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Woord vooraf

Het woord ‘karperbe-
heer’ ademt niet meteen
de sfeer van avontuur
tegen de klippen op. Met
het woord ‘verantwoord’
wordt menig puber om
de oren geslagen door
vader of leraar dus dat
maakt onze vereniging
niet op voorhand hip.
Dat zie je ook wel aan de
gemiddelde leeftijd, al
hoor ik persoonlijk zeker
bij de top 10. Vind ik dat
erg? Om eerlijk te zijn vind ik het prima zo
als hip betekent dat je met je luie kont aan
een betaalwater zit dat zich weinig gelegen
laat liggen aan verantwoord karperbeheer.
Je krijgt toch tranen in je ogen als je leest
dat ze in Engeland een karper in ‘gevangen-
schap’ hebben opgefokt tot over de 70 lbs
en die vervolgens hebben uitgezet in een
plasje om na vangst het nieuwe record van
Engeland te kunnen claimen?  
Laat ons dan maar lekker suffe mutsen zijn… 

Die jeugd daar heb ik wel wat mee, maar
die ontdek ik net zo gemakkelijk in de blik
van de karperveteraan als in het enthousi-
asme van jonge gasten die mij spiegels mel-
den van het grote open water. Gasten wier
paar zinnen over hun vangst gelijk verraden
dat ze uit het speciale hout gesneden zijn. 
Het hout dat ons karpervissers van open
water wat mij betreft bij de BVK mag ver-
binden. Gasten die dagenlang compleet van
de radar verdwijnen om ergens op een grote
rivier een paar karpers te vangen. Het liefst
een paar grote of bijzondere natuurlijk,
maar voor wie elke karper telt. 

Welbeschouwd zijn we, met de BVK in de
frontpositie, bezig om de zoektocht naar die
schaarse parels in open zee net iets lucratie-
ver te maken. In plaats van als beloning de
flank van een doorsnee verwilderde schub
op (on)gezette tijden een brede rug van een
spiegel. En dan meteen dringt een nieuwe
vraag en tegelijk het thema van onze open
middag op: met hoeveel uitzetkarpers zijn
we eigenlijk tevreden? Laten we ons als
SKP’en besmetten door de drang en moge-
lijkheid om een flink effect te sorteren of
bewegen we liever mee met de ecologie van
het water en houden we onder de V van
onze naam vooral de fantasie levend!  
Alvast een avontuurlijk 2017!

Joris Weitjens
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Gasten (zoals Pascal
Philippi) die dagenlang
compleet van de radar
verdwijnen om ergens
op een grote rivier een
paar karpers te vangen



Verlenging lidgeld

Ook in 2017 gaat onze BVK onverminderd
verder met het streven naar ‘ruimte voor
karper’. Als vereniging waarderen we het
bijzonder moest ook jij aan boord blijven.
Misschien schreef je je lidgeld voor 2017 al
over, of betaalde je al een tientje op de VBK-
meeting. Misschien maak je er eerstdaags
wel werk van?
Onze 2017-leden ontvangen in februari al-
vast de knappe nieuwsbrievenbundel. Een
resumé van alweer een mooi BVK-jaar. Mis-
schien staat jouw foto er wel in, en heb je
een tastbare herinnering aan een opvallende
vangst.
Ons lidgeld blijft 10 euro. Winst hoeven we
niet te maken, van een prijsstijging is dus
hoegenaamd geen sprake.
Samengevat; we verwelkomen je graag
terug als lid in 2017.

Stort minimaal 10 euro op rekeningnum-
mer NL84 INGB 0006 4062 31 ten
name van de BVK. 
Graag een vermelding van je naam.
Voor overschrijvingen vanuit het buiten-
land:
* IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
* BIC: INGBNL2A

Versterking BVK team

Op vandaag bestaat de BVK-bestuursploeg
uit vijf mensen. Joris, Maiko, Kees, Marcel
en Filip. Elk van hen heeft zijn eigen talent,
zijn eigen rol binnen de BVK. De ene is sterk
in digitalisering, de ander heeft dan weer
een vlotte pen. De gemene deler blijft; ‘een
kloppend hart voor karperbeheer’! Dit zorgt
voor een dynamisch, maar ook kwetsbaar
geheel. Vanuit die insteek is de BVK nog
steeds op zoek naar versterking binnen het
bestuur. 
Misschien klinkt de term ‘bestuur’ wat hef-
tig, sorteert dit een afschrikeffect. Misschien
denk je wel spontaan aan saaie vergaderin-
gen of presentaties? De realiteit is dat de

huidige ploeg niet meer (maar ook niet min-
der!) is dan een handvol kameraden, die de-
zelfde passie delen. Dat delen gaat trouwens
vooral via mail. Veel kilometers hoef je er al-
vast niet voor af te leggen.
Wil jij nauwer betrokken zijn met de BVK?
Inspraak hebben in de aanpak en visie? Of
gewoon onze slogan ‘ruimte voor karper’
helpen verspreiden, in welke vorm dan ook?
Aarzel dan niet, en neem vrijblijvend con-
tact op met ons!

