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Woord vooraf

Hold your horses!
Eerder dit jaar besloot ik er een paar maanden tussenuit te knijpen. Ik kon niet langer
‘de dingen doen’ zoals ik ze graag doe; grondig en weloverwogen. Bij alles was er haast,
vocht ik tegen deadlines. De trein steeds
weer afremmen was niet langer houdbaar,
ik greep resoluut naar de noodrem. Vijf
maanden gaf ik mezelf om het juiste spoor
te zoeken, neventrajecten (tafeltennis; een
stilgehouden passie van me) te kanaliseren.
Echt makkelijk was het niet. Ik had Joris gevraagd om me alsnog te informeren rond de
belangrijke dingen binnen de BVK. Meer
dan eens heeft het gekriebeld, voelde ik de
drang inhoudelijk te reageren op sommige
thema’s. Een valkuil die ik gelukkig goed
had ingeschat, en telkens weer keurig kon
‘omzeilen’. Die paar momenten van schuldgevoel (bij de opmaak van de vorige nieuwsbrief bijvoorbeeld) nam ik voor lief.
Pas wanneer de mailbox ‘geen items gevonden’ als boodschap meegaf, waagde ik me
aan een doorstart. We waren inmiddels in
mei.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer
Bestuur:
Filip Matthys (secretaris)
Maiko Busschaert (algemeen, Vlaamse zaken)
Marcel Merk (algemeen, website)
Kees Ouwehand (penningmeester)
Joris Weitjens (voorzitter)
Website: www.karperbeheer.nl
Cover: Frank Bosman betrapte deze in februari 2017
uitgezette spiegel een maand na uitzetting een stuwvak lager.
Algemene info: De website van de BVK www.karperbeheer.nl
is momenteel de belangrijkste plaats om informatie over karperbeheer in het algemeen en Spiegelkarperprojecten in het
bijzonder te delen en te krijgen. Voor typisch Vlaamse items
kan je tevens terecht op www.spiegelkarperproject.be
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Laat vieren, die teugels!

Intussen draait onze vereniging weer op
maximale stuwkracht, ligt de tandem JorisFilip weer op kruissnelheid. Geloof me, het
voelt goed weer helemaal ‘on track’ te zijn.
Laat vieren, die teugels!

Nieuwsbrief vijftien inmiddels, ook dit keer
moeten we passen en meten om alle info er
netjes in verwerkt te krijgen. Wat absoluut
zijn of haar plaatsje moet krijgen, is het gegeven ‘automatisch matchen’. Of hoe je
moet opletten met die beer en zijn vel…
Kunstmatige intelligentie zou ons wel even
het meest onmogelijke ‘matchwerk’ uit handen nemen. Zo vlot liep het helaas niet, er
doken onverwachte wendingen op. Het scenario is op vandaag nog niet helemaal geschreven, toch leven we op hoop!

Uiteraard valt er ook genoeg goed nieuws te
rapen. Neem alleen al de prachtige opkomst
van SKP-verantwoordelijken (BVK-leden en
niet BVK-leden) uit Nederland en Vlaanderen bij Sportvisserij Nederland in april van
dit jaar. Met als inzet de toekomst van SKPmonitoring. Een geanimeerd gezelschap dat
de problemen bij SKP-monitoring onderkent en serieus neemt. Nee, de oplossing is
er niet meteen, maar wie bij die avond geweest is, beseft dat SKP-monitoring gelukkig nog springlevend is.
Het enthousiasme komt ons ook tegemoet
bij onze publicaties (denk aan Spiegel van
de maand) over de vele spectaculaire SKPmeldingen in Nederland en Vlaanderen.
Juist om dergelijke meldingen te ‘vangen’
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hebben we als BVK besloten om een speciaal meldadres in het leven te roepen; spiegelkarpermelden@outlook.com Joris vertelt
in deze NB meer over het succes daarvan.
Meer dan ooit sinds de oprichting van de
BVK in 2013 hebben we niet alleen het gevoel gehoord te worden, maar merken we in
woord en daad, dat we er niet (meer) alleen
voor staan. Onze samenwerking met
grote(re) spelers als Sportvisserij Nederland, De KSN en VBK verloopt vlotter als
nooit tevoren. Het kan niet anders of de
door ons gekoesterde doelstelling van een
mooi, gevarieerd en goed opgevolgd (gemonitord) kaperbestand komt snel dichterbij.

Wat ons rest is het najaar. Een najaar dat we
graag op gang trappen met een mooie
Nieuwsbrief en met straks ons vijfde internationaal terugmeldweekend kunnen we intussen spreken van een jubileumeditie!
Hoe het ook zij, voor doorwinterde vissers
op open water is het najaar verreweg dé periode om nog eens stevig uit te pakken. Geniet van de dreigende wolken, de

aantrekkende wind, de steeds imposanter
wordende golven. Binnenkort kunnen we
weer écht thuis komen!
Filip Matthys

Vrijwilligers op alle
fronten

De gemiddelde mens in onze maatschappij
is drukker, gehaaster dan zeg twintig jaar
geleden. Veel vrijwilligerswerk lijdt daaronder. Ook bij de BVK die het voornamelijk
moet hebben van langdurig onderzoek, kritisch kijken en lange adem, merken we dat
het uitbreiden van ons team niet meevalt.
Naast parate veldkennis vergt het veel tijd
en ook zin om te leren, kennis opdoen, cijfers produceren en interpreteren. Niet veel
mensen zijn gezegend met die instelling
merken we vaak.
We hebben bij de BVK best veel achterstallig
onderhoud en vooral ook taken die we maar
moeilijk kunnen verwezenlijken. Ik noem
bijvoorbeeld de afronding van de Enquête

Af en toe moet er toch ook nog gevist worden!
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SKP-uitzetting van SKP Weesp
in februari 2016. Denkers en
doeners heb je als SKP allebei
nodig!
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karperbestanden van open water. De analyse daarvan is weliswaar voltooid, maar
de eindredactie van het rapport plus layout is nog een tijdrovende klus. We gaan
dit niet afstellen want het rapport en z’n
conclusies en aanbevelingen zijn zeker de
moeite waard, vinden wij! Nog maar even
geduld dus!

