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Woord vooraf
Laten we eerlijk zijn, écht winter is
het nooit geweest. Klassiek een
nieuwsbrief openen met 'de winter
hebben we weer gehad' is deze keer
dus niet aan de orde. De herfst hield
aan tot januari, waarna de lente het
spreekwoordelijke stokje reeds over-
nam in februari. Of dit ons vangst-
jaar zal beïnvloeden? Geen idee.
Krijgen we een vroege paai waar-
door het eerste belangrijke groeisei-
zoen wat langer kan duren en
bijgevolg de overleving van juveniele
karpertjes fluks de hoogte in schiet?
Afwachten en ondergaan is onze ge-
meenschappelijke boodschap.

Sta me toe nog één keertje terug te blikken.
2013 liep niet geheel zoals de BVK het ver-
wacht had. Vooral het benutten van (grote)
karper door beroepsvissers blijft als het
zwaard van Damocles boven ons hoofd han-
gen. De realiteit is dat onze nog jonge BVK
graag één of meerdere partners had gevon-
den om samen hoger liggende doelen te be-

reiken. Helaas heeft elke belangenvereniging
of instantie een eigen strategie met prioritei-
ten, waardoor het moeilijk werd om met
meerderen aan hetzelfde zeil te trekken. Ver-
der in deze nieuwsbrief verneem je wat de
huidige stand van zaken is, hoe het nu verder
kan of moet. Of we dit jaar een specifiek doel
of actiepunt hebben? Jawel, eentje met het
oog op de toekomst. Aan de hand van een
gerichte enquête willen we de dynamiek van
karperbestanden op grote open waters in
kaart brengen. Ving je vroeger echt meer
karper? Zijn de karpers anno 2014 echt zo-
veel zwaarder? Heeft de aalscholver of be-
roepsvisser een directe impact op 'onze'
karperbestanden? Tegen aankomende
zomer willen we daar een heldere kijk op
hebben, mogelijke tendensen in kaart bren-
gen. Het ultieme streven? De eventuele oor-
zaken van sterk wijzigende karperbestanden
concreet benoemen, en stukje bij beetje pro-
beren antwoorden – noem het strategieën –
te zoeken (liefst vinden) om eventuele nega-
tieve tendensen om te buigen naar positieve
evoluties. 

Filip
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Voorjaarssterfte
De lente is al even in ons midden. Water-
temperaturen gaan fluks de hoogte in bij
dagtemperaturen die richting 20°C gaan.
Helaas is die eerste echte temperatuurstij-
ging meteen ook een periode van bang af-
wachten. Sterfte (omwille van een virus,
bacterie, de gevolgen van een infectie, enz.)
loert nu om de hoek. Tussen de eventuele
slachtoffers kunnen ook projectspiegels
sluipen. Daarom een oproep. Indien je een
fototoestel bij de hand hebt, neem dan en-
kele foto's van de gestorven vissen, en be-
zorg die foto's aan de projectverant-
woordelijke. Niet meteen een leuke klus,
maar het verschaft ons wel extra inzichten.
Alvast bedankt!

Intussen is de eerste forse uitbraak van
karpersterfte een feit. Opvallend genoeg
met name uit een en dezelfde streek rond
de Veluwe. Hoewel in verschillende berich-
ten sprake was van het zogenaamde carp
endema virus (cev) en zelfs botulisme
(wonderlijk want dat treedt pas op voorbij
een watertemperatuur van 20 graden cel-
cius) houden wij het voorlopig op de zo
langzamerhand gebruikelijke voorjaars-
sterfte. Die treedt hoofdzakelijk op in klei-
nere afgesloten wateren met een fors
visbestand. Karpers zijn nu op hun zwakst
en zonder voldoende basisweerstand vat-
baar voor van alles. Het wekt misschien
verbazing, maar de afgelopen winter was
ook al niet zo gunstig voor de weerstand
van karpers. Door de hoge watertempera-

turen is de vis actiever gebleven en zonder
voldoende voedsel is dat niet gunstig. 
Overigens is het zinvol om, als je de laatste
maanden op afgesloten wateren hebt gevist
en gevangen, waar bovengemiddelde
sterfte is opgetreden al je spullen (schep-
net, onthaakmat, weegzak) die met karper
in aanraking zijn geweest goed schoon te
boenen/spoelen met Dettol. Paar euro bij
het Kruidvat of aanverwante winkels. 
Vorig jaar duurde de voorjaarssterfte voort
tot diep in de paaitijd. Het lijkt erop dat het
dit jaar beter verloopt en in ieder geval
voorbij gaat aan wateren waar volgens onze
normen verantwoord karperbeheer wordt
gevoerd.  

