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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...
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Doen!

ven situatie. Dankzij onze inspanningen

vormen.

hebben we thans vijf betrouwbare
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Joris Weitjens
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