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Woord vooraf

Daar zit je dan, koukleumend in je
stoeltje. Nog ’n half uurtje. Voorlopig
mocht je geen actie optekenen, nog
niet het minste stootje. Wat wil je ook
bij een watertemperatuur van amper
7°C. De thermos met verse koffie
bleek vanmorgen wel erg snel leeg.
We zijn begin april, verdorie!

Troost je, het bleek overal een erg lastige
voorjaarsstart. Terugmeldingen komen niet
of erg traag op gang. Wat ’n contrast met
vorig jaar, maart leek toen wel in de zomer
te vallen. De karpers gooiden de laatste
bloedzuigertjes al snel van zich af, en gingen
aan het zwemmen. Wat ’n contrast met
2015.
Die paar kansjes die je krijgt, moet je ge-
woon verzilveren. Of sterker, beschouwen
als goud!  
Wat brengt ons 2015? De BVK werkt mo-
menteel aan een inventarisatie van alle
SKP’en in Nederland en België. Doel; het in
kaart brengen (letterlijk dan) van alle open
waters waar ooit projectspiegels zijn uitge-

zet. Ook de enquête zijn we nog niet uit het
oog verloren. Wel moesten we al meer dan
eens vaststellen dat een onderwerp met ho-
gere urgentie onze enquête-planning in de
war gooit of gooide. In 2015 blijven we in-
zetten op items die ons voorheen geen wind-
eieren hebben opgeleverd. Denk aan de
nieuwsbrief, het screenen van vangsten,
overleg met kwekers, het terugmeldweek-
end, rond de tafel zitten met waterbeheer-
ders, aanwezig zijn op beurzen en meetings.
Kortom; je hoort nog van ons!

Filip Matthys

Bestuursmededelingen

Ons vijftallig bestuur is nog steeds op zoek
naar versterking! Heb je een kloppend hart
voor SKP’en? Heb je een vlotte pen? Wil je
meedenken aan onze toekomst? Of draag je
op vandaag een SKP, en wil je de opgedane
kennis delen met andere projectverantwoor-
delijken? Meld je gerust aan via
contact@karperbeheer.nl
Misschien vind je het screenen van terug-
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meldingen wel leuk. Aarzel dan niet om deze
passie kenbaar te maken bij een spiegelkar-
perproject in jouw buurt. Misschien is jouw
hulp daar meer dan welkom, en wordt het
monitoren van dat project naar een hoger
‘level’ gebracht. Vrijwilligers zijn op vandaag
kostbaar goed, nu al bedankt voor je eventu-
ele bijdrage binnen het SKP-wereldje.

In de spiegel van… 
Kees Ouwehand

Zen en de kunst van karpervissen
Dit motto gebruik ik sinds jaar en dag op het
CarpBoard forum waarvan ik een van de mo-
derators ben. Het combineert twee liefhebbe-
rijen. Het karperen zal voor de meesten die
dit lezen wel duidelijk zijn. Mijn belangstel-
ling voor karpervissen als specialisatie binnen
de sportvisserij begon in de jaren '70. En nog
altijd ben ik daar op de een of andere manier
mee verbonden. Nu op verzoek van de BVK
als hun penningmeester. Ik heb een warm
plekje voor karper en help graag dit initiatief
mogelijk te maken met het oog op de toe-
komst van de karper in Nederland. Maar van
daadwerkelijk vissen komt het eerlijk gezegd
niet meer zo. Na een recent probleempje met
mijn hart ben ik gezonder gaan leven. Dat
houdt onder meer in dat ik tegenwoordig
sport. Ik combineer fitness met wielrennen en
wandelen. Dat doe ik met veel plezier. Geen
tijd over om zittend aan de waterkant uren te

maken om een karper te vangen. Maar wie
weet komt het er weer van als ik met pensioen
ben. Hoewel dat ook een rekbaar begrip ge-
worden is. Niet lang geleden zou ik al met
pensioen gegaan zijn nu ik onlangs de leeftijd
van 60 heb bereikt. In de laatste mededeling
hierover van het fonds lees ik dat inmiddels
70 een optie is, zolang de baas dat goed vindt.
Die baas is dan een oliemaatschappij waar ik
binnen hun proces en technologie organisatie
werk aan de ontwikkeling van katalysatoren
voor de olieraffinage. Overigens is het uitste-
kend werk, dus ik mag niet mopperen. Zeker
niet als ik kijk naar mannen in andere landen.
De leeftijdsopbouw in bijvoorbeeld Japan ligt
zo een 20 jaar op ons voor en daar is het heel
gebruikelijk om vrijwillig op je 70ste met pen-
sioen te gaan, ondanks de officiële leeftijd van
60 jaar. En zo komen we bij het zen deel van
mijn motto. Dat heeft te maken met mijn in-
teresses voor de Japanse cultuur. Veel daar-
van kent invloeden van het zenboeddhisme
dat daar zo een 800 jaar geleden overkwam
uit China. Mijn interesse begon in de jaren
'80 toen ik een eengezinswoning huurde met
tuin. Dit was geheel nieuw voor mij. Ik was
niet anders gewend dan in een flatje te wonen
met hooguit een betonnen balkonnetje met de
toen gebruikelijke ijzeren vuilnisbak. Om de
kunst van het aanleggen van een tuin af te kij-
ken was ik veel in tuincentra te vinden. Bij de
modeltuinen van de gebroeders Koelemeijer
in Zuidoostbeemster waren 2 Japanse tuinen
die mij direct boeiden. Van het een kwam het

Achtertuin met vanzelfsprekend koi in de vijver
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Foto Joris:
September 2008 hartje Amsterdam: 12.200 gr.

