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Woord vooraf

April, de maand die doet wat ie wil
en dus trakteert-ie me gemeen la-
chend op een hoosbui en hoge doch
korte golven op het moment dat ik
met m’n kano nieuwe visgronden
probeer te ontdekken. Laat het maar
gauw mei worden. 

April, de maand dat je op de gekste plekken
karpervissers ziet verschijnen en dat je jezelf
(ook) ernstig kunt verstrikken in niet te ver-
wezenlijken plannen. Wat werkt de karper

vaak slecht mee in deze periode.  Dat ik niet
de enige ben die worstelt in deze tijd blijkt elk
jaar weer aan m’n SKP archief-box. Laat het
maar gauw mei worden. 
April, de maand van de minste weerstand bij
karpers en dat geeft tegenwoordig een onrus-
tig gevoel. Hoe staat het met de recent uitge-
zette vissen. Overleven die het wel en hoe
houden de originals zich daaronder. Karpers-
terfte in deze maand hoort er misschien wel
gewoon bij, toch is het moeilijk te verkroppen
als er een verband is met uitzettingen. Tot nu
toe gelukkig nog weinig echt alarmerends ge-
hoord. Laat het maar gauw mei worden.

Toch zijn er weer zat bikkels geweest die de
afgelopen maanden hun eerste projectkar-
pers hebben weten te vangen. In deze
Nieuwsbrief trakteren we jullie graag op veel
van die ‘lekkermakertjes’ voor het komende
karperseizoen. Tuurlijk zijn die vissen ook
mooi als er geen projectverhaal aan vastzit,
maar geef toe: een complexe meldingsge-
schiedenis maakt zo’n vangst wel helemaal
af. Voor we ooit aan de slag gingen met mo-
nitoring werden we gewaarschuwd dat de
romantiek of zelfs mystiek van het karper-
vissen verloren zou gaan. Ik weet niet of dat
ergens op slaat. Wat ik wel weet is dat de te-
rugmeldingen zoals we die in onze NB graag
opnemen mijn fantasie al bijna 18 jaar ma-
teloos prikkelen. 
Een mooie zomer alvast en blijf ze vangen
en melden!
                                                                                   

Joris Weitjens
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Profilering van de BVK

De BVK is niet de vereniging die maar wat
graag op de voorposten treedt. Onze ‘clubje’
werkt graag rond monitoring en karperbe-
heer in al zijn facetten, het liefst onder de
radar. Deze bewuste keuze zorgt er echter
voor dat de BVK amper bekend is onder de
karpervissers. We hebben niet de intentie
om kwantiteit voor kwaliteit te gaan schui-
ven, toch pakken we dit jaar uit met enkele
items waarbij de BVK pas écht goed uit de
verf komt.

In de twee zomeredities van Dé Karperwe-
reld zal een stevig uit de kluiten gewassen ar-
tikel (vandaar in twee magazines) artikel
verschijnen rond de ideale uitzetkarper. Na

ruim vijftien jaar monitoring van spiegelkar-
perprojecten kunnen de nodige vaststellin-
gen en tendensen eindelijk in een artikel
verschijnen.

Het rapport ‘Spiegelbeelden’ – een analyse
van 17 jaar spiegelkarperprojecten – zit nu
toch echt in de afrondingsfase. Dit rapport
gaat over de honderd pagina’s heen, en is
een compleet naslagwerk voor iedereen die
zich wil verdiepen of verfijnen in spiegelkar-
perprojecten (verderop meer hierover).  

Ook in het verenigingsblad van ‘Hengelsport
Vlaanderen’ verschijnt een artikel rond de
overleving van uitzetkarpers. Geen details of
cijfers na de komma, maar basisinfo die
makkelijk leest voor alle hengelsporters

Hebben BVK-mutsen dan toch een zekere vangkracht?
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(roofvissers, witvissers, karpervissers, …).

