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Woord vooraf

De regen klettert tegen m’n raam.
Goed weer om voor de pc te gaan zit-
ten en wat teruggemelde (kale) spie-
gels te matchen, maar nog beter
weer om te vissen. Lekker rustig op
het water! Vallen zetten voor mooie
karpers. Karpers waar je even stil
van wordt als je ze voor het eerst aan
de oppervlakte ziet. Zoals laatst...
Enfin, ik hou het liever kort. De bij-
gaande foto zegt denk ik genoeg. 

In deze negende editie van de BVK-nieuws-
brief veel aandacht voor monitoring. Geen
vooropgezet plan. Het dient zich aan. Al
sinds de opkomst van SKP’en is er een
scheiding van geesten: De hardcore SKP’er,
die het terugvinden van een spiegelkarper
haast net zo belangrijk vindt als het vangen,
tegenover de ‘pakpapier SKP’er’ die weet dat
je een uitzetting beter verkoopt door er in
naam monitoring aan te verbinden. 
Die hebben als motto: ‘als ze maar zwem-
men’. Natuurlijk ben ik van de hardcore-
kant. 

Uit puur hobbyisme of passie voor de we-
tenschap zo je wil. 
Karperbeheer moet je niet voeren met emo-
tie als leidraad. Dat gaat fout. Tuurlijk klinkt
het lekker en stoer om te zeggen: ” Het
water is groot zat, pleur ze er maar in, hoe
meer hoe beter!” Het is prachtig dat karper-
vissers veel meer te zeggen hebben gekregen
over uitzetten van karpers, maar het geeft
ook verantwoordelijkheid. Wij hebben als
BVK niet voor niks het woord ‘verantwoord’
in onze naam. Pas op de plaats maken, na-
denken, overwegen. Allemaal geen al te
macho begrippen, maar die houding voor-
komt wel ongelukken. SKP-monitoring
houdt ons bij de les. Terugmeldingen geven
ons inzicht in waar we mee bezig zijn, en
dan is de volgende stap geen stap in het
duister meer. Er is ons dus veel aan gelegen
om die unieke monitoring levendig of ten-
minste levend te houden. 
Dat valt niet altijd mee. Laten we maar toe-
geven dat we onszelf in de voet hebben ge-
schoten door jarenlang heel veel spiegels uit
te zetten die alleen met veel tijd en moeite
zijn te identificeren. We zagen die bui trou-
wens al best lang geleden hangen. We zijn
vanaf 2005 doelbewust de druk op kwekers
en leveranciers steeds verder gaan opvoeren
om beter beschubde spiegels geleverd te
krijgen. Anno 2015 zijn we gelukkig een be-
hoorlijke stap verder, kijk maar eens naar de
leveringsperspectieven in deze NB. Maar
laten we vooral wijs zijn en de berg aan uit-
gezette consumptievissen ons niet boven het
hoofd laten groeien. Liever kiezen voor wat
duurder (per kilo) dan voor veel en kaal.
Doe het voor een lange toekomst waarin va-
riatie en schoonheid winnen.

Als BVK willen we er heel veel aan doen om
vastgelopen projecten vlot te trekken. De
oplossingen vergen creativiteit, flexibiliteit
en investeringen. In deze nieuwsbrief een
aantal tips om de monitoring levend te hou-
den. 

Uiteraard is er veel meer gevarieerd nieuws
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en hebben we een projectspiegel van de
maand afkomstig van een van de best moni-
torende SKP’en: die van Bernisse/Brielse
Maas. 

De regen is gestopt. Ik heb nog drie kale
spiegels in de rij om te screenen. Toch even
naar het water….

Veel lees- en kijkplezier en bestook ons
vooral met vragen en mooie meldingen op
contact@karperbeheer.nl 

Joris Weitjens 

Bestuursmededelingen

Het BVK-bestuur op bezoek bij
Edko-vis
Op zaterdag 5 september trok een delegatie
BVK'ers richting het vredige Rijpwetering.
Voor de Vlamingen, een landelijk dorpje
tussen Rotterdam en Amsterdam. Edko-vis
is een 'bedrijfje' dat ontstaan is uit een lange
traditie. Generaties lang was de familie ac-
tief binnen de beroepsvisserij. Vader Koos
van Egmond is een actieve beroepsvisser in
en rond de Haarlemmermeer. Pas de hui-
dige generatie koppelde het aangename aan
het nuttige. Kweken van karper! Zoon
Edwin van Egmond is al bijna 15 jaar bezig
met het inkruisen van verschillende types
karper, en besloot vervolgens om dit verder
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te professionaliseren. 
Reinbert Ras tipte de BVK om eens te gaan
kijken bij dit bedrijf. 
Kort geschetst kruist Edwin van Egmond en
zijn team een flink beschubde Valkens-
waardspiegel met een hoog gebouwde Hon-
gaar. Het resultaat laat zich raden; relatief
hoog gebouwde vissen, met een gevarieerd
beschubbingspatroon. De zo ontstane
nieuwe 'bloedlijn' kreeg de klinkende naam
'Special Carp' mee. 

Het BVK-bestuur kreeg die zaterdag een
unieke inkijk in de werkwijze van Edkovis.
De ouderdieren (zwaarbeschubde Valkens-
waarders van een kilootje of drie-vier)
oogstten flink wat interesse. Ook de giganti-
sche betonnen (mest)tank (ik gok zo'n 5 à 6
meter diep, en een diameter van 15 meter)
viel in de smaak van de aanwezigen. 

De tank wordt doorgespoeld met ‘vuil pol-
derwater’ waardoor de juvenieltjes niet al-
leen veilig en snel (er werd gevoerd met
eiwitrijke pellets) kunnen opgroeien tot een
predator-bestendige grootte, maar ook al-
vast de nodige weerstand opdoen. 
Edwin hanteert trouwens een opvallend lage
maat om een vis als aalscholver-proof aan te
duiden. Vanaf zo'n halve kilogram zijn hoog
gebouwde spiegeltjes best moeilijk door te
slikken voor een aalscholver, en kunnen ze

verhuizen naar buitenwater. Jawel, je leest
het goed, buitenwater. Vanuit hun rol als
beroepsvisser, hebben Edwin en zijn vader
de visrechten op een bijzonder uitgestrekt
gebied. In dat gebied een gigantisch labyrint
van poldersloten, netjes opgedeeld in aparte
peilvakken. Die vakken worden beurtelings
voorzien van jonge karper (die aalscholver-
proof visjes uit de betonnen tank dus),
waarna ze in alle rust kunnen opgroeien.
Sommige vakken worden het jaar nadien
terug afgevist, wat resulteert in een oogst
van vissen die zo'n 1 à 1,5kg wegen. Som-
mige vakken blijven wat langer onaange-
roerd, waardoor een aanbod van
grotere/zwaardere vissen ontstaat. Leuk om
weten; de vissen worden in de vakken
slechts beperkt bijgevoerd. Vismeelrijke pel-
lets zijn op dergelijke schaal quasi onbetaal-
baar, waardoor gekookte maïs en tarwe op
het menu komt te staan.

