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Woord vooraf

“Doe jij het voorwoord, Filip?”
“Ja hoor, Joris, komt voor de bakker”
De afgelopen twee weken opende ik meer-
maals Word, maar kwam niet verder dan al-
leen de titel. Geen inspiratie!
Vanavond zat ‘k op de trein, een werkdag
achter mij latend. Turend richting horizon
schoten meerdere gedachten door mijn
hoofd. Dan toch! 

Ken je de uitdrukking ‘het is als wachten op
Godot’? Liep dit voorjaar ‘wachten’ niet als
rode draad door de hoofden van meerdere
SKP-verantwoordelijken, annex screeners of
matchers van dienst? Ja toch? Pas toen
begin april de koude nachten ingeruild wer-
den voor zachtere temperaturen tijdens de
donkere uurtjes, kwamen de aanmeldingen
op gang. Goed een week later was het hek
helemaal van de dam! Ondanks de beschik-
bare vrije tijd (ik was in Paasvakantie), kon
ik de meldingen amper bijhouden. Wat een
ommekeer. Meteen ook opluchting! Inmid-
dels zitten we quasi op kruissnelheid en krij-
gen we de routine weer stilaan in de vingers. 

Wat dit jaar onze speer- of agendapunten
zijn? In de eerste plaats willen we onafge-
werkte stukken finaliseren. Denk hierbij aan
de enquête rond de karperbestanden op
open water. Toegegeven, we beloofden al
vaker met een rapport op de proppen te
komen, maar nu ligt de eindmeet wel erg
duidelijk in zicht. We bekijken nog in welke
vorm we dit zo doeltreffend als mogelijk
naar buiten brengen. Verder willen we onze
website up to date houden. Items als ‘rassen
en types’ zijn tijdgevoelig, en verdienen onze
periodieke aandacht. Wanneer we voor-
gaand pas echt hebben afgevinkt, wacht ons
alweer een nieuwe uitdaging. Adviseren in,
waken over, bijstaan rond, opwaarderen
van… drie keer raden… matching en moni-
toring! Wat ons betreft, een flinke dreiging
die boven vele hoofden hangt. Eentje met
mogelijks niet te miskennen gevolgen. Joris
licht verderop een eerste tipje van de sluier
in de rubriek ‘matching community’. 

Heuglijk nieuws om af te sluiten! Sinds kort
heeft Robert Paul Naeff zijn sympathie en
engagement voor onze vereniging omgezet
in daadkracht. Robert Paul draait intussen
volop mee in de dagelijkse mailing. Als eind
dit jaar Robert Paul zich helemaal thuis
voelt bij ons, kunnen we ‘m misschien wel
als nieuwbakken bestuurslid voordragen op
onze ALV. Robert Paul is ons wereldje niet
vreemd, en bijgevolg van vele markten
thuis. Ook de ‘Franse markt’ is bekend ter-
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rein voor ‘m. Laat net dat buurland (van
België) voor ons een blinde vlek zijn wat be-
treft bijvoorbeeld uitzetbeleid. Zoetjesaan
blijven we stappen zetten richting een bij-
zonder complementair geheel.
Of Robert Paul mezelf al tot nieuwe inzich-
ten bracht? Reken maar. Voorbeeldje erbij?
OK dan. Eind jaren ’90 viste ik twee keer op
de Seine. De wonderbaarlijke visvangst is
het nooit geweest, maar twee vissen zijn me
altijd bijgebleven. Eentje daarvan was een
kort en gedrongen spiegeltje. Een mis-
vormde staartwortel en een wel erg omhoog
gerichte kopje waren het beestje zijn of haar
deel. Noem het een gedrocht. Tot voor kort
had het visje me altijd gecharmeerd, ik zag
het als een kronkel van moeder natuur. Tot
het moment dat Robert Paul met foto’s van
gelijkaardige spiegels op de proppen kwam.
Hij noemt ze ‘maanvissen’. Naast de foto’s
was er ook een ontnuchterende verklaring.
Het betroffen geen vreemdsoortige creatu-
ren (met mogelijks hoog knuffelgehalte) van
moeder natuur, maar koudweg mislukkin-
gen van één of andere Franse kweker. Ont-
nuchterend, dat zeker. 
Bovenal; je bent meer dan welkom, Robert
Paul. Verras en verrijk ons!

Filip Matthys

Verlenging lidgeld
Het kalenderjaar 2018 heeft zijn of haar eer-
ste vier maanden er bijna opzitten. Onze
penningmeester stuurde – half april - spon-
taan de huidige ledenlijst door naar alle be-
stuursleden. Wat meteen opviel; enkele
jongens/mannen met een kloppend SKP-
hart hebben nog niet de tijd gevonden om
hun bijdrage voor dit jaar (gewoon een tien-
tje volstaat) over te maken. 
Nonchalance? Te druk? Kan zo maar zijn.
Maak je er de aankomende dagen eens werk
van? Dankjewel. 
Of heb je het gehad met de BVK? Dat kan en
mag ook. Laat ons gerust weten aan welke
verwachtingen we niet voldeden.
Wat ons ieder jaar weer blij maakt, zijn de
nieuwe namen. Noem het witte raven. Men-

sen die uit het niets opduiken, en toch een
behoorlijk grote sympathie voor SKP’s heb-
ben! 

Op onze website vind je alle info om je lid-
geld vlot te verlengen. Kijk maar even.  