De BVK heeft iets met ‘tientjes’. Voor amper
een tientje ben je lid voor ’n jaar. Dat wist je
ongetwijfeld al. Maar weet je ook dat onze
mutsen en T-shirts de deur uitgaan voor
slechts tien euro (eventuele verzendkosten
niet inbegrepen). Kwatongen beweren dat je
er enkel schubkarpers mee vangt… Bewijs jij
het tegenovergestelde? Bestellen kan altijd
via contact@karperbeheer.nl

Filip Matthys

Koers BVK

Tijd om als BVK weer eens in de spiegel te
kijken. Hoe zit het met ons bestaansrecht?
Als er iets blijft hangen van de ALV van afge-
lopen januari dan is het wel dat ons (goede)
werk volgens de leden weinig zichtbaar is. Na
een jaar van ‘profileren’ is dat best gek. Wij
vinden het al heel wat dat we op Facebook te
vinden zijn en dat we onze expertise delen via
artikelen en in rapporten. De huidige tijd
vraagt kennelijk (nog) meer van ons. Naar
buiten treden, invloed aanwenden. Meteen
toegeven dat dat voor ons een dilemma is. De
meesten van ons hebben vaker met die bijl
gehakt en het is niet voor niks dat we nu hier
staan: een beetje afzijdig van het geweld van
de karperwereld. Wij aarden daar gewoon
beter en concentreren ons zodoende gemak-
kelijk op de zaken waar het voor ons om
draait. Daar hebben we bovendien heel veel
plezier in. Het was echter wel duidelijk dat de
ALV ons met zoveel woorden waarschuwde
om niet in ons zelf gekeerd te raken en de
grip op voor ons belangrijke ontwikkelingen
in het karperbeheer te missen. 

Tegelijk is duidelijk dat we als BVK iets te
bieden hebben. Meer en beter samenwerken
met koepelorganisaties en verenigingen als
VBK en De KSN  ligt voor de hand. Wij voe-
len ons het best op ons gemak als we dat
gaan doen als een externe adviesgroep met
ons eigen specialisme: SKP-monitoring en

alles wat wij daaruit leren. 
Een betere en duidelijker rol- en taakverde-
ling is daarbij niet alleen handig voor betrok-
ken verenigingen, maar ook voor de
buitenwereld. Neem het voorbeeld van de
SKP’en. Juist door het succes daarvan wor-
den die heel graag geclaimd. Daar kun je na-
melijk leden en goodwill mee winnen. Zowel
hsv’en als federaties, maar ook De KSN en
het VBK doen veel aan het organiseren en fa-
ciliteren van SKP’en. Het is vaak hartverwar-
mend te zien hoeveel mankracht zij bij
SKP-uitzettingen op de been krijgen. Heel
mooi en fijn, maar het is vaak wel zo dat
zodra de karpers zwemmen die clubs minder
tijd en/of zin hebben om het voor ons essen-
tiële onderdeel van SKP, namelijk monito-
ring, serieus op te pakken. Wij vinden dat
doodzonde. Uiteraard is het niet zo dat we
daarmee de monitoring van allerlei SKP’en
kunnen en willen regelen, maar wel willen we
graag bekend staan als een vraagbaak, eerste
hulp en liefst ook overkoepeling van SKP’en
die monitoring ernstig nemen. 
Een ander punt is advisering over kwekers,
leveranciers en uitzettypen. Met onze door de
SKP-monitoring opgedane kennis met de
verschillende uitzettypen plus onze contacten
met kwekers is die taak op ons lijf geschre-
ven. Bovendien zorgen wij er steeds voor dat
we een onafhankelijke positie in de karper-
wereld behouden zodat wij zo onbevooroor-
deeld mogelijk kunnen adviseren. 
Wanneer zowel De KSN en VBK ons die plek
niet betwisten en erkennen dat zij de BVK
goed kunnen gebruiken als het om het voe-
ren van karperbeheer gaat, ontstaat er bij sa-
menwerking wat ons betreft een
win-winsituatie. We hebben zowel bij VBK
als De KSN aangegeven dat we graag bereid
zijn om onder de naam van BVK binnen hun
kring informatie te delen en geven rond ons
specialisme. De KSN en VBK kunnen op hun
beurt ons van informatie en SKP-data voor-
zien van SKP’en die onder hun vlag varen en
de weg naar ons nooit gevonden hebben. 
Het op verzoek van De KSN aangeleverde en
in De Karper verschenen artikel over uitzet-
typen is wat ons betreft een mooi beginpunt
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geweest. We houden jullie op de hoogte van
deze ontwikkelingen. Jullie mening en ge-
dachten hierover kun je altijd kwijt op ons
contactadres: contact@karperbeheer.nl  