Gelukkig voor ons is Filip Matthys weer
terug op post, dat scheelt flink, en de lopende zaken kunnen we goed aan. Maar
als ons werk je aanspreekt en je denkt iets
te kunnen bijdragen, laat het vooral weten!
Ik schat trouwens in dat de meerderheid
van de BVK-leden op een of andere manier
(al) actief is in het karperbeheer in de
breedste zin van het woord. Daar zijn we
heel blij mee. Zeker als we in de manier
van werken iets terugzien van onze doelstellingen. Het serieus nemen van SKPmonitoring is daar een goed voorbeeld
van. Dat begint al bij de keuze van kweker
en uitzettype. Daar heb je als vrijwilliger
vaak meer invloed op dan je misschien
denkt. Meng je in de discussie die in bijna
elke karpercommissie wordt gevoerd over
dit onderwerp. Met de door ons verzamelde kennis, expertise kom je ook nog
eens goed beslagen ten ijs.
Ben je minder een denker/prater dan een
doener, geef je op voor de verschillende
uitzetdagen. Niet alleen vaak heel gezellig,
je doet die dag ook spelenderwijs veel kennis op.

Denk vooral niet dat SKP ophoudt wanneer
de karpers zwemmen! Voor de BVK begint
het echte werk dan pas. Of beter gezegd; dan
kan er iets moois beginnen. Daarvoor moeten er eerst spiegelkarpers gevangen en
vooral gemeld worden. Ook dat mag je zien
als vrijwilligerswerk dat serieus wordt genomen. Zeker trouwe melders zijn goud waard
voor een SKP!
Daarna begint het ‘thuiswerk’: het matchen,
verzamelen en ordenen van terugmeldingen
van spiegelkarpers. Betere leerschool voor
karperbeheerders is er niet. Je kunt wachten

tot een SKP je vraagt om wat te doen, maar
je kunt je ook aanbieden om te helpen bij
SKP-monitoring. Dat kun je aangeven bij je
federatie, hsv of SKP, maar als je daar nog
geen contacten hebt mag je ons benaderen
via contact@karperbeheer.nl We kunnen
dan kijken waar er directe behoefte is aan
hulp, bijvoorbeeld aan het matchen van
spiegelkarpers. Want hoewel we goede hoop
hebben op een ICT-doorbraak bij het matchen, blijft SKP-monitoring inclusief matching voor het overgrote deel handwerk. Er
blijft dus genoeg te doen en dat vinden wij,
als liefhebbers helemaal niet erg!

Update ‘Monitoring spiegelkarpers 2.0’

Op onze website deden we al verslag van de
bijzondere bijeenkomst in april 2017 in Bilthoven. De bijeenkomst was bestemd voor
SKP-verantwoordelijken, in het bijzonder de
‘matchers’ van dienst. Doel was om de
stand van zaken wat betreft SKP-monitoring
op te nemen en als mogelijk veilig te stellen
voor de toekomst.
Kort na de bijeenkomst is de begeleidende
werkgroep bestaande uit Jan Kamman
(SVN), Paul Hendrix (De KSN), Wijtze
Tjoelker (SKP Friese boezem), en namens
de BVK, Filip en ik in mei 2017 in zee gegaan met een bedrijf gespecialiseerd in
beeldherkenning.
Gezien de vestiging in Amsterdam en mijn
ervaring op gebied van spiegelkarpermatching lag het voor de hand dat ik de contactpersoon zou worden voor het niet zakelijk
deel van dit project. Van tevoren had ik al
het nodige materiaal van het AHV-project
verzameld. Met zo’n 3000 plankfoto’s van
open water en circa 1700 matches dacht ik
goed beslagen ten ijs te komen. Echter, het
Amsterdamse project stamt nog uit de vorige eeuw en dat brak gelijk op. Een vangstfoto met de hand achter een plankfoto in
een fotoboek schuiven is hopeloos ouderwets en bleek ook totaal geen basis voor automatisch matchen…
Voor de deskundigen daar was het al snel
zonneklaar welke weg naar het meest pas-
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sende algoritme kon leiden. De computer
moest geleerd worden hoe matching van
spiegelkarpers werkt en dat kan door het
voor te doen. Daarvoor was het nodig dat
plankfoto en matchfoto aan elkaar gelinkt
zouden zijn. En dan ook: hoe meer van die
setjes hoe beter!
Ik voelde al gauw aan dat ik in plaats van als
een malle analoge foto’s van het AHV-project te scannen en/of plank- en matchfoto
door benaming aan elkaar te koppelen, beter
een beroep kon doen op het netwerk SKPverantwoordelijken. Enkele matchers konden door hun manier van bestanden opslaan
vrij direct het gevraagde leveren, anderen
gingen gelijk aan de slag om zoveel mogelijk
plank/matchbestanden te prepareren.
Ik kan weleens het gevoel hebben dat de
SKP-wereld nogal verdeeld is en projecten in
zichzelf gekeerd. Dat beeld werd door deze
positieve respons aardig bijgesteld. Uiteindelijk heb ik ruim 1500 goed bruikbare
plank/matchbestanden kunnen doorgeven.
Helaas net toen er schot kwam in ‘het leren
van de machine’ werd het bedrijf overgenomen door een groter Amerikaans bedrijf.
Het leek even einde project, maar er gloort
weer hoop. De begeleider van ons matchproject is voor zichzelf begonnen en is bereid
om tegen vergelijkbare voorwaarden het
project voort te zetten. Uiteraard wegen we
alles, gezien de kosten, zorgvuldig af.
Het blijft dus nog even spannend!
Joris Weitjens

