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Nieuwe lente, nieuwe monitoring!
Op de avond van 11 april kon je in Bilthoven
een zaal vol SKP-coördinatoren uit Nederland
en België bewonderen. Ongekend in de geschiedenis van SKP. Een mooi gezelschap van
oude rotten in het vak, nieuwgierige aanhang
en jonge honden. Maar zal dit ook de dag blijken te zijn dat SKP-monitoring plus is geboren? Als spreker voor een nieuwe klas voel je,
naast ongemakkelijkheid, de energie van de
zaal. Zelden had ik het gevoel een gemengder
publiek voor me te hebben. De blikken van de
diehard matchers stonden scherp. Mannen
met een brein dat immer op zoek is naar matches. Bij elke nieuwe ‘dia’ die vorsende blik of
de match wel in orde was. Liefst zou ik verder
spreken over de illusie van wandelende schubben, maar er lag een missie klaar om uitgelegd
te worden. De crisis in de huidige monitoring
en de nieuwe kansen. Achter de eerste rijen
zag ik mensen opveren. Scepsis en cynisme jegens SKP maakte voorzichtig plaats voor welwillendheid gretigheid misschien zelfs bij het
vooruitzicht van moderne techniek: apps, automatisch matchen en voorgekookte rapportaDeze nieuwsbrief is een uitgave van de
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer
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Tsjechisch wintercadeautje

ges. Niet weer die bus missen nu! Proefde ik.
De diehard matchers niet te na gesproken:
meer dan ooit sinds het begin in 1998 is duidelijk dat we in open water aan het vastlopen
zijn met SKP-monitoring klassieke stijl. Tenminste wat betreft open water. Natuurlijk hebben we met de BVK er heel veel aan gedaan
om het tij te keren, maar ons geluid bleek te
laat of te zwak om harde schijven vol fantasieloze beschubbing te verslaan. Veel projecten
zijn doodgebloed of niet eens op gang gekomen. Archieven vol waardeloze plankfoto’s.
Een gruwel voor een club als de BVK die dolgraag wil weten door te meten!
Goddank was er ruim een jaar geleden één
coördinator (Wijtze Tjoelker) van een vastgelopen project geweest die de handdoek niet
stilletjes in een hoek gooide, maar op de stoep
van Sportvisserij Nederland. Jan Kamman zag
er een handschoen in en de bal was gaan rollen. Of het ervan gaat komen en automatisch
matchen een grote rol gaat spelen moeten we
afwachten, maar een nieuwe organisatie van
SKP gekenmerkt door koppeling van uitzetbestanden, hogere matchingspercentages en degelijke terugkoppeling naar terugmelders ligt
binnen bereik van de nieuwe mogelijkheden.
We zullen zien waar het schip strandt maar als
BVK doen we graag mee met het enthousiast
maken van SKP’s, visrechthebbenden en waterschappen voor SKP-monitoring plus! Meer
over die bijzondere bijeenkomst verderop in
de nieuwsbrief. Natuurlijk ook weer veel
mooie meldingen, want al komt de lente aarzelend op gang, gevangen, gemeld en gematcht is er al!
Joris Weitjens
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Bestuursmededelingen

We zijn best tevreden over het reilen en zeilen van de BVK. Onze plaats in het karperlandschap is duidelijker geworden. Men
associeert ons meer en meer met SKP-monitoring en dat is goed. Al sinds het COS willen we spreekbuis en overkoepeling van SKP
op open water zijn. We merken wel dat we
dat bij veel projecten moeten afdwingen
door te laten zien waar we mee bezig zijn.
De samenwerking met De KSN en VBK is
heel goed op gang gekomen. In magazines
van beide clubs hebben we een BVK-rubriek. Onderling is er veel meer overleg
over karperbeheer gerelateerde zaken.
Het zal vast opvallen dat de bijdrage van
onze secretaris Filip Matthys aan deze
nieuwsbrief beperkt is. Filip geniet van een
‘minisabbatical’ van het BVK-werk. Bezige
en betrokken mensen hebben vaak meer
hobby’s en een baan. Verstandige mensen
schermen hun comfortzone af en kiezen op
het juiste moment voor ontspanning. Daarmee voorkom je ‘burn outs’; en dat is het
laatste wat we bij de BVK kunnen gebruiken
als het om Filip gaat. We hebben Filip afgelopen winter dus iets meer laten tafeltennissen en natuurlijk vissen. Filip zou echter
Filip niet zijn als hij niet alweer in de startblokken staat om deel te nemen aan het actieve BVK-leven. Gelukkig maar!
Het gros van de leden weet dat je, om lid te
blijven, jaarlijks eigenhandig het BVK-tientje moet storten op onze rekening. Wij hebben er begrip voor dat je dat vergeet, maar
twee keer niet betalen beschouwen we als
‘niet langer geïnteresseerd’. Even goede
vrienden, maar natuurlijk vatten we de jaarlijks betalingen op als een blijk van waardering voor ons werk. We staan op het punt
om de niet-betalende leden een e-mail te
sturen. Heb je het vergeten over te maken:
doe het dan nog even.
Stort minimaal 10 euro op rekeningnummer NL84 INGB 0006 4062 31 ten
name van de BVK.
Graag een vermelding van je naam.

