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Woord vooraf
“Time flies when you’re having fun”. 
De herfst klopt alweer stevig op de deur
en met de BVK zijn we daarmee bij onze
derde nieuwsbrief aanbeland. Voor wat
de ‘fun’ betreft, die is er bij de BVK volop.
We genieten keer op keer van de fantasti-
sche verhalen over de belevenissen van
onze geliefde projectspiegels in onze ru-
briek ‘Spiegel van de maand’. Het verlan-
gen naar een ouderwetse wintermeeting
om ervaringen tussen projecten uit te
wisselen groeit hiermee met de dag. En
die meeting komt er!  Noemenswaardig
is het project ‘Spiegelbeelden’, een studie-
project waar flink wat SKP-data in ver-
werkt zijn en waar we jullie op onze
meeting hopelijk deelgenoot van kunnen
maken. Daarnaast hebben we de laatste
tijd interessante bezoeken gebracht aan
diverse leveranciers van kweekkarper.
Variatie blijft het toverwoord en het is
goed om te zien dat iedere kweker/leve-
rancier een visie heeft op een goed pro-
duct voor de hengelsport.

Het ledenaantal van de BVK heeft inmid-
dels de grens van 100 overschreden. Het is

niet onze ambitie om (heel) groot te wor-
den, wel om omringd te worden door sym-
pathisanten en meedenkers. En dat gevoel
krijgen we gelukkig steeds meer.
Aangezien we met onze doelstellingen inzet-
ten op zowel Nederland als België zijn we
extra blij met onze Vlaamse versterking:
Maiko Busschaert, die zich verderop aan jul-
lie voorstelt. Tegenslagen zijn er ook voor de
BVK. Zoals in de notities van Joris te lezen
valt is het gehoopte convenant met het be-
roep definitief van tafel. Dit betekent echter
niet dat al ons harde werk voor niets is ge-
weest. Op lokale schaal hopen wij alsnog de
vruchten van de ingeslagen weg te plukken.

Deze herfst zullen er weer heel wat spiegel-
en (edel)schubkarpertjes worden uitgezet in
Nederland en België. Steek, waar het kan, je
handen uit de mouwen en draag bij aan de
toekomst van het karpervissen. Veel leesple-
zier met deze nieuwsbrief en hopelijk tot
ziens op onze BVK-meeting of aan de water-
kant!

Christian
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Algemene info:
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krijgen een sleutel en kunnen zelf info over hun project posten.



SKP Kort
Veel projecten maken wat terugmeldin-
gen betreft een vrij mager jaar mee. Het
afschuwelijke voorjaar en magere begin
van de zomer zullen een rol hebben ge-
speeld. De karper was van slag. Dat ver-
klaart wellicht ook de ongebruikelijke
verplaatsingen. Karpers die jarenlang
vrij vast in een bepaald deel van het water
verkeren duiken ineens (groepsgewijs) op
in een heel ander deel. Typerend voor die
jaren is ook dat het aantal niet eerder ge-
melde projectspiegels veel hoger ligt. Van
de 12 meldingen van de 2001 rijenkarpers
in de Amstelboezem in 2013 zijn er tot nu
toe dit jaar maar liefst 5 nooit eerder ge-
meld! En dat in zones waar de hengelin-
spanning elk jaar ongeveer gelijk is. 

Een dubbel bijzondere melding van Joey
van de Hart afgelopen mei. Deze jonge gast
wist in één sessie in de Amstel twee project-
spiegels (beide Valkenswaarders) van meer
dan 15 kilo te vangen. De eerste van de juni
1998-lichting en de andere was afkomstig
van de rijenlichting 2001. Bij mijn weten de
eerste 2001-rijen boven de 15 kilo-grens in
Nederland. 

Het groeiseizoen is erg laat op gang geko-
men. Pas na de paaitijd kwam de groei bij
oudere (k6-plus) vissen echt op gang. Jonge
vissen (k2 tot k5) beginnen (zeker als ze niet
meepaaien) in de regel eerder in het seizoen
met groeien en lieten ook dit jaar weer

sterke groeistaaltjes zien. De meest opval-
lende groeiers blijven de Villedonners.
Begin september kwam er een melding van
de Zuidelijke randmeren van een spiegel
van 9.500 gram. Dan denk je niet gelijk aan
een visje van december 2011. Toch bleek dat
het geval. 

