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Woord vooraf

Najaar. Dan weet je ’t wel. Klassiek
op de kalender; beurzen en uitzet-
tingen! Liefst ook een paar keer
naar ’t water. 
In Vlaanderen was de BVK niet al-
leen present op de VBK-meeting,
ook de Vlaamse terugmeldavond
mocht op flink wat interesse reke-
nen. Opvallend, de spontaan aange-
boden tientjes. Op twee weken tijd
verlengden (of sloten nieuw aan)
zowat twintig Vlaamse leden hun
lidmaatschap. Daarbovenop rolde er zo nu
en dan een nieuwe aansluiting uit Neder-
land de mailbox binnen. Toeval? Of krijgt de
BVK dan toch zoetjesaan voet aan grond?
De spreekwoordelijke uitdijende olievlek. In
2018 werd niet afgeweken van ons stand-
punt: kritisch blijven kijken, feiten analyse-
ren, voorstellen formuleren. Is het die
vastberaden aanpak die op steeds meer
sympathie mag rekenen? Is er een steeds
groter wordende nood aan heldere blikken,
aan mensen die tegen de stroom (noem het
‘de commercie’) durven ingaan? Feit is dat
we niet van plan zijn gas terug te nemen.

Achterin deze nieuwsbrief vind je de aan-
kondiging van onze ALV en open meeting.
Ook daar is transparantie zowat het sleutel-
woord. 

De laatste weken zijn er weer heel wat
kweekspiegels door onze handen geglipt.
Kwekers hebben woord gehouden, facebook
toonde ons al heel wat fraais. Steeds promi-
nenter, de vraag naar én het uitzetten van
edelschubs. Een tendens waar we niet om-
heen willen of kunnen, integendeel. Naast
ons gekend overzicht van spiegelkarperty-
pes en -rassen overwegen we de verschil-
lende ‘lichtingen’ edelschubs in kaart te
brengen. De BVK wil in de toekomst ge-
gronde info kunnen verschaffen aan mensen
met vragen rond edelschubs. Dringend tijd
om info en cijfers op te slaan, te bundelen
en finaal te analyseren. Liever vandaag nog
dan morgen.

Uitzettingen brengt mensen bij elkaar. In
een positieve context, nog wel. Blije gezich-
ten, enthousiasme. De laatste verlofdag
wordt opgesoupeerd, wind en regen getrot-
seerd. Wanneer de laatste spiegel op jouw
water(stelsel) uit het zichtveld verdwijnt,
besef je dat het spelletje weer van voor af
aan begint… 

Hou zee!

Filip Matthys
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Verlenging lidgeld

Oud en Nieuw. Synoniem voor pakjes
en geschenkbonnen. Voor één keertje
wordt er op geen tientje gekeken. 

De BVK wacht binnenkort zijn of haar
grootste uitgavenpost. Te weten; het druk-
ken van onze gegeerde nieuwsbrievenbun-
del. Denk aan een bedrag van enkele
honderden euro’s. Je begrijpt dat onze enige
bron van inkomsten – jullie tientje – nu
meer dan welkom is. 

Misschien schreef je je lidgeld voor 2019 al
over, of betaalde je al een tientje op de VBK-
meeting of op ‘n terugmeldavond. Misschien
maak je er eerstdaags wel werk van? Be-
dankt alvast voor ’t vertrouwen! 

Hoe je ook alweer je lidgeld overmaakt? 
Stort minimaal 10 euro op rekeningnummer
NL84 INGB 0006 4062 31 ten name van de
BVK. Graag vermelding van je naam. Vergeet
als nieuw lid ook niet het online inschrijffor-
mulier (www.karperbeheer.nl) in te vullen!
Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
•     IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
•     BIC: INGBNL2A

ALV 2019 en open 
meeting

Op zaterdag 26 januari 2019 is er weer onze
BVK-dag. Traditiegetrouw in ‘het Wapen
van Diemen’. 

In de ochtend houden we onze algemene le-
denvergadering. We starten om 10h30 en
ronden tussen 11h30 en 12h af met enkele
broodjes, koffie en thee. 

Om 12h30 begint het open gedeelte, toegan-
kelijk voor iedereen (dus ook niet-leden).
Dit jaar hebben we een, al zeggen we het
zelf,  unieke ‘affiche’ weten samen te stellen. 
12h30 – 14h: Lezing karperziektes: 
Olga Haenen

14h15 – 15h30: Presentatie van de Special-
Carp bloedlijn: Edwin van Egmond

Meer info rond het programma vind je op
onze website en facebookpagina.

Matching Community:
de eerste meters

Hoewel we flink snel uit de startblokken zijn
gekomen, bleek toch al snel dat ook dit
begin niet zonder piepen en kraken kan
gaan. Het voortvarende begin met Zuid-
west-Nederland, met De KSN-voorzitter
Paul Hendrix als enthousiaste trekker, liep
vertraging op. De rol van de SKP-coördina-
tor in het verhaal is/was niet duidelijk. Wie
koppelt terug naar de melder? Wij denken
dat als MC/BVK prima te kunnen doen en
bovendien bouw je dan snel een netwerkje
van melders op. Het maakt ons allemaal niet
veel uit zolang er maar veel meldingen en
matches komen.

