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Woord vooraf

Afgelopen week werd er uitgezet in
West-Vlaanderen. Met 'n gelukje kon
ik aanwezig zijn, en eindelijk nog eens
proeven van de sfeer. Spiegels voelen
en bewonderen. Het gemiddeld ge-
wicht van de jonkies zat net onder de
twee kilogram, met de beschubbing
zat het eveneens wel snor. Iets viel me
op, een keertje of vier. Telkens wan-
neer er een wat grotere vis de revue
passeerde, voelde je het enthousiasme
toenemen onder de aanwezigen. De
stemmen gingen luider, euforie sloop
in de rangen. Is dat een soort van
buikgevoel dat spreekt? Een aangebo-
ren drang naar grote(re) vis?

Op weg naar huis ging ik op zoek naar ant-
woorden. Antwoorden op de vraag wat ons
nu zo aanspreekt bij grotere (uitzet)vissen?
Leeft nog steeds de gedachte dat visjes van
om en bij één kilogram ten prooi vallen aan
predators allerhande? Zijn er andere emoties
in het spel? Vanuit de BVK willen we ons fo-
cussen op onderzoek. Onderzoek naar overle-

ving van diverse uitzetgroottes. Cijfers kun-
nen ons in de toekomst meer bijbrengen dan
aannames of vermoedens. Samengevat in één
woord; monitoring. Zowat de core business
van de BVK.  
Die monitoring leert ons een hoop. Groei bij-
voorbeeld vertelt ons iets over de ruimte die
een karper (nodig) heeft. Niet toevallig de
slogan op onze nieuwe BVK-shirts; Ruimte
voor karper! Brengt ons quasi naadloos bij
het thema op onze algemene ledenvergade-
ring. Te weten; natuurlijke aanwas en voort-
planting. Aankomend seizoen wil de BVK
hierop inzetten. Nadenken over de mogelijk-
heden, kansen. Schetsen van een kader. Dit
thema maakt vlot 'n link met de BVK en-
quête. We begrijpen dat jullie hier sneller re-
sultaat van hadden verwacht. Het verwerken
van de gegevens uit die enquête zal aanko-
mende winter dus een doorstart kennen mid-
dels het thema natuurlijke aanwas. 
Intussen zijn de handen opgewarmd, neem
ik de laatste verkeerswisselaar richting
thuis. Op de radio de nieuwste van Marco
Borsato. Kijk je om je heen, en zie je dan de
zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw
op de grond? Zie je de vele blije gezichten op
een uitzetdag, of blijf je angstvallig vast-
klampen aan de gedachte dat het vroeger
beter was, het allemaal nog beter kan? Doe
mij maar de zon! Alvast een deugddoend
eindejaar gewenst. Ontzettend veel geluk en
plezier in 2016. 

Filip Matthys
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Lidgeld 2016

Een nieuw verenigingsjaar staat voor de
deur. Wij zijn een vrij jonge en relatief
kleine vereniging met beperkte onkosten
waardoor we de contributie opvallend laag
kunnen houden. Automatische incasso in-
voeren is een optie, maar dat kan ook een
afschrikeffect teweeg brengen. In Vlaande-
ren heerst dan al snel het gevoel dat je aan
een soort van contract vast zit. Ons bestuur
heeft daarom besloten hier geen gebruik van
te willen maken. Dit betekent wel dat we jul-
lie willen vragen eigenhandig de contributie
voor 2016 over te maken. Het bedrag is als
vanouds minimaal 10 euro per jaar. 

Vanuit enkele leden bereikte ons het ver-
zoek om voor het gemak contributie vooruit
te betalen. We bieden graag die mogelijk-
heid! Betaling vooruit is mogelijk voor
maximaal drie jaar onder duidelijke vermel-
ding van het aantal jaren en overmaking van
tenminste 10 euro per jaar. 

Het bedrag kan overgemaakt
worden op rekening: 
IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
BIC: INGBNL2A 
Ten name van BVK, met vermelding van
contributie 2016 (of langer) en je eigen
naam. Bedankt!

Karper en beroepsvisserij

Ik kan me voorstellen dat jullie het gevoel
hebben dat dit dossier is opgeborgen. Twee
jaar geleden waren we nog volop in de race
voor een goeie deal met de Combinatie van
Beroepsvissers over het terugzetten van kar-
per. Wat is daar van over gebleven? Wel, de
gepeilde consensus met de vertegenwoordi-
gers van beroepsvissers bleek niet tegen
harde stoten bestand. Er kwam een moment
dat het tij volledig begon te keren. De sfeer
tussen sport- en beroepsvissers is helaas de
afgelopen tien jaar zienderogen verslech-
terd. Het ministerie vindt dat we vis en dus

ook karper moeten kunnen delen waar dat
duurzaam kan terwijl duidelijk is dat er met
de afname van meststoffen veel minder te
delen valt. In plaats van constructief 
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polderen levert dat op hoger niveau vooral
veel geruzie op. In die sfeer dreigde/dreigt
juist ons bijzondere belang (karper) de dupe
te worden. Dan kun je tegen beroepsvissers
wel duidelijk proberen te maken dat ons
groepje zich niet geheel vertegenwoordigd
voelt door Sportvisserij Nederland, maar dat
is een te lastig concept gebleken. We hebben
daarom bewust besloten ons uit de voorste
rij terug te trekken wetende dat beroepsvis-
sers voorlopig de (karper)troeven in handen
hebben. Wat we wel doen is het onder an-
dere bij (vertegenwoordigers van) Sportvis-
serij Nederland onder de aandacht brengen
van het bijzondere en kwetsbare belang van
monitorende SKP’en in de hoop dat ze daar-
mee in de onderhandelingen met beroeps-
vissers, met name die van het IJsselmeer-
gebied, rekening houden. 