Algemeen
Nieuw boek van Groothuis
In 1977 verscheen het eerste boek van Ne-
derlands bekendste karpervisser Rini Groot-
huis. Het boek getiteld ‘Karper’ was een
regelrechte sensatie en zorgde voor een
enorme groei van het aantal karpervissers.
Ondanks dat het alweer zoveel jaren geleden
uit kwam refereren vandaag de dag nog al-
tijd heel veel karpervissers aan het boek.
Hoe vaak horen we niet dat door het lezen
van het boek de karperkoorts bij deze men-
sen is begonnen? Ook bij ondergetekende
was dit het geval. De eerste jaren van mijn
karpervissersleven lag dit boek standaard op
mijn nachtkastje en ik herlas het keer op
keer tot het letterlijk uit elkaar viel. Ook mijn
vismaten werden er door geïnspireerd en
soms als we zaten te vissen gingen we spon-
taan stukken uit het boek citeren. Een boek
dat dus voor duidelijk een omwenteling
heeft gezorgd. Iets wat toch eigenlijk maar
van weinig hengelsport literatuur gezegd kan
worden. 
Na Karper verschenen er nog meer karper-
boeken van Groothuis. Denk aan ‘Het Kleine
Karperboek’, ‘Op jacht naar grote kar-
per’(1988) en in 1990 het volumineuze ‘Het
Grote Karperboek’. Ook verschenen er in die
jaren regelmatig artikelen van de karper-
grootmeester in allerlei tijdschriften, zoals in
‘Vissport’. Ik herinner mij nog goed hoe ik
smulde van de 8 delige serie ‘Terugblik op
1980’ over het karpervissen op een Brabants
kanaal en wie kent nog het stuk getiteld: Re-
quiem voor de spiegelkarper? Het allereerste
pleidooi voor het herintroduceren van de
spiegelkarper in Nederland. Een belangrijk
en inspirerend stuk dat feitelijk aan de basis
heeft gestaan voor de latere spiegelkarper-
projecten en de huidige BVK. 
Op een gegeven moment, ik denk ergens in
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de jaren ‘90  werd het op hengelsportgebied
wat stil rond onze meest beroemde karpe-
rauteur. Rini viste nog maar weinig en
stortte zich op de Koi liefhebberij. Ook in
dat metier werd hij een grootheid en
schreef een prachtig boek over deze liefheb-
berij. Na wat uitstapjes op de steur en
meerval vond Rini enkele jaren geleden het
plezier weer terug in het karpervissen en
sloeg hij ook weer aan het publiceren over
het vissen op karper onder meer in ‘Dè Kar-
perwereld’.

Wat bij Groothuis altijd weer opvalt is zijn
mooie en meeslepende schrijfstijl en on-
danks dat er vandaag de dag veel gepubli-
ceerd wordt in tijdschriften, boeken en op
internet, zijn er maar weinig auteurs die in
de buurt komen van zijn schrijverskwaliteit.
Nu dus, een slordige 40 jaar na het verschij-
nen van zijn eerste boek en 28 jaar na zijn
laatste boek over karper, een nieuw boek
van Rini Groothuis. Zelf zegt Rini dat dit
zijn laatste boek over de karper en het vis-

sen er op wordt. Het is getiteld “Sluimerend
Dynamiet 2.0” De titel refereert aan een
boekje met  gelijknamige titel dat lang gele-
den verscheen en werd geschreven door
A.van Onck en C.J. van Beurden. Rini zegt
hierover dat hij destijds werd geïnspireerd
door dit boekje en dat hij met de titel er een
ode aan wil brengen. Het boek omvat 29
hoofdstukken, goed voor 360 pagina's,
boordevol illustraties. 

Extra leuk voor de BVK is dat Rini ons be-
naderde om een aanvulling te geven op een
hoofdstuk over de (spiegel)schatten die in
Nederland (ook) in open(baar) water
zwemmen dankzij de SKP’s. Daar hebben
we dankbaar gebruik van gemaakt. Rini was
onder de indruk van onze lijst met uitzetty-
pen en daaruit hebben we er twee gekozen
voor z’n nieuwe boek. Afwachten hoe dat
gaat worden.   

Robert Paul Naeff
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Rini’s nieuwe boek wordt verwacht in november 2018. We kijken er allemaal reikhalzend naar uit. 



SKP Kort Nederland

Algemeen
Hoewel wij voorafgaand aan elke nieuws-
brief enkele actieve SKP’s benaderen voor
actuele info, nemen wij aan dat  SKP’s ons
weten te vinden. Het minste wat je als SKP,
hoe klein ook, bij ons vindt is een gespitst
oor. We waarderen elk verslagje, mooie mel-
ding enzovoorts. Nee, niet alle door jullie
aangeleverde info en foto’s vindt z’n weg
naar deze nieuwsbrief. We zijn gebonden
aan beperkte ruimte, ook al om het lees- en
kijkwaardig te houden. Zeker na een tijds-
panne van vier maanden hebben we moeite
om de vele informatie  in één nieuwsbrief te
proppen. Gelukkig hebben we nog een ac-
tieve website. Schroom dus niet om ons te
(blijven) bestoken met het wel en wee van je
SKP en de meldingen die ons en ook de niet-
ingewijden doet opveren.