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
* IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
* BIC: INGBNL2A
Kleine taalkundige kwestie. Niet nijpend,
maar toch even benoemd. Het woord SKP
ook vaak skp wordt zowel voor Spiegelkarperproject gebruikt als voor de uitgezette
spiegelkarpers. Dat kan verwarrend zijn.
Meest logisch is om de uitgezette karpers
projectspiegels te noemen. Een andere
kwestie is het meervoud van de afkoring
SKP. Jarenlang schreven wij SKP’en. Dat
blijkt echter foutief te zijn. Meervoud van
een afkorting is plus ‘s. SKP’s dus. Filip en ik
hebben ook nadat we dat wisten onze oude
gebruik voortgezet, maar we geven het op
nu andere organisaties het consequent wel
correct doen… Voor ons even wennen maar
vanaf vandaag schrijven wij dus ook SKP’s.

SKP’en of SKP’s?

Geslaagde bijeenkomst
SKP-monitoring plus in
Bilthoven

Projectgroep SKP-monitoring plus
organiseerde op dinsdag 11 april
een bijeenkomst voor SKP-coördinatoren. Jan Kamman (Sportvisserij
Nederland), Wijtze Tjoelker (SKPFriese boezem), Paul Hendrix (De
KSN) en Joris Weitjens (BVK) vormen de vaste kern van deze projectgroep die sinds juni 2016 bestaat.
Doelstelling is het onderzoeken van de
mogelijkheden van het sofisticeren van
SKP-monitoring waarbij automatisch
matchen een rol kan gaan spelen.
Maar liefst 41 SKP-coördinatoren hadden
gehoor gegeven aan de oproep van de projectgroep. Een teken dat dit onderwerp
leeft! Avondvoorzitter Jan Kamman leidde
het onderwerp SKP-monitoring in. Hij
maakte gelijk duidelijk dat SKP-monitoring
een prachtig instrument is in het huidige
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visstandbeheer. Rapport Spiegelbeelden,
met een analyse van data van SKP-monitoring, bewijst hoe waardevol die verzamelde
data zijn, maar helaas zijn dergelijke rapportages schaars. Juist dergelijke op SKPmonitoring gebaseerde rapportages kunnen
zowel waterbeheerders als potentiele financiers overtuigen van nut en noodzaak van op
basis van SKP-monitoring gevoerd karperbeheer.
Aan de hand van het voorbeeld van De Pendelaar (superzwemmer tussen Amsterdam
en Nederrijn/Lek) prikkelde Jan de zaal.
Het blootleggen van dergelijke migratie is
uniek, maar komt alleen bij een goede organisatie van SKP-monitoring aan het licht.
Wijtze Tjoelker nam aan de hand van de afgenomen enquête de huidige problemen bij
SKP-monitoring door. Die problemen zijn
met name bij de grote SKP’s zoals die van
Friese boezem, aanzienlijk. Matching is
haast niet te doen met uitzetbestanden
waarin nagenoeg kale spiegelkarpers de
hoofdmoot vormen. Hoewel sommige ‘hobbymatchers’ het kunnen opbrengen om per
maand tot 50 uur bezig te zijn met matching, is dat voor het gros van de coördinatoren geen optie. Dat zie je uiteraard terug
in de matchingpercentages. Het zal geen
toeval zijn dat bij de SKP’s met de minst florissante matchingspercentages de meldingsbereidheid navenant klein is. Karpervissers
melden pas als er terugkoppeling is!
4

Joris Weitjens liet, als SKP-man van het eerste uur, zijn licht schijnen over de toekomst
van SKP. Hij gaf aan dat SKP-monitoring
oude stijl in open water, z’n beste tijd heeft
gehad. Matching wordt niet alleen bemoeilijkt door het uitzetten van moeilijk matchbare kale spiegelkarpers, maar ook steeds
vaker door projectoverschrijdende migratie.
Vernieuwing is nodig. Met name de organisatie van SKP-monitoring zal strakker en
minder vrijblijvend moeten. Standaardisering en mogelijk een grote centrale databank van uitzetfoto’s die zowel Nederland
als België omvat zou weleens uitkomst kunnen bieden. Automatisch matchen (de
‘plus’) zal daarbij van grote hulp zijn. Joris
benadrukte dat een nieuwe organisatie
zeker niet zal betekenen dat de charme en
het (nog steeds grote) succes van lokaal en
handmatig matchen verloren zullen gaan.
Beide vormen van SKP-monitoring zullen
elkaar eerder versterken.
Paul Hendrix schetste vervolgens de zoektocht langs universiteiten voor hulp bij matchen. De projectgroep heeft vanaf dag één
z’n zinnen gezet op automatisch matchen;
het met behulp van software matchen van
uitzetfoto en vangstfoto. Uiteindelijk is de
projectgroep terechtgekomen bij een bedrijf
dat gespecialiseerd is in beeldherkenning.
Recente oriënterende gesprekken met dit
bedrijf stemmen voorzichtig optimistisch.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Zodra voldoende budget beschikbaar is gaat
dit bedrijf, onder de voorwaarde van no cure
no pay, aan de gang met het vinden van een
algoritme (sleutel) voor matching.