Bovenstaande manier van kweken heeft na-
delen, maar ook voordelen. Het grootste na-
deel is de arbeidsintensieve aanpak. Vooral
het afvissen in het late najaar is beslist geen
'walk in the park'. Ook is er altijd wel een
percentage uitval waar je geen vat op hebt.
Daartegenover staat gelukkig een gigantisch
voordeel. Het eindproduct van Edko-vis is
geen kweekkarpertje dat zijn of haar eerste
levensjaren in een steriele omgeving heeft
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Koos van Egmond en Kees Ouwehand bewonderen de
opgroeiende karpertjes in de betonnen tank

Joris Weitjens en Filip Matthys luisteren geboeid naar
tekst en uitleg over het afvissen van een peilvak
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doorgebracht. Integendeel. Natuurlijke se-
lectie zorgt ervoor dat enkel de sterke vissen
overblijven. Vissen die gewoon zijn aan het
'buitenleven'. Schommelende waterkwalitei-
ten, wisselende watertemperaturen, variatie
in voedselaanbod door de seizoenen heen,
de 'Special Carp' visjes zijn het allemaal ge-
woon! 

De voormiddag werd afgesloten met een
bakje lekkere koffie. Altijd welkom op een
herfstige septemberdag.  
Het moge duidelijk zijn, Edko-vis hanteert
een uniek concept. Kritische vragen waren
er ook. De combinatie beroepsvisserij en het
aanbieden van pootkarper is een lastige en
algauw verdachte. Wie zegt dat de geleverde
karper niet afkomstig is van viswater of zelfs
van boezemwater waar SKP’en actief zijn?

Zowel vader als zoon onderkennen dat ‘pro-
bleem’ en doen er alles aan om beide takken
gescheiden te houden. 

Verder wil het bedrijfje in de nabije toekomst
een rol gaan spelen bij SKP'en. Hun sterke
punten zijn variatie in beschubbing, en vissen
die intussen 'winterhard' zijn. Aan de SKP’en
de uitdaging om dit nieuwe product te moni-
toren. 
Elders in deze nieuwsbrief (maar ook op onze
site) kan je lezen wat Edko-vis zo allemaal in
de aanbieding heeft. Edwin en Koos van Eg-
mond en contactpersoon Reinbert Ras moch-
ten jullie meelezen; nogmaals dank voor deze
unieke rondleiding! 
      Filip Matthijs

De grote open water

BVK-enquête: eerste

analyse

Afgelopen zomer hebben we de enquête kar-
perbestanden van open wateren uitgewerkt.
Even ter opfrissing: Aanleiding van de en-
quête was de door velen geconstateerde
trend dat karperbestanden van open wate-
ren slinken. Precies 68 enquêtes zijn er in-
gevuld door 65 verschillende, veelal ervaren,
karpervissers. Een succes op zich en hier al-
vast een bedankje voor al degenen die deze
enquête hebben ingevuld! 

De analyse van de verstrekte informatie laat
geen ruimte voor twijfel. De achteruitgang
van karperbestanden geldt voor meer dan
driekwart van in totaal 27 verschillende
open watersystemen in Nederland en België.
Hoe dat te verklaren? 

Gezien het feit dat het gros van de open wa-
teren in de lage landen hun karperbestan-
den primair danken aan natuurlijke aanwas
is duidelijk dat deze enquête draait om het
thema ‘natuurlijke aanwas bij karper’.
Welke factoren spelen een rol bij succesvol
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Op beschubbing geselecteerde 'Special Carp' van di-
vers formaat en bouw 
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of niet succesvol? Aan de hand van de uit-
komsten van de enquête hebben we een
aantal voorwaarden voor succesvolle voort-
planting bij karper op een rij kunnen zetten.
Dat is alvast een begin, maar het zou pure
winst zijn als we dit proces van natuurlijke
aanwas ook zouden kunnen beïnvloeden.
Zonder natuurlijke aanwas van karper is het
karperbeheer dat we thans op open water-
systemen voeren namelijk veel te mager om
voldoende effect te sorteren. Natuurlijke
aanwas geheel vervangen door uitzettingen
is goed te doen op kleinere afgesloten wate-
ren, maar op open wateren, financieel nau-
welijks haalbaar en vooral ook onwenselijk
vanwege onvoorziene effecten op het water-
milieu. In de visie van de BVK zijn uitzettin-
gen op open watersystemen goed te
verdedigen als aanvulling op natuurlijke be-
standen zodat er meer variatie ontstaat in
een semi-natuurlijke karperpopulatie.  

Een eyeopener bij het doorspitten van de
enquêtes was dat er wel degelijk open wa-
tersystemen bestaan met een positieve
trend. In rivieren in België, met name de
Leie en de Schelde (Bovenschelde), is sinds
een jaar of vijf een stijging waarneembaar
van voortplantingssucces, resulterend in
karperbestanden met een groot aandeel
jonge verwilderde schubkarpers. De be-
kende piramideopbouw die we bij karper zo
lang gewoon waren bij veel rivieren en
meren (IJsselmeergebied) in Holland. 

De uitdaging voor de BVK is om, aan de
hand van onze analyse, maatregelen te be-
denken die de natuurlijke aanwas van karper
van open wateren bevorderen. We gaan de
koudere maanden gebruiken om dat uit te
werken. Nu al weten we dat het thema ‘na-
tuurlijke aanwas bij karper’ het thema wordt
van onze volgende meeting in januari 2016. 