Recente SKP-uitzettingen
Het uitzetseizoen was lang. In NB 16 waren
we bij half december 2017 gebleven met ons
overzicht. Zowel Carpfarm als Vandeput le-
verden daarna nog aan verschillende SKP’s
zowel schubs als spiegels. Vooral Vandeput
heeft het afgelopen uitzetseizoen veel leverin-

gen gedaan. Vooral de behoorlijk voorradige
mooi beschubde Valkenswaarders waren in
trek. Bij SKP- AHV hadden we een gemixte
partij besteld van klassieke consumptievis-
sen, Valkenswaarders en edelschubs. 
Over de geleverde edelschubs valt ook wel
wat te zeggen. Onze vaste volgers weten
misschien nog dat we in september 2013
met de BVK op bezoek waren bij Viskweek-
centrum Valkenswaard. Daar zagen we toen
de vruchten van het bewust kweken van
hoog gebouwde schubs door Jan van Me-
chelen. Je zou kunnen zeggen dat Viskweek-
centrum Valkenswaard daarmee doelbewust

Mooi vergelijkings-
materiaal! 
Een ‘Hongaar’ en een
Valkenswaarder van
Vandeput

Valkenswaardschubs in september 2013 bij 
Viskweekcentrum Valkenswaard
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het wilde bloed uit de voormalige OVB-
bloedlijn heeft gehaald. 
Zoals je weet is Viskweekcentrum Valkens-
waard gestopt met het doorkweken van kar-
per, maar het kweekcentrum ‘maakt’
tegenwoordig des te meer vingerlingen om
door te verkopen aan particulieren en kwe-
kers. Ook Valkenswaardschubs zo blijkt.
Grootafnemer van Valkenswaardvingerlin-
gen Vandeput doet tegenwoordig ook in die
Valkenswaardschubs. Bij de AHV kregen we
ze samen met de schubs van eigen aanwas
in Vandeputvijvers. De Valkenswaard-
schubs konden op open doekjes rekenen, de
veel slankere eigen schubs op teleurgestelde
blikken. Dus, geachte kwekers en leveran-
ciers die dit lezen: willen edelschubs er hele-
maal bij gaan horen dan dienen ze wel iets
meer/anders mee te brengen dan de stan-
daard verwilderde schub!

Overleg bij Sportvisserij Midwest
Nederland
In Nederland nemen federaties steeds vaker
het voortouw bij SKP. Prachtig, maar soms
komen oudere SKP’s in het gedrang en dat
kan leiden tot frustratie bij SKP-coördinato-
ren. Om dat te voorkomen is afstemmen van
belangen en ideeën over karperbeheer en
SKP belangrijk. Afgelopen maart kwamen,
op uitnodiging van federatiemedewerker
Jorke Wessels, drie projectcoördinatoren
Jochem Diederiks (SKP-Rijnlands boezem-
zuid in het kantoor van Midwest-Nederland
in Uitgeest), Peter Heeremans (SKP-Rijn-
lands boezem-noord) en ik (namens BVK en
SKP-Nieuwe Meer) en de voorzitter Sven
van Anrooij bijeen. Hoofdonderwerp was
een karperuitzetplan van de federatie voor
Rijnlands boezem, een boezemgebied van
ruim 2000 hectares.  
Een van de vragen die ter tafel kwam was of
de bemoeienis van de federatie in dit gebied
meerwaarde heeft. Alle drie de SKP’s zetten
immers al uit en de samenwerking op ge-
bied van matching is al vele jaren opvallend
goed. Belangrijk voordeel van zo’n overkoe-
peling van de SKP’s is dat de federatie om
de tafel gaat met het waterschap om officieel
toestemming te krijgen voor de uitzettingen
in de komende jaren. De visrechthebbende
hsv’s betalen naar rato mee aan de kosten
voor uitzetting.  Per saldo betekent dit dat er
de komende vijf jaar meer karpers worden
uitgezet dan voorheen. Voor de Leidse Hen-
gelaarsbond is wel een eis voor deelname
dat alle hsv’s met visrechten in Rijnlands
boezem meedoen.  
De monitoring zal door de drie SKP’s ge-
daan blijven worden. Heel duidelijk was dat

Een Valkenswaardschub in december 2016 (let ook op
de opvallend massieve staartwortel) 

Tabel 6. Voorgenomen karperuitzet Rijnlands boezem 2017-2021

6 N I E U W S B R I E F  B E L A N G E N V E R E N I G I N G  V E R A N T W O O R D  K A R P E R B E H E E R



de federatie de losse SKP’s zoveel mogelijk
laat (mee)beslissen over waar wat wordt uit-
gezet. Mede namens de BVK benadrukte ik
het belang van SKP-monitoring in alle fede-
ratieve  wateren waar karper is en wordt uit-
gezet. Ik kon me niet aan de indruk
onttrekken dat voor de organisatie van die
monitoring buiten de kring van vaste SKP-
coördinatoren beduidend minder animo is.
Wel worden alle spiegelkarpers standaard
gefotografeerd en krijgen de SKP-coördina-
toren (mits aanwezig) die plankfoto’s thuis.  
Al met al een constructief overleg en wat mij
betreft een goed voorbeeld van hoe het zou
moeten/kunnen gaan bij federatieve initia-
tieven tot karperuitzettingen.