Het benodigde (flinke) budget voor SKPmonitoring plus zal op dit moment voornamelijk moeten komen van federaties,
Sportvisserij en De KSN. Paul nodigde de
zaal uit om namens je eigen SKP bij je federatie of hsv dit project onder de aandacht te
brengen.
De zaal reageerde voorzichtig positief op de
plannen van de projectgroep. Er waren een
aantal vragen en suggesties over het bevorderen van zowel succesvol matchen als het
genereren van meer terugmeldingen. De
zaal stond vrij lang stil bij vragen over het
nut van SKP-monitoring. Weten we zo langzamerhand niet al voldoende? De projectgroep was unaniem van mening: zolang we
willen blijven uitzetten in open water moeten we een methode hebben om de effecten
van uitzettingen plus de omvang en samenstelling van karperbestanden te meten. Door
waterschappen wordt monitoring zelfs verplicht gesteld voor goedkeuring van een uitzetting. Met SKP-monitoring heeft de
hengelsport, mits dat goed gebeurt, nog
steeds het middel bij uitstek in huis!
Laat duidelijk zijn dat SKP-monitoring plus
niet morgen gerealiseerd is. Zonder voldoende steun vanuit de achterban zal het

geen succes worden. Juist door het succes
van deze avond voelt de projectgroep zich
gesterkt. We houden de SKP-coördinatoren
en geïnteresseerden graag op de hoogte van
de volgende stappen richting SKP-monitoring plus.

Beroepsvisserij op karper; mythen en feiten

Het blijft een even duister als actueel
onderwerp. Duister omdat er zo verdraaid weinig bekend is over het
wegvangen van karper in open watersystemen. Het is toch absurd dat
anno 2017, een tijd van de meest geavanceerde communicatiemiddelen,
drones en wat al niet meer, zo weinig
materiaal beschikbaar is over het
(weg)vangen van karpers door beroepsvissers.
Voor veel karpervissers is dat aanleiding om
te geloven dat in elk water waar een beroepsvisser actief is, de karperpopulatie de
das om wordt gedaan. Bij de BVK werken
we liever met feiten.
In de benedenrivieren is een beroepsvisser
(Klop) actief met volledig visrecht. Dat wil
zeggen elk jaar opnieuw krijgt hij vergunning van het rijk om met bepaalde vistuig
ongelimiteerd te vissen in het Benedenrivie-
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Hou ze wel in de gaten!

rengebied inclusief de Biesbosch. Een situatie vergelijkbaar met die in het IJsselmeergebied.
Vooral het feit dat Klop intensief vist in Nationaal park de Biesbosch is al jaren tegen
het verkeerde been van sportvissers. De visstand loopt daar terug en dat merken sportvissers zo’n beetje als eerste. Ook
karpervissers merken een teruggang van
hun favoriete soort. Uitzetten van karper
zou volgens sommigen zelfs totaal geen zin
hebben want alles wordt toch weggevangen.
Ecologisch gezien ligt een direct verband
tussen teruglopende visstand en de activiteiten van deze ene beroepsvisser op zo’n
enorm watersysteem niet voor de hand. Een
‘Klopjacht’ lijkt dan ook niet gepast. Toch
moet je wel zeggen dat duurzame benutting
van bepaalde vissoorten, waaronder karper,
aldaar niet langer mogelijk is. Dat vinden
ook de initiatiefnemers van de petitie: ’Stop
beroepsvisserij zonder quota in de Biesbosch’. Op dit moment zijn ruim 13.000
handtekeningen binnen. Mooi maar nog
heel veel te gaan voor de petitie ook iets in
Den Haag teweeg kan brengen.
Als je afvraagt wat heb ik daar mee te
maken als noorderling of Vlaming? Bedenk
dan dat solidariteit iets moois is. Nog niet
voldoende? Bedank dan dat zelfs een pro6

jectspiegel uit Amsterdam: De Vluchteling
het gebied van Klop heeft doorkruist! Tekenen dus en laat het ook aan je kennissenkring weten!

