


Woord van de voorzitter

      We hebben er een nieuwe vereni-
ging bij. De Belangenvereniging Ver-
antwoord Karperbeheer. Ik zit hier
met gemengde gevoelens. Want tege-
lijk is het oude Centraal Overleg Spie-
gelkarperprojecten ter ziele. Dat COS
heeft het toch ruim tien jaar volge-
houden. Een schip met op de boeg een
wat anarchistisch aangelegde kapi-
tein die ook nog voor stuurman
speelde. En de koers was ook niet al te
duidelijk. Toch ondanks gebrek aan
structuur en middelen had het COS
een plek veroverd en voorzag het in
een behoefte. Karpervissers die een
SKP wilden starten wisten ons te vin-
den en het forum op www.spiegelkar-
perprojecten.nl mocht en mag er zijn. 

      Notulen, statuten, begrotingen,vergade-
ringen: het is geen wereld die swingt maar
ik besefte na een poos dat als ik niet mee
zou bewegen, goede ontwikkelingen en ini-
tiatieven juist zou worden gedwarsboomd.
Dat ik over m’n eigen schaduw heen ben ge-
stapt, of is het getrokken, heeft alles te
maken met het elan en de overtuiging waar-

mee de initiatiefnemers er vanaf dag 1 te-
genaan zijn gegaan. Gaandeweg kwam bij
mij het geloof dat we met het starten van de
BVK een goeie koers hebben genomen. 

      Verderop in deze nieuwsbrief komt het
profiel van de ideale uitzetspiegel voor, zo
bestaat er vast ook een profiel van de ideale
voorzitter. Trek de vergelijking door en ik
ben een oude kale Duitser van een kilo of
10… Gelukkig maar dat ik word omringd
door de beter beschubde spiegels en edel-
schubs en zo zal het wel goed komen.  

      Het speelkwartier is over, maar daar
staat zeker wat tegenover. Samen kunnen
we er daadwerkelijk voor zorgen dat zowel
het avontuurlijke als het boeiende weten-
schappelijke tintje aan onze hobby niet zul-
len verdwijnen. 

We gaan er wat moois van maken!

Joris
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Algemene info:
De website van de BVK  www.karperbeheer.nl  is op dit moment in
aanbouw. Het forum op www.spiegelkarperprojecten.nl  blijkt het
belangrijkste medium om informatie over Spiegelkarperprojecten te
delen en te krijgen. SKP-en die zich aanmelden op het forum krij-
gen een sleutel en kunnen zelf info over hun project posten. 



      Wanneer ik thuis in Apeldoorn in
de spiegel kijk zie ik een enthousiaste
kerel van 28, die sinds kort werk-
zaam is als Reservoir Engineer bij de
NAM in Assen. Naast mijn werk ver-
deel ik mijn tijd onder mijn lieve
vriendin Bodei, vrienden en familie,
de KSN regio Oost en sinds vorig jaar
zomer de BVK. Als secretaris doe ik
mijn best om de interne en externe
communicatie rondom de BVK zo
soepel mogelijk te laten verlo-
pen. Blijven er daarna
nog een paar vrije
uurtjes over dan
vermaak ik mijzelf
met tennissen,
hardlopen en
natuurlijk kar-
pervissen!

      Als penvisser
in hart en nieren
zit ik altijd met
mijn neus bovenop
het water. Van
jongs af aan ben ik
gefascineerd door alles
wat in en om het water
leeft. De karper heeft daarbij
door de jaren heen een steeds pro-
minentere plek ingenomen en nog steeds
klopt mijn hart in mijn keel wanneer het
rode puntje van mijn pen plotseling onder
water verdwijnt. 

      Tijdens mijn studententijd in Enschede
breidde ik mijn jachtterrein uit met het fa-
meuze Twentekanaal, een water met een
rijke historie en een interessant karperbe-
stand.  Het trekgedrag van de vissen en de
gevarieerde karpertypen gaven een extra
dimensie aan mijn visserij. Ik hoefde dan

ook niet lang na te denken toen ik door de
KSN regio Oost gevraagd werd om het al-
lereerste SKP op het TK te gaan coördine-
ren.  De eerste uitzetting in december 2010
was een fantastisch moment dat ik nooit
zal vergeten: de net uitgezette spiegelkar-
pertjes bleven nog lang rollen op de uitzet-
plek, alsof ze ons nog even wilden
bedanken voor hun nieuwe onderwaterwe-
reld. 