SKP-kort
Gezonde competitie
Sinds dit jaar is er spontaan een 'strijd' ont-
staan tussen de terugmelders van de Leie
en de terugmelders van het kanaal Gent-
Oostende (KGO). Het doel is simpel: met
jouw geliefde SKP zoveel mogelijk terug-
meldingen scoren. Leie en KGO leggen me-
kaar momenteel het vuur flink aan de
schenen. Terugmelden blijkt in Vlaanderen
trouwens al discipline-overschrijdend te
zijn. Ook witvissers sturen zo nu en dan
een vangstfoto door. Eveneens leuk om
mee te geven is dat Marcel Aarden van
SKP-Bernisse op het Vlaams SKP-forum
meegaf dat ook zijn favoriete SKP gelijke
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teller van SKP-
Leie tikt verder



tred aanhoudt met Leie en KGO. 
Benieuwd wie eind 2014 deze symbolische
strijd mag winnen! Misschien is het wel
een leuke 'formule' om terugmeldingen aan
te zwengelen, en gooien andere projecten
met volledige monitoring ook hun terug-
meldcijfer in de weegschaal? Ik gok dat
bijv. het Twentekanaal, Zuidelijke Rand-
meren (AHV, Amsterdam), Terneuzen, enz.
ook willen meedingen naar deze symboli-
sche overwinning. Graag meegeven dat het
hier om een louter ludieke en vriendschap-
pelijke 'competitie' gaat. Verwacht dus
geen prijzen of trofeeën. Echt helemaal eer-
lijk zou dat trouwens ook niet zijn. Het ene
project strandde bij honderd uitgezette
spiegels, andere projecten hebben er dik
tweeduizend op de plank gehad. Hou ons
op de hoogte van jullie SKP via
contact@karperbeheer.nl en wij zorgen re-
gelmatig voor tussenstand. Jij – of je gelief-
koosde project - bent bij deze uitgedaagd! 
Een eerste tussenstandje anno 15 april
2014? OK dan. AHV (Zuidelijke randmeren
Amsterdam): 17 terugmeldingen, Leie 
(België): 11 terugmeldingen, KGO (België):
10 terugmeldingen, Lelystad/Lage vaart
(Nederland): 5 terugmeldingen.

SKP en KP
Er komen elk jaar toch weer een aantal
nieuwe SKP-en bij of oude SKP-en wordt
nieuw leven ingeblazen met een uitzetpro-
gramma. Het doet ons als BVK deugd dat
steeds meer projecten ook (edel)schubkar-
pers opnemen in het uitzetprogramma. Op
afgesloten plassen zonder natuurlijk aan-
was kun je niet zonder uitzettingen. Maar
natuurlijke aanwas van schubkarper is op
veel open wateren ook allang geen vanzelf-
sprekendheid meer. Het is een feit dat
schubkarpers lastig te monitoren zijn,
maar met een voldoende grote 'controle-
groep' aan goed te monitoren spiegelkar-
pers heb je én een mooie mix en krijg je
voldoende gegevens binnen om het reilen
en zeilen van de uitgezette vissen te volgen.

We mogen dit gerust KP-en nieuwe stijl
noemen en de BVK is een pleitbezorger van
karperprojecten waar direct wordt inge-
speeld op de situatie. 
Maatwerk in plaats van een standaard SKP
is volgens ons de toekomst.  

Dat er de laatste jaren sprake is van een
omarming van het SKP-idee door enerzijds
De KSN en anderzijds federaties in Neder-
land is een open deur. Federaties hebben
wel wat te besteden en met een SKP kweek
je goodwill. Als BVK proberen we wel bij te
houden wat er zoal verschijnt aan SKP-en,
maar dat valt niet mee. Komende zomer
gaan we alle SKP-en en KP-en weer eens op
een rijtje zetten. Het is echter ondoenlijk
om contact te zoeken met elk SKP (in op-
richting). Hou ons vooral op de hoogte!

Limburg
Het is al langer een publiek geheim dat het
mekka voor grootwatervissers: De Lim-
burgse Maas en de Maasplassen aan uit-
straling inboeten. Het effect van de
grootschalige karperuitzettingen door de
OVB in de jaren 1970 is nagenoeg wegge-
ëbd. Dat heeft nog niet geleid tot planmatig
en verantwoord karperbeheer, maar soms
wel tot ‘spontane acties’ van hsv-en zoals
een onaangekondigde en niet-gemonitorde
uitzetting in december 2011 en maart 2012
van circa tweeduizend kale spiegelkarpers.
Zo goed als mogelijk wordt deze nieuwe
spiegelcrew opgevolgd door serieuze kar-
pervissers. Het werkt uiteraard veel beter
als die serieuze karpervissers eerder wor-
den betrokken bij plannen of zelf een SKP
opzetten. Jullie begrijpen dat we blij zijn
met een Patrick Stultjens in ons midden die
de situatie goed kent en niets liever wil dan
een degelijk integraal beheerplan voor dit
prachtige watersysteem. 