Lijst met uitzettypes –
beoordelingscijfer

Op dit moment is ons team bezig met een
update van de website. Om te beginnen hebben we de informatie onder de kop ‘karperkweek’ aangepakt. Wij weten dat veel
bezoekers juist daar naartoe surfen om de
noodzakelijke keuzes bij het uitzetten van
karper te kunnen maken. Een van onze paradepaardjes is de lijst met typen/bloedlij-
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nen van spiegelkarpers die in België en Nederland tussen 1998 en nu zijn uitgezet.
Thans kunnen we die lijst aanvullen met enkele veelbelovende uitzettypes.
De BVK zou de BVK niet zijn, moesten we
ook deze keer niet verder en dieper gegraven hebben. Met de nodige omzichtigheid
hebben we aan elk type een beoordelingscijfer (geschiktheid voor open water) vastgeknoopt! Een karrenvracht aan info uit
terugmeldingen stonden hierbij aan de
basis. Geen nattevingerwerk of vooringenomenheid dus! Ook mag duidelijk zijn dat de
beoordeling onderhevig is aan de wet van
het voortschrijdende inzicht!

Om jullie wat te prikkelen, hierbij alvast het
type ‘Corten 2014 en later’ doorgelicht.
Het volledige en vernieuwde overzicht verschijnt weldra op onze website. Hou ‘m in
de gaten!

Type Tsjechen Corten ~ 2014 en
later

Herkomst: Viskwekerij Corten
Bloedlijn: Tsjechisch; Boheems; enigszins
gelijkend op Valkenswaard
Voortplanting: Vermoedelijk natuurlijke
voortplanting in vijvers
Opgroei: Bij een grote kweker in Tsjechië
Beschubbing/kleur: rijk beschubd; middelgrote tot grote plaatschubben; vaak een (korte)
rij vanaf staartwortel/ vaak donkergroen
Uitzetgewicht: K3 1500 à 2000gr.
Groeisnelheid: Goed tot zeer goed; opvallend is ook de snelle lengtegroei
Gewichtstoename na drie groeiseizoenen: Na drie groeiseizoenen schommelt
het gemiddeld vangstgewicht tussen de
7 en 9kg
Percentage teruggemelde individuen: Gemiddeld tot goed
Uitzetlocaties: Leuvense vaart, Rivier de
Schelde, Rivier de Leie, kanaal Gent - Oostende, Watersportbaan Gent, kanaal Brussel-Schelde (Zeekanaal), Benedenrivieren,
Flevoland, Amstelboezem, Haagse boezem,
Zuidelijke Randmeren, Friese boezem; Rijnlands boezem
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Corten vissen

Bijzonderheden: (Massaal) bij Tsjechische kweker geselecteerd op beschubbing
(veel schubben op flank). Eerder neigend
naar een slanke vorm bij uitzetting, toch
blijken de vissen in staat om ook in hoogte
toe te nemen; door proces van opslag en
vervoer vaak enigszins beschadigd
Algemene beoordeling geschiktheid
voor Open water: 8
Vitaliteit: ~ 1.5 van 2
Uitzettoestand: ~ 1 van 2
Bouw: ~ 1 van 1
Groei: ~ 2 van 2
Beschubbing: ~ 2 van 2
Aankoopprijs: ~ 0.5 van 1

Overzicht karperleveranties aankomende
herfst/winter

Het overzicht is op moment van schrijven
nog niet compleet. We wachten nog op informatie van een aantal grotere leveranciers/kwekers. Aanvullende informatie
publiceren wij op onze website.

Overigens gebruiken wij niet alle informatie
over producten. Wij hebben er bijvoorbeeld
voor gekozen om geen (prijs)informatie op
te nemen over grotere uitzetkarpers dan 4

kg. Uit ons SKP-onderzoek blijkt dat grotere/oudere karpers uitzetten (in open
water) geen enkele zin heeft en zelfs minder
goede overlevingskansen hebben dan een k3
karper van 2 kg.
Edwin van Egmond van EDKO-vis houdt
ons regelmatig op de hoogte van z’n inspanningen en vorderingen op kweekgebied.
Vorig jaar was de doorbraak van Special
Carp en kon hij verschillende grote SKP’s
bedienen. Lees vooral ook eens het recente
artikel in Visionair; Karper van de koude
grond. Te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.
EDKOvis is thans geen kleine jongen meer
in het kweeklandschap. In 2016 leverde hij
zo’n 8.5 ton aan spiegelkarper aan verschillende adressen, waaronder een aantal SKP’s
en 2017 ziet er nog beter uit met naar verwachting 10 tot 12 ton spiegelkarper, plus
een klein aandeel edelschubkarpers.
Wij zijn natuurlijk ook zeer nieuwsgierig
naar de eerste terugmeldresultaten van deze
prachtige spiegelkarpers die onder de naam
Special Carp worden verkocht. Afhankelijk
van de uitzetplek kan het best even duren
voor die resultaten in voldoende mate
komen. We hebben met onze SKP’s wel geleerd dat die meldingen de eerste maanden
na uitzetting algauw een vals beeld creëren.
De gretigheid van pas uitgezette karpers is

