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Woord vooraf

Bij het schrijven van dit voorwoord
zijn in Rio de Paralympics in volle
gang. Misschien zag je al beelden op-
duiken, misschien had je zelfs al even
vreemd opgekeken? Of ik in twee
woorden kan vertellen welk gevoel er
door mijn hoofd flitst bij het zien van
die beelden? Neen, ik moet jullie te-
leurstellen. Geef me echter een stevige
alinea de ruimte, en ik onderneem wat
graag een poging. 

Spontaan denk ik aan volharding, doorzet-
ting en wilskracht. Maar ook bewondering,
verwondering zelfs. Hoe kan je in godsnaam
tafeltennissen zonder ook maar één onder-
arm? Toeval wil dat ik naast de hengelsport
ook aardig gebeten ben door tafeltennis.
Laat net het spelletje ‘pingpong’ zo nadruk-
kelijk aanwezig zijn in Rio. En hoe dieper je
graaft, hoe straffer de verhalen.
We moeten eerlijk zijn, wat die paralym-
piërs aan de wereld laten zien is fenome-
naal. Hun talenten ontdekken, verder
ontwikkelen en optimaliseren tot in de 

Ibrahim Hamadtou (de man op de foto) omschrijft het
als volgt; "Nothing is impossible! The disability is not
in the arms and legs. The disability is to not persevere
in whatever you would like to do." 

kleinste details. Misschien moeten we er
maar eens een voorbeeld aan nemen. 

Ook wij, karpervissers, hebben talenten. Het
talent om ervaringen te analyseren en daar
in de toekomst beter van te worden. Laat
net dat analyseren een belangrijke pijler
binnen de BVK zijn. Analyses van vangsten
hebben ons ook dit jaar weer tot bepaalde
inzichten gebracht. Je zou het als een soort
van rode draad doorheen deze nieuwsbrief
kunnen zien. Wat hebben de uitzettingen
van afgelopen winter ons geleerd? Hoe ziet
die ideale uitzetspiegel er nu eigenlijk uit?
Wat kunnen we aankomende uitzetwinter
weer verwachten? In deze nieuwsbrief weer
een berg aan nuttige informatie, afgewisseld
met bijvoorbeeld fraaie beelden en bijho-
rende cijfers van knappe meldingen. 

Wanneer ik de pen bij dit voorwoord neer-
leg, hebben zonet twee Vlaamse paralym-
piërs het allerhoogste schavotje gehaald in
de discipline tafeltennis. Voor de BVK alvast
een motivatie om te blijven volharden, te
blijven streven naar goud! 
Veel leesplezier.

Filip Matthys 
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Profilering van de BVK

Bij het aanvatten van 2016 had BVK-be-
stuur zich voorgenomen werk te maken van
profilering. Of anders gezegd; onze vereni-
ging kenbaar maken bij het grote publiek.
Denk nu niet dat we overal ons logo gaan
‘droppen’ om zo meer in de kijker te ver-
schijnen. Neen, dat zou onze vereniging
geen eer aandoen. De BVK staat immers
voor het verzamelen, bundelen én delen
van kennis. Dit kalenderjaar zal je dus
meermaals op informatieve artikels van de
BVK botsen. Het specifiek magazine ‘De
Karperwereld’ gaf ons tot tweemaal toe een
podium. Daarin brengen we – middels een
tweeluik – concrete en bruikbare info rond
de ideale uitzetkarper. Ook in het tijd-
schrift (editie oktober-november) van
‘Hengelsport Vlaanderen’ zal dit thema be-
sproken worden. Als lid van de KSN of het
VBK had je het mogelijks al gemerkt. Beide

verenigingen gaan nauwer samenwerken
met de BVK. Dit vertaalt zich concreet in
vaste BVK-rubrieken in beide verenigings-
bladen. Bij de KSN verschijnt binnenkort
een eerste keer ‘De BVK-kraam’, het VBK-
magazine publiceerde onlangs al een eerste
editie van ‘De BVK informeert…’. In onze
volgende NB al de eerste evaluatie van die
samenwerking.

Of we het schrijven van informatieve arti-
kels eerder als een last zien? Hoegenaamd
niet. Het delen van kennis is immers een
belangrijke pijler van onze vereniging! Ook
in de toekomst willen en blijven we hier
maximaal op inzetten. Weliswaar geen last,
maar nu we het toch over ‘werkdruk’ heb-
ben: Denk je dat je in ons team past en wil
je een actieve rol spelen bij de BVK, dan
ben je van harte welkom. 
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Zomer 2016; de BVK duikt op in meerdere magazines met telkens informatieve schrijfsels
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Project SKP-monito-
ringplus

In onze NB hebben we het al vaker gehad
over automatisch matchen en onze zoek-
tocht naar mensen die ons daarmee verder
kunnen helpen. Het ideaal is een machine
die automatisch spiegelkarpers kan mat-
chen op de manier zoals de politie vingeraf-
drukken van boeven matcht. Onze leden
zijn insider genoeg om te begrijpen dat wij
met wel iets lastigers bezig zijn dan de poli-
tie. Onze plankfoto’s zijn niet altijd van de
beste kwaliteit, laat staan de terugvangstfo-
to’s. Rare belichting, onscherp, onder een
hoek genomen. Het menselijk brein kijkt
daar nog verdomde makkelijk doorheen.
Een computerprogramma moet je dat
stapje voor stapje leren en dat gaat niet
zonder wat ze noemen kunstmatige intelli-
gentie. We zoeken al een tijdje in precies
die hoek van de universiteit naar hulp bij
het matchen. Dat spoor is weliswaar nooit

geheel dood gelopen, maar een nieuwe im-
puls was meer dan welkom. Die kwam er
afgelopen zomer toen onze adviseur Wijtze
Tjoelker bij Jan Kamman van Sportvisserij
Nederland de noodklok luidde over het
enorme archief plankfoto’s van SKP-Friese
boezem. Vanwege de schaarse beschubbing
van veel lichtingen is het adequaat mat-
chen van spiegelkarpers daar schier onmo-
gelijk geworden. 

Met het rapport Spiegelbeelden was na-
tuurlijk al duidelijk dat Sportvisserij Ne-
derland wel degelijk de waarde ziet van
goed monitorende SKP’en. Tot onze blije
verrassing bleek er bij Sportvisserij Neder-
land ook bereidheid om serieus mee te
denken over het matchprobleem van grote
SKP’en van open water. Twee vergaderin-
gen later, met afgevaardigden van BVK,
DeKSN en Sportvisserij Nederland liggen
er concrete plannen om SKP-monitoring
een flinke impuls te geven door:
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Beroerde vangstfoto van een ongetwij-
feld door een SKP uitgezette spiegel van
het IJmeer. Maar welk project? Er gloort
hoop voor deze ‘unmatchables’!