Ons specifieke belang hebben we ondermeer
door het opsturen van de petitie ‘Laat de
spiegels voor de sport!’ de dato 2 juni 2014
ook al eens onder de aandacht van het mi-
nisterie van Economische zaken gebracht.
We bepleitten in de begeleidende brief voor
een meeneemverbod voor karper op alle
Rijkswateren. De dato 22 december 2015
kregen we van de nieuwe staatssecretaris
van Economische Zaken antwoord. Dat mee-
neemverbod komt er voorlopig niet. Aan het
IJsselmeer wordt gewerkt door beperking
van het aantal netten en op de overige Rijks-
wateren valt het mee of is er al een terugzet-
verplichting, volgens de staatssecretaris. 
Geen reactie waar je meteen warm van
wordt, maar enige aandacht voor dit onder-
werp vanuit Den Haag kan geen kwaad.
Voor het overige blijven we pleiten voor het
op lokaal niveau maken van gezonde deals
met beroepsvissers over het terugzetten van
karper. En ja, we kijken wel uit om al te
naïef te zijn. Controle is sinds afgelopen jaar
in het IJsselmeergebied eindelijk de orde
van de dag. Vele kilometers illegaal staand
want zijn al in beslag genomen. Als je iets
verdachts ziet aan het water: maak een film-
pje en bel met de NVWA: die maken er werk
van: 0900-0388

Karperput zweert 
IJsselmeerkarpers af
Afgelopen najaar kregen we op ons meld-
adres contact@karperbeheer.nl verschil-
lende verdachte foto’s van spiegelkarpers
binnen van bezorgde karpervissers. Van de
ene op de andere dag werden er in de Si-
majaput langs de dijk van het IJsselmeer
veel grote (rond de 10 kilo) spiegelkarpers
gevangen, terwijl dat daarvoor een grote
uitzondering was. Zouden die afkomstig
kunnen zijn van Spiegelkarperprojecten?
De spiegels vertoonden inderdaad kenmer-
ken van vissen die de afgelopen periode
door SKP’en zijn uitgezet. Kaal, hoogge-
bouwd en buikig. 

Rond 2011 bleken er in diezelfde karperput
naast grote IJsselmeerschubs, verschil-
lende projectspiegels te zwemmen die af-
komstig bleken van verschillende SKP’en
van de randmeren en Amsterdam. Daarvan
hebben we destijds de beheerders op de
hoogte gebracht en hoewel er geen toezeg-
gingen werden gedaan, was er wel een con-
structief contact.

Voordat we nu in de uitzetarchieven doken,
staken we ons licht op bij de secretaris van
de visrechthebbende. We ontvingen een
net antwoord waarin de herkomst van de
gevangen spiegelkarpers werd vermeld:
viskwekerij Van de Put. Het ging om een
twintigtal voornamelijk grote spiegelkar-
pers. Er werd aan toegevoegd dat de hsv
sinds het contact met de BVK tot onze op-
luchting geen karpers meer van IJssel-
meervissers hebben uitgezet. Het toont
weer eens een andere kant van de kracht
van SKP-monitoring aan. 

Opvallend, maar niet verrassend, is trou-
wens hoe vaak die nieuw uitgezette spiegels
zijn gevangen. Het is echter uiterst twijfel-
achtig of deze grote vissen lang opgewassen
zijn tegen de omstandigheden van een
maximaal bezette karperput. 
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Karperuitzettingen en 
waterbeheer
Karper staat sinds enkele jaren extra in de
belangstelling van waterbeheerders. Dat
heeft te maken met de toegenomen uitzet-
tingen in open watersystemen enerzijds, en
anderzijds met afspraken over waterkwali-
teit die zijn gemaakt door lidstaten van de
EU. Als het gaat om invloed op z’n omge-
ving heeft  karper in kringen van waterbe-
heerders nog altijd een slechte naam. Goed
dus dat de effecten van het uitzetten van
karper(uitzettingen) steeds weer worden
onderzocht. Onlangs verscheen een rapport
over karperuitzet in Nederland van advies-
bureau IMARES.

Kernvraag: Bij welke dichtheden zorgen
karpers voor ongewenste effecten zoals het
verdwijnen van waterplanten? De auteurs
van verschillende publicaties zitten qua
aanvaardbare bezetting ergens tussen 30
kg per ha en 100 kg per ha. Moeten we daar
van schrikken? Zeker voor grote open wa-
tersystemen valt dat wel mee. Weleens het
totaal oppervlakte van het IJsselmeer
(110.000 ha) maal 10 gedaan? Vraag me af
of waterschappen rekening houden met dat
soort astronomische  getallen. Op dat soort
wateren zit je met één kilogram karper per
hectare al ver, ver boven wat het nu is en
ooit zal worden. Tegelijk wordt er een

toetsingskader voor karperuitzettingen ver-
wacht van de hand van de Unie van Water-
schappen. Niet iets om naast je neer te
leggen, want het gaat betekenen dat  water-
beheerders voortaan het laatste woord krij-
gen over uitzettingen in grotere
watersystemen. Moeten we daar van
schrikken? Voor de BVK valt dat waar-
schijnlijk mee. De nadruk op (ecologisch)
verantwoord karperbeheer betekent dat wij
al sinds de start van de SKP’en als credo
hebben: geen ruimte voor karper dan ook
geen uitzettingen! Bovendien werken wij
liefst met voorzichtig beginnen met uitzet-
ten en gelijk gaan meten/monitoren om bij
te kunnen sturen. Dat past goed in het
straatje van waterschappen. 

Bij het toetsingskader van de waterschap-
pen is er ook een belangrijke rol weggelegd
voor monitoring van die karperuitzettin-
gen. Het zou mooi zijn als onze SKP-ma-
nier van monitoren door waterschappen
wordt erkend en gehonoreerd. Het is vrij
eenvoudig om op grond van de omvang van
SKP-uitzettingen en het aantal vangsten
van projectspiegels in verhouding tot het
aantal vangsten van originele vissen een
bestandsschatting te doen. We houden jul-
lie op de hoogte. 

Joris Weitjens

SKP Kort

Karpercommissie ONI neemt
hoofdprijs in ontvangst
Op zaterdag 12 december is de karpercom-
missie van ONI afgereisd naar Lommel in
België. Doel van deze reis was de extra
prijs, gewonnen door Marc Paulus tijdens
het BVK internationaal terugmeldweekend,
te incasseren. Deze extra prijs bestond uit
een rondleiding op de viskwekerij Corten
en het in ontvangst nemen van 25 spiegels.

Na een hartelijk ontvangst van Kim en zijn
vader kregen we de rondleiding op het be-
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Ook deze spiegel gevangen bij een Visserijkundig on-
derzoek in de Simajaput in 2011 is afkomstig van een
SKP-uitzetting op open water
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drijf. Indrukwekkend al die goed onder-
houden reservoirs met een grote variatie
aan vissoorten. Na de uitgebreide rond-
gang werd het tijd om naar "onze" spie-
gels uit Tsjechië te gaan kijken. Vader en
zoon hadden het partijtje voor ons apart
bewaard. 