EDKOvis
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Onlangs uitgezette Special Edelschub

Een teruggemelde Special Carp
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bijna spreekwoordelijk. Of een karper het
ook echt redt in z’n nieuwe omgeving wordt
pas later duidelijk. Toch beloven de terugmeldingen van Special Carp van afgelopen
maanden veel goeds.
Hoewel mooi beschubde spiegelkarper de
specialiteit is van EDKO-vis is er een groeiende vraag naar (hoog gebouwde) edelschub
die door EDKO-vis lang als bijproduct werd
gezien. Bij z’n laatste kweek (mei 2017)
heeft EDKO-vis ook edelschubs onderling
gekruist, met goed gevolg.
K3 Special Carp plus Edelschubkarper van 1 tot 3 kg: € 7,00 per kg.
www.special-carp.nl

Ook Carpfarm mengt zich al een tijd in het
kweekoffensief om te voldoen aan de vraag
naar mooi beschubde spiegelkarpers. Dat is
tot nu toe op beperkte schaal gelukt. Vorig
uitzetseizoen kon je een nieuw eigen kweekproduct bij Carpfarm bestellen. In het oog
sprongen de zuivere linears (rijenkarpers).
Helaas bleek de oogst zeer gering te zijn en
wij hebben nog niet de hand kunnen leggen
op (plank)foto’s van dit nieuwe product. Het
is afwachten of Carpfarm het komende uitzetseizoen wel mee kan doen met het stijgende aanbod mooi beschubde
spiegelkarpers. Voor SKP-monitoring in
open water zou dat een zegen zijn!

Carpfarm

Prijzen van spiegelkarper plus edelschubkarpers zijn:
1 tot 3 kg € 5,25 per kg.
3 tot 4 kg € 6.25 per kg.

Uitgeselecteerde beschubde spiegelkarper, rijenkarper:
1 tot 3 kilo € 9,50 per kg.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
Minimale afname voor levering totaal
200kg. Indien u minder karper wilt dan kan
dit ook, maar dan dient u ze af te halen op
een locatie bij u in de buurt. Carpfarm komt

in elke regio van Nederland en België tijdens het seizoen.

De transportkosten bedragen € 75,- onder
de 500 kg, boven de 500 kg is de levering
franco. Prijzen zijn excl. btw en levering a
contant. De btw op karper is 6% en op
transport 21%
www.carpfarm.nl

Vanaf 2010 heeft de Duitse kweker Peschkes
zijn stempel gedrukt in Nederland. Bestellingen werden geregeld via De KSN regio
Zwolle en dat heeft er voor gezorgd dat deze
vissen intussen in grote delen van het land
rondzwemmen. Opvallend is hier de lage
prijs voor karpers. Helaas liet ook de beschubbing van spiegelkarpers van deze kweker, na een hoopvol begin, te wensen over.
Jarenlange inspanningen van Regio Zwolle
om het product te verbeteren leverden uiteindelijk niets op. Wanneer blijkt dat Peschkes niet zelf kweekt, maar net als zoveel
andere kwekers, zijn karpers (als vingerlingen of groter) louter opkoopt bij andere
grote kwekers verbreekt Regio Zwolle in
2017 de banden met Peschkes.

Peschkes

Corten legt aankomende winter opnieuw de
focus op Tsjechische karpers. Hieronder een
lijst met types en de daaraan verbonden verkoopprijs. Het inmiddels bekende mooi beschubde type is het uithangbord. Het ziet er
naar uit dat er voldoende geselecteerde spiegels beschikbaar zijn.
K3 geselecteerde spiegelkarper formaat
1.200 - 2.500 gram: 6.50€/kg, of 6.00€/kg
bij een bestelling vanaf 250 kilo of meer.
K3 spiegelkarper formaat 750 - 1.200 gram
of 1.200 gram - 3.000 gram: 3.95€/kg, of
3.80€/kg vanaf 500 kilo en 3.65€/kg vanaf
1.000 kilo.
K3 (edel)schubkarper formaat en prijs
idem zoals spiegelkarper

Viskwekerij Corten

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 6% BTW
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De oogst aan mooie Tsjechen in 2016

en geldig vanaf een minimum afname van
50 kilo per soort en formaat.
(onder de 50 kilo word een supplement aangerekend tot maximum 2 euro per kilo)
Leveringsperiode november of december
2017 en bij voorkeur in samenspraak met
Corten om de stockagetermijn zo kort mogelijk te houden.
Levering in België en zuidelijk Nederland
gratis vanaf 750,- euro, noordelijk Nederland vanaf 1.500,- euro (excl. BTW)
Belangrijk voor SKP’en; bij meerdere stopplaatsen of langere wachttijden kunnen
extra kosten aangerekend worden.
Voorkeur besteltermijn is ten laatste
31/10/2017, erna kunnen bepaalde soorten
of formaten reeds uitverkocht zijn.
Bestellen kan via:
info@viskwekerijcorten.be
www.viskwekerijcorten.be
Bij het ‘ter perse gaan’ van deze nieuwbrief
mochten we nog geen info ontvangen vanuit
Zonhoven. Wellicht brengt Vandeput ons de