Algemene ledenverga-
dering en open mee-
ting/themamiddag
Datum: Zaterdag 21 januari 2017
Locatie: Wapen van Diemen; Ouderker-
kerlaan 8, 1112 BE Diemen
Programma: 
11h – 12h: Algemene ledenvergadering.
Enkel toegankelijk voor BVK-leden. 
Agenda: Kasverslag – bestuur (verkiezing,
aanstelling, ...) – terugblik  werkingsjaar
2016 – vooruitblik op 2017 –
vragenronde/varia.
12h – 13h: Pauze. Snacks te verkrijgen in het
Grandcafé.
13h – 15h: Open meeting – themadag ‘hoe-
veel kan/mag/wil ik uitzetten?’ (zie verder
in deze nieuwsbrief)
Themamiddag rond de vraag: hoeveel kar-
per moet ik/kan ik/ wil ik uitzetten?  

Wanneer? Zaterdagmiddag 21 januari
vanaf 13.00 tot 15.00
Waar? Wapen van Diemen
Voor wie? Karpervissers en niet-karpervis-
sers die affiniteit hebben met karperbeheer 
Gastspreker? Roland van Aalderen
(Sportvisserij Nederland) 
Wie is dat? Roland is bioloog en heeft de
afgelopen jaren actief mee geholpen bij het
op de rail zetten en onderbouwen van ver-
schillende grote SKP’en. Bovendien is hij
medeopsteller van het Rapport Spiegelbeel-
den- een analyse van 17 jaar SKP (2016)
Hoe? Open discussie 
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Indeling middag:
We hebben Roland van Aalderen bioloog en
medewerker van Sportvisserij Nederland
bereid gevonden een inleiding te geven over
dit thema. Hij zal uitleg geven over de re-
kenhulp voor het inschatten van de effecten
van uitzettingen op de omvang van karper-
bestanden. 
Heel graag zullen we de rest van de middag
aangrijpen om samen met Roland en andere
genodigden van gedachten te wisselen over
de wenselijke koers in karperbeheer en dan
met name in het door ons gekoesterde
open(bare) water. 
Je bent van harte welkom om je steentje bij
te dragen! 

Onderzoek en opinie

Achtergronden bij het thema:
hoeveel uitzetten?
Ons open(bare) water is groot en onbe-
grensd en zowel in België als Nederland kie-
zen steeds meer karpervissers voor het
vissen op karper in een omgeving waar je
niet gelijk op de lip van een buurman kar-
pervisser zit. Bovendien lonkt in dat open
water het onbestemde avontuur. Maar zon-

der enige bestemming gedijen alleen die
paar diehards onder de karpervissers. Dat
bedachten we al in 1998 en door de SKP-uit-
zettingen zijn vrij vlakke semi-natuurlijke
karperbestanden door gerichte en goed ge-
monitorde uitzettingen omgetoverd in geva-
rieerde bestanden met kans op uitschieters
in gewicht.  
Dat succes krijgt steeds meer navolging. Het
is niet langer slechts een handjevol karper-
vissers dat zich hard maakt voor een onder-
houdsdosis karper. De visrechthebbende
zelf, federaties, grote hsv’s en in Vlaanderen
provinciale visserijcommissies, trekken het
initiatief naar zich toe. Zij hebben de midde-
len en nu ook de wens om karperbeheer,
ook in open wateren, vorm te geven. Zeker
in de echt grote watersystemen blijkt, als je
rekent in kg per ha, behoorlijk wat uitzet-
ruimte te zijn. Bedoeld als bescherming
tegen een onevenredig aandeel van een bo-
demwoelende gast, wordt de afgesproken
bovengrens van 30 kg karper per ha opgevat
als een uitnodiging om, in de wateren waar
die 30 kg  karper (lang) niet wordt gehaald,
die bezetting aan te vullen door middel van
uitzettingen. Het aantal open wateren waar
wordt uitgezet stijgt jaarlijks en per water
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worden de bestellingen forser. 
Vanuit karpervissersperspectief op het eer-
ste oog een jongensboekachtig succesver-
haal maar de V in onze naam vraagt om een
kritische houding. Karperuitzettingen ken-
nen een lange geschiedenis en in dat verle-
den is het lang niet altijd goed gegaan. We
zijn in veel wateren eigenlijk net bekomen
van de (groeistagnerende) gevolgen van een
overbezetting aan karper. Een extra zorg-
punt voor de BVK is  dat massale uitzettin-
gen met consumptiekarpers en adequate
SKP-monitoring elkaar tot nu toe nauwe-
lijks verdragen.

