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Woord vooraf

Ons eerste lustrum is een feit. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat we er van de week pas
achter zijn gekomen dat dat al op 12 novem-
ber 2017 het geval was. Misschien wel type-
rend voor ons team. Liever actief bezig zijn
met karperbeheer dan terugkijken, laat
staan navelstaren. Toch blijft het nodig om
in de spiegel te kijken. Wat is ons bestaans-
recht? Voorzien we nog wel in een behoefte?
We zijn en blijven (waarschijnlijk) een
kleine vereniging van in karperbeheer geïn-
teresseerde lieden. Als ik zo eens door de le-
denlijst scrol zie ik naast veel karpervissers
van open water (vaak vaste melders van
SKP’s), een kleine harde kern van SKP-man-
nen, veel van hen al actief bij het voormalige
COS. 
Is je enige doel in de hengelsport het vangen
van grote karpers, ongeacht waar ze zwem-
men, hoe ze eruit zien en waar ze vandaan
komen dan ben je bij ons aan het verkeerde
adres. Dat zie je direct terug aan de leden-
lijst. Gasten die dachten dat BVK staat voor
Bond voor Vadsige Karpers zijn allang afge-
haakt. Vinden we dat erg? Nee, daar zitten
we niet mee. Natuurlijk houden wij van

grote karpers, maar dan wel als product van
verantwoord karperbeheer. 
Verantwoord karperbeheer en SKP-monito-
ring passen wonderwel bij elkaar. Met de
BVK zullen we er ook de komende vijf jaar
voor blijven strijden dat deze monitoring
blijft bloeien. Dat zit in onze acties ten aan-
zien van beschubbing van spiegelkarpers en
onze inspanningen om SKP’s (en hun plank-
en vangstfoto’s) bij elkaar te krijgen. En het
zit in het koesteren van de vele onvolprezen
SKP-coördinatoren die ons van levenselixer
voorzien zoals je ook weer in deze NB terug
zal zien. 
Nog los van het directe belang van SKP-mo-
nitoring houden we van SKP’s. In deze uit-
zetperiode zie je hoe zo’n SKP uitzetdag veel
mensen op de been brengt en karpervisssers
verbindt. 
En o ja, dat feestje voor ons vijfjarig bestaan
vieren we graag met jullie tijdens onze ALV
en meeting op zaterdag 27 januari in Die-
men!

Joris Weitjens
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Verlenging lidgeld

Onze eerste schijf van vijf jaar hebben we
dus gehad. Dit betekent echter niet dat we
achterover mogen leunen. Integendeel; de
thema’s uit de opstartperiode zijn op van-
daag nog altijd even ‘hot’. Getuige ons cen-
traal thema op de eerstvolgende ALV (zie
verder in deze nieuwsbrief) rond het uitzet-
beleid op de zogeheten karpervijvers. Ook
hier kiest de BVK ervoor om als ‘vakbond
van de karper’ naar voor te treden. ‘Ruimte
voor karper’, het liefst ook op karpervijvers.
Misschien schreef je je lidgeld voor 2017 al
over, of betaalde je al een tientje op de VBK-
meeting. Misschien maak je er eerstdaags
wel werk van? Bedankt alvast voor ’t ver-
trouwen! Onze 2018-leden ontvangen in fe-
bruari alvast de knappe
nieuwsbrievenbundel. 
Ons lidgeld blijft 10 euro. Winst hoeven we
nog steeds niet te maken!

Hoe je ook alweer je lidgeld overmaakt? 
Stort minimaal 10 euro op rekeningnummer
NL84 INGB 0006 4062 31 ten name van de
BVK. Graag vermelding van je naam. Ver-
geet als nieuw lid ook niet het online in-
schrijfformulier (www.karperbeheer.nl) in
te vullen!
Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
•     IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
•     BIC: INGBNL2A

Algemene ledenverga-
dering en open mee-
ting/themamiddag

Datum: Zaterdag 27 januari 2018
Locatie: Wapen van Diemen;
Ouderkerkerlaan 8, 1112 BE Diemen

Programma:

11h – 12h: Algemene ledenvergadering.
Enkel toegankelijk voor BVK-leden. 
Agenda: kasverslag – bestuur (verkiezing,
aanstelling, ...) terugblik  werkingsjaar 2017

– vooruitblik op 2018 – vragenronde/varia.