• het opbouwen van een databank (plus
website/app) die zoveel mogelijk plankfoto’s
van SKP’en in open watersystemen van Ne-
derland en België bevat.
• onderzoeken van de mogelijkheden van
automatisch matchen waarbij op de data-
bank aangesloten software een selectie
maakt van mogelijke matches.  
Vooral voor de in monitoring vastgelopen
projecten zullen hiervan kunnen profiteren.
Maar ook de goed draaiende projecten op
open water zijn geholpen met de beschik-
baarheid van een ‘wateroverstijgende’ data-
bank. Met de doorgaande verspreiding van
projectspiegels zijn vissen steeds vaker af-
komstig van buurprojecten. Met dit systeem
is een match veel gemakkelijker te maken.
Er begint in de projectgroep wel een sfeer te
ontstaan dat het mogelijk moet zijn dit tot
een succes te maken maar er moet nog veel
gebeuren. De weg naar een sleutel (algo-
ritme) om automatisch te kunnen matchen
zal via een professioneel aan de universiteit
verbonden bureau moeten gaan. Het project
zal, als het goed van de grond wil komen,
onherroepelijk flink in de papieren lopen.
Zonder goede samenwerking en een bunde-
ling van krachten van de verschillende orga-
nisaties en bereidheid om er geld en energie
in te steken is dit project kansloos. 
Zowel Sportvisserij Nederland als DeKSN
hebben al toegezegd een flinke financiële
bijdrage te willen leveren. Met het voorlo-
pige projectplan hopen we met name be-
langhebbende federaties te interesseren om
in te stappen en financieel bij te springen.
Zij hebben immers de grootste SKP’en van
Nederland onder hun verantwoordelijkheid. 
Van ons BVK-team mag je verwachten dat
we met onze expertise op het vlak van mat-
ching een belangrijk rol kunnen spelen in
het ‘leren van het softwareprogramma’.
Daarnaast zullen we samen met DeKSN en
de Vlaamse projecten de databank met
plankfoto’s van zoveel mogelijk SKP’en van
open water vullen.
Mocht het allemaal zover komen dan wordt
Sportvisserij Nederland (intellectueel) ei-
genaar van de databank, de software en de 

Heb je het rapport Spiegelbeelden nog niet gezien? Je
kunt het downloaden op onze website onder Artikelen
bij Spiegelbeelden. Je commentaar is van harte wel-
kom!

website/app. DeKSN en de BVK krijgen dan
een vorm van medebeheer. 
Mind you: Het echte startschot van dit pro-
ject kan pas klinken wanneer de financiën
rond zijn. Wij houden jullie uiteraard op de
hoogte van dit bijzondere project.  

Sterfte na uitzetting

Een onderwerp dat uiteraard de aandacht
van de BVK heeft. Als begeleiders en vraag-
baak van SKP’en van open water zijn we nog
nooit geconfronteerd met grote sterfte
onder originals na uitzetting.  Die sterfte
treedt totnogtoe uitsluitend op in afgesloten
wateren waar de verblijftijd van water hoog
is. Dat wil zeggen: niet veel doorstroming.
Daar is de kans op besmetting en slechte ge-
nezing kennelijk veel groter dan in wateren
met veel doorstroming.  
Afgelopen winter en voorjaar is het op een
tiental wateren in Nederland en België we-
derom fout gegaan. De sterfte trad dit keer
opvallend vaak op na uitzetting van karpers
van leverancier Corten. Dan is het logisch
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dat je je meteen afvraagt of een fataal virus
in een bepaalde partij karper heeft gezeten.
Toch is dat verre van aannemelijk (los nog
van de aanwezige gezondheidscertificaten).
Uit dezelfde partij is een paar duizend kilo
karper zonder problemen uitgezet in tal van
andere wateren, waaronder ook veel afge-
sloten kleine wateren. Als het om een dode-
lijk virus gaat kun je die verschillen niet
krijgen. 
Toch waren er vraagtekens. De BVK zag en
ziet de Tsjechische spiegels van Corten (na
een jaar ‘proeftijd’) als welkome aanvulling
op het beperkte aanbod mooi beschubde
spiegels en heeft dat ook uitgedragen. We
besloten een kleine enquête te houden
onder afnemers van de door Corten gele-
verde karpers in seizoen ’15-’16. Die enquête
bracht aan het licht dat de leveranties na 15
december 2015 de grote problemen veroor-
zaakten in een aantal wateren. Hoewel  er
toen ook nog Tsjechische spiegels werden
geleverd was de hoofdmoot afkomstig van
een Franse kweker. Na een reconstructie
van de feiten bleek het uitsluitend mis te
zijn gegaan met karpers afkomstig van die
Franse kweker en uitsluitend op afgesloten
wateren  waar ‘iets’ mee aan de hand was.
Dat ‘iets’ slaat op:
•    Overbezetting aan karper waardoor de 
     weerstand van originals niet op orde was
•    Eerdere problemen met karpersterfte
     na uitzetting
•    Geïsoleerde wateren zonder goede 
     doorstroming 

Het is evident dat de conditie van de uitzet-
karpers belangrijker wordt naarmate het af-
weersysteem van de originele vissen minder
goed functioneert. In zo’n situatie, en dan
met name in de kleinere wateren,
kunnen/zullen zowel uitzetvissen als origin-
als kort na uitzetting het loodje leggen.

Uiteraard confronteerden we ook Corten
met deze analyse en die bevestigde dat bij
navraag de Franse kweker steken had laten
vallen. Doordat die kweker in levernood was
gekomen had hij, naar later bleek, uit ver-

schillende vijvers karpers bij elkaar ge-
schraapt waarvan in ieder geval de conditie
te wensen overliet. Kim Corten heeft dat ui-
teraard teruggekoppeld naar die kweker. 
Dit jaar levert Corten niet langer meer spie-
gels van deze Franse kweker aan de SKP’en.

Bij de BVK raden we aan om zeker op afge-
sloten wateren gezonde, weinig bescha-
digde, karpers uit te zetten.  Per uitzetting
nooit meer uitzetkarpers dan 5% van het
aantal karpers dat al rondzwemt in het
water. In groot open water luistert het min-
der nauw, maar toch is het ook hier uiter-
aard raadzaam om voorzichtig te zijn.
Geheel zonder risico is uitzetten nergens.
Met common sense kom je echter al een
heel eind. 

Overzicht karper-
leveranties aan-
komende herfst/winter

Eind augustus heeft de BVK, zoals de afgelo-
pen jaren gebruikelijk, zowat alle voor de
hand liggende karperkwekers/leveranciers
aangeschreven of gebeld. Het is goed te be-
seffen dat we daarbij het belang van moni-
torende SKP’en plus ons streven naar een
gevarieerde karperbestanden in open water-
systemen bovenaan stellen. Uiteraard kan
iedereen z’n voordeel  met dit overzicht
doen, maar heb je uitzetplannen voor klein
afgesloten water en wil je vooral goedkoop
uit zijn dan zijn er andere eisen dan voor
grote open wateren. Met de BVK proberen
we erachter te komen welk type/kweeklijn
het beste past op verschillende omstandig-
heden. 
Een ander punt is de gezondheid van uitzet-
karpers. Eerder in de NB hebben we hier al
aandacht aan besteed, maar ook op deze
plaats past een waarschuwing. Het is een il-
lusie om uit een kwekerij 100% ziektekiem-
vrije vis te krijgen. Daarvoor leent het
kweekproces zich simpelweg niet. Wel is het
zo dat de ene kwekerij meer problemen
heeft met ziektes dan de andere. Vaar niet
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blind op deze lijst, maar bedenk voor je gaat
uitzetten goed op wat voor type water je uit-
zet. Twijfel je, vraag ons dan om een vrijblij-
vend advies.
Niet alle leveranciers hebben ons geant-
woord. De reden hiertoe is niet meteen dui-
delijk. Hieronder dus een weliswaar
onvolledig overzicht, maar wel een overzicht
dat voor liefhebbers van mooi beschubde
karpers de nodige perspectieven biedt.