Toen afgelopen zomer de BVK-bal
voorzichtig begon te rollen

kreeg ik meer en meer het
besef dat er iets bijzon-

ders stond te gebeuren.
Het avontuurlijke
karpervissen en
vooral de unieke
karperbestanden
op wateren die niet
lokaal beheerd
worden komen van
steeds meer kanten
onder druk te staan.

Met de BVK hopen we
op tijd bij de les te zijn

om zo op een gestructu-
reerde en positieve manier

bij te dragen aan de toekomst
van onze mooie hobby. Zeg nou zelf,

het vangen van een karper die een com-
plete geschiedenis met zich meedraagt
geeft toch een ontzettende kick? Maar be-
denk dan eens dat ook zo’n monument als
klein onderdeurtje heeft rondgezwommen,
samen met talloze broertjes en zusjes die
het niet hebben gered. Daarom is nú de tijd
aangebroken om, samen met de BVK, te in-
vesteren in de toekomst!

Christian

De spiegel van… Christian Hummelink
In de rubriek: ‘De spiegel van’, vertelt elk bestuurslid iets over zichzelf,
z’n band met (spiegel)karpers en z’n affiniteit met de BVK-doelstellingen. 
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Kort SKP
      Fries geweld
      In Friesland heeft op 5 januari 2013 een
heuse SKP-operatie plaatsgevonden. Dient
de  Elfstedentocht het met maar 11 stem-
pelposten te doen,  de uitzetsessie van SKP
Friese boezem besloeg maar liefst 16 loca-
ties! Een logistiek meesterwerk,met als
speerpunten Wijtze Tjoelker en Andre
Bosma van een team dat meer dan 50 kop-
pen besloeg. Ruim 2300 spiegelkarpers
zijn stuk voor stuk gefotografeerd! Douwe
Egberts Leeuwarden zorgde voor gratis
koffie. Tal van leuke details over deze his-
torische dag kun je vinden op www. De or-
ganisatie was zeer tevreden over de
spiegels van Carp Farm die, gelukkig voor
de ‘matchers’ van later, gemiddeld veel
minder kaal waren dan de afgelopen jaren. 

      SKP-en in de zuidwesthoek van start
      Nadat in augustus het waterschap ak-
koord was met een verantwoord uitzetplan
is onder aanvoering  van Michel van Dru-
ten SKP Zuid-Holland in januari van start
gegaan. De eerste uitzetting van 500 kilo
Carp Farm vissen vond plaats in het water-
stelsel Brielse Meer, Voedingskanaal en

Bernisse. In dezelfde hoek van Nederland
is de weg vrij gemaakt voor een mega-SKP:
SKP Beneden rivieren. Dankzij het lobby-
werk en stille diplomatie onder aanvoering
van Michel Hollaar is er door de federatie:
Sportvisserij Zuidwest Nederland eind ok-
tober 2012 toestemming gegeven voor dit 5
jaar durende uitzetproject . Dat is niet
alles: ook de kosten worden gedragen door
deze federatie.  

      ‘Nieuwe’ leveranciers 
      In december waren de projecten van
NederRijn en Lek aan de beurt. Pieter Bas
van Duuren heeft zich heel wat moeite ge-
troost om aan mooi beschubde spiegels te
komen. Een bestelling plus een bezoek bij
viskwekerij Bynens leek een goede zet maar
uiteindelijk viel het resultaat tegen. Gemid-
deld te kaal en te beschadigd.  Pieter Bas
blijft wel bij Bynens aandringen op een
mooi SKP-product. 
De AHV ging in zee met Freedom lakes:
een betaalwater in Frankrijk met een eigen
kweker. De levearntie vond plaats op 10
november. Al met al een positieve ervaring,
mooie vitale, onbeschadigde vissen en be-
trokken leveranciers. Ongeveer een derde
van de partij van 1500 kilo bestond uit
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De klasbakken uit Friesland
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fraaie edelschubs. Ook hier werd  de ver-
wachting wat betreft beschubbing van de
spiegels echter niet waargemaakt.  