De organisatie van de Matching Community
is aardig gevorderd. De mensen die zich
hebben aangemeld (acht in totaal) hebben
we gevraagd naar hun achtergrond, ambitie
en ervaring met matchen. Voorwaarde voor
meedoen is het ondertekenen van de zoge-
heten integriteitsverklaring met waarborgen
dat de matcher zich houdt aan de regels van
vertrouwelijkheid en privacy. Uiteraard om
ervoor te zorgen dat we met de MC zowel
het vertrouwen van melders als SKP-coördi-
natoren weten te winnen en bewaren (te
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vinden op onze website onder monitoring.)

We zijn tot nu toe vooral aan de slag geweest
met het ordenen van de uitzetarchieven en
contacten leggen met potentiële melders.
SKP-Benedenrivieren heeft daarbij onze pri-
oriteit, terwijl er ook gewerkt wordt aan
SKP-Betuwe. Een voorbeeld van wat dat kan
opleveren staat op de website: Spiegel van
de maand november: De Vreemde Vogel.
Een spiegel die wij aantroffen in het Betu-
wearchief bij de ongevonden spiegels 2012.
Een puzzelstukje waarvan we er deze winter
veel meer hopen en denken te vinden!

Heb je interesse in matchwerk of wil je als
SKP graag wat hulp bij matching: 
matchingcommunity@outlook.com 

Joris Weitjens en Filip Matthys

Uitzetnieuws

De najaarsuitzettingen zijn alweer gedaan. Ik
kan me persoonlijk niet herinneren dat er ooit
zoveel, instemmende knikjes, blije gezichten
en likes te zien waren als bij de uitzettingen
van afgelopen maanden. Uiteraard zien we
niet alles en worden we niet van alle uitzettin-
gen in open water op de hoogte gehouden,
dus het is vast een vertekend beeld. Maar wel
een beeld waar we, aangevuld met alle kriti-
sche nootjes en suggesties ter verbetering,
verder mee kunnen. We zijn op de goede weg!

Globaal overzicht najaar 2018
In  Nederland waren Corten, Vandeput en
EDKO-vis de hofleveranciers van de SKP’s
in open water. Deze kwekers/leveranciers
lijken niets voor elkaar onder te willen doen
in kwaliteit en behandeling van uitzetkar-
per. Dat levert gemiddeld elk jaar weer min-
der beschadigingen op van vitaal ogende
uitzetkarpers. Stappen worden er ook gezet
met het aanbod van edelschubs. Alle drie le-
veren ze een ander type waarbij het Tsjechi-
sche type bij karpervissers duidelijk minder
hoge ogen gooit dan de hoger gebouwde
types van EDKO-vis en Vandeput. EDKO-
vis levert edelschubs waar je direct het Hon-
gaarse bloed in terugziet, Vandeput de
‘Valkenswaard-edelschubs’.

De k3 vissen vielen dit jaar qua gewicht vrij
hoog uit, waarschijnlijk vanwege de lange
warme zomer, maar van een deel vermoed
ik toch dat het k4 vissen zijn. Vandeput le-
verde wat betreft de Valkenswaardspiegel-
karpers denkelijk een mengpartij k3/k4. De
k4 zijn dus uitgroeiers van wat vorig jaar
werd geleverd. De k3 Valkenswaardspiegels
vertoonden in het algemeen, en dat zag je
ook al bij de in oktober/november 2018 ge-
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Blije gezichten

Teiltje Valkenswaard-edelschubs
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leverde Valkenswaarders (via Regio Zwolle)
een iets lagere bouw.  
De grootste uitzettingen waren dit jaar (we-
derom) voor het SKP van Zuidwest Neder-
land met ruim 1000 stuks
(Corten/Vandeput) waarvan de meeste in
het open water bij Dordrecht (625 spiegels)
gingen. Ook SKP- Friese boezem pakte na
een uitzetpauze de draad weer op met een
grote uitzetting van Corten (Tsjechen). 
Ook in Groningen/Drenthe is weer ruim
karper uitgezet: dit keer 5000 kg, voorna-
melijk edelschubkarper van leverancier
Carpfarm. Zoals bekend heeft de federatie
Groningen/Drenthe ervoor gekozen om niet
te monitoren. Dan is schubkarper een voor
de hand liggende keuze en het stoort de mo-
nitoring van bijvoorbeeld Friesland minder.
Wel jammer dat het werken aan variatie in
uitzettypes in Groningen/Drenthe (nog) niet
aan de orde is. 
Midwest-Nederland timmert ook nog steeds
aan de (boezem)weg. Van het Masterplan
karperuitzet van die federatie lopen nu alle
(vijf) uitzetprojecten op open water. Er was

dit najaar een volgende uitzetting in de
Schermerboezem in Noord-Holland boven
het Noordzeekanaal en een eerste federa-
tieve uitzetting in Rijnlandsboezem bij
Haarlem. Ook was er een uitzetting in de
Vecht nabij Utrecht.  
Komende winter zouden SKP-coördinatoren
graag nog eens om de tafel gaan om de be-
trokkenheid van SKP’s bij de uitzettingen te
bevorderen en de SKP-monitoring in dat fe-
deratiegebied goed te regelen.