Joris Weitjens

SKP Kort

In de wintermaanden hebben er veel SKP-
uitzettingen plaatsgevonden. Voor ons niet
altijd even gemakkelijk om al die uitzettin-
gen op een rijtje te krijgen. Meteen een mooi
voorbeeld van een mogelijk voordeel van be-
tere samenwerking met De KSN, VBK en
bijvoorbeeld ook karpercommissies van fe-
deraties. Een primeur is een SKP-uitzetting
in het Noord-Hollandskanaal in de buurt
van Alkmaar door de federatie Midwest-Ne-
derland. De kans om daar, voorlopig eenma-
lig, uit te zetten deed zich voor doordat een
aan het waterschap verbonden bioloog vrij
onverwachts zijn fiat gaf. Helaas ging een
aantal geplande uitzettingen met spiegelkar-
pers van de door BVK bezochte ‘natuurkwe-
ker’ EDKOvis niet door vanwege het feit dat
de karpers zich in het uitgebreide polder-
stelsel dat dienst doet als opgroeigebied ver-
stopt hielden. Voor het project van de
Zuidelijke Randmeren was dat extra jam-
mer want alles stond klaar om de eerste uit-
zetting te doen van een vijfjarenplan dat in
januari 2016 is goedgekeurd door de VBC
dus inclusief Rijkswaterstaat. Die uitzettin-
gen worden verschoven naar dit najaar. 

SKP Twentekanaal
Op zaterdag 20 februari heeft De KSN regio
Oost weer karper uitgezet voor het SKP
Twentekanaal. Met behulp van een mooie
groep vrijwilligers werd in totaal 390kg uit-
gezet over de verschillende sluispanden. Het
grootste deel daarvan werd geleverd door
Carpfarm, waarbij net als vorig jaar is geko-
zen voor een gelijke verdeling van schubs en
spiegels. Zoals we van Carpfarm gewend zijn
werden de vissen in perfecte conditie afgele-
verd en ook het gemiddeld gewicht was met

ongeveer 1500 gram uitstekend. De be-
schubbing van de spiegels was overwegend
kaal en niet bijzonder te noemen. 

Mede daarom zijn er ook weer een dertigtal
prachtige Valkenswaarders uitgezet, van K1
tot K3 opgekweekt door onze sponsor DSK
Pellets/sierviskwekerij Vasterink. Deze rijk-
beschubde vissen vormen een welkome aan-
vulling op het karperbestand van het TK. Al
met al kijken we terug op een zeer geslaagde
uitzetting met een hoop blije gezichten!

Christian Hummelink
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Zelf opgekweekte Valkenswaarder
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SKP-Julianakanaal verrast
Daniël Jawadnya van de KSN regio Limburg
meldde ons dat er op woensdag 9 maart
2016 door Sportvisserij Limburg 165 kar-
pers van gemiddeld 4kg werden uitgezet op
het Julianakanaal Born-Maasbracht. Door
omstandigheden zijn de spiegelkarpers he-
laas niet gefotografeerd. Ongeveer een
derde van deze vissen waren rijkelijk ge-
schubde spiegelkarpers waarvan het meren-
deel rijenkarper. De resterende twee derde
waren schubkarpers. 
De vissen zijn afkomstig van een afgeviste
vijver uit de regio Apeldoorn. De vijver daar
was door natuurlijke aanwas zwaar overbe-
volkt geraakt en daarom op last van de be-
heerder afgevist. De exacte leeftijd van de
vissen is moeilijk te achterhalen, maar dui-
delijk is dat ze behoorlijk wat jaren in zeer
schrale omstandigheden hebben geleefd.
Veel karpers hadden een ondervoed en
enigszins 'verwilderd' uiterlijk. Tot zover
Daniël.
Als type zijn de uitgezette spiegelkarpers vrij
gemakkelijk herkenbaar en na vangst kun-
nen ze natuurlijk gewoon meedraaien in de
in 2014 gestarte monitoring. Onze ervarin-

gen met oudere karpers en zeker ook als ze
in slechte conditie zijn, zijn niet goed. Je ziet
ze veel te weinig terug in de vangstmeldin-
gen. Afwachten maar.  
Overigens presenteerde De KSN regio Lim-
burg  al in november een uitgebreid en ge-
detailleerd uitzetplan voor de federatieve
wateren van Limburg. Het is niet zeker of en
in hoeverre de visrechthebbende federatie
dit plan gaat volgen. 

SKP-Hoge- en Lagevaart
SKP Hoge- en Lagevaart en Oostelijk Flevo-
land heeft grootse plannen dit jaar. In de
eerste plaats wil men het SKP nog meer pro-
moten. Terugmeldingen krijgen een vaste
stek op een aparte facebookpagina. De kar-
percommissie heeft afgelopen winter nog
verscheidene zaken besproken die het SKP
nieuwe impulsen moeten geven. 
Eind 2015 kwam het budget om karper uit
te zetten erg laat vrij. De karpercommissie
besliste om geen bestelling meer te plaatsen.
Wie als laatste bestelt, kan immers ‘getrak-
teerd’ worden op restjes of overschotjes uit
grotere partijen kweekkarper. Aankomende
winter zal er wel vroeg een bestelformulier-
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tje opgestuurd worden. In de planning staat
immers nog steeds een uitzetting op de
Hoge- en Lagevaart. Dit keer wil men opte-
ren voor Dronten als uitvalsbasis. Van daar-
uit kan een optimale spreiding over de
provincie ‘gegarandeerd’ worden.