      Verschillende projectmedewerkers van
andere SKP-en kwamen in Amsterdam
langs om spiegels te shoppen. Van twee
buurprojecten, SKP -Weesp en SKP-Naar-
den-Vesting  lag dat voor de hand maar
(hoezo betrokken bij je water!) niet van een
ploeg vrijwilligers van een mini- project
in… Belgisch-Limburg. 

in Vlaanderen is een nieuwe speler op de’
leverancier-markt’. Zowel in Oost-Vlaande-
ren (rivier de Leie) als Vlaams Brabant
(Leuvense vaart) mocht Corten een eerste
keer spiegeltjes leveren in het kader van
een Spiegelkarperproject. De spiegelkar-
pers hadden een hoge bouw, en zaten
zowat allemaal in dezelfde gewichtsklasse.
Denk hierbij aan beestjes van ’n goeie kilo-
gram per stuk. Ook de beschubbing was
zeker niet tegenvallend (maar ook weer
niet oogverblindend). We zijn alvast be-
nieuwd naar de groei en overleving van
deze Corten-spiegeltjes (die van Franse
komaf blijken).

      Regio Zwolle
      De regio Zwolle timmert zoals altijd aan
de weg. Soms is er ook wel eens  opont-
houd. Waterschappen gaan vaak niet zo-
maar akkoord. Als visrechthebbenden zich
aanpassen zich  komt het belang van een
mooi karperbestand in gevaar. Dat vraagt
om veel lobbywerk. Voorlopig heeft de
regio onder aanvoering van Dick Spijker en
Aart Lokhorst het wel weer voor elkaar om
de uitzettingen op de Veluwe-randmeren
de komende 5 jaar te hervatten. Op 24 no-
vember 2012 zijn er ruim 200 spiegelkar-
pers van kweker Peschkes uitgezet nabij
Harderwijk.  Vermeldenswaardig is dat er
maar liefst vijf echte lederkarpers tussen
zaten; dat wordt nog wat met matchen…

      Ook het project op de IJssel is toe aan
onderhoudsuitzettingen gezien de toegeno-
men hardheid van het water (Calgon zal
niet helpen, SKP-uitzettingen wel). De
doorzetters worden in het IJsselgebied
trouwens wel beloond met prachtige (denk
aan de vele rijenkarpers uit 2001 die daar
zwemmen) en soms loeizware SKP-vissen
die de 20 kilo grens al doorbreken.

      Heb je leuk of interessant SKP-nieuws,
meld het ons en we zetten het in de BVK-
Nieuwsbrief. 

Joris en Filip
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Freedom 
Lakes-spiegel

Pim Deutekom met een Ijssel(SKP)veertiger

Corten-spiegel



    Precies een jaar geleden gaven wij
het startschot voor een actie om kar-
pers van open wateren te redden uit
de netten van beroepsvissers, te be-
ginnen met de door onszelf uitge-
zette projectspiegelkarpers. De actie
was een groot succes; ruim 7000
handtekeningen in zeer korte tijd en
veel bijval van het publiek, waarvan
een groot deel natuurlijk karpervis-
sers maar de steun bleek veel breder.
Kennelijk hadden we iets geraakt. 

      Alles leuk en wel, maar wat gebeurde er
met al die handtekeningen? Nog voor we
aan het tellen van de handtekeningen toe-
kwamen waren we al in overleg met ver-
schillende vertegenwoordigers van
beroepsvissers. Met name de opstelling van
de Combinatie van Beroepsvissers, het
overkoepelend orgaan van het gros van de
beroepsvissers in Nederland, was bemoedi-
gend. Op de Visma hebben Aart Lokhorst
en ik een constructief gesprek gevoerd met
Arjan Heinen en Aart van der Waal na-

