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DDe deze maand opgerichte Belangen-

vereniging Verantwoord Karperbeheer 

(BVK) gaat zich speciaal toeleggen op 

het beschermen en ontwikkelen van 

aantrekkelijke karperbestanden in Bel-

gië en Nederland. De vereniging komt 

voort uit het COS, een overlegorgaan 

dat sinds 2001 de Spiegelkarperpro-

jecten (SKP-en) van de Lage Landen 

heeft geïnitieerd en begeleid. Juist door 

de gegevens en kennis die de SKP-en 

hebben vergaard over de biologie van 

karpers is een slagvaardig en uitgekiend 

Nieuwe vereniging zet zich in
voor kwetsbare karperbestanden

Hoe groot de hobby van ons karpervissers ook mag zijn, hoe indrukwekkend de karperbeurzen, hoe gevuld de 
magazines met reuzenkarpers, mooie karperbestanden zijn kwetsbaar en zeker geen vanzelfsprekendheid...

beheer inmiddels mogelijk. Er lijkt mis-

schien nog geen vuiltje aan de lucht. 

Sla een karpermagazine open en ver-

gelijk de topgewichten van karpers met 

die van twintig, dertig jaar geleden. Vis-

sen van 20 kilo plus hebben geruisloos 

de plaats ingenomen van karpers van 

20 pond! 

Dit groeisucces heeft echter een keer-

zijde: de natuurlijke aanwas/opgroei 

van karpers is steeds minder een factor 

van betekenis en substantiële uitzet-

tingen dateren vaak van lang geleden. 

Dat is goed voor de groei van indivi-

duele karpers, maar zorgwekkend voor 

de toekomst van een bestand. Zonder 

gerichte uitzettingen zijn veel karperbe-

standen onherroepelijk (bijna) aan hun 

eind. 

Uitzetten dus zou je zeggen, maar 

dat is nu juist geen uitgemaakte zaak. 

De karper heeft, al of niet terecht, 

last van een slechte reputatie. Menig 

viswaterbeheerder of visserijbioloog 

staat klaar om, met de hete adem van 

Brussel in de nek, het hoofd van onze 

karper(uitzettingen) op het hakblok te 

leggen. 

Speciaal ingerichte putten en vijvers 

ontspringen veelal die dans. Daar mag 

worden beheerd, zoals men goeddunkt. 

Echter in de grotere wateren, waarin 

karper veelal een (ecologisch) bijna 

verwaarloosbare rol speelt, wordt zelfs 

die rol betwist. De BVK wil met steek-

houdende argumenten en feiten vanuit 

een duidelijke visie die bescheiden plek 

van de karper in onze grotere wateren 

veilig stellen. Niet zozeer omdat bij 

goed beheer hier de recordvissen van 

de toekomst zwemmen, maar vooral 

omdat we niet willen worden verplicht 

om onze ‘avonturen’ voortaan te bele-

ven aan betaalvijvers of overvolle kar-

perputten. 

Er zijn meer bedreigingen voor de 

karperbestanden van open wateren. 

Afgelopen winter zijn wij, de initiatief-

nemers van de BVK, een petitieactie 

begonnen om de benutting van karper 

door beroepsvissers aan banden te leg-

gen. Het is in onze ogen absurd dat in 

grote wateren in Nederland, waar de 

veelal eenzijdige schubkarperbestanden 

worden aangevuld met duurbetaalde 

en met veel inzet gemonitorde spie-

gelkarpers, diezelfde vissen even later 

worden weggevangen en voor een 

paar grijpstuivers worden verhandeld. 

Zelfs veel beroepsvissers vinden dit een 

vreemde gang van zaken, maar daar-

mee heb je nog geen oplossing. De BVK 

is met ruim 7.000 handtekeningen op 

zak hard op weg om met beroepsvissers 

een convenant te sluiten dat ongetwij-

feld een aanzienlijke verbetering zal 

betekenen. 

Daadkracht
Wij zijn ons ervan bewust dat er meer 

verenigingen en organisaties actief zijn 

die veel van onze doelstellingen zullen 

onderschrijven. De KarperStudiegroep 

Nederland (KSN), de Vereniging Belgi-

sche Karpervissers (VBK) en Sportvis-

serij Nederland zijn verenigingen die 

de belangen van karpervissers op veel 

vlakken prima behartigen en waar 

mogelijk zullen wij samen met hen 

optrekken tegen de bedreigingen van 

onze hobby. Wanneer een onderwerp 

dat ons aangaat vraagt om een actie 

of een reactie zullen wij echter niet 

schromen om er direct op af te gaan. 