Joris Weitjens

Edelschubs op de
plank?

Nu edelschubs steeds vaker worden uitgezet
door SKP’s wordt de vraag steeds prangen-
der of we ze op de plank zetten of niet. Je
kunt natuurlijk zeggen er worden genoeg
spiegelkarpers gefotografeerd en daarmee
haal je gegevens en kennis genoeg binnen,
maar tegelijk is er wel steeds meer behoefte
aan kennis over uitzettypen en dus ook over
edelschubs van verschillende bloedlijnen.
Hoe groeien ze uit? Daar is nog zo weinig
bekend dat wij edelschubs dus nog steeds
niet in onze lijst met uitzettypen kunnen op-
nemen. 
Maar stel dat je ze erop zet hoe groot is de
kans dat daar matches uit gaan rollen? Er is
heus wel enige ervaring opgedaan en wat je
daaraan kunt zien is dat het op de wat klei-
nere afgesloten wateren het matchen goed
te doen is. Veel lastiger is dat op groot open
water waar relatief veel wordt uitgezet. Het
zoeken van een edelschub zonder bijzondere
kenmerken is geen sinecure. Op mij heeft
dat schubbenkleed dezelfde uitwerking al
een ruitjesblouse. Het gaat draaien voor m’n
ogen… Bij SKP- Zuidelijke Randmeren heb-
ben we de laatste uitzetting voor een tussen-
oplossing gekozen. De edelschubs van
Vandeput die een onregelmatigheid in hun
schubbenkleed (linkerflank) hadden, moch-
ten op de plank.
Dat bleken ongeveer een kwart van alle
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Beschubbing is ongeveer hetzelfde maar de bouw is
heel anders van deze VandeputValkenwaarders. Ver-
schillende ouderdieren?
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edelschubs te hebben, zonder dat we heel
veel werk maakten van het zoeken naar
‘bugs’ in het schubbenkleed. De volgende
stap is natuurlijk: vragen aan karpervissers
of ze voortaan ook (edel)schubs met zo’n af-
wijking willen fotograferen en melden. Af-
wachten of dat gaat lopen, maar
fotograferen vooraf is waarschijnlijk toch de
meest snelle en betrouwbare manier om
edelschubs op hun merites te beoordelen in
plaats van op aannemelijkheidsniveau uit-
spraken doen over groei en overleving.  
Laat ons/elkaar vooral eens weten hoe ze
dat bij jouw SKP doen. Het hoeft niet ge-
standaardiseerd te worden maar we kunnen
wel van elkaar goede ideeën opdoen. 

Joris Weitjens

De OVP-deal deel 2

In onze nieuwsbrief van april hebben we
aandacht besteed aan ontwikkelingen rond
de karpers van de Oostvaardersplassen
(OVP). Razend interessant onderwerp voor
ons als karperbeheerders, zeker vanwege
een op handen zijnde overzetting van circa
20.000 karpers naar open water, het Mar-
kermeer. 

De discussie over de edelherten loopt paral-
lel aan de discussie over karpers in het ge-
bied. Net als voor edelherten is het
natuurgebied een paradijsje voor karper en
paradijsjes creëren gauw een geboorteover-
schot. Dat gaat prima zolang de jeugd maar
kan uitzwermen. Als dat niet kan verandert
zo’n paradijsje in een sterfhuis en, nog erger
voor de beheerders, in een woestijn. En de
kracht van dit natuurgebied is juist z’n di-
versiteit. Hoewel karper opmerkelijk genoeg
in de OVP niet wordt aangemerkt als ‘non
grata’ moet veel karper toch wijken voor ‘de
reset’ van een groot deel van het gebied. De
waterstand wordt dermate verlaagd in de
loop van enkele jaren dat de grotere plassen
uiteenvallen in losse ondiepe poelen. Ook
karpers vallen dan droog. Karpers zijn daar
overigens op gebouwd, zoals ook afgelopen

