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Woord vooraf
Het 'feest' van de Sint hebben we in-
tussen weer gehad. Dit keer niet zon-
der slag of stoot. Wat ons rest is
Kerst, hét feest waar vrede de rode
draad pleegt te zijn. Tevens de uitge-
lezen periode om even achterom te
kijken. Wat bracht 2014 voor de
BVK? Goeie vraag, eigenlijk.

Achter de schermen is er opnieuw best hard
gewerkt. Eerlijk? De resultaten stroken lang
niet altijd met de inspanningen. In het ver-
haal 'beroepsvisserij' zijn er enkele kleine
stapjes gezet. Links en rechts gaat er iets be-
wegen. Echter vooralsnog geen baanbre-
kend nieuws. De lange weg van de
geleidelijkheid, zeg maar. Aan het project
Spiegelbeelden, waarbij BVK en Sportvisse-
rij de data van SKP-en analyseren, is hard
gewerkt en bevindt zich dan eindelijk in een
afrondende fase. 
Of die enquête (dynamiek van karperbe-
standen op groot en open water) intussen
afgerond is? Neen. Deze enquête nemen we
best wel 'au serieux', en het laatste wat we

willen is er als een kip zonder kop aan be-
ginnen. Op vandaag zoeken we eerst en
vooral antwoorden op de drie W-vragen.
Wat willen we bereiken? Waar willen we
heen met het resultaat? En wanneer is zo'n
enquête echt klaar? De pure analyse plan-
nen we in de periode februari tot april. Iets
dat ons tot tevredenheid stemt, zijn de eer-
ste succesjes binnen het beschubbingsver-
haal. Jan Van Mechelen (Valkenswaard)
leverde eind november al fraai beschubde
Duitsers. Ook Corten toverde in Vlaanderen
al knappe spiegels uit zijn vrachtwagen. Ver-
derop in deze nieuwsbrief vind je trouwens
een verslag van ons bezoek aan het familie-
bedrijf Corten. Ronduit een succes was de
door ons mede-georganiseerde SKP-wed-
strijd eind september. Naar schatting een
dikke 200 karpervissers in Nederland en
België gingen er dat weekend op uit om een
projetspiegel te vangen. Een mooie impuls
voor veel SKP-en. Een echte oogopener is
dan weer het verhaal van Florian Landstra.
Hij schrijft voor ons zijn spectaculaire ob-
servaties neer in een 'special edition' van
Projectspiegel van de maand. Wedden dat je
spontaan aan het denken gaat? Dat de BVK

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

Bestuur:
Filip Matthys (algemeen, Vlaamse zaken)
Maiko Busschaert (algemeen, Vlaamse zaken)
Marcel Merk (algemeen, website)
Raymond Hakkert (algemeen, vormgeving)
Christian Hummelink (secretaris) 
Kees Ouwehand (penningmeester)
Joris Weitjens (voorzitter)

Website: www.karperbeheer.nl, www.spiegelkarperprojecten.nl

Algemene info: De website van de BVK www.karperbeheer.nl en het
forum op www.spiegelkarperprojecten.nl zijn momenteel de belang-
rijkste plaatsen om informatie over Spiegelkarperprojecten te delen
en te krijgen. SKP-en die zich aanmelden op het forum krijgen een
sleutel en kunnen zelf info over hun project posten. Voor typisch
Vlaamse items kan je tevens terecht op www.spiegelkarperproject.be



best wel ambiteus is, bewijst ons aspirant-be-
stuurslid Patrick Stultjens. Hij wil zijn brede
schouders zetten onder een lovenswaardig
initiatief. De stevige slok water die de ZW-
vaart en KK 0-1 vormen (samen met de an-
dere aangetakte waters), kreeg in het
verleden al wat uitzettingen te verwerken.
Het monitoren van het aanwezige bestand is
zo'n vier jaar terug als een kaartenhuisje
inéén gestort. De lovenswaardige plannen
van Patrick kan je verder nalezen iets ver-
derop in deze nieuwsbrief. Achteraan deze
bundel tevens de aankondiging van onze
tweede algemene ledenvergadering. Opnieuw
met een open namiddagprogramma. Aan het
precieze format wordt nog wat gesleuteld,
maar de opzet is om een aantal projectverant-
woordelijken telkens een apart thema tegen
het licht te laten houden. Geen monoloog,
maar een debat. Zin om mee in discussie te
gaan? Iedereen is van harte welkom. Zo. Veel
leesplezier maar weer, en alvast een deugd-
doend eindejaar gewenst. Met graagte bou-
wen we in 2015 weer samen met jullie aan
ons ultieme streven; evenwichtige, gezonde
en gevarieerde karperbestanden in Nederland
en België.

Filip Matthys

BVK: waar staat dat
voor?
We krijgen best vaak die vraag. Natuurlijk
staan onze doelstellingen op de BVK-website
maar het leek ons goed die vraag in een paar
alinea’s te beantwoorden. Misschien kun je je
voordeel er mee doen als jij die vraag naar je
hoofd geslingerd krijgt. 
De Belangenvereniging Verantwoord Karper-
beheer is een dynamische vereniging die
streeft naar behoud en uitbreiding van aan-
trekkelijke én ecologisch verantwoorde kar-
perbestanden. Onze eerste zorg betreft de
karperbestanden van open wateren. Zowel be-
scherming als herintroductie zijn daarbij be-
langrijk. Met variatie (in ras of type, soort,
leeftijd, ...) als sleutelwoord. Hiervoor maken

wij graag gebruik van onze goede relatie met
viskwekers en leveranciers. Het werkveld van
de BVK spreidt zich uit over Nederland en
België, elk met zijn eigen specifieke accenten.
Het monitoren van uitgezette spiegelkarpers
is één van onze kerntaken. Die monitoring
zorgt voor een schat aan informatie. Met die
vrijgekomen info kunnen wij andere projecten
ondersteuning bieden bij het aanvragen van
een nieuw (of hernieuwd) project.  De BVK is
altijd bereid tot het geven van advies rond
karperbeheer in de ruime zin van het woord.