mens de beroepsvissers. Gezamenlijk be-
sloten we om aan te sturen op een conve-
nant tussen beroepsvissers en verenigde
karpervissers om de benutting van karper
voor nu en de toekomst zo te regelen dat er
voor beide partijen iets te halen en vieren
zou zijn. 
Afgelopen zomer zijn er met dezelfde in-
steek ook een aantal gesprekken geweest
met lokale beroepsvissers. Zoals je wel
vaker ziet, betekent het feit dat je om de
tafel zit al pure winst. De bereidheid om te-
gemoet te komen aan elkaars wensen stond
daarbij centraal. De eerste resultaten zijn
nu al zichtbaar: er zijn beroepsvissers die
spontaan hebben besloten zich aan te slui-
ten bij het terugzetten van karpers. In ruil
voor niet meer dan goodwill van karpervis-
sers en wellicht de toegezegde lijst van be-
roepsvissers die (spiegel)karpers ontzien. 
Intussen ligt er een conceptconvenant: be-
nutting karper waar zowel het beroep als
wij, verenigde karpervissers, ons fiat aan
moeten geven. Loopt dat geen averij op dan
hopen we dit voorjaar op een mooie locatie

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

Opvolging petitie: 
Laat de spiegels voor de sport!

Een grote schub wordt afgevoerd
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en in bijzijn van ‘hooggeplaatste personen’
zowel de petitiehandtekeningen te over-
handigen als  het convenant te tekenen.
Het zou een mijlpaal zijn en het eerste
sprekende resultaat met grote inbreng van
de BVK. 
We blijven als BVK ondertussen feiten verza-
melen rond dit thema. Dus mocht je zien dat
er ergens karpers door beroepsvissers wor-
den gevangen of aangeboden: meld het ons. 

contact@karperbeheer.nl 
Joris 

Klanken uit het Zuiden

      Geheel in overeenstemming met
onze karper, kent ook de BVK geen
landsgrenzen. Het actieterrein van
de BVK situeert zich dus niet alleen
in Nederland. Zie het als de ultieme
kruisbestuiving van meerdere pro-
jecten en standpunten. Als Vlaming
kunnen en mogen we niet blijven
achterop hinken. Ook in Vlaanderen
is er immers nog werk voor de boeg.
Vlamingen met een kloppend hart
voor doordacht karperbeheer, zullen
ongetwijfeld een gevoel van 'thuisko-
men' ervaren bij de BVK. Het moge
duidelijk zijn dat ook de projecten in
België ruim aan bod komen in deze
en volgende BVK-nieuwsbrieven.

      Albertkanaal
      Iedere provincie in Vlaanderen heeft
een eigen visserijbioloog, en iedere visserij-
bioloog heeft zo zijn of haar eigen stand-
punten en accenten wat uitzetten betreft.
Concreet werd er voor het Albertkanaal de
kaart 'kleine vis' getrokken. Denk hierbij
aan karpertjes van 10 à 20 cm, groot (k1).
De kracht zit 'm hier in de hoeveelheid. Ie-
dereen beseft dat de uitval behoorlijk zal
zijn, maar toch zullen er altijd weten te
overleven. De sterksten! De visjes, voor 95
% spiegels, waren afkomstig uit Tsjechië en
zijn over het algemeen zwak beschubd. Er
werd trouwens op alle stukken van het AK
een lading uitgezet. Grofweg spreken we
hier over 10.000 karpertjes. Het moge dui-
delijk zijn dat die visjes niet eerst op de foto
gingen. Praktisch is zoiets simpelweg niet
haalbaar, en al helemaal niet met zwakbe-
schubde beestjes. Toch dient er zich een
kans voor open doel aan. Waarom niet mo-
nitoren vanaf vangst één? Het is misschien
een utopie, maar mochten alle vangsten van
jonge spiegeltjes gecentraliseerd worden,
dan kan men alsnog gaan monitoren.