Uitzonderlijk is het voortvarende begin van 
SKP Brielse meer/Bernisse. Binnen een jaar
na uitzetting komt dit project al uit op een
terugmeldpercentage van bijna 40%. Dat
betekent dat 4 van de 10 uitgezette vissen al
één of meerdere keren op de kant zijn ge-
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weest en bovendien, en dat is minstens zo
bijzonder, ook met foto zijn aangemeld. Het
heeft alles te maken met de inspanningen
van Marcel Aarden (zie ook Projectspiegel
van de maand augustus) en vooral ook met
‘Facebookmonitoring’. Op een aparte Face-
bookpagina worden vangsten gemakkelijk
gedeeld. Het matchen van de spiegels heeft
Marcel zelf opgepikt. Checken doe ie bij ons.
Dat is vaak nodig want een ander nieuwig-
heidje van het Facebooktijdperk is dat foto’s
worden geschoten met mobieltjes en dat
geeft niet altijd de beste foto’s…

Geplande uitzettingen
Op onze site hopen we binnenkort een uit-
zetagenda te hebben zodat je snel op de
hoogte bent van geplande uitzettingen en
eventueel een handje kunt helpen. De
meeste ‘uitzettende’ projecten staan op het
punt om te bestellen en laten de keuze af-
hangen van het aanbod. Enkelen hebben al
gekozen. Op 23 november gaat een van de
grootste SKP-en tot nu toe los. SKP Bene-
denrivieren heeft sinds afgelopen voorjaar
toetstemming van Rijkswaterstaat om hun
omvangrijke uitzetprogramma te starten en
de bestelling bij Carpfarm is rond. Het
mega-project wordt geheel gefinancierd
door de federatie Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. Ik ben zeer benieuwd naar de
resultaten van de monitoring op dit giganti-
sche systeeem. Ze kunnen dat weekend wel
wat vrijwilligers gebruiken en je kunt daar-
voor mailen naar;
karper@sportvisserijzwn.nl 

Voor alle nieuwtjes rondom SKP-en houden
we ons aanbevolen: 
contact@karperbeheer.nl

Joris  

Check je match
Deze service is te vinden in het menu op de
website. We ondersteunen je bij het verge-
lijken van terugvangst met plankfoto. 
Het kan soms net de twijfel wegnemen en
we hebben gemerkt dat het zowel bij be-
ginnende als meer ervaren ‘matchers’
aanslaat. De afgelopen maanden is zelfs
gretig gebruik gemaakt van ‘Check je
match’.

We hebben een extra belang bij deze dienst:
menig SKP heeft een langer wordende was-
lijst aan niet gematchte spiegels. Dat ont-
moedigt zowel terugzoeker als inzender. 
Het monitoringsgedeelte van een project
verwatert dan gemakkelijk en dat is jammer.
Dus twijfel niet (in je uppie), maar deel je
twijfel met ons. Stuur vangstfoto en ver-
meende plankfoto naar ons toe. Het bevor-
dert het wetenschappelijk tintje aan de
projecten en bovendien vinden wij het leuk
om te doen. 

Karperbenutting:
Van convenant naar
richtlijnen
Er is veel gebeurd sinds de vorige nieuws-
brief. De KSN was niet positief over het
eerste concept convenant. Aangezien het
een concept betrof hebben we in een goed
gesprek duidelijk kunnen maken dat veel
van de geuite bezwaren verholpen konden
worden. (verwijzing naar onze site). De
gegronde bezwaren van De KSN hebben
we verwerkt in het vervolgtraject. Voor
de uitvoering van dit convenant zouden
we iedereen hard nodig hebben, maar het
draagvlak in eigen kring leek helaas
vooralsnog onvoldoende. 

Op hetzelfde moment bleken er bij het be-
stuur van de Combinatie van Beroepsvissers
(CvB), ook ineens bezwaren tegen de weg
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van het convenant. Jammer. Wanneer je zo
dichtbij een overeenkomst bent komt het
ook des te harder aan als een schubmonu-
ment of projectspiegel van open water voor
een paar euro verdwijnt in karperput of vis-
koekjes. 