Bestuursmededelingen
Raymond Hakkert en Christian Hummelink
verlaten na twee jaar ons bestuur. Beiden
stonden ze mee aan de wieg van onze BVK.
Zowel Christian als Ray voelen op vandaag
dat een bestuursfunctie niet langer combi-
neerbaar is met hun drukke job en privéle-
ven. Vandaar hun besluit om hun bestuurs-
functie te beëindigen. Christian vervulde met
verve de rol van secretaris. In de toekomst zal
Filip deze taak onder zijn hoede nemen. Ook
Raymond laat een flinke leegte na. Zijn crea-
tiviteit heeft mede de uitstraling van onze be-
langenvereniging bepaald. Vrees niet, we
hebben het ook in de toekomst 'grafisch' voor
elkaar! We hebben onze kandidaat-bestuurs-
leden intussen al eerder aan jullie voorge-
steld. Patrick Stultjens en Ron Crumbach zijn
twee enthousiastelingen die onze BVK maar
wat graag naar een hoger niveau willen tillen.
De aanwezige leden op de ALV zullen stem-
men over hun eventuele toetreding tot het
BVK-bestuur. Ook Vlaanderen kan wat ver-
sterking gebruiken. Indien iemand uit Vlaan-
deren dit meeleest, en zich wel geroepen
voelt, laat het ons weten! Op dit moment on-
derzoeken we de mogelijkheden van automa-
tische incasso. We hopen dit in de loop van
2015 geregeld te hebben. Bespaart jullie en
ons gedoe. Voorlopig nog maar even op de
oude manier. Contant betalen van dat tientje
kan ook, bijvoorbeeld tijdens de BVK-mee-
ting in januari of op de beurs in Zwolle.
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Algemene ledenver-
gadering en 'open
meeting'
Op zaterdag 24 januari 2015 gaat onze
tweede Algemene Ledenvergadering door in
het gezellige Wapen van Diemen. Aanslui-
tend op de ALV volgt een (voor iedereen
open) onderwerpgebonden programma. 

De dagindeling ziet er als volgt uit:

    11h tot 12h:
      Algemene ledenvergadering. Enkel toegankelijk 
      voor BVK-leden.
      Agenda: kasverslag – bestuur (verkiezing, 
      aanstelling, ...) – woordje uitleg/terugblik over 
      werkingsjaar 2014 – vooruitblik op 2015 

    12h tot 13h: 
      Pauze. Snacks en dergelijke te verkrijgen in het 
      Grandcafe. 

    13h tot 15h: 
      Open meeting, toegankelijk voor zowel leden als 
      niet-leden. 
      Uitreiking BVK-wisselbokaal voor de 
      winnaar van het SKP-terugmeldweekend 
      Het namiddagprogramma ligt bij het ter perse gaan 
      van deze nieuwsbrief nog niet helemaal vast. 
      Maar begint wel vorm te krijgen. 

Marcel Aarden van SKP-Bernisse zal van
start gaan met het onderwerp 'Facebookmo-
nitoring' . SKP-Bernisse was zowat het eer-

ste project dat hiermee uitpakte. En het
heeft hen vooralsnog geen windeieren ge-
legd. Met een tussenstand van ruim 90 mel-
dingen in 2014 gaat dit project zelfs aan de
leiding in de terugmeldteller van Nederland
en België. Kan Marcel de terughoudende
projectbeheerders overtuigen van de Face-
book-meerwaarde? Zorg dat je erbij bent!

De ideale uitzetspiegel is een terugkerend
thema in en buiten de BVK. Joris Weitjens
leidt dit onderwerp in. Zijn we wel op de
goede weg of krijgen we later te horen dat
we ongeschikte karpers hebben uitgezet?
Jan Junge heeft die discussie in de jaren ze-
ventig al eens meegemaakt en heeft een kri-
tische kijk op wat de actuele praktijk. Hij is
deze middag samen met Koos Walters spe-
ciaal genodigde. Koos Walters is als leveran-
cier (Carpfarm) van karper uit Frankrijk een
kenner van eigenschappen van de voor uit-
zetting geleverde karper. 

We hopen op een levendige discussie met de
zaal. 
      
Om 15h sluit het officieel gedeelte. Nakaar-
ten kan en mag uiteraard altijd. Graag, zelfs. 
Praktische info:
Het Wapen van Diemen vind je aan de Ou-
derkerkerlaan 8, te 1112 BE Diemen. Nabij
afslag A10. Parkeren gratis.
Meer weten? www.hetwapenvandiemen.nl

Het bestuur 
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Lidgeld 2015Lidgeld 2015
Een nieuw verenigingsjaar staat voor de deur. Wij zijn een nog jonge kleine vereniging
met beperkte onkosten waardoor we de contributie laag kunnen houden. Dit betekent wel
dat we jullie willen vragen eigenhandig de contributie voor 2015 over te maken. 
Het bedrag is wederom tenminste 10 euro. Dit kan overgemaakt worden op rekening:
IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31     BIC: INGBNL2A
Ten name van BVK, met vermelding van contributie 2015 en je eigen naam. Bedankt!



SKP Kort
Meldingen
Aftrappen doen we met een opvallende mel-
ding van het SKP De Bernisse/Brielse Meer.
Eind juli 2013 werd projectspiegel 181 voor
de eerste keer gevangen. De spiegel in kwes-
tie was duidelijk ten prooi gevallen aan een
vervelende huidziekte. Het was nog maar de
vraag of die karper het zou overleven. Drie
maanden later werd diezelfde spiegel op-
nieuw gevangen. Het bleek intussen van
kwaad naar erger te gaan, want de staart
werd nu ook ontsierd door een soort zwe-
ren. Wel opvallend, de vis was intussen zo'n
goeie 3 pond aangekomen in gewicht. Naast
energie richting herstel, was er blijkbaar nog
energie op overschot om een zekere groei te
bewerkstelligen. 

Marcel Aarden, één van de bezielers van dit
project, kon de 181 in november 2014 op-
nieuw terugvangen. Wat een metamorfose
had die spiegel wel niet ondergaan? Marcel
kon de 181 in blakende gezondheid fotogra-
feren en terugzetten. Momenten die een vis-
ser intens blij maakt! En wat een
hoopgevende groei; van 9 naar 13 pond. Een
wonderbaarlijke genezing!

Marcel Aarden

SKP- Julianakanaal
traject Born-Maas-
bracht
Het gaat ontzettend goed met de Carpfarm-
spiegels die uitgezet zijn in maart, eerder dit
jaar. Van de 134 vissen zijn er meer dan 40
teruggevangen, sommige worden zelfs al ge-
dubbeld. Daaruit blijkt meteen dat er al
flink groei in zit. De zwaarste tot nu toe is
8,5 kilo. De vissen verspreiden zich lang-
zaam over het kanaal. Eerst werden ze al-
leen in de buurt van de uitzetplek (Born)
gevangen, nu zijn er zelfs al vangsten binnen
gekomen uit Maasbracht. Wat heel belang-
rijk is zijn die terugmeldingen. Als er niet
meer teruggemeld wordt, dan is er voor de
Federatie Limburg geen reden om weer vis
uit te zetten. Momenteel zijn er weer onder-
handelingen gaande met de Federatie voor
de volgende visuitzetting. We houden jullie
op de hoogte!