Marcel Merk

SKP-GHV timmert verder
De broers Froger zijn enthousiaste matchers
die heel veel doen voor hun SKP in de
Haagse boezemwateren. Dat betaalt zich uit
in veel meldingen. Het project loopt als een
trein met in 2016 (11 april) al 28 gematchte
meldingen. Ook is het record van zwaarst
aangemelde spiegel gesneuveld met een
Duitse vis uit 2005 van 18.6kg. 
Erik en Juri leverden voor onze rubriek Spie-
gel van de maand een mooie bijdrage over
een plots verdwenen projectspiegel. Het ‘ver-
slag’ verschijnt eerdaags op onze website. Bij
wijze van teaser alvast een foto van Erik Fro-
ger met ‘de Verdwenen Duitser’. 

Joris Weitjens

Doorstart voor SKP ‘Roeselarevaart’
De BVK heeft het monitoren van spiegelkar-
perprojecten altijd hoog in het vaandel ge-
dragen. Op vandaag is dat niet anders. Ons
hart bloedt dan ook wanneer we een SKP
stukje bij beetje zien uitdoven. De afgelopen
twee jaar zijn we in Vlaanderen (België) dan
ook actief op zoek geweest naar enthousi-
aste mensen om een ter ziele gegaan SKP
terug op een hoger niveau te krijgen. Vorig
jaar konden we nieuwe projectverantwoor-

Marnick met een projectspiegel van Roeselare-Leie

‘Erik Froger met de 
Gevlogen Duitser (nu op
onze website als 
Spiegel van de maand)’
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delijken vinden voor de IJzer en voor het
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Dit jaar kun-
nen we opnieuw positief nieuws brengen.
Het SKP kanaal Roeselare – Leie heeft im-
mers een nieuw meldpunt. Marnick Beel-
prez wil zich maar wat graag inzetten om dit
SKP weer op de kaart te krijgen. Meer info
en terugmeldadres vind je op www.spiegel-
karperproject.be

Filip Matthys

Corten informeert
Viskwekerij Corten bezorgde ons deze maand
reeds een update. Die 'nieuwtjes' willen we
jullie niet onthouden.
Anders dan vorige jaren, heeft Corten nu
reeds de beoogde hoeveelheden spiegelkarper
gereserveerd in Tsjechië. Op die manier kan
de Tsjechische kweker al tijdens de voorjaars-
afvissingen rekening houden met de vraag
naar goed beschubde spiegelkarpers en wor-
den deze nu reeds overgeplaatst naar andere
vijvers waar ze bewaard en gereserveerd wor-
den voor Corten.
Trouwens... de terugval in vraag naar con-
sumptiekarper zet zich steeds verder door
waardoor de kweker meer dan ooit open staat
voor specifieke vragen of verlangens vanuit de
hengelsport. Een tendens die we vanuit de
BVK alleen maar kunnen toejuichen!

Ook de jeugd is wel te vinden voor een 
Tsjechische schone!

Beroepsvisserij en karper 

De BVK bemoeit zich
Een van onze leden maakte ons onlangs op-
merkzaam op een website van een hengel-
sportvereniging waar niet alleen
uitzettingen, maar ook de herkomst van de
uitgezette karpers stond beschreven. 100kg
grote karper met als bestemming de MOBA-
plas was in november 2014 betrokken van
een beroepsvisser uit Overijssel. Laten wij
nu toevallig in onze NB van december 2014
aandacht hebben besteed aan deze, door een
beroepsvisser met volledig visrecht, te koop
aangeboden partij. 

Ik citeer een stukje tekst uit NB 7:  ‘Karper
levert maar een paar kwartjes per kilo op bij
de visafslag. Echter zolang er opkopers zijn
die bereid zijn meer te betalen om ze (vissen
van open water) in hun putjes of betaalwa-
ter uit te zetten, kunnen we geen echte vuist
maken. Als SKP’en hebben we echter onze
archieven en treffen we een projectspiegel
van open water aan in een karperput/be-
taalwater dan zullen we nalaten daar op wat
voor manier ook werk van te maken.’