Voorjaarssterfte

Geen nieuws is goed nieuws. Elk voorjaar
houden we als karpervissers en karperbeerders toch weer ons hart vast. Gaat het wel
goed met onze karpers? Na een aantal jaren
waarin opvallend veel meldingen kwamen
van voorjaarssterfte, blijft het tot nu toe opvallend stil. Dat vraag om een verklaring. Immers de beschuldigende vinger ging (al te)
vaak uit naar bepaalde uitzetlichtingen. Wel,
zover wij weten zijn van dezelfde kwekers en
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leveranciers hetzelfde type karpers geleverd
als vorig jaar toen er veel sterftes te betreuren
waren, terwijl de lente nu dus probleemloos
verloopt. Dat sterkt ons in de gedachte dat
voorjaarssterfte geen kwestie is van één oorzaak. In dit geval hebben we naar alle waarschijnlijkheid een voor overleving van karper
zeer gunstige winter achter de rug: vrij constante relatief lage temperaturen waardoor
karpers niet werden verleid om erg actief te
worden. Winterse activiteit zonder groot aanbod van (natuurlijk)voedsel is immers funest
voor de weerstand van karpers.
Passieve karpers dus: jammer voor de wintervisser maar voor de rest een zegen!

De SKP-monitor van
regio Zwolle

Veel aandacht in deze nieuwsbrief voor vernieuwing van SKP-monitoring. Het initiatief
van De KSN regio Zwolle mag daarin niet
ontbreken. Die regio is onder meer bekend
van de grote loterij op beurs Carp Zwolle
waaruit veel prachtige SKP’s zijn bekostigd.

Die SKP’s leverden in het verleden veel waardevolle data. Door het teruglopen van de
vangstmeldingen, het uitzetten van veel
moeilijk matchbare (kale) spiegelkarpers en
afname van de groep fanatieke terugzoekers
is de klad gekomen in de monitoring. Ook al
omdat het waterschap Vechtstromen de verplichting van monitoring heeft gesteld voor
nieuw aan te vragen SKP’s is er binnen die
regio gebrainstormd over een andere manier
van matching. Om het tij te keren heeft regio
Zwolle een bedrijf dat gespecificeerd is in ITontwikkeling én IT-beheer in de arm genomen om een systeem van ‘zelfmatching’ op
poten te zetten. De terugmelder kan zelf (met
enige hulp) online zijn vangsten terugzoeken.
Hoewel nog in de opstartfase zie je op de
website www.deskpmonitor.nl al wel de contouren van een matchingsysteem dat kan
gaan werken. Sterker, zelf vonden we op deze
pagina al Jelmers rijen: spiegel van de maand
januari. Als BVK stellen we graag onze kennis
van matchen in dienst van alles dat SKP-monitoring bevordert, en zeker ook in dienst van
deze stap voorwaarts van regio Zwolle.

Jelmers rijen
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Meer terugmeldingen!

SKP-monitoring valt of staat natuurlijk met
het aantal terugmeldingen. Veel SKP’s zullen het beeld wel herkennen; de eerste paar
jaar na uitzetten veel terugmeldingen,
waarna het langzaamaan minder wordt en
zelfs (bijna) stilvalt. Het is niet altijd even
doorzichtig wat die daling veroorzaakt en
ook niet hoe je de zaak weer in beweging
trekt. We hebben de vraag even aan Filip
Matthys voorgelegd, en hij antwoordt het
volgende: Ik merk dat onze drie grootste
projecten in Vlaanderen het erg goed doen.
Zowel KGO, Schelde als Leie hebben een
voortreffelijke start genomen in 2017. Ik
wijt dit voornamelijk aan de Facebookpagina van de BVK-terugmeldgame. Ook
SKP-Albertkanaal zet op die pagina zijn
eerste stappen. Bijna dagelijks worden er
meldingen op geplaatst. De laatste weken
zijn er ook mensen spontaan vangsten uit
2014-2015-2016 gaan posten. Dat zijn dus
mensen die tot voor kort nog nooit van SKP
gehoord hadden, en nu wel bereikt werden
via Facebook.
De grootste promotie ben je (als coördinator) gewoon zélf. Enthousiast aankondigen,
warm houden, het competitiebeestje in elk
van ons wat prikkelen.
Voor de Nederlandse situatie geldt meer en
meer dat karpervissers niet weten bij welk
project ze moeten melden. Melden bij de
BVK op contact@karperbeheer.nl gebeurt
gelukkig steeds vaker. Wij sturen die melding dan door naar het (waarschijnlijk) betreffende SKP.

Masterplan Midwest in
werking

In de vorige nieuwsbrief deden we al verslag
van de opstart van het federatieve masterplan karperuitzet van Midwest Nederland.
Met de nieuwe richtlijnen voor karperuitzet
als toetssteen wordt voor verschillende open
watersystemen deelplannen ontwikkeld en
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in samenwerking met hengelsportvereniging ten uitvoer gebracht.