Nog een BVK-puntje vooraf: Bij alle ge-
noemde kwekers en leveranciers is het mo-
gelijk om grotere uitzetkarper te bestellen
dan k3/k4. Echter wij vinden dit voor onze
belangrijkste doelgroep (SKP’en van open
watersystemen) dermate zinloos of zelfs
contraproductief dat we de prijslijsten daar-
van niet hebben opgenomen.   

Viskweekcentrum Valkenswaard
Het kwam voor ons als een flinke schok: 
Jan van Mechelen heeft besloten om niet
langer pootvissen voor de hengelsport te le-
veren. Dat betekent dat er een einde komt
aan ruim 50 jaar karperleveranties aan de
hengelsport vanuit Valkenswaard. In 2002
kwam het bedrijf los te staan van de OVB en
nu wordt er, puur om winstgevend te blij-
ven, gekozen voor een andere richting. Het
kweekcentrum gaat zich verder specialise-
ren in pootvisbroed en snoekbaars-pootvis-
jes voor de aquacultuur. Ook hun
siervisproductie blijft bestaan.
Alsnog een klein lichtpuntje; de pootvisjes
(K0 en K1) van het spiegelkarpertype ‘Val-
kenswaard’ worden nog wel geproduceerd
en verkocht. Dat betekent dat ook de ouder-
dieren worden aangehouden en dat is van
belang in de toekomst. Niet in het minst, het
behoud van de goede eigenschappen van de
Valkenswaardkweeklijn. Eerder al werden
Valkenswaardouderdieren overgenomen
door Carpfarm en EDKOVIS. 
We hebben namens de BVK Jan van Meche-
len bedankt voor bewezen diensten. We be-
seffen dat veel SKP’en vaak teleur zijn
gesteld door het Viskweekcentrum omdat
die mooi beschubde weer eens niet lever-

baar waren, maar aan de keren dat het wel
goed ging hebben we in onze ogen enkele
van de mooiste uitzetlichtingen in Europa te
danken. 

EDKO VIS
In 2015 deed EDKOVIS z’n eerste leverantie
aan het SKP van de GHV-(Den Haag). Dit
SKP was zeer tevreden over de geleverde
spiegelkarpers. Helaas was het aanbod vorig
jaar beperkt. Dit seizoen is de voorraad veel
groter en Edwin van Egmond verwacht ko-
mende maanden tussen de 8 en 10 ton Spe-
cial Carp plus (edel)schubkarpers te kunnen
leveren. De Special Carp is een kruising tus-
sen een Valkenswaardspiegel en een (hoog-
ruggige) Hongaarse spiegel. De K1 groeien
op tot k3 en groter in het uitgestrekte pol-
derwater van de Haarlemmermeer alwaar
de beroepsvissersfamilie de visrechten
heeft. Veel SKP’en hebben bedenkingen bij
de combinatie kweker/leverancier en be-
roepsvisser. Wij zien, na verschillende be-
zoeken, geen enkele aanleiding om te
vermoeden dat EDKOVIS op openbaar
water gevangen karper mengt en verhandelt
als kweekkarper.

Op dit moment (15 september) heeft EDKO-
VIS nog circa 5.500 kg beschikbaar aan Spe-
cial Carp.

Special-carp mix
•   Licht tot zwaar beschubd: 
    1 kg tot 2,5 kg - € 7,- per kg
•   Licht tot zwaar beschubd: 
    2,5 kg tot 5 kg - € 8,50 per kg
•   Middel tot zwaar beschubd: 
    1 kg tot 2,5 kg - € 8,50 per kg

Special-carp kaal
•   Special-carp (kaal 100 > kg) 1 kg tot 2,5 kg 
    € 6,- per kg
•   Special-carp (kaal < 100 kg) kunnen 
    meegeleverd worden in special-carp mix

Special-carp Edelschub
•   Edelschub (100 >kg) 1 kg tot 2,5 kg 
    € 6,- per kg
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•   Edelschub (< 100 kg) kunnen 
    meegeleverd worden in special-carp mix

Special-carp K1 & K2
•   Special-carp K1 te verkrijgen na telefonisch 
    contact of op beurs (Utrecht/Zwolle)
•   Special-carp K2 te verkrijgen na telefonisch 
    contact of op beurs (Utrecht/Zwolle)

Voorwaarden
Leveringsperiode is september tot en met
december. Vanaf eind december tot april le-
vering beperkt mogelijk. Levering geschiedt
in overleg, na afgesproken prijs. Contante
betaling bij levering vis.
Vanaf 250 kg wordt er gratis geleverd in 
Nederland, afhankelijk per soort en opvis-
sing (uit de poldersloten).
Combinatie van soorten tot beoogde kilo-
grammen mogelijk.
Prijzen zijn exclusief 6% btw. 

Ed en Koos van Egmond, 
Tel.: 06-53541058 / 062212845
www.special-carp.nl 
Veenderdijk 15, 2375 AX Rijpwetering

Peschkes
DeKSN regio Zwolle onderhoudt de contac-
ten met deze kweker. Dit jaar geen verande-
ringen in het aanbod. Dat betekent
ongetwijfeld de bekende kale Duitsers, vaak
vrij hoog gebouwd. Vorig jaar werden er
hoogruggige edelschubs door Peschkes gele-
verd waar een aantal projecten zeer tevre-
den over waren. Helaas nog niet duidelijk of
en wanneer Peschkes in de toekomst beter
beschubde spiegelkarpers gaat leveren. 

Carpfarm
Op het moment dat wij Carpfarm belden
voor informatie zaten Koos Walters en Bert
Teuben net in de wagen terug van de kweker
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Special-carp opgegroeid in poldersloten
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in de Brennen. Spannend is natuurlijk hoe
het met de nieuwe kweek van rijen- en vol-
schubs is gegaan. Door hevige regenval aan
het begin van de zomer zijn vijvers over-
stroomd en dat heeft de nodige verschuivin-
gen gegeven. Het ziet er naar uit dat de
schade meevalt en circa 4000 kg van het
nieuwe Carpfarm type beschikbaar is. 
Van de gewone spiegels plus de edelschubs
is genoeg op voorraad. 
Omdat Carpfarm nooit exact kan weten wat
er precies uit de kweekvijvers komt kunnen
zij op voorhand wat betreft het schubbenpa-
troon van de spiegelkarpers weinig zeggen
en in ieder geval geen garanties geven.

Er kan edelschub- of spiegelkarper besteld
worden of een mix ervan. 

•   1 tot 3 kilo: €5,25 per kg. 
•   3 tot 4 kilo: €5.75 per kg. 