Het bleken prachtig beschubde spiegel-
tjes te zijn. Uiteraard zijn we reuze be-
nieuwd naar de ontwikkeling van deze
spiegeltjes!
Namens de karpercommissie van ONI
brengen wij onze dank uit aan de BVK en
de familie Corten.

Sjaak de Braal

Bijzondere meldingen

06-er gooit hoge ogen
De 2006-lichting van Valkenswaard (een
kruising tussen een Villedonner en een Val-
kenswaardspiegel) was onderwerp van een
verhitte discussie. De geleverde spiegels
zouden te klein zijn om uit te zetten. Het
was zelfs directe aanleiding om hulp in te
roepen van andere kwekers en leveranciers.
Met het COS besloten we destijds onder het
motto: niet aannemen, maar onderzoeken,

om die 06-ers te volgen tot het graf. Veel
harde cijfers vind je in het op handen zijnde
(…) rapport Spiegelbeelden. Zoals zo vaak
ligt het gelijk niet onverdeeld aan één kant,
maar spijt van deze uitzetting hebben ze bij
SKP-Zuidelijke Randmeren nooit gehad. 
Laat in het jaar haakte Tim Frijters in het
Gooimeer een beste karper. Hij was zo be-
duusd door de grootte (breedte) van het
beest dat hij in plaats van z’n goeie camera
op te stellen een passerende Chinees vroeg
om ‘m met z’n mobiel te maken. Met niet de
beste foto als resultaat, maar wel een knal-
lende match met een O6-er. De groei doet
niet onder voor welke pure consumptiespie-
gel ook. Sterker, met z’n 17 kilo is het voor-
lopig een van de toppers van het project op
de Zuidelijke randmeren. En kijk eens naar
het startgewicht van 1100 gram…

Groter, grootst
Er wordt tegenwoordig flink met kilo’s ge-
gooid ook als het gaat om spiegels van open
wateren. Spiegels boven de 20 kilogram lij-
ken al geen uitzondering meer. Toch is dat
ook meteen het punt waar feit en fictie vaak
door elkaar gaan lopen. In de praktijk blijkt
in ieder geval het matchen van de bijna uit-
sluitend kale tot zeer kale spiegels van over
de 20 kilo lastig te linken aan een SKP. 
Remco de Boer viste als jongen van 15 al op
projectspiegels in de boezem van Amster-
dam. Vissen van krap 10 pond toen nog.
Remco kreeg andere interesses, maar
keerde na 15 jaar terug naar het water. 
Hij moest nog heel wat karpers vangen voor
de eerste spiegel van het IJmeer in z’n net

Een glunderende Erwin van Dijk met een drietal vissen
in de zak

Tim Frijters met
z’n zwaar ge-
bouwde 06-
kruising



lag, maar wat voor één! Een enorme spek-
rug van 20.5 kilogram. Type Hongaar, zo-
veel was duidelijk,  maar je wil toch graag
een match, als vanger en als screener. Geen
makkie want het IJmeer is een echte ver-
gaarbak. 
Soms ligt de oplossing voor je neus. In 2003
deden we met de AHV een kleine uitzetting
met Hongaarse spiegels. Een van de uitzet-
plekken was IJburg. En toen was het snel
bingo, bij een nooit eerder gemelde en mo-
gelijk nooit eerder gevangen Hongaar. Voor
het AHV-project de zwaarst gevangen pro-
jectspiegel! Het zal nu echt niet lang meer
duren of een volgende mijlpaal voor het
AHV-SKP wordt bereikt: het uit de boeken
schrijven van het recordgewicht van Naeffje
in 1988 (ruim 22 kilogram) door een pro-
jectspiegel van de Amstelboezem.

Wijtze scoort!
Een grote karper vangen is altijd leuk, maar
als je zelf een visje van 1470 gram hebt ge-
plant en je na acht jaar zo een mooie vrucht
plukt is dat ronduit een sensatie.

Na drie jaar aandringen wist Wijtze Tjoel-
ker, vissend vanuit z’n visboot op een nau-
welijks bevist Fries meer, in oktober
eindelijk z’n eerste projectspiegel van meer

dan 30 pond (15.700) te vangen. De vis van
88 cm bleek van de lichting 2007 van 
Valkenswaard te zijn en de kenners weten
dat wel, dat is de k3 versie, van de kruising 
Villedon/Valkenswaard uit 2006. De over-
eenkomsten met de vis van Tim Frijters
hierboven springen dan ook in het oog! 

Een glunderende Wijtze Tjoelker met 
z’n recordprojectspiegel

Remco de Boer met
z’n Hongaarse 
spekrug
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Marcel Aarden verwondert zich
Niet alleen op geheel open watersystemen
duiken vreemde spiegels op, ook op semi-
gesloten wateren is dat vaak het geval. 
Op de Bernisse lijkt ergens een lek te zitten.
In de vorige nieuwsbrief rapporteerden we
al over een door Marcel Aarden gevangen
spiegel die van het SKP benedenrivieren af-
komstig bleek te zijn. In nota bene dezelfde
sessie ving Marcel een wonderschone spie-
gel van een type dat noch in de Bernisse
noch in de benedenrivieren is uitgezet. Nie-
mand kende deze vis en ook een rondje
langs de projecten van open water leverde
(nog) niets op. Waar komt die ineens van-
daan? Wie het weet mag het zeggen! Maar
onbekende spiegels hebben ook hun
charme…

Straf zwemmertje in Vlaanderen
Een feedervisser kon halfweg december een
leuke projectspiegel vangen op de rivier de
Leie. Als bij wonder ging dat visje ook op de
foto, en mailsgewijs richting projectverant-
woordelijke. Helaas geen match tussen de
Leie-plankfoto's, maar wel bingo tussen de
plankfoto's van de Schelde. En nog wel een-
tje uit de bijzonder recente uitzetting van 16
november 2015. Dit oogstrelend Cortenspie-

geltje (uitgezet op 2,4kg) heeft in minder
dan een maand minstens 25 kilometers bij-
een gefietst. Of dit een record is weten we
niet, maar vast en zeker het vermelden
waard!

Lekker nieuws uit Vlaams Brabant
Op de Leuvense vaart loopt nu zo'n drie jaar
een SKP. De terugmeldingen komen niet
met tientallen tegelijk binnen bij de project-
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verantwoordelijken, maar onderstaande
melding van Frederick Ceulemans wilden ze
ons niet onthouden. Projectspiegel 201,
eveneens een Tsjechische schone van Cor-
ten, werd in het late najaar van 2014 uitge-
zet, en recent teruggevangen een sluis
verderop. Wat echter het meest opvallend is,
is de flinke gewichtstoename. Op één groei-
seizoen slaagde deze spiegel erin ruim 4,5kg
aan lichaamsgewicht te winnen, en steekt
hiermee met kop en schouders boven het ge-
middelde uit. Een leuke opsteker voor ieder-
een die zich inzet voor SKP Leuvense vaart.