Relevante vragen bij dit thema
zijn daarom:
•    Sorteren de huidige kleinschalige
     uitzettingen in groot open water
     (on)voldoende effect?
     Kunnen we de (goede) optimale groei 
     en gezondheid van karpers garanderen 
     met de huidige tendens om meer en 
     vaker uit te (willen) zetten?
•    Wat zijn de gevolgen van het stuklopen 
     van SKP-monitoring door het uitzetten 
     van te veel kale spiegelkarpers?
•    In hoeverre mogen uitzettingen de 

     originele, semi-natuurlijke, bestanden 
     beïnvloeden? 
•    Hoe dient de BVK zich op te stellen 
     als het gaat om grootschalige karperuit
     zettingen in open(baar) water met 
     als inzet dat ook recreatievissers daar
     een karper kunnen vangen? 

Masterplan karperuitzet voor
Midwest Nederland
Veel federaties timmeren aan de weg als het
gaat om karperuitzettingen in open water.
De werkwijze van federaties verschilt be-
hoorlijk. Opvallend is de aanpak van Mid-
west Nederland. In het masterplan
karperuitzet selecteerde de federatie een
aantal voor SKP kansrijke watersystemen in
de regio. Onder andere Rijnlands boezem,
Schermerboezem en de riviertjes  de Vecht
en de Eem. 
Een systeem wordt kansrijk geacht als de
huidige karperbezetting onder de norm van
30 kg per ha ligt en er geen bijzondere na-
tuurbestemming is. Het is niet raar dat deze
nieuwe aanpak gepaard gaat met kinder-
ziektes. Omdat wij als BVK een bijzonder
belang hebben bij verantwoord karperbe-
heer waarbij SKP-monitoring ernstig wordt
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Kleine uitzet-
tingen op
groot water
doen overal
hun werk
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genomen hebben we de afgelopen periode
gevraagd en ongevraagd enkele adviezen ge-
geven.  We zetten ze hier even op een rijtje.
•    Betrek bestaande SKP’en in het 
     beoogde uitzetgebied bij de plannen
•    Vergewis je van migratie, 
     verspreiding en clustering van karper
•    Denk niet alleen in kg per ha maar 
     ook in aandeel uitgezette 
     (spiegel)karpers in de vangst
•    Baseer je bij de bepaling van de 
     grootte van het karperbestand (ook) 
     op gegevens van SKP’en
•    Geef al bestaande SKP’en vrijheid bij 
     het bepalen van uitzetplek en uitzettype
•    Leg nadruk op gegevensuitwisseling van 
     SKP’en in hetzelfde watersysteem

De federatie bleek gelukkig bereid om naar
onze kennis en argumenten te luisteren en
het lijkt erop dat er in samenwerking tussen
federaties, hsv’en en SKP’en iets moois kan
groeien.

Openwater-fähig?
In de salons van betaalwateren doen pure
consumptievissen, inclusief hangbuiken en
‘hompruggen’ het ogenschijnlijk prima. En
dan doel ik vooral op groei. Dat verklaart
wellicht ook waarom veel karpervissers vrij
snel in vervoering raken bij het zien van dat
vlees in de kuip. De bouw en het voorkomen
van die vissen roepen gelijk associaties op
met de grote karpers van de Franse meren
en plassen. Als we dat type ook uitzetten
zijn we toch klaar? 
Misschien, maar zijn deze voor consumptie
(door)gefokte karpers ook opgewassen
tegen de omstandigheden in  groot
open/stromend water? Mijn twijfels en be-
denkingen worden op grond van de SKP-
data steeds groter. 
In 2012 lieten we ons bij de AHV verleiden
door foto’s van mooi beschubde Franse vis-
sen in betaalwater Freedomlakes. De kwe-
ker van deze vissen had een goede naam.
Oké, er zouden ook kale spiegels tussen zit-
ten, maar het zou een mooie aanvulling zijn
op wat we hier al hebben zwemmen. De kar-

per zag er bij afleveren goed uit, onbescha-
digd en we waren enthousiast over de vele
spiegels met parelmoerschubjes. Het meten
kon beginnen.

Nu, ruim vier jaar na uitzetting, zien we op-
merkelijke verschillen in de terugvangsten.
De ’Freedomlakes’ uitgezet in de kleinere
stilstaande afgesloten plassen doen het qua
groei heel behoorlijk tot goed terwijl de vis-
sen uitgezet in twee verschillende boe-
zemsystemen het ronduit slecht doen.
Gemiddeld pakken Duitse projectspiegels in
de eerste drie jaar in de Amstelboezem rond
Amsterdam tussen 6 en 7 kg en 25 en 30
cm. Dan kom je drie groeiseizoenen na uit-
zetting uit op een vis van circa 74 cm en 9
kg. De Freedomlakes komen uit op 4 tot 5
kg gewichtstoename en 15 tot 25 cm in
lengte.  De gemiddelde Freedomlakesvis van
afgelopen jaar (2016) van open water was
circa 64 bij 6000 gr. Echter op stilstaande
plassen waar (flink) wordt gevoerd doen ze
het aanmerkelijk beter met een paar vissen
van ruim boven de 10 kg en een gemiddelde
van circa 8.5 kg. 

