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Woord vooraf
Van de voorzitter

Een jaar na de aftrap van de BVK
eens kijken hoe we er voorstaan. Ge-
scoord hebben we, maar we hebben
ook tegendoelpunten moeten incasse-
ren. Scoren doe je als team. We zijn
een echte e-mailclub en iedereen weet
dat e-mailverkeer een bron van mis-
verstanden, met alle gevolgen van
dien kan zijn. Dat we als bestuur nog
geheel intact zijn mag opgevat wor-
den als een goed teken.  Hoogtepunt
voor het BVK-bestuur was ongetwij-
feld  het bezoek aan Viskweekcentrum
Valkenswaard en de vergadering
daarna op locatie in het zonnetje.   

Het dossier dat ons het meeste hoofdpijn
heeft bezorgd is de beroepsvisserij op karper.
Wij zijn (nog) geen ervaren onderhandelaars
en in plaats van de gehoopte steun van an-
dere belanghebbenden in de sportvisserij
was er veel kritiek en onbegrip. De pas op de
plaats die we nu hebben gemaakt, betekent

niet dat we het dossier uit onze handen laten
vallen. Al doende leert men.
Een fraai doelpunt van afgelopen jaar is onze
website. Die staat, weliswaar veel langzamer
dan gepland, inmiddels aardig op de rails.

We hebben ons gepresenteerd als een loket,
dus is het prettig als er af en toe iemand
voor staat met een vraag. Bij de naam van
onze club denk je niet meteen aan een gezel-
lig biertje… Het valt nog niet mee de drem-
pel laag genoeg te houden. Maar ‘check je
match’ blijkt een schot in de roos en de laat-
ste maanden krijgen we gelukkig steeds
meer vragen die passen bij ons streven naar
verantwoord karperbeheer. 

We hebben nu ruim 100 leden en dat is een
mooi aantal. Persoonlijk hoeven het er van
mij niet heel veel meer te worden. Het mag
wel, maar kwantiteit is geen doel. Het zou
me meer waard zijn als meer vertegenwoor-
digers/initiatiefnemers van SKP-en, die
veelal het werk doen waar wij voor staan, lid
worden en meedenken over de koers van
onze vereniging.

Over de ambitie voor 2014 zullen we het op
de ALV in Diemen zeker met de leden heb-
ben, maar als het aan ons ligt komt het dos-
sier 'mooi beschubde spiegels en andere
fraaie kweekkarpers' bovenop te liggen. 

Om jullie lid te maken hebben we naast
mooie doelstellingen vier doelpunten toege-
zegd: vier nieuwsbrieven per jaar. De vierde
is net binnen de tijd gelukt zoals jullie zien.
Wederom geen inkoppertje, maar laten we
het vooral opvatten als de winnende treffer
en dat 21 december gezamenlijk vieren…

      Joris 
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delen en te krijgen. SKP-en die zich aanmelden op het forum krijgen
een sleutel en kunnen zelf info over hun project posten.



De spiegel van... 
Filip Matthys
In de rubriek 'De spiegel van... ', ver-
telt elk bestuurslid iets over zichzelf,
z’n band met (spiegel) karpers en z’n
affiniteit met de BVK-doelstellingen.

Filip Matthys, of met andere woorden; de
vreemde eend in deze overwegend oranje
BVK-bijt. Een Belg dus, tussen aardig wat
Nederlanders. Op vandaag wonende te
Beernem. Al van gehoord? Neen? Een klein
dorpje in West-Vlaanderen, netjes in twee
gesneden door het kanaal Gent-Oostende. 

In het dagelijkse leven sta ik voor de klas.
Jongeren tussen 14 en 16 jaar opleiden en
begeleiden. Een uitdaging, elke dag op-
nieuw. Op sportief vlak staan dan weer ge-
drevenheid, karakter en passie hoog
aangeschreven. Hardlopen bijvoorbeeld
was ooit een verslaving. De vele kilometers
op verhard wegdek sloopten mijn knieën
genadeloos. Artrose. Na enkele geslaagde
marathons stond ik plots noodgedwongen
aan de kant. Gelukkig vond ik al snel een
nieuwe sport, en 'flits' nu zo'n drie keer per
week rond de pingpongtafel. Stilzitten is
nooit een optie geweest!