12h – 12.30h: Pauze. Snacks te verkrijgen in
het Grandcafé.

12.30h: Uitreiking BVK-Trofee en speciale
prijs van Sportvisserij Nederland voor win-
naars SKP-internationaal wedstrijdweekend
12.45h – 13.30h: Open meeting: Voorstel-
ling SKP-GHV • Monitoring Nieuwe stijl, 
Erik en Juri Froger.

13.45h – 15h: Presentatie Jan Kamman
(Sportvisserij Nederland) rond het thema
‘karpervijvers’, gevolgd door ruimte voor
discussie.

Toelichting middagprogramma
Als je SKP-monitoring zegt kom je onher-
roepelijk uit bij Erik en Juri Froger. De
broers uit Den Haag hebben bij de GHV die
monitoring omgevormd tot iets ‘vets’. Zo
ontwikkelden zij een app voor het aanmel-
den spiegelkarpers. Hoogste tijd dus dat ze
op een BVK-meeting eens komen uitleggen
hoe dat allemaal werkt. 

Beheer van karpervijvers is misschien niet
meteen het meest voor de hand liggende on-
derwerp voor een vereniging die zich voor-
namelijk richt op open watersystemen. Dat
wij bij deze vijvers betrokken zijn geraakt
heeft mede te maken met het feit dat er
sprake is van het overzetten van te groot ge-
groeide karpers uit deze vijvers naar wate-
ren waar SKP’s actief zijn. Afgelopen zomer
nam De KSN bovendien een standpunt in
met betrekking tot deze vijvers. Dat stand-
punt was ons te positief en we wilden daar
in onze rubriek in De Karper ‘De BVK-
kraam’ graag een stukje aan wijden. Bij
nader inzien en in goed overleg met betrok-
kenen leende het onderwerp zich in dit sta-
dium beter voor andere vormen van
discussie, zoals dus tijdens onze openbare
meeting. Dat mag en kan best pittig, zolang
het met respect voor elkaars mening is.
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Update ‘Monitoring 
spiegelkarpers 2.0’ 

Dat we met dit project samen met Sportvis-
serij en De KSN aan een ambitieuze missie
zijn begonnen wisten we al. Een belangrijke
schakel in het komen tot een vorm van cen-
trale monitoring van spiegelkarpers is het
automatiseren van de matching. Eerder
deden we verslag van de eerste stappen. Ge-
zien de hoge kosten die met name door fe-
deraties, De KSN en Sportvisserij Nederland
opgebracht moeten worden, wordt er niet
over één nacht ijs gegaan. 
Ook het tweede bedrijf dat we inschakelden
voor het vinden van een algoritme voor het
matchen van een vangstfoto aan een plank-
foto, leverde ons in verhouding met de kos-
ten niet voldoende garanties op een score
die voldoende helpt bij het matchen. Op dit
moment is nog niet duidelijk hoe de project-
groep verder gaat. Zetten we alle troeven in
op automatisch matchen of volgen we een
tweesporen route en gaan we deze winter
ook vol aan de slag met het instellen van een
centrale database en bedienen we ons van
andere manieren van matchen? Voor de in
monitoring vastgelopen SKP’s lijkt een vorm
van automatisch matchen echter de enige
redding, althans van SKP’s met archieven
vol kale vissen.  
Het is duidelijk dat we bij de BVK een bij-
zonder belang hebben bij koppeling van da-
tabestanden van verschillende SKP’s. Bijna
elk SKP van open water ondervindt in toe-
nemende mate dat spiegelkarpers niet te
vinden zijn in hun eigen uitzetbestand. On-
getwijfeld (ook) een gevolg van grensover-
schrijdende migratie. Dat willen we

dolgraag in kaart blijven brengen. Sterker,
het zijn volgens ons de krenten in de pap die
een SKP extra bestaansrecht geeft. De bij-
zondere meldingen van dergelijke grens-
overschrijdende migratie komen nu vaak
vrij toevallig aan het licht. Zie verderop de
melding van De Verstekeling. En ja gelukkig
zijn er ook veel (buur) SKP’s die ongevon-
den vangstfoto’s uitwisselen, maar er gaan
nu gewoon heel veel matches verloren door
het ontbreken van een centrale database.  