De BVK staat achter de win/win constructie
van het convenant die tot vlotte afspraken
tussen beroepsvissers en belanghebbenden
kan leiden, maar we realiseerden ons steeds
meer dat de echte afspraken over benutting
op locaal niveau dienen te worden gemaakt.
De CvB concludeerde hetzelfde.  Zij stelt nu
voor om aan de tafel van de Visstandbeheer-
commissies (VBC’s) komende tijd afspraken
over benutting te maken. Daar zitten im-
mers sport en beroep al om dezelfde tafel.
Dat is niet het ei van Columbus, overigens.
In 2001 verscheen al de KSN Visie karper-
beheer binnen VBC’s met exact dezelfde
(bij)bedoeling: een einde maken aan benut-
ting van spiegelkarper en grote schubkar-
per. In de afgelopen 15 jaar heeft dat in
VBC’s echter nauwelijks tot de door ons zo
gewenste afspraken geleid. 
We krijgen een nieuwe kans. De CvB vraagt
aan de BVK om richtlijnen voor karperbe-
nutting op te stellen waarmee beroepsvis-
sers in de VBC uit de voeten kunnen. Dat
willen wij graag doen. Echter we hebben ge-
leerd van onze vorige poging. We zien het
grote belang dat richtlijnen voor benutting
breed gedragen worden. Een belangrijke
stap is dat wij - met de massaal onderte-
kende petitie Laat de spiegels voor de sport!
nog steeds op zak - aankloppen voor overleg
bij de georganiseerde hengelsport. 

Eén actie van het oude convenant willen we
niet uitstellen: het opstellen van een posi-
tieve lijst van beroepsvissers die karpers zo
onbeschadigd als mogelijk terugzetten. 
Stoppen is geen optie…

We houden jullie op de hoogte. 

Joris

Klanken uit het 
Zuiden
Ook in Vlaanderen zit de zomer er inmid-
dels op. Niet zomaar een zomer trouwens.
Begin juli was er het overleg tussen visse-
rijbiologen, viskwekers/leveranciers en
vertegen- woordigers van de hengelsport
(BVK en VBK). Tijdens dat debat werd ge-
zocht naar de ideale uitzetperiode voor
kweekkarper. De kwaliteit van de slijm-
huid, maar ook de vetlaag, zijn van door-
slaggevend belang in het kader van
overleving. Die slijmhuid is op zijn dikst
in oktober/november. 

Wanneer de karper zijn of haar metabo-
lisme op een lager pitje begint te draaien,
kan de kweker beginnen afvissen. De peri-
ode van tijdelijke stockering (opslag) zo kort
mogelijk houden, is vervolgens de bood-
schap. Een tweede gespreksonderwerp was
het ideale formaat van ‘uitzetkarpers’. We
moeten meteen een onderscheid maken tus-
sen het ideale gewicht zonder rekening te
hoeven houden met externe factoren, en het
ideale gewicht wanneer het kostenplaatje
gaat meespelen. In dit laatste geval zal het
stukgewicht beduidend lager liggen, omwille
van de eenvoudige reden dat je meer stuks
voor hetzelfde gewicht hebt. De aanko-
mende jaren zal er in Vlaanderen op afge-
sloten water geëxperimenteerd worden met
éénzomerige vissen. Het volledige verslag
van dit overleg kan je nalezen op de BVK-
site onder knop: http://www.karperbe-
heer.nl/karperkweek/kwekers-leveranciers
/behandeling-uitzetkarper/