Uitzettingen in 
Nederland

Karperuitzettingen in Nederland
Algemeen
Als de meester voor de klas vraagt: wie wil
de SKP-uitzettingen op open water  in Ne-
derland bijhouden, steken wij als BVK gega-
randeerd onze vinger op!  Maar daarmee is
nog niet gezegd dat dat een succes wordt. De
BVK wil wel graag, maar we kunnen SKP’en
niet dwingen (uitzet)gegevens met ons te

delen.  Kortom, het is onbegonnen werk om
alle SKP-uitzettingen in Nederland van het
afgelopen najaar op een rijtje te krijgen. 
Mochten projecten alsnog hun uitzetgege-
vens willen delen met ons:  heel graag!
Overzicht bewaren sterkt ons als karpermin-
nend Nederland tegen krachten en argu-
menten die karperuitzettingen bedreigen.
Het interesseert ons daarbij niet namens
wie een uitzetting gedaan wordt.  Wij bun-
delen slechts gegevens met als enig doel het
ten bate van karpervissers vormgeven van
aantrekkelijke karperbestanden in open wa-
tersystemen.

Federaties nemen het voortouw
Allengs is karper uitzetten in open watersys-
temen van grote uitzondering big business
geworden. Hengelsportfederaties hebben
ontdekt dat investeren in karperuitzettingen
de moeite waard is. Het potje van veel fede-
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Frederick Ceulemans met een
Tsjechische schone



raties is mede door de inkomsten van de
driehengelvergunning en nachtvispas den-
kelijk ook een stuk groter dan voorheen.
Soms hebben bestuurders geen zin of ver-
trouwen initiatieven vanuit (lokale) karper-
vissers en neemt men zelf de touwtjes in
handen. Dat lijkt ook het geval bij Sportvis-
serij  Limburg  die afgelopen najaar  geheel
onverwachts en zonder overleg met het al-
daar pas gestarte SKP een uitzetting van
500 kilo karper deed in het Julianakanaal.
Daar ga je met je monitoring…

Globaal overzicht najaarsuitzet-
tingen 
De eerste SKP-leverantie in Nederland half
oktober was meteen een bijzondere. Het
SKP-GHV (Den Haag) was het eerste SJP
dat een partij Special Carp van EDKOvis uit-
zette in verschillende Haagse wateren. De
ervaren SKP-man Hans Moolenaar van het
SKP-GHV berichtte ons dat het om  een
mooi beschubde partij spiegelkarper ging.
Vrijwel onbeschadigd, vitaal en mooi ge-
bouwd.  Vanwege het kweekproces is er een
behoorlijk variatie in uitzetgewicht/leeftijd.
Wij zijn zeer benieuwd naar de eerste moni-
toringsresultaten van de GHV, onze ver-
wachtingen zijn hoog gespannen. De oogst
lijkt dit jaar goed uit te pakken voor deze
‘natuurkweker’. Bestellen van deze special
karper is nog tot in maart mogelijk.

Een andere vermeldenswaardige uitzetting
was die van Regio Zwolle in de Veluwe-
randmeren. Zij verkozen het vertrouwde
product van Peschkes in de verhouding 500
kg spiegel en 300 kg edelschub. 
Het SKP Benedenrivieren koos voor
Carpfarmkarpers  met een flinke aanvulling
met mooi beschubde Tsjechen van Corten
en een deel  van een particuliere kweker.
Op 21 november werden circa 700 karpers
verspreid over dit gigantische waterstelsel,
onder ander in de Biesbosch. 
SKP Nieuwkoopwas de eerste dit jaar die
een volledige partij van de Tsjechische scho-
nen van Corten uitzette. Voorlopig tot volle
tevredenheid van coördinator Johan

Steenks. Een mooi filmpje daarvan vind je
ook op onze website. SKP Friese boezem
sloot op 12 december de rij met een be-
faamde en indrukwekkende monsteropera-
tie waarbij ruim 2000 kilo, ruim 1000
Tsjechen over de Friese provincie werd ver-
deeld.  Ook daarvan kun je een prachtig
filmpje bekijken op onze website. 
Tussen Nieuwkoop en Friesland zaten een
aantal andere Nederlandse projecten, waar-
bij eind november werd geleverd aan het
AHV-SKP, SKP-GHV en SKP Zuide-
lijke Randmeren. Opvallend en raadsel-
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Teiltje karper van EDKOvis geleverd aan SKP-GHV in
oktober 2015

Uitzetting in het Gooimeer door SKP-ZRM
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achtig genoeg bleek de mengpartij van mooi
beschubde Tsjechen en Fransen van Corten
dat weekend minder vitaal en iets meer be-
schadigd dan daarvoor en daarna. Corten
bleek gelukkig  direct bereid om mee te den-
ken over verbeterpuntjes in het proces van
kweker naar het uiteindelijke uitzetten.
Lange opslag van karper is al  veel langer
een aandachtspunt van COS/BVK. Al met al
zijn we als BVK positief over de karperleve-
ranties van Corten 2015 . We kunnen haast
niet wachten om te zien wat er over een jaar
of vijf van met name de Tsjechische schonen
geworden is. 

Joris Weitjens

Klanken uit het Zuiden

Deze editie van 'klanken uit het Zuiden' staat
volledig in teken van de recente uitzettingen.
Hieronder een overzichtje per provincie. 