In het nabij gelegen Juliana-kanaal in Lim-
burg is begonnen met wat je gerust een
bliksem-SKP kunt noemen: Verzoek; pre-
sentatie, toestemming (van federatie Sport-
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visserij Limburg) en uitzetting, alles binnen
een paar maanden. In februari 2014 zag
750 kilo Carp Farmers (louter spiegelkar-
pers) van maar liefst 5 kilo gemiddeld
dankzij directe bemoeienis van Michel Hol-
laar en De KSN regio Limburg, gefotogra-
feerd en wel het licht van het Julianakanaal.

IJssel en randmeren
De KSN regio Zwolle heeft van de VBC inclu-
sief Rijkswaterstaat een verlenging van het
IJsseluitzetproject te pakken. Dat is geen
overbodige luxe want uit hvr en SKP-gege-
vens blijkt het IJsselbestand aan flinke
krimp onderhevig. Er is toestemming voor
800 kilo per jaar aan k3 –karpers. Bewust is
in het midden gelaten welke karpervariant,
zodat er ook ruimte is voor het uitzetten
(edel)schubkarpers. KP nieuwe stijl dus. 
Voor de Zuidelijke randmeren (Gooimeer,
Eemmeer, Nijkerkernauw) ben ik persoon-
lijk benaderd door de visrechthebbende fe-
deratie Midwest Nederland in de persoon
van meedenkende Robert Weijman of we al-
daar dit jaar nog uitzetplannen hebben? Dat
is pure luxe natuurlijk, maar een eventuele
bestelling voor dit jaar laten wij graag af-
hangen van het aanbod van mooi beschubde
spiegels. Er zwemmen ons inziens voorlopig
even genoeg kale spiegels in de randmeren. 

Groningen
Voor het boezemwater in de provincie 
Groningen gloort ook perspectief voor het
openbare water. Na de injectie die het be-

stand daar kreeg door de spiegelkarperuit-
zettingen (ook wel Schut-uitzettingen ge-
noemd) tussen 1999 en 2004 is een
aanvulling wederom wenselijk. Eddy 
Norder trekt daar samen met de KSN regio
Gr-Dr hard aan en vindt in de visrechtheb-
bende federatie een medestander, maar het
waterschap wil om KRW-doelen niet in ge-
vaar te brengen meer zekerheden over het
effect van karperuitzettingen. De hengel-
sport koerst nu aan op een pilotproject dat
uitgaat van een bescheiden karperuitzet op
de scheepvaartkanalen, waarbij een deel
van de vissen een zender meekrijgt zodat
gevolgd kan worden of ze bijvoorbeeld naar
kwetsbare beken trekken. Dit levert nieuwe
wetenschappelijke inzichten op.
We houden jullie op de hoogte. 

De BVK staat voor gedegen adviezen over
karperbeheer, dus schroom niet om ons te
benaderen als je een SKP wil opstarten! We
pretenderen niet alles te weten over effec-
ten van uitzettingen, maar we hebben wel
voldoende kennis in huis om een goede in-
schatting te kunnen maken. 

Kweekperspectieven
Een doel van de BVK is het aanbod van mooi
beschubde spiegels substantieel te vergroten.
We hangen daarover al een tijdje aan de bel
bij degenen die daar een positieve bijdrage
aan kunnen leveren. Zowel Viskweekcen-
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trum Valkenswaard als Carp Farm als Pesch-
kes hebben wij doordrongen van wensen in
die richting en het lijkt z’n vruchten te gaan
afwerpen. Zowel de BVK als De KSN-regio
Zwolle zetten stappen en een substantieel re-
sultaat lijkt steeds meer binnen handbereik
te komen. Sommige initiatieven kunnen
beter nog even in de schaduw blijven ande-
ren moeten nog rijpen in de zon. 

Leuk om te melden is dat René Moolhuizen
(adviseur kweekzaken van de BVK) en ik
onszelf hebben uitgenodigd om dit voorjaar
in Viskweekcentrum Valkenswaard aanwe-
zig te zijn bij de definitieve keuze van ouder-
dieren voor een nieuwe lichting spiegel-
karpers. Met onze expertise na ruim 15 jaar
SKP op het vlak van karpertypen moet het
mogelijk zijn dat er superbaby’s uit voortko-
men. En over twee jaar kunnen jullie voor de
verandering in onze richting wijzen in plaats
van naar de kweker of leverancier… 

