
Hans (Moolenaar) bood me de 
gelegenheid om op deze plek de
BVK in de etalage te zetten. Een
woord of 400. Daarvan heb ik er
alweer een stuk of twintig verspild
aan dit intro en als ik onze gehele
naam opschrijf: Belangenvereni-
ging Verantwoord Karperbeheer is
de halve bladzijde al gevuld…  Snel
van start.

Bij de alweer drie jaar oude BVK
draait veel om Spiegelkarperpro-
jecten. Dat is onze bron, ons doel,
ons middel en onze passie. De
kennis en ervaring die we hebben
opgedaan met Spiegelkarperpro-
jecten gebruiken we op alle 
mogelijke manieren; van het in
dialoog gaan met waterbeheer-
ders tot het houden van interna-
tionale SKP-terugmeldweekenden.
Wat ons doel is? In één woord? Er-
voor zorgen dat er tot onze dood
(en daar voorbij) mooie avonturen
zijn te beleven aan het water. En
dan vooral avonturen aan (groot)
open water. Naar de specimenwa-
teren, circuitwateren, betaalwate-
ren, syndicaatwateren of hoe ze
mogen heten, gaat in onze ogen
meestal genoeg aandacht en be-
moeienis uit. Bij ons ligt het ac-
cent op het opbouwen van
aantrekkelijke en gezonde karper-
bestanden in open watersyste-
men. 

Met gerichte karperuitzettingen
kun je zelfs op de grootste open
wateren effect sorteren. En weer
komt daar SKP-monitoring zeer
van pas. Meten is weten en voor
waterbeheerders en visserijbiolo-
gen is monitoring niet zelden een
eis. 

Sleutelwoord bij karperbeheer is
voor de BVK ‘variatie’. Voor ons
geen eenheidsworst, ook niet als
het om hooggebouwde,  snel-
groeiende, kale consumptiekar-
pers gaat.  De ideale uitzetkarper
is nooit uit ons hoofd en de goede
contacten met karperkwekers/le-
veranciers beginnen hun vruchten

af te werpen. Het SKP van de GHV is
daarin trouwens, en niet alleen daarin
(denk ook aan de monitoring), een van
de meest innovatieve SKP’en en ver-
enigingen. 

Ons ledental schommelt al sinds het
begin rond de honderd leden. Daarmee
bevindt onze club zich meen ik in goed
gezelschap…  Wij ervaren dat ook als
een prima aantal. Groeien mag zeker,
maar hoeft niet per se. Wel zien we
graag zoveel mogelijk betrokken leden
die ons op de hoogte houden van het
karperbeheer in hun regio of de gege-

vens van SKP’en in het bijzonder. Weet
in ieder geval dat we, wat betreft kar-
perbeheer een vraagbaak (willen) zijn
voor leden en niet-leden. 
We zijn best trots op onze website
(www.karperbeheer.nl) en daar kun je
best eens een kijkje nemen of je ons
voor een tientje per jaar wil steunen.

N.B. Bestuur: ook de GHV is als vereni-
ging  lid van de BVK, het is een club die
wij een warm hart toedragen en daar-
mee aanbevelen.
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