Veertigers... voor velen het magische. 
Ik vind er maar niks aan, volgend jaar word
ik er immers zelf eentje. Geboren op 2 april
1974, de dag na het oprichten van de KSN. 

Op mijn dertiende kocht ik mezelf een
tweedehands werphengeltje met een geslo-
ten molentje. Eentje dus met zo'n kapje
over de spoel heen. Wat 'n doffe ellende.
En toch raakte ik in de ban van het vissen.
Via de vaste stok (en wat uitzwervingen op
jacht naar paling) kwam ik pas later bij het
karpervissen terecht. Het klassieke verhaal
van het bijleggertje op karper, ik bespaar
het jullie voor één keertje.

Ergens in 2003 kreeg ik lucht van een zoge-
heten spiegelkarperproject op de rivier de
IJzer. Mijn aandacht was gewekt en al snel
ging ik aan het graven. Bleek dat de grond-
leggers voor spiegelkarperuitzettingen Ne-
derlanders waren, en inhoudelijk een flinke
voorsprong hadden op Vlaanderen. Voor
meer expertise zou ik vroeg of laat naar 't
Noorden moeten, dat stond toen al vast.

Pas twee seizoen later slaagde ik erin zo'n
IJzer-projectspiegel te vangen. Een hoog-
dag, geloof me. De ban was gebroken en
plots leek het vanzelf te gaan. Sommige vis-
sen kwamen een tweede of derde keer
langs. Tijd voor nieuwe gronden? Waar-
schijnlijk wel.
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Lidgeld 2014
Lidgeld 2014
Een nieuw verenigingsjaar staat voor de deur. Wij zijn een nog jonge kleine vereniging
met beperkte onkosten waardoor we de contributie laag kunnen houden. Dit betekent wel
dat we jullie willen vragen eigenhandig de contributie voor 2014 over te maken. 
Het bedrag is wederom tenminste 10 euro. Dit kan overgemaakt worden op rekening:
IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31     BIC: INGBNL2A
Ten name van BVK, met vermelding van contributie 2014 en je eigen naam. Bedankt!



Het kanaal Gent-Oostende (voortaan afge-
kort als KGO) kwam steeds vaker op het
voorplan. Hoe kon het toch dat zo'n – naar
Vlaamse normen – groot kanaal niet de
aandacht kreeg dat het verdiende? Was het

ondermaats karperbestand, dat voorname-
lijk uit schubs (tienponds-klasse) bestond,
hier oorzaak van? Ja dus.
Tijd voor actie, tijd voor het (her)introdu-
ceren van de spiegelkarper op het KGO. 
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Ik ken de 'Handleiding Spiegelkarperpro-
jecten' van de KSN en het COS intussen
zowat uit het hoofd. Bijna vier jaar later
konden we effectief gaan uitzetten. Drie
winters na elkaar. 

Groot was mijn verwondering toen ik
amper een maand na de eerste uitzetting
al een projectspiegel kon teruggevangen.
Immers, bij het uitzetten kon ik het gevoel
van 'die zien we nooit meer terug' maar
niet onderdrukken. Zo'n kleine visjes op
zo'n groot kanaal... Spelden in een veel te
grote hooiberg. Het zou niet bij dat ene
visje blijven, en ook andere karpervissers
hadden plots een extra uitdaging gevonden.
Op vandaag is het SKP-KGO één van de
meest tot de verbeelding sprekende projec-
ten in Vlaanderen. 
Het monitoren ging en gaat nog steeds lek-
ker (lees: gemiddeld 50 terugmeldingen
per jaar). Toch bleef ik ergens op mijn hon-
ger zitten. Was bijvoorbeeld de groei nu
goed, gemiddeld of ondermaats? Ik had re-
ferentiemateriaal nodig. En die referentie
(en kennis) lag in Nederland. Intussen was
het COS opgericht. In 2010 en 2011 werd
telkens een hotelletje geboekt aan de rand
van Amsterdam. Een citytripje werd gekop-
peld aan een vergadering van het COS. De
expertise die daar toen bijeen zat, was on-
gezien voor deze kleine Vlaming. De flinke
autorit werd telkens ruim gecompenseerd
door info en weetjes rond SKP.