Ron Crumbach

Recordrijen via 
Facebook
Voor SKP-en die weinig meldingen krijgen
is Facebook en ook wel websites en karper-
blogs een dankbaar zoekterrein. Bedenkelijk
natuurlijk dat karpervissers de moeite niet
nemen om de vis bij een SKP aan te melden,
maar wel op internet zetten. We kunnen al-
leen raden naar de reden. Het is een van de
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Op sterven na dood

Wonderbaarlijke genezing
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discussiepunten van de komende meeting.
Ik zou zeggen: doe er vooral je voordeel
mee. Het AHV-project heeft aan Facebook
een van de grootste 2001-rijen te danken:
een nooit eerder gemelde (!) vis van 16.000
gram. Toch voelt het een beetje als kapen en
zou ik het vangstverhaal na een persoonlijke
melding liever aan de vanger vertellen.
Maar misschien is dat al bijna achterhaald… 

De Verstekeling is terug!
Het jaar werd voor het AHV-project in stijl
afgesloten. Opnieuw een aantal meldingen
van ver en nog verder. Maar het grootste
nieuws was toch wel de terugkeer van een
vaste klant van onze nieuwsbrief (zie NB 1
en 3): De Verstekeling. Weliswaar voor-
speld door mezelf in NB 3 maar niemand
die de weddenschap aandurfde… “Ik durf

wel een flesje wijn te zetten op een spoedige
terugkeer van De Verstekeling in Amster-
dam. Wordt dus hopelijk vervolgd”. Vaste
terugmelder Arjan Duijnker was de geluk-
kige. Het klinkt al bijna normaal maar wie
had voor het begin van de SKP-en vermoed
dat een dergelijke pendelbeweging mogelijk
was? Het gaat niet om een rechte vaarweg
maar een route waar een TomTom niet zou
misstaan! De groei is er zeker ook nog niet
uit bij deze vis. Het houdt de hoop levend
dat De Verstekeling de opvolger van Naeffje
wordt. Tegen die tijd zal het een target zijn
en is het mogelijk dat de berichtgeving
rond deze opmerkelijke vis wat stroever
verloopt…

Facebookrijen van 16.000 gram

       Overzicht terugmeldingen De Verstekeling:

       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
11. Oktober 2014 Amsterdam Amstel 4 km zuidoost 92 cm 17.000 gram
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Doublestrike voor de voorzitter
Ik denk dat elke SKP-coördinator de stille
wens heeft ook zelf nog eens rijpe vruchten
van de mede door jou geplante boom te
plukken. Begin november overkwam me
dat na een zeer tamme periode. Binnen een
kwartier had ik twee bijzondere en grote
vissen van het AHV-project op m’n mat
gehad. De adrenaline kwam uit m’n oren.
Ongetwijfeld twee generatiegenoten met
dezelfde voorouders. De lange Valkens-
waarder is alweer zo’n vis met een bijzon-
der verhaal (zie projectspiegel van de
maand november 2014) de zwaar be-
schubde is een vis die de AHV in 2007 uit
de Bosbaan heeft bevrijd en het bijzonder
goed doet in ‘de boezem’.  De bouw (ge-
wicht van voren) zie je heel vaak bij Val-
kenswaarders uit begin tot midden jaren
1990. 

Doorgroeiers in de zuidelijke
randmeren
2014 zal voor dit project de boeken in gaan
als het jaar van de waarheid. Voor de start
(2005) van de projecten op de Randmeren
(zowel de Veluwerandmeren als de Zuide-
lijke randmeren) was er nog twijfel of er wel
ruimte was voor SKP-uitzettingen. Het be-
stand aan verwilderde schubkarper was
toen nog heel fors en het brasembestand
rees de pan uit. Het was dat Aart Lokhorst
mij attendeerde op de mogelijkheden voor
een SKP voor de Zuidelijke randmeren.  
Binnen 10 jaar heeft hier een gedaantewis-
seling plaatsgevonden. Het water is plan-
tenrijker en helderder geworden en het
witvisbestand inclusief het karperbestand is
gekelderd. Van natuurlijke aanwas van kar-
per lijkt sinds 2003 nauwelijks sprake te
zijn geweest. 

De Lange op 15.600 gram

Bosbaanvalk op 16.800 gram

2006-er die de 90cm passeert
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Deze Villedonner uit 2006 gaat over de
15 kilogram



De aanvankelijk vrij gestage maar niet bij-
zondere groei is in een stroomversnelling
geraakt. Terwijl tot 2014 de grootst gemelde
projectspiegel van de randmeren net over
de 13.5 kilo ging kreeg ik dit jaar een hele
reeks spiegelkarpers van boven de 15 kilo-
gram! Lang nog niet allemaal gematcht ove-
rigens maar dat is niet verwonderlijk met
zoveel consumptiespiegels. De wel ge-
matchte 15 kiloplusspiegels betreffen steeds
Duitsers uit 2005. Maar ook de kruising
Villedon/Valkenswaard uit 2006 doet het
zeer goed. Verschillende vissen daarvan al
boven de 90 cm bij gewichten tussen 12.5
en 15 kilogram.

40 ponder achterhaald in 
Rijnlands boezem
Dit enorme boezemsysteem met de Ka-
gerplassen en de Westeinder als blikvan-
gers en onderling verbonden door de
Ringvaart van de Haarlemmermeer. De

boezem blijkt een goed thuis te bieden
aan de door tenminste 3 verenigingen uit-
gezette projectspiegels. Gezien de migra-
tie van de vissen blijkt het steeds vaker
nodig om niet gematchte vissen uit te wis-
selen met de buren. Zeker als het een jong
uitziende een vis van over de 20 kilo is,
word je heel nieuwsgierig. Guus van
Doorn van SKP Rijnlands boezem-Zuid
gooide vlak voor zijn jaarlijkse presentatie
in november deze vis in de groep en Peter
Heeremans van SKP- Haarlem gaf na
twee dagen het verlossende ja-woord! Een
Duits visje uit november 2003 via Val-
kenswaard geleverd en uitgezet in de
Mooie Nel nabij Haarlem ruim 35 kilome-
ter noordwestelijk van de vangstplek.