Foto Pascal:
September 2014 IJsselmonding: 15.600 gr.

AHV-projectvissen zwermen uit:
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ander. Inmiddels zijn zowel mijn achtertuin
als mijn voortuin op Japanse tuinen geïnspi-
reerd en is mijn interesse veel breder dan
tuinarchitectuur. Ik wordt weleens geksche-
rend "Japanofiel" genoemd. Een aanduiding
die sinds de 19de eeuw in gebruik is voor de
interesse die toen in Europa ontstond. He-
laas ziet mijn vrouw vliegen helemaal niet
zitten. Een dezer dagen vlieg ik daarom met
mijn zoon voor de vierde keer naar Kyoto,
het historische centrum van Japan. Ik zal
daar wederom vele tuinen, tempels en kun-
sten bekijken. Steden bezoeken is weer een
andere liefhebberij. Ook met mijn dochter ga
ik regelmatig op reis. Momenteel minder
vaak en blijven we ook iets dichter bij huis.
Zij is inmiddels namelijk moeder van onze
kleindochter en heeft even daarmee een
minder grote actieradius. Het zen deel op
zich? Ik ben geen praktiserend volgeling van
het zenboeddhisme maar wel een geïnteres-
seerde sympathisant. De Zen-levensfilosofie
kent veel raakvlakken waarvan ik denk dat er
overeenkomsten met mijn inzichten zijn. Los
van de meditatieve oefeningen die mij te
moeizaam zijn hecht ik bijvoorbeeld waarde
aan bescheiden eenvoud. Terugkomend op
het motto: een beetje zen kan zeker geen
kwaad bij het moderne karperen dat steeds
meer vervreemd van wat oorspronkelijk in
de jaren '70 het idee was. Een hobby waarbij
je met eenvoudige, functionele middelen in
alle rust opgaand in de omgeving een van de
meest spectaculaire vissen tot aanbijten pro-
beert over te halen. 

SKP Kort

Spectaculaire zwervers 
Na een betrekkelijk luwe periode wat betreft
kandidaten voor onze rubriek: ‘projectspie-
gel van de maand’ verkeren we ineens in de
luxepositie dat er bij verschillende projecten
bijzondere meldingen binnenkomen. De
SKP’en in Lek en Nederrijn hebben het laat-
ste jaar niet te klagen over mooie meldin-
gen. Check hun Facebook-pagina maar eens
op de website van SKP Nederrijn en Lek.

Het blijkt steeds weer dat onderlinge uitwis-
seling van niet gevonden meldingen tussen
SKP’en de meest spectaculaire zwervers op-
levert. Lees dat vooral als stimulans!

AHV-projectvissen zwermen uit
2014 was toch al een bijzonder jaar voor het
AHV-project met meldingen van 50 km en
verder. Daar kwamen er onlangs nog enkele
bij. Een Valkenswaardschoonheid uit 1998,
vaker te bewonderen geweest in hartje Am-
sterdam dook bij Pascal Philippi op in de
monding van de IJssel op circa 90 km van
het uitzetpunt! (foto bladzijde 4)

Pendelaars
Pendelen over grote afstand is voor ons wel-
iswaar zo langzamerhand een bekend feno-
meen en toch sta je er steeds weer van te
kijken. Van een 2001-rijen van het AHV-
project kwam in september 2014 een mel-
ding van De Diemen na eerder tussen 2002
en 2014 verschillende keren van de Amstel
bij Amsterdam te zijn gemeld. Niets schok-
kends want slechts een kilometer of 7 uit el-
kaar. Het perspectief veranderde totaal toen
bleek dat dezelfde vis in mei 2014  nog in de
Lek bij Culemborg rondzwom! Meer over
deze bijzondere pendelaar in een van de vol-
gende afleveringen van Projectspiegel van
de maand. (foto bladzijde 6)

Gerrit Verschoor met een Amsterdamse pendelaar in
de Lek op een kilometer of 70 van huis!
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Mokumse Betsy
Ook Mokumse Betsy,  Projectspiegel van de
maand juli 2013, heeft het heen en weer ge-
kregen. De mooie vis leek steady op de
Nieuwe Meer te bivakkeren. In 2013 werd
de vis niet gemeld, maar in 2014 was zij
weer minimaal drie keer present rond de
vaste plekken en maakte zij menigeen blij.
Een van de vangers, Boudewijn Margadant,
wees me erop dat Betsy inmiddels ook op
Facebook rondzwierf. Wat bleek: onze Betsy
was er even tussenuit geweest en was zo’n
beetje aan de andere kant van Rijnlands

boezem nabij Leiderdorp op ruim 30 km
van het Nieuwe Meer twee keer achter el-
kaar gevangen in oktober 2013! Helemaal
niet uitgesloten dat mooie Betsy al meer uit-
stapjes heeft gemaakt; een schare hitsige
hommers in haar kielzog… (foto bladzijde 6)

Handen dichtknijpen
Elk SKP mag z’n handen dichtknijpen met
melders die buiten de geëffende paden hun
vissen vangen. Dat doet Arie Oudshoorn.
Van de drie vissen die hij onlangs meldde
van het immense Markermeer heb ik er tot-

Edwin Oosthoek met de teruggekeerde 
Betsy in augustus 2014 



nogtoe één kunnen matchen. Geen misselijk
visje dit, maar een prachtige 2006-kruising
van even meer dan 15 kilo. Uitzetplek: Gooi-
meer, Stichtse brug. De afstand tot het uitzet-
punt van circa 25 km is minder bijzonder dan
het feit dat deze vis de vele staande wanten
en andere netten die de laatste jaren in die
omgeving stonden heeft weten te omzeilen.