Joris Weitjens

De BVK-website als digitaal erfgoed
De koninklijke Bibliotheek (Nederland) be-
waart op lange termijn een selectie van Ne-
derlandse websites, dit met het oog op
toekomstig onderzoek. Zie het als een soort
van digitaal erfgoed. De KB (Koninklijke Bi-
bliotheek) kiest niet lukraak enkele websites,
neen, hun voorkeur gaat naar sites met een
grote ‘omloopsnelheid’ aan digitale informa-
tie die het behouden meer dan waard zijn.
Bij voorkeur websites die een representatief
beeld geven van de Nederlandse cultuur, ge-
schiedenis en samenleving op het internet.
De KB ziet het verder als hun taak om websi-
tes duurzaam te bewaren en raadpleegbaar
te houden voor toekomstige generaties en ze
te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld
technologische veroudering.
Goed een maand terug kregen we de vraag of
de KB onze website digitaal mag archiveren?
We hebben in ieder geval toegezegd! Verder
zijn we ook een stukje vereerd. Onze web-
master Marcel Merk mag deze pluim alvast
en helemaal terecht op zijn hoed steken. 
Onze website wordt dus voortaan gearchi-
veerd en duurzaam opgeslagen! Daarna zul-
len regelmatig opeenvolgende versies
opgenomen worden. De archiefversies wor-
den beschikbaar gesteld aan een algemeen

publiek via de website van de KB van zodra
dit juridisch mogelijk is. 
Wie plots benieuwd geworden is naar digi-
tale archivering en duurzame opslag kan al-
tijd ‘ns surfen naar volgende link:
https://www.kb.nl/organisatie/onder-
zoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/

De OVP-deal
Natuurgebied Oostvaardersplassen (OVP) in
Flevoland was afgelopen maanden veel in
het nieuws vanwege de uitpuilende kuddes
grote grazers. Ooit begonnen met een ‘uitzet-
ting’ van een paar edelherten, Konik paarden
en zo meer. Het is nu zo vol dat de dieren bij
bosjes verhongeren. Er is een opvallend pa-
rallel met de onderwaterwereld van dit ge-
bied. Ofschoon er nooit een bewuste
uitzetting met karper geweest is, zijn die kar-
pers ook niet wild te noemen. Het zijn waar-
schijnlijk nazaten van IJsselmeerkarpers,
mogelijk vermengd met, na afstoot van de
voormalige kweekvijvers in Lelystad, mas-
saal vrij gelaten OVB-wildbloedhybrides. 
Onder het toeziend oog van de grootste aal-
scholverkolonie in West-Europa ontwik-
kelde zich in het  ondiepe water op
kleigrond een karperpopulatie met extreem
hoge dichtheden. In het verleden zorgden
winters met lange tijd sneeuw op het ijs voor
massale sterfte, maar dergelijke winters zijn
al een tijd niet voorgekomen. Hoewel deze
overbevolking niet, zoals bij paarden en her-
ten, zielig wordt gevonden, wil Staatsbosbe-
heer wel van die dichtheden af. Sterker, men
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wil de natuur de kans geven zich te vernieu-
wen (meer diversiteit) door het waterpeil op
afzienbare termijn drastisch te verlagen.
Daardoor komen karpers bloot te liggen.
Wat doe je met die karpers? 

Sportvisserij Nederland is betrokken bij het
overleg. Het meest eenvoudig is om de kar-
pers (ramingen gaan uit van 600 ton kar-
pers in het gebied!) over de dijk te zetten in
het Markermeer. Volgens de berekeningen
en afspraken mag daar voorlopig echter
‘maar’ gezien de grootte van het Marker-
meer 150 ton worden uitgezet. Sportvisserij
ziet daar wel wat in, mits er afspraken
komen met het rijk (LNV) dat karper dan
niet meer benut mag worden door beroeps-
vissers. Dat zou een mooie deal zijn. We
mogen toch wel aannemen dat spiegelkar-
pers niet worden gediscrimineerd! 

Zoals jullie weten hebben (ook onze) in-
spanningen om het hoofdpijndossier kar-
perbenutting in het IJsselmeergebied op te
lossen nog niet tot het gewenste resultaat
geleid. Karpers, zelfs door ons uitgezette en
gemonitorde spiegelkarpers, mogen daar
nog gewoon worden verhandeld. 

Wat Rijkswaterstaat niet wil is dat die OVP-
karpers zich gaan ophouden in plantenrijke
zones in bijvoorbeeld de randmeren. (Je zou
zeggen: dat kan geen kwaad met de huidige
ontwikkelingen wat betreft plantengroei...)
Om daarachter te komen is er in maart al
een uitzetting geweest in het Markermeer
met circa 70 gezenderde OVP-karpers. Op
verschillende punten langs het Marker-
meer/IJmeer hangen ontvangers. Medeaf-
hankelijk van de uitslag van dit onderzoek
wordt een beslissing genomen. Op z’n
vroegst zal in de winter van ‘19/’20 deze
operatie van start gaan. 

Karpervissers van het IJsselmeergebied vra-
gen zich nu hardop af of deze verwilderde
schubs wel kunnen/zullen uitgroeien tot
grote karpers. Ze hebben zeker niet de
groeigenen van menig door ons uitgezette
spiegel of edelschub, maar die IJsselmeer-
karpers bewijzen nu dat als je ze tijd en
ruimte geeft ze ook wel degelijk kunnen uit-
groeien tot dik boven de 15 en zelfs 20 kg.  
Als BVK staan wij vooralsnog positief tegen-
over een dergelijke overzetting. Het IJssel-
meergebied heeft z’n functie als
kraamkamer voor karper geheel verloren.
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Oostvaardersplassen door een smalle dijk gescheiden van Markermeer
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Dit is een mooie tijdelijke compensatie-
maatregel. Nog mooier is om de OVP in
verbinding (vispassages) te zetten met het
Markermeer zodat de karper zelf kan ver-
spreiden na succesvolle paai en opgroei.
Laat dat nu ook dé oplossing zijn voor het
probleem van de grote grazers. Maar helaas
is die duurzame (maar ook dure) oplossing
voor beide problemen nog te weinig draag-
vlak.