Enquête karperbestan-
den van open wateren

Filip wijdde er al wat woorden aan in het
voorwoord. De aanleiding om een onder-
zoek in enquêtevorm te starten zijn de ge-
luiden dat niet alleen spiegelkarper, maar
ook schubkarper het op open water steeds
moeilijker krijgt zonder uitzettingen. Niet
voor iedereen even herkenbaar, maar des
te meer reden om ‘het probleem’ eerst in
kaart te brengen alvorens te denken aan
oplossingen. Onze insteek is dat met name
langer met het water bekende karpervissers
ons kunnen helpen aan de broodnodige in-
formatie over de ontwikkeling van karper-
bestanden. Loopt het karperbestand terug
en welke factoren spelen daarbij een rol? 
De respons op de enquête was en is 

hartverwarmend. Bij een aantal karpervis-
sers hadden we zelfs het gevoel dat ze ein-
delijk ‘los mochten’ om te vertellen wat er
aan de hand is met ‘hun water’. Sommigen
maken zich daadwerkelijk zorgen en tussen
de regels door lees je dat die karpervissers
hopen dat wij voor een oplossing kunnen
zorgen. De V in onze naam gooien we ech-
ter in geen geval over boord. We trekken
dus geen conclusies voor we de gegevens
hebben verwerkt. 
Het is wel onze overtuiging dat de ernst
waarmee deze enquête wordt ingevuld kan
helpen om het voor open wateren geschikte
karperbeheer dichterbij te brengen.   
In de loop van de zomer denken we een
aardige analyse klaar te hebben. 
Wil je meedoen met de enquête stuur een
mail naar ons contactadres of vul ‘m in op
onze website. Het is voor een goed doel! 

Joris

SKP-Meldingen
Het jaar begon goed voor onze adviseur
kweekzaken: René Moolhuizen. Al op 
4 januari, terwijl op dezelfde dag bij een kar-
perwedstrijd op de Bosbaan niet meer dan
één karper boven water kwam, wist hij een
paar welkome projectspiegels te vangen waar-
onder deze niet eerder gemelde Duitser uit
2005 en een mooie edelschubkarper uit 2010. 
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Rond begin maart was de volgende piek in
meldingen en zagen we in de boezem van
Amsterdam een reeks Freedomlakes-vissen
langskomen van Sven de Vries. Het lijkt er
steeds meer op dat dit geen uitgesproken
snelgroeiers zijn (in de eerste jaren) maar wel
een absolute aanwinst. Mooie kleur en check
die mini-schubjes. Alsof Klaas Vaak ze heeft
uitgestrooid. Anders mooi zijn de Valkens-
waarders uit 2011 waarvan dezelfde Sven er
één wist te scoren op een zandwinplas.

Rolf Bouman meldde een ‘original’ West-
landgrachter. Original slaat hier op een
lichting Valkenswaarders (160 stuks)met
een bijzondere kleur. Uitgezet in juni 2000
zijn deze vissen stuk voor stuk karaktervis-
sen geworden die zich over de gehele regio
hebben verspreid. Voor ons altijd een
feestje als er weer eens één gemeld wordt.
Rolf ‘snapte’ ’m in de grachten niet zo heel
ver van het uitzetpunt, maar de vis bleek

een bekende van ons. Theo Mittendorff
ving de vis in 2005 al eens in het IJmeer,
tientallen kilometers en de Oranje sluizen
verwijderd van de uitzetplek. Typisch weer
een geval van back to the roots. Het verhaal
van de vangst van deze vis verschijnt in 
Dé Karperwereld no. 96 half mei.

Marino De Paepe heeft blijkbaar een
stille aanbidder of aanbidster zwemmen op
het 65 kilometers lange KGO. Projectspie-
gel 293 van de uitzetlichting 2010 kwam
immers voor de vierde keer op twee jaar
langs bij 'm. Of hoe een saai ogend, kaal
spiegeltje van Bynens plots toch een bete-
kenis kan krijgen! 

SKP-en, Hebben jullie een leuke melding?
Stuur ‘m op naar ons en wij besteden er
even aandacht aan.
      Joris en Filip
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Overhandigen van petitie en
richtlijnen voor karperbenut-
ting uitgesteld
Op onze site hebben we hier de nodige aan-
dacht aan besteed. We hopen dat het
kwartje valt en men begrijpt dat wij niet
achteroverleunend willen en zullen wach-
ten tot de laatste beroepsvisser van 
Nederland de deur achter zich dicht heeft
getrokken. Wordt wederom vervolgd…

IJsselmeervisserij plat? 
We zien al jaren aankomen dat het niet goed
gaat met de visstand op het grootste meer in
de lage landen, het advies om de beroepsvis-
serij op schubvis aldaar drie jaar plat te leg-
gen kwam toch nog vrij onverwachts. Een
rapport van onderzoeksbureau Imares
bracht glashelder aan het licht dat het
schubvisbestand in omvang hard achteruit
is gegaan. Gelukkig is de adviserende werk-
groep niet blijven steken in het oeverloos
zoeken naar oorzaken en aanwijzen van de
schuldigen van maar heeft men geconclu-

deerd dat van duurzame beroepsvisserij op
schubvis hoe dan ook geen sprake is.
En karper? Die wordt in het gehele rapport
niet genoemd! Op zich niet verontrustend
want karper (ook spiegelkarper…) is een
schubvis, maar voor ons wel aanleiding om
op basis van de binnenstromende enquête-
gegevens van het Ijsselmeergebied, plus de
door ons verzamelde gegevens over karper-
benutting een brief aan het ministerie voor
te bereiden waarin we het advies aan de
staatssecretaris kracht bij zetten. 