Geplande uitzettingen

Aankomende winter wordt er een derde en
(voorlopig) laatste keer uitgezet op de rivier
de Leie. Zowel in Oost- als in West-Vlaande-
ren wordt er 220kg uitgezet. Ook op onze
andere ‘grote’ rivier de Schelde staat er wat
te gebeuren. De sterfte van vorig jaar zal
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daar gecompenseerd worden middels het uit-
zetten van kweekvis. Immers, uit recente vis-
standbemonsteringen uitgevoerd door ATKB
in opdracht van ANB, blijkt dat het totale vis-
bestand kort na de vissterfte, op basis van de
eerste bemonstering, gemiddeld wordt inge-
schat op 9.6 kg/ha. Naast voorn en brasem
staat ook karper op het herbepotingsplan.
100kg per jaar, en dit drie winters na elkaar.
Het spreekt voor zich dat we deze kans niet
onbenut laten, en de spiegeltjes van dichtbij
gaan monitoren. Verder is er de tweede (van
in totaal drie) uitzetting op de Leuvense vaart
van 125kg. De kwekers/leveranciers van
dienst zijn Bynens en Corten.Ook in de pro-
vincie Antwerpen is niet stilgezeten. Daar
werd een dossier ingediend waarin het eenzij-
dig schubkarperbestand van het Zeekanaal in
kaart werd gebracht. Begin september is ook
hier gunstig advies gegeven, en kan in de win-
ter van 2014 een eerste keer 170kg - en dit drie
jaar na elkaar - worden uitgezet. Opnieuw een
project met volledige monitoring!
Eveneens in Antwerpen, maar dan op het Al-
bertkanaal, staat aankomende winter een be-
perkte uitzetting van 100kg (schub en spiegel)
op de uitzetagenda. Of we nog hete ijzers in
het vuur houden? Tuurlijk! Op dit eigenste
moment zijn hengelaars van het kanaal Kort-
rijk-Bossuit het bestand in kaart aan het
brengen door middel van de gekende hen-
gelvangstgegevens. Als hieruit blijkt dat er
sprake is van een onderbezetting, kan ook
voor dit kanaal een aanvraag ingediend wor-
den. In een volgende nieuwsbrief kunnen we
misschien al terugblikken op enkele gereali-
seerde uitzettingen. Hou ook de site
www.spiegelkarperproject.be in de gaten.
Daar zal elke uitzetting zo snel als mogelijk
aangekondigd worden. Terugmeldingen ten
slotte. Het kanaal Gent-Oostende is ook dit
jaar koploper wat aantal terugmeldingen be-
treft. Inmiddels is de teller de veertig voorbij.
Zo nu en dan sluipen de eerste +10kg spiegels
tussen de vele terugmeldingen door. Ook de
rivieren IJzer en Leie gaven enkele van hun
schatjes prijs. Met het najaar voor de deur
wachten ons vast nog enkele verrassingen!
Filip

Op bezoek bij... 
Jan Van Mechelen te
Valkenswaard
Op zaterdag 28 september trok het 
BVK-bestuur en twee van haar adviseurs
richting Zuid-Nederland. Jan van Meche-
len, zaakvoerder van viskweekcentrum
Valkenswaard, had immers het licht op
groen gezet voor een gesprek over de situ-
atie op vandaag, maar vooral over de toe-
komstige karperleveranties. De afgelopen
jaren heeft Viskweekcentrum Valkens-
waard de SKP-en vaak teleurgesteld,
maar Van Mechelen heeft de hoop niet op-
gegeven een speler te blijven op het gebied
van karperkweek. 

Het overleg verliep in een bijzonder posi-
tieve sfeer. En jawel, meermaals kon onze
voorzitter - Joris - positieve en hoopge-
vende afspraken noteren in zijn geïmprovi-
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seerde agenda. Vooreerst was er het nieuws
dat de kunstmatige bevruchting dit voorjaar
schitterende spiegeltjes had opgeleverd.
Volschub bleek zowat de standaard. Je
moet het gezien hebben om het te kunnen
geloven.

Ook wat schubkarper betreft heeft Jan van
Mechelen niet stilgezeten. De afgelopen
jaren is Jan met ouderdieren vanop de
kwekerij aan de slag gegaan, en werd er tel-
kens geselecteerd op bouw. Hooggebouwde
schubs met een leuk knikje, we noemen ze
tegenwoordig ‘edelschubs’, zijn al vanaf
aankomende winter volop te leveren. De
voorraad is indrukwekkend te noemen.
Schrijven we hier een stukje geschiedenis,
mensen? Mogen we naast de authentieke
Valkenswaardspiegel nu ook de Valkens-
waardschub boven de doopvont houden?