Joris weitjens
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Doorstart monito-
ring in (Belgisch)
Limburg
SKP-en zijn schaars in Limburg. Toch
schreeuwen sommige wateren om verant-
woord karperbeheer met oog voor de be-
hoeften van de avontuurlijke karpervisser.
Het traject dat de Zuid-Willemsvaart/kanaal

Bocholt Herentals (KK0-1) en het kanaalvan
Beverlo omvat is zo’n water. De totale tra-
jectlengte van om en nabij de 80 km, het
rustieke karakter van het Belgische land-
schap en het enorme potentieel maken deze
vaarweg tot een exceptioneel karperwater.
Er is ook een stukje dat in Nederlands Lin-
burg ligt. In omvang niet groot maar be-
heertechnisch wellicht later van belang.  Het
beheren en in balans houden van de karper-
bestanden van een dergelijk reusachtig tracé

is bepaald geen beu-
zelwerk. Alles staat en
valt bij een gedegen
vangstregistratie en
gegevensoverdracht.
Kortom, monitoring.
Mark Hoedemakers
nam eind 2005 deze
belastende taak op
zich en plaatste een
oproep op Carpboard.
De teleurstellende
respons en de over-
volle agenda van
Mark deden het ini-
tiatief voorlopig
stranden. Uit het dos-
sier met vangstregi-
straties, teruggaand
tot 2000, dat ik on-
langs van Mark over-
handigd kreeg
(waarvoor mijn
dank!) is echter een
mooi begin gemaakt.
Kernpunt was en is de
beperkte bezettings-
dichtheid van de kar-
per. Het oude bestand
krimpt en de gemid-
delde gewichten
nemen toe. Het aantal
hengeluren (gemid-
delde van 30-35 uur
en hoger) dat de
schaarse karpervis-
sers moeten door-
staan voor het vangen
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van een karper bevestigt dit beeld.
Toch wordt dit traject jaarlijks geïnjecteerd
met vers karperbloed. Hoe zit dat dan?
De hoofddoelstelling binnen de voor het vis-
standbeheer ter plekke verantwoordelijke
Vlaamse agentschap Natuur en Bos is een
situatie te verwezenlijken waarbinnen de
visstand zich zoveel mogelijk op natuurlijke
wijze weet te handhaven. Ecologische balans
en duurzaamheid staan hierin centraal. Elke
Vlaamse provincie telt bovendien een eigen
provinciale visserijcommissie en een verant-
woordelijke visserijbioloog. Een SKP met
het uitzetten van k3 spiegelkarpers zoals wij
dat voorstaan sluit niet aan bij de filosofie
van de Limburgse visserijbioloog. De nood-
zaak van bepotingen met karper wordt op-
merkelijk genoeg zeker niet ontkend, maar
men houdt vooralsnog vast aan een bepo-
tingsmethode waarbij men enkel uitzettin-
gen toestaat van k1 en soms k2  karpertjes.
In 2004 werden op het traject van de Zuid-
Willemsvaart 500 kg karpetjes tussen de 10-
20 cm uitgezet. Wij hoeven jullie als BVK
leden echter niet uit te leggen dat de overle-
vingskansen, van k1 visjes, na uitzetting op
groot open water zeer gering zijn.
In 2009 kreeg het bestand, dat op dat mo-
ment overigens uit een kleine 30% spiegel-
karpers bestond, nog een klein zetje in de
rug toen 200 karpers (waaronder 115 gefo-
tografeerde spiegelkarpers) afkomstig van
het afvissen van een natuurwater gelegen in
natuurgebied het Mariahof, overgeplaatst
werden naar dit traject..  Een traject als dit

schreeuwt om een gedegen en verantwoord
SKP. Spijtig genoeg is de Vereniging van
Belgische Karpervissers (VBK vzw) er tot op
heden niet in geslaagd de provinciale visse-
rijcommissie en de visserijbioloog te over-
tuigen van de relevantie en de
functionaliteit van een  proefhoudend SKP
zoals wij dat graag zouden zien. Uiteraard
blijven wij, zowel de BVK als de VBK vzw,
aandringen op de meerwaarde van een ge-
degen Spiegelkarperproject. De pijlen zullen
we echter niet langer louter op Belgisch
grondgebied richten. Een uitzetting met k3-
karpers zal in Nederland allicht minder
wenkbrauwen doen fronsen. 
Vangstregistratie en een zo nauwkeurig mo-
gelijke inventarisatie van het huidige be-
stand spelen bij het overtuigen van welke
beheerder ook een sleutelrol. Geen steek-
houdende data dan ook zeker geen SKP! Het
was Filip Matthys die mij er toe bewoog te
overwegen de monitoring van Zuid-Wil-
lemsvaart/KK 0-1 op te pakken. Een voor
mij opwindende maar onzekere onderne-
ming. Onlangs heb ik een oproep geplaatst
op verschillende sociale media. 

Ben jij actief op dit traject en ken je mensen
in je omgeving die dit kanaal bevissen en in
dat geval kan je hen wellicht attenderen op
deze oproep. 
Verstrekte informatie wordt uiteraard met
discretie behandeld en het eventuele ge-
bruik van data en/of beeldmateriaal voor
publicatie gebeurt te allen tijden in overleg.
Ik verheug me op een levendige respons!

Patrick Stultjens

Beroepsvisserij en
karper
Een probleem dat nog niet getackeld is. De
keren dat we denken licht te zien aan het
eind van de tunnel gebeurt er weer iets. Uit-
zonderlijk vroeg in het jaar kregen we mel-
dingen over staand want en zegentrekken. 

