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Woord vooraf
September. Mooie maand voor kar-
pervissers van open wateren! Het
pleziervaartgeweld neemt af, de
nacht valt eerder en je hoeft 
‘s morgens niet meer zo heel vroeg op
voor goeie kansen. Je moet er echter
wel tijd voor kunnen en willen
maken. September is voor karperbe-
heerders, zeker als ze bij de BVK
horen, ook de maand van plannen
maken en uitvoeren. Leuk! Maar
voor je het weet is de dag voorbij en
blijft de vriesla met boilies onaange-
roerd. Dat is alles best zolang ik het
gevoel heb samen met geestverwan-
ten iets op poten te zetten. Maar als
er dan aan die poten wordt gezaagd
en een gekozen strategie in elkaar
stort dan slaap ik slecht en sputter de
volgende ochtend: ‘Was ik maar kar-
pervisser gebleven!’ 

De BVK is een belangenvereniging en onze
doelstellingen zijn niet direct bedoeld als uit-
hangbord om leden te werven. We willen iets

bereiken en dat kan maar zelden zonder an-
deren. Ons belangrijkste middel daarbij is
voorlichting en advisering aan al degenen
die zich met karperbeheer bezighouden.
Klinkt goed, maar in de praktijk blijkt dat
een geschiktere voedingsbodem voor botsin-
gen dan ik vooraf had gedacht. Onze kriti-
sche bemoeienis wordt lang niet altijd
opgevat als waardevol en constructief. Veel
keus hebben we echter niet. Aan onze stijl
willen we, vooral geholpen door de Vlaamse
inbreng binnen de BVK, schaven, maar aan
onze doelstellingen zullen we voor de lieve
vrede niet tornen.

Een voorbeeld: Wij denken aardig overzicht
te hebben van wat er gebeurt op het gebied
van karperbeheer in relatie tot waterbeheer.
Waterschappen zijn, niet in het minst van-
wege de Europese kaderrichtlijn water, kri-
tisch op karperuitzettingen in open water. 
Er zijn echter grote verschillen tussen water-
schappen en de daarbij aangesloten biolo-
gen. In Vlaanderen is dat niet anders. De
kunst is natuurlijk te voorkomen dat de ne-
gatieve effecten van karper(uitzettingen) niet
worden overdreven. Dat is vooral een kwes-
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tie van steekhoudende argumenten en feiten
aandragen. Nu heb ik de afgelopen periode
een paar ‘krantenkoppen’ gezien waarin
nogal triomfantelijk wordt aangekondigd dat
er ergens op een open water vele honderden
(of nog meer) karpers te water worden gela-
ten. Ik schrik van zo’n kop. En als ik schrik,
dan schrikt die waterbeheerder ook. In de
praktijk blijkt het uitzetplan dan gelukkig
vaak minder drastisch, maar met grote getal-
len gooien straalt bepaald geen verantwoord
karperbeheer uit. Het hoeft dan misschien
voor de toestemming voor die uitzetting
geen directe gevolgen te hebben, maar de
wereld is groter dan je eigen SKP. In Gronin-
gen vechten ze bijvoorbeeld al jaren tegen
zeer terughoudende en kritische waterbe-
heerders om een karperuitzetting in de Gro-
ninger boezem voor elkaar te krijgen. Dus
zijn en blijven wij als BVK kritisch op stoere
taal van SKP-en en visrechthebbenden of
men dat nu leuk vindt of niet. We hebben
echt wel wat te winnen! Kijk nog eens goed
naar de voorplaat van deze nieuwsbrief en je
weet precies waar we het voor doen!
Geen betere remedie tegen ‘een volle kop’
dan vissen in september. Ik heb nog steeds
ergens in een rietkraag een bootje waar ik
het wijde water mee op kan. Een bochtje om
en ik kan de zon zien opkomen boven de
Zuiderzee. Op de dijk twee schapen dam-
pend. Een doffe stomp op m’n glas om het af
te maken. Laat maar komen!

Voor jullie ligt er een goed gevulde Nieuws-
brief. Veel onderwerpen dit keer, ten teken
dat we de afgelopen maanden niet alleen
maar vakantie hebben gehouden. Door dro-
gere kost af te wisselen met mooie meldin-
gen en persoonlijke noten proberen we ‘de
NB’ zo leesbaar mogelijk te houden. Jullie
weten het wel: we houden ons steeds aanbe-
volen voor feedback en mooie meldingen uit
Nederland en België.

Veel leesplezier!

Joris

Als betrokken lid heb je je misschien al de
vraag gesteld hoe groot onze BVK nu is.
Neemt de achterban nog toe, of haken leden
af? Om jullie hierop een antwoord te bieden,
werd even in het ledenbestand gedoken.
Ons volledige debuutjaar hebben we op 31
december 2013 afgesloten met 92 betalende
leden. Tel daar zeven bestuursleden bij op,
en je komt nipt niet aan honderd aangeslo-
ten vissers. Dit jaar staat de teller reeds op
102 betalende leden, opnieuw exclusief het
zevenkoppig bestuur. Nu reeds een groei
dus van dik 10 procent. 
Vanaf dag 1 heeft de BVK de kaart 'kwaliteit'
getrokken. Aan kwantiteit hebben we geen
boodschap. Honderd leden is inderdaad
slechts een fractie van karpervissend Neder-
land en België. Toch zijn we tevreden met
zoveel kwaliteit aan boord.