De volgende wateren staan op de lijst
van dit masterplan: Randmeren
(SKP ZRM en Veluwe randmeren)
(verschillende SKP’en aanwezig)

Oude Rijn en omstreken

(SKP Haarlem e.o. SKP Rijnlands boezem –
Zuid SKP-AHV Nieuwe Meer)

Rijnlands boezem noord

(oude uitzettingen plus SKP ZRM)

Valleikanaal en Eem

(SKP Zaandam, plus Noord-Hollandskanaal uitzetting 2015 )

Schermerboezem

(SKP Weesp e.o., SKP AUHV, SKP AHV)

Vecht

Zoals normaal bij dergelijke nieuwe initiatieven zijn er kinderziektes. Wij mogen als BVK
misschien denken dat SKP’s voldoende bekendheid genieten in sportvissend Nederland en België, niets blijkt vaak minder waar.
Weliswaar werden hsv’s keurig betrokken bij
dit masterplan, maar aanwezige SKP’s bleven daarnavaak in het ongewisse over de geplande uitzettingen. Het gaat hier steeds om
uitzettingen in open water dus dan heb je algauw verschillende buurprojecten.
Dat kon betekenen dat verschillende SKPcoördinatoren werden overvallen door deelplannen en aangekondigde uitzettingen
zoals die van Valleikanaal en Eem.
Naar aanleiding daarvan werd ik als BVK’er
en als coordinator van buurprojecten in
maart uitgenodigd door Jorke Wessels van
Midwest Nederland op het kantoor in Uitgeest. Wat volgde was een constructief en
verhelderend gesprek waaraan ook de voorzitter van de federatieve karpercommissie
Sven van Anrooij deelnam. Afgesproken is
dat voortaan in een vroeg stadium de BVK
op de hoogte wordt gebracht van de (uitzet)plannen. Op haar beurt zal de BVK de
aanwezige SKP’s en buurSKP’s op de hoogte
stellen. Van bestaande SKP’s wordt verwacht dat zijn hun relevante data en rapportages doorspelen aan de federatie zodat de
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karperbestand daar
ging zienderogen
achteruit en er moest
iets gebeuren om de
karpervisserij in deze
regio levend te houden. Op basis van de
aangeleverde gegevens schreef ik een
adviesrapportage en
die werd door regiobestuurders Aart
Lokhorst en Dick
Spijker aangeboden
aan Sportvisserij
Oost-Nederland.
Daarna werd het stil.
Heel stil. Te stil… Het waterschap kreeg de
zwarte piet toegespeeld voor de impasse.
Karperuitzettingen waren uitgesloten volgens Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. KSN
Regio Zwolle trok flink aan de kar, maar de
handrem bleef erop staan. Jaren verstreken,
frustraties en emoties bij karpervissers liepen flink op en de karpervisserij leek een
stille dood te sterven.

Fraaie Vandenput 2016 uitgezet in de Eem

deelplannen strakker kunnen aansluiten bij
de werkelijke omvang en samenstelling van
het aanwezige karperbestand. SKP’s krijgen
daarbij ook (meer) invloed bij de keuze van
uitzettype, uitzetplek en uitzetfoto’s worden
uitgewisseld. Samenwerking dus in de lijn
van SKP-monitoring plus.
Begin maart vond de eerste uitzetting plaats
voor het SKP-Valleikanaal/Eem. Tot extra
plezier van buurproject Zuidelijk randmeren
was gekozen voor de fraai beschubde 2016
Vandeputs, Zoals de kenners weten zijn dat
voor 100% Valkenwaarders die Vandeput
heeft opgekweekt.

Roelofs lobby

Soms krijg je een SKP in de schoot geworpen en soms moet je hemel en
aarde bewegen om iets gedaan te
krijgen. Toestemming van het waterschap om karper te mogen uitzetten
is tegenwoordig noodzakelijk. Roelof
Schut deed voor onze nieuwsbrief de
(lijdens)weg naar een SKP in het
stroomgebied van de Overijsselse
Vecht uit de doeken.
In 2008 werd ik door KSN Regio Zwolle gevraagd om een advies te schrijven over enkele Overijsselse en Drentse kanalen. Het

Ik had mijn vraagtekens bij het gehele besluitvormings- en communicatieproces en
trok de stoute schoenen aan. Medio 2014 –
inmiddels zes jaar na de aanvraag om karpers te mogen uitzetten – zocht ik op persoonlijke titel contact met het waterschap.
Het zou de start zijn van een zeer effectieve
lobby. Na intensieve gesprekken, passievolle
presentaties en veel geduld en begrip ontstond er toch een opening. Het lukte me om
Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en Waterschap Vechtstromen om één tafel te krijgen.
Ik vervulde de rol van onafhankelijk adviseur in deze gesprekken. De partijen wisten
elkaar te vinden, toonden begrip voor elkaars standpunten en werkten constructief
samen. De hulp van Kader Richtlijn Waterexpert Roland van Aalderen (Sportvisserij
Nederland) werd ingeschakeld en samen
schreven wij een advies op basis van her-