Eerder zijn we met goed resultaat al eens in
dialoog gegaan met de beheerders van de
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Simajaput bij Hoorn die jarenlang IJssel-
meerkarpers opkochten van een beroepsvis-
ser. Met goede hoop op hetzelfde resultaat
stuurden wij in februari een e-mailbericht
aan de beheerders van de MOBA-plas. He-
laas hebben wij tot nu toe nog geen ant-
woord ontvangen. We zetten een aantal in
onze brief genoemde argumenten tegen dit
soort uitzetting  op een rijtje:

•     Grote, oude(re) karpers afkomstig uit een open 
       water gedijen heel slecht/niet  in een karperput. 
•     Deze karpers hadden in open wateren, waar ze 
       thuis zijn, nog jaren kunnen leven en plezier
       kunnen geven aan karpervissers.
•     Eventuele spiegelkarpers in de partij zijn vrijwel 
       zeker afkomstig van Spiegel karperprojecten 
       (bijv. IJssel-SKP).
•     Met het kopen van grote karpers,afkomstig van 
       open wateren, van beroepsvissers stimuleer je het 
       wegvangen van (grote)karpers.

We gaan er hoe dan ook vanuit dat de bood-
schap is overgekomen.  

Rapport Spiegelbeelden is af!
Het heeft wat voeten in aarde gehad maar
het is dan toch zover: het rapport Spiegel-
beelden is af! De data van maar liefst 17 mo-
nitorende SKP’en zijn meegenomen. Het is
een lijvig rapport geworden (ruim 100 pagi-
na’s), maar wel afgewisseld met prachtige il-
lustraties en leuke anekdotische feiten.

Namens Sportvisserij Nederland was 
Roland van Aalderen verantwoordelijk, ter-
wijl Filip Matthys en ik namens de BVK het
proces begeleidden. 
Dit project startte in 2011 op initiatief van
Sportvisserij Nederland die zeer geïnteres-
seerd bleek in de verzamelde data van
SKP’en. De achtergrond daarvan is dat wij
met onze methode van monitoren kennis
over karper(beheer) boven water halen die
er met andere methodes niet (gemakkelijk)
uitkomen. Veel van de gebruikte parameters
van Sportvisserij Nederland stammen van
vrij  lang geleden. Vergeet niet dat SKP’en
al sinds 1998 onafgebroken karpers volgen. 
Dat brengt veel informatie met zich mee
over bijvoorbeeld groei, verspreiding, over-
leving  en max. leeftijd van karper. 
Analyse van SKP-data op grond van puur
onze excelbestanden met terugmeldingen
bleek schier onmogelijk. Veel data kun je al-
leen schiften met voorkennis over bijvoor-
beeld het water waar de karpers zijn
uitgezet. Voor ons zijn die data gewoon veel
doorzichtiger dan voor een buitenstaander.
Dat betekende dat de rol van Filip en mij in
de loop van het proces steeds belangrijker
werd. Er staan veel mooie beschrijvingen en
anekdotisch materiaal zoals in Spiegel van
de maand afgewisseld met harde data en
grafieken.  
Voor ons zal dit rapport ongetwijfeld een be-
langrijk bron zijn om uit te putten bij tal van

publicaties. 
Het rapport verschijnt in be-
perkte geprinte oplage. Projec-
ten die actief hebben
meegewerkt krijgen het rap-
port in de loop van komende
weken thuis bezorgd. Vanaf
maandag 25 april kan het rap-
port bij ons digitaal worden op-
gevraagd: 
contact@karperbeheer.nl 

Joris Weitjens
De coverfoto van ‘Spiegelbeelden’
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Meldingen

Dertigpondsgrens doorbroken
Het kanaal Gent-Oostende kan je opsplitsen
in twee grote sluisstukken. Sluisstuk Oos-
tende-Brugge, en sluisstuk Brugge-Gent. Op
het westelijk stuk (richting kust) werden in
het verleden al enkele krappe dertigers ge-
meld. Het sluisstuk richting Gent leverde
vooralsnog geen projectspiegels boven de
15kg op. Tot Marino Depaepe in maart 2016
een breedgeschouderde projectspiegel (her-
komst; Bynens 2010) kon vangen. Goed
voor 15.1kg, en meteen een primeur voor dat
sluisstuk!