In de tweede helft van 2012 vroeg Joris me
of ik de overstap van het COS naar de BVK
niet wou bekrachtigen middels een stoeltje
in het BVK-bestuur. Of ik twijfelde? Geen
seconde. Intussen krijgen de bestuursver-
gaderingen in Diemen stilaan een nieuwe
traditie, daags erna een korte gastsessie.
Nakaarten, filosoferen, dromen aan een
SKP-water; we zijn er dol op.
Inmiddels hebben we met de BVK een
koers uitgestippeld. Niet altijd de route met
de minste weerstand, zo blijkt. Gelukkig is
ons team sterk en compatibel genoeg en
laten we ons niet uit het lood slaan. Dan

maar met tegenwind. 
Ooit las ik de volgende zin: “Wie tegen de
stroom ingaat, komt bij de bron”. 
Probeer dat maar eens te ontkrachten! 

Filip

SKP Kort
Meldingen algemeen

Het valt een aantal initiatiefnemers
van SKP-en, met name de langer lo-
pende, op dat de terugmeldbereid-
heid slinkt. De reden is niet altijd
even duidelijk, maar het beschermen
van stekken, ja hele watersystemen,
speelt zeker een rol. De ‘spiegeltjes’
van toen zijn vaak de dikke vissen
van nu en die gun je vooral jezelf…

Steeds meer karpervissers kiezen ervoor om
meldingen van gevangen spiegelkarpers uit
te stellen. Daar is op zich niet veel tegen, als
de meldingen dan maar wel gedaan worden.
Het belang ervan wordt nog steeds onder-
schat. Echt leuke conclusies kun je niet ba-
seren op een handvol meldingen per jaar.
Ook de meekijkende waterbeheerders, bij-
voorbeeld in VBC-verband willen steeds
vaker harde cijfers zien van die monitoring
van ons. Dus meld zelf en laat melden! Doe
weer eens een oproep in een hengelsport-
blad of loof (weer) eens een prijs uit. 

Broedsucces IJssel? 
Een opvallend bericht uit De KSN regio
Zwolle. In een uiterwaard van de IJssel vin-
gen vliegvissers tot hun eigen verbazing afge-
lopen oktober handgrote karpertjes, schubs
maar ook spiegeltjes, sommigen prachtig be-
schubd. Het kan haast niet anders of tussen
de ouderdieren hebben ook projectspiegels
gezeten.  De groenige kleur van dit spiegeltje
wijst zelfs direct op het bloed van een Val-
kenswaard van de lichting 2000. 
Het bericht sluit mooi aan bij een artikel in
Visionair over de levensstrategie van karpers.
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http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_
en_water/visionair/5291/karper:_troetel-
kind_met_gebruiksaanwijzing.html
Karpers maken het zichzelf niet gemakke-
lijk,  maar zoeken voor de paai liefst die
plekken waar andere vissen (lees roofvissen)
niet kunnen komen of zijn. Dat is de beste
garantie voor het voortbestaan van de soort. 
Of dat bij de IJssel deze keer ook is gelukt
moet helaas betwijfeld worden. Nog voor de
winter bleek het al moeilijk de vingerlingen
terug te vinden laat staan na de komende
winter. Toch geeft het bericht aan dat het
aanleggen van vloedvlaktes en nevengeulen
uiteindelijk wel eens een broodnodige im-
puls kan geven aan de krimpende  karperbe-
standen van onze open watersystemen. 

Bijzondere melding van 2007-vis
Soms geloof je je ogen niet: mooi en groot is
al een zeldzame combinatie, maar dan ook
nog jong! In de nieuwsbrief van De KSN
regio Zwolle stond in het juli-nummer een
prachtige projectspiegel van 16.000 gram
gevangen in het Overijssels kanaal. 