Eén markante schub is meer dan genoeg

‘Zoeken naar bugs’
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droge zomer bleek. Ze kunnen maandenlang
in een laagje modder overleven, maar het is
vaak botulisme die in dergelijke omstandig-
heden de karpers nekt. 
Om massale sterfte en bijkomende stank te
voorkomen mogen de karpers verhuizen.
Laatste schattingen spreken over circa 100
ton. Uitgaande van 5 kg per stuk gaat het
dan om 20.000 karpers. Het Markermeer
staat daarbij op nummer 1. Het hangt nog
een beetje op de resultaten van het in maart
gestarte onderzoek met 70 naar het Marker-
meer overgezette en gezenderde karpers.
Rijkswaterstaat wil niet dat er te veel kar-
pers in de plantenrijke zones van de Zuide-
lijke Randmeren om de hoek terechtkomen.
De eerste resultaten geven echter al aan dat
de 70 karpers flink zijn verspreid, maar niet
met z’n allen naar de randmeren zijn 
getrokken. 
https://www.npostart.nl/wildernis-onder-
water/19-12-2018/VPWON_1294153

Proefuitzettingen
Al in april 2018 is er een uitzetting van OVP-
karper geweest in een vijvertjescomplex bij
Lelystad ‘Toms Creek’ en recent dook we-
derom een foto op van een uitzetting van
OVP-karpers in die vijvertjes. Het zou zelfs
om 1000 kg zijn gegaan.
Begrijpelijk dat veel van onze leden aan de
bel trokken. Zo’n grote overzetting met on-

getwijfeld oudere karpers naar piepkleine
karpervijvertjes kun je in onze ogen onmo-
gelijk verantwoord noemen. Vandaar dat we
onlangs ons licht hebben opgestoken bij
Sportvisserij Nederland over deze gang van
zaken. Het betreft volgens hen een proef om
te kijken hoe de vangbaarheid van dergelijke
verwilderde karpers is. Mocht er meer dan
100 ton vrij komen uit de OVP dan kunnen
karpers eventueel ook verhuisd worden naar
verenigingswater. Dan is het wel prettig als
‘ze willen bijten’ (mijn woorden). Ofschoon
OVP-karpers wel wat gewend zijn qua bezet-
tingsgraad vinden wij het bij de BVK toch
geen pas geven om volwassen (oudere) ver-
wilderde schubs over te zetten naar piep-
kleine karpervijvers. Dat kan alleen maar tot
hoge uitval leiden. 

Karpers voor de sport!
Tegenover de overzetting naar het Marker-
meer staan wij wel positief. Temeer omdat
het betekent dat beroepsvissers met IJssel-
meervergunning, zoals is afgesproken met
de Vissersbond, karpers van
IJsselmeer/Markermeer/IJmeer niet meer
wegvangen maar voortaan voor de sport
laten. 
Dat (lokale) karpervissers van open water
niet onverdeeld enthousiast zijn over de
overzetting van 20.000 verwilderde schubs
is ook begrijpelijk. De laatste jaren is dankzij
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de SKP-uitzettingen, voor gespecialiseerde
karpervissers, het bestand van het IJssel-
meergebied aantrekkelijker dan ooit tevo-
ren. Veel variatie en een relatief hoog
percentage grote karpers. 
Met de overzetting zet je in feite de klok een
jaar of vijftien terug. Toen teerde het IJssel-
meergebied nog volop op succesvolle rekru-
tering (natuurlijk aanwas) van de jaren 1990
en eerder. Maar zolang de dalende trend van
natuurlijk aanwas van karper voortduurt -
dat is geen zekerheid - zal het bestand met
deze overzetting waarschijnlijk niet principi-
eel veranderen. Ook al niet omdat we ons
door Sportvisserij Nederland hebben laten
verzekeren dat de SKP-uitzettingen in het
gebied ondanks de hogere bezetting van kar-
per doorgang kunnen blijven vinden. 
Je mag van een deel van die OVP-karpers,
net als van de IJsselmeerkarpers van nu,
verwachten dat ze mooi (groot) uitgroeien.
Om daarover wat meer kennis te kunnen
vergaren zouden wij (BVK plus SKP’s in de
buurt) graag in de gelegenheid worden ge-
steld om aanwezige spiegelkarpers of afwij-
kende schubkarpers bij de overzetting ter

plekke te fotograferen. 
De eerste grote afvissing wordt in het najaar
van 2019 verwacht. We houden jullie op de
hoogte. 

Joris Weitjens

SKP Kort -

Tour duh carp

Het mailrondje langs SKP’s levert altijd
weer mooie informatie op. SKP-coördinato-
ren met hart voor hun tweede en soms zelfs
eerste hobby: SKP-monitoring. Sommige
SKP’s kunnen we op de voet volgen andere
laten wat minder vaak van zich horen. Wij
vinden het als BVK heel prettig als jullie ons
en onze leden op de hoogte houden van het
reilen en zeilen van jouw project. Af en toe
een mailtje met wat recente vangsten en een
globale indruk van meldresultaten is vol-
doende. Stuur naar: 
contact@karperbeheer.nl
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Grote spiegels zijn thans niet meer zo
heel zeldzaam in het IJsselmeergebied
(foto: Pascal Philippi)