Hulpmiddel of oplossing?
Gezien de snelle ontwikkelingen op het ge-
bied van kunstmatige intelligentie kan ik me
persoonlijk niet voorstellen dat het uiteinde-
lijk niet gaat lukken met dat automatisch
matchen van karpers. Iets anders is of en in
hoeverre automatisch matchen het hand-
werk overbodig zal maken. Hier en daar
proef je wel wat twijfel. Hebben we dan nog
wel bestaansrecht als SKP? Ik verwacht zelf
dat er juist meer behoefte zal zijn aan gespe-
cialiseerde ‘matchers’ die knopen doorhak-
ken en het automatische systeem kunnen
verbeteren. Gelukkig maar dat we in Neder-
land en Vlaanderen een prachtig netwerk
van SKP-coördinatoren hebben die expert
zijn (geworden) op het gebied van matching.
Automatisch matchen zal dus eerder aan-
vullend zijn dan dat het de hand(oog)matige
matching van nu zal vervangen. Ik ben er
ook van overtuigd dat lokale monitoring in-
clusief matching altijd een meerwaarde zal
hebben boven centrale monitoring. In het
geheel van SKP-monitoring zal automatise-
ring ook niet minder werk opleveren, maar
wel ander werk. SKP-coördinatoren en wij
bij de BVK komen wellicht eerder toe aan
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Voor dit project werden ruim 2000 foto’s ‘gecropt’, (bijgesneden). Interessant bij de studie naar karpers, maar
het leidde vooralsnog niet tot een vorm van automatisch matchen



het analyseren van de matches dan nu. 
Afsluitend is het goed om te zeggen dat de
beste garantie voor het veilig stellen van
adequate matching en daarmee SKP-moni-
toring het uitzetten van variabel en rijk be-
schubde spiegelkarpers is. Wat dat betreft
zijn we met de meeste SKP’s de laatste paar
jaar al heel goed bezig.  
Hopen dat we bij de volgende NB meer en
positiever nieuws kunnen brengen over dit
waardevolle project!

Joris Weitjens

Mooie tsjechen voor
winnaars Internatio-
naal SKP-weekend

Eind september was er het internationaal
terugmeldweekend. Net zoals vorig jaar was
het het SKP-GHV (Den Haag) die met de
hoofdprijzen aan de haal ging. Naast de wis-
seltrofee zat er ook weer een schenking van

viskwekerij Corten in de prijzenpot. Te
weten; een rondleiding op het bedrijf én een
25-tal geselecteerde Tsjechen. SKP-GHV
had vorig jaar hun prijs niet afgehaald, en
had dus recht op twee keer 25 Tsjechen. Dat
de ‘Hagenezen’ joviale kerels zijn, bleek uit
het knap gebaar dat begin december gesteld
werd. Een van de twee ‘vrachtjes van 25 
spiegels’ werd aan Vlaanderen aangeboden.
Een kans dat SKP-KGO (het winnend
Vlaams SKP) met graagte en dankbaarheid
in ontvangst nam! 
Op zaterdag 16 december werden de teams
van GHV en KGO in Lommel verwacht.
Voor de Vlamingen liep de heenreis niet zo
vlot, een stevige file zorgde voor een flinke
vertraging. De rondleiding op het bedrijf
werd dan ook gemist.
Hét hoogtepunt van de voormiddag was
echter het ‘uitreiken’ van de spiegelkarpers.
Kim Corten had hiervoor alvast een eerlijke
manier gevonden. Alle spiegels werden op
voorhand in één grote kuip verzameld,
waarna het water langzaam werd afgelaten.

Knappe flanken duiken op…
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Niet veel later werden de visjes verplicht
hun knappe flanken te tonen. Om de beurt
mocht er een spiegel gekozen worden! 
De vissen mochten vervolgens in een dub-
bele plastic zak, voorzien van extra
lucht/zuurstof. Auto’s werden geladen, de
terugtocht aangevat. ‘Thuis’ wachtten im-
mers twee kleine uitzetteampjes. Wegen, fo-
tograferen, uitzetten; we kennen het
intussen.
Laat het voorjaar maar komen, de jacht op
een ‘cadeau-spiegel’ van Corten kan dan
écht van start! 