Een schubkarper met de genen van genera-
ties Valkenswaard/Heidemij in zich. 

Na de gesprekken was het tijd voor een uit-
gebreide rondleiding op het bedrijf. Als kin-
deren in een snoepwinkel flaneerden we
tussen de vele kweekbakken. Een specifiek
aquarium kon op wel erg veel aandacht re-
kenen. Piepjonge spiegeltjes, amper 3cm
groot, maar wat een beschubbing! Broed
van dit voorjaar, onze toekomst? Ook bui-
ten werden we met verstomming geslagen.
De vele vijvers kenden telkens een andere
bezetting. Ook het telen van siervissen heeft
Jan aardig onder de knie. Op een viertal vij-
vers bijvoorbeeld vlogen tienduizenden
goudwindes als gekken op enkele scheppen
drijvend voer. Wat ‘n schouwspel!

Filip
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Het BVK-bestuur
breidt uit
Aan het eind van een (te) warme zomer,
kon het BVK-bestuur een nieuwe kracht
strikken. Een Vlaming, nog wel. Op onze
nakende ledenvergadering in december
zal bij stemming beslist worden of we
Maiko ook officieel in onze rangen mogen
sluiten. Aan jullie de keuze! Bij wijze ken-
nismaking laten we Maiko zelf aan het
woord:

Mijn naam is dus Maiko Busschaert, ik
woon in Waregem met mijn echtgenote
Timna en ons vierjarig zoontje Mathijs en
zou graag als tweede Belg het BVK-team
versterken. Rond mijn twaalfde kon ik mijn
eerste karpertje strikken op de vaste hengel
en sedertdien ben ik volledig in de ban van

deze sterke, sluwe maar bovenal gevarieerde
vissoort. De eerste jaren viste ik vooral op
parkwatertjes, later op oude rivierarmen
(waar er heel wat van te vinden zijn in mijn
streek) en daarna op de kanalen in West-
Vlaanderen. Ook de randmeren van het IJs-
selmeer en het Ijsselmeer zelf wekten mijn
interesse op en konden al op enkele voor-
zichtige pogingen rekenen. 
Het viel mij toen al op dat door de jaren
heen het bestand aan spiegels en de alge-
mene karperdensiteit (bezettingsgraad) vrij-
wel overal op openbare wateren aan het
slinken was. Met bewondering volgde ik via
de hengelsportmedia het ontstaan van spie-
gelkarperprojecten in Nederland.
Een vijftal jaar geleden startte ik met mijn
vader aan een heuse uitdaging, namelijk het
proberen vangen van een karper op de rivier
de Leie. Nog nooit hadden wij daar een kar-
pervisser gezien, laat staan ooit een karper
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te hebben gezien. Het water is dan ook een
goeie dertig jaar zo goed als volledig ver-
vuild geweest. Dagelijks reed ik op het jaag-
pad met de fiets naar mijn werk. Achttien
kilometer heen, en evenveel terug. Op belof-
tevolle plekjes bleef ik steeds even hangen
en tuurde in het water. Op een dag zag ik zo-
waar een school baarsjes en enkele dagen
later hetgeen waar ik al die keren naar op
zoek was geweest: een karper! Een schub
van een goeie 3kg aasde tussen de keien in
het kantje!

Snel werd met mijn vader een goeie stek ge-
zocht niet ver van huis zodat dagelijks voe-
ren geen karwei zou worden. Al vrij snel
konden we enkele schubjes buitmaken. Stuk
voor stuk prachtige langgerekte schubkar-
pers in de categorie 2 tot 6kg. Dit ging zo
door tot we na enkele seizoenen ook al wat
schubkarpers individueel begonnen te her-
kennen. Dit wees op een lage densiteit voor
toch wel een groot, uitgestrekt maar tame-
lijk nieuw water.  Plots ving ik in november
2011 een vis die ik nooit meer zal vergeten:
Een pracht van een spiegeltje, zwakbe-
schubd en met een superknikje op 4kg! Op
dat moment was er nog geen spiegelkarper-
project op deze rivier dus het was voor mij
even een raadsel waar dit pareltje vandaan
kon komen. Via de website www.spiegelkar-
perproject.be  kwam ik in contact met Filip
Matthys en hij mailde mij enkele dagen later
dat ‘mijn’ spiegeltje een heus projectspiegel-
tje was van het kanaal Gent-Oostende. Het
beestje was in Oost-Vlaanderen de Leie op-
gezwommen, en een goeie 25km stroomop-
waarts op ons stekje neergestreken. Mijn
allereerste projectspiegeltje! Het begin van
een nieuwe dimensie binnenin mijn passie
karpervissen.