Marino Depaepe met de eerste +15kg melding vanop
het oostelijk sluisstuk van KGO

De pionier duikt op
In mei 2013 kon je op de website van de BVK
het verhaal lezen van De Pionier. Een spiegel
die zijn of haar naam dankt aan het feit dat
hij (of zij) de allereerste melding van SKP-
KGO vertegenwoordigde. Los daarvan blijft
het vooral een knappe vis!
Sinds 2011 komt De Pionier jaarlijks langs.
In maart 2016 was het Filip Van Herreweghe
die ‘m mocht vangen. Wat opvalt is het ge-
wichtsverloop van deze vis. Je kan stellen dat
er sinds 2013 sprake is van een stagnatie
(seizoensgebonden schommelingen even
niet meegerekend). Met 80cm bij 9.5kg
mogen we gerust spreken van een eerder

slanke vis. Laat dit vooral de pret niet druk-
ken, het is en blijft een echte schoonheid!
Voor de cijferfreakjes onder ons, hieronder
de steekkaart van De Pionier:

Februari 2009 - uitzetting         1.7kg 
Maart 2009                              1.7kg
Augustus 2011                         7.8kg
Juli 2012                                  7.2kg
April 2013                                9kg
Oktober 2014                           11.5kg
Juni 2015                                 9.5kg
Maart 2016                              9.5kg

Filip Van Herreweghe met alweer de 7de melding van
De Pionier

Filip Matthys

Return of de rijenkarpers
Wij hebben door analyse van de SKP-moni-
toring ontdekt dat verspreiding van karper
vrij geleidelijk plaatsvindt en een continue
proces is. Dat wil zeggen dat er op open
wateren per jaar gemiddeld een kilometer-
tje ten opzichte van het uitzetpunt bij
komt. Dat is dus het gemiddelde van ver-
schillende momentopnames. Het beeld van
één zo’n momentopname is best verwar-
rend en soms ook spectaculair. 
Afgelopen winter werd het project van de
AHV verwend met tientallen oude meldin-
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gen van projectspiegels. Om te smullen
waren de meldingen van Steven Plu die
nietsvermoedend ,want pas verhuisd naar
Amsterdam, in 2016 dichtbij het hoofduit-
zetpunt van dit project neerstreek. Het is
wel zeker dat talloze voorgangers bot vin-
gen, maar Steven Plu viel met z’n neus in
de boter en wist een mooie reeks  spiegels
te scoren met daaronder opvallend veel
2001-rijenkarpers.  Inderdaad die waren
precies daar uitgezet. Bepaald geen nest-
vlieders zou je misschien denken, maar
niets was minder waar. De meeste van deze
rijenkarpers waren eerder gemeld en wel
van plekken tot 25 km verwijderd van het
uitzetpunt. Eerder pendelaars over lange
afstand dus en dat past precies in het
plaatje dat we hebben van de zwembewe-
gingen van projectspiegels. 

De Verstekeling thuis
Het was al een tijdje geleden dat een van de
bekendste vissen van het AHV-project: de
Verstekeling zich meldde bij ons. In oktober
2014 in de Amstel bij Amsterdam op 17kg.
Deze vis heeft getuige de meldingen de ge-
woonte om in het voorjaar naar de Zuide-
lijke Randmeren te trekken tot wel 40 km
van het uitzetpunt van 2002; het Amstelka-
naal. In de zomer is De Verstekeling meestal
alweer rond Amsterdam te vinden. Ane Bijl-
sma (winnaar van het eerste SKP-weekend
in 2008) deed vroeg in het jaar een rondje
Amsterdamse grachten en dicht bij het oor-
spronkelijke uitzetpunt liep hij tegen De
Verstekeling aan. De vis was gezien z’n
kracht in puike conditie, maar het gewicht
van 13.5 kg was juist opvallend laag. We
houden jullie op de hoogte van de verwikke-
lingen rond deze vis. 
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Steven Plu met teruggekeerde rijenkarper



       Uitgezet oktober 2002 Amsterdam Amstelkanaal 39 cm 1150 gram
1.    Juli 2006 Amsterdam Amstel 4 km zuidoost 72 cm 8100 gram 
2.    Juni 2007 Diemen Trekvaart    7 km zuidoost 75 cm 10.000 gram 
3.    Augustus 2008 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 77 cm 11.000 gram 
4.    Oktober 2009 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 80 cm 13.000 gram 
5.    Maart 2011 Diemerplas (beroepsvisser) 13 km zuidoost 85 cm 13.500 gram 
6.    Mei 2011 Gooimeer 25 km zuidoost 85 cm 12.500 gram
7.    December 2011 Amsterdam Amstel  4 km zuidoost 87 cm 14.500 gram
8.    Augustus 2012 Amsterdam Amstel 3 km zuidoost 87 cm 14.000 gram
9.    Oktober 2012 Diep 7 km oost 88 cm 15.200 gram
10.  April 2013 Eemmeer 38 km zuidoost 88 cm 14.800 gram
11.  Oktober 2014 Amsterdam Amstel 4 km zuidoost 90 cm 17.000 gram
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Ane Bijlsma in januari 2016 met
De Verstekeling in 
Amsterdam-Zuid