In een vorige nieuwsbrief kondigden we
reeds Patrick Stultjens aan. Een gedreven
visser met een flinke rugzak kennis rond
visstandbeheer. Daarbovenop eigenaar van
een vlotte pen. Tijdens de ALV (algemene
ledenvergadering) van 2014 wordt er ge-
stemd over de toetreding van Patrick tot
ons bestuur. 
Helaas hebben ook twee mensen van ons be-
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stuur aangegeven de BVK niet langer te kun-
nen combineren met hun werk of gezin. Con-
creet zullen Raymond Hakkert en 
Christian Hummelink zich niet opnieuw ver-
kiesbaar stellen. We zijn dan ook op zoek
naar vervangend engagement. Heb jij nu een
gevoel van “hey, dat lijkt wel wat voor mij”,
laat ons dat dan gerust weten. Aankomend
najaar kan je misschien al 'meedraaien' bin-
nen ons bestuur, en word je op de ALV al
meteen tot volwaardig bestuurslid verkozen!
Onze eerstvolgende ALV gaat door in de
tweede helft van januari 2015. In de derde
nieuwsbrief van 2014 besteden we ongetwij-
feld ruim aandacht aan deze ledenvergade-
ring. 
Trouwens, wie nu al een vraag of agendapunt
heeft voor die ALV, dan mag je die uiteraard
al kenbaar maken via contact@karperbe-
heer.nl

Het bestuur

De spiegel van...
Maiko Busschaert
In de rubriek 'De spiegel van... ', vertelt elk
bestuurslid iets over zichzelf, z’n band met
(spiegel) karpers en z’n affiniteit met de
BVK-doelstellingen. Maiko Busschaert, de
tweede Belg in onze Vlaams-Nederlandse
vereniging. Opgegroeid en nog steeds wo-
nend in Waregem. In het dagelijkse leven
doe ik de boekhouding van drie scholen uit
Kortrijk. Daarnaast probeer ik mijn tijd te
verdelen tussen mijn gezin, het voetbal, de
BVK en mijn eigen visserij.
Bijna elk openbaar water waar het voor mij
halverwege de jaren ’90 begon heeft wel iets
met de Leie te maken. Zowel de diverse
oude rivierarmen die al tientallen jaren af-
gesloten zijn van de moederrivier, als de ka-
nalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-
Ooigem, die wel nog in verbinding staan
met de Leie door middel van een sluis,

Genieten van een gevarieerd karperbestand
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waren of zijn nog steeds afhankelijk van de
rivier. Als jong ventje, gefascineerd door dat
dunne nylonlijntje dat ons met de onderwa-
terbewoners verbindt, was ik na school en
tijdens vakanties bijna dagelijks op weg naar
deze wateren met fiets en kar vol hengel-
spullen. De Leie was dus nooit veraf. Toen al
hoorde je overal aan de waterkant verhalen
over de machtige Maas. Ik droomde stiekem
dat ‘mijn’ Leie ook ooit terug een hengelwa-
ter van soortgelijke betekenis zou worden.
Niemand die zich er toen al waagde aan een
voorzichtige hengelpoging. Het water was
simpelweg nog te vervuild. 
Toen de Leie terug levensvatbaar werd
(mede dankzij de inzet van Aquafin) werden
hier en daar voorzichtig al de eerste schub-
karpertjes gevangen. Dankzij de inzet van
Jeroen Verschaeve en Filip Matthys, die het
spiegelkarperproject op de Leie en het KGO
mogelijk maakten, kunnen wij in de jaren
die volgen genieten van de vangst van een
spiegel tussen een trits schubkarpers. Dit
zijn zowel projectvisjes van de Leie zelf als
visjes die vanuit het KGO de Leie op komen

gezwommen. Toen
ik mijn allereerste
projectspiegel ving
werd een skp-
adept ter plaatse
geboren!
De migratiemoge-
lijkheden die deze
vissen hebben op
het open water zijn
(voor ons Belgen
dan) ongezien en
voor mij het meest
fascinerende en
uitdagende aspect
aan mijn hobby.
Wanneer de plank-
foto met numme-
ring na de vangst
van een spiegeltje
dan via de project-
verantwoordelijke
in m’n mailbox ar-
riveert weet ik

soms met mijn vreugde geen blijf…  Snel
wordt de plank- en vangstfoto dan op het
online forum van de website spiegelkarper-
project.be geplaatst en kan de zoektocht
naar een nog straffere vangst gewoon weer
opnieuw beginnen. 
Daarom ook dat ik geen seconde twijfelde
toen Filip Matthys me vorig jaar vroeg om
deel uit te maken van het BVK-bestuur. De
spiegelkarperprojecten zullen volgens mij
meer en meer de levensader worden van
onze hobby om een gevarieerd karperbe-
stand op de grote, open wateren in stand te
houden of her op te bouwen. Als vereniging
staan we sterker in punten als economische
benutting van karper en banden met karper-
kwekers te onderhouden in het streven naar
de ideale uitzetspiegel (overleving, bouw,
beschubbing). Steun onze hobby door lid te
worden van de BVK en blijf trouw jullie
spiegelkarpervangsten terugmelden bij de
projectverantwoordelijken.

Maiko
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De BVK stelt zich voor
Wij zijn een jonge vereniging en merken
vaak genoeg dat onze naamsbekendheid niet
groot is. Of men weet niet waar wij ons mee
bezig houden. Dat is jammer. Zowel particu-
lieren als (hengelsport)verenigingen en over-
heidsinstanties voorzien wij graag van
voorlichting en advies over karperbeheer op
basis van onze expertise. Om diegenen met
ons kennis te laten maken hebben wij ons
per e-mail onder andere geïntroduceerd bij
de VBC’s en federaties in Nederland. Alsof
we het nog niet druk genoeg hebben…

Joris 

Internationaal 
terugmeldweekend
In het laatste weekend van september, lo-
pend van vrijdagavond 26 tot en met zon-
dagavond 28 september 2014 organiseert de
BVK, samen met verschillende Spiegelkar-
perprojecten een internationaal terugmeld-
weekend op open water. Met wedstrijd-
element! Er zijn een hoop redenen op te noe-
men waarom je zou meedoen. Allereerst
omdat het een wedstrijdje zonder parcours is
en je zodoende alle vrijheid hebt. Laat net die
vrijheid voor karpervissers zo belangrijk zijn.
Verder is het zo dat SKP-en heel graag terug-
meldingen binnenkrijgen. Terugmeldingen
zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen in bij-
voorbeeld verspreiding en groei van karpers.
En natuurlijk ook omdat er leuke prijzen te
winnen zijn. Die prijzen worden uitgeloofd
door de organiserende en ondersteunende
SKP-en. Waar je nu precies mag vissen in dat
weekend? Gewoon, waar je maar wilt. Met
een beetje geluk in je thuiswater. Blijkt je ge-
vangen karper een 'projectspiegel' te zijn,
dan telt ie (extra) mee! Wel zijn er enkele
spelregels. Geen beperkingen hoor, gewoon
om het organisatorisch wat werkbaar te hou-
den. Die regels kan je rustig nalezen op onze
website www.karperbeheer.nl