Uitgeselecteerde beschubde spiegelkarper,
rijenkarper (dat zijn vaak de echte ‘linears’)
1 tot 3 kilo: €9,50 per kg. 

Je kunt ook mixpartijen bestellen van geva-
rieerde maten. 

Begin november wordt afhankelijk van het
tijdstip van aflaten van de kweekvijvers be-
gonnen met het leveren en uitzetten van kar-
per in de Benelux. Het is zinvol om zo

spoedig mogelijk de bestelling te plaatsen.
Carpfarm rijdt alleen met volle vracht.
Daarna verzamelt men weer een nieuwe zen-
ding zodat de transportkosten laag blijven.

Transportkosten zijn €75,- onder de 500kg,
boven de 500kg is de levering franco. 
Prijzen zijn excl. btw en levering a contant. De
btw op karper is 6% en op het transport 21% 
Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. 
www.carpfarm.nl
Bert Teuben. Tel. 0654216386 

Viskwekerij Corten
Corten legt aankomende winter opnieuw de
focus op Tsjechische karpers. Hieronder een
lijst met types en de daaraan verbonden ver-
koopprijs. Het inmiddels bekende mooi be-
schubde type is het uithangbord. Het ziet er
op dit moment naar uit dat er voldoende ge-
selecteerde spiegels beschikbaar zijn.

•  K3 geselecteerde spiegelkarper formaat 
    1.200-2.500 gram 6.50 €/kg, of 5.95 
    €/kg bij een bestelling vanaf 250 kilo of meer.
•  K3 spiegelkarper formaat 750-1.200 gram 
   of 1.200 gram-3.000 gram 3.95 €/kg, of 
   3.80 €/kg vanaf 500 kilo en 3.65 €/kg 
   vanaf 1.000 kilo.
•  K3 (edel)schubkarper formaat en prijs 
   idem zoals spiegelkarper.

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 6% BTW
en geldig vanaf een minimum afname van
50 kilo (onder de 50 kilo wordt een supple-
ment aangerekend tot maximum 2 €/kg)
Leveringsperiode november of december
2016 en bij voorkeur in samenspraak om de
stockagetermijn zo kort mogelijk te houden.
Levering in België en zuidelijk Nederland
gratis vanaf 750,- euro, noordelijk Neder-
land vanaf 1.500,- euro (excl. BTW)
Belangrijk voor SKP’en; bij meerdere stop-
plaatsen of langere wachttijden kunnen
extra kosten aangerekend worden. Bestel-
termijn is ten laatste 31/10/2016.
Corten zit trouwens niet stil, en denkt
samen met ons mee hoe schade bij trans-
port gereduceerd kan worden. Er staan aan
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Benieuwd hoe de carpfarmlinears uit 2014 
zijn uitgegroeid!



Teiltje Tsjechen

komende uitzetwinter dan ook enkele vernieu-
wingen op til. Het gebruik van een soort spons
onderin en bovenin de transportbak verhin-
dert dat karpers hun hoofd onderin of boven-
aan te stoten. Ook krijgen de stockagetanks
allemaal extra luchtvoorziening. De waterop-
lopen in deze tanks worden ook vernieuwd en
gewijzigd zodat de karpers niet meer stroom-
opwaarts willen springen wat meteen voor
minder beschadiging en stress zal zorgen. 

Bestellen kan via:
info@viskwekerijcorten.be
www.viskwekerijcorten.be

Viskwekerij Gebroeders Vandeput
Sinds enkele jaren kweekt Vandeput ook
spiegelkarpers met een mooi schubpatroon.
Hetzij rijenkarpers, volschubspiegelkarpers
of gewoon beschubde spiegelkarpers. De be-
schubbing van de karpers hangt natuurlijk
af van de kweek en daarom verdeelt Vande-
put zijn spiegelkarpers in drie categorieën.
Hieronder een overzichtje van deze drie ca-
tegorieën;
•   Categorie 1: kweek van spiegelkarpers 
    met enkel mooi schubpatroon, hetzij 
    rijenkarpers, volschub spiegelkarpers of 
    gewoon beschubde spiegelkarper.
•   Categorie 2: mengeling van spiegel-
    karpers met matige beschubbing en 
    van spiegelkarpers met een mooi 
    schubpatroon.

•   Categorie 3: kweek van gewone 
    spiegelkarpers met weinig beschubbing.

De daarbij horende prijzen als volgt; 
•   Categorie 1: 7,50 €/kg en wegen tussen 
    1,5 en 3 kg per stuk
•   Categorie 2: 6 €/kg en wegen tussen 
    1,5 en 3 kg per stuk
•   Categorie 3: 4 €/kg en wegen tussen 
    1,5 en 3 kg per stuk

Deze prijzen zijn exclusief 6% B.T.W., vanaf
een minimum afname van 100 kg per vis-
soort en maat. Deze prijzen zijn geldig voor
levering vanaf 15 oktober 2016 tot en met 31
december 2016. Het vervoer is gratis vanaf:

•   800,- €, exclusief btw voor de 
    provincies Limburg en Noord-Brabant.
•   1200,- €, exclusief btw voor de provincies
    Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en 
    Gelderland.
•   1600,- €, exclusief btw voor de provincies
    Noord-Holland, Flevoland en Overijssel.
•   2000,- €, exclusief btw voor de provincies
    Friesland, Drenthe en Groningen.

Voor de winterperiode van 2016-2017 heeft
Vandeput naar schatting zo’n 6.000 tot
10.000kg van categorie 1 en 2 (1,5 à 3kg per
stuk) en 15.000 tot 20.000kg van categorie
3 (1,5 à 3kg per stuk)
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Categorie 1; spiegelkarper met erg mooi schubbenpatroon



Volledigheidshalve…
Ook de viskwekerijen van Bijnens en het
West-Vlaams ras werden aangeschreven,
maar gaven geen vervolg aan onze vraag.
Meer info over hun product moeten we jul-
lie helaas onthouden.

Richtlijnen voor 
karperuitzet 

Dat het uitzetten van karper in Nederland
meer gereguleerd gaat worden is al een tijd
duidelijk. Uitzettingen kunnen namelijk
botsen met de in de KRW vastgelegde plicht
aan waterschappen om te zorgen voor een
goede waterkwaliteit. Boven een bepaalde
dichtheid heeft karper immers significante
effecten op de ecologie van het watersys-
teem. Uiteraard is belangrijk te weten bij
welke dichtheid en onder welke omstandig-
heden. Dat is best gecompliceerd, maar de
beoordeling overlaten aan de lokale bioloog
of anderzijds de voorzitter van een hengel-
sportvereniging geeft grote kans op onge-
lukken of ongeluk (bij karpervissers). 
Sportvisserij Nederland is met de water-
schappen om de tafel gegaan om het eens te
worden over een pakket van richtlijnen voor

karperuitzet. Uitgangspunt is het voorkó-
men van negatieve effecten op waterkwali-
teit en om toch ruimte te laten voor
uitzetten van karper door hengelsportver-
enigingen.Op woensdag 6 juli hebben Rijks-
waterstaat, de Unie van Waterschappen en
Sportvisserij Nederland hun handtekening
gezet onder de ‘Richtlijnen voor uitzet van
karper’. Daarmee komt er een landelijke
aanpak voor de beoordeling van het uitzet-
ten van karper.