Geschikte kweekproducten
De meeste van onze leden zullen de lijst met
spiegelkarperuitzettypen wel kennen. Bij de
laatste update afgelopen winter hebben wij
aan elk type ook een beoordeling gehangen.
Zo’n waardeoordeel kunnen wij (pas) geven
als we over voldoende gegevens van ver-
schillende SKP’s over geruime tijd beschik-
ken. Gemiddeld duurt dat een jaar of vijf,
maar het moge duidelijk zijn dat hoe langer
we meten hoe scherper/raker het oordeel
kan zijn. Dat wij met onze bevindingen naar
buiten treden is logisch. Sterker, wij zien het
als onze taak om karperbeheerders (SKP’s)
goed beslagen ten ijs te laten komen als ze
hun keuze maken voor een uitzettype. 
Dit was een inleiding om het rumoer rond
Spiegel van de maand: De Carpfarmer, in
een kader te plaatsen. In dat artikel vergelijk
ik ‘de prestaties’ van twee uitzettypen in
open water. Enfin: lees vooral zelf die Spie-
gel van de maand op onze website. Ik ga er
eigenlijk vanuit dat onze leden niet twijfelen
aan onze goede bedoelingen en nagestreefde
objectiviteit. Niet voor niks binden wij ons
niet aan adverteerders en gaan we zeer te-
rughoudend om met commercie. Zelfs de
schijn van belangenverstrengeling is name-
lijk funest in onze positie. Dat is voor ons
een reden om niet de kwekers en leveran-
ciers te beoordelen. maar primair de pro-
ducten die ze leveren. Voor in onze ogen
goede producten, waar ze ook vandaan
komen, maken we graag reclame! Wij
menen dat onze werkwijze een goede ma-
nier is om tot verbeteringen te komen van
kweekproducten! 
Door karperkwekers en leveranciers wordt

kritiek op hun product natuurlijk niet altijd
met applaus ontvangen. Dat was ook niet zo
toen wij in 2000 ‘de klapstaarten’ ter discus-
sie stelden door een reeks plankfoto’s naar
de OVB op te sturen. En de nog oudere kar-
pervissers onder ons weten vast nog wat een
gedoe het gaf toen Robert Paul Naeff begin
jaren negentig in De Karper een lijst met
buitenlandse kwekers publiceerde. Dat deed
hij toen als reactie op het krampachtig vast-
houden aan de OVB-wildbloedhybride en de
Valkenswaardbloedlijnen. Als je nu terug-
kijkt waren dat wel degelijk acties die heb-
ben geleid tot positieve veranderingen in het
aanbod van karperkwekers. Ook nu hopen
wij dat kwekers en leveranciers bereid zijn
om te blijven werken aan hun producten.
Het is duidelijk dat bij de BVK het accent
ligt op geschiktheid van kweekkarpers voor
uitzetting in open water, waarbij het belang
van SKP-monitoring niet uit het oog wordt
verloren. 

Joris Weitjens

SKP Kort Frankrijk  

Karperproject in Zuidwest-
Frankrijk
In Nederland en België zijn we momenteel
druk bezig met onze SKP’s op open en afge-
sloten water. We denken misschien dat we
de enige zijn die karpers uitzetten en vervol-
gens monitoren. Maar ook in andere landen
worden soortgelijke initiatieven ontplooid.
Zo is er in Zuidwest-Frankrijk een project
gestart waarbij gemerkte karpers (voorzien
van een tag onder de rugvin) zijn uitgezet.
De details lezen we in het Franse karper ma-
gazine 'Carpe Scène nr. 53. In december
2017 zijn in totaal 250 gemerkte karpers uit-
gezet op de rivier de Charente. Het doel van
het onderzoek is om meer te weten te
komen over de terugvangstfrequentie, de
verplaatsingspatronen van de karpers over
deze rivier, de groei te volgen. Net als bij ons
wordt met karperuitzettingen tegemoet ge-
komen aan de ‘verwachtingen' van karper-
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vissers. Heel specifiek wordt hier een nieuw
(nachtvis)parcours in de spotlights gezet. De
karpers zijn uitgezet op een nachtviszone
van 20 km lang bij Angoulême. Men hoopt
met het onderzoek bij te dragen aan uitbrei-
ding van die zone. Het gedeelte waar s
’nachts gevist mag worden is ongeveer 20
kilometer lang en wordt ook wel La Cha-
rente des îles genoemd. Vrij vertaald de
Charente met de eilanden. Inderdaad valt
dit gedeelte van de rivier op door zijn tal-
rijke nevengeulen, splitsingen, aftakkingen
en eilanden. Het water is meestal kraakhel-
der en dicht begroeid met talrijke water-
planten, wat het vissen niet altijd makkelijk
maakt.
De plaatselijke federatie genaamd en de
club La Carpe Charentaise doen een oproep
aan alle vissers om te helpen met het volgen
van de gemerkte vissen. Er zijn inmiddels
vijf karpers teruggemeld.

Ergens wel jammer dat er gebruik gemaakt
wordt van tags in plaats van herkenning
d.m.v. unieke schubbenpatronen. Zoals we
waarschijnlijk allemaal wel weten verliezen
karpers aangebrachte tags vroeg of laat (ge-
middeld na circa twee jaar) zodat monito-
ring op langere termijn moeilijk wordt.
Maar wie weet kunnen wij als BVK contact
leggen met onze Franse collega’s en ze ver-
tellen over onze methodes van karpers vol-
gen. Sowieso zou het interessant zijn als er
contact wordt gelegd en de drie landen el-
kaar kunnen gaan informeren over hun be-
vindingen over interessante zaken als
karper migratie, groei en terugvangstfre-
quentie op open water. Wij houden je op de
hoogte.