SKP-monitoring

Monitoring, het leven zoals het is
Zoals ook al in het woord vooraf klinkt,
maakt de BVK zich zorgen over het monito-
ringsgedeelte van grote SKP’en. Verschil-
lende SKP’en worstelen met het screenen
van terugmeldingen van de nauwelijks te
onderscheiden, databestanden vol, kale
spiegelkarpers. Uiteraard betekent dit ook
dat het aantal terugmeldingen daalt want
een plankfoto plus historie van een spiegel-
karper in je mailbox is voor de terugmelders
nog altijd  een grote beloning. Laten we
meteen gezegd hebben dat SKP-monitoring
zich niet zomaar laat verslaan. Het screenen
van terugmeldingen kan altijd weer opge-
pakt worden. Terugmeldingen verjaren let-
terlijk nooit. Dus laten we vooral de spiegels
van het open water blijven fotograferen!
We zijn al een tijd bezig met het laten ont-
wikkelen van een softwareprogramma dat
automatisch matchen mogelijk maakt. Afge-
lopen voorjaar waren we al best ver met een
student kunstmatige intelligentie die er een
eindscriptie van zou maken. Dat is helaas
gestrand. Het begint erop te lijken dat we
hier geld in zullen moeten investeren. We
zijn op dit moment op zoek naar belangheb-
benden die hier geld in willen steken. De
BVK heeft immers maar een krap kasje. 

Als BVK willen we hier wel graag een aantal
tips, adviezen en overwegingen presenteren
waar SKP’en die zijn vastgelopen in de mo-
nitoring mogelijk hun voordeel mee kunnen
doen. Uiteraard is dit ook interessant voor
SKP’en die wel goed lopen. Soms misschien
open deuren, maar wellicht ook eyeopeners.



Uitzetgedeelte:
•     Houd op grote open wateren de bunch aan moeilijk 
    matchbare spiegelkarpers altijd zo klein als mogelijk.
•     Bestel zoveel als mogelijk beter beschubde uitzettypen of 
    op beschubbing geselecteerde spiegelkarpers.
•     Als je de kans hebt selecteer dan uit een partij karper de ge
    makkelijk herkenbare karpers voor wateren waar monitoring
    al is opgestart.
•     Zet nimmer ongefotografeerde spiegelkarpers uit in 
    open(baar) water!
•     Indien er al een groot bestand aan kale spiegelkarpers 
    aanwezig is, kies je liever voor (edel)schubkarpers dan voor 
    nieuwe kale spiegels. 

Screengedeelte (op het moment dat je bent vastgelopen): 
•     Breng de uitzetarchieven (ook) onder bij ‘hobbyisten’: 
    mensen (hoeven geen karpervissers te zijn) die er plezier in 
    hebben te speuren naar een match.
•     Zet de uitzetarchieven op een onlinepagina (Facebook bijv.) 
    zodat anderen mee kunnen screenen maar zorg er wel voor 
    dat bij een match de informatie op een centraal punt terecht
    komt.
•     Beperk je (tijdelijk) tot het screenen van spiegels met één of 
    meer schubben op de flank en leg dat uit aan de terugmelders.
•     Maak gebruik van 'Check je match' van ons team. 

De BVK denkt graag mee met vastgelopen
SKP’en om een passend matchingsysteem
op te zetten, Bijvoorbeeld een systeem waar-
bij ervaren screeners toegang krijgen tot de
uitzetbestanden en als team helpen ‘mat-
chen’. We zouden er zelfs een competitie
van kunnen maken… 

We laten jullie in een volgende NB weten of
en hoe deze bal gaat rollen. 

Linkerkant, of toch de beide? 
Een vraag die wel eens vaker gesteld wordt.
Wat zijn de voordelen van beide zijden te fo-
tograferen bij uitzetting, en wat zijn de voor-
delen van enkel één zijde? Het grote
voordeel van slechts één zijde te fotografe-
ren is de snellere verwerking van de vissen.
Het aantal manipulaties is er meteen ook
eentje minder. We moeten ons echter afvra-
gen of die extra manipulatie (de vis om-
draaien op de karperplank) wel zo
doorslaggevend is. De visjes hebben er een
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flinke tocht opzitten, worden gemeten en ge-
wogen, en vervolgens op de karperplank ge-
presenteerd. Heeft die ene handeling – het
omdraaien van de vis – dan nog zo heel veel
nadelen? Wordt de stress door die ene omme-
draai dan nog zoveel hoger? Natuurlijk niet. 
En de totale verwerkingstijd dan? Wel, die
gaat met pakweg 30 seconden per vis om-
hoog. Ook dit is al bij al een meevaller, en
mag geen reden zijn om nadrukkelijk voor
één zijde te kiezen.
De voordelen dan. Jawel, het fotograferen
van beide zijden kent meerdere voordelen.
Allereerst sluit je uit dat vissers de ver-
keerde zijde fotograferen. Anderzijds kan
een 'extra zijde' voor meer zekerheid zorgen
bij een twijfelachtige match omwille van
minder kwalitatieve foto's. Vooral smart-
phone-foto's zijn vaak een hel voor de
'screener'. Maar het grootste voordeel
schuilt 'm in het gegeven dat een beschub-
bingspatroon weleens flink kan wijzigen. 

Op de voorgaande pagina zo’n voorbeeldje. 
De linkerkantfoto's tonen een 100% match
aan. Maar kijk eens naar de rechterkant van
deze – pas gepaaide – spiegelkarper. Onher-
kenbaar, en toch dezelfde vis! 

Denk aan de buren! 
Elk SKP kent het wel: je krijgt een foto binnen
waarvan je in één oogopslag ziet dat het een
projectspiegel is. Je ziet zelfs de uitzetlichting
er aan af. Je gaat recht op je doel af en toch
zit-ie er niet tussen. Voor je weer helemaal
opnieuw begint met zoeken; denk eens aan
het bestaan van buurprojecten! 
Bij het AHV-SKP kwamen afgelopen maan-
den opvallend veel foto’s van jonge kale pro-
jectspiegels binnen die maar niet gematched
konden worden. Zoals een melding van de
Nieuwe Meer dat deel uitmaakt van Rijnlands
boezem. Zelfs de archieven van de Bosbaan
werden erop na geslagen! Nop. Nu zitten er
verschillende projecten in Rijnlands boezem,
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maar geen van hen had onlangs uitgezet. Het
spoor leek dood te lopen tot ik las dat er in de
uiterste hoek van deze boezem onlangs Carp-
farmspiegelkarpers ongefotografeerd waren
uitgezet. We zullen er nooit achter komen of
bijgaande spiegel daarvandaan is gekomen.
Vandaar ook ons advies om op open water al-
tijd te fotograferen! Veel kleinere moeite dan
de uiteindelijke opbrengst en je houdt het
contact met de buren goed…