Remco’s Hongaar/Arjans Hongaar
In de vorige editie meldden we de opmerke-
lijke vangst van een nooit eerder gemelde
Hongaar die Remco de Boer wist te vangen
in het IJmeer. Kort na het verschijnen wist
Raymond Hakkert te melden dat hij die in-
drukwekkende Hongaar wel degelijk kende

van foto’s. Tot mijn schaamte  kwam ik er-
achter dat ik ook al vangstfoto’s van de Hon-
gaar in bezit had! In het najaar van 2014
wist Arjan Verkoelen uit Friesland deze kar-
per al te vangen in het echte IJsselmeer, dus
boven de dijk Enkhuizen-Lelystad op circa
50 km van het uitzetpunt. De Hongaarse
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Arjan Verkoelen
(onder) en Remco de
Boer met De Hongaar
in 2014 en 2015 



spekrug bracht maar liefst 22.1kg op de
schaal. Ik had de vis toen niet kunnen mat-
chen terwijl Arjan er destijds wel een paar
detailfoto’s bij deed. Het blijkt steeds weer
dat bij groei en zeker bij extreme groei van
spiegelkarpers de schubben zelf minder
hard groeien dan de huid ertussen. Boven-
dien zijn de buikschubben uit het zicht ver-
dwenen vanwege de waanzinnige ronding
van de vis! 
Goede kans dat deze Hongaar ook weer een
pendelaar is die zomaar ergens tussen Am-
sterdam en Lemmer kan opduiken… 

Nieuw is goed
Zowel elk SKP-project als elke karpervisser
kent het verschijnsel dat steeds dezelfde
spiegelkarpers acte de presence geven. Heel
gauw wordt dat gezien als aanwijzing dat er
niet veel karpers rondzwemmen. De werke-
lijkheid is wat minder simpel. Verschillen in
vangbaarheid en verspreiding van karpers
spelen een grote rol. Toch kun je in de SKP-
data terugmeldpatronen ontdekken die veel

zeggen over de omvang van het aanwezige
bestand aan uitgezette karpers. Bij vitale
uitzetlichtingen zie je niet alleen lang
nieuwe vissen opduiken in de vangsten, in
de eerste twee jaar gevangen spiegels keren
daarna ook regelmatig terug in de vangst.
Vooral als na lange tijd nieuwe vissen opdui-
ken is dat voor een SKP goed nieuws.
Bij SKP Zuidelijke Randmeren kwam deze
prachtige 2006-kruising boven water en in
het schepnet van René Schipper. Gemakke-
lijk gevonden en nooit eerder gemeld. Uit-
zetgewicht 800gr bij 35cm en 800gr. Helaas
heeft de vanger (nog) niet de gewoonte z’n
vangst te meten of wegen, maar een goede
groei zie je er zo aan af.

Ook Marcel Aarden werd dit voorjaar blij
verrast met een paar gloednieuwe spiegels
van het water dat hij al zoveel jaar even en-
thousiast als minutieus monitort: de Ber-
nisse/Brielse Meer. Met
terugmeldpercentages van meer dan 50%
doe je het ook op een semi-open watersys-

René Schippers
met een mooie
randmerenvis
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teem heel goed. Door de vangst van maar
liefst vijf nieuwe spiegels van de tot nu toe
10 gemelde vissen is dat percentage weer
flink opgelopen. En niet alleen maar recent
uitgezette vissen, ook van wat langer gele-
den. Goed teken voor de overleving van de
verschillende lichtingen. 