Wij worden hierin gesterkt door de 

vruchtbare contacten die wij inmiddels 

hebben opgebouwd met visserijbiolo-

gen, waterschappen, maar ook net zo 

goed met beroepsvissers en kwekers 

van karpers.

Voor de BVK is het middel, Spiegelkar-

perprojecten, tegelijk ook een doel. 

SKP-en vormen de ruggengraat van 

deze vereniging. Onze expertise, nodig 

om op een verantwoorde manier aan-

trekkelijke karperbestanden op te bou-

wen, komt en zal blijven komen van Resultaat van verantwoord 

karperbeneer: Boris van 

Wijk met een door SKP-

Veluwerandmeren uitgezette 

spiegelkarper van inmiddels 

21,2 kilo.

(hier graag enige 
ruimte vrijhouden 
voor nog te leveren 

logo.)

Mark II gesnapt
Sinds december 

2011 zwemmen 

er ruim 30 door 

dit magazine 

gesponsorde 

spiegels rond 

in de Zuidelijke 

Randmeren. Ten-

minste: daar zijn 

ze uitgezet, maar 

ze zouden zo 

naar Friesland kun-

nen zwemmen. Uit-

zetspiegel no. 2, die op naam van redacteur Mark van Balveren is gezet, deed dat 

echter niet. Deze ‘Mark II’ werd namelijk op 2 september 2012, niet ver van de 

uitzetplaats, voor het eerst terug gevangen op een boilie. Vanger Alex Bos vertelde 

dat aan het eind van een lange nacht ineens een groepje projectspiegels passeerde 

waar hij Mark II tussenuit hengelde. Ook de buurvissers wisten die nacht plots een 

paar spiegelkarpertjes te vangen. 

Het is niet onmogelijk dat het precies het moment was dat Mark II en z’n club 

de wijde wereld introk. Er zijn inmiddels al meldingen van deze lichting op ruim 

15 km van het uitzetpunt. De visser heeft de karper in de hectiek niet gewogen of 

gemeten, maar de vis ziet er gezond uit. 

Mocht Mark II of een van andere KW-spiegels opduiken, dan horen jullie het, hier 

of op onze site.

Mark II ziet er gezond uit!
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deze projecten. Het verzamelen van 

gegevens beslaat dan ook een behoor-

lijk deel van ons werk.

Ook deze projecten vragen trouwens 

bij voortduring om initiatief en actie. 

Een belangrijke taak is het zoeken naar 

de ideale uitzetkarper voor een gege-

ven situatie. Dankzij onze inspanningen 

hebben we thans vijf betrouwbare 

kweekadressen gevonden en kunnen 

we beschikken over een steeds breder 

spectrum aan karperstammen. Tevre-

den zijn we wat dit betreft pas als de 

mooi beschubde spiegelkarper vast in 

het assortiment zit. 

Mocht je je afvragen wat je concreet en 

direct hebt aan deze nieuwe club: advi-

sering en voorlichting zijn belangrijke 

poten van de BVK. Of je nu als hengel-

sportvereniging of waterschap advies 

wil hebben over verantwoord karper-

beheer, of dat je als karpervisser hulp 

wil bij het opzetten van een (spiegel)

karperproject, de BVK heeft een klein 

maar ter zake kundig team van mensen 

verzameld die een continue servicebalie 

vormen. 

Een lidmaatschap van deze club brengt 

De initiatiefnemers:
Aart Lokhorst

Raymond Hakkert

Christian Hummelink

Filip Matthys

Wijtze Tjoelker

Joris Weitjens

je dichter bij deze bron. Je ontvangt de 

kwartaalnieuwsbrief, je krijgt flink kor-

ting op tal van door ons aangeboden 

diensten. 

De kern van het bestaan van de BVK is 

echter: zonder karper geen karpervis-

sen! Wil je met ons graag mooie en 

gevarieerde karperbestanden voor de 

toekomst veilig stellen? Voor slechts 

e 10,- per jaar kun je al als BVK-lid 

daaraan jouw bijdrage leveren. 

Vul daartoe het automatische incas-

soformulier in op de BVK-website 

(www.karperbeheer.nl) en zodra de 

e 10,- contributie is afgeschreven, ben 

je BVK-lid.

Doen!

Joris Weitjens

½ LIG. ADV