Het meewerken aan spiegelkarperprojecten
en uitzetten van deze beloftevolle jonkies
biedt mij alvast evenveel plezier als een la-
tere terugvangst op een plek waar je hen to-
taal niet verwacht.

Maiko

Projectspiegel van
de maand
Oktober 2013: 
De verstekeling revisited

De eerste projectspiegel van de maand
was de Verstekeling. Een opmerkelijke
vangstgeschiedenis van een Duitse karper
die in 2002 werd uitgezet in het Amstel-
kanaal in Amsterdam.

Bij punt 7 in het blauwe kader waren we in
februari gebleven. Wat zou De Verstekeling
doen? Was het een eenmalig uitje naar de
Ijsselmeerboezem geweest of had de vis de
smaak van het zwerven te pakken? Kort na
publicatie kwamen de volgende meldingen
van de vis binnen. Beide meldingen redelijk
dicht in de buurt van het uitzetpunt. (zie
kader, punt 8 & 9). Hoewel de laatste vang-
plaats niet ver van het uitzetpunt was, lag
het wel in een iets andere richting dan tot
nu toe. Achteraf gezien misschien wel een
aanwijzing. In april van dit jaar kreeg ik na-
melijk een melding van de Zuidelijke rand-
meren (Eemmeer). Een fotootje van 30 kb
van een kale vis, ver weg van Amsterdam.
Toch deed m’n brein er niet lang over om
een link te leggen tussen de uiterlijke ken-
merken (de opengesperde bek en de 2 op-
vallende schubben). De Verstekeling dus.
(zie kader, punt 10).

Ik kan er niks aan doen maar ik krijg kip-
penvel van zo’n melding. Misschien iemand
die durft te voorspellen wat de volgende
vangplaats wordt? Helemaal koffiedik kij-
ken is het natuurlijk niet. Pendelgedrag
komt veel voor bij karpers. Vooral oudere
karpers vertonen dit. Wellicht omdat deze
de tijd hebben gekregen om hun omgeving
breder en dieper te verkennen. De Versteke-
ling kent de weg! Ik ben er mede door de
vangst in het Diep vrij zeker van dat hij ‘om
de noord’ is gegaan. Via de Oranjesluizen de
schakel tussen de Amstelboezem en het Ijs-
selmeergebied. Hoewel ‘meeschutten’ met
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schepen  geen groot probleem hoeft te zijn
voor trekkende karpers, is daar ook een vis-
passage. Vanaf die sluis komt de Versteke-
ling op het Buiten-IJ op en dan is het vooral
alsmaar rechtdoor naar het oosten.
En nu? Ik durf wel een flesje wijn te zetten
op een spoedige terugkeer van De Versteke-
ling in Amsterdam. Wordt dus hopelijk ver-
volgd. 

Joris 
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       Uitgezet oktober 2002 Amsterdam Amstelkanaal 39 cm 1150 gram
1.    Juli 2006 Amsterdam Amstel 4 km zuidoost 72 cm 8100 gram 
2.    Juni 2007 Diemen Trekvaart    7 km zuidoost 75 cm 10.000 gram 
3.    Augustus 2008 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 77 cm 11.000 gram 
4.    Oktober 2009 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 80 cm 13.000 gram 
5.    Maart 2011 Diemerplas (beroepsvisser) 13 km zuidoost 85 cm 13.500 gram 
6.    Mei 2011 Gooimeer 25 km zuidoost 85 cm 12.500 gram
7.    December 2011 Amsterdam Amstel  4 km zuidoost 87 cm 14.500 gram
8.    Augustus 2012 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 87 cm 14.000 gram
9.    Oktober 2012 Diep 7 km oost 88 cm 15.200 gram
10.  April 2013 Eemmeer 38 km zuidoost 88 cm 14.800 gram



Website vorderingen
Een belangrijk deel van onze energie is de
afgelopen maanden uitgegaan naar de
website. Onze bedoeling ermee is dat het
primair een overzichtelijk naslagwerk en
kennisbron wordt voor iedereen die iets
wil weten over karperbestanden en kar-
perbeheer.