      Scheldesterfte
      Ook minder fraai nieuws. Afgelopen
zomer werd de Schelde getroffen door een
massale vissterfte. Wat wij precies gaan on-
dernemen met betrekking tot het getroffen
karperbestand? Laten we vooral niet hard

van stapel lopen, en al te snelle
conclusies nemen. In 2013
krijgen de karpervissers onge-
twijfeld een klaarder beeld wat
betreft de impact van de ver-
vuiling op het karperbestand.
We moeten ons ook de vraag
durven stellen of het wel raad-
zaam is om als gekken te gaan
uitzetten? Heeft het aanbod
natuurlijk voedsel ook geen
knauw gekregen? En wat is ei-
genlijk de 'instroom' van kar-
per uit aangetakte waters?
Laten we in 2013 ons vooral
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focussen op vaststellin-
gen, bundelen van ge-
gevens, tendensen.
Pas daarna kunnen
we weloverwogen
standpunten in-
nemen, en even-
tuele acties
ondernemen.
Het beheer van
(karper)bestan-
den is immers een
werk van lange
adem, niet iets dat je
op één seizoen voor me-
kaar hebt. 

      Uitbreiding SKP-areaal
      Tot voor kort waren de provincies Ant-
werpen en Vlaams Brabant nog blinde
vlekken op de SKP-kaart. In december
2012 is daar verandering in gekomen.
Ruim 120kg spiegeltjes kregen een nieuwe
start op de Leuvense vaart. Hiermee is
Vlaams Brabant de vierde van vijf Vlaamse
provincies die minstens één Spiegelkarper-
project heeft lopen. Het betroffen allemaal
spiegeltjes tussen gemiddeld 1.0 en 1.2kg.
In totaal werden er precies 106 stuks ver-
deeld over drie sluisstukken.

      Resultaten monitoring
      Tijdens de koude winteravonden dur-
ven we ook eens over onze schouder heen
kijken. Terugblikken op 2012, zeg maar.
Vooral het kanaal Gent – Oostende
scheerde hoge toppen (en neen, we hebben
het niet over gewichten). Maar liefst 53 te-
rugmeldingen van KGO-projectspiegels,
een absoluut record voor Vlaanderen.
Trouwens, het terugmeldpercentage van de
2009-uitzetting heeft dit jaar de kaap van
40% genomen. Op een dergelijk uitgestrekt
kanaal is dit bijzonder hoog. Halen we in
de toekomst ooit die magische 50%-grens?
En nu we het toch over terugmeldpercenta-
ges hebben, de jongste KGO-lichting van
2011 haalt inmiddels ook een fraaie 35%
score. Slechts één water doet beter in

Vlaanderen. De Damse vaart. Dit
kanaal betreft eigenlijk een af-

gesloten stuk kanaal van
amper 6 kilometer lang.
Vrije migratie lijkt uitge-
sloten. Anno december
2012 werden precies 30
van de 60 uitgezette
spiegels (2009) terugge-
meld. 
Ook zwommen 'onze'

spiegeltjes weer als gek-
ken. Visjes van kanaal Gent

– Oostende werden op de ri-
vier de Leie gevangen, en omge-

keerd! Ook de Ringvaart in Gent
leverde enkele leuke terugmeldingen op.

De Ijzer kende dan weer een terugval wat
terugmeldingen betreft. Vermoedelijk zit
het gemiddeld gewicht van de Ijzerse pro-
jectspiegels daar voor iets tussen. Voor een
vis van +10kg gaan de lippen nog steeds
net iets harder op mekaar.  
Wat de groei van onze Vlaamse project-
spiegels betreft, hebben we niks te klagen.
Wel is het zo dat we nu ook in werkelijk-
heid moeten vaststellen dat de groeispurt
van de eerste twee-drie jaar na uitzetting
aardig afremt. Op zich waarschijnlijk geen
slecht gegeven. De uitdrukking 'snelgroei-
ers zijn doodgroeiers' zal wel ergens een
stukje waarheid bevatten.
Hoe we in Vlaanderen het jaar 2013 heb-
ben ingezet op SKP-gebied, kan je lezen in
een volgende nieuwsbrief. Graag tot dan!

Filip

Project ‘Spiegelbeelden’

      In augustus van vorig hebben Aart Lok-
horst en ik, toen nog als COS-mannen,
samen met de KSN, om de tafel gezeten
met vertegenwoordigers van Sportvisserij
Nederland om te praten over karperbeheer.
Hoeveel kilo karper per ha kan een water
hebben zonder dat er ongewenste effecten
optreden? Waterbeheerders nemen liever
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het zekere voor het onzekere. Bodem woe-
len en  planten ontwortelen maken karpers
minder geliefd. Het monitoringsgedeelte
van SKP-en is mede in het leven geroepen
om die effecten beter te kunnen meten. Wij
weten natuurlijk al heel lang dat karpers
(uitzetten) en helder plantenrijk water
goed samen gaan. Toch zit ergens een om-
slagpunt en we hebben er belang bij dat in
kaart te brengen want waterschappen zul-
len, mede gezien de druk die uitgaat van de
Europese kaderrichtlijn, liever op safe spe-
len en uitzettingen dus dwarsbomen. 