Oost-Vlaanderen
Op een novemberse maandagmorgen om-
streeks 9u30 verlaat ik de wekelijkse team-
vergadering, ik zat al eventjes op m’n
polshorloge te kijken tot de lange wijzer z’n
laagste punt had bereikt. Ik krijg enkele uur-
tjes vrij om de beloofde pareltjes van Vis-
kwekerij Corten hun nieuwe thuis op de
Schelde te bezorgen. Op de parking van

school staat John Vandamme, BVK-lid en
geconcentreerde secretaris tijdens uitzettin-
gen, mij op te wachten. Het gesprek tijdens
de rit Kortrijk-Oudenaarde gaat dan ook al
gauw over de nieuwste lichting spiegelkar-
pers en de verbetering van het schubben-
kleed, een zegen voor de karpervissers en al
helemaal voor de matchers van dienst. Aan-
gekomen aan de Schelde blijkt al gauw dat
de interesse voor het spiegelkarperproject
alleen maar in de lift zit. Een tiental vrijwil-
ligers staan klaar om de handen uit de mou-
wen te steken. Niet veel later zien we de
vrachtwagen van de familie Corten de straat
indraaien. Kim Corten hield z’n belofte en
levert ons 68 weelderig beschubde, speciaal
voor de hengelsport geselecteerde spiegel-
karpers uit een Tsjechische kwekerij. Dank-
zij de vele helpende handen kunnen de
spiegels al gauw hun nieuwe thuis verken-
nen. De vissen worden netjes verdeeld over
de verschillende sluisvakken tussen Gent en
Wallonië. Hiermee wordt de derde editie
van een driejarige herstelbepoting van de
Schelde tot een goed einde gebracht. Nu al
meegeven dat ook volgend jaar de Schelde
op het bepotingsplan staat. De visserijbiolo-
gen zijn inmiddels overtuigd van onze goede
en weldoordachte bedoelingen, en plaatsen
vol vertrouwen opnieuw spiegelkarper op de
bepotingslijst van de Schelde.
Ondertussen reden de gebroeders Corten
verder richting Watersportbaan Gent. Ook
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daar stond een enthousiast team te popelen
om 56 spiegelkarpers toe te vertrouwen aan
de Watersportbaan en Gentse binnenwate-
ren in het kader van een onderhoudsuitzetting.

Een week later staat het team opnieuw pa-
raat. Dit keer aan de oevers van een andere
Vlaamse rivier, nl. de Leie. Hier gaan exact
90 spiegeltjes, na de gebruikelijke fotoshoot
en bijhorende zorgvuldige administratie, het
koude rivierwater verkennen. Opnieuw
prachtige schilderijtjes aangeleverd door
Corten, in deze lichting zitten zowaar twee
perfecte volschubspiegels. De beschadiging
valt vrij goed mee, een teken dat deze visjes
nog niet zo heel lang geleden de opkweekvij-
ver verruilden voor tijdelijke opslagbakken.
Een positief teken dat doet hopen op een
goeie overleving! 

Ook het Provinciaal domein ‘t Leen te Eeklo
stond opnieuw op het herbepotingsplan en
mocht rekenen op 14 spiegeltjes, gezamen-
lijk goed voor het vooropgestelde gewicht
van 20kg.

De toekomst ziet er dus in Oost-Vlaanderen
dankzij de inzet van de vrijwilligers en de
samenwerking met de Provinciale Visserij-
commissie rooskleurig en weelderig be-

schubd uit. Een speciaal dankwoordje dient
volgens mij zeker uit te gaan naar Jeroen
Verschaeve. Zijn vele uren voorbereiding
leggen ons hoegenaamd geen windeieren.

12

Schilderijtjes waar elke karpervisser van droomt

Kim Corten toont met gepaste trots een heerlijk be-
schubde spiegel
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West-Vlaanderen
Zoals jullie reeds konden lezen in Filips
voorwoord werden ook in de provincie
West-Vlaanderen de mouwen opgestroopt. 

Voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk werd het
zelfs een ware primeur. Voor de allereerste
keer werden er spiegelkarpertjes (125kg) in
het kader van een spiegelkarperproject uit-
gezet. Het sluisdeel Moen-Zwevegem mocht
als eerste z’n nieuwe bewoners verwelko-
men. Volgend jaar is het sluisdeel Zweve-
gem-Kortrijk dan aan de beurt. Hiermee zal
het bestand een mooie boost krijgen. De
hvr’s wezen immers uit dat er voornamelijk
nog een ouder bestand rondzwemt.

Ook de Leie in West-Vlaanderen mocht die
dag rekenen op 135kg spiegelkarper, leve-
rancier van dienst was hier Bynens. Er werd
een duidelijke inspanning geleverd om aan
onze vraag naar betere beschubbing tege-
moet te komen. Kale spiegels werden afge-
wisseld met enkele beter beschubde
exemplaren.

Vlaams Brabant
De Leuvense vaart kreeg een derde en laat-
ste reguliere uitzetting te verwerken en staat
nu netjes op een totaal van 279 projectspie-
gels. In de toekomst zullen kleine onder-
houdsuitzettingen het bestand op peil
houden. Het Zeekanaal mocht voor een
tweede keer aan de slag. Voor het tweede

jaar op rij werden er zo'n honderd Corten-
spiegeltjes uitgezet. Het reguliere bepotings-
plan voorziet volgende winter in een derde
en laatste uitzetting van zowat 170kg spie-
gelkarper. De recente uitzettingen zullen het
aantal terugmeldingen volgend jaar onge-
twijfeld nog wat opkrikken, en ook deze pro-
jecten een naam bezorgen die op de
Vlaamse SKP-kaart staat. 

Antwerpen en Limburg
Ook deze twee provincies hebben karper uit-
gezet. Op het Albertkanaal (provincie Ant-
werpen) werd zo'n 200kg karper vrijgelaten,
de info daarrond is eerder karig. Idem ei-
genlijk voor Limburg. Daar is naar traditie
zo'n goeie duizend kilogram K1-K2 uitgezet.
Deze visjes gingen niet op de foto, en leve-
ren aankomende winter een niet aflatende
strijd tegen de elementen (predatie, stress,
…). Hopen maar op een aanvaardbare over-
leving van deze jonkies.  