Joris Weitjens en Filip Mattthys

SKP Kort

Friezen in Groningen en vice versa
Ook in Groningen zwemmen veel project-
spiegsls zonder id. Nog voor de SKP-for-
mule een vlucht nam had Roelof Schut in
1998 de uitzetplannen voor de boezem van
Groningen al klaar. Maar ook zonder SKP-
monitoring of zendering valt er wel wat te
vertellen over verspreiding van karpers, al
danken we de kennis over de verschillende
uitzetlichtingen vooral aan de SKP’en. Zo
rond 2006 kwamen er terugmeldingen bin-
nen bij SKP Friese boezem die niet ge-

matched konden worden. Daaronder ver-
schillende ‘klapstaarten’ van Valkenwaard-
huize. Niet moeilijk om die te dateren: in
zomer en herfst van 1999 had de federatie
van Groningen die uitgezet in de Groninger
kanalen. Migranten dus. 
Afgelopen zomer meldde Martin Kroes uit
Groningen verschillende projectspiegels uit
de Groninger boezem. Hij vroeg zich terecht
af of deze wel van de Groninger uitzettingen
waren. Het middenformaat spiegels wees
eerder op recente uitzettingen. Na informa-
tie ingewonnen te hebben bij Wijtze Tjoel-
ker van SKP Friese boezem en een beetje
‘Googlearthen’ werd duidelijk dat het
dichtstbijzijnde uitzetpunt van de Friese
boezem circa 35 km verderop lag. Met de
SKP-kennis van nu een zeer plausibele aan-
name dat de Friezen in Groningen zijn be-
land. Helaas kon Wijtze nog niet de
definitieve bevestiging geven.  

Update SKP Julianakanaal/Born-
Maasbracht 
Dit voorlopig enige lopende SKP in Limburg
dreigt, net zoals vele andere SKP’en, een 
beetje vergeten te raken. Toch wordt er ach-
ter de schermen nog gewerkt om in samen-

Martin Kroes met een jonge Carpfarmer (?) in de Groningse boezem
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werking met de federatie Limburg uitzettin-
gen te plannen. 
De eerste uitzetting van 132 spiegelkarpers
is in maart 2014 gebeurd, sindsdien zijn er
al aardig wat karpers teruggemeld. Helaas
wordt er steeds minder teruggemeld, terwijl
er meer vissers zijn bijgekomen. Het blijft
toch een punt in het karperwereldje dat men
bang is om hun stekje kwijt te raken. Toch
wil ik graag benadrukken dat dit terugmel-
den alleen maar ten goede komt voor de
karpervissers. Hoe meer er teruggemeld
wordt, des te meer kan de federatie over-
tuigd worden om karper uit te zetten. Vooral
op dit kanaal is het hard nodig om het kar-
perbestand weer een beetje op peil te krij-
gen. We houden jullie op de hoogte van de
vorderingen. Ron Crumbach

De terugmeldteller
Onze vertrouwde rubriek! Een blik over de
schouders van de projectverantwoordelij-
ken. Hoe 'doen' de verschillende projecten
het in Nederland en Vlaanderen? 
In Nederland staat er opnieuw geen maat op
het project van het Brielse Meer en de Ber-
nisse. Marcel Aarden kon dit jaar al 82 spie-
gelkarpers matchen. In Zeeland doet het
project op de Otheense Kreek het ook verre
van slecht. Met 39 meldingen kan je als ver-
antwoordelijke alleen maar tevreden zijn.
Het AHV-SKP doet minder goede zaken dan
het gewend is met 39 gematchte meldingen
tegenover 66 vorig jaar rond dezelfde tijd.

Ongetwijfeld een combinatie van factoren
die de neergang verklaart. Het jaar duurt
echter nog wel even en een van de opval-
lende dingen is dat karpervissers van oudere
projecten vaak even wachten met melden.
Dat zou zomaar kunnen voortkomen uit
stekbescherming. De Zuidelijke Randmeren
bleef lang iets achter, maar een mailtje aan
de melders over het komende wedstrijd-
weekend en een goede 10 meldingen vielen
in de inbox van dit project. Met 26 ge-
matchte meldingen tegenover 27 half augus-
tus 2014 alleszins redelijk voor zo’n groot
open water. 
In België (Vlaanderen) blijft KGO een vaste
waarde. Met 62 meldingen duldt het geen
enkel project in zijn buurt! De Leie staat
momenteel met 21 'matchen' achter zijn of
haar naam. Beslist een knap resultaat! De
Ijzer en Damse vaart delen de derde plaats
met 8 meldingen. Het kanaal Roeselare-Leie
scoort een – voor dat project – aanvaard-
bare vijf. Het SKP Zeekanaal kon recent drie
meldingen toevoegen, en staat nu netjes op
vier meldingen. Het SKP kanaal Nieuwpoort
– Duinkerke heeft slechts één streepje. Toch
meegeven dat er voor dat project een
nieuwe 'screener' is aangesteld, wat moge-
lijks voor een opwaardering kan zorgen. Be-
nieuwd wat de eindscores zullen zijn rond
Kerst! Geef de stand van jouw project aan
ons door en we zetten ‘m in het rijtje. 

Meldingen
SKP-terugmeldingen zijn altijd leuk. Tegen-
woordig zetten we interessante meldingen
ook graag op de Facebookpagina van de
BVK. Neem daar gerust eens een kijkje.  Dit
is maar een heel kleine greep uit de vele
mooie meldingen die we als SKP’en binnen
krijgen. Geef als vanger of als ontvanger
vooral ook eens een mooie melding aan ons.
Mag, maar hoeft niet meteen, spraakma-
kend te zijn en dus rijp voor Spiegel van de
maand, onze rubriek op de website. Vraag
als ontvanger wel toestemming aan de van-
ger want niet iedereen is er op gesteld om z’n
vangst ten toon te stellen. Soms is het onher-
kenbaar maken van de achtergrond trou-
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wens genoeg om toestemming te krijgen.

Mokumse Betsy is zo ongeveer vaste klant in
de NB en ontbreekt dit keer ook niet. Dit keer
was Fons Gytenbeek de gelukkige. Hij wist
Betsy in haar vertrouwde deel van Rijnlands
boezem op een nieuw recordgewicht te vangen
van ruim 15 kilogram. Voor wie het nog wist,
Betsy is in 1998 uitgezet in de Amstelboezem.
Ergens tussen 2001 en 2006 heeft zij de
schutsluis naar Rijnlands boezem genomen en
is, zover wij kunnen nagaan, nooit meer terug-
geweest. Wel raakte zij in 2013 verzeild in een
deel van Kagerplassen op ruim 30 km van
haar ‘thuis’. Volg Betsy ook op Facebook. 