Het betreft een vis geleverd door Valkens-
waard in oktober 2007. Drie jaar op rij le-
verde dit Viskweekcentrum toen
nakomelingen van een met een Villedon-
spiegel (man) gekruiste Valkenwaardspie-
gel. In 2006 was het gemiddeld gewicht van
de k2-vissen nauwelijks 800 gram en in
2007 ruim 1800. De vis op de foto bij vangst
is dus niet ouder dan 8 groeiseizoenen.  Een
groeicurve waar zelfs een echte Villedonner
jaloers op zou zijn. Mocht van Mechelen de-
zelfde ouderdieren nog eens vinden…

Westlandgrachter in de IJssel
Het uitwisselen van foto’s van ongevonden
projectspiegels was in 2001 een belangrijke
drijfveer om het Centraal Overleg Spiegel-
karperprojecten op te richten. Dat is nog
steeds actueel, tenminste als je een goed
beeld wil krijgen van migratie van karper.
Per toeval stuitten wij op een foto van een
vis van de eerder in deze nieuwsbrief ge-
noemde lichting Valkenswaard 2000. Bij
navraag bleek deze vis in 2012 gevangen te
zijn op de IJssel bij Kampen. Dan denk je
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Linksboven een recent visje van de Ijssel; midden een directe nakomeling van een Westlandgrachter; rechtsboven 
Westlandgrachter



natuurlijk aan een vis van SKP de IJssel, te-
meer daar dat project deze vissen in juni
2000 heeft uitgezet. De vis bleek echter van
het AHV-project! Daar noemen wij deze
lichting Westlandgrachters. De vis had geen

routekaart bij zich, maar uitgaande van een
rechttoe-rechtaan-koers was de vis niet
minder dan 100 km van huis en daarmee
een nieuw SKP-afstandsrecord. Kijken of ie
ooit nog thuiskomt…

Mooie melding
De lichting Valkenswaard 2011 was klein
maar fijn. Van een vijver op het complex
zelf kwam dat jaar meer terecht dan in de
vijvers van Villedon. In Amsterdam hadden
wij het geluk een bescheiden partij te
mogen ontvangen. Omdat dat jaar een pol-
dersysteem op de nominatie stond kwamen
lokale karpervissers op de leverantie af om
de vissen zelf te mogen selecteren en uit-
zetten op voorwaarde van terugmelden…
De eerste meldingen lieten niet lang op

7N 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

100 km van huis! Anonieme meldingen komen steeds vaker voor

Prachtige spiegel. Niet ouder dan 8 groeiseizoenen!



zich wachten en vanwege de schoonheid
willen we jullie één van die meldingen niet
onthouden.

Uitzettingen
Zowel op onze site als op andere karpersi-
tes staan veel filmpjes en verslagen van de
(SKP)-uitzettingen van de afgelopen
maand. Opvallend was de grootte van de
geleverde spiegels. 

Zowel bij Carpfarm als bij Peschkes was het
gemiddeld gewicht aan de hoge kant . Op-
merkelijk na een, door het slechte voorjaar,

vrij kort groeiseizoen. Wellicht was de uitval
iets groter dan normaal waardoor de kilo’s
per ha verdeeld werd onder minder vissen?
In het algemeen was men redelijk tevreden
over de kwaliteit van de uitzetkarper. 
De beschubbing bereikte echter een histo-
risch dieptepunt. We hebben in alle filmpjes
en verslagen uit Nederland en België van af-
gelopen maand nauwelijks tien echt mooi
beschubde spiegels voorbij zien komen!  

Dat de aan Amsterdam geleverde Peschkes-
vissen weinig beschubd zouden zijn was
geen verrassing. Minpunt was daar wel dat
de karper (ook de meegeleverde edelschubs)
bij aflevering tegen de verwachting in be-
hoorlijk beschadigd bleken. Altijd kicken
zijn wel de echte leders die er bij Peschkes
vaak tussen zitten. Om herkenning iets ge-
makkelijker te maken hebben we beide kan-
ten gefotografeerd. Misschien een goede
nieuwe gewoonte?  Wel meteen vragen aan
de terugmelders om hetzelfde te doen... 