Joris Weitjens

Afronden doen we dit keer met een melding
uit Vlaanderen. BVK-secretaris Filip Matt-
hys kon recent twee piepjonge projectspie-
geltjes strikken. Het vangen zélf verliep
enigszins anders dan een standaard vangst.

Een kort verslagje:
10 April 2015, de eerste échte lentedag.  Met
pet en polaroïdbril speur ik langs het kanaal
Gent-Oostende. Tussen riet, drijfvuil en tak-
ken. Stiekem hopend een glimp op te van-

gen van karper, het liefst nog spiegelkarper.
Ik geef mezelf goede kansen, we halen voor
't eerst dit jaar de kaap van 20°C. En jawel,
bingo! Onder wat takken tref ik een school-
tje zonnende spiegeltjes. Kleine visjes, met
zekerheid spiegeltjes die we in december
2014 hebben uitgezet (Bynens). Onbereik-
baar vanaf de overkant. Praktisch is het
compleet ondenkbaar om mijn haakje onder
die takken te krijgen... En toch wil ik mijn
kans wagen, koste wat het kost. Mezelf dan
maar tussen de takken gemurwd. Met de
hengel nog in twee delen baande ik me 'n
weg tussen het hout. Haakje op de nylon ge-
knoopt, aasje erop, hengel ineen, en laten
zakken in de onmiddellijke buurt van mijn
mini-targets. Ruimte om te drillen had ik
niet. De hengel kon amper bewegen. Dat
wordt improviseren, moest er eentje toehap-
pen. Eerst met drijvende hondenbrokjes.
Straal genegeerd! Drijvende korst, idem.
Telkens weer de hengel uit mekaar halen om
bij de haak te kunnen. Dan maar een klein,

Een maatje van 
Arie Oudshoorn met
een juweel uit het
Markermeer
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zinkend vlokje op het haakje maat 9 ge-
fixeerd! En jawel, ik had hun interesse.
Twee keer sloeg ik mis, mijn hengel tegen de
takkenjungle... Twee keer ging het goed, en
kon ik de haak zetten. Ik had amper een half
metertje lijn uit staan, hoger kon ik de hen-
gel niet opheffen. De hengel werd behoed-
zaam naar achteren geschoven, waardoor
het kleine karpertje door het drijfvuil (afge-
storven riet) zo op mijn klaarliggende weeg-
zak getrokken werd. Een schepnet kon
immers al helemaal niet tussen die takken-
jungle. Ik waande me een beginnend forel-
vissertje, wat 'n amateurisme. Twee
spiegeltjes mochten mee op de foto. En alle
twee kon ik ze matchen! Het eerste visje was
een makkelijk herkenbaar beestje van 1,6kg
(uitgezet op 1,5kg), het andere opdondertje
was een ledertje van 0,8kg (uitgezet op
eveneens 0,8kg). Met dit frappant vangstge-
wicht misschien wel het allerkleinste pro-
jectspiegeltje ooit gevangen. Wat 'n sensatie,
wat 'n intense visserij. Heerlijk!

Filip Matthys

Beroepsvisserij en 
stroperij

Het is en blijft een nachtmerrie om ’s mor-
gens op je stek te komen om te voeren en
je treft de markeringsboeien van een groot
sleepnet (zegen). Het overkwam grootwa-
tervisser Pascal Philippi de laatste jaren
iets te vaak in het IJsselmeergebied en in
maart was het weer raak. Om iets aan het
machteloze gevoel te doen kun je best de
plaatselijke BOA bellen en tegelijk de Ne-
derlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) op de hoogte brengen. Die kun-
nen nagaan of er sprake is van illegale be-
vissing. Foto’s en filmpjes maken is het
beste dat je kunt doen. Dat deed Raymond
Hakkert afgelopen najaar en dankzij dat
filmpje ligt er een zaak tegen illegale be-
roepsvisserij in het IJsselmeer. 

Bezwaar tegen staand
want

Vorig jaar hebben wij als BVK bezwaar aan-
getekend tegen het afgeven van vergunnin-
gen voor staand want in het
IJsselmeergebied. We zijn vanwege de
SKP’en bijzonder belanghebbenden. De
door ons gevraagde terugzetverplichting
voor karper wordt weliswaar niet gehono-
reerd, maar met de argumentatie wordt
flink geworsteld door de staatssecretaris en
de argumenten blinken niet uit in kracht.
Onze spiegelkarpers zouden ook weg kun-
nen zwemmen en daardoor verloren gaan
voor onderzoek en er zijn immers ook an-
dere doodsoorzaken te bedenken. Ja, dat
haal je de koekoek. De brief van ons plus de
afwijzing en een reactie van Wijtze Tjoelker
vind je op onze website onder de knop be-
roepsvisserij. 
Ook in het benedenrivierengebied ging
Sportvisserij Zuidwest-Nederland zonder
succes in beroep tegen het door het Rijk af-
gegeven jaarlijkse vergunningen met zegen
en staand want (op schubvis). Het blijft een
gemiste kans dat sport- en beroepsvisserij er
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Een zinkend vlokje trok dit 1,6kg wegend spiegeltje
over de schreef...



binnen VBC’s de laatste 10 jaar zo weinig
van hebben gemaakt. In plaats van als vol-
wassen kerels goede afspraken te maken op
basis van geven en nemen, vechten ze elkaar
de tent uit. 
Wij weten niet of nauwelijks wat zich achter
de schermen afspeelt van verantwoordelijke
organisaties, wel kwam ons ter ore dat be-
roepsvissers van de (grote) rivieren in ge-
sprek zijn met de sportvisserij over
benutting waarbij de door ons opgestelde
richtlijnen voor karperbenutting uitgangs-
punt zouden zijn. Alleen de intentie al om er
samen uit te komen belooft al meer dan de
weg van rechtszaken en staan op je rechten. 