‘Mariahofspiegel’
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Toen Raymond Hakkert eind oktober op het
punt stond z’n lijnen nat te maken aan het
IJsselmeer ter hoogte van Lelystad zag-ie tot
z’n ontzetting een Urker vissersboot aanko-
men die voor z’n neus in vliegende vaart een
staand want binnentrok met daarin onder-
meer karper. Gelukkig was Raymond zo
kien om het tafereel gelijk te filmen en dit
materiaal als bewijs aan te dragen. Er lijkt
sprake van een overtreding. 
Dat was begin november niet het geval in
Overijssel toen een beroepsvisser een partij
levende vis waaronder ook grote karper te
koop aanbood. Dat doet pijn, zeker als je
weet dat er naar verluidt door SKP-en uitge-
zette karpers tussen zaten. Karper levert
maar een paar kwartjes per kilo op bij de
visafslag. Echter zolang er opkopers uit onze
eigen hengelsportwereld bereid zijn meer te
betalen om ze in hun eigen putjes en betaal-
wateren uit te zetten, kunnen we geen echte
vuist maken. Ook nu was dat het geval. 
Als SKP-en hebben we echter onze archie-
ven en mochten we een projectspiegel van
open water in karperput/betaalwater aan-
treffen zullen we niet nalaten daar op wat

voor manier ook werk van te maken. 
In het IJsselmeergebied mogen be-
roepsvissers in de periode juli 2014
tot juli 2015 nog maar 15% van hun
staand wantnetten gebruiken. Dat
lijkt pure winst, maar kan in de prak-
tijk gemakkelijk gecompenseerd wor-
den door er vaker op uit te trekken.
Een besluit waar wij als BVK overi-
gens een bezwaarschrift tegen in heb-
ben gediend. dat bezwaarschrift is
ontvankelijk verklaard en nu in be-
handeling. Het doet ons wel deugd
dat er duidelijk sprake is van ver-
scherpte controle. Hou als karpervis-
ser ogen en oren open en vergeet niet
te filmen en fotograferen als je iets
verdachts ziet. Bellen met de plaatse-
lijke BOA of met de federatie, en licht
de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit in via 0800-0488. 

In het benedenriviergebied is het
vooral vechten tegen één heel grote beroeps-
visser (Klop). Daar loopt een procedure aan-
gespannen door  Sportvisserij
Zuidwest-Nederland bij de Kamer van de
binnenvisserij om de benutting van schub-
vis te beperken. Kijken of het dringende ver-
zoek om nu tenminste de pas uitgezette
spiegelkarpers te ontzien gehoor vindt bij de
beroepsvisser. 

Joris Weitjens

11

Wat mag dat betekenen? Vissersboot op het
IJmeer met afgeplakte code!
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SKP-Uitzettingen
Veel projecten in Nederland hebben hun
verse bloed alweer zwemmen. De Duitse
kweker Peschkes was er vroeg bij dit jaar. In
het eerste weekend van november werd
onder andere aan de SKP Veluwe randme-
ren geleverd. Een mengpartij van spiegel en
edelschub. Opvallend hoge gewichten bij de
als k3 verkochte spiegelkarpers:gemiddeld

3400 gram.De kweker gaf geen uitsluitsel
over de reden of oorzaak van dit hoge ge-
wicht. Het SKP kreeg zo wel heel wat min-
der karper (in aantal) dan begroot.
Overigens lijkt een iets hoger gemiddeld ge-
wicht op deze randmeren die bekend staan
om z’n vele metersnoeken niet meteen weg-
gegooid geld. Half november was Viskweek-
centrum Valkenswaard aan de beurt met
een flinke partij op beschubbing geselec-

teerde Duitse spiegels
plus een partij edel-
schubs. Over de pre-
cieze komaf van de
edelschubs hebben
we nog geen zeker-
heid. Op het eerste
oog weinig bijzondere
vissen in bouw nei-
gend naar verwil-
derde schubkarpers.
De spiegelkarpers
waren bijzonder fraai
beschubd, soms bijna
weelderig. Voor de
meeste projecten
zoals SKP-Twenteka-
naal en SKP Ber-
nisse/Brielse Maas
een welkome aanvul-
ling op de tot nu toe
uitgezette louter vrij
kale vissen. Min-
puntje was hier de be-
schadigingen als
gevolg van opslag, se-
lectie en vervoer. De
karper was op maan-
dag gearriveerd van-
uit Duitsland en werd
aan verschillende
projecten op zaterdag
geleverd. Door de re-
latief hoge watertem-
peraturen was de vis
bovendien nog erg
wild. Geen gunstige
factoren om de vis
gaaf te houden.
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Het laatste weekend van november was
Carpfarm aan de beurt. Die leverde onder
andere aan het SKP Benedenrivieren. Tus-
sen het gangbare aanbod van Carpfarm
dook er een opvallend partijtje mooi be-
schubde spiegels op. Het bleek om op be-
schubbing geselecteerde spiegel te gaan,
geleverd via Corten. Zie voor de karakte-
ristieken bij ons bezoek aan deze kwe-
ker/handelaar. Op onze website vind je

een aantal leuke uitzetfilmpjes van de re-
cente uitzettingen.

Joris Weitjens

Uitzetting SKP Benedenrivieren 
(Foto’s Paul Hendrix)

Mooie serie Carpfarm’s
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De terugmeldteller
Ook in deze editie maken we een opsom-
ming van het aantal gematchte terugmeldin-
gen per project. Voor vele projecten zal dit
cijfer het eindtotaal benaderen, gezien de-
cember niet de meest succesvolle maand
van het seizoen is.
In Vlaanderen was er dit najaar de allereer-
ste melding van een spiegeltje afkomstig van
het SKP Schelde. Klinkt tegenvallend, maar
voor de mensen met een kloppend Schelde-
hart een absoluut hoogtepunt. En éénmaal
het eerste schaap over de dam... Het bloei-
ende project van KGO kan dit jaar uitpak-
ken met een 'personal best'. Exact 60
meldingen, een absoluut record in Vlaande-
ren. Ook de Leie weet ons positief te verras-
sen met 32 meldingen. Opvallend is dat
quasi alle terugmeldingen van de Leie uit
Oost-Vlaanderen komen. In West-Vlaande-
ren is de terugmeldreflex voor Leie-spiegels
nog niet voldoende ingeburgerd. Het kanaal
Roeselare-Leie en Damse vaart noteren res-
pectievelijk 12 en 10 meldingen.
In Nederland zijn de cijfers van de succes-
volle projecten nog imposanter. Of wat
dacht je van 79 meldingen vanop het Twen-
tekanaal? Steevast goed voor hoge cijfers
zijn de SKP-en van de Amsterdamse boezem
en in mindere mate van de Zuidelijke Rand-
meren. SKP-AHV laat een voor dat project
tegenvallende 89 meldingen noteren, terwijl
SKP-ZRM niet mag klagen met 44 meldin-
gen. De Otheense kreek (ONI Terneuzen)
kan terugblikken op 39 meldingen, terwijl
SKP Bernisse-Brielse Meer opnieuw hoge
ogen gooit met dik 91 meldingen.