In de richtlijn staat een beslisschema, waar-
mee het uitzetten van karper getoetst kan
worden aan een aantal regels:
•    Afhankelijk van het type water (water-
     plantengroei en helderheid) geldt er een 
     maximum van 30 tot 100 kilogram kar
     per per hectare voor een na uitzet 
     volgroeid karperbestand;
•    Karper mag na uitzet en groei niet meer 
     dan 20% van het totale visbestand 
     uitmaken;
•    Op stedelijk water mag het huidige uit
     zetbeleid van hengelsportverenigingen 
     worden voortgezet, mits er geen water
     kwaliteitsproblemen zijn die samen-
     hangen met uitzet en mits de historische 
     uitzet aantoonbaar is.
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Moet je hier ook 30kg per ha willen uitzetten? 
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In de richtlijn staat ook beschreven dat het
verstandig is om regionale plannen te maken
voor karperuitzet. Het doel van een regionale
aanpak is dat er binnen een regio voldoende
aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blij-
ven voor sportvissers en dat er aan de andere
kant ook wateren kunnen worden aangewezen
waar karperuitzet niet wenselijk is vanwege
specifieke natuurwaarden.
De BVK heeft dit van een afstandje gevolgd.
We zien zeker kansen voor deze manier van
werken. Het zorgt ervoor dat de grote verschil-
len in mogelijkheden voor uitzet van karper
per regio/waterschap wordt teruggedrongen.
Toch zijn er ook bedenkingen. Het rekenen
met kg per ha is op grote open systemen rond-
uit arbitrair. Ga je meten in de paaitijd in de
ondiepe zijsloten dan kun je daar stuiten op
overschrijdende dichtheden.Trek je een zegen
door het gehele IJsselmeer dan vind je gega-
randeerd nauwelijks een karper. Vraag is dus
of er wel rekening is gehouden met versprei-
ding en migratie in open water? Wij horen al
geluiden dat men de richtlijnen opvat als uit-
nodiging om het karperbestand in het kanaal
voor de deur op te voeren tot 100 kg per ha.
Dat lijkt ons niet de bedoeling… 

SKP Kort

SKP Brielse Meer en Bernisse
gooit opnieuw hoge ogen.
Het aantal terugmeldingen van dat SKP is
ongekend hoog. Als uitgedoofd project word
je toch stilaan jaloers op zoveel dynamiek
binnen één en hetzelfde SKP. Half septem-
ber kon Marcel al 110 gematchte meldingen
aan zijn SKP-archief toevoegen. Dit SKP was
trouwens het eerste project dat uitpakte met
Facebookmonitoring. De bedoeling was en
is nog steeds dat karpervissers hun gevan-
gen spiegel gaan opzoeken tussen de uitzet-
foto’s die op de Facebookpagina te
raadplegen zijn. Helaas gebeurt dit slechts
uitzonderlijk. Sinds de opstart van dit pro-
ject in april 2013 zijn er zo’n 450 meldingen
van projectspiegels binnengekomen, slechts
een vijftal mensen gingen in eerste instantie
eerst zelf op zoek naar de bijhorende plank-
foto. Een opvallend laag cijfer!

Marcel Aarden

William Thur met een Duits geselecteerde spiegel van
SKP Brielse meer en Bernisse
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Doorstart voor SKP-KRL
De BVK draagt monitoring hoog in het
vaandel. Projecten die stilaan uitdoven,
doen onze harten bloeden. In 2015 was er in
Vlaanderen minstens één project op sterven
na dood. Te weten, het SKP van het kanaal
Roeselare – Leie. Er werd een nieuwe pro-
jectverantwoordelijke gezocht én gevonden.
Aan Marnick Beelprez de moeilijke op-
dracht op SKP-KRL weer vlot te trekken.
Toen de BVK onlangs aan Marnick vroeg
hoe hij de doorstart ervaren had, kregen we
volgend antwoord;
Verschillende vissers hebben dit seizoen al
foto's doorgestuurd van spiegelkarpers
waarvan je bijna zeker was dat het een pro-
jectspiegel betrof. Mooi getekende spiegels
die dan toch niet in de fotoreeksen bleken
voor te komen. Zelf werd ik er ‘n beetje on-
gemakkelijk van om telkens weer te moeten
melden dat de ingezonden spiegelkarper
geen projectspiegel bleek te zijn. Dan ga je
jezelf afvragen waar die spiegels dan plots
vandaan komen… Sinds een aantal jaren is
er een kunstmatig aangelegde paaizone ter

hoogte van Ingelmunster, maar die is er nog
niet lang genoeg om nu al vissen voort te
brengen die tussen de 7 en 11 kg wegen.
Verschillende foto's werden gedeeld met Je-
roen Verschaeve, verantwoordelijke van de
Leie. Het kanaal staat immers in verbinding
(weliswaar met een sluis tussen) met rivier
de Leie. Helaas, ook Jeroen kon de spiegels
niet matchen. Het enige wat ik kan beden-
ken is het verhaal van een plaatselijke
snoekbaarsvisser. Die man vertelde me dat
hij een tiental jaar geleden nog viswachter
was op een vijver, ergens in de omgeving
van het kanaal. Hun verenigingswater be-
vatte plots wel erg veel kleine spiegeltjes.
Om overlast te voorkomen werden toen een
aantal visjes overgezet naar het kanaal. Het
betroffen kleine visjes met af en toe een
spiegeltje van een halve kg. Ik bedenk dat
mogelijks een percentage de roofvis(-vogel)-
dans heeft weten te ontspringen om zich op
die manier een weg in onze albums te eten.
Ook deze spiegels kunnen we in toekomst
monitoren! Een lijst naast dé lijst dan maar. 
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Xavier Bostoen met een KRL-original. 
Bijzonder mooi, maar (helaas) geen match!



Afronden met hoopvol nieuws; niet minder
dan negen keer kon ik een ingezonden spie-
gel matchen met een uitgezette projectspie-
gelkarper! Alvast een grote dankjewel aan
alle vissers die reeds hun spiegels hebben
ingezonden.