Joris

Rosa Garate met een 
Valkenswaarder uit 2011

Ledertje van de verkeerde kant…
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Klanken uit het 
Zuiden
Uitzetnieuws

Dit jaar mocht Vlaanderen de spits
afbijten. Op woensdag 20 november
leverde Corten ruim 400kg jonge
spiegelkarper. De visjes waren vi-
taal, amper geschonden en hadden
het ideale uitzetgewicht van ander-
halve kilogram. 

De beschubbing was zwak tot matig. Stee-
vast wel een rijtje schubben onder de rug-
vin, en de broodnodige (naar herkenning
toe) schubben aan de staartwortel. Zo nu en
dan passeerde er al eens een klein half rij-
entje de revue, of had het jonkie enkele
leuke plaatschubben achter het kieuwdek-
sel. Helaas meer uitzondering dan regel. 
Met een ervaren team van twaalf mensen
werden alle vissen (255 stuks) gewogen en
gefotografeerd. De helft ervan kon zo de
Leie in ter hoogte van het uitzetpunt. 
Honderd kilogram werd richting Boven-
schelde gebracht en uitgezet over de vier
sluisstukken. De overige 75kg zwemt nu zijn
of haar rondjes op drie verschillende afge-
sloten Leie-meanders. Toen de laatste vis-
sen voor de camera mochten, was het
inmiddels aardig donker aan het worden en

flitste de camera erop los. Regen en smel-
tende sneeuw, we hebben het allemaal
gehad. Pas 's avonds, na een warm bad of
douche het besef: Vlaanderen is weer een
stuk rijker of diverser geworden. 
In Vlaams Brabant werd er zo'n 125kg uitge-
zet in de Leuvense vaart. Opnieuw was Cor-
ten leverancier van dienst. Laatstgenoemde
mocht daarbovenop 100kg karper leveren
voor het Albertkanaal in de provincie Ant-
werpen. Bijkomende info vanuit die provin-
cie is op dit moment karig tot onbestaande.
West-Vlaanderen deed beroep op leveran-
cier Bynens. Aan de oevers van de rivier de
Leie werd zo'n 220kg afgezet, verdeeld over
twee sluisstukken. Ook hier bijzonder vitale
vissen, zonder opvallende beschadiging. Het
stukgewicht lag met gemiddeld 2,4kg iets
hoger dan de Corten-spiegeltjes. En de be-
schubbing? Tjsah, ook deze keer werden we
niet euforisch. Het blijft een lastig gegeven. 

Vroeger dan vorige winters zitten alle uitzet-
tingen er al op voor Vlaanderen. Geen stress
dus deze winter! Fase twee kan starten. 
Op jacht naar...  Succes!
Op het vlak van terugmeldingen weinig ver-
rassend nieuws. Maar... over SKP-KGO valt
altijd wel iets te vertellen, zo ook deze keer.
De 2013-terugmeld-teller staat inmiddels op
55 meldingen van herkende projectspiegels.
Een record, alweer. De groei is hoopgevend,
maar niet wereldschokkend. Toch nieuws-
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Leie spiegel



gierig naar enkele uitschieters? Okay: twee
straffe jongens. De eerste is KGO105. Uitge-
zet in november 2009 op 3,4kg, en in no-
vember 2013 teruggevangen op 13.2kg. De
op één na zwaarste terugmelding van een
KGO-projectspiegel. Minstens even straf is
KGO486. In maart 2011 uitgezet op 1.9kg, in
november 2013 goed voor 10.2kg pure pro-
jectspiegel! Voor de geïnteresseerden,
laatstgenoemde betreft een visje van de
Oost-Vlaamse leverancier Aquality.