Screener uit de brand 
Marcel Aarden van SKK Brielse meer/Ber-
nisse is binnen twee jaar tijd uitgegroeid tot
een bijzonder goeie screener. Hij heeft een
harde leerschool met verscheidene lichtin-
gen kale consumptievissen van Carpfarm.
Toch zit Marcel ook recentelijk nog weleens
vast. Afgelopen zomer wist Marcel zelf weer
een overduidelljke projectspiegel te scoren.
Ook hulp van ons team Check je match bood
geen uikomst. Er kwam echter hulp uit on-
verwachte hoek. Michel Hollaar van SKP
Benedenrivieren stuurde Marcel de match:
het bleek een projectspiegel van SKP Bene-
denrivieren. Uitgezet in Numansdorp, een
sluis en 25 km verwijderd van de Bernisse.
De vis is waarschijnlijk via het Haringvliet
gekomen. 

Screener gedist 
Opmerkelijk is en blijft dat schijnbaar honk-
vaste karpers ineens de geest krijgen en bin-
nen de kortste keren heel ver van hun
leefgebied verwijderd raken. ‘Hoi Joris ik
heb een spiegel gevangen op het IJsselmeer
bij Enkhuizen,’ luidde het berichtje van te-
rugmelder Maarten Kok  in mei 2015. 
Mooi projectspiegeltje, Ik schatte ‘m in als
2006-kruising Valk/Villedon. Niet te vinden
in archief van Zuidelijke randmeren noch
van AHV. Zou-ie van het doorgroeiproject
zijn? Te klein geachte spiegeltjes (lichter
dan 700 gram) van de lichting 2006 werden
door René en mij ondergebracht in een
kleine (1 ha) vijver om door te groeien. Een-
maal op lengte zetten we ze alsnog uit in het
IJmeer. Argeloos stuurde ik de foto door
naar medescreener René Moolhuizen. 
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Marcel met een puike spiegel Weitjens en Kok met een kilometervreter in handen



Die dacht gelijk: of Joris neemt me in de
maling of de aftakeling is echt begonnen.
Het geval wilde namelijk dat zowel René als
ik de gelukkigen waren om dezelfde vis in
februari en maart 2015 in de armen te hou-
den in een semi-afgesloten stuk van het
IJmeer nabij Diemen… Kom er maar ‘ns op
dat ie twee maanden later 70 km verderop
opduikt!

Mooie Tsjechen onder het ver-
grootglas
In het najaar van 2014 werd een nieuw uit-
zettype uitgezet door verschillende SKP’en.
Mooi beschubde vissen van Tsjechische ori-
gine. Opvallend is naast de vaak rijenachtige
beschubbing van deze spiegels, de slanke
bouw en de geheel eigen kleur. We zijn bij-
zonder benieuwd hoe deze vissen uit-
groeien. De eerste berichten zijn
bemoedigend. In juni van dit jaar, dus nog
geen twee maanden groeiseizoen, liet deze
projectspiegel van SKP-Lelystad al behoor-
lijk groei zien. 

Kietelen
Af en toe een oproep aan (vaste) terugmel-
ders  om te vragen of ze nog iets te melden
hebben kan geen kwaad. Zeker wanneer je
die melders, zoals onlangs bij de Zuidelijke
Randmeren, kunt vertellen dat plannen
voor verlenging van het uitzetgedeelte van
dit project goed is ontvangen bij de visrecht-
hebbende federatie. Daarover volgende keer
hopelijk meer. 
Dat kietelen leverde ineens zes nieuwe mel-
dingen op, waaronder deze prachtige foto
van Sven de Vries van een voorjaarskarper
op de randmeren. Hij moet alleen nog ge-
screend worden, maar zie ik daar niet als
houvast een minuscuul schubje op de zij-
streep…? 

Zonder kietelen
Soms vallen ze ook zomaar uit de lucht, die
meldingen. Het SKP op de Damse vaart is
altijd al aan de stroeve kant verlopen. Zo nu
en dan druppelde er 'ns een melding bin-
nen, maar echt storm liep het nooit. De ver-
wondering was dan ook groot toen Ewout
D'hondt zomaar vier spiegels van de Damse
vaart terug wilde melden. En jawel, evenveel
keer was het bingo. Onder die vier Damse
spiegels, twee oogstrelende exemplaren. Of
vind je de covervis niet knap, dan? Als ex-
traatje er nog een andere spiegel (type By-
nens) van Ewout bovenop. 
Naast de vis op de cover van deze NB, wist
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Ewout D'hondt nog drie andere knappe
spiegels te strikken.

Onder de radar
Soms duiken ze op, zomaar uit het niets. Het
SKP op het kanaal Gent – Oostende loopt al
sinds 2008, en zo nu en dan komen er exem-
plaren boven water die nooit eerder terugge-
meld of gevangen werden. Projectspiegel 372 is
er zo eentje. Uitgezet in maart 2010, en ruim
vijf jaar onder de radar gebleven. Tot hij of zij
in de zomer van 2015 door twee verschillende
vissers kon gevangen worden! Benieuwd of we
er 'n (knappe) vaste klant bij hebben.

Joris weitjens & Filip Matthys

Klanken uit het Zuiden

Maiko en Filip on tour
In de vorige nieuwsbrief kon je het al lezen,
Maiko Busschaert en Filip Matthys gaan in
de loop van 2015 met regelmaat samen op
stap. Hoofddoel; jacht maken op project-
spiegels van diverse spiegelkarperprojecten.
In deze rubriek lees je hoe het de twee West-
Vlaamse BVK'ers vergaat. Veel plezier!

Sessie 1: mei 2015 – KGO
De eerste sessie is zowaar een thuismatch
voor Filip. Het KGO (zone Brugge – Beer-
nem) als vertrouwd decor. Twee dagen
wordt er voorgevoerd met tijgers en boilies.
Al in de vooravond zijn beide heren paraat,
en gaat de zooi te water. Nog voor het don-
ker wordt, passeren er twee leuke schubs de
revue. Kanaalvissen, geen dikbuiken! Veel-
belovend voor de op til staande nacht!
Iets na middernacht gaat een eerste spiegel
voor de bijl. Een projectspiegel, nog wel.
Eentje uit de 'Moerbrugge 2010' lichting, ge-
vangen op amper een paar kilometer van de
uitzetplaats. Filip kan meteen een streepje
toevoegen bij de BVK-terugmeldgame
Vlaanderen. Doel bereikt!