Bij de BVK gaat de vlag uit als het advies
wordt overgenomen! Het zou een begin-
punt zijn om het toekomstige (karper)be-
heer van dit prachtige water vorm te geven.
Met name aan de Randmeren kun je nu al
zien welke kant het met het karperbestand
van Ijsselmeer/Markermeer op kan gaan
als SKP-en zich uitbreiden en beroepsvis-
sers karpers ontzien. De goede kant dus!

Joris
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De spiegel van...
In de rubriek 'De spiegel van... ', ver-
telt elk bestuurslid iets over zichzelf,
z’n band met (spiegel) karpers en z’n
affiniteit met de BVK-doelstellingen.

Ja, ook de voorzitter moet met de billen
bloot. Ik laat me liever kennen door ‘stuk-
jes’ en verhaaltjes maar ala ik zal sportief
zijn. Intussen behoor ik ongetwijfeld tot de
oude garde karpervissers. Weet je wel van
die mannen die beginnen over zacht ge-
kookte aardappels en een pennetje… M’n
vader noemde ik allang ouwe toen ie mijn
leeftijd van nu had. Sterker nog met 57
stopte hij met werken terwijl ik op het re-
guliere arbeidsvlak nooit echt op gang ben
gekomen. Verveeld heb ik me bijna nooit
en sinds de BVK er is ben ik zelfs druk als
een yup. Sinds 2005 ben ik vader van Jas-

per en omdat Iris (mijn vrouw) gewoon
werkt ben ik veel met huis en jongen bezig.
Ik zal de huisvrouwen die er nog bestaan
niet afvallen door te zeggen dat het een
makkie is, want dat is het niet. Ik neem het
grootbrengen van m’n kind (Jasper) name-
lijk nogal serieus. Zo ben ik een veel en veel
betere voetballer geworden; ik hou tegen-
woordig moeiteloos de bal hoog, terwijl
voor Jasper er was m’n record op 17 stond.
Genoeg over m’n privé. 

M’n band met karpers is ongebroken. Ik
word nog steeds heel gelukkig van alleen al
het kijken naar karpers en zeker naar spie-
gelkarpers. Wel heb ik meer nog dan voor-
heen de omgeving nodig die me aanspreekt.
Het grote IJ(ssel)meer heeft al sinds begin
jaren 1990 me bij m’n ziel te pakken en ik
blijf ook maar dromen over de grachten
van Amsterdam en het IJ. 
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Tenminste twee keer in de week ga ik op
pad met of zonder hengels, op zoek naar
sporen van karper en vooral ook op zoek
naar de ideale stek, de stek waar de mens-
heid volledig aan me voorbij gaat. Die stek-
ken worden helaas steeds schaarser. 

Ik durf niet helemaal te zeggen of mijn kar-
pervissen zich in de lift naar beneden of
naar boven bevindt. Het gaat al m’n hele
leven op en neer met zin en weerzin. Lange
sessies (langer dan 6 uur) zijn nu een uit-
zondering en ’s nachts ben ik de laatste
jaren nog zelden van huis. Toch had ik in
2011 nog een topseizoen met een voor mij
record aantal grotere vissen en vooral heel
veel spiegels van de meeste uiteenlopende
delen van het open water. En om die pro-
jectspiegels draait het nog steeds vooral.

De BVK is aardig op weg al blijkt het niet
echt gemakkelijk om een plekje te verwer-
ven in ‘de maatschappij’. Toch hebben we
met name door de kennis opgebouwd door
SKP-en best veel te bieden. Als BVK zullen
we er voor waken dat die data blijven lig-
gen en SKP-en verwateren tot uitzetalibi.

Eén van m’n drijfveren om met de BVK van
start te gaan en tegelijk m’n ergste ‘pain in
the ass’ is het onderwerp beroepsvisserij.
Lang geleden heb ik eens een verhaal ge-
schreven over ‘de schuur van Smeenk’; 
beroepsvisser te Diemen, die daarin een en-
kele keer grote karpers als handelswaar had
zwemmen. De schuur staat er nog, Smeenk
is 83 en kijkt nog steeds uit over de Derde
Diem; de opvolger belt me als er gevist
wordt zodat ik de spiegels kan fotograferen.
Dat is verbetering, maar aan de andere kant
van de dijk in het IJmeer vallen Urkers, 
Volendammers en lastige Hoornaars zowat
over elkaar heen om het zo’n beetje laatste
productieve deel van het IJsselmeergebied
van z’n handelswaar te ontdoen. 