De BVK looft trouwens een wisseltrofee uit
aan de hengelaar met de meest gevangen
projectspiegelkarpers. Voor deze speciale
trofee hoeft de hengelaar noch het SKP zich
aangemeld te hebben voor de wedstrijd. Dus
ook wanneer projectspiegels afkomstig blij-
ken te zijn van een SKP dat niet actief deel-
neemt aan het weekend tellen deze gewoon
mee voor de wisseltrofee. De enige voor-
waarde is dat ze worden gematcht (herkend)
door een SKP. De winnaar mag de trofee tot
de volgende editie in zijn bezit houden. Die
trofee zal geen doordeweekse kunststof
beker zijn, maar een kwalitatief beeldje (uit
brons of voorzien van een laagje brons, op
een voetstuk uit marmer) van een spiegel-
karper. Meer info hierover binnenkort op
onze site www.karperbeheer.nl
Veel succes allemaal. We rekenen op jullie
sportiviteit. Verras ons met een pak spiegels!

Het bestuur

Karperbenutting – 
beroepsvisserij
Een terugkerend thema. Helaas… Het moge
duidelijk zijn dat ook wij niet direct de sleu-
tel hebben om dit probleem op te lossen.
Vandaar dat wij ons in juli 2014 gericht
hebben tot Sportvisserij Nederland met de
vraag wat deze organisatie voor ons wil en
kan betekenen bij het beschermen van kar-
per in open wateren. We hebben daarop he-
laas nog geen antwoord ontvangen. 
De federatie Sportvisserij Zuidwest Neder-
land is samen met De KSN wel een actie
begonnen tegen de karperbenutting in de
beneden rivieren. Begrijpelijk in het licht
van het SKP dat daar vorig jaar is gestart. 

In mei heeft de BVK een brief aan de ver-
antwoordelijke staatssecretaris Dijksma
gestuurd en de petitie ‘Laat de spiegels
voor de sport’ onder de aandacht gebracht.
In de brief vragen we om bescherming van
karper, specifiek in het IJsselmeergebied
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en liefst zich uitstrekkend tot alle Rijkswa-
teren. Een eventueel succes voor het IJs-
selmeergebied hangt af van het Masterplan
IJsselmeer dat nu door verschillende par-
tijen wordt uitgewerkt. In dat licht is het
best ongelooflijk dat voor de komende
winterperiode alweer door Rijk en provin-
cies vergunningen worden uitgeschreven
voor staand want. Misschien onder het
motto niet geschoten is altijd mis, zijn we
daar ook op gedoken door een bezwaar-
schrift neer te leggen tegen uitgifte van
staand want vergunningen voor komend
jaar. 

Onze adem is nog niet op. Binnenkort zul-
len wij een set richtlijnen om tot afspraken
te komen met beroepsvissers naar de
VBC’s sturen. Misschien geen structurele
oplossing van het probleem maar we wil-
len de huid van de karper ook op korte ter-
mijn zo duur als mogelijk verkopen. Het is
onze overtuiging dat uiteindelijk wetgevers
en vergunningverstrekkers inzien dat
duurzame visserij op karper in open water

onmogelijk is (geworden).
Bij alle commotie die er rond dit onder-
werp is ontstaan past wel een nuancering.
Hoewel wij ernstig bezorgd zijn over het
verhandelen van karper uit open water,
zeker als het om grote en/of bijzondere
exemplaren gaat, ligt de achteruitgang kar-
perbestanden nooit alleen aan beroepsvis-
sers. Volgens onze schattingen komt het
verlies aan projectspiegels uitgezet in wa-
teren in of grenzend aan water waar be-
roepsvissers karper meenemen, zelfs in het
IJsselmeer, tot nu toe niet gauw boven de
25%. De grootste beperkende factor voor
karper is en blijft het milieu zelf. Zonder
geboorteoverschot kunnen bestanden van
grote open wateren in de problemen
komen.

Joris
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SKP Kort
SKP-Julianakanaal
Positieve klanken vanaf het Limburgse Juli-
anakanaal. Voor de spiegelkarpertjes van dit
nog jonge SKP is het duidelijk goed toeven
in dit unieke kanaal. Op 15 februari jl.
maakte de 150 nieuwelingen, allen tussen de
4-6 kg, kennis met hun nieuwe, ruige, leef-
omgeving. Momenteel begeeft het gros van
deze karpers zich nog binnen één kilometer
van het uitzetpunt maar dat neemt niet weg

dat enkele vissen de uiterst zuidelijk gelegen
sluis, pakweg 11 km stroomafwaarts, al heb-
ben weten te bereiken. Niet alleen vertonen
de karpertjes een opmerkelijk vlotte groei
maar ook overtreffen de terugmeldingen
alle verwachtingen met een teller die medio
augustus, een half jaar na de uitzetting,
reeds op 34 vangstmeldingen stond!   

Patrick

SKP-ARK
Plannen om in VBC-verband karpers uit te
zetten in het beroemde Amsterdam-Rijnka-
naal heeft voet aan de grond gekregen. Ger-
ben Koopmans van de karpercommissie in
Utrecht nam het voortouw en federatie Mid-
west Nederland haakte aan. Het is een feit
dat aan de karpervisserij zoals die eind jaren
1990 floreerde aan dat kanaal allang een
einde is gekomen. De oorzaak moet gezocht
worden in een teruglopend karperbestand in
combinatie met tegenvallende vangsten.
Hoewel er heus nog wel een karper te van-
gen valt, staat de moeite die dat kost in schril
contrast met de vangsten. Best opmerkelijk
aangezien in de aanpalende wateren veel
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(SKP-)uitzettingen hebben plaatsgevonden.
Het lijkt er sterk op dat dit kanaal minder te
bieden heeft voor karper dan de zijwateren. 