Filip Matthys

Klanken uit het 
Zuiden
Dit keer openen we met nieuws uit de pro-
vincie Antwerpen! De provinciale visserij-
commissie uit Antwerpen zet wel vaker
karper uit afkomstig van visreddingen. De

14

KGO projectspiegel voor Marino Depaepe; gevangen tij-
dens het internationaal terugmeldweekend

Jong projectbloed vanop de Leie; Danny Busschaert
met een Corten-spiegeltje 

De zwaarste terugmelding van het
twentekanaal; Claus Emmentaler met
een Peschkes-spiegel van 12,1kg
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visserijbioloog (verbonden aan het ANB)
krijgt regelmatig voorstellen van water- of
terreinbeheerders die vijvers willen herin-
richten. Meestal in het kader van natuur-
herstel of slijkruiming. Vaak wordt dan
ook gevraagd de karperachtigen te verwij-
deren. Indien het gaat om wateren die al
meerdere jaren ziektevrij zijn, kunnen een
groot deel van die vissen uitgezet worden
op openbaar water. Rudi Yseboodt, de vis-
serijbioloog, bezorgde ons recent een over-
zichtje. Op het kanaal Dessel-Schoten
werden 20 schubkarpers (1 à 4kg) uitgezet
afkomstig van een visredding te Merksplas
(Strikkeven).
Naast deze uitzettingen werd er ook nog
spiegelkarper uitgezet via het reguliere her-
bepotingsplan. Wat wij dus spiegelkarper-
projecten noemen! Op het Albertkanaal te
Meerhout werd zo'n 80kg uitgezet (mix van
schubs en spiegels). Op het kanaal Bocholt-
Herentals (Kempisch kanaal) werd op het
sluisstuk 6-7 zo'n 70kg spiegelkarper uitge-
zet. De vissen waren afkomstig van viskwe-
kerij Corten, en hadden een gemiddeld
gewicht van 1,7kg. Deze uitzettingen houden
zich bewust wat onder de radar. Niet echt
een aanpak dat garant staat voor een bloei-
ende monitoring. 
Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Het Zee-
kanaal en Leuvense vaart (we zitten intus-
sen in de provincie Vlaams Brabant). Ook
hier weinig tromgeroffel, maar met een be-
perkte groep mensen de visjes uitzetten. Be-
nieuwd of terugmeldingen hier gewoonte
dan wel uitzondering gaan worden.

Wanneer de opmaak van deze nieuwsbrief
in de afrondende fase zit (eerste week de-
cember) moet het in Oost- en West-Vlaan-
deren allemaal nog gebeuren. In West-
Vlaanderen wordt er op 20 december gele-
verd aan KGO. Voor Oost-Vlaanderen
(Schelde) is er nog geen datum bekend. Wat
wel al zeker is, is dat een pak mensen staan
te popelen om aanwezig te zijn op zo'n uit-
zetting. Afwachten maar wat Bynens (WVL)
en Corten (OVL) uit hun tanks toveren!

Op bezoek bij... 
viskwekerij Corten
te Lommel
November nadert en terwijl SKP-verant-
woordelijken reikhalzend uitkijken naar de
leveranties voor de aankomende periode zet
de zoektocht van de BVK naar geschikte kar-
perleveranciers zich onophoudelijk voort.
Onze queeste in nasporing van kwekerijen,
die o.a. SKP-en van spiegelkarpertjes met
een gevarieerde, rijkelijke beschubbing kun-
nen voorzien, heeft ons tot op heden nog
niet bij de pot met goud gebracht. Het struc-
tureel leveren van weelderig beschubde
spiegelkarpertjes blijkt nog altijd geen evi-
dente kwestie. 
Eind oktober gaf Filip Matthys, zoals zo
vaak, weer  blijk van zijn ondernemingsdrift
en wist een werkbezoek  te beleggen bij de
Belgische viskwekerij Corten te Lommel. 
Uiteindelijk hebben we een geschikte datum

Iets omvangrijker was de uitzetting van 250 schubkar-
per (1 à 4kg) op de 'E10-plas' te Minderhout.
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geprikt en vertrekken we op zaterdag 15 no-
vember, met een vierkoppig weetgierig
team, richting Vlaams Limburg. 

Onder een grijs wolkenkleed en druilerige
weersomstandigheden arriveren we om-
streeks tienen in de ochtend in het altijd
sfeervolle Kempenland. Het onthaal bij het
familiebedrijf Corten (Vader en zijn twee
zonen) is buitengewoon hartelijk.
Enthousiast vertelt zoon Kim over het reilen
en zeilen binnen de kwekerij en neemt daar-
bij alle tijd om de vele vragen die wij op hem
afvuren zo goed mogelijk te beantwoorden.
Corten is een belangrijke speler in de door-
verkoop van brasem vanuit Nederland en
dan met name de randmeren waar overi-
gens overeen is gekomen dat karper moet
worden teruggezet. Mooie gelegenheid om
hen te vragen hoe het zit met karper vanuit
Nederland. Dat de doorvoer van brasem
minder wordt is evident nu brasembestan-
den inzakken door het indammen van het
fosfaatprobleem. In de randmeren is vol-
gens Corten steeds strengere controle op
wat er wordt aangeland en zal er geen kar-
per meer doorheen slippen. Dat dat in het
verleden anders was laat zich raden. 
De kernvraag is uiteraard; Is men in de gele-
genheid en bereid de nodige inspanningen
te leveren om straks een goed en duurzaam
aanbod, van voldoende gevarieerde en rijke-

lijk beschubde spiegelkarpertjes, aan ons in
België en Nederland te kunnen leveren.
Wanneer onze voorzitter het gesprek meer
concreet aanstuurt op onze hamvraag is de
bereidwilligheid op slag te proeven. De fa-
milie Corten blijkt  al heel lang zaken te
doen met een grote kwekerij in Tsjechië.