Marnick Beelprez

Strijd der provincies
Op de rivier de Leie werden reeds 67 ver-
schillende spiegelkarpers gematcht sedert de
allereerste uitzetting in de winter van 2011.
Tevens werden er 65 spiegelkarpers gemeld
die Jeroen Verschaeve niet terugvond in z’n
uitzetarchieven en die dus gecatalogiseerd
werden onder het mapje ‘originals’.
De Leie bestrijkt zowel het West- als het
Oost-Vlaamse grondgebied. Slechts 14 spie-
gels werden gematcht komende uit de lich-
tingen die op West-Vlaamse bodem
plaatsvonden. De overige 53 matches
komen dus van de uitzettingen in de aan-
grenzende provincie Oost-Vlaanderen.
Het meanderende karakter van de rivier en
de ontoegankelijkheid voor zware scheep-
vaart zorgen er beide voor dat er een stuk
intensiever op karper wordt gevist in Oost-
Vlaanderen. De terugmeldingen zijn dus
voorlopig navenant.
Blijft Oost-Vlaanderen de kroon spannen
qua aantal terugmeldingen of zorgen de

West-Vlamingen nog voor een kentering?
Jong project finaal op gang geschoten
Ook van het nog prille spiegelkarperproject
op Kanaal Bossuit-Kortrijk goed nieuws. De
eerste terugmeldingen lieten weliswaar even
op zich wachten, maar beginnen stilaan toch
in Maiko z’n mailbox binnen te sijpelen. Bo-
vendien bewijzen de spiegelkarpers ook
daar geen enkele moeite te hebben met de
aanwezige sluizen. Dit kanaal verbindt de ri-
vier de Schelde met de rivier de  Leie. Het
zou fraai zijn mocht er ooit een projectspie-
gelkarper uit de rivier opduiken op het ka-
naal. Kwestie van tijd en vele
terugmeldingen? 

Maiko Busschaert

Strangers in de Oude IJssel
We zijn altijd weer verheugd als SKP’en de
moeite nemen om ons op de hoogte te stel-
len van het reilen en zeilen van hun project.
Sommige moet je kietelen, sommige projec-
ten sturen spontaan info en SKP-data. Een
vrij nieuw SKP (sinds 2014) op het toneel is
dat van de Oude IJssel. Frank Bosman van
Sportvisserij Midden Nederland (federatie)
is  de trekker van SKP Oude IJssel.  Er is een
mooie actieve Facebook-pagina  met plank-
foto’s en terugmeldingen. Regelmatig deelt
Frank terugmeldpercentages en interes-
sante terugmeldingen met ons.  

Scheepssluis langsheen het West-Vlaams traject van de Leie Maiko met een original van Kanaal Bossuit-Kortrijk
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Op mijn vraag naar problemen bij matchen
kwam hij met een reeks oudere spiegelkar-
pers waarvan Frank zich afvroeg waar ze
vandaan kwamen. Bij verscheidene spiegel-
kapers sloeg mijn SKP-radar aan. Ik her-
kende zo enkele uitzettypen. Het moment
om Google Earth erbij te halen. De Oude
IJssel loopt vanuit Duitsland langs Doetin-
chem, naar het westen. Het riviertje sluit
met een grote scheepvaartsluis bij Doesburg
aan op het stroomgebied van de IJssel en
Nederrijn.  Daar zijn tenminste twee projec-
ten actief. 
De rijenkarper hieronder is onmiskenbaar
een 2001-rijen en dan is het IJsselproject de
eerste bron waaraan je denkt. Wat zou ik dat
graag zeker weten, maar helaas is het IJssel-
project een van die projecten die onlangs
vast is gelopen in handmatig matchen. SKP-
data verjaren gelukkig niet en zodra de kop-

peling van verschillende SKP-data een feit
is, is dit een van de eerste die van mij door
de automatische screening mag!

Tegenslag voor SKP Wilnis
In de vorige NB hebben we de revival van
SKP Vinkeveense plassen beschreven. Puur
de verdienste van Mike Molleman van SKP
Wilnis die het archief van Vinkeveen erbij
nam en de screening voortvarend oppakte.
Dit alles resulterend in fantastische ‘cross-
overs’ tussen Wilnis en Vinkeveen. Grote
wens van Mike was een onderhoudsuitzet-
ting met SKP Wilnis. Hij had een gesprek
daarover met het verantwoordelijke water-
schap. De uitkomst was teleurstellend. De
druk van karper op het water zou te groot
zijn en nieuwe uitzettingen dus ongewenst.
Wat blijkt: er is inderdaad in een uithoek
van dit grote polderstelsel veel natuurlijke
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Jelmer Simmens met de onmisken-
bare 2001-rijen van de Oude IJssel



aanwas van verwilderde schubkarper resul-
terend in een locaal overschot aan karper.
Het verraderlijke is dat jonge karpers de
eerste jaren van hun leven vaak blijven han-
gen in de ondieptes waar ze zijn geboren.
Als die vissen eenmaal verspreiden vind je
ze nog nauwelijks terug in dit systeem van
ruim 1000 ha. Dan zie je hoe belangrijk ken-
nis van het water en kennis van karper is.
Nog geen reden voor wanhoop voor SKP
Wilnis. De ‘nee’ van het waterschap is een
voorlopige ‘nee’ en met hulp van goede ar-
gumenten en afspraken moet het in de na-

bije toekomst lukken om in dit systeem een
paar kleinschalige uitzettingen te doen. 

Uit het slop
Voor we elkaar gaan wijsmaken dat hand-
matig screenen/matchen ondoenlijk is ge-
worden, er zijn ook genoeg andere geluiden.
SKP Naarden-Vesting krijgt een nieuw
leven. Dat project ligt bijna stil op dit mo-
ment. De ervaring leert dat nieuwe coördi-
nators het tij heel snel kunnen keren. Bjorn
Udink, een vaste melder van projectspiegels,
gaat de screening op zich nemen. Vanwege
het feit dat dit project verschillende buren
heeft, onder andere SKP-Weesp (Vecht)  en
SKP-ZRM (Gooimeer) is uitwisseling van
plankfoto’s met buurprojecten al een eerste
stap naar mooie meldingen. Wie weet waar
die vissen uit Naarden, tien jaar na de eerste
uitzettingen inmiddels uithangen? In een
volgende NB hopen we wat mooie matches
te kunnen laten zien. 
Voor SKP Rijnlands boezem-zuid nam een
zeskoppig SKP-team het stokje over van
Guus van Doorn. Ook namens de BVK spre-

‘Brute’ Carpfarm-edelschub: uitgezet
in Vinkeveen en gevangen in Wilnis

Bjorn Udink met een onlangs gevangen en niet eerder
gemelde 2001-rijen
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ken we graag nog onze waardering uit voor
het werk dat Guus al sinds 2000 voor dit
project heeft gedaan. In die regio en ver
daarbuiten stond/staat de jaarlijkse SKP-
avond in Leiden bekend als een avond om
bij te zijn, met elk jaar opnieuw een fantas-
tisch overzicht van SKP-vangsten. Guus
heeft gelukkig toegezegd die avond te blijven
presenteren. 
Het nieuwe SKP-team van Leiden is gelijk al
een goed lopende Facebookpagina begon-
nen waarop je de terugmeldingen van dit
project kunt  insturen en volgen. Ook de on-
derhoudsuitzettingen organiseren zij met als
uitgangspunt: liever wat minder, maar
mooie spiegels en edelschubs dan veel en
kaal. Hun karpercommissie heeft er afgelo-
pen winter ook voor gezorgd dat een partij
spiegelkarper uitgezet door Sportvisserij
Zuidwest Nederland gefotografeerd is.
Klasse!