Zoals zo vaak, komt ook vannacht de vis
vanuit één richting aangezwommen. Maiko
moet wachten tot de volgende ochtend om
een eerste aanbeet te versieren. Helaas gaat
de lijn al meteen langs of onder een grote
steen, en is het te snel over met de pret. Een
kleine domper, maar ook dat is vissen. On-
getwijfeld neemt Maiko revanche op één van
zijn thuiswaters!

Sessie 2: juni 2015 – Schelde
Voor de tweede editie van onze nieuwe ru-
briek koos Maiko één van z’n favoriete stek-
ken op de Schelde uit. In het verleden
bewees deze stek zich reeds als volwaardige
stek voor twee vissers, de aanbeten waren
destijds netjes verdeeld. Niets bleek minder
waar deze keer, nadat de harde stroming
goed had gesold met onze hengels die iets
verder uit de oever werden gevist kwam de
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eerste aanbeet pas rond 2u ’s nachts. Zoals
vaak op rivieren kwamen drie aanbeten in
anderhalf uur tijd, schubs van respectieve-
lijk 6.5, 7.5 en 8.8kg. De vis kwam duidelijk
van links deze keer, als ‘thuisvisser’ hoop je
echter dat je invitée toch ook z’n visje kan
meepikken. Gelukkig kon Filip bij het eerste

ochtendlicht een jong schubje buitmaken.
Het zoveelste tastbare en hoopvolle bewijs
dat de karpers op deze rivier af en toe suc-
cesvol paaien. Met een goed gevoel keerden
deze twee BVK’ers huiswaarts!

De BVK-terugmeldgame Vlaanderen
Sinds begin dit jaar loopt er een nieuwe
game in Vlaanderen. De kunst bestaat erin
om projectspiegels te vangen (en melden)
van verschillende projecten. Per project ver-
dien je één punt. Momenteel staat Yves De-
meulemeester alleen op kop met drie
punten. Hij scoorde al spiegels vanop de
Ijzer, kanaal Gent-Oostende en de Damse
vaart. Leander Poté en Jonas Van de Velde
zitten hem echter op de hielen, met beiden
twee punten. Alle overige deelnemers hou-
den het voorlopig bij één punt. Benieuwd of
het najaar hier nog voor opschudding kan
zorgen. Alvast meegeven dat deze terug-
meldgame in 2016 mogelijks over de lands-
grenzen heen gaat. Of met andere woorden;
een nieuwbakken derby der lage landen!

Geplande uitzettingen in Vlaanderen
Nog goed twee maanden geduld, en de uit-
zetkoorts kan weer toeslaan. Wie al even wil
wegdromen; hierbij een opsomming van
openbaar water in Vlaanderen waar met ze-
kerheid spiegelkarper wordt uitgezet. In
West-Vlaanderen wordt dat de Leie en het
kanaal Kortrijk-Bossuit. Voor Oost-Vlaan-
deren kunnen we alvast Schelde, Water-
sportbaan Gent en de Leie noteren. In
Vlaams-Brabant is het Zeekanaal een
tweede keer aan de beurt. Limburg gaat tra-
ditioneel met K1-visjes aan de slag. De Zuid-
Willemsvaart en Albertkanaal staan er op de
Limburgse herberpotingslijst. Vanuit de
provincie Antwerpen voorlopig geen nieuws.

Visstandonderzoek Boven-Schelde
In 2013 werd de Schelde getroffen door een
belangrijke sterfte, dit ten gevolge van een
vervuiling. Zuurstofloos water kostte vele
vissen het leven. Meteen is er ingegrepen, en
werk gemaakt van herstelbepotingen. SKP-
Schelde werd boven de doopvont gehouden.
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Een tussentijdse evaluatie stond eveneens in
de planning. Visstandopnames (afvissen
met sleepnetten) gingen aan de basis van
die evaluatie liggen. Het onderzoek in de
Boven-Schelde is eind augustus gestart. De
onderzoekers meldden dat ze de indruk
hadden dat het visbestand goed was toege-
nomen, tot bijna een verdubbeling t.o.v.
vorig jaar. Ze hadden natuurlijk nog geen
analyses of hard rekenwerk kunnen uitvoe-
ren maar voor hen was het op basis van de
vangsten wel duidelijk. Overigens is het de
vraag in hoeverre herstelbepotingen hierbij
een rol hebben gespeeld. De natuur zelf lijkt
hier het heft in handen te hebben genomen
en ook de karper lijkt te hebben geprofiteerd
van de lege ruimte op de mooie rivier.  De
blankvoorn doet het heel goed in de Boven-
Schelde. Er zijn (aandachtspunt!) ook en-
kele zwartbekgrondels gevangen, maar
voorlopig blijven die aantallen beperkt, ho-
pelijk blijft dat ook zo. De roofvis is ook
goed vertegenwoordigd met voornamelijk
snoekbaars, en als uitsmijter ook de Euro-
pese Meerval. Verder werden er een drietal
spiegelkarpers teruggevangen van het lo-
pende spiegelkarperproject. Vermoedelijk
werd er ook schubkarper gevangen, maar
dat is vooralsnog niet duidelijk. De onder-
zoekers hebben foto’s van de spiegelkarpers
gemaakt, en zullen doorgespeeld worden
aan de projectverantwoordelijken. Onder-

zoekers die hun steentje bijdragen aan het
lopend SKP... een tendens waar we alleen
maar vrolijk(er) van worden!