Matching-quiz op VBK-meeting
Stilaan traditie in Sint Niklaas op de jaar-
lijkse VBK-meeting; de matchingquiz aan
onze BVK stand. Dit jaar slechts zes te mat-
chen spiegels. Netjes gesorteerd van ‘easy
win’ tot ‘next level’. Drie deelnemers haal-
den het maximum van de punten! Wouter
Dejaegere scoorde daarbovenop het beste
op de schiftingsvraag, en won zo de 2017-
editie. Goed voor een gratis T-shirt en jaar-
kaart bij de BVK. Proficiat!

Website-update

Onze website (plus Facebookpagina) blijft in
ontwikkeling. Er borrelen steeds weer
nieuwe plannen en ideeën op in ons team en

soms komen bezoekers met ideeën. Dat is
een goed teken. Heel handig zijn de ‘tags’ in
de kantlijn waarmee je heel snel bij de rele-
vante informatie komt die je zoekt op onze
website. Ook de Spiegels van de maand
gaan we stuk voor stuk vanaf de eerste in fe-
bruari 2013 ‘taggen’ zodat je ook daaruit ge

makkelijk informatie filtert. 
Onlangs hebben we de update van onze ge-
roemde lijst met spiegelkarpertypen gepu-
bliceerd. De moeite waard om eens te

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

Blije gezichten bij SKP-GHV! Een Vlaamse ‘plank’

Wouter scoorde het maximum van de punten!



bekijken. Je krijgt direct een goede indruk
van de geschiktheid van een type voor uit-
zetting in open water. Gloednieuw is het
item karperadoptie dat we zeer binnenkort
lanceren onder de naam: ‘de karperadoptie-
etalage’. Hou dat in de gaten. Zeker als je als
SKP extra gelden voor uitzettingen goed
kunt gebruiken of als karpervisser een ui-
terst origineel cadeau voor vismaat of fami-
lielid zoekt!
Komende maanden zullen alle vaste teksten
op de website zover nodig worden aangepast
aan de actualiteit. Best veel werk, dus heb af
en toe een beetje geduld met ons team. 
Laat echter niet na om onze website kritisch
te blijven bekijken en laat weten als je ver-
beterpunten ziet. We staan er, met Marcel
Merk als onze websiteman voorop, voor
open. 

Joris Weitjens en Filip Matthys

SKP Kort

Algemeen
We zijn ontzettend blij met input van de
SKP-coördinatoren voor onze Nieuwsbrief
(NB). Voor ons persoonlijk mag het best uit-
gebreid en gedetailleerd, en reken erop dat
we jullie bijdrages met veel aandacht lezen.
Iets anders is of het altijd in de Nieuwsbrief

past. Dat is een afweging waarbij we ook aan
de iets neutralere lezer denken. Soms slui-
zen we iets door naar een volgende NB of
maken we een zeer korte samenvatting. Dat
gaat dus soms ten koste van de ‘superactua-
liteit’ maar het gaat ons als BVK toch eerder
om ‘de achtergronden bij het nieuws’.  We
hopen op begrip van de coördinatoren.

SKP Kort – Vlaanderen

Goed nieuws uit Limburg!
Sinds enige tijd is er een nieuwe visserijbio-
loog aangesteld binnen de PVC-Limburg.
Een nieuwe bioloog met nieuwe insteken,
ideeën. Vanaf volgende winter wordt er af-
gestapt van het massaal uitzetten van K1, en
trekt men voortaan de kaart van K3 spiegel-
karper (met monitoring vanaf de uitzetdag).
Noem het gerust een klein mijlpaaltje!