Door schade en schande wijzer geworden is
onze houding in beginsel toch wat gereser-
veerd wanneer de kweker vertelt over de
toekomstperspectieven. Naarmate de och-
tend vordert kunnen we echter niet anders
dan onze onderzoekende houding te laten
vieren en te zien wijken voor een groeiend
enthousiasme. Gepland staat, voor de week
na ons bezoek, een transport vanuit Tsjechië
naar Corten bestaande uit de gebruikelijke
kale vissen, maar daarnaast op speciaal ver-
zoek van Corten een aanzienlijke partij veel-
belovende voorgeselecteerde
spiegelkarpertjes. 
Kim Corten bedient ons op onze wenken
doordat een kleine selectie van deze karper-
tjes op de kwekerij aanwezig is die hij speci-
aal voor ons apart heeft gezet. De eerste
kennismaking met de Tsjechische spiegels
valt niet tegen. Stuk voor stuk subliem
ogende dieren met weelderige beschubbing.
Opvallend slank gebouwd. Dat kan ten dele
geweten worden aan het feit dat deze visjes
sinds augustus in opslag zitten dus geen
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(goed) groeiseizoen kennen. Waarschijnlijk
is dat deze rijk beschubde vissen een toeval-
lig bijproduct zijn van natuurlijke  voort-
planting op vijvers. Een onbedoelde
kruising tussen twee recessieve schubs? Vol-
gens Kim zou de beoogde partij voor het
overgrote deel moeten bestaan uit vissen
van dit uiterlijke kaliber met opvallend veel
rijenpatronen. Laten we hier nog even een
slag om de arm houden en afwachten... 
Voor een rondleiding over de kwekerij
wordt uitgebreid de tijd genomen. We be-
zoeken verschillende reservoirs groot en
klein, allen gevoed met water uit het hoger
gelegen kanaaltje van Beverlo, vol  met o.a.
siervissen als Koi, albino graskarper, goud-
vissen en diverse typen steur. 
Ondertussen vertelt Kim ijverig over de
werkwijze binnen het bedrijf en uit zijn visie
blijkt onmiskenbaar de enorme deskundig-
heid en schat aan ervaring die deze mensen
rijk zijn.  
Wanneer we de straat oversteken naar een
uitgestrekt terrein zijn we opnieuw verrast
en krijgen pas dan echt een indruk van de
omvang van deze viskwekerij.
Onze voettocht zet zich voort langs kleine
natuurlijke paaipoelen voor Koikarper.
Waarom mogen daar geen (mooi be-
schubde) spiegelkarpers gebruik van
maken? Puur een kwestie van geld. In
Vlaanderen wordt de karper als sinds jaar

en dag door overheden besteld en die gaan
tot nu toe puur en alleen voor de laagste
prijs. En goedkope karper haal je recht-
streeks uit Oost-Europa. Nu er SKP-en in
Vlaanderen actief zijn en met name Filip
Matthys namens die SKP-en specifieke wen-
sen kenbaar maakt, verandert ook het per-
spectief voor Corten. Maar ook de
Nederlandse markt gaat kennismaken met
deze vissen. Corten onderhoudt goede con-
tacten met Viskwekerij Valkenswaard en die
neemt een deel van de partij over. 
Na het uiteenzetten van de omvang van die
markt en onze specifieke wensen van ons
karperbeheerders toont de familie Corten
zich oprecht geïnteresseerd om te anticipe-
ren op dit specifieke, deels braakliggend,
aandeel in de markt. Dat lijkt (ons) een
slimme zet.   

Voor alle duidelijkheid; Joris krijgt het hier niet aan de stok met Kim Corten
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Uitgepraat raak je eigenlijk nooit, maar aan-
gezien er aansluitend aan dit bezoek nog een
vergadering gepland staat dienen we toch
afscheid te nemen en onze weg te vervolgen
naar een taverne gelegen aan het aanlokke-
lijke KK 0-1 waar we ons kunnen warmen
aan een knapperend houtvuur om ons te be-
raden over de nodige kwesties.
Na het welgemeende handen schudden kan
ons kwartet niet anders dan concluderen dat
we in de familie Corten weleens een vol-
gende schakel in onze zoektocht, naar een
geschikte/ideale projectspiegel, gevonden
kunnen hebben.

Patrick Stultjens

Projectspiegel van
de maand
Zoute spiegels

Je hebt van die momenten dat je denkt, ik
moet me lelijk vergissen, maar ik denk toch
echt daar iets interessants te zien. Een paar
tellen later denk je weer, nee joh je moet je
niet dingen gaan inbeelden…
Het voorjaar van 2014 heeft mij vissend niet
veel karpers opgeleverd. Dit had alles te
maken met het feit dat ik veel tijd door-
bracht in Oost-Groningen. Normaal is dit de
tijd dat ik onder andere fanatiek op jacht ben
naar de SKP spiegelkarpers van de Friese
Boezem. Ik was weliswaar fanatiek aan het
vissen, maar dit keer niet op uitzetspiegels of
andere verschijningsvormen van  Cyprinus
carpio. Ik had namelijk de mogelijkheid ge-
kregen om een stageopdracht uit te voeren
waar je u tegen zegt.  
In opdracht van Van Hall Larenstein en wa-
terschap Hunze en Aa’s mocht ik als Milieu-
kundestudent  samen met een
collega-student een vismonitoringsonder-
zoek uitvoeren. Dit onderzoek was gericht op
de werking van twee nieuwe vispassages bij
de schutsluis Nieuwe Statenzijl. Deze vispas-
sages zijn in opdracht voor het project “Van
Wad tot Aa’s” geplaatst. Dit project is tot

stand gekomen om onder andere de vismi-
gratie te verbeteren tussen de
Drentsche/Groningse wateren en de Wad-
denzee. Dat is nodig aangezien de mens
drastische ingrepen in het verleden heeft
verricht aan de watergangen. Denk maar aan
sluizen, gemalen, stuwen enzovoort. Mijn
stageopdracht was - kort gezegd - gericht aan
te tonen wat voor vissoorten en hoeveel vis-
sen zich melden voor een vispassage en wat
gaat er door heen. Het kwam er dus op neer
dat er veel gevist moest worden. Zo werden
vele glasalen, spieringen, driedoornige ste-
kelbaarzen, botten, schollen en andere vis-
soorten in de netten gevangen. Oftewel,
tijdens het onderzoek kon al gerust gezegd
worden dat deze vispassages goed werk ver-
richten. 

Allemaal leuk en aardig denk je, maar wat
heeft dit met het eerder beschreven ‘iets in-
teressants’ te maken; we zijn tenslotte ‘kar-
pergeïnteresseerden’.  Op een locatie die zich
bevindt op de grens van zout/brak en zoet
water en toevallig ook op de grens tussen
Nederland en Duitsland, zou je niet snel kar-
pers verwachten. Maar toch blijkt de werke-
lijkheid je weer eens te kunnen verrassen. Ik
had al eens een document gelezen, opgesteld
voor It Wetterskip Fryslân,  waarin met mo-
dellen werd vast gesteld dat ook karpers
door gemalen en sluizen de Waddenzee op
gespuid werden. Dit fenomeen zorgt voor
een flink percentage verlies.