Viskwekerij Gebroeders Vandeput
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aankomende weken op de hoogte van hun
vooruitzichten, en kunnen we die info netjes
bundelen en op onze website plaatsen. De
hoop is dat zij net als vorig jaar een partij
mooi beschubde Valkenswaardspiegels kunnen aanbieden.
Dat het kweken van karper niet langer is
voorbehouden aan gecertificeerde kwekers
is geen nieuws. Vanaf 2002 zijn er tal van
initiatieven en de laatste drie jaar kun je
spreken van een trend. Gemene deler is dat
er prachtige spiegelkarpers worden ‘gemaakt’, de kweek kleinschalig is, en de opbrengst gering. Voor de in de regel wat
grootschaliger uitzettingen in open water
zijn de meeste initiatieven (nog) niet erg interessant. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk maar het gaat de BVK te ver om al die
kweekprojectjes op te voeren. Een opbrengst van circa 1000 kg aan mooie karper
per jaar is voor ons een ondergrens. En dan
hebben we het over k3 spiegelkarpers. Regelmatig lezen en horen we enthousiaste

Particuliere kweekinitiatieven
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Een netje van geteelde vingerlingen van ‘volbloed Villedonners’ uit een hotelvijver in Amsterdam. Leuk, maar
dan begint het pas!
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verhalen over geslaagde kweken van karper
en dat blijkt dan vaak om k1 spiegelkarpers
te gaan. Ook uit eigen ervaring: dat is nauwelijks een kunst te noemen. Het gaat ‘m
om die twee opvolgende groeiseizoenen.
Daar heb je veel waterruimte, kennis en ook
een beetje geluk bij nodig.
Onder het motto ‘spreiden van risico levert
meer op’ is Regio Zwolle met Dick Spijker
als bezielde gangmaker op verschillende
fronten bezig.

De KSN Regio Zwolle

Bij een Duitse kweker zijn in 2015 5000 vingerlingen gestald afkomstig van Viskweekcentrum Valkenswaard. Als alles goed is
gegaan kan deze kweker dit najaar K3 formaat (+/- 1,5kg) leveren, zo om en bij de
3500kg in totaal. Aangezien het een natuurproduct is, blijft het een schatting.
Daarnaast heeft Regio Zwolle een Franse
kweker ontdekt die een prima variatie aan

spiegels levert met daarvan een groot deel
erg goed beschubde vissen.
Ook voor de toekomst wil Regio Zwolle haar
steentje bijdragen. Bij weer een andere
Duitse kweker zijn speciaal geselecteerde ouderdieren ondergebracht. Deze kweker heeft
afgelopen voorjaar naar schatting 300.000
broedsels op zijn kweekvijvers uitgezet.
Voor info kunt u mailen naar:
contact@ksnregiozwolle.nl

SKP Kort
Vooruitblik uitzettingen openbaar water in Vlaanderen

Voor je ’t weet staat de winter voor de deur,
en kunnen we weer aan de bak. Spaar gerust
een dagje verlof, helpende handen hebben
we altijd nodig! Om het overzicht wat te bewaren; hieronder een oplijsting per provincie van de reguliere uitzettingen op
openbaar water.
West-Vlaanderen
Kanaal Kortrijk-Bossuit; 125kg
Rivier Leie; 150kg
Verder nog enkele kleine (onderhouds)uitzettingen op Kanaal Brugge-Damme (25kg),
Scheldemeander Kerkhove (15kg) en kasteelvijver Bulskampveld (10kg).
Oost-Vlaanderen
Rivier Leie; 135kg
Op kleinere schaal ook bepotingen op het
Donkmeer (50kg), ’t Leen (20kg), Krekencomplex De Rode Sluis; (100kg, medebeheer door VBKvzw)

Antwerpen
Drie bepotingen van telkens 100kg spiegelkarper sieren het herbepotingsplan van de
provincie Antwerpen. De ontvangende kanalen zijn Dessel-Schoten, Albertkanaal en
kanaal Bocholt-Herentals.

Vlaams-Brabant
Onderhoudsbepotingen op Leuvense vaart
en Zeekanaal (telkens 30kg). Verder ook een
12
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Jeroen Verschaeve is maar wat graag hofleverancier van Leie-projectspiegels

bepoting op de vijver Zevenbronnen en het
meer van Weerde (telkens 40kg).