Terugmeldgame Vlaanderen
In Vlaanderen loopt al een tijdje een erg ge-
smaakte terugmeldgame. De formule is leuk
en simpel tegelijk; per gevangen projectspie-
gel verdien je 1 punt, een bonuspunt krijg je
wanneer het de allereerste melding ooit van
die projectspiegel blijkt.
Sinds de start van die game zijn het aantal
meldingen trouwens aardig de lucht in ge-
gaan. Liggen hier nog kansen voor 
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Henk met één van zijn 26 projectspiegels uit 2017

Nederlandse projecten? 
Dit jaar was het Henk Caenepeel die de
eindoverwinning (de game loopt af tijdens
de eerste week van december) in de wacht
kon slepen. Liefst 26 gematchte projectspie-
gels brachten Henk naar de top van het
klassement! 

Jaarlijks rapport ‘SKP-KGO’
Naar jaarlijkse gewoonte maakte Filip ook
deze maand een rapport op met daarin alle
gegevens die uit de 132 terugmeldingen van
2017 konden gefilterd worden. We zijn dan
wel geen wetenschappers, toch beschikken
we intussen over flink wat data om behoor-
lijk correcte analyses te kunnen maken. Dit
rapport gaat iedere winter richting Agenst-

schap Natuur en Bos (kortweg ANB), een
aanvullend bestandje op de jaarlijks aange-
boden hengelvangstregistraties! 
In dat rapport melding van terugvangstper-
centages, aantal terugmeldingen en ge-
wichtstoename. 
Louter informatief hierbij het tabelletje ‘Ge-
wichtstoename West-Vlaanderen’

Filip Matthys

Vlaams Brabant 
informeert…

SKP Leuvense vaart
Sinds 2012 wordt er op de Leuvense vaart
gebouwd aan een nieuw bestand. In totaal
werd er de afgelopen zes jaar 450kg karper
uitgezet. Netjes verdeeld in een opstartfase
van 3 grote uitzettingen van 120kg (2012-
2014), gevolgd door jaarlijkse onderhouds-
uitzettingen van 30kg (2015-2017). Ook
voor 2018 staat er een onderhoudsuitzetting
van 30kg op het plan. Na 2018 wordt het
karperbestand opnieuw in kaart gebracht en
kan er eventueel bijgestuurd worden. Nu al
in het achterhoofd; het schubkarperbestand
kan ook wel wat nieuw bloed gebruiken!
Het bestand op de vaart heeft duidelijk een
boost en vernieuwing gekregen, de vangsten
zijn stilaan terug op een normaal niveau. 
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Waar het project op Vlaams-Brabants
grondgebied gestart is en volop door de PVC
Vlaams Brabant gesteund wordt is het dui-
delijk dat de SKP-visjes geen grenzen ken-
nen. Ze hebben er geen probleem mee om
enkele sluizen richting de provincie Antwer-
pen te nemen. Uit een aantal terugvangsten
kunnen we duidelijk een ‘sluisafwaartse’ mi-
gratie vaststellen. 
Sinds Corten in 2014 gestart is met het leve-
ren van de alom gekende fraai beschubte
‘Tsjechen’ is er ook een duidelijke toename
van terugmeldingen. Een mooi beschub-
bingspatroon zorgt er voor dat deze vissen
meer en sneller in de sociale media terecht-
komen wat extra terugmeldingen oplevert.
Wat mij ook opvalt is dat deze vissen zich op
het eerste gezicht relatief goed aan hun
nieuwe omgeving kunnen aanpassen en een
hoge(ere) overlevingsfactor hebben. In hun
eerste jaar op het kanaal kennen ze een
goede groei en straalt de potentie er vaak
vanaf. 2017 was een recordjaar met maar

liefst 72 terugvangsten waarvan er grofweg
de helft – jammer genoeg -  gewoon van Fa-
cebook geplukt zijn. Hier is dan ook nog
werk aan de winkel; het spontaan terugmel-
den van gevangen projectspiegels blijkt hier
nog niet ingeburgerd te zijn. Als we hier nog
wat vooruitgang kunnen boeken dan droom
ik ervan de 100 terugmeldingen te halen en
is het SKP feest compleet. 
Eeuwige dank aan initiatiefnemer Yves
Ghijsels!