Filip

Oproep HVR’s Kanaal 
Bossuit-Kortrijk
Het Kanaal Bossuit-Kortrijk is een pracht
van een Vlaams kanaal. Met een totale
lengte van 15 kilometer en 5 verschillende
sluisstukken verbindt het de rivier de
Schelde te Bossuit met de rivier de Leie te

Kortrijk. Op beide rivieren wordt reeds hard
gewerkt aan het opbouwen van een gevari-
eerd karperbestand. Het kanaal zelf bewijst
zich al tientallen jaren als ideaal biotoop
waarin karpers kunnen uitgroeien tot de
door ons zo gewaardeerde proporties. Is de
toekomst echter ook hier verzekerd? Graag
hadden we dit van jullie vernomen. Visten
jullie de afgelopen jaren één of meerdere
sessies op één van de vijf sluisstukken?
Stuur dan jullie hengelvangstregistraties
(hvr’s) door naar Jeroen Verschaeve (an-
gela.campione@telenet.be) en help ons in-
zicht te krijgen of een eventuele uitzetting
noodzakelijk is om in de toekomst te kun-
nen blijven genieten van de pareltjes van dit
water. Jullie info wordt uiteraard discreet
behandeld.

Maiko
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Maiko met een flinke schub van Bossuit – Kortrijk



Projectspiegel van
de maand
Kale Pappie

Wanneer je jezelf de opdracht geeft
dit jaar tenminste één projectspiegel
in de Amstel te vangen, dan moet je
er wel gaan vissen, nietwaar? 
De prachtige zomer brengt echter zo-
veel recreatiedrukte aan, in en op de
Amstel, dat het voor een ‘rustmin-
nende-uurtjes-visser-bij-daglicht’
niet te doen blijkt. Eind oktober krij-
gen mijn pogingen een doorstart.

Tijdens de eerste mooie dagen in juni zie ik
Amstelkarpers paaien in een ondiep en be-
groeid zijwater. Het merendeel bestaat uit
kleine- tot middelgrote verwilderde schub-
karper. Zowaar zie ik ook spiegels tussen de
verzamelde paairijpe karpers. De verhou-
ding spiegel-schub schat ik 1 op 10. Er
zwemmen spiegels tussen van al een ‘be-
hoorlijk formaat’.

In andere zijtakken zie ik interessante vis-
plekken en wat klinken ‘Holendrecht’ en
‘Bullewijk’  zwaar en log… De groene tentjes
zijn hier niet van lucht. De Amstel zelf zal
het dus worden. Ik vind het toch wel stoer
worden om hier op karper te vissen. 

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 11



Voorbijvarende diepladers en na regenval
stroomt het er echt en is het net ‘la Mossele’
In het stuk Amstel dat ik op het oog heb, dat
buiten Amsterdam stroomt, heb ik rond ge-
koekeloerd. Ik heb er met een loodje gevoeld
en gepeild. En eigenlijk niets buitengewoons
ontdekt. Geen opmerkelijke verschillen die
op hotspots kunnen duiden. Bij de eerste in-
drukken komt de Amstel in het groen me
voor als een lange glijbaan voor de karpers.
Ik kom niet veel plekken tegen waar karpers
redenen kunnen hebben om te blijven rond-
hangen. Zouden het vissen zijn die in een
dag tijd met gemak van Zorgvliet, net buiten
Amsterdam, naar het verzonken eiland nabij
Uithoorn 15 kilometer verderop zwemmen
en weer terug? In hun tocht hebben ze nog
alle gelegenheid om van de mosselbankjes
te knagen, maar ik kan me vergissen.

Eind oktober vang ik bij de eerste poging
een schub van 14-pond en een grote brasem.
Ik vis stijf in de kant, want daar zie ik meer-
koeten duiken en er staat anderhalve meter
water. Steigers genoeg hier, helaas van hout
gebouwd  dat dermate is beschermd tegen
verrotting dat het nog zeker tien jaar kar-
pers afstoot. Bij de tweede poging vang ik
mijn eerste projectspiegel van 20-pond bij
74cm. Missie geslaagd.

Een week later haak ik de volgende Amstel-
spiegel; 24-pond bij 84cm. Een oud uit-
ziende vis. Ik verwonder me ook over de

beschadigde rechterkant van de bek.  Mijn
feestje vierend over mijn tweede Amstelboe-
zemspiegel sta ik er niet te lang bij stil. Er
moeten foto’s gemaakt worden. Maar het
kale gerimpelde uiterlijk dan? Sommige kar-
pers worden kennelijk snel oud in de boe-
zem... Bij het terugzetten echter voel ik dat
er iets niet helemaal klopt bij deze vis. Joris
brengt soelaas.