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

9

nieuwde KRW inzichten, vangstgegevens en
wensen van karpervissers. Het definitieve
voorstel behelsde de wateren: Ommer kanaal, Lutter hoofdwijk, Verlengde Hoogeveense vaart, Zwinderense kanaal en
Oranjekanaal. Om niet telkens opnieuw bestuurlijke toestemming te hoeven vragen,
werd de planperiode vastgesteld op maar
liefst 20 jaar (2016-2036).
Ruim een half jaar lang werd het geduld nog
eens ernstig op de proef gesteld, maar in
maart 2016 kwam het verlossende antwoord: het voorstel was aangenomen door
het waterschapsbestuur. Dat betekent dat er
gemonitord uitgezet kan worden op de voorgestelde kanalen (conform voorstel) en dat
op de andere kanalen binnen Vechtstromen
ook kan worden uitgezet onder de voorwaarde van een goed plan dat past binnen
de nieuwe Richtlijn Karperuitzet (Kader
Richtlijn Water) en (skp)monitoring van de
uitzetting. Na een totale wachttijd van negen
jaar was de vreugde euforisch en er vloeiden
zelfs tranen.

Afgelopen winter vonden de eerste uitzettingen plaats onder grote publieke belangstelling. Uiteraard was de pers aanwezig en er
werd zelfs een startbijeenkomst gehouden in
10

het waterschapsgebouw
waar diverse
gastsprekers
(o.a. Aart Lokhorst en ik) nogmaals hun
passie deelden.
Deze bijeenkomst was wederom een teken
dat waterschap
Vechtstromen
de karpervisserij
heel serieus
neemt. De karpervisserij in het
gebied van
Vechtstromen is
gered en de komende twee decennia kan er planmatig karper worden uitgezet.

Het proces geeft aan hoe belangrijk lobbyen
is, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.
Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is
iets anders. Deze lobby is vanuit de hengelsport nog verre van optimaal te noemen
(uitzonderingen daargelaten). Vaak ontbreekt de kennis en de ervaring van karpervisserij en karperbeheer en ook op juridisch
gebied is er sprake van een kennishiaat.
Ik pleit al jaren voor professionele lobbyisten die per regio worden ingezet. Mensen
die kennis hebben van lokale, regionale en
landelijke besluitvorming en weten welke
overheidsinstantie zich waarmee bezighoudt. Deze lobbyisten dienen te beschikken
over een groot netwerk en over goede communicatieve vaardigheden. Lobbyen is meer
dan een gesprekje voeren met verantwoordelijken. Ik ben ervan overtuigd dat als de
georganiseerde hengelsport dergelijke lobbyisten inzet, uitzetprojecten eerder en
beter van de grond komen.
Roelof Schut

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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SKP kort- Vlaanderen

Ook in Vlaanderen leeft het SKP-gebeuren nog steeds. Het ziet er naar
uit dat heel wat deelnemers zullen
meedingen naar het podium van de
Vlaamse terugmeldgame. Enkele
leuke vangsten willen we jullie niet
onthouden:

Op de Schelde kon Humphrey Bauters scoren met twee hele mooie spiegels. Beide karpers vertonen het typische rijenachtige
kenmerk van de Tsjechische spiegelkarpers
van Viskwekerij Corten en zullen in de toe-

komst nog menig karpervissend hart sneller
doen slaan.
Op een andere Vlaamse rivier, de Leie, bleef
het de eerste maanden van 2017 redelijk
kalm qua terugmeldingen. Tijdens een meerdaagse sessie kon ik gelukkig Jeroen Verschaeve dan toch aan het werk zetten en de
allereerste vangst van projectspiegel 335 van
de Leie Oost-Vlaanderen laten optekenen,
uitgezet eind november 2013 en teruggevangen op net geen 8kg. Mijn tweede spiegelkarper vond Jeroen echter niet terug. Het
verleden wees al vaker uit dat we ons Vlaams
rivier- en kanalenstelsel best als 1 geheel beschouwen want onze visjes zijn helemaal niet