Het is zelfs de vraag of die Freedomlakes het
uiteindelijk wel redden in open water. Het
zou me persoonlijk niet verbazen wanneer
alsnog een groot deel van de SKP-radar ver-
dwijnt. Precies dezelfde indruk bestaat van
een aantal Carpfarmlichtingen. In groot
open water, zeker in brasemrijke zones, ver-
toont dit type een relatief matige tot soms
slechte groei. Erger nog is de gestaag afne-
mende aanwezigheid in de terugvangsten.
We zijn uiteraard benieuwd naar de bevin-
dingen van andere SKP’en met zowel de
Freedomlakes bloedlijn als die van Carp-
farm vanaf 2007 en dan vooral naar de te-
rugmeldresultaten van grote open wateren.
Laat het ons weten!
Of mijn vrees nu klopt of niet:  het beste
antwoord op deze dikke vraagtekens is: di-
versiteit! Niet gokken op dat ene (consump-
tie)paard maar risico spreiden door veel
verschillende uitzettypen uit te zetten! Dat
blijven we bij de BVK uitdragen. 
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Melders en hun meldingen in het
zonnetje
Goede melders mag je/moet je koesteren. Ze
voorzien je van de noodzakelijke informatie
en garanderen de continuïteit van je project.
Zonder melders geen SKP. Melders heb je in
alle soorten en maten. Het is duidelijk dat je
aan (veel en groot) melden ook prestige
kunt ontlenen maar de ervaring leert dat die
‘prijsmelders’ vaak snel afhaken. Een gou-
den combinatie voor een SKP is een
trouwe/betrouwbare melder en een goede
karpervisser.

Trouw aan Andres
Andres de Rouville is al sinds ongeveer
2007 een trouwe melder van spiegelvang-
sten van het boezemwater rond Amsterdam.
Hij geniet nog steeds van de meldgeschiede-

nis en vangstverhalen van door hem gevan-
gen vissen. 
In september van afgelopen jaar mailde An-
dres me enthousiast: 

‘Gisteren werd ik na een half uurtje blij ver-
rast met een ferme aanbeet. 
Na dik twintig minuten lag ie pas in het
schepnet. Wat ik vermoedde, bleek: een ori-
ginal van de 2000-uitzetting. Waar zijn
deze vissen mee grootgebracht? Wat een
kracht! Volgens mij, ving ik de vis in 2008
in dezelfde Westlandgracht op 21 pond.
Kon ‘m maar moeilijk loslaten. Echt een lust
voor het oog! Veel mooier worden ze niet
Joris! Ben nog steeds nieuwsgierig hoe deze
vissen gekweekt zijn…?’ 

Met die laatste vraag doelt Andres op de roots
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Fons Gytenbeek met een Freedomlakesvis van de 
Amstelboezem die de verwachtingen voorlopig niet

waarmaakt 

Michel Hagen met een Freedomlakes van dezelfde
lichting, maar uitgezet in een karperarme en goed be-
voerde plas die het overduidelijk wel goed doet



van de vis. De ouders van deze vissen komen
uit de bunch ouderdieren van Viskweekcen-
trum Valkenswaard. Het heeft destijds een
unieke kruising opgeleverd met een geheel
eigen bouw en kleur. Mogelijk zwemmen die
ouderdieren nog steeds in een vijver in Val-
kenswaard. Het is dus niet uitgesloten dat dit
type reproduceerbaar is. Helaas duldt Vis-
kweekcentrum Valkenswaard tot nu toe geen
directe bemoeienis bij het kiezen van de ou-
derdieren. Best frustrerend want wij halen ze
er zo uit! Andres dus ook.
Het was inderdaad de vis uit 2008. Het won-
derlijke is dat deze vis in die 16 jaar nooit van
buiten de Westlandgracht is gemeld en bo-
vendien niet vaker dan twee keer en beide
keren door precies dezelfde visser! Van de
ruim 160 daar in juni 2000 uitgezette vissen
wordt er de laatste jaren hooguit één keer per
jaar één van de Westlandgracht zelf gemeld .
De rest van de Westlandgrachters er (meestal
ver) buiten. Die vissen zijn dus uitgezwermd
en een enkeling keert af en toe terug naar de
basis. Zou deze vis van Andres er ook zo’n le-
venswijze op nahouden of zou-ie puur honk-
vast en extreem moeilijk vangbaar zijn? Een
combinatie kan natuurlijk ook.  

Stille meldkracht
Tenminste drie projecten profiteren alweer
een tijdje van de stille meldkracht van Jan
van Dooren. Net als veel anderen heeft deze
karpervisser lang geaarzeld om z’n spiegels
van open water te melden. Reden: geen zin
in gedoe en extra drukte op het water. Best
een begrijpelijke afweging. 
Hoe win je die karpervissers voor je project?
Wat bij veel karpervissers goed lijkt te wer-
ken is het geven van informatie over groei
en vooral over de onnavolgbare bewegingen
van karpers van open water. Dat kan echt
verslavend werken. Voor ‘matchers’/ pro-
jectcoördinatoren is er ook niets dankbaar-
der dan een melder met intrinsieke
motivatie. Enthousiasme is aanstekelijk en
ik garandeer je dat melder en matcher (ten-
minste deze melder en matcher) er vaak een
digitaal feestje van maken! 