SKP Kort België

Ronde van Vlaanderen
BVK-leden Tim Vanrenterghem en Jona
Steyaert zijn – sinds jaar en dag - grote fan
van het internationaal terugmeldweekend.
Sterker, beide riviervissers willen de for-
mule verveelvoudigen en vijf keren per sei-
zoen met een rist ‘open water vissers’
telkens een Vlaams mini-terugmeldweekend
houden. Noem het een criterium. Liefst in
koppel, vrije stekkeuze. De eerste vier ses-
sies gaan door op het kanaal Gent-Oos-

tende, de IJzer, de Leie en de Schelde. De
vijfde sessie wordt gehouden tijdens het
BVK-terugmeldweekend, dus is de keuze
van het water vrij.  
Voor de BVK klinkt dit als muziek in de
oren. Meer HVR, meer meldingen! Momen-
teel wordt al de laatste hand aan het draai-
boek gelegd, het gaat er dus écht van
komen! Jona en Tim kunnen alvast maxi-
maal op de steun en hulp van de BVK reke-
nen. 
Het gebeuren zal makkelijk te volgen zijn
via de bijhorende facebookpagina. Surf dus
facebook-gewijs gerust eens naar: 
https://www.facebook.com/groups/52561
4364574940/

SKP kanaal Brussel – Charleroi
Jawel, een nieuw Vlaams SKP. Vanuit de
provinciale visserijcommissie Vlaams-Bra-
bant is een driejarenplan voor het uitzetten
van telkens 125 kg aangevraagd, en finaal
goedgekeurd door het ANB en zijn visserij-
bioloog. Seger Van Mileghem is dé drijvende
kracht achter dit nagelnieuwe SKP. Op 12
december ’18 werden alvast de eerste spie-
gels gefotografeerd en uitgezet. Netjes ver-
spreid over vier sluisstukken. Leverancier
was Corten, synoniem voor geselecteerde
Tsjechen. Opvallend, het hoge gemiddeld
gewicht. Sommige exemplaren gingen vlot
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Seger met de mooiste van ’t pak!
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over de grens van drie kilogram. Nog nipt
binnen de gewichtsklasse van de ideale uit-
zetkarper. Groter worden ze toch best niet
geleverd, dan ga je immers te sterk inboeten
aan ‘stuks’. De gevarieerde beschubbing en
geringe schade zorgden alvast voor een be-
moedigende start van SKP Brussel – 
Charleroi. Veel succes, Seger en Co!  

Tegenvallend najaar
De zomer was lang, maar vooral warm. Dit
heeft voor aparte condities gezorgd. Op vele
Vlaamse waterwegen werd er een recreatie-
verbod uitgesproken omwille van de aanwe-
zigheid van blauwalg. Voor vissen is die
blauwalg geen bedreiging, dat weten we in-
tussen allemaal. De oorzaken van blauwalg
(laag zuurstofgehalte, hoge watertempera-
tuur, overbemesting, …) zijn dan wél weer in
het nadeel van karper. 
Stiekem hopen we allemaal op een bijzonder
jaar wat natuurlijke aanwas betreft. Hoe
langer het water voldoende warm blijft, hoe
langer de juveniele visjes kunnen door-
groeien en zo groter/langer/meer doorvoed
de eerste winter in kunnen. Maar was die
hitte wel zo positief? Wat te denken van die

eerder matige waterkwaliteit? Al helemaal
op waters waar geen doorstroming is. Tijd
brengt raad. 
Niet kunnen vissen (omwille van blauwalg)
betekent ook dat er geen spiegels gemeld
kunnen worden. Veel SKP’s kregen in 2018
minder meldingen binnen dan 2017. Na het
opheffen van het hengelverbod kwam het
nooit echt meer op gang. Wordt dit een ge-
geven waar we in toekomst wel vaker zullen
op botsen, of is het in 2019 weer een jaar
lang feest? 

Filip Matthys

SKP Kort Nederland

SKP-Binnenmaas laat zich zien
Sinds een jaar hebben we bij de BVK con-
tact met een redelijk nieuw SKP. De Bin-
nenmaas is een oude afgesloten tak van de
Maas van circa 170 ha. Een flinke plas dus
met een vrij oud bestand aan voornamelijk
OVB-schubs. Onder aanvoering van Marcel
Kloos en SKP-coördinator/matcher Danny
Boer nam de karpercommissie van de hsv
Binnenmaas in 2016 afscheid van 
adhoc-beslissingen over uitzettingen en
werd voor het eerst planmatig en gemoni-
tord uitgezet. 
Afgelopen zomer werd ik uitgenodigd om
daar een (BVK)lezing te komen geven over
het uitzetten op afgesloten plassen. Een le-
vendige avond met inhoud (en voor mij
persoonlijk een mooi en hartelijk weerzien
met mannen als Fred Pieters, Koos van
Mazijk, Rob Schneider en Jan Junge, maar
dat terzijde). Het viel mij op dat best veel
karpervissers ontvankelijk zijn voor de
voordelen van het bewust en rustig opbou-
wen van een mooi gevarieerd karperbe-
stand. Tuurlijk proef je daar doorheen dat
grootgroei een must is en niemand echt
van blanken houdt, maar diversiteit en
kwaliteit spreken wel degelijk aan. Heel be-
nieuwd of het karperbeheer van de Binnen-
maas op die rails blijft waar het net op
terecht is gekomen. 
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Blauwalg op het kanaal Roeselare-Leie
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Danny vertelt: 
Deze edelschub is uitgezet in
Maasdam op 2,6 kg. Op  14-10-
2018 was de enige melding tot
nu toe van ongeveer twee km
verderop en terug gevangen op
8,4 kg. Toevallig door mijzelf.
(Zo heel toevallig is dat vast
niet. De ervaring leert dat de
SKP-coördinator van een SKP
vooral de eerste jaren heel hard
z’n best doet om aan meldingen
te komen. Zelf vangen is dan
vaak de snelste weg… red.)