De typische rijenachtige beschubbing zorgt voor plezier bij vanger én matcher

Leiespiegel 335 duikt een eerste keer op

12
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schuw om regelmatig te pendelen en op hun
weg één of meerdere sluizencomplexen te
overbruggen. Enkele dagen daarna bracht
Filip Matthys dan het verlossende nieuws
dat mijn tot dan toe ongematchte rijenkarper werd opgetekend als de 500ste terugmelding van een KGO-projectspiegel! Onze
vriend werd uitgezet op het KGO in november 2014 te West-Vlaanderen en zwom dus
richting Oost-Vlaanderen om daarna in het
Gentse de afslag naar de rivier de Leie te
nemen en verder stroomopwaarts een eerste
keer te worden gevangen.
Uit deze 500 terugmeldingen blijkt dat het
Kanaal Gent-Oostende toch het Vlaams

openbaar SKP-water bij uitstek is, ook de terugmeldingen in 2017 lopen als een trein.
Danny Busschaert kon z’n eerste vangst van
2017 direct als een projectspiegel van het
KGO laten optekenen.
Heugelijk nieuws ook vanuit de provincie
Antwerpen, daar werd het monitoren opgenomen door Peter Stiers. Dit wierp onmiddellijk z’n vruchten af en Peter kon direct
aan het werk. Hij kon een aantal knappe
vangsten matchen die werden ingestuurd
door Marc Adriaenssen.

De 500ste terugmelding van KGO is een feit!

Danny Busschaert met zijn prachtige eerste vangst van 2017
NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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We hopen van harte dat SKP-Albertkanaal een
bloeiend project mag worden!

Filip kon zelf de allereerste van dit
nieuwe SKP project (Kortbroek Kruibeke) vangen

Deze winter werd ook een volledig nieuw
(mini)project opgestart: SKP Kortbroek
Kruibeke. In de polder van Kortbroek te
Kruibeke werden in de periode 2013-2014
enkele vijvers uitgegraven. Een van die vijvers had als bestemming openbaar viswater.
Het water kreeg vervolgens de toepasselijke
naam 'extensieve vijver'. Het visbestand
diende vanaf nul opgebouwd te worden. Er
werd gekozen voor een evenwichtige populatie, zonder de draagkracht van het water te
overschrijden. De projectverantwoordelijke,
Filip Matthys, kon onlangs zelf de allereerste terugmelding verwezenlijken.
Alle terugmeldadressen vinden jullie nog
steeds op de website
www.spiegelkarperproject.be
Maiko Busschaert
14

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

SKP kort-Nederland

Zo jong als het jaar is, toch valt er al weer
heel wat te melden van de verschillende
SKP’s. Opvallend veel vroege of misschien
kun je beter late uitzettingen zeggen. Carpfarm en Vandeput leverden nog tot in maart
hun uitzetkarpers. De verwachtingen voor
Carpfarm, met de lichting ‘linear’-rijenkarpers, waren iets te hoog gespannen. Bij SKP
Friese boezem zaten er wel wat van die linears tussen maar de hoofdmoot waren de gewone Carpfarmers aangevuld met
spiegelkarpers van andere kwekers.
Vandeput leverde de restjes van de geslaagde lichting Valkenswaard. Aan de vissen geleverd in maart kon je wel zien dat
conditie en weerstand minder waren dan de
levering in november.

Mooie SKP-vangsten waren er in 2017 al genoeg. We zijn verheugd dat zoveel melders
en SKP’s die vangsten in onze nieuwsbrief
willen delen.
Van Ronald Drogt kregen we bijgaande foto
van een projectspiegel uit Naarden. Als oud
‘vestingvisser’ brengt het tafereel me meteen
veertig jaar terug in de tijd, maar los van
weemoed spat het plezier van de visser
ervan af. Dat begrijp ik ook. Voor karpervissers is het een voorecht om in een mooie
omgeving zulke mooie karpers te kunnen
(blijven) vangen.
Sinds 2007 is SKP Naarden Vesting actief
en hoewel het uitzetprogramma is afgerond
worden er verstandig genoeg af en toe onderhoudsuitzettingen gedaan.

Coverfoto

Een vis geleverd door Carpfarm voor SKP Friese boezem

Deze vis is een op beschubbing geselecteerde Duitser
2014, geleverd door Valkenswaard.

Het woord SKP-crisis mag gevallen zijn,
laten we vooral ook de zegeningen tellen. Er
is een aantal SKP’s, niet toevallig vaak op de
wat minder grote semi-open wateren, die
juist zeer succesvol in monitoring zijn. Denk
aan de projecten van Twentekanaal, Haagse
boezem en verschillende projecten in Vlaanderen. De teller van het SKP- Bernisse

Marcel Aarden bericht

Aan deze in maart 2017 geleverde Vandeput 2016
kun je verminderde weerstand aflezen

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Nr 418, een Duitse vis uit 2014

Nr. 80, een bekende vis

Brielse meer staat half april al op 31 terugmeldingen en allemaal gevonden door Marcel
Aarden! Nr 418, een Duitse vis uit 2014, heeft
er zin in want die is in vier weken tijd drie
maal gevangen op drie verschillende stekken.
16