Groeten van jullie BVK correspondent in
Frankrijk: Robert Paul Naeff
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Het kraakheldere water van de Charente maakt het er niet makkelijker op



Bijzondere meldingen 
- Nederland

Allereerst: alle melders bedankt voor de toe-
stemming om deze prachtige vangsten te
delen met het BVK-publiek! We realiseren
ons dat het met het klimmen der jaren en
het uitdijen van de projectspiegels steeds
minder vanzelfsprekend is dat je je vangsten
deelt. 

Pigmentstaart
Elk SKP zal dit herkennen: je krijgt een mel-
ding en je ziet gelijk dat het een bekende
spiegel is. Dat weet je omdat je al talloze
keren heb geprobeerd die vis te matchen,
maar hij blijft in de map ‘ongevonden’. Zo
ook deze spiegel. Vrij gemakkelijk te her-
kennen aan die gepigmenteerde staartuit-
einden. Al in 2011 kreeg ik de eerste melding
van deze vis. Toen van het IJmeer. Duidelijk
een buitenlands type. Ik schatte deze vis ge-
lijk al behoorlijk oud in, maar ja we zetten al
sinds 2000 buitenlandse typen uit. Met
name het archief Hongaren 2003 heb ik een

aantal keer goed bekeken, inclusief de Hon-
garenlichting van de IJssel. Maar steeds als
ik een nieuwe melding krijg van deze vis kan
ik me niet bedwingen en doe ik toch weer
een poging in de uitzetarchieven. Het is ook
een kwestie van de melder niet teleur willen
stellen. 
Zo kom je de dag wel door… 
Mede door het flinke gewicht van deze vis
(max. tot nu toe 17,5 kg), maar ook door de
herkenbaarheid trekt deze vis extra aan-
dacht van karpervissers. Hij werd een paar
keer gemeld van de Zuidelijke randmeren
en van het IJmeer, maar ook een keer van
De Utrechtse vecht.
Half februari kreeg ik een mailtje van Frank
van Schaik dat hij inleidde met: ‘Met aan-
dacht volg ik de site van karperbeheer, en
vind het altijd erg interessant wat voor af-
standen de uitzetters afleggen.’  Wat bleek?
Frank kende de karper in kwestie, en niet
van de randmeren maar uit (hartje) Utrecht!
Hoe kom je erop?  Via het riviertje de
Utrechtse Vecht, de meest waarschijnlijke
route als we alle vangsten op een rijtje zet-
ten, is dat al 50 km tot de monding in het

11

Frank van Schaik in 2017 met 
‘De Pigmentstaart’ bij Utrecht 
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IJmeer. De gehele reconstructie van de le-
vensloop/migratiepatroon van deze karper
is een Spiegel van de maand-waardig. Hou
het in de gaten.

Magistrale kruising
De vangsten kwamen langzaam op gang dit
voorjaar maar het wachten werd beloond
met deze prachtvis. De kenners zien denk ik
gelijk dat dit een kruising Villedon/Valkens-
waard is zoals geleverd in 2006 en 2007.
Deze kreeg een iets andere behandeling dan
z’n teilgenoten. De visjes onder de 700 gram
van de uitzetting in de Zuidelijke Randme-
ren (SKP-ZRM) werden tijdelijk in een afge-
sloten ‘opgroeiwater’ ondergebracht. Nog
geen jaar later, in augustus 2007, werd deze
alsnog uitgezet in het IJmeer. Van 2010 tot
dit voorjaar was deze vis van de kaart ver-
dwenen, nu dook hij op bij Menno de Droog. 

Special Carp
Er komen steeds meer meldingen van dit
uitzettype bij SKP’s binnen. Toch is het nog
net te vroeg om al iets betrouwbaars te zeg-
gen over groei en overleving van dit type.

We hebben ons lesje wel geleerd. Wel kun-
nen we genieten van de schoonheid van veel
van de teruggemelde spiegels. Wat opvalt is
dat een deel van deze SpecialCarps karakte-
ristieke gedrongen vinpartijen hebben. Dat
zit waarschijnlijk in het (deels) Hongaarse
bloed dat deze vissen door de aderen heb-
ben stromen. Of je het mooi vindt is een
kwestie van smaak, het vergroot in ieder
geval de variëteit van je bestand!

Roy van Zwieten met een gematchte Special Carp van
afgelopen winter
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Menno de Droog met z’n magistrale spiegel



Super-edelschub
Het is geen geheim dat spiegelkarpers voor
de BVK een meerwaarde hebben boven
schubkarpers. Spiegels zijn op het gros van
de open wateren nog altijd (veel) minder
vertegenwoordigd en ze zijn natuurlijk ge-
makkelijk individueel te herkennen. Toch
horen edelschubs er ook voor de BVK hele-
maal bij. Zo langzamerhand plukken we de
eerste vruchten van de doelbewuste uitzet-
tingen met buitenlandse edelschubkarpers.
Die worden natuurlijk niet allemaal bij ons
gemeld maar soms kun je er niet omheen.
Deze edelschub volgen we al een tijdje. Hij
komt van een Duitse kweker en werd aan de
AHV als k3 geleverd in 2011. Al in 2014
woog deze vis 9 kg en Theo Mittendorff ving
deze superedel op 16 kg! 