De monitoring van dit SKP kan daar hope-
lijk in de toekomst meer licht op werpen. 
Het is nog niet duidelijk welke verenigingen
aan het kanaal deelnemen en daarom ook
niet hoeveel karpers er zullen worden uitge-
zet. Rijkswaterstaat heeft toestemming ge-
geven voor een eerste uitzetting van liefst
700 karpers. Omdat ook het schubkarperbe-
stand flink achteruit is gegaan kiest men
(verstandig volgens ons) voor een mix van
edelschub en spiegelkarper. De BVK heeft
geadviseerd om als het even kan liever niet
te veel kale spiegels uit te zetten. Daar
zwemmen er al heel veel van in de con-
treien, zowel gemonitord als ongemonitord,
en dat bemoeilijkt het ‘matchen’ zeer. Maar
hopen dat de karperkwekers het aanbod aan
makkelijk te identificeren karpers snel op-
voeren…  

Joris

Dé terugmeldteller
Tijdens het opmaken van de vorige nieuws-
brief kwam deze ludieke wedstrijd door ons
gedachtengoed geflitst. Zie het niet als een
competitie waarmee prijzen te winnen 
vallen, maar eerder een gelegenheid om als
buitenstaander een idee te krijgen van het
succes dat diverse spiegelkarperprojecten
oogsten. 

Hieronder een oplijsting van de projecten
die ons hun terugmeldcijfers hebben door-
gespeeld. Het betreft het aantal terugmel-
dingen die halfweg augustus als 'match'
gevonden werden tussen de plankfoto's.
Ontbreekt jouw project en zag je het toch
graag een volgende keer in de lijst verschij-
nen? Laat het ons weten via 
contact@karperbeheer.nl

Nederland
SKP Twentekanaal: 75 meldingen
SKP AHV (Boezem Amsterdam): 
66 meldingen
SKP Bernisse: 56 meldingen
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Nederland (vervolg)
SKP Julianakanaal: 34 meldingen
SKP Zuidelijke Randmeren: 27 meldingen
SKP Hoge-Lage Vaart Oostelijk Flevoland: 9
meldingen

België
SKP kanaal Gent – Oostende: 32 meldingen
SKP Leie: 23 meldingen
SKP Kanaal Roeselare – Leie: 10 meldingen
SKP kanaal Damme – Brugge: 8 meldingen
SKP Watersportbaan: 3 meldingen

Filip

SKP-meldingen
AHV-SKP
Altijd spannend wanneer je de eerste vis van
een uitzetlichting terugziet. Vooral op open
water kan dat afhankelijk van de uitzetplek
best lang duren. In december 2013 zette
SKP-AHV een 40-tal Peschkesspiegels in de
gracht bij het Leidse plein. Het duurde be-
hoorlijk lang voor er een melding kwam.
Zaten ze soms met z’n allen onder de stei-
gers van Holland Casino? Nou niet allemaal.
Een melding uit de polder, een eind richting
Nieuwkoop, riep niet meteen herinneringen
op aan die bijzondere uitzetdag. Toch bleek
de melding ‘een Peschkes’ uit de grachten!
Een slordige 25 km van het uitzetpunt. 
We maken een bijzonder jaar mee met de

AHV-projectspiegels. Via de regio Zwolle
kreeg ik een vis in de box die ik direct her-
kende als een 1999 OVB-klapstaart. Een
heerlijkheid om te zoeken dit type. Bingo
binnen een halve minuut. Een nieuweling
van die lichting. Dat is al best vermeldens-
waardig 15 jaar na uitzetting maar het gaat
me om de vangplaats: het Drontermeer bij
Kampen! Bij de volgers van SKP-en gaat een
lampje branden. In 2009 was daar al eerder
een AHV-spiegel verzeild geraakt. En ja, dat
was van er één van dezelfde lichting. 

Eén van de andere topmeldingen (ja voor
mij geldt: hoe verder hoe beter…) betrof een
vis van het IJsselmeer in de buurt van Enk-
huizen. Werkelijk een plaatje van een vis die
de kenners zullen inschatten als kruising
Valkenswaard/Villedon uit 2006. Deze vis-
sen zijn door veel SKP-en uitgezet onder an-
dere door projecten op de randmeren en ik
verwachtte dat dat de bron was. Ook dit
bleek echter een AHV-vis te zijn van achter
het Olympisch stadion!    

SKP-ZRM
Vorig jaar augustus werd SKP-ZRM verblijd
met een foto van een lachende karpervisser
en een prachtige Duitse spiegel van ruim 24
pond van de randmeren. De gelukkige van-
ger vertelde dat het z’n enige spiegel dat jaar
was. In augustus van dit jaar kreeg ik een
melding van dezelfde karpervisser en weer
een lachend gezicht op de foto. Het bleek de

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

AHV-er nabij EnkhuizenAHV-er nabij Kampen

10



vismaat te zijn en het was pas de tweede
spiegel dit jaar. Een nieuwe stek op dit dui-
zenden hectare grote water en  kilometers
verwijderd van de stek van vorig jaar, maar
het resultaat was precies hetzelfde: weer die
mooie Duitser, nu op ruim 27 pond! 

Het zal veel SKP-en bekend voorkomen: je
moet het wat meldingen betreft vooral heb-
ben van eenlingen: uitstekende karpervissers

die zich verplicht voelen om spiegelkarpers
te melden. Die hebben terecht het gevoel dat
je door te melden een bijdrage levert aan
karperbeheer waar je zelf van profiteert. Bart
Loman bezorgde dit project afgelopen maan-
den een aantal heel waardevolle meldingen.
Van bijgaande 2006-vis van 25 pond wordt
iedereen toch blij? 