Onlangs hebben we het onderdeel karper-
benutting (beroepsvisserij op karper) ge-
vuld en sinds afgelopen week is het
onderdeel karperkweek online. Komende
tijd gaan we werken aan alles wat met kar-
perprojecten te maken heeft. Op de home-
page houden we de ontwikkelingen op
karperbeheergebied bij en laten we weten
als er iets nieuws op de site te vinden is. 
De rubriek Projectspiegel van de maand
blijkt aan te slaan bij de bezoekers en
leden. We doen onze uiterste best om er ie-
dere maand eentje de ether in te krijgen.
Ken jezelf een aparte projectspiegel met
een bijzonder verhaal en wil je die met ons
delen? Graag! Verder zien we er op toe dat
onderwerpen ook up to date gehouden
worden. Denk hierbij aan 'rassen en types',
maar ook hervangsten van eerder versche-
nen 'projectspiegels van de maand'. Neem
regelmatig eens een kijkje op 
www.karperbeheer.nl en laat ons vooral
weten wat je mist. Veel kijk- en leesplezier!

Filip

Bestellen van karper
(algemeen) 
Ook wat dit onderwerp  betreft hebben we
vorderingen op onze site te melden. Neem
vooral een kijkje in het menu bij karper-
kweek. Daar tref je de karakteristieken
van een groot aantal kwekers en hun pro-
ducten. 

Om wellicht nog wat richting te geven aan je
bestelling van dit jaar twee overwegingen:
Het is duidelijk dat we als BVK alle zeilen
bijzetten om over beter beschubde spiegels
te kunnen beschikken, maar zolang dat niet
het geval is, is er wellicht een aanvaardbaar
alternatief. Wanneer je bestelt bij een kwe-
ker die louter kale spiegels op het menu
heeft, kun je besluiten om een deel te ver-
vangen door edelschubs. Misschien vreemd
voor een SKP maar het kan de redding bete-
kenen voor je monitoring. In plaats van de
spreekwoordelijke bomen die het bos aan
het zicht onttrekken hou je dan immers een
meer bescheiden controlegroep van spiegel-
karpers. Deze voorzien je van de nodige in-
formatie  over groei en verspreiding.
Bovendien vormen edelschubs een verrij-
king van je karperbestand. Veel karpervis-
sers lopen tegenwoordig weg (voor de
Vlamingen: zijn bijzonder content) met
edelschubs. 

Een andere overweging. Voorheen als COS
en nu als BVK trachten wij meer grip te krij-
gen op kwekers en leveranciers. Met als
voornaamste doel: meer schubben op de
spiegels. Ik kan me heel goed voorstellen dat
SKP-en daar geen geduld (meer) voor heb-
ben en hun eigen weg gaan door afspraken
te maken met kwekers en leveranciers. Voor
individuele projecten kan dat zeker gunstig
uitpakken. Zoals bijvoorbeeld bij het voorse-
lecteren van mooi beschubde spiegels: daar
profiteren een paar projecten van, maar de
keerzijde kan zijn dat de rest juist kalere vis-
sen krijgt. Als BVK staan wij voor het alge-
meen belang en zien we natuurlijk het liefst
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een evenredige verdeling van mooie vissen
over heel België en Nederland. 
Door als projecten wat meer één lijn te
trekken dwingen we kwekers de goede
kant op van gezonde, goed groeiende en
fraaie karpers die de variatie in bestanden
verhogen en geen sta in de weg zijn voor
scherpe monitoring. 