Joris Weitjens

Verloren zoon in Lelystad
Met SKP-Lelystad deden we in december
2012 een uitzetting met 180 spiegels in Lely-

stad. De spiegels kwamen van Bijnens en het
was destijds gelijk duidelijk dat hier sprake
was van serieuze vervoer/opslagschade. De
verwachtingen waren dus niet hoog gespan-
nen. De meldloze jaren gingen geruisloos
voorbij. De enige meldingen van deze lich-
ting kwamen van de binnenwateren van Le-
lystad. Groot was mijn verbazing toen bij een
karperwedstrijd begin april een spiegel werd
gemeld die ik na een tijdje zoeken terugvond
in het ‘maagdelijke’ archief uit 2012. 

De verloren zoon zag er stralend van gezondheid uit!
Benieuwd of er toch nog meer gaan volgen.

Marcel
Merk
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Theo Mittendorff met z’n superedel



Bijzondere meldingen - 
Vlaanderen
In het voorwoord van deze nieuwsbrief
kon je al lezen dat het seizoen dit jaar erg
traag op gang kwam. Toch hebben ons al
enkele Vlaamse meldingen bereikt die
zeker een plaatsje in deze nieuwsbrief ver-
dienen. Niet meteen straffe migranten of
onwaarschijnlijk harde groeiers, maar 
projectspiegels waar de schoonheid zo
vanaf spat. 
Kenny Van Houdenhove kon bij nacht een
grillig beschubte spiegel op de Schelde
vangen. Jonas Van De Velde wist dan weer
te scoren aan de Leie. Ook zijn projectspie-
gel is ’n ware streling voor het oog! Hoeven
we er nog bij te vertellen dat beide
Vlaamse schoonheden geselecteerde Tsje-
chen van Corten zijn?

Karperrapporten
Karper is een dankbaar onderwerp voor on-
derzoek. Dat was het al voor er SKP-monito-
ring bestond. Toch hebben wij natuurlijk
extra oog en aandacht voor SKP-gerela-
teerde rapporten. Daarvan zijn er nogal wat
verschenen het afgelopen jaar. Op onze
website gaan we een aparte plek inruimen
voor ‘karperrapporten’ en daar gelijk een
korte beschrijving aan vast te koppelen. Dat
is niet alleen interessant, het is ook handig
als je zelf een evaluatierapportje moet
schrijven of een aanvraag wil doen voor kar-
peruitzettingen. 

Evaluatie SKP Oude IJssel
Voor deze NB staan we even kort stil bij
twee van die rapporten. Frank Bosman, be-
leidsmedewerker bij federatie Midden-Ne-
derland maakte een mooi evaluatierapport
van het SKP Oude IJssel, een gestuwde zijri-
vier van de IJssel die tot in Duitsland door-
loopt. Het is nog een jong project dat in
2014 begonnen is met uitzetten. Toch
komen er al een aantal opmerkelijke zaken
naar voren. Een behoorlijk percentage pro-
jectspiegels heeft geen moeite met de stu-
wen en passeert die via vistrappen of
scheepvaartsluizen. 
Opmerkelijk in het rapport is de geconsta-
teerde dip in de conditie van projectspiegels
in de zomer van 2016. Een dip na de paaitijd
is vrij normaal, maar het leidt vrij zelden tot
sterfte zoals hier wel het geval was. De dip
viel samen met een periode van hevige re-
genval en extreem hoge afvoeren. Het is
aannemelijk dat in een kolkende rivier zon-
der veel mogelijkheden om aan die omstan-
digheden te ontkomen veel stress oplevert
en dus ten koste gaan van de conditie. Leer-
zaam! In datzelfde najaar was de conditie
weer op peil. 

Tijdens een visserijkundig onderzoek in een tweetal
“natte stapstenen” die voor ecologie zijn gegraven
naast de Oude IJssel werden in maart 2018 twee pro-
jectspiegels gevangen. Bovenaan de volgende pagina
een Tsjech van Corten, eronder een Vandeput (klassiek).

Kenny met zijn Schelde-Tsjech

Wat ’n schubben- en kleurenpalet voor Jonas!
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Migratieonderzoek
Groningen/Drenthe
Wij hebben op deze plek al eerder verslag
gedaan van het uitgebreide merk/zenderon-
derzoek in het open water van Groningen en
Drenthe. Dat onderzoek van Sportvisserij
Nederland (Roland van Aalderen) was een
voorwaarde van het waterschap om karper
te mogen uitzetten. Zij wilden zeker weten
dat de karpers niet (massaal) van de scheep-
vaartkanalen naar kwetsbare zijwateren
zouden trekken.  

De uitgezette vissen werden twee jaar lang
op drie manieren gevolgd (merk, zender en
SKP-monitoring). Buitengewoon om te zien
hoe de vissen zich door de kanalen bewegen.
Heel duidelijk is (wederom) dat scheep-
vaartsluizen zonder speciale voorziening
voor vissen migratie van karper flink tegen-
houden. Er blijken ook best veel (35%) kar-
pers steeds op één plek te blijven. De
onderzoekers weten niet hoe ze dat moeten
duiden. Met onze kennis over overleving zou
ik verwachten dat die honkvastheid ver-
klaard kan worden door levensloosheid van
de zenderdrager! Een sterftepercentage van

35% in de eerste twee jaar na uitzetting is
waarschijnlijk niet heel ver boven het ge-
middelde bij SKP-uitzettingen. 
Punt is wel dat twee jaar volgen van karpers
voor onze begrippen niet erg lang is. Zeker
niet als je wil concluderen dat karpers bin-
nen bepaalde grenzen blijft. In rapport
‘Spiegelbeelden’ wordt op basis van 17 jaar
SKP-monitoring immers geconcludeerd dat
verspreiding van karper een doorgaand pro-
ces is.  