KGO-Leie
Dat de KGO-projectspiegels al langer de weg
naar de Leie hadden gevonden (en omge-
keerd) wisten jullie al een tijdje (zie onze
website projectspiegel van de maand fe-
bruari 2014).
De vraag die echter tussen Filip en mijzelf
bleef hangen was waar die straffe migranten
de volgende keer zouden opduiken. Ik
hoopte stiekem dat ze nog een stuk verder
stroomopwaarts zouden zwemmen.
Een tipje van de sluier werd op de laatste
zondag van augustus gelicht: Foto’s van een
recente vangst van een leuke spiegel van
4kg+ op de Toeristische Leie werden mij via
facebook gemaild. Leuke vangst maar niet
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Bart Loman met zijn beauty die op de cover te zien is

“Weer die mooie Duitser, nu op ruim 27 pond!”



super bijzonder, was mijn eerste idee. Snel
doorgestuurd naar de projectverantwoorde-
lijke van de Leie. Jeroen Verschaeve vond
echter geen match. Het arendsoog van Filip
vond onze zwakbeschubde vriend echter wel
terug tussen de plankfoto’s van de visjes van
het Kanaal Gent-Oostende. Wat bleek dus,
het was één van de straffe migranten!
KGO-projectspiegel 444 kreeg in maart 2011
de vrijheid op het KGO te Lovendegem, uit-
zetgewicht 1.2kg. Anderhalf jaar later ving ik
hem terug op 4.2kg op de Leie met toen dus
al een pak kilometers op de teller. Onze 444
keerde daarna blijkbaar op z’n stappen terug
en zwom stroomafwaarts. Mocht hij toen
voorzien zijn geweest van een radiozender-
tje dan had iedereen uiteraard gedacht dat
hij op de terugweg was richting KGO.
Stroomafwaarts richting Schipdonkkanaal
en KGO heeft hij zich echter laten verleiden
tot het nemen van een afslag, de Toeristi-
sche Leie! Een impulsieve beslissing of is er
meer aan de hand en duiken z’n kompanen
van ’t KGO, de  435, 436, 472 en 482 ook
binnenkort op op de Toeristische Leie?

Joris en Maiko

Enquête karperbe-
standen van open
wateren 
We willen alle karpervissers hartelijk bedan-
ken voor het invullen van deze enquête: Cha-
peau! Hoewel we dachten rond deze tijd de
eerste analyse klaar te hebben, zijn we zover
nog niet. We hebben in totaal 32 ingevulde
enquêtes, zowel online, per e-mail als per
post ontvangen. De afgelopen maand heb-
ben we nog een aantal karpervissers bena-
derd waarvan we weten dat ze langdurige
ervaring hebben op bepaalde open wateren.
Heb je de enquête nog niet ingevuld en heb
je wel ruime ervaring op open water, vraag
de enquête bij ons op of vul deze online in op
onze website. Kost je ongeveer 15 minuten. 

Tipje van de sluier oplichten kan natuurlijk
geen kwaad. Veel respondenten bevestigen
de trend dat karperbestanden op open water
krimpen. Op enkele grote waterstelsels is
dat zelfs overduidelijk en zorgwekkend,
maar op veel andere stelsels haal je die
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trend er niet meteen uit. Spil in dit verhaal
is de (achterblijvende) natuurlijke aanwas
van karper. Door een degelijke analyse
hopen wij beter te begrijpen wat er aan de
hand is. Vervolgens willen we
bedenken/ontdekken welke maatregelen
nodig en mogelijk zijn om karperbestanden
in de toekomst aantrekkelijk te houden. 

Joris

Karperrapport SVN
Dit onderwerp kunnen we nog net meepik-
ken in deze NB. Een lijvig rapport waar lang
aan is gewerkt. Het is met name bedoeld om
bij waterbeheerders de (koudwater)vrees
voor karper(uitzettingen) weg te nemen of
althans in perspectief te plaatsen. 
De link vind je gemakkelijk op de website
van Sportvisserij Nederland. Het rapport
geeft een mooi inzicht in alle aspecten van
karper en het vissen daarop. Met name de
hoofdstukken karperbeheer en karperkweek
zijn natuurlijk op ons lijf geschreven. We
hebben afgelopen zomer de kans gekregen
en met beide handen aangegrepen om het
gehele rapport te becommentariëren. He-
laas is bij SVN niet goed overgekomen dat
wij als BVK hier veel tijd in hebben gesto-
ken. Niet dat we nu zo nodig genoemd hoe-
ven worden, maar het doet totaal geen recht
aan onze input dat als bron slechts vermeld
staat: ‘J. Weitjens te Diemen’.  
Op onze site zullen we binnenkort meer
aandacht besteden aan dit rapport. 

Joris

Klanken uit het 
Zuiden
Wie Zuiden zegt, zegt zon. Niet? Toch was
ook de Vlaamse zomer niet meteen een aan-
eenschakeling van hittegolven. Of we daar
kwaad moeten voor zijn? Vistechnisch beke-