Mike Molleman ontdekt
SKP-data  zijn de benzine voor de BVK dus
berichten dat stilgevallen monitoring weer
wordt opgepikt worden door ons met ge-
juich begroet. Een half jaar geleden zijn de

archieven van SKP-Vinkeveen door de vis-
rechthebbende de Weesper hengelaarsbond
overgedragen aan Mike Molleman, de scree-
ner van buurproject SKP Wilnis. 
Aanvankelijk draaide dit uit op een teleur-
stelling. De cultuur van karpervissers van de
Vinkeveense plassen is er duidelijk niet één
van spiegelkarpers melden bij een SKP. Dat
verander je ook niet zo 1,2,3. Zeker niet als
een deel van projectkarpers volwassen raakt
en dus groot is…  De teleurstelling sloeg om
in enthousiasme toen Mike besloot de ou-
dere niet gematchte meldingen van SKP-
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Marcel Aarden met
een dit voorjaar 
gevangen ‘nieuwe‘
uit 2013

Maikel Tolboom in 2012 met Vinkevener in Wilnis
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Wilnis er eens bij te pakken. Onze ‘Check je
match’ service draaide overuren. 
De polder van Wilnis staat immers via sloten
en vaarten in verbinding met het Vinke-
veense plassengebied. Binnen de kortste
keren scoorde hij een paar matches van Vin-
keveners die de afgelopen jaren, met name in
het voorjaar, in de omgeving van Wilnis zijn
gevangen. Zoals dat gaat werkt enthousiasme
aanstekelijk en kreeg Mike van verschillende
karpervissers die hij berichtte nieuwe stapel-
tjes foto’s om te matchen. 
Overigens liet Mike het niet bij het screenen
van spiegelkarpers. Afgelopen maand ving hij
in Wilnis de schubkarper die onze cover siert.
Hij dacht gelijk aan de edelschubs die zijn
uitgezet en gefotografeerd in Vinkeveen en

zonder veel moeite vond hij de plankfoto! 
Het zal nog wel even duren voor we bij de
BVK ook specialisten worden in ‘edelschub-
matching’. 

Functioneel mooi
SKP’en hebben lang genoegen moeten
nemen met kale spiegels en nog steeds zijn er
veel projecten die het uiterlijk voor lief
nemen of kaal gewoon mooi vinden; dat kan
natuurlijk ook…  Over smaak valt te twisten
maar we doen onszelf toch echt een groot
plezier als we bij kwekers en leveranciers blij-
ven hameren op ‘functioneel mooi’. Dat hoe-
ven niet per se volschubs te zijn, maar wel
spiegelkarpers met een markante beschub-
bing. Als BVK zijn wij heel blij dat er schot is
gekomen in de gerichte kweek van wat je zou
kunnen noemen ‘SKP-spiegels’. Uiteraard
hadden we in 2015 de mooi beschubde Cor-
ten-lichting. Maar ook andere leveranciers
timmeren aan de weg.  We kunnen haast niet
wachten op het nieuwe Carpfarm-product
met een behoorlijk deel echte rijenkarpers. 
In dat geweld zou je bijna vergeten dat ook
Viskweekcentrum Valkenswaard de nodige
moeite doet om ons te voorzien van wat wij
als ideale uitzetkarpers zien. Van de lichting
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Nick de Groote met een Duits
plaatje uit november 2014
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Duits via Valkenswaard 2014 kregen we afge-
lopen maanden een aantal prachtige voor-
beelden binnen.  Vergeet ook niet dat deze
Duitsers met Gallicisch bloed bewezen heb-
ben prima groeieigenschappen te hebben en
zonder uitzondering prima terugmeldpercen-
tages laten zien. 

Twentse schonen
Op de valreep nog een paar mooie berichten
van SKP-Twentekanaal. Onlangs is daar het
SKP-record verbroken door Daaf Wolters
met een Peschkesvis van 14.7kg  bij 86 cm.
Bij uitzetting in december 2011 een stan-
daardvisje van 2200 gram. Dat mag je best
supersnelle groei noemen! De ervaring leert
trouwens dat het daarna nog alle kanten op
kan: van flink doorgroeien tot zelfs terugval-
len. We horen het graag!

Ook in het Twentekanaal zijn in november
2014 Duitsers via van Mechelen uitgezet.
Dezelfde Daaf wist deze spiegel te vangen.
Persoonlijk word ik een beetje stil van de
schoonheid van deze vis. Opvallend is de
(fraaie) groenige kleur die past bij het

Gallicische ras, een kleur die wij echter
voorheen maar zelden tegen zijn gekomen
bij Duitsers geleverd via Valkenswaard. Het
is in ieder geval een uitgesproken type dat
we gaan toevoegen aan ons lijst met uitzet-
typen. Dat ook de groeieigenschappen van
deze lichting er voorlopig  bijzonder goed
uitzien  laat deze vis zien: van 39cm bij
1400gr in november 2014 tot 66cm bij
8200gr dit voorjaar! 

Joris Weitjens
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