Kohaku
De Kohaku is nog steeds de populairste koi in Japan, al ziet men de Sanke en de Showa’s steeds meer
in populariteit toenemen. De kiwa (randen om de rode pigmentatie) is steeds beter geworden. Rode
aanzet op de borstvinnen ( Mohito ) mag, als de rest van de koi optimaal is. De Kohaku is een van de
oudste soorten, dus zijn er verschillende varianten:

Nidan Kohaku:
Bij deze twee-staps Kohaku ligt de voorkeur bij rood vanaf het begin van het hoofd. De tweede stap
begint net achter de borstvinnen. De witte scheiding behoort niet te groot te zijn.

Sandan Kohaku:
Bij deze drie-staps Kohaku geldt hetzelfde als voor de Nidan Kohaku. Hoe gelijkmatiger de patronen,
hoe beter.

Yondan Kohaku:
Dit is een vier-staps Kohaku. De tekening op het hoofd is vaak wat klein. Het is belangrijk dat de
laatste tekening eindigt bij de staartaanzet.

Maruten Kohaku:
Deze koi kan uit een verschillend aantal stappen bestaan. Het kenmerk van deze Kohaku is, dat er op
het hoofd van de koi een ronde losstaande stip bevindt. Het verschil met de Tancho is, dat de Tancho
verder op het lichaam absoluut geen rode patronen behoort te hebben.

Kuchibeni Kohaku:
Deze koi wordt vaak de kussende koi genoemd. Deze Kohaku heeft namelijk rode lippen. De rest van
de aftekeningen speelt dus geen grote rol.

Menkaburi Kohaku:
Het is bij deze koi belangrijk dat het hoofd met een rode kleur wordt bedekt. De rest van het lichaam
kan in een verschillend aantal stappen worden verdeeld.

Hi Kohaku:
Bij deze koi loopt het rode patroon ononderbroken door over het gehele lichaam. Het mooiste is,
wanneer het wit helder is en het contrast goed zichtbaar.

Tancho Kohaku:
Deze koi heeft een rode ronde losstaande stip op het hoofd. Op de rest van het lichaam mag deze koi
geen aftekeningen of patronen vertonen.