ken dan. Neen, allesbehalve. Deze zomer
geen zuurstoftekort (gevolgd door sterfte)
door te hoge watertemperaturen, geen kar-
pers die zowat 23,5 uren per etmaal passief
zijn. Integendeel, ook op ’n doordeweekse
augustusavond kon je wel een karper ver-
schalken. Stiekem merk je ook bij jezelf dat
je actiever bent bij dit druilige weer, dan
wanneer die zon onophoudelijk je vitaliteit
naar beneden haalt.
Bovenstaand vertaalde zich in een goeie te-
rugmeld-oogst. Waar het traditioneel in au-
gustus vaak compleet stilvalt met
terugmeldingen, werd afgelopen maand de
mailbox van de projectverantwoordelijke
met regelmaat gevuld. 
Of er nieuwtjes te rapen vallen uit Vlaande-
ren? Ja en neen. Ik verklaar me even. Er be-
weegt flink wat op uitzetgebied, maar op
vandaag is nog niks zeker. Zo werden recent
de voorstel-herbepotingslijsten opgemaakt.
Die voorstellen worden in 99% van de geval-
len ook goedgekeurd, maar zeker ben je tot
dat moment nooit. Toch wil ik jullie (en al
helemaal de meelezende Vlamingen) enkele
nieuwtjes niet onthouden. Zo is er bijvoor-
beeld het plan om vervolguitzettingen te
breien aan de twee meest succesvolle pro-
jecten in Vlaanderen. Kanaal Gent – Oos-
tende, en rivier de Leie. De opzet is om
vanaf volgende winter (2015-2016) het ene
jaar uit te zetten op KGO, het andere jaar op
de Leie. Dit zes jaar na elkaar. En telkens
wordt er quasi synchroon uitgezet in West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Beide wa-
terlopen worden dus drie keer beperkt
bepoot. Denk aan 135kg per provincie, per
lichting. Maar nogmaals, we wachten nog
even op volledige goedkeuring.
Ook de aanvraag voor het kanaal Bossuit-
Kortijk is positief onthaald door de PVC en
het ANB. Wanneer de voorstellen overeind
blijven, wordt er in 2015 en 2017 telkens
zo’n 125kg uitgezet. Ook voor de Water-
sportbaan te Gent liggen er plannen op tafel.
Daar zou in 2015 een eenmalige vervolguit-
zetting van 90kg (5kg/hectare) doorgaan.
Aanleiding hiertoe is het gegeven dat die
spiegels zowat overal opduiken op de Gentse
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binnenwaters (of soms ook daarbuiten). Van
de 2011-lichting is meer dan waarschijnlijk
ruim de helft gemigreerd naar groter, open
water.  Ook hier, voorlopig staat er nog niks
zwart-wit op papier! We hopen jullie in een
volgende nieuwsbrief meer zekerheid te
kunnen geven. 
Hebben we dan niks met zekerheid aan te
kondigen? Jawel hoor. Aankomend najaar
vindt er een onderhoudsuitzetting plaats op
het kanaal Gent – Oostende, en een herstel-
bepoting op de Schelde. Laatstgenoemde is
de tweede van drie uitzettingen om een
sterfte in 2013 te compenseren. Op de Leu-
vense vaart gaat een derde en laatste uitzet-
ting door van zowat 120kg spiegelkarpers.
Ook op het Albertkanaal (provincie Antwer-
pen) wordt er beperkt uitgezet. De info uit
die hoek is en blijft echter vaag. Bynens en

Corten zijn aankomende winter kweker/le-
verancier van dienst. 

Of we in Vlaanderen meedoen met het inter-
nationaal terugmeldweekend? Reken maar!
We zullen onze huid duur verkopen. Intus-
sen hebben we al een flinke prijzentafel. Wie
het allemaal op de voet wil volgen, kan
‘vriendjes worden’ met de speciaal opge-
starte facebookpagina, genaamd  ‘internati-
onaal terugmeldweekend’. Enne… die
oogstrelende BVK-trofee voor de hengelaar
met de meest gevangen projectspiegels moet
koste wat het kost richting Vlaanderen. Zet
jullie maar schrap, Noorderburen! 

Filip
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De weinige projectspiegels van de Schelde laten zich
niet zomaar verschalken. Voorlopig doen we het met
schubkarpers van allerlei 'carrure'.



Kweek- en leveran-
tieperspectieven
In augustus hebben wij kwekers en leveran-
ciers in België en Nederland aangeschreven
om op de hoogte te komen van de vooruit-
zichten van het komende leverseizoen en de
verdere toekomst. 
Globaal gezegd verwachten we geen grote
veranderingen dit jaar. Daarvoor is het nog
te vroeg. Bijna alle kwekers zijn intussen
doordrongen van het feit dat de toekomst bij
spiegelkarpers bestemd voor uitzetting niet
(slechts) ligt bij het type, kaal, buik, en/of
hoge rug. Het duurt best lang voor nieuwe
kweeklijnen ook daadwerkelijk geleverd
kunnen worden. Op grond van de door ons
verzamelde informatie denken wij dat grote
veranderingen bij de komende lichtingen
zichtbaar worden. Dat kan en mag, als je het
ons vraagt, voor SKP-en die al heel veel kale
spiegels hebben uitgezet betekenen dat ze
hun uitzetprogramma aanpassen aan het te
verwachten verbeterde aanbod. 

Peschkes 
De KSN regio Zwolle onderhoudt intensief
contact met de kwekers en een dezer dagen
reizen Aart Lokhorst en Dick Spijker af om
de stand van zaken rond beter beschubde
karpers te bekijken. De verwachting voor dit
herfst/winterseizoen is dat Peschkes het ge-
bruikelijke aanbod heeft. Edelschubkarper,
(vrij) kale spiegelkarpers waaronder een
klein percentage lederkarpers en soms zelfs
echte rijenkarpers. Voor de verdere toe-
komst wordt medio 2017 de eerste echt
mooi beschubde spiegelkarperlichting ver-
wacht. 

CarpFarm 
Voor dit jaar nog geen grote wijzigingen ten
opzichte van voorgaande jaren. Aangezien
de voorplanting daar natuurlijk is kan dit
elk jaar nuanceverschillen in beschubbing
geven en de tendens is dat er iets meer
schubben op zitten. Koos Walters vertelde
ons dat het niet mogelijk is om dit jaar op

beschubbing  geselecteerde spiegels te be-
stellen. Carpfarm is voor de toekomst inno-
vatief bezig. Afgelopen voorjaar is er een
kweek opgezet met wat ranker gebouwde en
meer beschubde spiegels. Daar is uiteinde-
lijk 5000 kilo vingerlingen van uitgezet in
vijvers waar ze worden bijgevoederd. Bij een
proef op de som half augustus bleken die
rond de 40 gram te wegen en dat was boven
verwachting. Met een beetje geluk kunnen
die eind 2015 geleverd worden. 
Daarnaast reserveert Carpfarm dit najaar
een vijver voor mooi beschubde k1-visjes af-
komstig uit Valkenswaard. In ieder geval
mooi vergelijkingsmateriaal. 