Het voelt machteloos dat we ondanks onze
inspanningen zelfs de zo gekoesterde pro-
jectspiegels en monumenten van schubkar-

pers nog niet volledig hebben kunnen be-
schermen.

Genoeg daarover. De BVK is op de rails en
het doet me goed dat we een mooie website
met zinnige rubrieken hebben. Misschien
een beetje raar om m’n tevredenheid met
de nieuwe club toe te spitsen op één per-
soon, maar ik doe het toch even. De ande-
ren niet te nagesproken weet ik wel dat de
BVK zonder medebestuurder Filip Matthys
een heel wat minder sprankelend verhaal
was geworden. Het was een gouden greep
om Filip bij de BVK te betrekken en er een
Vlaams/Hollands avontuur van te maken. 
Zolang ik het gevoel kan hebben dat we als
BVK, net als vroeger op het pleintje waar ik
ben opgegroeid, een club vormen met jon-
gens (meisjes mag ook hoor) die samen iets
voor elkaar willen krijgen is het mij goed.
Als jongens bouwden we hutten. Het doel
is nu: mooie karperbestanden op het open
water om daarmee de droom voor de avon-
tuurlijke karpervissers van nu en van mor-
gen levend te houden…   

Joris

Klanken uit het 
Zuiden 
Lopende, succesvolle projecten;
een beknopt overzicht
SKP Leie en SKP Kanaal Gent–Oostende
(KGO) komen steeds vaker als voorbeeld-
skp naar boven. De terugmeldingen van ge-
vangen spiegelkarpers lopen vlot, hengel-
vangstgegevens worden door aardig wat
vissers (het kan nog beter hoor) bijgehou-
den en centraal verzameld, de visserijbiolo-
gen krijgen met regelmaat feedback vanuit
onze sector. Het ideale plaatje, zeg maar.
Ooit was er de vrees dat een spiegelkarper-
project een volkstoeloop op een 'SKP-
water' ging teweeg brengen. Enkele jaren
later kan ik jullie geruststellen. Zowat ie-
dereen heeft intussen zijn eigenste primeur
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(een terugmelding van een uitzetspiegeltje)
kunnen realiseren, en inmiddels is de
'storm' wat gaan liggen. Het KGO ligt er
weer vredig bij. Er is zelfs nog ruimte voor
pioniers. In Oost-Vlaanderen liggen nog ki-
lometers oever te wachten op een eerste
prik van een hengelsteun. 
Op de Leie is het niet anders. Het aparte
karakter (stroming, vaak moeilijk toegan-
kelijke oevers) zal wel nooit voor een over-
rompeling (bij een karpervisser) zorgen.
Zowel KGO als Leie hebben inmiddels een
handvol terugmeldingen binnen in 2014.
Daartussen enkele straffe jongens. Op KGO
werd de allereerste dertiger gestrikt, op de
Leie zijn het vooral de jonkies (2013) die
niet vies zijn van een flinke verkennings-
tocht. Ook de uitzettingen door de overheid
(lees: PVC is overleg met ANB) op afgeslo-
ten riviermeanders kennen hun succesjes.
Tijdens het zachte voorjaar van 2014 lever-
den de Scheldemeanders al enkele leuke te-
rugvangsten op. Geen giganten, maar visjes
van 3 à 4 kg die één of twee jaar terug 

werden uitgezet op een stukgewicht van om
en bij de kilogram.
Afronden met een tussen-evaluatie van de
aanvraag tot uitzetten op het Kanaal Bos-
suit-Kortrijk. In een vorige nieuwsbrief
deden wij een oproep tot het insturen van
jullie hengelvangstregistraties van het Ka-
naal Bossuit-Kortrijk. Dankzij jullie inzen-
dingen kon Jeroen Verschaeve een
behoorlijk lijvig dossier opstellen. Enkele
belangrijke punten werden hierbij opge-
merkt: Op de grootste twee en meest be-
viste sluisstukken komt men de laatste
jaren tot een gemiddelde van 70u en res-
pectievelijk 68u per aanbeet. Wanneer we
2005 vergelijken met 2013 zitten we nu
zelfs met een verdubbeling van het aantal
geviste uur per aanbeet. Op het ene sluis-
stuk zwemt ongeveer 30% spiegels en op
het andere sluisstuk nog slechts 11%. Op
beide sluisstukken is een spiegelkarper be-
neden de 10kg een heuse zeldzaamheid ge-
worden. Opvolging is er dus (bijna) niet.
Binnenkort wordt dat dossier op de 
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Marino met een knappe KGO-projectspiegel



technische vergadering (voorstellen en eer-
ste opmaak herbepotingsplan 2015-2016)
van de Provinciale Visserijcommissie 
West-Vlaanderen voorgelegd en zal daar
beslist worden of een spiegelkarperproject
op het kanaal een verantwoorde keuze is.
Bedankt alvast aan allen die hun hengel-
vangstregistraties instuurden!