Spiegels op de markt
Regelmatig krijgen we verontruste verhalen
van karpers op de markt. We vragen dan al-
tijd om foto’s. Zeker in de kersttijd heb je
een goede kans ze te treffen. Voor ons een
trieste aanblik. Er wordt vaak vanuit gegaan
dat die karpers van beroepsvissers komen
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Andres de Rouville met een krachtpatser eerste klas
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maar dat is lang niet altijd het geval. De
schubkarpers die je aantreft zijn vaak van
het verwilderde type en dan van een pond of
5 tot 8. Die worden vaak verkocht als IJssel-
meerkarpers.  Dat zal een enkele keer het
geval zijn, maar de grote oogst aan dat type
karper komt uit de polders in Noord-Hol-

land. Daar wordt al eeuwenlang op karper
gevist door beroepsvissers en de stand ver-
andert daar niet wezenlijk van. Karper is en
blijft daar een vrij dominante soort. De vis-
serij daarop is niet meteen iets om alarm
over te slaan. 
En die spiegelkarpers dan? Zoals op de foto
hieronder zie je in één oogopslag dat het om
consumptiespiegels gaat van één jaarklasse. 

Theoretisch is het mogelijk dat een beroeps-
visser deze spiegels afgelopen maand ergens
heeft gevangen waar ze net door een SKP
zijn uitgezet, maar heel groot is die kans
niet. Veel logischer is dat deze spiegels af-
komstig zijn van een Duitse of Oost-Euro-
pese kweker. Ook in Nederland en België is
er vraag naar Weihnachtskarpfen. Moeten
we daar wakker van liggen? Lijkt me van
niet. Dat aanbod houdt de prijs laag en dat
maakt het voor beroepsvissers alweer min-
der aantrekkelijk om die karpers zelf te gaan
vangen in open watersystemen waar wij ze
uitzetten. Dus eet smakelijk… (Al zal ik me
er niet aan vergrijpen).

Joris

Jan van Dooren vangt ze
het liefst van de lichting 
Villedon/Valkenswaard

Pascal Philippi maakte deze foto de dag voor Kerst op
de Dappermarkt in Amsterdam
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SKP Kort – Vlaanderen

In de provincies Antwerpen en Limburg lijkt
het er op dat ook daar enthousiaste mensen
het plezier en nut inzien van het monitoren
van uitgezette spiegelkarpers.
Op het Albertkanaal wordt al enkele jaren
jonge spiegelkarper uitgezet. Op Limburgse
bodem gaat het om K1 (denk aan vele dui-
zenden stuks), in Antwerpen daarentegen
betreffen het K3. Peter Stiers heeft een bij-
zondere interesse voor het karperbestand
(en de dynamiek ervan) op het Albertka-
naal, en wil écht werk maken van monito-
ring. Naast zijn eigen vangsten is hij
uiteraard razend benieuwd naar meldingen
van andere karpervissers. Vangsten kan je
dag en nacht melden via mail op:
p.stiers@skynet.be
Peter heeft door de jaren heen ook een in-
drukwekkende reeks ‘originals’ weten te
vangen. Ook hervangsten van deze vissen
zijn leuk en boeiend tegelijk! Reken maar

dat aardig wat van die ‘originals’ afkomstig
zijn van die K1 uitzettingen. 

SKP-Schelde mocht vier jaar na elkaar
spiegels uitzetten, dit na een massale sterfte.
De eerste twee jaren betroffen het eerder
kale spiegels, de laatste twee jaren waren
dat knappe Tsjechen via Corten. De ko-
mende jaren staan nu in het teken van in-
ventarisatie. Bart Vanbelleghem blikt
tevreden terug op 2016. Zes meldingen dit
jaar, meteen een verdubbeling tegenover
2015. Echte zwemmertjes trouwens, op de
Schelde. Slechts drie van de zes meldingen
kwamen vanop de Schelde zélf. Of wordt er
dan toch niet zo fanatiek gevist op de
Schelde? Moet de terugmeldreflex nog wat
groeien? Het moge duidelijk zijn dat dit
‘jeugdige’ project nog iets of wat in de kin-
derschoenen staat. Toch lijkt er ons een
mooie toekomst voor deze grillige rivier
weggelegd. De tijd zal het ons leren!
Op West-Vlaanderen na, hebben alle pro-
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Peter met een imposante ‘original’
vanop het Albertkanaal
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Bart – SKP Schelde
boegbeeld – met een
knappe Tsjech vanop
de rivier