Stroperij met staand want (warnetten) is al jaren een
probleem waar ook karper gemakkelijk het slachtof-
fer van wordt. In Friesland werd onlangs een staand
want van een stroper aangetroffen met daarin een pas
uitgezette projectspiegel.    
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Overdragen monitoring

Aan een SKP beginnen is vaak gemakkelijker
dan het monitoringsgedeelte levend te hou-
den. Wanneer de screener minder werk
maakt van het zoeken naar plankfoto’s en
geen moeite doet om aan vangstfoto’s te
komen raakt zo’n SKP gemakkelijk in een
slaaptoestand. Het overdragen van de moni-
toring verloopt lang niet altijd soepel. Dat
heeft zeker niet altijd te maken met een ge-

brek aan goede opvolgers. Er lijkt een nieuwe
generatie screeners opgestaan met 
Marcel Aarden als waardig voorganger. 
De monitoring van de Haagse boezem is tot 
vreugde van oud trekker van dit SKP Hans 
Moolenaar in goede handen gekomen van
Erik en Juri Froger. Voor SKP Wilnis heeft
Mike Molleman de monitoring al even en-
thousiast op zich genomen en hij staat op de
nominatie om de stilgevallen monitoring van
het buurproject SKP Vinkeveen te gaan doen.

De grootste 

Het karperrapport Spiegelbeelden over de
data van Spiegelkarperprojecten laat helaas
op zich wachten en ligt al een tijd bij Sport-
visserij Nederland. Ter vervolmaking van
dat rapport hebben we aan het begin van dit
jaar bij diverse SKP- coördinatoren geïnfor-
meerd naar wat op dit moment de grootst 
gemelde spiegelkarper van hun project is. 

De respons was prettig genoeg erg goed.
Hoewel je uit een enkel plaatje snel de ver-
keerde conclusies kunt trekken geeft het
overzicht al met al toch een indicatie van de
groei-eigenschappen van spiegelkarpers van
uiteenlopende bloedlijnen in open wateren.
We laten hier alvast de resultaten zien van
twee verschillende projecten.
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SKP de Betuwe
Naam project: Spiegelkarperproject de Betuwe
Grootste karper gewicht: 16,5kg 
Lengte: Onbekend, maar bij een eerdere vangst 81 cm. /14 kg
Vangdatum/jaar: Intotaal 4 x gemeld: 
10/12/2006 – 05/06/2007 – 31/10/2009 – 07-05-2011
Lichting type en jaar: Duits via Valkenswaard 2004

SKP Almere
Naam project: SKP Almere 
Grootste karper gewicht: 15 kg
Vangdatum/jaar: 10-10-2014
Lichting type en jaar: Peschkes, uitgezet op 30 oktober 2010

Dennis Noordermeer met de record Duitser van de Linge in 2011 Ruud Wijnstra met een fraaie en snelgegroeide Pesches-spiegel



Ook in Vlaanderen (België) is er versterking
voor SKP IJzer. Benny Provoost heeft zich
vrijwillig aangemeld om de jacht te openen
op vangstfoto’s van IJzerspiegels die zomaar
opduiken op bijvoorbeeld Facebook. Het
matchen van spiegels is Benny niet vreemd
trouwens. Een heropleving van het allereer-
ste SKP in België ooit zit er dus aan te
komen. Opvallend en verheugend van de
nieuwe  generatie screeners is dat ze plank-
en vangstfoto’s plus alle data met vakman-
schap en heel veel plezier ordenen en bij-
houden.  

Geautomatiseerd 
matchen? 

Hulp bij matchen is geen overbodige luxe. Al
in de handleiding SKP’en uit 2006 staat de
zin: “Het ideaal voor het terugzoeken is voor
velen waarschijnlijk een effectieve zoekma-
chine op de computer. Voorlopig is dat toe-
komstmuziek, misschien wel een leuke
afstudeeropdracht voor een universiteit…”

Het gemis van een zoekmachine wordt
steeds nijpender nu er SKP’en zijn die jaar
na jaar honderden zwakbeschubde con-
sumptiespiegels uitzetten. Dergelijke soft-
ware kan zelfs weleens de redding zijn voor
de monitoring van die SKP’en en dat is ons
als BVK uiteraard veel waard. 
In 2010 leek er werkelijk muziek te zitten in
een vorm van automatiseren toen matching
van spiegelkarpers als projectvoorstel voor
studenten bij de studie kunstmatige intelli-
gentie aan de Universiteit van Amsterdam
werd aangeboden. Helaas bleek er toen geen
student bereid om hiermee aan de slag te
willen. Dankzij de inspanningen van Paul
Hendrix, een van de oprichters van de BVK
en thans verbonden aan de karpercommis-
sie van Sportvisserij Zuidwest-Nederland,
zit er weer schot in dit project. We hebben
gezamenlijk een projectvoorstel geschreven
en wederom ingediend bij de Universiteit
van Amsterdam, studierichting kunstmatige
intelligentie. Anders dan in 2010  is het nu
onderwerp voor een eindscriptie en wordt
het een afstudeerproject met de prachtige
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Mike Molleman met de huidige re-
cordspiegel van SKP-Wilnis: een
fraaie 2006-kruising van 12 kg.



titel: ‘Automated matching of scale patterns
in carp’, begeleid door een docent beeldbe-
werking. We hebben goede hoop dat dit gaat
leiden tot een vorm van automatiseren die
op termijn dienst kan doen als goede hulp
bij matchen. 