Dit is één van de prachtig getekende en zeer
makkelijk herkenbare spiegels (pareltjes).
Deze is uitgezet bij het recreatieoord op 2.1 kg..
Alleen dit jaar al 5x gevangen op vier verschil-
lende stekken. Op 08-07-2018 op een gewicht
van  zes kg en vervolgens 13 dagen en vijf km
verder op een gewicht van 6,6 kg. Laatste
melding is van 09-09-2018 op een gewicht
van 8,5 kg en weer 5 km terug. Een goeie
groeier en fanatieke zwemmer ineen dus.



Voor onze nieuwsbrief zette Danny Boer
enkele mooie terugvangsten op een rij van
de in november 2016  geleverde 236 
Special Carp van EDKO-vis (gemixt
(edel)schub en spiegel) die werden ver-
deeld over zeven verschillende uitzet-
punten. Zie pagina 11.

Danny Boer

SKP-GHV doet ontdekkingen
Zoals te verwachten viel na die hete zomer
kwamen de vangsten vanaf half september
pas weer goed op gang. De broers Froger
van SKP-GHV (Den Haag) lieten weten dat
ze uiteindelijk nog op een mooie score zijn
uitgekomen voor 2018. De officiële evalua-
tie laat nog even op zich wachten. Ze lieten
wel alvast weten dat een deeltje van de puz-
zel in elkaar viel toen er afgelopen periode
meldingen kwamen vanuit Rotterdam
(circa 30 km zuidoostelijk). Daar bleek een
behoorlijk percentage GHV’ers tussen te
zitten! Enkele ‘forensen’ tussen Rotterdam

en Den Haag, maar ook niet eerder ge-
melde spiegels. Altijd prettig voor een lan-
ger lopend SKP. Volgende NB zeker meer
over dit SKP.

Marcel Aarden scoort
Ook het SKP-Bernisse/Brielse Meer kwam
moeizaam op gang maar eindigt toch weer
boven de honderd meldingen. SKP-coördi-
nator Marcel Aarden nam zelf een groot deel
van de meldingen voor z’n rekening. De
groei zit er nog steeds goed in bij de spiegel-
karpers van dit project. Vissen van de eerste
lichting (Carpfarm 2013) gaan zelfs al rich-
ting de 15 kg. 

SKP-Weesp op stoom
SKP- Weesp e.o. kan z’n handen dicht knij-
pen met de nieuwe matcher Ate Loonstra.
Van acquit af begon Ate aan het wegwerken
van behoorlijke series nog niet gevonden
meldingen. En daar zaten een aantal lastige
‘driebanders’ tussen, dat kan ik je verzeke-
ren. Ate meldde zich bovendien aan bij de
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Niet alle GHV’ers blijven Den Haag 100% trouw, maar keren wel vaak
terug (zoals de broers Froger). Volgende keer meer nieuws van hen.
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Matching Community, maar beperkt zich
voorlopig tot het op orde brengen van het
Weesper SKP-archief. Tenminste, dat was
de bedoeling. Elke matcher weet hoe dat
gaat. ‘Toch nog even dat archief van de
buren bekijken’. Het uitzetarchief van de
AUHV staat op Facebook en daarvan
matchte hij tussendoor deze in 2016 bij Am-
sterdam gevangen en tot dan toe niet gevon-
den twotone. Het bleek een door Carpfarm
geleverde spiegel, uitgezet in het Amster-
dam-Rijnkanaal bij Maarssen in 2015. Dat is
ongeveer 33 km zuidelijk van de melding.

Als dubbele buurman van Weesp (SKP-AHV
en SKP-Zuidelijke randmeren) voelde ik me
extra aangesproken om mijn bijgehouden
schaduwarchief van meldingen die bij SKP
Weesp hoorden eindelijk te ordenen en te
delen met Ate. Ook deelde ik de nog onge-
vonden spiegels die mogelijk van Weesp
konden zijn. Het terugmeldpercentage van
de ‘Weespers’ van open water schoot daar-
door de laatste maanden spectaculair om-

hoog. Waar aan het begin van het jaar nog
maar 23 matches van door Weesp uitgezette
spiegelkarpers officieel in de boeken ston-
den is het aantal nu gestegen naar 104 ge-
matchte meldingen. Daarmee nam ook het
inzicht in de overleving, verspreiding en
groei van deze tussen 2001 en 2017 uitge-
zette 546 vissen toe.