Schubkarpertjes vallen zomaar
uit de lucht
Halfweg september kregen de PVC-verte-
genwoordigers uit West- en Oost-Vlaande-
ren een leuke vraag in de mailbox. Lees
maar even mee...
Bij het ILVO (instituut voor landbouw- en
visserijonderzoek) hebben ze een goede
1400 testkarpers (schubkarpers; ca 15 cm
groot) die een nieuw thuis zoeken. De kar-
pers zijn niet verontreinigd en zijn virus- en
ziektevrij bevonden door Wageningen. Het
ANB (Agentschap Natuur en Bos) heeft aan
het ILVO de officiële toelating gegeven om
deze karpers uit te zetten in openbare water-
lopen (kanalen en rivieren) in Oost- en in
West-Vlaanderen.
Uiteraard werd deze unieke kans met beide
handen gegrepen. In overleg met het ANB
zullen deze jonkies verspreid worden over
vijf prioritaire waterlopen. Twee rivieren
(Schelde en Leie) en drie kanalen (Gent-
Oostende, Roeselare-Leie en Kortrijk-Bos-
suit) krijgen eind september nieuw
schubkarperbloed. De exacte verdeling
(aantallen) zal gebeuren in functie van de
wateroppervlakte en verspreidingsgebied.
Blijft altijd de vraag hoeveel karpertjes van
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dit formaat de eerste periode overleven.
Troost is wel dat (ongefotografeerde) schub-
karpers de monitoring van de SKP’en niet
negatief beïnvloeden.  

Projectspiegel van de maand sep-
tember: de komeetspiegel
Tijdens het tweede weekend van januari
2013 werd er een tweede maal spiegelkarper
uitgezet in de Bernisse. Dit uiteraard in het
kader van SKP Brielse Meer en Bernisse.
Voor de Bernisse werden dat 90 spiegelkar-
pers (van leverancier Carpfarm) met een ge-
middeld gewicht van 2.2 kg.  Op dat
eigenste moment van uitzetting betroffen
het stuk voor stuk 'koude' spiegels. Spiegels
zonder naam, zonder verhaal. Enkel een
volgnummer werd hun deel. Ook voor pro-
jectspiegel 179 geldt deze stelling. Een eer-
der kale vis, met een uitzetgewicht van 2 kg.
Weinig of niks tot de verbeelding spre-
kends...
Enkele maanden later (we schrijven mei
2013) duikt de 179 een eerste keer op. Een
witvisser doet onze kale rakker een eerste
keer in de archieven van Marcel Aarden ver-
schijnen.
In augustus van datzelfde jaar laat de 179
opnieuw van zich horen. Het eerste groeisei-
zoen 'buiten' is de vis wel bevallen, de unster
gaat gelijk door tot het streepje van vijf! Van
2 naar 5 kg, een eerste teken aan de wand!

In mei 2014 is de 179 daar opnieuw. Geen
vangstgegevens dit keer. Een ramp is dat
niet, want de maand daaropvolgend is er al
een nieuwe melding. Dit keer wel gewogen.
6.4 kg luidt het verdict. De 179 verdwijnt
vervolgens voor langere tijd onder de radar. 

Goed een jaar later is hij (of zij) er opnieuw.
Marcel Aarden, één van de bezielers van het
project, speelt een glansrol in de twee vol-
gende meldingen. Marcel vertelt:
Op 11 juli ving ik deze vis voor de eerste
maal op een gewicht van 19 pond en een
lengte van 70 cm. Ik kan mij deze vangst
nog goed herinneren. Na een snoeiharde
aanbeet en een stevige dril kwam er een
dikke projectspiegel aan de oppervlakte en
ik dacht "Dit wordt mijn eerste 20-ponds
projectspiegel". Helaas had ik het niet zo
goed ingeschat, maar toch mijn zwaarste
projectspiegel tot nu toe. Een maand later
op een andere stek ving ik nr. 179 voor de
tweede maal. Ook nu was de spiegel weer
gegroeid, 71 cm en 19,2 pond. Een mooie vis
voor de toekomst en ik hoop deze vis nog
een paar keer te mogen vangen. 

Marcel blijkt trouwens een fan van cijfers en
statistiekjes. Onderstaande leerrijke info
rolde zo uit zijn PC:
Anno augustus 2015 werden er reeds 54
spiegelkarpers van de 90 uitgezette exem-
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Een witvisser met 'Komeetje' Marcel met de Komeetspiegel



plaren teruggevangen. Dit resulteert in een
magnifiek terugmeldpercentage van 60%. 
Wat ook opvallend is, is dat wanneer ze
eenmaal gevangen zijn, ze vaker gevangen
worden. Van de 54 terugmeldingen zijn er
14 stuks één keertje gevangen, 21 stuks
doken tweemaal op, 13 stuks hebben een
drie achter hun naam. Twee stuks begingen
viermaal een misstap. Twee spiegels gin-
gen respectievelijk vijf en zes maal (num-
mer 179, jullie welbekend intussen) de mist
in. Projectspiegel nummer 147 spant echter
de kroon met maar liefst zeven meldingen!
En jawel, net die vaak gevangen spiegels
blijken de grootste groeiers!

Commentaar
Het verhaal van 'de 179' is geen alleenstaand
feit. Ieder project heeft wel zo'n komeet in
de albums. Vissen dus die als een speer de
lucht in gaan (wat gewichtstoename be-
treft), en vaker dan gemiddeld teruggemeld
worden. Het betreft trouwens niet noodza-

kelijk honkvaste vissen, vaker zijn het no-
maden die je werkelijk overal mag verwach-
ten. En je kan het wel al raden... een stevige
voerplaats speelt vast in je voordeel. 
Helaas is er ook een negatief kantje aan dit
'type' vissen. Meestal gaat het twee of drie
jaar goed, en ben je allang niet meer ver-
baasd van een zoveelste melding. Echter, na
die roemrijke periode houdt het plots op.
Geen spoor meer van die lijvige, vaste klan-
ten. Zijn ze er nog wel? Hebben ze zich be-
keerd? Hun lesje geleerd? Hoe verder de tijd
vordert, hoe groter de vrees wordt. Is de
term 'doodvreters' dan echt van toepassing
op een kleine minderheid van onze project-
spiegels? Harde bewijzen hebben we niet,
maar toch wordt het bestaan van die zoge-
heten 'doodvreters' meer en meer ernstig
genomen. Ik denk spontaan terug aan die
spiegels van de Bosbaan. Toegegeven, die
vissen waren al een dagje ouder, maar ook
daar groeiden ze als kool. Tot na twee-drie
jaar het quasi compleet stilviel met meldin-
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Maar liefst zeven keer ging nr. 147 de mist in



gen van Bosbaanspiegels... Zelfde verhaal op
KGO. Een bijzonder knappe spiegel gaat op
twee jaar tijd van drie naar elf kilogram.
Vier meldingen later houdt het plots op.
Sinds de vierde vangst uit het najaar van
2011 ontbreekt elk spoor. Dit stemt tot na-
denken.
Gelukkig zijn er genoeg uitzonderingen die
bovenstaande aanname als een frêle riets-
cheut omver blazen. Die vissen zijn dan de
eerste dertigers (of misschien al veertigers)
van een project. Wierook en wilde verhalen
hun deel. 
En weet je... Misschien kroont die dekselse
179 zich wel tot de recordvis van de Ber-
nisse. Want laten we eerlijk zijn, de bouw
van deze knapperd mag er best zijn. Stoer
en imposant. Stukken mooier dan rond en
'plomp'. Hou ons op de hoogte, Marcel!