Viskweekcentrum Valkenswaard
Helaas hebben we het selecteren en afstrij-
ken van de ouderdieren, zoals door ons ge-
wenst en aangekondigd, niet mee kunnen
maken vanwege de hectiek op het bedrijf in
de maand mei. We hebben wel al wat foto’s
van de nieuwe lichting. 
Een probleem bij Valkenswaard is de capa-
citeit aan vijvers. In ieder geval niet toerei-
kend om voldoende uitzetkarper uit
Valkenswaard zelf te leveren. Bovendien
kampt Van Mechelen al jaren met een hoge
uitval onder de Valkenswaardspiegels in de
k1 tot k3–fase. De vingerlingen worden al
meer dan tien jaar uitbesteed aan kweekbe-
drijven in Duitsland en Frankrijk waaronder
nu dus ook de vaste kweker van Carpfarm.
Of er dit jaar een substantiële lichting Val-
kenswaardspiegels geleverd wordt, is nog de
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vraag. Wat zeker wel geleverd kan worden
zijn de Valkenswaardschubkarpers. Nako-
melingen van de OVB-schubs en geselec-
teerd op ‘hogere schouders’. Het leveren van
de gewone kale Duitsers is voor dit kweek-
centrum ook geen probleem.

Bynens
Ook naar Bynens werd een mail gestuurd
met de vraag wat we aankomende winter
van hen mogen verwachten. Niet geheel tot
mijn verbazing is er drie weken na datum
nog steeds geen reactie gekomen vanuit
Zonhoven. Die stilte kan ook veelzeggend
zijn. Vermoedelijk weet Bynens zelf niet wat
er zit aan te komen...

Corten
Deze Lommelse kweker/leverancier is een
recente speler in ons SKP-verhaal. Pas vanaf
2013 hebben wij contact met Corten. Inmid-
dels hebben we al van meerdere gelegenhe-
den gebruik gemaakt om hen te duiden op

het belang van fraai beschubde spiegelkar-
pers. We weten intussen allemaal dat die
eventuele omschakeling er niet op twee-drie
jaar kan komen. Kim Corten was wel zo
vriendelijk om terug te mailen en gaf aan
dat ze werken aan die beschubbing. In de
toekomst willen ze hun capaciteit van mooi
beschubde spiegelkarpers de hoogte in krij-
gen. Maar ook hier geldt de weg van de ge-
leidelijkheid. Geduld is ook in deze een
mooie deugd!

Als jullie voor dit jaar uitzetplannen heb-
ben, wensen we jullie veel wijsheid en geluk
bij de keuze van type en kweker. Bedenk
vooral nog even dat er nu toch echt sterke
aanwijzingen zijn dat de toekomst voor
mooier beschubde spiegels snel dichterbij
komt. Ook geldschieters en visrechthebben-
den zullen vast begrip hebben voor aanpas-
singen in het uitzetprogramma.

Joris en Filip
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Spiegel van de maand: 
Twentse zoetekauwen
Onvergetelijk was het: de eerste uitzetting
voor het SKP Twentekanaal. Nooit eerder
was ik bij een uitzetting aanwezig geweest
en ik stond dan ook ademloos te kijken naar
de rollende spiegeltjes in de golven van het
kanaal dat me zo lief was, die zaterdag 10
december 2011. De jacht op Twentse pro-
jectspiegels was vanaf nu geopend! 

Helaas zou ik zelf niet tot nauwelijks aan die
jacht gaan deelnemen. Ik had immers kort
voor de eerste uitzetting de Twentse vis-
gronden verruild voor Apeldoorn. Mijn vis-
serij op het TK zou zich voortaan beperken
tot een enkel ‘social’ nachtje met Jochem,
vismaat en mede-regiovertegenwoordiger
bij De KSN regio Oost. Jochem zelf kon na-
tuurlijk wél achter de SKP-tjes aan.  

Jochem bevist het Twentekanaal al jaren
met veel succes. Sinds ik hem ken, en ook al
ver daarvoor,  vist hij met de ‘kruudmix’,
een tamelijk schrale boilie met kruiden en
wat vismeel. Het recept is afkomstig van zijn

TK-vismaat Roel. Wie een klein beetje ver-
stand van aas heeft kan wel inschatten dat
deze boilie wat selectiever is dan laten we
zeggen het gemiddelde vismeelrecept. En
wie de geschiedenis van het Twentekanaal
een beetje kent weet dat een wat selectievere
boilie daar vroeger zeker geen overbodige
luxe was. Slapeloze nachten vol scharrel-
schubs en brasems, daar gaat de lol snel
vanaf. Enkele runs per nacht met een wat
hoger gemiddeld gewicht klinkt alweer heel
anders… Dat er nóg een ‘bijwerking’ aan dit
aas zou kleven kwam echter pas later aan
het licht.

Het eerste belletje begon te rinkelen toen
Jochem een circuitwater in het oosten van
het land beviste. Het bestand kende een
fraaie toplaag met als absolute parel een
bak van een rijenkarper. Uiteraard had ook
Jochem zijn zinnen op deze vis gezet en vol
goede moed ging hij op het water aan de
slag, en niet zonder succes. De grote schubs
kwamen zonder uitzondering op de kant,
sommige zelfs meerdere malen. Van de
rijen ontbrak elk spoor, en ook een spiegel
die hoog op het lijstje stond wist de dans

telkens te ontsprin-
gen. Uiteindelijk be-
sloot Jochem de rijen
uit zijn hoofd te zet-
ten en vond hij zijn
drive terug aan de
prachtige oevers van
het Twentekanaal.
Vismaat Omar nam
het stokje op de circ-
uitput over, zij het
met een vismeelbol
met zoete accenten.
Voel je hem aanko-
men? Omar ving de
spiegel, dubbelde de
felbegeerde rijen en
ditmaal bleven juist
de grote schubs bui-
ten schot. 
Een kwartje kan hard
vallen…
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Een boilie die alleen schubs vangt? Dat is
onzin natuurlijk… Er waren immers ook
echt wel spiegels mee op de kant gekomen.
Maar toch had Jochem het gevoel dat hij
voor niets achter de rijen aan had gezeten en
dat dit aan het aas te wijten was. 

Roel en Jochem besloten de proef op de som
te nemen. Ze sleutelden een mierzoete boilie
in elkaar en voerden een stek aan op het
Twentekanaal die ze dat jaar enkel nog
schubs had opgeleverd. Nu zijn schubkar-
pers op het Twentekanaal verreweg in de
meerderheid, dus dat gegeven was op zich
niet opvallend. Vangstgemiddelden van 1
spiegel op 20 schubs waren in die (pre-SKP)
tijd eerder regel dan uitzondering. De geza-
menlijke nacht die zij visten leverde vier
aanbeten op: twee schubkarpers én, jawel,
twee spiegels! Tot op de dag van vandaag
noemen we deze stek gekscherend ‘de spie-
gelstek’. 