Maiko Busschaert en Filip Matthys

Schubs en edelschubs 

Het is een feit dat de BVK is opgebouwd
rond de SKP’en in Nederland en België. Wij
kunnen en willen niet zonder de monitoring
die SKP’en zo uniek maakt. Dat neemt niet
weg dat het uitzetten van (edel)schubkar-
pers een aanwinst kan zijn.
Eerst maar even de definitie van edelschub-
karper... Dat had je gedacht. Zo eenvoudig is
dat niet. Voor de OVB  wilde karpers opnam
in het kweekprogramma was het leven sim-
pel en maakte men slechts onderscheid tus-
sen kweekkarper/edelkarper aan de ene
kant en wilde karper aan de andere. Tot de
edelkarpers behoorden naast rijen, spiegels
en leders ook schubkarpers. De kruising tus-
sen wild en edel die de OVB in de kwekerij
toepaste compliceerde de terminologie.
Sinds de jaren 1970 leverde de OVB bijna
uitsluitend karpers met een variërend per-
centage wild bloed. 
De OVB deed daarmee iets wat in de natuur
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zelf allang aan de gang was: vermenging van
wildstammen en kweekstammen. Helemaal
niet vreemd dus dat die zogeheten wild-
bloedhybrides van de OVB vaak worden ver-
ward met IJsselmeerschubs, schubs van
andere open wateren, maar ook vaak met
polderschubs.
Om het onderscheid met die wildbloed-
hybrides duidelijk te maken spreken we
sinds ongeveer 2000 steevast van edel-
schubkarpers. Daar wordt onder verstaan:
gekweekte schubkarpers waar nauwelijks of
geen wildbloed in is vermengd. 
Op het gros van afgesloten big-fish wateren
is geen of heel weinig natuurlijke aanwas
van karper en sterven schubkarpers dus net
zo hard uit als spiegelkarpers. Daar is het
uitzetten van (edel)schubkarpers dus ook
net zo hard nodig als het uitzetten van spie-
gelkarpers! 
Iets anders ligt dat in het gros van de open
wateren in Nederland en België. Daar is
meestal sprake van semi-natuurlijke popu-
laties en die bestaan bijna uitsluitend uit
schubkarpers. Toch zijn die, afhankelijk van
de heersende omstandigheden en het per-

centage ‘kweekbloed’,  lang niet altijd van
het standaardtype: slank gebouwd en maxi-
maal 12 kilo. Als je goed kijkt, zeg maar met
de bril die wij op hebben bij het van spiegel-
karpers, zie je dat er zeer verschillende
typen rondzwemmen. Ook typen die algauw
voor edelschubkarpers worden versleten
terwijl het gewoon in de natuur geboren ver-
wilderde schubs zijn. 
Onze verwachting is  dat in die open wate-
ren juist ook door onze uitzettingen met
spiegelkarpers er vanzelf kruisingen ont-

staan (zijn) die schubkar-
pers interessante genen
meegeven. Dat mag je best
veredelen noemen. Daar
hoef je dus ook niet per se
edelschubs uit te zetten
om een aantrekkelijk en
gevarieerd schubkarperbe-
stand te krijgen. 
Dat de BVK in bepaalde
gevallen ook in open wate-
ren aanraadt om edel-
schubkarpers uit te zetten
heeft te maken met het
‘monitoringsprobleem’.
Dat klink tegenstrijdig
maar is het niet. 
Juist kale spiegelkarpers
fotograferen, meten en
wegen lijkt tegenwoordig
vaak eerder een symboli-
sche handeling, een ritueel
zonder wetenschappelijke
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Belgisch kanaal in de ge-
daante van edelschub

Fraai winters edelschubje van de Amstel



waarde, doordat een adequate monitoring
vanwege bijna onmogelijke matching al in
de kiem is gesmoord. Dan werkt het beter
om die kale vissen te vervangen door edel-
schubkarpers en slechts de beter beschubde
spiegelkarper te bestemmen voor monito-
ringsdoeleinden. Iets om over na te denken.

Joris Weitjens

Maiko en Filip on tour

De herfstvakantie stond weer voor de deur
en aangezien wij beiden in het onderwijs
werken de ideale gelegenheid om een ver-
volg te breien aan onze touredities.
Tijdens een vorige zomereditie was de Leie
ons niet goed gezind. Een blank was ons
deel. Aangezien rivieren best wel wispelturig

kunnen zijn hadden we de moed geenszins 
verloren en werd het plan voor een herkan-
sing al gauw gesmeed. Twee dagen voorvoe-
ren met enkel en alleen boilies zou voldoen-
de moeten zijn. Mijn ervaring is dat als je ze
na twee dagen nog niet op de stek hebt ge-
kregen, je je tijd beter elders op de rivier kan
spenderen. Ook werd er op twee paarden
gegokt, indien de ene stek niet liep konden
we na enkele uren uitwijken naar een
tweede aangevoerde (reserve)stek. Tijdens
beide wandelingen langs het jaagpad genoot
ik van het zichtbaar veranderende seizoen.
De karpers moesten deze verandering toch
ook best wel hebben gemerkt want ook hun
eetlust was veranderd tegenover de eerdere
zomersessie.
Na een uurtje besloot een typische rivier-
schub van om en bij de 3kg de rust en ons
gesprek tijdelijk te onderbreken. Een leuk
begin en al helemaal omdat we beiden toch
wel meer genieten van een vangst bij dag-
licht. Niet veel later vertrok dezelfde hengel
opnieuw, het was snel duidelijk dat het deze
keer om een betere vis ging. Halverwege de
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rivier doorbrak plots een hoge rug het water-
oppervlak, ik wist het bijna zeker… dit was er
één! Het werd een blij weerzien met project-
spiegel OVL 032, ik mocht deze vis namelijk
in het voorjaar reeds netten voor mijn pa op
toen 10.5kg. Bij deze vangst echter woog de
032 exact 11.8kg, mijn grootste projectspiegel
tot nog toe. Deze vis was destijds bij uitzet in
november 2011 de tweede grootste vis van de
lichting, nl. 2.4kg en zit dus waarschijnlijk
nog steeds bij de top van zijn/haar klas.

Gelukkig liep niet veel later één van de hen-
gels van mijn invitée af, ook Filip kon deze
sessie besluiten met een projectspiegel
vanop de Leie.

Daarna was het voor de vissen blijkbaar wel-
letjes en besloten ze andere oorden op te
zoeken, we visten nog eventjes door maar
kregen geen beet meer. De reservestek lieten
we maar voor wat ze was, onze eerste stek
had zich namelijk van haar beste kant ge-
toond en onze BVK-gerelateerde gesprekken
deden de tijd voorbij vliegen.
Best wel bijzonder om twee projectspiegels
op één sessie te vangen, we voelden ons dan
ook terug twee kinderen die net hun sinter-
klaasgeschenk hadden ontvangen.
Volgend jaar meer tournieuws!

Maiko Busschaert

We hebben genoten. Tot volgend jaar!