Afronden doen we met iets tastbaars. 
Altijd leuk. Het paspoort van Buffel, een

merkwaardige spiegel met een geschiede-
nis op het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hele-
maal niet bang om regelmatig eens een
sluis te nemen. Op de eerste foto (hierbo-
ven) in het jaar 1999 op het ‘jeugdgewicht’
16kg en de tweede foto (de cover van deze
nieuwsbrief) in het jaar 2013 op 20,5kg.

Maiko en Filip

12 N I E U W S B R I E F  B E L A N G E N V E R E N I G I N G  V E R A N T W O O R D  K A R P E R B E H E E R

Buffel in '99. Toen op 16kg



Spiegel van de
maand maart
Je hebt thrillseakers en huismussen, ook
onder karpers. Vanzelfsprekend zetten wij
het liefst de avontuurlijk ingestelde karpers
in de etalage. Daar wordt het meest over
(na)gesproken. Maar ook huismussen heb-
ben ons wel wat te vertellen en laten ge-
noeg ruimte voor mysterie en speculeren.
Zoals Dirkje, een fraaie Valkenswaardspie-
gel van de AHV-lichting juni 1998. Dennis
Dielemans kunnen we gerust een huis-
vriend noemen van Dirkje. Hij doet het
verhaal van deze projectspiegel van de
maand.

Dirkje, de honkvaste spiegel
Mijn eerste ontmoeting met de boezemri-
vier waar ik Dirkje later zou treffen was het
weekend van de wedstrijd Nederland –
Ivoorkust in 2006. We hadden een week
lang gevoerd, omdat we de kans op vis zo
groot mogelijk wilden maken. De eerste
nacht was op één losser na rustig verlopen.

Na wat pech overdag met boten die de lij-
nen oppikten hebben we besloten pas na de
wedstrijd verder te vissen. De tweede nacht
was succesvoller met een schub van 21
pond, die mijn toenmalige record even-
aarde! Ik was verkocht, ik wilde het water
en het bestand beter leren kennen. 

In de daarop volgende jaren ving ik mijn
eerste visjes op het nieuwe water. In nacht
van 7 op 8 augustus 2007 haakte ik m’n
eerste spiegelkarper. Een op het oog nog
jonge vis met 2 opvallende schubben boven
haar kont. Ik meende de vis te herkennen
van een week of twee eerder toen er een
dikke spiegel vlak voor het net was losge-
schoten… De vis woog 22 pond en was weer
een pr voor mij. Ik wist toen nog niet van
een SKP. 

Al snel bleek dat deze vis wel op haar plekje
was, want op 18 april 2008 ving ik een
dikke spiegel op ongeveer dezelfde vier-
kante meter en dit bleek, na het vakkun-
dige oog van Joris (ik had het zelf nog niet
eens gezien), dezelfde vis te zijn als de vis

van 2007. We-
derom was het
voor mij een re-
cordvis, dit keer
op 12.500 gram!
Sommige vissen
vragen om een
naam. We noem-
den haar Dirkje.

Ik was eerlijk ge-
zegd de tel kwijt,
maar als ik alles
op een rijtje zet
heb ik in totaal
de vis maar liefst
7x mogen vangen
en een maat van
mij heeft hem
ook een keer ge-
vangen waar ik
bij was. Soms zat
er niet meer dan
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Dennis en Dirkje



6 dagen tussen 2 verschillende vangsten.
Het bijzondere is, steeds binnen een straal
van 50 meter op dezelfde plek! 
De laatste keer dat ik haar heb gevangen
was op 16-09-2011 op precies 14.000 gram.
Daarna heb ik haar niet meer gevangen. Ik
hoop dat ik de Dirkje in de toekomst nog
eens mag vangen en misschien wel boven
de magische 30 pond! Dat mag best in deze
bocht zijn hoor…

Veel visplezier! 
Dennis Dielemans

Commentaar
Dirkje is, zoals de meeste AHV-vissen, uit-
gezet in het Amstelkanaal in hartje Amster-
dam. De plek waar Dennis deze vis steeds
ving ligt ruim 13 kilometer daarvandaan.
De Amstelboezem bestaat ondermeer uit
kronkelende veenriviertjes van gemiddeld
zo’n 50 meter breed, de Amstel zelfs is de

langste (circa 30 km) en dikste ader die uit-
mondt in het grote IJ.
Dennis’ melding in 2007 was de eerste van
deze vis. Het eerste puzzelstukje van deze
ogenschijnlijk zeer honkvaste vis ontbreekt
dus al meteen. Waar verbleef Dirkje tussen
1998 en 2007? 
Een van de leuke en mooie dingen van een
SKP-archief is dat, als het goed is, deze
door veel melders wordt gevoed. 