Nr. 80 is een bekende vis die in 2014 is gevangen op het Brielse Meer, zie cover van de
NB no 7-2014, toen heel donker van kleur
en nu gevangen de Bernisse en in prachtige
‘lentekleur’.
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SKP’s spelen in de regel in wateren met een
(vrij) dunne karperbezetting, maar ook in
wateren met veel natuurlijke aanwas van
karper worden spiegelkarpers uitgezet. Vaak
primair om de variatie van het karperbestand te vergroten, maar ook om de betere
groeigenen van kweekkarpers. Maar lukt dat
wel? Raymond Hakkert is een van de initiatiefnemers van het SKP Lelystad (Flevopolder), Dit poldersysteem staat (of stond)
bekend om de forse schubkarperbezetting.
Voor de BVK schreef Raymond onder de
titel ‘Bingo aan de Lage vaart’ een stukje

Bingo aan de Lage Vaart

over verwachtingen en uitkomsten van de
groei van de uitgezette karpers in dit uitgestrekte polderlabyrinth aan sloten, plassen
en vaarten. We bestemmen dat stuk graag
voor onze gewaardeerde rubriek: ‘Spiegel
van de maand’.
Bij wijze van teaser alvast de bij
Marcel Merk binnen gekomen foto van een
recente vangst van een projectspiegel (een
Peschkes uit 2011) uit de Lage Vaart.

Zo te zien gaat het goed met de projectspiegels in de Flevopolder!

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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De gestaag doorgroeiende no 25 uit 2006 (kruising
Valkenswaard/Villedon) voor Mike Molleman

Terugmeldingen SKP Wilnis/
Vinkeveen op gang

Van Mike Molleman kregen we een paar
prachtige voorjaarsvangsten uit de polder.
Mike kon ze stuk voor stuk matchen. Mike
hoopt nog steeds vurig dat er een vervolg
komt met de (onderhouds)uitzettingen in
Vinkeveen/Wilnis (één watersysteem). Die
zaak zit op dit moment op slot door tegen18

stand van de uitvoerend waterbeheerder:
Waternet. De tussen waterschappen overeengekomen richtlijnen voor karperuitzet
bieden juist wel aanknopingspunten voor
goedkeuring. De uitzetgeschiedenis op een
watersysteem speelt daarin namelijk een belangrijke rol. Laat nu net de Vinkeveense
plassen een rijke geschiedenis hebben zonder dat die uitzettingen significante effecten
op de waterkwaliteit hebben gehad.
Vraag is nog wel hoe die kaart het beste gespeeld kan worden. Timing is daarin ook belangrijk. Dit punt heeft zowel aandacht van
BVK als van Sportvisserij Midwest Nederland.

Door blijven monitoren is in ieder geval het
beste wat je kunt doen! Mike troost zich
voorlopig met die prachtige projectvissen uit
de uitzetperiode 2005-2009.
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In februari 2016 vond de eerste SKP-uitzetting plaats in het Noord-Hollandskanaal bij
Alkmaar. Hoewel er kort na uitzetting heel
wat geluiden waren dat er kleine spiegels
werden gevangen viel de werkelijke terugmeldoogst wat tegen. Waar zouden die spiegels uithangen?
Op 4 december 2016 hadden Sven van Anrooij en zijn vismaat Martijn een dagje pennen in het vooruitzicht. Echter wilden ze een
keer niet op de vaste stekken aan de gang.

Svens toevaltreffer

Spontaan ontstond het idee om een kilometer of 20 richting het noorden te rijden naar
een brug waar ze ooit gevist hadden. Onderweg In de auto gekscheerden ze letterlijk:
’We gaan daar wel even zo’n spiegel vangen
van afgelopen februari!’
Er lag echter hier en daar ijs op het water...
Toch was het gelijk raak bij Martijn! En
jawel ze konden samen werkelijk een één
van de uitzetters (nummer 13) uit Alkmaar
op de foto zetten!
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In de krant

De Vluchteling mag niet ontbreken in de rubriek bijzondere meldingen. Mocht je nog
niet weten hoe bijzonder de laatste melding
was dan verwijzen we graag naar het complete verhaal over De Vluchteling naar onze
website www.karperbheer.nl onder Spiegel
van de maand februari 2017.
Dat De Vluchteling de krant heeft gehaald
was puur te danken aan het feit dat ik nauwelijks een kant op kon met de adrenaline
na de ontdekking. Ik kon moeilijk weer aankomen bij Iris (mijn vrouw) met het verhaal.
Misschien herkende ik die emotie en bracht
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dat me terug naar toen ik 15 was en ik
samen met m’n vismaat Willem een grote
snoek had gevangen en wij besloten om het
verhaal over die vangst naar de krant te sturen. Het Parool had toen nog een zaterdagpagina geheel gewijd aan sportvissen! Ons
verhaal werd geplaatst en we kregen erkenning voor onze unieke belevenissen. Ook nu
stuurde ik een verhaal naar Het Parool en
weer was daar hetzelfde gevoel toen het verhaal van de Vluchteling op Valentijnsdag
werd geplaatst.
Joris Weitjens
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