Gerard Schaaf

Elke ‘matcher’ hoopt op een brainwave bij
het zien van een spiegelkarper. Dit is zo’n
cadeautje. Een seconde of 15 en het kwartje
viel. Altijd leuk om het nobele streven van
een karpervisser van het eerste uur te kun-
nen beantwoorden met een plankfoto. 
Gerard Schaaf denkt dat er iets niet klopt bij
deze spiegelkarper. Dat heeft ie goed gezien.
Godzijdank komen dergelijke bekbeschadi-
gingen zelden voor bij vissen van open
water. Daarvoor wordt er te weinig en te
netjes gevist. Dat rimpelige klopt ook niet
met een ‘gewone’ projectspiegel. Zelfs de
vissen van de eerste lichtingen (uit 1998)
projectspiegels van de Amstelboezem zien
er in de regel nog behoorlijk kwiek uit.  
Dit is een van de ruim tachtig uit de Bos-
baan (de karperput van Amsterdam en om-
streken) afkomstige spiegelkarpers die bij
een afvissing in maart 2007 - vanwege de
belabberde toestand van de bekken - wer-
den overgezet naar de boezem. Algauw ston-
den ze bekend als de Bosbaanpapegaaien,
later verbasterd tot ‘Bosbaanpappies’. Die
maatregel kon niet op ieders enthousiasme
rekenen. Je vist niet in open water om veel
gehaakte vissen te vangen. Eerder het tegen-
deel. Maar zeker nu blijkt dat de oude won-
den nog aardig kunnen genezen is er meer
begrip bij karpervissers.
Een knapperd is deze vis, nog los van de
bek, niet. Gezien de geplooide huid vermoed
ik dat deze vis op z’n laatst midden jaren
1980 is uitgezet, maar waarschijnlijk eerder.
Het is duidelijk een ‘Oostblok- type’. Best
opmerkelijk daar de uitzetbron ongetwijfeld
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In mei 2012 ving een andere karpervisser van naam: 
Eddy Norder uit Groningen de vis in de Amstel



de OVB is. Waar kwam dat ‘Oostblokbloed’
vandaan? Van eigen kwekerij of opgekocht
van buitenlandse kwekers? We hebben nog
lang niet overal antwoord op.

De vis van Gerard Schaaf is een dankbare
klant. Drie eerdere meldingen geven een
aardig beeld van migratie en groei van deze
vis.  De vis is in maart 2007 uitgezet in de
Schinkel achter het Olympisch stadion in
Amsterdam.  Tussen mei 2009 en mei 2012
wordt ie gemeld tussen Vrouwenakker en
Ouderkerk; een stuk Amstel van circa tien
km lengte. Een veel voorkomend migratie-
patroon: na uitzetting flink zwemmen (ruim
15 km) om na een jaar of twee te settelen in
een afgebakend deel van de boezem. Daarin
trekken ze vaak rond of in dit geval pende-
len ze met de seizoenen op neer. 
Wanneer een mens van een jaar of 75 ver-
huist van de Sahel naar de States kun je ver-
wachten dat ie uitdijt, maar niet dat ie een
halve meter langer wordt. Dat is wel het
geval met karper. Karpers (vissen) kunnen
hun gehele leven in lengte blijven groeien.
Toch is gebleken dat lang niet al die oude
karpers zo goed reageren op hun verhuizing.
Ze lijken vaak moeite te hebben met aanpas-
sen aan de nieuwe omstandigheden, hoeveel
beter die ‘voedselgewijs’ ook zijn. We zien
bijna altijd veel uitval. Wel overlevende Bos-
baanpappies ontwikkelen vaak een (onge-
zonde) hangbuik en andere vertonen juist
nauwelijks enige groei. Dat is meteen ook
een extra waarschuwing voor karpervissers
die menen dat ze het lot van karpers in
eigen hand moeten nemen! Overzetten is
niet alleen asociaal, het pakt vaak voor de
karper minder goed uit dan je denkt.

Kale Pappie vormt daarop een van de posi-
tieve uitzonderingen. Het valt de vis aan te
zien dat ie geniet van z’n oude dag. En wat is
er mooier voor een oude karper om de zon
in het water te zien schijnen; een karpervis-
ser van het eerste uur te zien smilen aan de
boezem. 

