
Spelregels en overeenkomst Matching Community 2018 

De Matching Community is een initiatief van de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer 

(BVK) ter bevordering van SKP-monitoring en het matchen van (spiegel)karpers in het bijzonder. 

Algemeen 

- De Matching Community (MC) bestaat uit (een beperkte groep van) vrijwilligers die zich 

hebben bekwaamd of willen bekwamen in het matchen van gemelde spiegelkarpers met een 

uitzetbestand (plankfoto’s) 

- De MC opereert onder de verantwoordelijkheid van het BVK-bestuur 

- Matchers verbinden zich aan de MC en hoeven geen lid te zijn van de BVK 

- Uitzetbestanden plus vangstfoto’s en andere relevante informatie worden aan MC/BVK ter 

beschikking gesteld door SKP-coördinatoren met toestemming van of direct door 

visrechthebbenden. 

- Afspraken over de matching met SKP-coördinatoren/visrechthebbenden kunnen verschillen. 

- Voorwaarde voor de BVK is dat de (geanonimiseerde) data afkomstig van matching mogen 

worden gebruikt voor haar SKP-onderzoek.  

 

Organisatie matching 

- De BVK organiseert de MC 

- Per uitzetbestand/SKP worden voor matching verantwoordelijke matchers uit de MC 

gekozen. De opzet is steeds twee vaste mensen op een SKP te zetten. 

- Elk uitzetbestand wordt geschikt/gerubriceerd/gesorteerd. 

- De opzet is dat de MC snel, doch nauwkeurig werkt. Instant matches zullen echter eerder 

uitzondering dan regel zijn.   

- Matches worden teruggekoppeld via de BVK naar SKP-coördinator/visrechthebbende of - 

afhankelijk van de afspraken met de SKP-coördinator/visrechthebbende - ook direct naar de 

melder.  

- De melders/SKP-coördinatoren krijgen bij een match zowel algemene informatie als de 

historie van de (geanonimiseerde) vangsten/meldingen.  

- Terugkoppeling naar vanger kan, afhankelijk van de afspraken, via de SKP-

coördinator/visrechthebbende gaan of rechtstreeks van BVK naar vanger/melder  

- Indien er van de kant van de SKP-coördinator als tegenprestatie een financiële 

tegemoetkoming staat, voor de matching, komt dat ten goede van de BVK plus de matcher(s) 

van dienst  

 

 

- Privacy en openbaarheid 

- De integriteit van de matchers van de MC is cruciaal voor het (goed) functioneren ervan  

- Matchers dienen de integriteitsverklaring te ondertekenen om deel uit te maken van de MC 

- Wanneer de SKP-coördinator/visrechthebbende aan BVK/MC spiegelkarpers ter matching 

aanbiedt/doorstuurt is die coördinator/visrechthebbende aanspreekpunt   

- Wanneer de vanger zelf bij een van ons (BVK) of  bijv. op spiegelkarpermelden@outlook.com 

een spiegelkarpervangst meldt, vragen we toestemming om de vis/match aan te melden bij 

de lokale SKP-coördinator/visrechthebbende.  

- Het publiceren van meldingen/matches mag alleen na toestemming en op voorwaarden van 

de melder/maker van de foto.  
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- Ook mét toestemming voor publicatie van de melder zullen we voorzichtig zijn met de info 

en stekherkenning zoveel mogelijk voorkomen.  

- De MC werkt met gedeelde en door wachtwoorden beveiligde bestanden 

- De BVK anonimiseert de matches voor onderzoek en opslag  

- Verspreiding buiten de MC/BVK kan alleen na toestemming van BVK-bestuur  

 

Bestuur BVK, augustus 2018  