Joris Weitjens

Marcel Aarden met een recent door
hem gevangen 2013 Brennenspiegel
(Carpfarm) van 80 cm bij 14,5 kg 
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Ate’s match van een ARK-
uitzetting in 2015



Bijzondere meldingen –
Vlaanderen

Veel van de bijzondere meldingen schoppen
het tot Spiegel van de maand of andere publi-
caties, maar er blijven er genoeg over die ge-
zien mogen worden. Blijf die meldingen
vooral naar ons doorsturen. Het is vaak een
inspiratiebron. Niet alleen voor karpervissers
en in SKP-geïnteresseerden, maar voor ieder-
een die iets heeft met vissen en diergedrag. 

Gentse Schone
Joachim Van Brussel kent Gent zowat als
zijn broekzak. Zo nu en dan botst hij dan
ook wel eens tegen een Gentse Schone. Of
wat dacht je van deze geselecteerde Tsjech
uit november 2015? Toen op de Watersport-
baan uitgezet. Halfweg december gevangen,
in absolute topconditie. Heerlijk toch, dat
winters kleedje? Meer dan een cover waard!

Winters geluk op de rivier
Humphrey Bauters schuwt het avontuur
niet. In december nog actief zijn op de rivier
de Schelde is op zich al lovenswaardig.
Daarbovenop ook nog een erg knappe pro-
jectspiegel kunnen strikken en delen met
ons getuigt van klasse! 
We vallen in herhaling, maar ook deze ty-
pisch beschubde spiegel is een door Corten
geleverde Tsjech. In 2016 uitgezet op 2,45
kilogram, intussen goed voor 8,7 kilogram.
Alsof gewicht er toe doet, bij dit soort vissen.
Niet dus!
Toen Bart (verantwoordelijke voor SKP 

Schoon, schoner, schoonst!
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Schelde) de gegevens aan zijn databank wou
toevoegen, bleek deze projectspiegel eerder
in 2018 al eens gevangen. Toen was Jan de
Cooman vanger van dienst. De vangstfoto
toont een flink gehavende spiegel. Ongetwij-
feld iets te woest geweest, tijdens het paai-
festijn. Wat blijken het toch telkens weer
sterke vissen met een onnoemlijk hoge
weerstand en uitmuntend vermogen om
volledig te herstellen (indien condities als
waterkwaliteit prima zijn).

Bijzondere meldingen –
Nederland

Verstekeling in goede handen
De Verstekeling was onderwerp van de eer-
ste BVK-nieuwsbrief ooit - in februari 2013 -
en nog steeds blijft deze Duitse spiegel ver-
bazen. Over de laatste melding gaan we niet
heel veel zeggen. We delen wel heel graag al
met jullie het nieuwtje dat de SKP-coördina-
toren van SKP-GHV Juri en Erik Froger het
hebben gepresteerd om tijdens een spon-
tane sessie, ergens aan het voor hen totaal
onbekende Amsterdam-Rijnkanaal, deze 
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Jan De Cooman had ‘m eerder al

Humphrey laat ons watertanden!



‘legend’ van het AHV-SKP te vangen. Juri
heeft toegezegd er voor de BVK een ‘stukje
van te maken’. 

Klapstaarten op de Waal 
De Valkenswaardklapstaarten uit de jaren
negentig zijn voor veel karpervissers als type
goed herkenbaar. Vang je zo’n vis op open
water dan is de kans aanzienlijk dat die af-

komstig is van de eerste SKP-uitzettingen in
Amsterdam. Altijd het proberen waard dus
om zo’n vis te melden op spiegelkarpermel-
den@outlook.com  Maar ook als je dat niet
doet heeft zo’n klapstaart goeie kans gesnapt
te worden. In Dé Karperwereld van decem-
ber stond een artikel van een jonge karper-
visser die op de rivier de Waal viste en
bijgaande klapstaart in z’n armen hield.

Alarmbellen! Ja hoor, het bleek een
Amsterdammer uit juni 1999! Via
good old Franklin Broeckx werd het
contact gelegd en werd ook ‘de toe-
dracht’ van deze vangst duidelijk.
Franklin publiceert dat verhaal
graag in Dé Karperwereld. Hou het
in de gaten. 
Dat openbare bronnen steeds vaker
worden benut om tot matches te
komen is best logisch. De term ‘spie-
geltjes’ is al lang niet meer van toe-
passing om het slag projectspiegels
die thans op open(baar) water rond-
zwemt en grote vissen worden graag
getoond. Mijn vakidiotie maakt dat

Juri Froger met de 
Verstekeling van het 
Amsterdam-Rijnkanaal

Kay Stolk in 2016 met een klapstaart ’99 op de Waal
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‘plaatjes kijken’ een extra dimensie
heeft gekregen. Ik stroop de bronnen
af op zoek naar (nog) niet gemelde
projectspiegels. Ik kom bijvoorbeeld
graag op het forum van www.riviervis-
sen.be Net zoals andere fora is deze
website in de hoek gedrukt door face-
book. Dat is jammer want het is een
sympathiek en informatief forum voor
karpervissers van open water. 