SKP Donkmeer toont
trots zijn of haar nieuwe
bewoners

Steeds vaker 
duiken BVK’ers op bij
uitzettingen!
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vincies reeds spiegelkarper uitgezet op
openbaar water. Alle herbotingsplannen in
detail uitspitten, zou ons te ver leiden. Toch
zijn sommige uitzettingen het vermelden
meer dan waard. In Oost-Vlaanderen heeft
de overheid (ANB) twee nieuwe mini-
SKP’en opgestart. Twee vijvers kregen een
beperkte hoeveelheid jonge spiegels van
Corten te verwerken. SKP-Kortbroek (Krui-
beke) en SKP-Donkmeer (Berlare) kunnen
ons in de toekomst interessante info aanle-
veren. Is de groei op afgesloten water ge-
lijklopend als die van open water? Is er
groeistagnatie? Vertonen de visjes een op-
vallend andere bouw? Toegegeven, de BVK
staat voor open en groot water. Over het
muurtje heen kijken kan echter nooit
kwaad. Wie meer wil weten over de
Vlaamse SKP’en (hoeveel werd er de afge-
lopen jaren uitgezet, bij wie kan je met
vangstfoto’s terecht, enz) kan altijd terecht
op de Vlaamse portaalsite: 
www.spiegelkarperproject.be
Een erg levendige site is het niet, eerder een
gestructureerde bron aan relevante info. 

Opvallend, het groeiend aantal vrijwilligers
bij uitzettingen die de BVK een warm hart
toedragen. Het bewijs dat onze leden écht
mensen zijn met een kloppend hart voor
SKP’en.  

Filip Matthys

SKP Kort – Nederland

SKP Bernisse
SKP Bernisse en Brielse meer blijft hoge
ogen gooien. Bezieler Marcel Aarden kon
maar liefst 147 spiegels matchen. Een huza-
renstukje! Sinds de opstart van dit project
staat de teller erg dicht bij 500 terugmeldin-
gen. De uitgezette edelschubs (via Carp-
farm) doen het trouwens ook aardig. Hun
bijzonder hoge bouw zorgt voor een opval-
lend verschil met de originele schubkarpers.
Ook deze visjes doen de locals dromen van
een mooie toekomst op hun thuiswater.

SKP Noord-Willemskanaal
Van Roland van Aalderen van het bijzon-
dere SKP in het Noord-Willemskanaal (Gro-
ningen/Drenthe) ontvingen we onlangs een
update van de resultaten van dit onderzoek
met gemerkte, (soms) gezenderde en stuk
voor stuk gefotografeerde spiegelkarpers.
Dit project is een pilot om te kijken wat de
gevolgen zullen/kunnen zijn van een uitge-
breid karperuitzetprogramma. De vrees van
het waterschap is dat de karpers in kwets-
bare natuurgebieden geraken en daar
schade aanrichten. Niet duidelijk is wanneer
de limit voor het waterschap bereikt is. Ui-
teraard volgen we dit project op de voet
omdat het aanvullende informatie kan
geven op het specifieke SKP-onderzoek. 
De medewerking van de hengelsporters in
het gebied is groot en het terugmeldpercen-
tage van de Carpfarmspiegels ligt binnen
twee jaar na uitzetting op een mooie 25%.

12

Elke melder van spiegels afkomstig van dit project
krijgt dit fraaie gadget
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Marcel met een markant gebouwde edelschub



Het beeld dat langzaam ontstaat komt goed
overeen met de reguliere SKP’en: uitzwer-
mende en pendelende karpers, waarbij mi-
gratie sterk wordt geremd door
schutsluizen. 
Vang je in die contreien een spiegel met of
zonder merkje?
karper@sportvisserijnederland.nl

SKP Rijnlands boezem-zuid alive
and kicking
In de vorige editie van de nieuwsbrief meld-
den we al dat de karpercommissie van Lei-
den  behoorlijk aan de weg timmert. Dat
werpt z’n vruchten af. Rijnlands boezem-
zuid had dit jaar (tot half december) een re-
cord aantal terugmeldingen: 183 stuks,
waarvan 136 gevangen in 2016. Die spiegels
zijn lang nog niet allemaal gematcht. Het is
ook niet de verwachting dat dat helemaal
voor elkaar komt. In deze boezem, die zich
globaal uitstrekt van Den Haag tot Haarlem
en vele grote plassen beslaat, zijn verschil-
lende SKP’en actief (geweest), waarbij het
ene actiever is dan het andere en er boven-
dien ook verschillende ongemonitorde uit-
zettingen zijn gedaan.
Onderlinge communicatie tussen SKP’en is
en blijft van groot belang voor matching op
open water. Net voor de deadline van onze
NB konden de projecten van ‘boezem zuid’
en Nieuwe Meer (AHV) een paar leuke mat-
ches scoren dankzij uitwisseling van foto’s.
We danken er zelfs de prachtige voorplaat
van deze NB aan. Een bij de Kagerplassen in
2006 uitgezet visje (kruising Villedon/Val-
kenswaard) van nog geen 35 cm wist zich
dwars door het grootste meervalgebied van
Nederland (Westeinderplassen) naar de
Nieuwe Meer te bewegen om in het diepe
najaar bij Andres de Rouville op de mat te
belanden. 