      Waardevolle gegevens
      De gegevens van SKP-en blijken van
groot belang. Vraagstukken als overle-
ving/mortaliteit van karper doen er natuur-
lijk heel veel toe als het gaat om het bepalen
van de grootte van het karperbestand.
Sportvisserij Nederland heeft z’n oog laten
vallen op die data en sinds oktober worden
de data van SKP-en gedeeld met Sportvisse-
rij Nederland. Veel gegevens waren  al sinds
de mini-enquete in 2010 gebundeld.. Ge-
lukkig vonden we nog enkele SKP-en bereid
een update te maken zodat we toch aardig
wat bij elkaar hebben geharkt. Overigens
viel wel op dat wij als SKP-en helaas nooit
tot een algemeen gedeelde vorm van gege-
vensverwerking zijn gekomen. Dat is een
mooie taak voor de komende periode want
standaardisatie vergemakkelijkt het proces
van onderzoeken zeer. 

      Op dit moment wordt door een statisti-
cus van SVN gerekend aan de data. Het
eindrapport van dit samenwerkingsproject
verwachten we eind februari. De vaststel-
ling en presentatie zal plaatsvinden tijdens
een workshop in Bilthoven in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van SKP-en.  Als
meewerkend SKP zal je daarvoor een uit-
nodiging ontvangen, maar alle geinteres-
seerden zijn welkom. Houd de site in de
gaten (www.karperbeheer,nl) 

Joris 

De ideale uitzetspiegel

      Wat is nu eigenlijk de ideale uitzetspie-
gel? Het is en blijft een agendapunt dat ons
al een tijdje bezighoudt. Onder impuls van
het COS en de KSN verscheen In 2006 bij-
voorbeeld de 'Handleiding Spiegelkarper-
projecten' en ook in deze bundel werd er
stilgestaan bij het profiel van die ideale
kweekspiegel voor Spiegelkarperprojecten. 
Een vijftal ‘voorwaarden’ werden naar voor
geschoven. 
Gemakshalve hieronder de profielbeschrij-
ving uit ‘Handleiding Spiegelkarperprojec-
ten’:

• Gezonde, op gevaarlijke virussen geteste, karpers
• Herkomst bekend
• Variabel schubbenkleed
• Minimaal 1 maximaal 5 kilo
• Billijke prijs

      Intussen zijn we flink wat jaren verder,
hebben we nog meer kennis vergaard en
krijgen we een ruimer beeld van wat onder
andere overleving betreft. 
De hamvraag blijft; hebben we afgelopen
jaren vooruitgang geboekt in onze ultieme
zoektocht naar die perfecte projectspiegel?

      Het antwoord op bovenstaande vraag is
tweeërlei. Ja en neen.
In de context 'overleving' hebben we enkele
belangrijke feiten mogen vaststellen. Denk
bijvoorbeeld aan de invloed van 'uitzets-
chade' op overleving. Ook hoeft die kweek-
spiegel niet meteen 5kg te wegen, met 1,5 à
3kg scoor je hoe dan ook het hoogst. In-
middels is het bijna als vanzelfsprekend dat
de kweker/leverancier zorgt voor een attest
van gezonde karper, vrij van gevaarlijke vi-
russen.

      Meer schubben gevraagd!
      En toch zijn we op een belangrijk punt
blijven stilstaan. De mate van beschubbing.
Ondanks de vele inspanningen, slagen we
er nog steeds niet in om structureel rijkelijk
beschubte spiegels (met variatie als belang-
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rijkste sleutelwoord) uit te zetten. Zo nu en
dan sluipen er wel eens enkele knappe vis-
sen tussen, maar dit is veeleer uitzondering
dan regel. Toevalstreffers, zeg maar. Ook
Viskweekcentrum Valkenswaard kan het
met voldoende mooie ouderdieren jaar na
jaar niet waarmaken. De laatste lichting
naar de zin van SKP-en was in 2007.  