Joris

Avondje Leiden
De terugmeldavond van SKP Rijn-
lands boezem Zuid in Leiden heeft
een zekere faam. Ook de meeting op
29 november 2013 was zeer goed be-
zocht. Guus van Doorn is al sinds
dag één (10 jaar terug) de gastheer
en gangmaker. Voor deze  keer was
ik door Guus uitgenodigd om wat te
vertellen over de hot items van de
BVK. Daar Marco Kraal de andere
genodigde was had ik naast de
ideale projecstpiegel gekozen voor
het onderwerp karperbenutting.

Voor ik van acquit moest, deed Guus ver-
slag van zijn bevindingen met de terugmel-
dingen van Rijnlands boezem. Deze
boezem beslaat enkele duizenden hectares
aan water. Tussen  2001 en 2008 zijn in
het zuidelijk deel daarvan zo’n 1800 spie-
gels uitgezet. Opvallend is de grote aanwe-

Gastheren Guus van Doorn 
en Wouter van Asch
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zigheid in de vangsten van de prachtige
kruising Valkenswaard/Villedon. Er zwemt
in die boezem dan ook een spiegelkarper-
bestand om trots op te zijn. 
De climax vormde ongetwijfeld de spiegel-
vangsten van Wouter van Asch van afgelo-
pen jaar. Hoewel lang nog niet allemaal
gematcht zagen we veel jonge projectvissen
van benijdenswaardig formaat langs
komen. 

Het onderwerp karperbenutting ging niet
geruisloos voorbij. Ter discussie stond de
politiek van Sportvisserij Nederland om be-
roepsvisserij geen duimbreed toe te staan

in water van de hengelsport en beroepsvis-
sers met schubvisrecht te laten uitsterven.
Die politiek biedt voorlopig weinig perspec-
tief voor het sparen van (spiegel)karper in
watersystemen zoals Rijnlands boezem en
het IJsselmeergebied, gaf Marco Kraal toe.
Hij bood een opening voor overleg om het
bijzondere probleem van karperbenutting
ook binnen SVN extra op de kaart te krij-
gen. Een positief geluid.

Joris 
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Wouter van Asch met een nog 
niet gematchte boezembeer



Op zaterdag 21 december vindt de
eerste Algemene Ledenvergadering
van de BVK plaats in Diemen. Aan-
sluitend een mooi (voor iedereen
open) programma. 

De dagindeling ziet er als 
volgt uit:

11h tot 12h:
Algemene ledenvergadering. 
Enkel toegankelijk voor BVK-leden
Agenda: kasverslag – bestuur (verkiezing,
aanstelling) – woordje uitleg/terugblik over 
werkingsjaar 2013 – vooruitblik op 2014
12h tot 13h:
Pauze. Het bijhorende Grand-Cafe Restau-
rant serveert een brede waaier, van snack
tot 5 gangen menu. 
13h tot 15h: 
Open meeting, toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden. 

Programma:
13h tot 14h; 
korte presentaties van verschillende 
Spiegelkarperprojecten

14h tot 15h; 
unieke lezing over karper(uitzet)beheer door
Gerwin Gerlach en aansluitend discussie.
Om 15h sluit het officieel gedeelte. 
Nakaarten kan en mag uiteraard altijd.
Graag zelfs!

Praktische info:
Het Wapen van Diemen vind je aan de 
Ouderkerkerlaan 8, 1112 BE Diemen. 
Nabij afslag A10. Parkeren gratis.

Meer weten? 
www.hetwapenvandiemen.nl
Heb je een vraag rond karperbeheer in al
zijn facetten? Mail deze gerust op voorhand
naar contact@karperbeheer.nl
We doen ons best om jouw vraag te beant-
woorden op zaterdag 21 december.

Hoeven we er nog aan toe te voegen dat je
die zaterdag makkelijk je lidmaatschap kan
verlengen? Gewoon 'n tientje meebrengen,
de rest gaat vanzelf!

Het bestuur
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Algemene ledenvergadering en 
'open meeting'