Filip Matthys

Karperleveranties

Vooruitblik
We hebben de afgelopen jaren een berg er-
varing opgedaan met heel veel verschillende
uitzettypen (zie ook de geüpdatete versie op
onze website). Die kennis en ervaringen
danken we bijna louter aan monitoring door
SKP’en.  Als je dus een SKP met volledige
monitoring hebt en je hebt de keuze, kies
dan toch vooral voor spiegelkarpers die
goed te matchen vallen. Dat betekent indivi-
dueel gemakkelijk herkenbare karpers. Hoe
groter je project (hoe meer stuks je uitzet)
hoe groter het belang van herkenbaarheid
is. De vertrouwde kale consumptievissen
kunnen een prima keuze zijn voor wateren
waar die nog niet zwemmen en voor klei-
nere afgesloten wateren waar niet gemoni-
tord hoeft te worden. Voor het open water
waar de afgesloten jaren al zoveel kale spie-
gels zijn uitgezet adviseert de BVK om je te
bezinnen. De beslissing om in dergelijke wa-
tersystemen doorlopend kale spiegels uit te
zetten heeft immers niet alleen consequen-
ties voor de monitoring van je eigen project

maar ook van dat van buurprojecten. 
Het klinkt misschien tegenstrijdig maar het
is voor de monitoring van je project zelfs
slimmer om de nog veel moeilijker te mat-
chen edelschubkarpers uit te zetten dan kale
spiegelkarpers. Die schubkarpers hou je dan
bewust buiten de monitoring. Geen verwach-
tingen bij de vangers en urenlange zoektoch-
ten van screeners van een SKP. De uitgezette
wel goed herkenbare spiegelkarpers fungeren
dan als marker van de uitzetting.  
Veel kwekers hebben we zo langzamerhand
doordrongen van de wens/eis voor veel
SKP’en van betere beschubbing bij spiegel-
karpers en een aantal kwekers zijn ook
daadwerkelijk bezig met het creëren van
nieuwe bloedlijnen met meer schubben op
de flank. Los dus van het (ook niet onbe-
langrijke) esthetische aspect kan dat de red-
ding zijn van de monitoring van SKP’en.
Sommige kwekers leveren dit jaar al volop
beter beschubde spiegelkarpers. Soms kost
dat je per kilo iets meer, maar je hebt er
later veel plezier van. Andere kwekers zijn
nog niet zover, maar komen er, zo wordt ons
voorgespiegeld, eraan.
We hebben afgelopen maand verschillende
kwekers (of contactpersonen daarvan) be-
naderd om een prognose te geven voor leve-
ranties voor de komende uitzetperiode
(november-februari). Onderstaand een op-
somming van kwekers/leveranciers met
perspectief op beter beschubde spiegelkar-
pers. Niet genoemde kwekers bieden weinig
of geen perspectief op beter beschubde spie-
gelkarpers.

CarpFarm:Heeft op dit moment (bijna)
k2 vissen zwemmen van twee nieuwe bloed-
lijnen, waarvan één met Valkenswaards-
bloed en een andere met Frans bloed. Deze
worden vanaf volgend najaar geleverd. 
Edelschubs en kale spiegels als k3 of groter
ruim leverbaar. Onder voorbehoud: € 5.75
per kilogram. 
Valkenswaard:Op beschubbing geselec-
teerde robuust gebouwde k3 Duitsers. Edel-
schubs k3 zowel een Duitse kweeklijn als
een eigen Valkenswaardtype. Kale Duitse
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spiegelkarpers ruim leverbaar.
Onder voorbehoud: € 4.75 per kilogram.  
Corten: Van Tsjechische kweker afkom-
stige mooi beschubde en vrij slank ge-
bouwde spiegelkarpers. Tevens op
beschubbing geselecteerde Franse karpers
met een eerder hoge bouw. Onder voorbe-
houd: € 5.95 per kilogram. 
Niet geselecteerde spiegelkarper. Tevens
edelschubs van Tsjechische of Franse kwe-
ker. Beiden € 3.95  per kilogram. Mengpar-
tijen leverbaar.  
Peschkes: Geen wijzigingen in het aanbod
dit jaar (een vrij kaal tot kaal uitzettype). Er
wordt op dit moment gepraat over het in-
kruisen van een meer beschubde spiegelkar-
per. Edelschubs Duitse origine ruim
leverbaar. Onder voorbehoud: € 4.25 per ki-
logram.
Edkovis:Nieuwe leverancier op de markt.
Biedt een geheel eigen bloedlijn (Special
Carp) door te kruisen met Valkenswaard-
spiegels  en een Hongaars type. Special Carp
onder voorbehoud: € 7.50 per kilogram.

Als je er niet uitkomt kun je ons altijd om
advies vragen. Wil je in contact komen met
een van de kwekers/leveranciers raadpleeg
onze website of stuur een mailtje naar con-
tact@karperbeheer.nl

Derde internationaal terugmeld-
weekend 
Vorig jaar in september was er het tweede
internationale terugmeldweekend. Zowel
Nederlanders als Vlamingen gingen toen op
jacht naar die o zo geliefde projectspiegels.
In verschillende provincies (West-Vlaande-
ren, Amsterdam, ...) werden terugmeld-
avonden talrijk bezocht. Toen al wisten we
het bijna zeker; ook in 2015 organiseert de
BVK  een internationaal terugmeldweekend.
Zet jullie schrap, aanstaand weekend van
25, 26 en 27 september wordt de BVK-wis-
seltrofee opnieuw fel bevochten. Lukt het
Vlaanderen om dit jaar het laken naar zich
toe trekken, of blijft de 'bokaal' nog een jaar-
tje langer in Nederland? Meer info vind je
via de gangbare kanalen (lees: sociale media
en BVK-site). Iedereen veel succes gewenst!

Wie ontvangt eind 2015 de felbeheerde BVK-trofee uit
handen van onze voorzitter?

Corten; Frans geselecteerd