      Je kent het vast wel. Samen met een
groep vrijwilligers sta je te wachten op de
vrachtwagen van de leverancier/kweker.
Wanneer dan eindelijk de bakken open-
gaan en de eerste spiegels uit het schepnet
van de leverancier/kweker geschud wor-
den, zakt de moed je opnieuw in de schoe-
nen. Kale vissen, de schrik van elk
uitzetteam. Ondanks de mooie beloftes van
de kwekers en de opgestuurde foto's van
fraaie kweekspiegeltjes, blijkt het o zo vaak
eenheidsworst. We kennen intussen de (in-
dianen) verhalen van mislukte oogsten,
waardoor er noodgedwongen geïmporteerd
diende te worden door de kweker... Het zal
allemaal wel...

      Zijn we dan zo selectief? Kunnen we de
vangst van een eerder kale spiegelkarper
dan niet waarderen? Tuurlijk wel! Maar
naast het esthetische plaatje schuilt er een
veel groter gevaar. Projecten die zich sprei-
den over grote watersystemen, en door de
jaren heen flink wat spiegels hebben uitge-
zet, krijgen het steeds moeilijker om die
kale vissen terug te vinden in het grote –
monotone – fotoarchief. De mensen die
vrijwillig terugmeldingen gaan vergelijken,
moeten na uren speuren helaas vaststellen
dat er geen sluitende 'match' gevonden
werd. 'Weggegooide moeite', denk je dan.
Na verloop van tijd kunnen die kale spie-
gels een zekere vorm van gelatenheid te-
weeg brengen. Een gelatenheid die ervoor
kan zorgen dat het monitoren volledig stil-
valt. En laat nu net dat monitoren Spiegel-
karperprojecten zo interessant maken!
Vanuit die context is het dus belangrijk dat
de zoektocht naar leuk beschubde spiegels
niet ophoudt. 

      Perspectief
      En toch is er licht aan het eind van de
tunnel. Langzamerhand begint door te
dringen bij kwekers en leveranciers dat
veel SKP-en het zat zijn. Het weigeren van
partijen kale spiegels zal daar zeker bij ge-
holpen hebben. Natuurlijk moeten we reëel
blijven en constateren dat leveren aan SKP-
en niet heel veel geld in de la van de kwe-
kers/leveranciers brengt. Tegelijk tonen
zowel Viskweekcentrum Valkenswaard, By-
nens, als Carp Farm bereidheid (de een wat
ernstiger dan de ander) een beter passend
product te leveren aan Spiegelkarperpro-
jecten. Meest concreet lijken nu de, door
toedoen van Aart Lokhorst, ontstane con-
tacten tussen Viskwekerij Peschkes (Duits-
land) en Wageningen UV. In Wageningen
zwemt nog een oude stam Valkenswaard-
spiegels. Kruisen behoort tot de mogelijk-
heden maar broed (vingerlingen) uit
Wageningen zou ook rechtstreeks naar
Peschkes kunnen gaan. 
Er is dus perspectief maar de weg is lang,
en vooral met grote hindernissen bezaaid.
Verwacht nog geen resultaat tegen aanko-
mende winter, maar weet dat er door de
BVK aan wordt gewerkt. Ten vroegste over
een jaar of drie denken we (met wat geluk)
structureel aan de slag te kunnen met
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hoofdzakelijk rijk beschubde en gezonde
spiegels. Het zou alvast een mijlpaal bete-
kenen binnen het hele SKP-gebeuren, waar
het tot op vandaag telkens weer bang af-
wachten is wanneer de eerste teil karper
van de vrachtwagen geschoven wordt. We
houden de vinger aan de pols, en houden
jullie op de hoogte!