Zelf kweken

René Moolhuizen is onze adviseur met be-
trekking tot ‘kweekzaken’. Hij weet als geen
ander hoe lastig die materie is. Iedereen kent
de plaatjes van handgrote spiegeltjes waar je
spontaan van gaat kwijlen. Wat bevrucht kuit
scheppen en uit laten komen is de eerste
stap. In behoorlijke omstandigheden zonder
predatoren krijg je ze ook nog wel wat groter
maar dan pas begint het getob. Tenminste als
je ze uitzetrijp wil krijgen. Een karper is dat
pas bij circa 35 à 40 cm.  Dan heb je algauw
veel ruimte nodig en dan nog is de uitval in
de eerste winter en lente buiten enorm. 

Vind bijvoorbeeld maar eens bestaand water
waar geen snoek aanwezig is. Als het dan een
keer lukt zijn er altijd karpervissers die graag
een graantje meepikken. En dan raak je de
controle kwijt. Hij heeft het nu zover dat hij
met toestemming van de AHV en de beheer-
ders enkele nieuw gegraven wateren mag be-
nutten voor het kweken en opgroeien van
(mooie) spiegelkarpers. Afgelopen jaar had
hij succes in een sloot. In deze spiegeltjes zit
zowel Duits- als Valkenswaardbloed. Nu gaat
het pas beginnen want de sloot is te klein om
de karpers groot genoeg te krijgen. Voor
René bijna dagelijks werk dat hij - of het
loont of niet - met alle plezier doet. Voorlo-
pig blijft de oogst hooguit een kleine aanvul-
ling op het aanbod van echte kwekers.  Het
mag in ieder geval worden opgevat als een
signaal aan de reguliere kwekers en leveran-
ciers dat wij heel graag het bestaande aan-
bod van kaal omgebogen zien worden
richting ‘plaatjes’.
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Plaatjes maar hoe krijg je ze groot! 

René Moolhuizen voegt Villedonbloed toe 
aan een hotelvijver in Amsterdam



Enquête karperbestan-
den van open wateren

Filip Matthys noemde het al in het voor-
woord: verwerking en vooral analyse van de
gegevens van maar liefst 68 enquêtes (cha-
peau deelnemers!) kost veel tijd en dat doen
we tussen de bedrijven door. Patrick Stul-
tjens deed het nodige voorwerk door alle per
e-mail gestuurde resultaten in een Excelbe-
stand te zetten. Helaas is hij  niet meer be-
schikbaar voor de ‘job’ die nog resteert. We
zijn intussen toch een aantal stevige stappen
verder en we willen graag een tipje van de
sluier oplichten.  
Dit project is een zoektocht naar de samen-
stelling en omvang van semi-natuurlijke
karperbestanden in grote open watersyste-
men in Nederland en België. Er waren al
langer tekenen en signalen dat die bestan-
den afnemen. Wij willen niet alleen graag
weten of dat zo is en waar dat zo is, maar
vooral ook hoe dat komt en ten slotte of en
hoe daarop gereageerd kan worden.
Best verrassend voor ons is dat die trend er
niet overal is. Er zijn zelfs karperbestanden
van open watersystemen die, los van uitzet-
tingen, in de lift zitten. Juist die uitzonde-

ringen zijn erg interessant bij de zoektocht
naar omstandigheden die goed zijn voor de
natuurlijke aanwas van karper. Dat is be-
langrijk want het is zeer de vraag of je met
uitzettingen bestanden op zeer grote water-
systemen op een aanvaardbaar peil kunt en
wil houden. Buiten de prijs die je daarvoor
betaalt stuiten mega-uitzettingen algauw op
verzet van waterbeheerders en (de daar vaak
werkzame) visserijbiologen.
De crux lijkt dat karper succesvol paait wan-
neer ze als pioniers zo’n beetje het alleen-
recht hebben op stroken ondiep water.
Nieuw water en nieuw ingerichte wateren
bieden daardoor kansen voor natuurlijke
aanwas van karpers. Met de denktank van
de BVK willen we kijken hoever we kunnen
komen met het voorwaarden scheppen voor
succesvolle natuurlijke voortplanting van
karper. Denk daarbij aan voorzieningen in
aangelegde paaioevers/plasbermen/neven-
geulen die karper bevoordelen. 
Nog voor de zomer verwachten we de en-
quêteresultaten plus een eerste analyse te
kunnen presenteren. Als eerste krijgen alle
deelnemers aan de enquête een exemplaar
toegestuurd. 
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SKP’en in kaart 

Het ideaal van de BVK is een landelijk (zowel
Nederland als België) dekkend netwerk van
monitorende SKP’en in open en semi-open
watersystemen. Want zou het niet mooi zijn
als we met een druk op de knop kunnen zien
waar in de lage landen op de grotere open
wateren karperuitzetprojecten zijn (ge-
weest)?  Het kan een stimulans zijn voor kar-
pervissers en anderen om ook aan de slag te
gaan met een project, maar het is bijvoor-
beeld ook handig voor de karpervissers die
wil weten waar projectspiegels rondzwem-
men en werk willen maken van de BVK-te-
rugmeldgame... (zie elders in deze NB).
Om dit vorm te geven hebben we van be-
staande SKP'en informatie nodig over de
wateren/plekken waar ze wat en hoeveel
hebben uitgezet. Onlangs verstuurden we
aan verschillende project- coördinatoren
een inventarisatieformulier. Op basis daar-
van kunnen we een digitale waterkaart
maken. Sinds kort kun je dat formulier ook
online invullen en aanvullen op onze web-
site onder de knop enquêtes. Hoe eerder we
de informatie hebben des te eerder kunnen
we aan de slag. Een niet al te grote moeite
voor een groot plezier.