Van Big Brother naar anonimiteit
De conclusies waren voor het waterschap in
ieder geval geruststellend genoeg zodat de
voor SKP-begrippen grootschalige uitzettin-
gen van 16.000 kg karpers in tien jaar tijd
doorgang kunnen vinden. Fantastisch voor
de karpervissers van open water! We zou-
den graag het feestje meevieren, maar er
was gelijk ook een domper. De federatie
Groningen/Drenthe vond het, met de toe-
stemming van het waterschap op zak, voor-
alsnog niet nodig om karpers voorafgaand te
fotograferen. Begin maart bleek de eerste
2500 spiegelkarpers al zonder plankfoto te
zijn uitgezet. 
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Ja, zo kan het ook! (foto EDKOvis)
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Hoe valt deze keuze te rijmen met de door
Sportvisserij Nederland onderschreven
wens van een netwerk van SKP’s voor open
water en een adequate SKP-monitoring?
Met de werkgroep SKP-monitoring hebben
we eindeloos vergaderd en stonden Sport-
visserij Nederland en de federaties op het
punt om een grote investering te doen om
automatisch matchen van de grond te krij-
gen! Zeker grote SKP’s zoals die van Friese
boezem zouden daarmee vlot getrokken
kunnen worden. Ongefotografeerd karpers
uitzetten in een deel van de Groninger boe-
zem dat sluisloos in verbinding staan met de
Friese boezem is dan niet handig en niet erg
loyaal!  

Heel pragmatisch hebben we bij de BVK al
bedacht dat het in dit geval niet eens zo on-
gelukkig is dat ze voor deze uitzetting voor
kale spiegels hebben gekozen. In de praktijk
van SKP zijn er immers toch al best veel
projecten die het matchen van kale spiegels
hebben opgegeven. Het laat de mogelijkheid
bestaan dat je voor SKP-monitoring de beter
beschubde spiegels bestemd. Dat kan dus
zelfs nog in Groningen/Drenthe! Dachten ze
helemaal van ‘ons gezeur’ af te zijn… 

Monitoring
‘Matching community’ 
Matchen van spiegelkarpers blijft voor ons
van groot belang. Voor de een is het een
passie geworden, terwijl de ander zit te
puffen voor z’n scherm. Vinden is altijd
leuk maar dat lukt lang niet altijd. René
Moolhuizen en ik hebben het matchen van
alle (circa 2600) door ons SKP-AHV uitge-
zette spiegelkarpers in open water ver-
deeld. Ieder z’n eigen archieven met
verschillende uitzetlichtingen. Omdat wij
ook nog veel analoog hebben betekent dit
dat we niet meteen met elkaar mee kunnen
kijken. Soms ruilen we eens wat archieven
om en dat leidt eigenlijk standaard tot
nieuwe matches. De één ziet net weer wat
anders dan de ander. Ieder heeft zo z’n
eigen manier van matchen en ieder ontwik-
kelt bepaalde fixaties. Dat is een nadeel als

je er alleen voor staat, maar een voordeel
als je met meer bent.

Na van archief geruild te hebben kon ik
deze bijzondere rijen uit 2001 matchen.
Zelfs van een youtube filmpje.

Na van archief geruild te hebben kon ik
deze bijzondere rijen uit 2001 matchen.
Zelfs van een youtube filmpje. 
Bij de BVK hebben we de rubriek ‘check je
match’. Als daar een lastige match wordt
aangedragen zijn we er binnen de kortste
keren uit. Bovendien verlopen dergelijke
zoekacties vaak erg geanimeerd. Samen
matchen is dus leuk! Dat bracht ons bij de
BVK op het idee om te kijken of we deze
dienst kunnen uitbreiden. We weten on-
dertussen met z’n allen wel dat nogal wat
grote SKP’s zijn vastgelopen in het mat-
chen. Aangezien hulp van automatisch
matchen nog best ver weg is zal de hulp
voorlopig hand/oogmatig moeten zijn. 

Het plan is simpel. We zoeken een team
van matchers bij elkaar die liefst ervaring,
maar vooral affiniteit hebben met het mat-
chen van spiegelkarpers. Het SKP dat hulp
nodig heeft, meldt zich bij ons of wij bieden
onze diensten bij hen aan. Wij vragen het
betreffende SKP vervolgens om de plankfo-
to’s ergens (in the cloud) op te slaan. Zo
kan het matchingteam indien nodig de
plankfoto’s ordenen en rubriceren zodat
zoeken wordt vergemakkelijkt. Daarna kan
het team gelijk aan de slag met oude of bin-
nenkomende vangstfoto’s. Het plan staat
nog in de steigers. We zullen zien of we er,
zoals de titel luidt, een ´matching commu-
nity´ van kunnen maken. We zijn heel be-
nieuwd of en hoe het gaat werken. 

Vind je matchen van spiegelkarpers leuk en
ben je bereid anderen daarmee te helpen?
Laat het ons weten. Reken erop dat je er
wel wat tijd mee kwijt bent maar je kunt
het doen wanneer je wil. 

Ook SKP´s/SKP-coördinatoren die graag 
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hulp willen omdat ze er zelf geen tijd meer
voor hebben en-of zijn vastgelopen in het
matchen kunnen zich alvast bij ons mel-
den: contact@karperbeheer.nl 
Hopelijk kunnen we de eerste resultaten in
de volgende NB tonen!

Joris Weitjens
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Na van archief geruild te hebben kon ik deze bijzondere rijen uit 2001 matchen. Zelfs van een youtube filmpje.


