worden. 
Naast de bijeenkomsten organiseren
we ook clubkas spekkende
activiteiten en nog andere leuke
activiteiten. Twee keer per jaar
hebben we een Koi veiling waar-
door we onze leden in de gelegen-
heid stellen Koi te kopen en te
verkopen. Koi Water Barn orga-
niseert ook een veiling en een
activiteit genaamd Extravaganza
waar beroemde Japanse kwekers
een lezing geven. De South East
zorgt altijd voor extra mankracht tij-
dens deze evenementen in ruil voor
een kans om de club te promoten.
Tijdens Kerst hebben we elk jaar
een Kerstparty waar een van onze
leden voor het eten zorgt. Toevallig
is dit lid ook Chef-kok. Hierdoor
krijgen we een Kerstdiner wat
vergelijkbaar is met sommige
tophotels in Londen waar ze toeval-
lig werkt. Net als dat ze voor het
eten zorgt, bedenkt zij ook het
thema van het feest. We verwachten
dat de leden in stijl van het thema
gekleed komen. Gedurende de
afgelopen jaren hebben we al
thema’s gehad zoals Caribisch, de
40er jaren, Maffia, bekende mensen
en het afgelopen jaar “terug naar
school”.
Onze grootste activiteit is onze jaar-
lijkse Koishow. Zoals sommige wel
weten worden er veel Koishows
gehouden in Engeland: afgelopen
jaar 18 waarvan 16 georganiseerd
door BKKS secties. Boven aan de
lijst staat de BKKS National en naar
onze mening staat onze show op een
tweede plaats. Vergeleken met de
National en de Holland Koi Show is
onze show kleiner met slechts 40
vats en ongeveer een gemiddelde
van 300 Koi in de wedstrijd. Maar
we compenseren dat door een