Groningen merkt

Eind februari startte Sportvisserij Neder-
land in de Groninger boezem een onderzoek

met 240 gemerkte spiegelkarpers afkomstig
van Carpfarm. Bij 36 van de uitgezette kar-
pers is in de buikholte een transponder plus
een zogeheten pit tag ingebracht.  Het on-
derzoek wordt gedaan om de waterschappen
(hopelijk) gerust te kunnen stellen over de
migratie van de uitgezette karpers. Men wil
de karpers niet in kwetsbare zijwateren heb-
ben. Op het moment dat de gezenderde kar-
pers het Noord-Willemskanaal verlaten gaat
er een signaal af. Wij zijn heel benieuwd wat
dit voor resultaten zal opleveren. SKP'en on-
dervinden vaak genoeg dat karpers met
name rond de paaitijd, de hoofdvaarten ver-
laten en de diepste en verste aders verken-
nen dus mag je dat ook in dit complexe
boezemsysteem verwachten. 
Voor degenen met SKP-bagage roept deze
methode van onderzoek veel (praktische)
vragen op. Wij zien niet meteen de meer-
waarde van het merken van spiegelkarpers
boven het fotograferen. Sterker, merkjes
sneuvelen vroeg of laat (gemiddeld 2 jaar),
waarna deze vissen individueel niet herken-
baar meer zijn. De spiegelkarpers zijn helaas
niet individueel gefotografeerd. De overige
36 spiegelkarpers zonder oranje merkje
maar met pit tag en transponder kunnen
wel individueel worden herkend. Als je er
eentje hebt gevangen dan moet je bellen met
de federatie die dan met een handscanner
langskomen. Zou dat werken?
We zijn ook zeer benieuwd naar de uitval
onder de uitgezette vissen. Naar onze bevin-
dingen spelen beschadigingen bij karpers

wel degelijk een belang-
rijke rol in de overleving
van vooral de eerste maan-
den na uitzetting.   

Joris Weitjens

Voor een SKP’er ziet de eerste
melding er nogal merkwaardig
uit. Zeer gemakkelijk herkenbaar
aan de schubben en toch een
merkje. 
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De terugmeldteller

De trouwe lezer van onze nieuwsbrief kent
deze rubriek intussen. Vanuit de luie stoel
even meekijken over de schouders van onze
projectverantwoordelijken. Hoe doen 'hun
projecten' het? Wie kan de hoogste score
noteren? 
SKP Brielse Meer en Bernisse prijkt alweer
bovenaan dit lijstje. Halfweg april kon dit
project reeds 22 meldingen noteren. Het
SKP van de Otheense kreek zit hen echter
op de hielen. Met 12 meldingen doet de pro-
vincie Zeeland het meer dan goed! Rondom
de Nederlandse hoofdstad is het beduidend
kalmer. De Zuidelijke Randmeren (SKP-
ZRM) ontvingen slechts één melding, de
Amsterdamse boezem (SKP-AHV) wacht
nog steeds op die ene seizoensopener...

In Vlaanderen gaat het kanaal Gent – 
Oostende (SKP-KGO) aan de leiding. Negen
meldingen (waarvan twee vangsten van de
december 2014 uitzetting)! Spiegelkarper-
project Leie is opnieuw tweede met zes mel-
dingen. SKP Damse vaart gaf één
schoonheid prijs. Vanuit de andere Vlaamse
projecten blijft het vooralsnog stil... 

Filip Matthys

Marc Paulus met een Hongaar (2010) van de Otheense
kreek, gevangen in februari 2015

Klanken uit het Zuiden

De BVK-terugmeldgame 2015
In het late najaar van 2014 aanschouwde ik
voor de allereerste keer de oevers van het ka-
naal Leuven-Dijle, in visserskringen beter
gekend als de Leuvens Vaart. Deze eerste
kennismaking vond echter plaats in het ge-
zelschap van pen en papier in plaats van
mijn geliefkoosde hengels. Mijn aanwezig-
heid had niets te maken met een geplande
vistrip, maar wel met een werkvergadering
op een dichtbij het kanaal gelegen school.
Voorbeeldig als ik ben, zij het ook wel met
voorbedachten rade een half uurtje aan het
kanaal te kunnen uitwaaien, was ik uiteraard
veel te vroeg om al present te tekenen in de
vergaderruimte. Een ideale gelegenheid dus
om een kort wandelingetje te maken langs
het kanaal. 
Het toeval wil dat er recent een spiegelkar-
perproject werd opgestart op dit kanaal. 
Uiteraard ligt de Leuvense Vaart niet echt
binnen mijn mogelijkheden (denk aan
100km, enkele rit) om er wekelijks een
nachtje mee te pikken op zoek naar één van
de gespiegelde prijsbeestjes. Het deed me
wel nadenken over het feit waarom ik eigen-
lijk de laatste jaren nogal vasthield aan de
voor mij gekende wateren. Inderdaad, een
uur kilometers brommen op overbezette
snelwegen ontzie ik mij vaak, maar soms kan
die extra prikkel er dan plots toch zijn om