SKP GHV (Den Haag)
Er zijn in het karperbeheer veel wegen die
naar Rome leiden maar mede door de Euro-
pese kaderrichtlijn is er een duidelijke trend
om de omvang van uitzettingen te baseren op
de bezetting van karper per ha. De SKP GHV

werkt hier al wat langer mee. Van oud
OVB’er en actieve bestuurder bij de GHV Ton
van der Spiegel ontvingen we een notitie over
karperbeheer in de Haagse boezem. Al sinds
2005 wordt daar uitgezet in overleg met het
Hoogheemraadschap (Delfland). In 2013
werd berekend dat in die boezem door de uit-
zettingen circa 12 kg per ha aan karper
huisde. Binnen de VBC werd afgesproken dat
die bezetting door onderhoudsuitzettingen
voortaan in stand mocht worden gehouden. 
Met de nieuwe landelijke afspraken over de
te volgen richtlijnen van karperuitzet moest
er ook opnieuw gerekend worden. Voor kar-
peruitzet na groei en sterfte mag de maxi-
male eindbiomassa van karper daar niet
groter worden dan 40 kg/ha. Tevens mag de
karperbiomassa uit niet meer dan 20% van
de bestaande visbezetting in kg/ha bestaan.
En aangezien volgens de laatste vismonito-
ring de gemeten biomassa van de totale vis-
stand in de boezem bijna 60 kg/ha is, zou de
maximale bezetting aan karper 12 kg/ha
mogen bedragen. En dat was dus precies de
totale bezetting aan karper zoals in 2013 was
berekend. Daarmee zijn onderhoudsuitzettin-
gen voor deze boezem voorlopig verzekerd.  
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Andres met de 2006-beauty in late herfstkleuren 



Dat rekenwerk in kg per ha raakt precies
aan het thema van de middag dus bij deze
nodigen we Ton van der Spiegel (weer)
graag uit voor onze meeting op 21 januari! 

SKP Limburg
HSV St.Petrus heeft de aftrap gedaan met een
eigen SKP in (Noord) Limburg. Met Daniël
Jawadnya als initiator en aanjager zijn in to-
taal 261 karpers waarvan 183 spiegels (gemid-
deld gewicht 4,6 kg) en 78 schubs (gemiddeld
gewicht 3,2kg) uitgezet. Keurig verspreid over
vier kanaalstukken: Wessem-Nederweert, de
Noordvaart, Zuid-Willemsvaart te Weert en
een stukje Zuid-Willemsvaart. Later in de
winter volgt er nog een tweede uitzetting van
Franse vissen.

Deze uitzettingen zouden een mooi begin
kunnen zijn van een veel meeromvattend
uitzetplan voor heel Limburg.  Dat plan is
door Daniël Jawadnya onlangs ingediend bij
Sportvisserij Limburg. 

De uitgezette vissen kwamen overigens bij
Peschkes vandaan. Opmerkelijk is de

grootte van de uitzetkarpers. Zoals jullie
vast weten hebben we bij de BVK de nodige
bedenkingen/kanttekeningen bij een derge-
lijk formaat uitzetvissen. Daniël is daarvan
op de hoogte en zal de uitgezette vissen met
bijzondere interesse (laten) monitoren. We
houden jullie daarvan op de hoogte.

Filip en Joris 

Bijzondere SKP-meldingen

Mistvis
Er zwemmen zo langzamerhand al behoorlijk
veel ‘Spiegels van de maand’ rond in Neder-
land en België. Een nieuwe vangstfoto van de
Mistspiegel (Spiegel van de maand februari
2016) willen we jullie niet onthouden. Weer
was het Bart Loman die deze prachtspiegel
(kruising 2006) kon vangen. Nu al een van
de grootst gemelde vissen van het Zuidelijke
randmeren-project met z’n 18 kg. Mind you:
in oktober vorig jaar 16 kg. Voor een open
water zonder bijvoedering is dat straf. 
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Een (terecht) trotse Daniél Jawadnya met een van de
eerste projectspiegels in de regio Noord-Limburg.
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Magimosterd na de maaltijd
Magikarp is afgelopen zomer fel belaagd
door Pokemonjagers. (zie Spiegel van de
maand september). Goed voor de noodzake-
lijke beweging van de mens! Actief vissen op
de ‘echte Magikarp’ is ook best gezond. Hoe-
wel ik op grond van de rusteloosheid van
deze vis verwachtte dat de vis na mijn
vangst in augustus in de Amstel gevlogen
was liep het anders. Vlak voor de sluiting

van het weer geslaagde SKP-wedstrijdweek-
end 2016 kreeg ik een mailtje van ene Ro-
nald Drogt. 