Is het niet gek dat de vis ook niet van elders
is gemeld in die periode? Ja en nee. Ja,
want Dirkje lijkt niet de slimste in het ont-
lopen van haken… Nee, want gezien de
stektrouw van Dirkje in de periode 2007-
2011 is het aannemelijk (veel verder kun-
nen we op basis van de feiten niet gaan) dat
Dirkje in de periode ervoor elders in de
boezem een aantrekkelijke bocht in de 
Amstelboezem had gevonden. Een vergeten
bocht waar toevallig geen (meldende) 
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Dirkje gaat vreemd



karpervisser actief was. 
Daarmee hebben we meteen een aardige
doordenker te pakken: Nomadische vissen
lopen eerder tegen de (meld)lamp, maar
honkvaste vissen vullen het grootste deel van
de databestanden van SKP-en. 
Het komt best vaak voor dat trouw aan een
beperkte zone van een water na een jaar of
wat ineens wordt beëindigd. Sterker, levens-
lange trouw aan één en dezelfde zone van
open water is misschien eerder uitzonderlijk. 
Hoe dan ook: het contrast tussen deze
huismussen met de groep nomadische kar-
pers is groot. Die grote verschillen in ge-
drag binnen één vissoort zijn echter ook
geconstateerd bij blankvoorns en brasems.
Ook daar zie je ‘moedige’ vissen die be-
paalde gevaren trotseren en vissen die ei-
eren voor hun geld kiezen en lang in een
(quasi) beschermde omgeving blijven.
Beide gedragingen kunnen evolutionaire
voordelen hebben en beide gedragingen

zijn dus ook gunstig voor de soort karper.
Een soort risicospreiding van de natuur
kun je het noemen. 
De trouw van Dirkje aan haar ene bocht in
de Amstel is bijna absurd, toch is ze één
keer betrapt op ‘vreemdgaan’. Paaidrift was
vast de drijfveer. In mei 2010 was Andres
De Rouville de gelukkige om de vis in z’n
net te krijgen maar liefst twee bochten ver-
wijderd van ‘huis’. Dirkje was hoogzwanger
en passeerde toen al even de 30 pond! Een
paar weken later werd Dirkje alweer ‘ge-
snapt’ in haar eigen honk. 
Het lijkt mij geen toeval dat het na 2011 ab-
soluut stil is rond Dirkje. Dennis bewaakt
de bocht van Dirkje nog altijd dus het lijkt
er echt op dat de vis voor de tweede keer
van stek is veranderd. 
We laten het weten als Dirkje weer boven
water komt!

Joris
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Dirkje na de paai



Gezocht: 
M/V met talent!
We zijn verheugd te melden dat we verster-
king hebben gevonden voor ons BVK-team.
Dankzij de enquête kwamen we in contact
met Patrick Stultjens. Een Limburger met
veel kennis en interesse wat betreft karper-
beheer en dat met name rond het 
(Limburgse) Maasgebied. Wellicht kennen
jullie een van z’n publicaties in de karper-
tijdschriften? In de korte tijd dat Patrick
met ons meedraait zijn we onder de indruk
van z’n bevlogenheid en z’n visie op karper-
beheer. Als de samenwerking wederzijds be-
valt is dat voor ons een fikse meevaller, want
uitbreiding van ons team is heel prettig.
Ons huidig bestuur bestaat momenteel uit
zeven leden. Zeven leden waar zeven gezin-
nen en werksituaties aan verbonden zijn.
Hoe ambitieus elk bestuurslid ook is, zo-
maar kan een job of gezinswijziging 

(verhuis, kindje erbij, ...) beslag leggen op
de (laatste) spaarzame uurtjes vrije tijd. 
Als BVK hanteren we een langetermijnvisie
en streven we naar continuïteit. Toevallig
twee kernwoorden die ook bij karperbeheer
horen. 

Vanuit dat oogpunt is het BVK-bestuur
blijvend op zoek naar mensen met talent.
Beschik jij over een vlotte pen? Ben je gra-
fisch vaardig? Of heb je gewoon een warm
hart voor karperbeheer? En wil je daarbo-
venop deel uit maken van ons team? 
Neem dan beslist contact op!

Het BVK-bestuur
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Patrick Stultjens