die stap naar een nieuw en
onbekend water te zetten. 
Tijdens de lange rit naar
huis na de vergadering
bleef ik nadenken over die
extra prikkels die we soms
ervaren om een volledig
andere weg in te slaan in
onze hobby. Een prikkel die
een tweetal jaar heel hevig
aanwezig was in mijn visse-
rij was de SKP game. Gans
2012 en 2013 stonden voor
mij in het teken van zoveel
mogelijk projectspiegels
vangen op mijn geliefde 
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rivier de Leie. Het toenmalige puntensys-
teem per gevangen en gematchte spiegel
kon op heel wat enthousiastelingen rekenen
die elke week hoopten hun score aan te dik-
ken. De game leverde ondertussen ook nut-
tige info op voor de projectverantwoorde-
lijken. Toegegeven, het bracht in velen het
competitiebeestje naar boven maar het was
bovenal dikke pret. 
In 2014 werd gekozen voor een nieuw
thema. Toen bestond de kunst erin een spie-
gel te vangen die zo ver als mogelijk had ge-
zwommen. De afstand tussen vangst- en
uitzetplaats diende dus zo groot mogelijk te
zijn. De game leefde iets minder in mijn
eigen beleving maar leverde een welver-
diende winnaar op; Kim de Loor. Kim wist
een projectspiegel te vangen die ruim 55 ki-
lometers op de teller had!
Misschien had Filip wel oren naar een idee
voor een nieuwe terugmeldgame? Een game
die vissers zou prikkelen om net als ik eens
een volledig nieuw water te bevissen. Het
competitieve element kon aanwezig blijven
maar ondertussen mooi meegenomen was

het feit dat wateren waar vroeger reeds een
spiegelkarperproject plaatsvond maar waar
het terugmelden wat tegenvalt plots weer
nieuw leven kan worden ingeblazen. Wat
brainstormen met Filip leverde de huidige
formule van onze BVK-terugmeldgame 2015
Vlaanderen op. Dit jaar wint de visser die
projectspiegels gevangen heeft vanop zoveel
als mogelijk verschillende SKP’en. Indien
die formule aanslaat, kan in 2016 ook Ne-
derland mee op de kar springen! De tussen-
stand en melding zijn te volgen op een
aparte facebookpagina. Zoek maar eens
onder de naam ‘BVK terugmeldgame’. 
Filip en ik zullen er tijdens 2015 op uit trek-
ken om tijdens leuke gezamenlijke sessies
onze score te proberen op te krikken. Gezel-
ligheid en beleving staan centraal en vangen
we ondertussen een projectspiegeltje dan is
dit enkel surplus. Jullie zullen er uiteraard
als eerste van horen in deze nieuwsbrief
onder een nieuwe topic: Filip en Maiko on
tour!

Maiko Busschaert
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Maiko scoorde alvast
een punt in de terug-
meldgame met deze
fraaie Leie-melding



Projectspiegel van 
de maand april 2015

De Kogelgatspiegel
Een tijdje terug kreeg ik een mailtje van
Joris Weitjens. Via via had hij een foto van
Facebook geplukt waarop ik met een spie-
gelkarper sta. Nu vroeg hij mij of ik een bij-
zonder verhaal over deze spiegel zou kun-
nen vertellen. In eerste instantie had ik geen
flauw benul wat deze spiegel zo bijzonder
maakt, maar de ontwikkelingen staan niet
stil en dan ontstaat er toch nog een wetens-
waardig verhaal.
In november 2008 stond weer een uitzet-
ting in de planning, namelijk de tweede cy-
clus voor het Sneekermeer als onderdeel van
het tienjarenplan SKP Friese Boezem. Gren-
zend aan het Sneekermeer ligt een uitge-
breid polderstelsel welke middels een drietal
sluizen van het grote water wordt geschei-
den. In de zomermaanden worden de slui-
zen intensief gebruikt waardoor je niet kunt
spreken van een afgesloten water.
Het water herbergt een prachtig oud be-
stand aan karpers. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw huisden er ook een flink aantal
spiegelkarpers. Niet erg groot maar wel
mooi beschubd. Helaas zijn die in de jaren
negentig verdwenen. Natuurlijke sterfte?
Migratie? Ik weet het niet. 
Om ook hier de spiegelkarperstand een
handje te helpen heb ik in 2006 en 2007
een handjevol spiegelkarpers uitgezet. Ge-
zien de grootte van het polderstelsel een
druppel op de gloeiende plaat. Ik besloot in
2008 een grotere hoeveelheid spiegelkar-
pers uit te zetten en bestelde naast de regu-
liere order voor de Friese boezem 75 kilo
extra bij Viskweekcentrum Valkenswaard
.Ik betaalde zelf de factuur, want ik wilde
niet achteraf het verwijt krijgen dat deze uit-
zetting uit de grote pot was betaald.
Zoals iedere SKP-vertegenwoordiger wel-
licht in die tijd heeft ervaren, waren de gele-
verde spiegels vaak zwaar beschadigd. Toen
ik na de uitzetdag de plankfoto’s bekeek,
werd ik niet echt vrolijk van de aanblik van
nummer 172. (De spiegels voor het polder-

stelsel zijn doorgenummerd vanuit de batch
voor het Sneekermeer). Schaafwonden over
het hele lichaam en een soort kogelgat in de
linkerflank. Met de winter in aantocht gaf ik
de spiegel weinig kans om te overleven. 