Filip

Projectspiegel van de
maand

     De Verstekeling
Over elke terugmelding valt wel iets aar-
digs of interessants te vertellen, maar
sommige  projectspiegels zijn echte aan-
dachttrekkers. Zoals no. 37 van de lich-
ting Valkenswaarders van oktober 2002
van de AHV. 
De ene spiegel was nog fraaier dan de
ander, de bouw was prima, de staartpar-
tijen goed ver-
zorgd. Er zaten
echter een paar
kale visjes tus-
sen die duidelijk
niet van het Val-
kenswaardtype
waren. Bestemd
voor Weihnacht
en toevallig in
de verkeerde vij-
ver terechtgeko-
men? Veel
groter dan de
spiegels van de
Hollandse tak
waren ze trou-
wens niet. Onze
‘Verstekeling’
bracht een scha-
mele 1150 gram
op de schaal, bij
39 cm.
      

      Gestage groeier
      Het goede gevoel over de lichting 2002
sloeg snel om. Pas diep in 2004 werd de
eerste teruggemeld en ook in de jaren die
volgden, bleef het angstig stil rond deze
fraaie spiegels. De uitval in de eerste winter
moet enorm zijn geweest want het percen-
tage teruggemelde vissen is veruit het laag-
ste van alle uitzetlichtingen sinds 1998. 
In juli 2006 ving ik in de Amstel een bleek,
kaal Duits visje van ruim 16 pond. Niet te
vinden, tot ik bij toeval het 2002-archief
voor me had liggen. Verstopt tussen die
prachtig beschubde Valkenswaarders: een
kaal, lelijk eendje, een verstekeling: bingo!
      
      Vrijwel elk jaar werd de vis wel een keer
gemeld in een vrij beperkt gebied. Eind
2009 ving ik ‘m op 26 pond bij ruim 80
cm. Geen lelijk eendje, wel spookachtig
bleek en vooral imposant. We mochten
gaan geloven dat deze verstekeling weleens
de nieuwe Naeffje, met ruim 22 kilo nog
steeds de recordspiegel van de Amstelboe-
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zem, kon worden. We hadden al genoeg
snelle groeiers gezien, het zijn echter de ge-
stage groeiers die later records breken. 
In 2010 gaf ‘De Verstekeling’ niet thuis.

      De weg kwijt? 
      In maart 2011 werd ik gebeld door be-
roepsvisser Van Wijk. Hij had twee mooie
spiegels gevangen in de Tweed Diem, of ik
ze misschien wilde komen fotograferen. Ik
liet alles vallen en scheurde met camera en
meetspullen naar de Derde Diem waar ze
waren opgeslagen. Het bleken allebei vis-
sen waarvan ik het sterke vermoeden had
dat ik ze kende. Een daarvan bleek ‘De Ver-
stekeling’ te zijn.

      Wat zou het doen met een karper om
gevangen te worden in een zegen op de
Tweede Diem en uitgezet te worden op de
Derde Diem aan de andere kant van het
Amsterdam Rijn-kanaal? Karpers, weten
we dankzij ons SKP, steken niet allemaal
zomaar over. Zou De Verstekeling de weg
wel terugvinden? Het antwoord kwam
sneller dan ik had verwacht.

      Twee maanden later kreeg ik een terug-
melding van een licht gehavende Duitser
van 25 pond gevangen in het Gooimeer.

Jawel: De Verstekeling’, afgepaaid en wel! 
Hoe was-ie daar terecht gekomen? Twee
opties:door de Oranjesluizen of door de
sluis in Muiden. 

      Hoe dan ook: ‘De Verstekeling’ achtte ik
voorlopig verloren voor de Amstel en daar-
mee ook voor mijn haak en dat vond ik best
jammer. 

      Terug
      Vlak na kerst van dat jaar was het uitge-
sproken visweer: zacht en donker. M’n
snoekdobber, een lichtvangend baken, ging
aarzelend aan de wandel. Karpers zijn tam
in de winter. Ik vond dat niks erg. Ik had
een spookachtige flank gezien en twee
halve manen. 

      Precies op de plek waar ik ‘De Versteke-
ling’ in 2006 voor het eerst had gevangen
stond ik ‘m nu te wegen en te meten. Het
pondje dat-ie voor de 30 pond tekort kwam
had ik hem en mij best gegund.
Zien we elkaar nog een keer terug, maat?

Joris
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