Limburg
Geheel volgens traditie trekt Limburg de
kaart van éénzomerige visjes van 10 à 20cm;
een mix van schubkarpertjes en spiegeltjes.
Best in forse hoeveelheden, trouwens. Of
wat dacht je van 460kg voor de Zuid-Willemsvaart en 700kg voor het Albertkanaal.
Tijd zal uitwijzen welke ‘tactiek’ op lange
termijn het meest lonend is.
Het zal in Nederland niet anders zijn; sommige SKP’s bloeien als nooit tevoren. Anderen lijken dan weer in zuurstofschuld te
komen, en doven stukje bij beetje verder uit.
Bij die laatste categorie kan een ‘position
switch’ voor hernieuwde energie zorgen. Gelukkig maar. De Vlaamse SKP’s vanop groot
water (naar Vlaamse normen dan) blijven
het goed doen. De SKP’s op onze twee rivieren voor de toekomst – Schelde en Leie –
doen onverminderd verder, en hebben een

Wel en wee in Vlaanderen

schare trouwe melders achter zich staan.
Opvallend, Jeroen Verschaeve is niet alleen
verantwoordelijke voor SKP-Leie, hij is zélf
ook nog eens hofleverancier wat meldingen
betreft. Dit jaar kon Jeroen al zes projectspiegels vangen én matchen. Goed voor
zowat 30% van de meldingen!
Relatief nieuwe (of hernieuwde) SKP’s doen
hun uiterste best om van ‘terugmelden’ een
reflex te maken.
Uitschieters hebben we ook! In positieve zin
is er het SKP op ’t kanaal Gent-Oostende.
Eind augustus ging de terugmeldteller over
de honderd, een absoluut record voor
Vlaanderen!
Helaas ook uitschieters in negatieve zin. De
vele inspanningen van Peter Stiers ten spijt,
SKP-Albertkanaal krijgt maar moeilijk voet
aan grond. Ook het SKP vanop ’t kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke lijkt van de kaart te
verdwijnen. Gelukkig kon afgelopen zomer
voor dit laatstgenoemde SKP een nieuwe
uitzetting worden goedgekeurd. Hopelijk
ook hier een herstart! De verantwoordelijke
van SKP-IJzer had dan weer de ‘tegenslag’

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

13

Mini SKP Oude Kale; mooi, mooier, mooist!

om voornamelijk ‘originals’ binnen te krijgen. Op ruim veertig meldingen slechts vijf
projectspiegels…

Uit het niets; parels voor OostVlaanderen

Soms komen ze zomaar uit de lucht gevallen, die parels van spiegelkarpers. In OostVlaanderen werd het Provinciaal Centrum
voor Milieuonderzoek ingeschakeld voor
een dringende redding van karpers in nood.
Als bij toeval werkt er op het PCM een karpervisser in hart en nieren; Dennis Couvreur. Met de nodige creativiteit ter plekke
werden de 19 geredde spiegels één voor één
gefotografeerd, en vrijgelaten op de Oude
Kale. Dit na goedkeuring door de betrokken
visserijbioloog (verbonden aan het Agentschap Natuur en Bos). Als de binnengekomen info klopt, dan staat die Oude Kale (een
eerder smalle waterloop) in verbinding met
het Schipdonkkanaal en de Ringvaart te
Gent. Monitoring van buren-SKP’s (KGO,
Leie, WSB en Schelde) leert ons dat de projectspiegels er graag migreren, en niet vies
14

zijn van een scheepsluisje meer of minder.
De Gentse waters zijn dus weer wat gefotografeerde spiegels rijker. Veel zijn het er
niet, maar stuk voor stuk pareltjes! Dennis
wil het monitoren van deze vissen graag
voor zijn rekening nemen. Wie een spiegel
vangt op de Oude Kale (of aangetakt water)
mag die altijd bezorgen bij Dennis via
couvreurdennis@gmail.com
Filip Matthys

Goed nieuws voor
het SKP Twentekanaal!

Van Christian Hummelink kregen we dit positieve bericht over het legendarische
Twentekanaal.
De KSN regio Oost gaat komende winter
weer karpers uitzetten op het Twentekanaal.
Begin september heeft Rijkswaterstaat toestemming verleend om het in 2011 gestarte
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Uitzetting Twentekanaal 2016 (foto: Nick Beuvink)
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Spiegelkarperproject met vijf jaar te verlengen. In de periode 2017-2021 zal jaarlijks
384kg karper worden uitgezet (1kg/ha), verspreid over de verschillende sluispanden
van het Twentekanaal. De helft hiervan zal
bestaan uit spiegelkarpers, de andere helft
uit schubkarpers. De KSN regio Oost en
Sportvisserij Oost-Nederland zijn blij met
deze belangrijke boost voor het karperbestand op dit historische karperwater!

Alle rapporten en documentatie die aan de
toestemming ten grondslag liggen zijn voor
het publiek beschikbaar op de website van
De KSN regio Oost. Voor de gemiddelde
BVK-er is dit interessante kost. Zo zijn er
verschillende uitzetscenario’s doorgerekend
met de nog vrij nieuwe Rekentool, waarmee
sinds medio 2016 alle SKP’s op KRW-waterlichamen moeten worden getoetst. Daar-

naast is er ook een analyse gemaakt van de
historische karperuitzet op het Twentekanaal vanaf 1962. Kortom, leuk leesvoer voor
de SKP-freaks!
Spiegelkarpers gevangen in het Twentekanaal kunnen worden gemeld op skp@ksnregiooost.nl
Christian Hummelink

SKP Bernisse/Brielse

Marcel Aarden, supermatcher van SKP Bernisse/Brielse Meer houdt van cijfers. Hij
wist ons te vertellen dat de teller aan terugmeldingen in 2017 nu alweer op 108 staat!
Onlangs vierde dit project hun 600ste terugmelding sinds januari 2013. Van de 609
meldingen heeft Marcel er 23 niet kunnen

Marcel draagt ook nog aan de meldingen bij! (Is dat niet weer zo’n Tsjech?)