Twente en Drenthe
Op onze vraag naar ontwikkelingen rond
SKP-Twentekanaal werden we door Chris-
tian Hummelink en Daaf Wolters op onze
wenken bediend. Daaf zette wat aardige te-

rugvangsten op een rijtje. Meest in het oog
springend zijn ook bij dit project (zie ook bij
SKP Brielse meer) de terugmeldingen van
geselecteerde Duitsers uit 2014, geleverd
door Viskweekcentrum Valkenswaard. Ka-
rakteristieke vissen en voor Duitsers vaak
opvallend hoog gebouwd. Het lijkt ons als
BVK een poging waard om de kweker van
deze vissen op het spoor te komen en te kij-
ken of we daar een leverancier voor kunnen
interesseren. 
Over SKP Noord-Willemskanaal, je weet
wel dat project in Groningen/Drenthe met
transponders en zenders, krijgen we spaar-
zaam informatie uit de eerste hand. Op kar-
per-forum-online vonden we toch een
aardige update van de resultaten. Een voor
ons bekend beeld begint zich daar af te teke-
nen: driftig zwemmende en pendelende vis-
sen die wel degelijk al snel de weg kennen
en als ze eenmaal een sluis zijn gepasseerd
dit trucje makkelijk herhalen. Gelukkig heb-
ben ze bij dit project ook voorafgaand de
spiegelkarpers gefotografeerd zodat, wan-
neer het merkje verdwenen is, de vis toch
herkenbaar blijft. 
Christian Hummelink mocht onlangs erva-
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Jochem Diederiks
van het nieuwe
SKP-team van 
Rijnlands boezem-
zuid met een 
oudere nooit ge-
matchte Valkens-
waarder



ren hoe graag die pas uitgezette vissen de
eerste twee jaar aan je haak gaan hangen. In
het Noord-Willemskanaal nabij Assen viste
hij een nachtje en wist maar liefst zes
skp’tjes van dit project te vangen! twee stuks
van de uitzetting twee winters geleden en
vier gemerkte vissen van de uitzetting van
afgelopen winter. Aan het eind van de sessie
ontdekte Christian nog een gemerkt skp’tje
tussen de gele plomp en maakt hij bijgaande
fraaie foto. Hij was er vanuit gegaan dat dit
een vis was die hij die nacht had gevangen
maar het bleek toch een andere te zijn.

Gemerkte spiegel in het Noord- Willemskanaal (foto
Christian Hummelink)

Limburg
SKP is in deze provincie, zowel in het
Vlaamse als het Nederlandse helaas nog niet
erg van de grond gekomen. In de Maas is in
2012 wel  een grote ongemonitorde uitzet-
ting van kale spiegels gedaan. Met name in
de Grensmaas is het karperbestand bepaald
dun te noemen. Patrick Stultjens trok daar-
over in 2011 al aan de bel in een artikel voor
een Karpermagazine. De goede samenwer-
kingsformule om tot een uitzetplan te
komen ontbrak totnogtoe om Sportvisserij
Limburg op het spoor van een groot SKP te
zetten.  
In het Julianakanaal zwemmen wel al een
tijdje de eerste Limburgse projectspiegels.
De terugmeldingen van SKP Julianakanaal
gaan gestaag door. De groei van de uitge-
zette vissen is bemoedigend, en veelbelo-
vend voor de toekomst. Ongetwijfeld wordt
de dertigpondsgrens binnenkort door één of
meerdere vissen genomen. Daniel Jawadnya
maakte in 2015 een uitzetplan voor verschil-
lende open wateren van Limburg. Het ziet
er volgens Daniel op dit moment goed uit
voor SKP-uitzettingen in de kanalen in de
buurt van Weert waar HSV St. Petrus de vis-
rechten heeft. We worden op de hoogte ge-
houden.

Joris Weitjens
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Daaf Wolters met geselecteerde Duitser
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Update SKP GHV

Met het SKP van de ’s Gravenhaagse Hen-
gelsport Vereniging gaat het goed. Er wor-
den dit jaar veel spiegels bij ons aangemeld
door vissers die dat voorheen niet deden.
Mede door het gebruik van Facebook is ons
bereik groter geworden. Zo staan we eind
augustus al op 76 aanmeldingen. Om dat
even in perspectief te zetten, in 2015 (ons
recordjaar qua aanmeldingen) stonden we
op 47 aanmeldingen na augustus. En dan
moet het SKP Wedstrijdweekend nog
komen! Daarvoor zijn de voorbereidingen
trouwens al in volle gang. Ook dit jaar heeft

de GHV weer een knappe prijzentafel te ver-
delen dankzij een hoop sponsors die het
SKP een warm hart toedragen. Het wordt
tijd dat we die bokaal eens naar Den Haag
halen! 
Twee van de meldingen in 2016 zijn leuk om
even te noemen, het gaat namelijk om de
Gevlogen Duitser, de BVK spiegel van de
maand van afgelopen april. De vis blijft lek-
ker haar rondjes zwemmen, maar blijft wel
in de stad hangen. In mei brengt ze een
mooie 31 pond op de weegschaal, een re-
cordgewicht voor deze vis. In juli is onderge-
tekende de gelukkige. Nu weer op het
vertrouwde gewicht van 27 pond en niet in
al te goede conditie. Vermoedelijk door de
paai, die dit jaar door de vele regen en daar-
mee gepaarde riooloverstorten in het boe-
zemwater pas eind juli plaatsvond. 

Erik en Juri Froger

Bijzondere 
SKP-meldingen

Leuke migrant vanop de Leie
Begin september kon Danny Busschaert een
opmerkelijke terugvangst verwezenlijken.
Spiegel 171, uitgezet in 2013 op de Leie te
Menen kon hij strikken in de provincie 
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Rick Koppes met een Carpfarmspiegel van het Julianakanaal

N I E U W S B R I E F  B E L A N G E N V E R E N I G I N G  V E R A N T W O O R D  K A R P E R B E H E E R

De Gevlogen Duitser na de paai



De Leie migrant

Oost-Vlaanderen. Deze spiegel werd uitge-
zet dichtbij de grens met Frankrijk, door-
kruiste de ganse provincie West-Vlaanderen
om uiteindelijk in de aangrenzende provin-
cie Oost-Vlaanderen een eerste keer in de
fout te gaan. De twee aanwezige sluizencom-
plexen vond onze vriend helemaal geen on-
overkomelijke obstakels op z’n zwerftocht!

Maiko Busschaert

Oost-Vlaams vijvergeweld
In Vlaanderen vallen niet alleen rivieren en
kanalen onder de noemer ‘openbaar water’.
Enkele provinciale domeinen bevatten één
of meerdere vijvers, en ook daar kan zeer
beperkt en weloverwogen jonge spiegelkar-
per worden uitgezet. Op het domein ’t 

Brecht met een recent uitgezet 
Corten-spiegeltje van SKP ‘t Leen

Leen te Eeklo (Oost-Vlaanderen) loopt zo’n
kleinschalig spiegelkarperproject. Brecht
Bossuyt was benieuwd hoe het met de in no-
vember 2015 uitgezette Cortenspiegels ge-
steld was, en viste een paar keren op één van
de vijvers van het domein. Naast een handvol
bijvangsten kon hij enkele leuke projectspie-
geltjes strikken. Gewichtige exemplaren moet
je er nog niet meteen verwachten, we hebben
het dan ook over een recent opgestart SKP.
Wel zijn we benieuwd hoe de groeicurve van
deze ‘vijverspiegels’ er over enkele jaren uit
zal zien. Hou ons op de hoogte, Brecht!