De jaren erna viste ik veelvuldig in en rond
desbetreffende polder. Af en toe ving ik een
spiegelkarper, maar pas in 2013 kwamen er
spiegels in het net van de 2008 lichting. In
de eerste karpersessie van 2014 kwam een
flinke spiegel op de kant die meteen een
nieuw spiegelkarperrecord qua lengte en ge-
wicht voor dit waterstelsel opleverde.
Omdat ik recentelijk wegens tijdgebrek de
spiegels niet meer terugzoek, liet ik het voor
wat het was.

In oktober beviste ik het water weer en ge-
durende de nacht kwam dezelfde spiegel-
karper weer in het net. Nu weer wat
zwaarder dan zeven maanden ervoor. En
nog geen terugzoekactie van mijn kant, tot-
dat Joris mij er fijntjes op wees dat toch
eens te doen.

Zoekende door mijn bestanden kwam ik
nummer 172 tegen die verdomd veel leek op
de spiegel die twee keer mijn schepnet van
binnen zag. Maar vanwege de beschadigin-
gen en de beperkte aanknopingspunten was
er twijfel of dit hem wel zou zijn. Dus de
specialisten binnen de BVK maar geconsul-
teerd en een paar dagen later kreeg ik uit-
sluitsel: het is ‘m!

Hoewel het in eerste instantie niet zo’n bij-
zondere projectspiegel leek te zijn, geeft
deze spiegelkarper ons wel degelijk een in-
kijk in hoe sterk een karper kan zijn. Bij uit-
zetting had ik sterke twijfels over de over-
levingskansen. Het ‘kogelgat’ zat zo diep dat
je bijkans door de hele vis heen kon kijken.
En ik weet door mijn ervaring met koikar-
pers dat  bacteriële infecties vaak funest zijn
voor een vis. De natuur bleek weer eens
sterker dan wij (vooruit: ik) denken. 

Wijtze Tjoelker
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18 Maart 2014, 80 centimeter 24 pond

De Kogelgatspiegel als uitzetter

14 Oktober 2014, 82 centimeter 26 pond en 1 ons

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 R18



Commentaar
Wijtze Tjoelker snijdt een thema aan dat
permanent onze aandacht heeft: In hoeverre
beïnvloeden beschadigingen bij uitzetting de
overlevingskansen voor karpers? Voordat
SKP’en bestonden, werden dit soort anekdo-
tische vangsten gemakkelijk tot norm verhe-
ven: karpers overleven bijna alles. Dat is
zeker niet waar gebleken. De eerste afschu-
welijk beschadigde SKP-lichting die we
onder ogen kregen was die van november
2000. Toch was ik toen nog naïef en opti-
mistisch. Pas na een jaar of vijf begon op te
vallen dat het steeds dezelfde vissen waren
van die lichting die boven water kwamen.
Toen we uiteindelijk alles op een rijtje gin-
gen zetten bleek het percentage terugge-
melde vissen van die zwaar beschadigde
lichting Duitsers tien jaar na uitzetting
slechts 18.5% tegen 38% gemiddeld.

Beschadigingen tijdens het vervoer/uitzet-
proces zijn nauwelijks te voorkomen. In het
algemeen geldt: hoe minder handelingen
hoe beter. Dat betekent dat projecten die
bovenaan de lijst van de leverancier staan
vaak de meest gave karpers krijgen. Onge-
twijfeld stond Friesland in 2008 ergens ach-
teraan in de rij bij Viskweekcentrum
Valkenswaard.  

Beschadigingen en stress door vervoer en
opslag zijn waarschijnlijk slechts zelden di-
recte doodsoorzaken, maar zoals Wijtze al
aangeeft geeft elk wondje verhoogde kans
op infectie. Het hele vervoer/uitzetproces is
sowieso stresserend en een aanslag op de
weerstand van karpers. Volledig herstel
daarvan is pas aan de orde als de watertem-
peraturen boven de 15 graden stijgen en het
natuurlijke voedsel volop aanwezig is. Dan
heb je het over om en nabij half mei. Lange
tijd (vanaf eind november) is de Kogelgats-
piegel dus bloot gesteld aan allerlei fatale
aandoeningen. Dat deze vis het heeft over-
leefd mag dus best een wonderbaarlijke ge-
nezing genoemd worden. 

Joris Weitjens 

Naschrift
Op 18 maart 2015 plande Wijtze net als een
jaar eerder z’n eerste sessie in het polder-
stelsel. Eenmaal raden welke vis eruit
kwam: die met het kogelgat in opperbeste
conditie (zie cover van dieze uitgave). 

Wijtze had nog iets te melden aan ons. Dit
prachtige polderstelsel wordt bedreigd in
zijn voortbestaan. Wetterskip Fryslân heeft
in samenwerking met de verschillende ge-
meenten afgesproken om het stelsel te bag-
geren alvorens de wateren ‘schoon’ op te
leveren aan Provincie Fryslân. Helaas blij-
ken de kosten zo hoog dat ze alleen de geu-
len en vaarten willen uitbaggeren. 
De bredere delen (plassen) willen ze afdam-
men en achter de damwanden het gebied
laten verlanden. Dat betekent dat het leefge-
bied voor de karperstand aanmerkelijk klei-
ner wordt. Dus moet ik als rechtgeaarde
BVK-er maar weer ten strijde trekken. Ge-
lukkig krijg ik vanuit Sportvisserij Fryslân
alle medewerking. 

Wijtze Tjoelker
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