16
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vinden, 96% werd dus wel gevonden! Voor
hem is automatisch matchen lang geen bittere noodzaak! Wat het extra knap maakt is
dat in Bernisse/Brielse meer door de jaren
heen behoorlijk veel schaars beschubde
spiegelkarpers zijn uitgezet. Terecht dat
Marcel supertrots is op de monitoring van
dit SKP!

Bijzondere
SKP-meldingen

tensief wordt er niet gemonitord, maar af en
toe rolt er toch iets moois uit. Bijgaande recente (eigen) vangst wilde Gerrit Ritmeester
ons niet onthouden: een projectspiegel van
19.2 kg. Op dit moment de topvis van
Woerden en een van de zwaarste SKP-vissen
van het boezemwater van Rijnland. De imposante vis is afkomstig van een levering
van Viskweekcentrum Valkenswaard in
2003. Het ging hier om een gemengde partij
Villedon/Duits. Dan ga ik gezien bouw en
beschubbing voor een Duitser.
Magikarp, de Villedonner uit 2002, is de afgelopen tien jaar al zo’n beetje overal rond
Amsterdam opgedoken. Dankbaar onderwerp voor Spiegel van de maand op onze
website en diverse updates. In grote lijnen
pendelt de vis tussen Schinkel Amsterdam-

Magikarp
SKP Woerden is niet het bekendste project,
toch wordt in het boezemwater (Oude Rijn
bijvoorbeeld) al sinds eind jaren 1990 spiegelkarper uitgezet. Gerrit Ritmeester was
daar vanaf dag één aan verbonden. Heel in-

Woerdens beste

Gerrit Ritmeester met de
grootste uit de boezem
rond Woerden
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West en Muiden (onderlinge afstand inclusief vispassage is circa 30 km) met verschillende pleisterplaatsen daar tussenin. De
eerste melding van Magikarp was in 2006 in

het Nieuwe Diep door René Moolhuizen. Elf
jaar later was de vis even terug op het Diep.
René Schouten klokte Magikarp op een recordgewicht van 18.2 kg en de imposante

René en René met Magikarp in 2006 en in 2017

18
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spiegel schaart zich daarmee in de top 4 van
grootste projectspiegels in de boezem rond
Amsterdam.
Frank Bosman is werkzaam voor Sportvisserij Midden-Nederland en, zoals tegenwoordig meer vaste krachten van federaties in
Nederland, houdt hij zich ondermeer bezig
met SKP-monitoring. Dat gebeurt niet alleen heel degelijk, maar ook met de nodige
passie. Dat merk je aan alles. Check vooral
eens de open facebookpagina’s van SKP-

Coverkarper

MiddenNederland en SKP Oude IJssel.
Regelmatig krijgen we updates van Frank
Bosman en in een van die updates troffen
we een terugmelding van een projectspiegel
in ‘natuurlijke habitat’. Fascinerend genoeg
om navraag te doen. Frank bleek zelf deze
projectspiegel te hebben gefotografeerd in
de Bielheimerbeek in de Achterhoek. Nota
bene één stuw lager dan deze
Vandeput/Valkenswaardspiegel een maand
eerder (februari) was uitgezet. Met deze
prachtige foto als resultaat.
Niet alleen onze covervis werd in een onbewaakt moment gesnapt. Is dit misschien de
nieuwe manier van spiegelkarpers vangen
voor een SKP? Boudewijn Margadant betrapte ‘beauty queen’ Betsy in gezelschap
van een schubkarper onlangs aan de oppervlakte boven negen meter water! Mokumse
Betsy (uitgezet als k3 in juni 1998) kwam al

Mokumse Betsy gesnapt
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Boudewijn Margadant als fotograaf van Betsy en als vanger in 2014
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bijna twee jaar niet als melding voor, dus
goed te weten dat ze in blakende gezondheid
verkeert. Boudewijn heeft trouwens wat met
Betsy want in 2008 legde hij deze projectspiegel ook al eens vast in een paaisloot.
Overigens wist Boudewijn Betsy ook heus
wel aan de hengel te verschalken.
We hebben geen aandelen in kweekproducten, we worden niet gesponsord, dus jullie
mogen er quasi zeker van zijn dat we uitzetlichtingen kritisch volgen. Het is soms best
lastig om de tekortkomingen vaan een pro-

Mooie Tsjechen

duct breed uit te meten. Met de meeste grotere leveranciers hebben we regelmatig contact en we gunnen ieder z’n succes. We
kiezen er dan ook liever voor om de in onze
ogen mooie producten in het zonnetje te zetten. Maar kijk rustig (binnenkort op de website) in ons nieuwe overzicht van uitzettypen
naar onze beoordeling per uitzettype.
Van de Tsjechen geleverd door Corten vanaf
2014 kunnen we tot nu toe moeilijk anders
dan enthousiast zijn. De terugmeldpercentages van deze vissen bij verschillende SKP’s
wijzen op een goede overleving en ze laten
bijna stuk voor stuk een goede groei zien.
Robbe Craeninckx uit
België afgelopen zomer
met een Tsjech uit november 2015 in Rijnlands
boezem
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Deze Tsjech werd door Robert Paul Naeff in december
2016 uitgezet in z’n eigen water (2.7 ha) in Frankrijk
op 2500 gr en terug gevangen begin september op
6500 gr.

Waar bij veel uitzettypes de lengtegroei al
begint te vertragen of zelfs stagneren bij 70
cm, gaan deze Tsjechen daar gemakkelijk
overheen in de eerste groeisprint na uitzetting. De voorbeelden stapelen zich op en een
kleine greep uit de vangstfoto’s van afgelopen jaar misstaat hier niet.