Hoe dan ook stellen wij het zeer op prijs
als je met ons contact houdt over afspra-
ken omtrent karperkweek en karperleve-
ranties. 

Joris 

Vooruitzichten 
karperleveranties 
Zoals de meeste leden wel zullen weten is
pas kort van te voren bekend wat een
kweker kan leveren. Het is en blijft le-
vende have en goed oogsten zijn dus niet
gegarandeerd. Zelfs zo kort voor de eer-
ste leveranties moeten we dus een slag
om de arm houden. 

Carp farm 

Eerste leveranties eind november. Dit jaar
zijn nog geen grote veranderingen in het
vertrouwde product te verwachten. Door de
natuurlijke manier van kweken is er veel va-
riatie in kleur en bouw. Rijk beschubde spie-
gelkarpers zijn (nog) uitzondering.  De trend
van iets meer schubben op de flank lijkt wel
door te zetten nu de kweker merkt dat er
een groeiende afzetmarkt is. Er is zelfs een
aparte vijver ingericht voor de opkweek van
beter beschubde spiegeltjes, maar de oogst
daarvan duurt nog 1 tot 3 groeiseizoenen.
Aan de vraag naar edelschubs kon vorig jaar
maar net worden voldaan. 
Prijs voor k3 ligt rond de 5 euro per kilo-
gram, exclusief 6% btw

Peschkes

Deze kweker is dit jaar al vroeg (einde sep-
tember) begonnen met afvissen, maar je
kunt hier altijd instappen met een bestelling
van goede kwaliteit (consumptie)spiegelkar-
pers en edelschubkarpers voor de laagste
prijs. Aart Lokhorst coördineert de bestel-
lingen. De spiegels zijn vooralsnog  gemid-
deld behoorlijk kaal. Een kweker die niet
snel in verlegenheid raakt door grote bestel-
lingen. Prijs voor k3 rond de 4 euro per kilo-
gram, exclusief 6% btw

Valkenswaard
De paradepaardjes van dit kweekcentrum,
de Valkenswaardspiegels, zijn hard to get en
kwetsbaar, maar eenmaal de eerste winters
door een absolute aanwinst voor elk water.
De visjes zijn ondergebracht bij verschil-
lende kwekers en op dit moment is nog niet
duidelijk of er dit jaar een substantiële oogst
is. Nieuw leverbaar dit jaar is de Valkens-
waardschub (zie foto pagina 7 onderaan). 
Duitsers zijn hier ook altijd in voldoende
mate te bestellen. Een deel wordt geselec-
teerd op beschubbing en gaat vaak weg als
Valkenswaardspiegel. 
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Prijs voor k3 tussen (1 en 3 kilo per stuk):
4.80 per kilogram, exclusief. 6% btw

Overige kwekers 
Van Bynens en andere kwekers in België
hebben we (nog) geen bijzondere gegevens
over de karperleveranties van dit jaar. 
Uiteraard horen we na afloop graag jullie
bevindingen. Daar kunnen we op onze site
en in een volgende Nieuwsbrief aandacht
aan besteden.  

Joris

Algemene ledenver-
gadering en 'open
meeting'
Het is zover: op zaterdag 21 december
2013 vindt in Diemen onze eerste leden-
vergadering plaats. De opzet is om in de
voormiddag kort onze leden te 'briefen'.
Info over onze werkwijze, onze visie,
maar ook over onze toekomstplannen.
Eveneens een kasverslag en stemming
door leden voor wat betreft (nieuwe) be-
stuursleden.

In de namiddag zetten we de deuren open
voor iedereen. Ook niet-leden zijn dan van
harte welkom. We werken momenteel aan
een informatief programma. Je mag enkele
korte lezingen van verschillende SKP-en in
Nederland en België verwachten. Misschien
strikken we een leuke gastspreker of voor-
zien we een snelcursus 'spiegels screenen'.
Onze brainstorm gaat nog even verder. 
Meer en concrete info mag je verwachten in
onze vierde en laatste nieuwsbrief, begin de-
cember. Uiteraard zal alle info rond onze
ALV en open meeting te lezen zijn op onze
BVK-webstek.

Alvast graag tot dan! 

Filip en Joris
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