De terugmeldteller

Het kalenderjaar 2015 zit er alweer bijna op.
Ook benieuwd hoe goed andere projecten
het gedaan hebben? In deze vertrouwde ru-
briek duiken we traditiegetrouw in de log-
boeken van diverse spiegelkarperprojecten
in Nederland en Vlaanderen.
Beginnen doen we met Vlaanderen. On-
danks een tegenvallende oktobermaand
(wat terugmeldingen betreft), kon KGO als-
nog 77 terugvangsten scoren. Een verbete-
ring van vorig jaar (62 meldingen in 2014)!
SKP Leie is opnieuw knap tweede met 34
meldingen. Het oudste project in Vlaande-
ren op de IJzer houdt het bij een keurige
veertien. De Damse vaart klokte halfweg de-
cember af op tien meldingen, terwijl het ka-
naal Roeselare-Leie vijf meldingen mocht
bijschrijven. Nog in de kinderschoenen,
maar al meteen goed voor eveneens vijf mel-
dingen is SKP Zeekanaal. Het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke houdt het op drie,
een zelfde cijfer is er voor het jonge SKP op
de Schelde. De Watersportbaan te Gent
hinkt iets achterop met twee meldingen.

In Nederland is SKP Brielse Meer en Ber-
nisse absolute koploper met 107 meldingen.
Van de in totaal 552 uitgezette vissen zijn nu
161 verschillende spiegels gevangen. Het be-
wijs dat facebookmonitoring absoluut een
meerwaarde kan betekenen. SKP Lelystad
scoort bovengemiddeld met 65 meldingen,
terwijl SKP Hoge en Lage vaart 43 spiegels
kon herkennen. SKP GHV Den Haag mag
zich met 61 meldingen absoluut een bloei-
end project noemen. SKP ONI Terneuzen zit
met 56 meldingen Den Haag op de hielen,
en mocht eerder dit najaar al de wisseltrofee
van het internationaal terugmeldweekend
naar zich toe halen! 

Het project op boezemwater van de AHV is
dit jaar geëindigd op 74 gematchte spiegels,
waarmee de dalende trend van de afgelopen
jaren doorzet. Verspreiding van projectspie-
gels over een veel groter oppervlak dan de
eerste jaren na uitzetting lijkt hiervan de
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grootste oorzaak. Ook behoren de ‘naïeve
jaren’ van zowel de projectspiegels als de
melders definitief tot het verleden (doorden-
ker). Het project van de Zuidelijke randme-
ren (SKP-ZRM) scoort met 38 matches iets
onder het gemiddelde voor dit project. 

Filip Matthys

Spiegel van de maand
december

Appelsientje 
Een tijdje geleden hebben we afge-
sproken in deze rubriek ook ‘gewone’
spiegels een kans te geven. Gewoon is
deze spiegel van de maand echter
niet. Het is een van de mafste spie-
gels  die ik ooit heb gezien en z’n ver-
haal is al net zo maf. Het valt niet
mee om het bijzondere verhaal van
Appelsientje in het keurslijf van deze
rubriek te dringen. We geven de
voorlopig laatste trotse vanger, Pim
Zoeter, graag de ruimte voor zijn
ontmoeting.

Na eind september 2015 voor de tweede keer
te zijn verhuisd dit jaar nam de drang naar
de waterkant weer toe, er moest gevist wor-
den. Nog voor de dozen zijn uitgepakt stap ik

met een zak boilies en een katapult op de
fiets. Aan de grachten aan deze kant van de
stad heb ik honderden uren vertoeft, zowel
met als zonder hengels. Karper is misschien
bij elke brug wel te vangen, toch heb ik zeker
een paar duidelijke voorkeuren. De keuzes
zijn dan ook snel gemaakt, een drietal be-
kende stekken worden van voer voorzien. 
Ik vis enkel ochtendsessies. Ten eerste
omdat de ochtenduren bewezen aasuren
zijn, ten tweede omdat het hier 's avonds
toch niet helemaal prettig (lees veilig) is in je
eentje aan de waterkant. Overdag is het mij
te druk met bootjes. De ochtenden dus!
Vol vertrouwen verschijn ik de bewuste zon-
dagochtend aan de waterkant. De zondag-
ochtenden zijn eigenlijk het lekkerst om te
gaan vissen, de eerste uren van je sessie is
de stad nog in een diepe slaap. Op een en-
kele nachtbraker die vanuit de kroeg rich-
ting huis slingert zie of hoor je niemand,
enkel de meerkoeten, eenden en zwanen die
hier volop aanwezig zijn. Deze ochtend is de
stad bedekt onder een dikke laag mist. Als
de mistflarden langzaam optrekken ont-
waakt de stad, voor mij is dit genieten pur
sang. Dan komt na bijna twee uur één van
de hengels tot leven, na enkele minuten
komt de vis vast te zitten. Wanneer ik de lijn
los krijg heeft de vis de haak uitgespuugd, ik
baal als een stekker. Het originele plan was
om nu te verkassen naar één van de andere
aangevoerde stekken, maar ik besluit daar-
van af te wijken. Ik heb een onderbuikgevoel
dat er nog iets gaat gebeuren. Ik voorzie de
hengel van een nieuwe rig en een verse boi-
lie en werp snel weer in onder de brug. Mijn
keuze lijkt de juiste te zijn want binnen een
half uur knalt de hanger van dezelfde hengel
tegen de blank. Binnen een seconde heb ik
de hengel in m'n handen en probeer de run
te blokkeren. Dan voel ik iets wat ik niet wil
voelen, de lijn zit wéér vast, maar nu onder
de brug. Met het hart in mijn keel staar ik
verslagen onder de brug, twee vissen ver-
spelen op één morgen is wel heel erg zuur.
Ik leg de hengel terug in de steunen, maar er
gebeurt niets. Als laatste poging klauter ik
met de hengel de brug op om druk te zetten
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Marcel Aarden met één van de vele terugmeldingen
van SKP Brielse meer en Bernisse
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vanuit een andere hoek. Opeens voel ik een
tik op de top, de vis zit er nog aan! Dat had
ik eigenlijk niet meer verwacht, een klein
sprankje hoop gloort. Dan voel ik de lijn een
beetje bewegen en langs een obstakel schu-
ren, de stress slaat weer toe. Ik besluit de
druk te verlichten en hoop dat de vis zelf
loskomt. Beetje bij beetje veert de hengel
rechter en draai ik centimeters nylon op de
spoel. Dit herhaalt zich een kleine minuut
die uren lijkt te duren, dat springt de lijn
plotseling los en komt de vis boven. Mijn
hart slaat over. Ik zie de rug van een oranje
koi, Dé oranje koi van de Amsterdamse
grachten! Enkele malen heb ik deze vis de
afgelopen jaren zien zwemmen en nu hangt
hij aan de andere kant van mijn lijn. Vanaf
dat moment begint de dril pas echt. De koi
neemt meerdere harde runs onder de brug.
Steeds weet ik de vis weer terug te krijgen

onder de top. Bij de laatste run heb ik het
idee dat de vis zo'n beetje aan de andere
kant onder de brug vandaan moet komen,
maar verspelen is geen optie, mijn naam
staat op deze vis. En dan eindelijk weet ik de
vis het net in te loodsen. Ik sta letterlijk te
trillen op m'n benen, het gevoel op dat mo-
ment is moeilijk te beschrijven. Minuten
staar ik naar de vis in mijn schepnet totdat
de euforie de spanning in mijn lijf verdrijft.
Yes, yes, yes! Een vis die ooit al eens de
cover van Dé Karperwereld sierde is voor
even de mijne, een vangst om nooit meer te
vergeten. 