Na de start van het Spiegelkarperproject
bleef Jochem het TK bevissen. Regelmatig
dacht ik met heimwee terug aan de oevers
van dit prachtige kanaal, wanneer ik van
mijn maat weer een trits foto’s kreeg door-
gestuurd om je vingers bij af te likken.
Ook de spiegeltjes werden goed terugge-
vangen, maar je raadt het al: niet door 
Jochem! Uiteindelijk wist hij op een zoete
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De ban gebroken. Vanaf de tweede
uitzetting fotograferen we bij het
SKP Twentekanaal de vissen trou-
wens van beide zijden. Dit kost
slechts enkele seconden per vis
extra en levert elk jaar weer een
aantal terugmeldingen op die we
anders niet hadden kunnen mat-
chen

Eén van de Twentse zoetekauwen, een Carpfarmvis
van de tweede uitzetting.



vismeelboilie de ban te breken. Terugmel-
ding 101, een fraai beschubd visje van de
tweede uitzetting.
Jochem vist en vangt nog steeds met zijn
‘kruudmix’. Inmiddels heeft hij ook zijn
portie projectspiegels binnen. Achttien
stuks om precies te zijn en hiermee doet Jo-
chem op een totaal van 198 terugmeldingen
op het TK een aardige duit in het zakje.
Slechts ééntje vergreep zich aan de kruud-
mix. De rest kwam op ander aas, overge-
houden van een Frankrijktrip. Het kan
verkeren…

Christian 

Commentaar
Boeiende case, Christian! Een kant van
SKP-monitoring waar je niet meteen aan
denkt: voedselvoorkeur bij karpers. 
Luc de Baets heeft over dit onderwerp een
en ander geschreven in z’n volprezen boek
‘De dunne lijn’. Duidelijk is dat individu-
ele voedselvoorkeur bij karpers een grote
rol  speelt bij gevangen worden of niet.
De vraag is of er, wat betreft die voor-
keur, een scheidslijn is tussen schub- en
spiegelkarper. 
Laat duidelijk zijn dat OVB-onderzoek
heeft aangetoond dat spiegelkarpers
makkelijker vangbaar zijn dan schubkar-
pers en dat geldt hoe hoger het percen-
tage wildbloed hoe moeilijker een karper
zich laat vangen. Om de zaak te complice-
ren meteen maar gezegd hebbend dat een
edelschub in de regel over minder wild
bloed beschikt dan een klassieke Valkens-
waardspiegel…
Het idee van spiegels selecteren door aas-
keuze komt vaak terug. Een jaar of tien
geleden had ik veel contact met Boude-
wijn Stolk, een ware crack van de bene-
den rivieren. Daar was de verhouding
schub/spiegel zo ongeveer 1 op 40 en toch
wist hij af en toe reeksen van spiegels te
scoren. Zijn geheim toen was of leek:…
speculaaskruiden! Karpervissers zijn vat-
baar voor dergelijke stellingen dus ben ik

natuurlijk ook speculaas gaan toevoegen
aan m’n aas. M’n score aan spiegels ver-
beterde niet merkbaar.
Zou er misschien een andere verklaring
zijn voor de prikkelende feiten van 
Jochem en dus ook Boudewijn? Het mis-
lopen van de grote spiegels  van het cir-
cuitwater zou je nog wel aan toevallige
individuele voedselvoorkeur kunnen wij-
ten. Veel krasser is  het laatste voorbeeld
van de Twentse zoetekauwen 18-1! Die
score zou ook wat mij betreft zeker ver-
band kunnen houden met verschillen in
voorkeur tussen flink gedomesticeerde
spiegels en de in het Twentekanaal alom
aanwezige OVB-schubkarpers met een
percentage wild bloed. Je vergelijkt hier
echter niet alleen spiegel met schub maar
ook maagdelijk met ervaren en dat nuan-
ceert het weer. 

Dat zoet aas een lagere drempel heeft, dus
beter instant werkt, is alom bekend. Ge-
wenning echter verandert alles en maakt
van onwillige maagden (met respect ge-
sproken) hoerenkarpers. De Peschkes- en
Carpfarmkarpers waar we hier mee te
maken hebben worden normaal gespro-
ken niet of nauwelijks bijgevoerd en dat
zou kunnen betekenen dat hun ‘voedsel-
range’ beperkter, en vooral veel zoeter, is
dan van de autochtone en zeker niet
maagdelijke Twentekanaal-karpers.
Ik durf de stelling wel aan dat als SKP-
Twentekanaal Villedonners hadden uitge-
zet de score van Jochem op z’n  ‘kruudmix’
iets anders had uitgepakt. In Villedon
worden de kweekvijvers immers bevist en
met van alles gevoerd. Wat de score even-
eens, zeker ook in het voorbeeld van
Boudewijn Stolk, flink kan beïnvloeden is
het feit dat je vaak ‘tritsen spiegels’ op
welk aas ook vangt. Spiegels, ook van ver-
schillende lichtingen, vertoeven nu een-
maal vaak in de buurt van elkaar. Meteen
een leuk onderwerp voor een volgende
Projectspiegel van de maand.

Joris
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De foto bij het verhaal
De welbekende uitzondering die de regel be-
vestigt. Deze waanzinnige spiegel kwam
twee opeenvolgende jaren op de kant, beide
keren op de ‘kruudmix’. Het verhaal achter
deze vis is bizar. Jochem herkende de vis in
eerste instantie niet als één van de TK-bak-
ken en dacht met een onbekende topspiegel
van doen te hebben. Toch kwam de vis hem
enigszins bekend voor… Na diep graven in
het geheugen en het vergelijken van foto’s
bleek het om een Berkelvis te gaan! De Ber-
kel komt via een flinke waterval het Twente-
kanaal in en de vis moet dan ook een aardige

tuimeling gemaakt hebben. Eens temeer een
prachtig bewijs dat vissen zich door sluizen
en waterwerken niet laten tegenhouden.
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