Tijdens één van mijn monitoringsdagen zie
ik de mij zeer bekende V-vormige boeggol-
ven voor de sluis. Hoe vertrouwd het beeld
ook is, ik kan niet geloven dat dit om kar-
pers zou kunnen gaan. Het water is namelijk
aan die kant van de sluis zout/brak. Ik ver-
keer eerst  in de veronderstelling dat het
hier om vissen gaan die thuis horen in dit
milieu. Maar welke vissoort dan? Het zijn
ten opzichte van de vissen die ik met netten
vang namelijk wel reuzen. Dus ga ik wan-
neer het eb is gewapend met een camera
plus telelens op pad.  Bij eb staat het water
namelijk laag en kan ik de V-vormige boeg-
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Een groepje karpers die zich herkenbaar maakt tijdens het “jagen”.

Een bekende vorm die de waterspiegel breekt, of toch niet?

19

Het intergetijdengebied Eems. Dollard
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golven beter waarnemen. 
Zo verstrijken er enkele dagen zonder ook
maar een glimp op te vangen van deze mys-
terieuze vissen. Toch blijf ik steeds de ca-
mera meenemen omdat ik graag wil weten
hoe het hier zit en de omgeving is prachtig
genoeg om andere leuke dingen te fotografe-
ren. Dit blijkt een slimme zet want ik krijg
de kans waarop ik gehoopt had. Ik weet een
groepje vissen te volgen die heel af en toe in
het ondiepe water de waterspiegel doorbre-
ken. Dan blijkt mijn wereldje even op zijn
kop te staan. Het blijkt wel degelijk een
groepje karpers te wezen!
Nadien kan ik regelmatig  goed waarnemen
dat de karpers fanatiek aan het ‘jagen en
verzamelen’ zijn op de grote hoeveelheden
natuurlijk voedsel. Vaak zijn de karpers in
schooltjes van ongeveer 15 stuks. In deze
school van een divers samengestelde kar-
pers zwommen enkele beste exemplaren
van plus 15kg en enkele prachtige SKP’s
van rond de 20kg. Je kon de vissen goed
volgen maar dan ineens konden de vissen
verdwenen zijn. 

Commentaar
Het is bekend dat karpers zeer tolerant
zijn voor hogere chloridengehaltes (indi-
catie voor wat in de volksmond zout ge-
noemd wordt). Tijdens het onderzoek
werd het chloridegehalte  gemeten en kon
achteraf vastgesteld worden  dat de geme-
ten waardes de normen voor karper daad-
werkelijk niet overschrijden. Toch is het
bijzonder hoe een karper zich daar weet te
handhaven. Het gebied waar we over spre-
ken - het Eems/Dollard-estuarium - is een
water met getijden en grote variaties aan
slib, chloride en zuurstofgehalte verschil-
lend in plaats en tijd. Dit gebied is onder-
hevig aan invloeden van de Waddenzee en
de rivieren de Eems en de Westerwoldse
Aa die constant wisselen in stroomsterkte.
Bij veel regenval  is het water zoeter (min-
der chloride) en minder slibrijk en vaak
ook zuurstofrijker omdat er dan grote hoe-
veelheden water via de Eems en Wester-
woldse Aa worden afgevoerd door het

estuarium richting de Waddenzee.
Deze variaties in het gebied zorgen er voor
dat er veel soorten zijn die zich goed kun-
nen aanpassen of leven op de rand van
hun vermogen. Doordat er  grote hoeveel-
heden voedingstoffen bevinden is dit een
aantrekkelijke plek voor organismen om
zich hier te vestigen of te bezoeken. En
kan het voor karpers de moeite waard zijn
om risico’s te lopen. 
Tijdens het onderzoek werd regelmatig
ook gigantische hoeveelheden garnalen
gevangen. Deze garnalen en voornamelijk
de zo genoemde aasgarnalen kwamen dan
als wolken in het water opzetten wanneer
het vloed werd. De garnalen hebben de
voorkeur voor zouter water en kunnen
doordat het vloed wordt een stuk landin-
waarts komen. Het zoutere water met een
hogere soortelijke massa wordt dan onder
het zoete/brakke water het land inge-
duwd. Dit fenomeen - ook wel een zout-
tong genoemd - kan enorme afstanden
afleggen in diepe geulen van het estua-
rium en werd tijdens het onderzoek duide-
lijk waargenomen. Door het verschil in
soortelijke massa krijg je bij laag water
(eb) dat het water wat zich voor de sluis
bevindt meer een zoet/ licht brak water
karakter heeft. Als het hoogwater is
(vloed) wordt deze laag naar boven ge-
drukt waardoor de eerste meter t.o.v. wa-
terspiegel een zoet/licht brak karakter
heeft. 
Waarschijnlijk hebben de aanwezige  kar-
pers van verschillende grootte en typen
(waaronder dus enkele projectspiegels)
een methodiek ontwikkeld om hier te
overleven. Wellicht migreren ze via de
schutsluis (voor het schutten van boten) of
via één van de vispassage tussen binnen-
en buitenwater. Zo heb ik V-vormige
boeggolven waargenomen die bij openen
van de vispassage en schutsluis die kant
op bewogen. Dat de vissen daadwerkelijk
hierdoor heen zwemmen, is niet vast te
stellen met de kennis die nu beschikbaar
is. Mogelijk zwommen de vissen erheen
omdat bij het openen van de schutsluis of
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het in werking treden van de vispassages
er zoet water uit de Westerwoldse Aa het
estuarium instroomt. Van alle keren dat ik
de karpers heb waargenomen, kreeg ik
niet één keer de indruk dat de vissen zich
niet prettig voelden in het zout/brakke
water.
Om vast te stellen wat er daadwerkelijk
gebeurt worden wellicht in de toekomst
vissen voorzien van een zender. Dit kan
een veel completer beeld geven van de mi-
gratie van vissen en hun onderlinge varia-
ties. Hierdoor kan er op gemakkelijkere
wijze veel meer info worden verzameld
over de migratie van karpers, dan bij de
nu toegepaste techniek van terugmelden

en het eindeloze monnikenwerk van zoe-
ken en terugvinden van projectspiegels in
de database. Toch zou deze niet helemaal
vervangen kunnen worden door deze me-
thode, maar het zal het beeld wel comple-
ter maken. 
Hopelijk heeft dit bijgedragen tot het ver-
groten van de kennis van de bijzondere
wereld van de karper.

Florian Landstra
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Een SKP karper die zich op ondiep water bevindt op zoek naar voedsel tijdens eb.