Een in 2016 uitgezette Tsjech vanop de Schelde,
gevangen door Joachim van Brussel

Het vangen van een spiegel is wel vaker gewoon een factor van geluk! Evengoed ging
er – twee minuten eerder - een hongerige
schub met je aas vandoor. Eveneens deels te
catalogiseren onder de noemer ‘geluk’; het
gewicht van de spiegel in kwestie. Sommi-

Persoonlijk recordje voor Filip

Ingetogen blijdschap bij ’n recordje
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gen vangen meteen zo’n joekel, anderen
worstelen dan weer jaren aan ’n stuk met
die twintigpondsgrens. Ik behoor ontegensprekelijk tot die laatste categorie. Maarre…
ik kan er mee leven hoor, de drang om
(vaak) te vissen en (stevig) te vangen is lang
niet meer zo uitgesproken als pak ‘m beet
tien jaar geleden. Toch kon ik afgelopen
zomer mijn persoonlijk recordje scherper
stellen voor wat betreft projectspiegels. Uit
het niets kwam er een eerder kale KGOspiegel uit 2010 (Bynens) langs. Goed voor
13.4kg en een ingetogen vreugdetafereeltje!
Joris Weitjens en Filip Matthys

Spiegelkarper
melden@outlook.com

Het zal jullie misschien niet ontgaan zijn dat
er een nieuw meldadres voor spiegelkarpers
in het leven is geroepen door ons. Het past
in de actie om SKP-monitoring een boost te
geven. Meldingen van spiegelkarpers van
open water zijn daartoe een eerste voorwaarde. Natuurlijk weten de meeste karpervissers de weg naar het plaatselijke of
regionale SKP wel te vinden, maar waar
moet je heen als je een spiegelkarper vangt

op een plek waar geen SKP in de buurt is?
Of wat moet je met je melding als het SKP
niet (meer) aan matching doet.
De vangstfoto’s komen via dit nieuwe adres
bij ons binnen. Bij de BVK hebben we het
overzicht van de actieve SKP’s in open water
in Nederland en België. Bovendien kunnen
wij aan het uiterlijk van de spiegelkarper al
zoveel zien (uitzettype, leeftijd) dat een link
naar een bepaald SKP gemakkelijk(er) is gelegd. Dat geeft geen waarborg voor een
match, maar vergroot die kans zeker.
In de afgelopen weken hebben we al veel
mooie meldingen kunnen begroeten, duiden
en doorverwijzen. Het kost ons wel (weer)
wat extra werk maar het is leuk en dankbaar
werk! Ook zonder een match kunnen we
met de melder in ieder geval onze kennis
delen over het uitzettype. Dat wordt zeer gewaardeerd door melders hebben wij gemerkt.

Het nieuwe algemene meldpunt opent tegelijk de weg naar samenwerking en koppeling
van SKP’s en SKP-monitoring van open
water. Daarmee nemen we voorzichtig alvast een voorschot op het project ‘monitoring spiegelkarpers 2.0’.
Dus blijf ze vangen en melden!

Aan een prachtig kanaal in Drenthe wist Cor van Steenoven uit Zuid-Holland afgelopen zomervakantie deze
jonge hoogruggige spiegel te vangen. Hij had geen enkel clou bij welk SKP deze vis hoort. Wij konden hem wel
alvast vertellen dat het een Carpfarmtype lijkt en na wat moeite kwamen wij uit bij het SKP aldaar. Naar een
match wordt nog gezocht.
NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER
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Internationaal terugmeldweekend 2017

Tijdens het laatste weekend van de maand
september is er het internationaal terugmeldweekend. Intussen de vijfde editie van
dit evenement. Het oorspronkelijke doel van
de allereerste editie is al die jaren overeind
gebleven; karpervissers motiveren om hun
spiegelkarpers terug te melden! In Vlaanderen wordt er zelfs een extra doel toegevoegd;
het verzamelen van hengelvangstregistraties, dit met het oog op eventuele latere uitzetaanvragen.
Wil je (opnieuw) meedoen? Meld je dan nog
snel aan bij het deelnemend SKP.
Naast de - inmiddels bekende én begeerde wisseltrofee voor de visser met de meeste
projectspiegels, is er dit jaar ook een erg
knappe prijs voor de deelnemende visser
met de meeste originals en/of projectspiegels van open water.die niet konden worden

gematcht. Sportvisserij Nederland schenkt
immers een fototoestel ter waarde van
zowat 300 euro aan die ‘pechvogel’. Een
duidelijk signaal dat ook SVN het nut van
melden volwaardig inschat.
Het aantal actief deelnemende SKP’s (inclusief eigen prijzentafel) in Nederland en
Vlaanderen is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Vermeldenswaardig en positief is wel de actieve deelname van SKPBenedenrivieren. Die krijgen het, gezien de
aanzienlijke uitzetaantallen van schaars beschubde spiegels, zeker niet gemakkelijk
met het matchen, maar worden in de rug gedekt door de prijs van SVN!
De BVK wenst alle deelnemende SKP’s alvast een mooi en vruchtbaar terugmeldweekend!
Net zoals bij de vorige editie maken we op
vrijdag (29 september 2017) ‘het item’ bekend. Hou ons media dus goed in de gaten!
Joris Weitjens en Filip Matthys

Wie sleept dit jaar onze wisseltrofee in de wacht?
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