Wat is oud? 
Veel projectcoördinatoren zullen het wel
herkennen: ‘Stamgasten’ verdwijnen onver-
wachts uit de meldingen. Het is best logisch
op groot open water, maar toch ga je je al
snel een beetje zorgen maken. Hij zou toch
niet dood zijn? Projectspiegels van de begin-
tijd zijn immers al op de gezegende leeftijd
van 20 jaar of ouder. Hoe lang gaan die kar-
pers eigenlijk mee op open water? Zitten er
misschien verschillen tussen rassen, bloed-
lijnen en lichtingen? 
Qua groei één van de meest veelbelovende
projectspiegels van het Amsterdamse boe-
zemproject verdween in 2010 van het toneel
op het mooie gewicht van 15 kg bij 88 cm.
Tot onze opluchting vergaat het deze vis uit
juni 1998 zo te zien uitstekend. Niet eens ver
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van de laatste vangplaats dook de vis in 
augustus twee keer binnen een paar weken
op bij dezelfde karpervisser: René Schipper.
In die weken kwam de vis aan van 15.2 kg
tot 16.5 kg. Laten we dat ook maar als een
goed teken zien. 

De Pendelaar en De Bullewijker
op één dag!
Jullie volgen vast nog wel de gewaardeerde
rubriek Spiegel van de maand op onze web-
site. Zowel de Pendelaar als de Bullewijker
kwamen daar al eens langs vanwege hun
bijzondere zwemverrichtingen. Beide AHV-
projectspiegels verruilden voor korte of
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René Schipper en zoon met
de oude bekende



langere tijd het Amsterdamse voor het
stroomgebied van Lek en Nederrijn. Van de
Pendelaar weten we dat ie al vaak genoeg
op en neer is geweest van Amsterdam naar
Lek/Nederrijn (circa 80km) om de route
uit z’n hoofd te kennen. De Bullewijker
hebben we al een jaar of tien niet meer in
de omgeving van  Amsterdam gezien. Peter
Bos en Gerrit Verschoor waren eerder de
gelukkige vangers. Afgelopen juli viste dit
duo weer eens een nachtje aan de Lek en
jullie snappen al op welk bijzonder duo dit
duo stuitte! 

Nu kijken of De Pendelaar, De Bullewijker
weer eens mee terug naar Amsterdam wil
lokken…

Magikarp
Op onze Facebookpagina staat de vooraan-
kondiging van Spiegel van de maand Magi-
karp. Deze karper heeft een
migratiegeschiedenis waar je u tegen zegt.
Een paar weken voor Joris deze karper ving
in de Amstel wist Mark Thesing de Villedon-
ner uit 2002 aan de ander kant van Amster-
dam te vangen en in mei van dit jaar zwom
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Peter Bos met De Bullewijker aan
de Lek. Kijk voor meer informatie
over De Pendelaar en  de website
bij de Spiegel van de maand maart
en mei 2015
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Magikarp. In juli in Amsterdam-West

In mei aan de IJsselmeerdijk
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Magikarp nog aan de andere kant van de
sluis in het IJmeer. Daarvan leverde Erik
Smallenburg het bewijs! 
Het hele verhaal zit in spiegel van de maand
september: binnenkort op de website!

Ongekende snelgroeier
Natuurlijk volgen we de Tsjechen (via Cor-
ten geleverd) op de voet. In NB 10 voerden
we al eens een k3 Tsjech op die in één volle-
dig groeiseizoen 4,5kg aan gewicht wist te
winnen. Het kan nog gekker.
In november 2015 zette de AHV in de
Nieuwe Meer, onderdeel van Rijnlands boe-

zem, 40 Tsjechen uit van gemiddeld 2kg.
Toen er half juli een fraaie spiegel van Rijn-
lands boezem in m’n mailbox viel van 5.5kg
kon ik ondanks de typische Tsjechische ei-
genschappen van de vis haast niet geloven
dat het zo vroeg in het groeiseizoen zou gaan
om een vis van de recente uitzetting. Maar
dat bleek wel degelijk het geval. Een weeg-
fout misschien? 
Op 31 augustus  viel er weer een melding uit
die omgeving in m’n box en ik las 74cm bij
7,5kg. Ik herkende gelijk de Tsjech van 15
juli! Onmogelijk en toch waar. Ik bedoel: ik
heb wat meldingen langs zien komen de af-
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Kijk ook eens naar de ‘schildering’ op de rechterflank van deze snelgroeier 



gelopen 18 jaar en ik heb wat mensen zien
en horen jubelen over de groei van karper,
maar dit? Gewoon op open water, zonder
bijvoedering of wat ook van 2.5 naar 7.5 kg
in driekwart groeiseizoen: ongekend.
Het is vooral het staaltje lengtegroei dat on-
geëvenaard is. Tot een centimeter of 68 voor
een k3 vis in het eerste volle groeiseizoen
kom je wel tegen, maar waar eindigt dit? 

De kracht van schoonheid
Een prachtige cover van Lloyd Kroon. Uiter-
aard door de mooie compositie, maar ook
vanwege de schoonheid van deze vis. Het
gaat wederom om een door Viskweekcen-
trum geleverde spiegelkarper waar je welis-
waar het Valkenswaardbloed aan afziet
maar waar zeker ook buitenlands bloed
(Duits) in zit. 
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De kracht van schoonheid



Internationaal terug-
meldweekend 2016

Voor de vierde keer al organiseert de BVK
samen met veel SKP’en een internationaal
terugmeldweekend. Flink wat projecten blij-
ven enthousiast deelnemen, en scoren ieder
jaar weer aardig wat terugmeldingen tijdens
dat weekend. Laat net dat laatste het hoofd-
doel van het terugmeldweekend zijn. Dit jaar
start het terugmeldweekend op vrijdag 30
september (rond 17h) en eindigt op zondag-
avond (23h59). Let op elk SKP kan weer net
wat andere regeltjes hebben! 
Ook dit jaar maakt de BVK pas op donder-
dagavond 29 september bekend welk item er
mee op de foto moet!
Wat eveneens een traditie is, zijn de vele te-
rugmeldavonden die op poten worden gezet.
Niet zelden wacht er een flinke prijzentafel
op de aanwezigen! Absoluut lovend werk van

de vele projectverantwoordelijken.
Over prijzen gesproken… Wie tijdens het
weekend de meeste projectspiegels kan van-
gen (in Nederland en Vlaanderen) sleept de
BVK-wisseltrofee in de wacht. En net zoals
vorig jaar beloont ook viskwekerij Corten de
winnaar met een rondleiding op hun bedrijf,
inclusief enkele fraai beschubde spiegels!
Tijdens de derde week van september wordt
een overzicht van alle deelnemende projec-
ten op onze website geplaatst. Zeker het be-
kijken waard! Met wat geluk een bron van
inspiratie bij het opmaken van je ‘plan de
campagne’. Succes iedereen, enne… moge de
strafste winnen!
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