Van de week stuitte ik daar op deze
klapstaart. Binnen een minuut gevon-
den. Niet zo gek: ik ving deze vis zelf al
twee keer in hartje Amsterdam. Even
geleden hoor: 2000 en 2002. En nu
dan in november 2018 in blakende ge-
zondheid gevangen op (waarschijnlijk,
ik heb nog geen contact kunnen leggen
met de vanger) de Waal! Voor wie
geen idee heeft van afstanden over
water: via de aller kortste route, inclu-
sief twee sluizen is dat dik 85 km.
Binnenkort willen we al die bijzondere
migranten eens op een rijtje zetten.
Mijn stellige indruk is dat vooral de
oudere vissen zo ver van huis geraken.
Een klapstaart hebben vormt daarbij
kennelijk geen enkel beletsel! 

Filip Matthys en Joris Weitjens

Plofkarpers

Al sinds we consumptiekarpers uitzet-
ten zingt het rond: dergelijke vissen
kunnen nooit oud worden. Ze zijn ge-
maakt om heel gauw op een bord te
belanden. niet om hun leven tot en
met hun pensioen uit te zingen in plas,
meer of kanaal.
Klinkt best aannemelijk, maar dat is
wel vaker het geval met uitspraken die
uiteindelijk toch niet blijken te klop-
pen. De werkelijkheid is een stuk
weerbarstiger. Lang niet alle oor-
spronkelijk voor consumptie ge-
kweekte rassen en bloedlijnen voldoen

Richard van Toorn, Waal november 2018 (15 kg)

Amstel Amsterdam augustus 2002 (5.5 kg)

Dik 85 km legde deze klapstaart af

Trekroute
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aan het zelfde signalement. En vergeet ook
niet dat zowel het Valkenswaard- en zeker
het Heidemijgeslacht (aanvankelijk) puur
het resultaat was van het kruisen van voor
consumptie gekweekte rassen en bloedlij-
nen! Pas later heeft de OVB wild bloed naar
binnen gehaald. Veel consumptierassen
hebben het bovendien uit en te na bewezen
dat ze het op open water goed doen zowel
qua groei als qua overleving. 
Maar hoe zit het met karpers die in korte
tijd enorm aankomen? En dan vooral die
hangbuikmodellen. Laatst hoorde ik de term
‘plofkarpers’ en dat is misschien wel een
dekkende term. Lang maakte ik me niet zo
druk om dergelijke plofkarpers. Ik ken ook
best wat voorbeelden van snelgroeiers die
het nog best lang hebben uitgehouden of
uithouden. Maar sinds enkele maanden
begin ik me serieus zorgen te maken. Ik ben
best wat gewend qua groei dacht ik, maar
wat enkele lichtingen aan groei laten zien
slaat voor mij alles. K3-karpers uitgezet in
2012 die nu al over de 25 kg gaan (sic.). En
dan heb ik het niet over betaalwateren, waar
constante bijvoedering een feit is, maar in
open water en plassen waar de invloed van

bijvoeren gering is. Toeval of niet, in de laat-
ste paar gevallen gaat het om door Peschkes
in de jaren 2010 tot en met 2012 geleverde
karpers.
Zoals recentelijk duidelijk is geworden
kweekt Peschkes zelf geen karper, maar be-
trekt z’n karper bij adressen in Oost-Europa.
Welk adres is eigenlijk niet te achterhalen.
Misschien heb ik het mis maar het zou mij
verbazen als deze snelgroeiers er over twee
jaar nog zijn. Dan zijn deze vissen binnen
tien jaar na uitzetting al verdwenen. Dat kun
je je afvragen of dat nog wel verantwoord be-
heer is. De term duurzaam durf ik al hele-
maal niet te gebruiken. 
Voordat we conclusies trekken, dagen we
SKP-coördinatoren uit om komende maan-
den eens goed na te gaan of er in hun cijfers
en ervaringen mogelijk een verband is te ont-
dekken tussen zeer snelle groei en het ver-
dwijnen uit de meldingen van dergelijke
vissen.    

Joris Weitjens
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Bij SKP-Hoge-Lage Vaart Oostelijk Flevoland werd in september 2018 deze door Peschkes in 2011
geleverde karper gemeld op 20 kg plus! Dat een vis met zo’n groei en bouw in goede gezondheid
oud kan worden lijkt (mij) onwaarschijnlijk.  


