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Karpers classificeren

Wie ooit bij een karperuitzetting is geweest kan de indruk hebben gekregen dat er zomaar 

ergens een ‘teiltje’ wordt gelost. Niets is echter minder waar. De karpercommissie (kacie) van 

de AHV bereidt de jaarlijkse karperuitzettingen zorgvuldig voor. Classificatie is bij de kacie 

een gevleugeld begrip. Hoog tijd onze werkwijze eens uit te leggen aan de leden.

Planmatig karpers uitzetten heeft 
bij de AHV al een flinke geschie-
denis. In 1997 waren we de 
eerste hengelsportvereniging in 
Nederland die een Nota Karper-
beleid had. Die nota diende als 
fundament voor verantwoorde 
karperuitzettingen. Het uitzetten 
van karper op het moment dat 
de karperbezetting op veel wate-
ren nog fors was, bleek achteraf 
een goede zet. De omvangrijke 
karperbestanden van weleer zijn 

Karperbeheer is maatwerk

Joris Weitjens

bijna overal aan een vrije val 
begonnen. Anno 2016 beschou-
wen we karpers van vóór de 
projecten als monumenten die 
helaas langzaam maar zeker van 
het toneel verdwijnen.

Verjongingskuur
Uitzetten geschiedt sinds die 
nota niet op grond van toeval-
lige signalen dat er ergens niet 
goed werd gevangen. In plaats 
 daarvan kwamen er meerja-

renprojecten. De glijbaan van 
de OVB waar vanaf honderden 
karpers de weg naar het water 
vonden, maakte plaats voor een 
teiltje hier en daar. Door middel 
van deze onderhoudsuitzettin-
gen kregen veel van de bekende 
karperwateren een geleidelijke 
 verjongingskuur.

Intussen werd het steeds belang-
rijker om onze uitzettingen te 
(kunnen) verantwoorden bij de 
waterbeheerder. De Sloterplas 
was een ware lakmoesproef. 
Als karpercommissie hebben 
we onze huid duur verkocht en 
dat kon alleen maar omdat we 
zoveel data hadden verzameld. 
Niet alleen van terugmeldingen 
van ons SKP (spiegelkarperpro-
ject), maar ook van door ons 
uitgeplozen uitzetarchieven van 
na 1950. Uiteindelijk konden we 
het waterschap overtuigen van 
de onschuld van beperkte onder-
houdsuitzettingen. Die zorgen 
ervoor dat karperbestanden op 
een aanvaardbaar peil blijven. 
Dat zal nooit meer het hoge peil 
worden van de jaren 1980 en 
1990. Voor de karpervissers die 
gewend waren aan de flinke kar-
perbezetting van met name onze 
plassen - Kinselmeer, Sloterplas, 
Amstelveense Poel, Gaasperplas - 
is het ronduit wennen (geweest) 

Vragen & Vangsten
Wil je weten welke typering jouw favoriete karperwater 
heeft? Stuur dan een mailtje naar jorisweitjens@upcmail. nl 
- hier kan je tevens je vangstfoto’s naar toe mailen!

Classificatie AHV-wateren
MAATWERK
Het onderwerp classificeren keert regelmatig terug op de agenda van de kacie. Per stadsdeel/regio wordt bekeken tot 
welk type de verschillende wateren behoren en wat we er mee willen en kunnen. Vervolgens wordt op basis van die 
 indeling een uitzetprogramma opgesteld. Hoe hoger het type in rang is, des te meer aandacht er is voor uiterlijk en potentie 
van de uitgezette vissen. Niet zo gek als je bedenkt dat bij type I het heel normaal is dat je daar gemiddeld meer dan 24 uur 
vist om één enkele karper te vangen! Dan wil je ook wel wat bijzonders op je mat hebben liggen! Voor een type IV-water, 
denk aan de Bosbaan, is het juist weer belangrijk dat er voldoende goed vangbare karpers zwemmen. Ruimte voor karper 
is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Door maatwerk te leveren denken wij de toekomst met vertrouwen tegemoet 
te mogen zien. Karpervissers kunnen daarbij een belangrijke steen bijdragen door vangsten terug te melden. Alleen dan 
kunnen wij de classificatie ‘finetunen’ en vervolgens de uitzettingen doen waar we vroeg of laat het meeste plezier van 
hebben.

ander (ideaal) beheer. Dat beheer 
speelt zowel in op de wensen van 
karpervissers als op de ecologie. 
We bewegen als het ware met de 
natuur mee. Daarmee verpest je 
niets onder water en kun je met 
beperkte middelen veel  bereiken 
ten gunste van de karper en 
 daarmee van de karpervisser.

aan een situatie met minder 
 karper. Toch beginnen we nu ook 
de vruchten te plukken van ons 
consistente  uitzetbeleid waarbij 
kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Gezond
De variëteit aan karper is momen-
teel op de plassen groter dan 
ooit; van dikke Hongaren tot 
slanke, prachtig beschubde 
Valkenswaarders en tot de ver-
beelding sprekende edelschub-
karpers, de groei zit er beter in 
dan ooit tevoren. Wat gezien 
mag worden als een zeer prettige 
bijkomstigheid van ons beleid is 

dat het papegaaienbekprobleem 
steeds meer onder controle komt. 
Gezonde, goed groeiende karpers 
laten zich nu eenmaal minder 
makkelijk verschalken.

Meebewegen
Het vissen vergt, zeker op onze 
plassen, dus de laatste jaren 
meer van de karpervisser. Het is 
echter niet onze bedoeling dat 
elk water zo wordt. Karpervissers 
zijn er in alle soorten en maten en 
daar komt de classificatie om de 
hoek kijken. We hebben de AHV-
wateren opgedeeld in vijf ver-
schillende typen met allemaal een 

Onderhoudsuitzet-

ting in De Poel

Een gave, jonge spiegelkarper van de Sloterplas Een edelschub met potentie van de boezem