Pim Zoeter

Commentaar
Je kunt je haast niet voorstellen dat de
vangst van zo’n vis geen bijzondere plek
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krijgt bij de vanger. Rolf Bouman, de naam-
gever van de vis en trotse poseur op de cover
van De Karperwereld, zag  er zelfs het ul-
tieme, doch bedrieglijke, voorteken in dat
Nederland die zomer 2012 Europees kampi-
oen zou worden. 

Zoals Pim al schrijft is Appelsientje al enkele
jaren een bezienswaardigheid in de Amster-
damse grachten die heel af en toe wordt ge-
vangen. Zelf heb ik Appelsientje één keer
gezien. Dat was op een warme dag in juni
2003. De vis zwom zwanger rond op de
hoofduitzetplek van het AHV-SKP. En hoe-
wel ik toen aan de oppervlakte vissend met
kattenbrokken louter voor projectspiegels
ging, wilde ik voor deze gek gekleurde vis
wel een uitzondering maken. Ik zag pas dat
het een spiegel was toen ze in het net lag. Ik
heb niet zo’n verstand van ‘koi’. Als jongens
noemden wij dat goudkarpers. Ik vroeg het
de kenners en die vonden dit toch echt een
‘ghost’ wat zoveel betekende als ‘een mis-
lukte koi’. Kijk ook eens naar die gekke
staart, zeiden ze. Dat haalde toch veel van
m’n trots over deze vangst weg.  

Het kan nòg minder heroïsch. Een paar jaar
terug kwam ik Arie Oudshoorn tegen aan
het IJmeer. Ik weet niet hoe we erop kwa-
men, maar Arie beweerde ooit rond 2000
een vreemd gekleurde spiegel met soortge-
lijke gescheiden staartlobben te hebben ge-
vangen in het IJmeer. Na de recente vangst
van Pim Zoeter bedacht ik om Arie 
Oudshoorn een paar foto’s te sturen en hem
te vragen of het inderdaad om dezelfde vis
ging. De bevestiging kwam snel in de vorm
van twee gescande foto’s. Die waren der-
mate ontnuchterend dat ik direct begreep
dat Arie ‘m destijds had geknepen voor het
leven van die raar gekleurde vis.  

Hoe deze voor dood versleten spiegel via een
labyrint 20 km verderop in de grachten te-
recht is gekomen is een raadsel op zich.
Dankzij het AHV- SKP kunnen we er toch
iets over zeggen. Het is een zeldzaamheid
dat in het IJmeer en randmeren uitgezette

Appelsientje en
Joris  in 2003

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

Appelsientje in 2000, 
gevangen door Arie Oudshoorn



projectspiegels naar ‘binnen’ (het gaat niet
zonder schutsluis of vispassage) komen.
Daarentegen keren veel naar buiten ge-
zwommen vissen wel weer terug naar de
Amstelboezem. Niet onwaarschijnlijk dus
dat de roots van Appelsientje wel degelijk in
de grachten van Amsterdam liggen. Ineens
zie ik het voor me, een tikkeltje bekakte,
enigszins gezette en hoogst esthetische vij-
verbezitter in Amsterdam-Zuid die op een
zondagochtend begin jaren negentig zegt:
weg met dat lelijke beest... 

Joris Weitjens

Algemene ledenverga-
dering en open meeting

Op zaterdag 23 januari 2016 gaat onze
derde Algemene Ledenvergadering door in
het gezellige Wapen van Diemen. 
Aansluitend op de ALV volgt de open mee-
ting, toegankelijk (en uiteraard gratis!)
voor iedereen. 

De dagindeling ziet er als volgt uit:

11h tot 12h:
Algemene ledenvergadering. 
Enkel toegankelijk voor BVK-leden.
Agenda: kasverslag – bestuur (verkiezing,
aanstelling, ...) – terugblik  werkingsjaar
2015 – vooruitblik op 2016
12h tot 13h: 
Pauze. Snacks en dergelijke te verkrijgen in
het Grandcafe. 
13h tot 15h: 
Open meeting, toegankelijk gratis voor
zowel leden als niet-leden  
      
Het actuele thema van het mid-
dagprogramma is: 
(natuurlijke) voorplanting van karper. Een
onderwerp dat, getuige ook de BVK-en-
quête: ‘karperbestanden van open wateren’,
menig karpervisser zorgen baart. 
Wat is er toch aan de hand met die fraaie
semi-natuurlijke bestanden in ondermeer

het IJsselmeergebied, de Benedenrivieren
en veel andere systemen? 

Weliswaar verzacht het beduidend hogere
gemiddelde gewicht van gevangen karpers
het leed, maar het aantal uren per geviste
karper gaat op veel open wateren rap om-
hoog. Zonder bijzondere inspanningen vis je
algauw achter het net. We gaan deze middag
op zoek naar antwoorden op vragen als:

•     Staan de karperbestanden van 
      open water op instorten?
•     Wat gaat er mis in de fase van paai 
      tot k4-vis?
•     Wat zijn de vooruitzichten, gezien 
      de veranderde waterkwaliteit en het 
      veranderende klimaat?
•     Kunnen en moeten we het gebrek 
      aan aanwas compenseren met 
      uitzettingen?
•     Kunnen we met de BVK, buiten 
      het beschermen en uitzetten van 
      karpers, iets betekenen in het 
      verzinnen van maatregelen om 
      succesvolle voorplanting te bevorderen?

We willen deze dag gebruiken voor een seri-
euze voorzet. Zoals bij de BVK gebruikelijk
doen we dat in een interactieve setting. Aan de
hand van de resultaten van de enquête en on-
dermeer mooie paaiopnames gaan we het ge-
heim van succesvolle voorplanting ontrafelen. 

Je bent van harte welkom!
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