Beste lezer,
Hopelijk hier het goede adres om een moge-
lijke skp’er te melden...

Geen mooie foto maar was gisteravond in
de regen... 

Wanneer :2 oktober 23:00
Gewicht: 17,6kg, hele massieve vis
Waar: Amstel, tussen A10 en Amsterdam-
Centrum.

Weet niet zeker of het een gewone spiegel is
of skp... heel benieuwd, zou wel gaaf zijn.
Van de  SKP-wedstrijd wist Ronald niets.
Dat geeft best te denken. Met Facebook be-
reik je grote groepen vooral jongere kar-
pervissers, maar laten we de oudere
jongere niet vergeten: daar steken goede
melders in!
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Ronald Drogt en Magikarp
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Bart Loman met de Mistvis



De transformatiespiegel (kanaal
Gent-Oostende) heeft de smaak
te pakken
Vorig jaar kon je het verhaal van de trans-
formatiespiegel al op de website lezen. Hij
of zij was in 2015 immers ‘Spiegel van de
maand mei’. De spiegel in kwestie is een
vis die met ernstige beschadigingen werd
uitgezet op KGO (april 2011). Pas drie jaar
later dook deze ‘stakker’ een eerste keer
op, en was wonderwel hersteld van zijn
wonden. Sinds die voorjaarsdag in april
2014 kwam de transformatiespiegel met
regelmaat langs bij vissers. Begin decem-
ber 2016 wist Mathias Devriese een vijfde
melding te scoren van KGO-525. Met een
vangstgewicht van 8.6kg laat de spiegel
een trage, maar gestage groei optekenen.
Wel hinkt hij zowat 1 à 2kg achterop ten
opzichte van zijn 2011-uitzetvriendjes. Je
mag aannemen dat de transformatiespie-
gel het eerste jaar na uitzetten vooral

energie in herstel gestopt heeft, en niet zo-
zeer in groei. Kwaad zijn we er niet om!

Joris en Filip

Zoveel plaatjes op een rij zagen we niet eerder (Foto Remco Akkermans, karpercommissie Zuidwest Nederland)

De transformatiespiegel doet het voortreffelijk!
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Zoals jullie weten hebben we met de BVK
heel lang gelobbyd, onderhandeld, geplea-
sed, om de tafel gegaan, om het aanbod van
spiegels variabeler te maken. Het uitzetsei-
zoen 2016/2017 is nog in volle gang, toch is
ons nu al duidelijk dat dit het meest bijzon-
dere uitzetseizoen ooit is! Maar liefst vier
grote aanbieders met meer dan 5 ton van
mooi beschubde spiegels beschikbaar! 

Vandeput hebben wij in september met ons
team bezocht en maakt de verwachtingen
meer dan waar met prachtige in Valkens-
waard geboren en voorgestrekte spiegels die
twee jaar in vijvers van Vandeput zijn opge-
groeid. Het is daarmee de eerste geslaagde
(substantiële) Valkenswaardoogst sinds
2006/2007! In ZuidwestNederland is een
flinke partij uitgezet en we hebben met der-
gelijke beschubbing goede hoop dat die in-
dividuen ook nauwlettend worden gevolgd. 

Viskwekerij Corten leverde wederom de
mooie Tsjechen. Wat ons betreft een type
waar je niet snel op uitgekeken raakt. Een
type dat we al enige tijd  ‘aan het werk zien’
in België en Nederland. Qua kleur onover-
troffen en de groeiresultaten zijn voorlopig
boven verwachting goed. De service en
aandacht van Corten voor de leveranties
verdient wat ons betreft veel waardering. 
Onder andere het project van de zuidelijke
randmeren maakte met deze vissen een
doorstart. De komende 5 jaar mogen daar
jaarlijks 250 karpers worden uitgezet.

Het SKP-GHV (Den Haag) deed eerder al
(goede) ervaringen op met Special carp van
EDKO-vis. In de polder opgegroeide matig
tot zwaar beschubde spiegels waar het vaak
aanwezige knikje achter de kop Hongaarse
komaf verraadt. Dit jaar volgde SKP 
Lelystad en het AHV-SKP met een partij
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Fraaie Tsjech voor de randmeren geadopteerd door Tim Frijters
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Karperleveranties najaar 2016



van 800 kg. Alle vissen van de AHV wor-
den gemonitord en zijn verspreid over 12
verschillende watersystemen. We houden
jullie op de hoogte van overleving en de
groeicurve van deze vissen. 

Van Carpfarm hebben we nog slechts een
prognose voor de oogst want die gaan wat
later afvissen en leveren. 

Ben je niet zeker van je zaak bij je bestel-
ling (prijs, gezondheid, beschubbing, groei-
eigenschappen) dan kun je ons raadplegen.
Op grond van onze expertise geven we ie-
dereen graag een zo neutraal en genuan-
ceerd mogelijk advies.

Roy van Zwieten zet een Special Carp uit in een
Zandwinplas bij Amsterdam
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