SKP Zeekanaal
Een moeilijk geval. De originele mensen die
eerst hun schouders onder dit project heb-
ben gezet zijn een beetje uit de picture ver-
dwenen. Hierdoor hebben we het uitzetten
met enkele nieuwe mensen moeten overne-
men en is er minder 'feeling' met het water.
De drie grote startuitzettingen van 2014-
2015-2016 zijn achter de rug en er is dit jaar
overgeschakeld naar een onderhoudsuitzet-
ting van 30kg. Deze 30kg stelt niets voor op

Sven Omloop met een fraai beschubde
Tsjech vanop ‘De Leuvense’.
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de grote slok water die het Zeekanaal is
maar zonder cijfers/terugmeldingen zit er
momenteel niet meer in. Dat dit water nood
had aan nieuw bloed met potentie was wel
duidelijk, het bestand aan kleine schubjes is
duidelijk op zijn retour. De teruggevangen
vissen laten duidelijk een goede groei zien
en laat ons hopen dat er enkele naar een re-
cordformaat kunnen doorgroeien. Met
slechts 5 à 10 terugmeldingen per jaar zitten
we hier aan de lage kant. Hopelijk brengt de
toekomst met het doorgroeien van enkele
vissen hier verandering in. Dit kanaal heeft
zoveel meer potentie voor vissers dan mo-
menteel het geval is.
Afronden met een nieuwtje, heet van de
naald; SKP Zeekanaal heeft een eerste
straffe migrant opgeleverd. In een volgende
nieuwsbrief verklapt Tom op welk kanaal
die ‘zwemmer’ recent is opgedoken! 

Tom Cochet (SKP’s Vlaams Brabant)

SKP Kort Nederland

SKP-Limburg 
Het positieve nieuws van de Nederlandse
kant van Limburg sluisden we door naar dit
nummer. Recent berichtten we wel al over
verschillende SKP-uitzettingen in vaarten
en kanalen van Limburg. Onder bezielende
aanvoering van Daniël Jawadnya wordt hier
een indrukwekkende inhaalslag op SKP-ge-
bied gepleegd. Het is zelfs gelukt om onder
de hoed van De KSN Limburg en samen met
Sportvisserij Limburg en verschillende com-
merciële partners een groot uitzetproject te
realiseren: Het Karper-Project Maas en
Maasplassen. De allereerste gemonitorde
uitzetting op de Limburgse Maas. Uitzettin-
gen van dit driejarig project vinden plaats
van Maasbracht tot aan Sambeek. Bedoeling
is om verschillende rassen en typen karpers
uit te zetten. Edelschubkarpers worden
zeker niet vergeten. Er is mede dankzij
sponsoring een budget van in totaal
25.000,- euro beschikbaar. De toekomst van
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rde Maas als topwater lijkt hiermee redelijk
veilig gesteld. Chapeau Daniël en al degenen
(onder hen Herman Coenen en de vorig jaar
overleden Michel Hollaar) die al zo lang
ijveren voor actief karperbeheer in deze pro-
vincie. 

SKP Rijnlands boezem
De Rijn kennen we allemaal. Minder men-
sen weten dat de Rijn heel lang geleden niet

overging in de Lek om naar zee te gaan
maar een veel noordelijker koers volgde. Ri-
viertjes als de Kromme Rijn, De Oude Rijn,
Leidse Rijn enz. herinneren daaraan en bij
Katwijk is er nog steeds een bescheiden en
gemuilkorfde uitmonding in zee. Rijnlands
boezem is een indrukwekkend groot water-
stelsel waar grote plassen als Westeinder
(Aalsmeer) en Kagerplassen (Leiden) deel
van uitmaken, maar in het noordelijk deel

Edelschubs (deze zijn van Peschkes) worden in Limburg zeker niet vergeten

Karakteristieke Valkenswaardbeschubbing bij deze recente melding van een 2008-spiegel uitgezet door 
SKP-Rijnlands boezem-zuid
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ook plassen als Nieuwe Meer (Amsterdam)
en de Mooie Nel. Al voor de start van SKP’s
(1998) waren daar uitzetprojecten actief en
vanaf 2001 worden de uitzettingen volledig
gemonitord.
Best een gecompliceerde situatie met ten-
minste vijf verschillende SKP’s in één water-
systeem. Dat vraagt om goede
samenwerking en dat komt ook steeds beter
op gang. Verreweg het grootste en tegelijk
met SKP-monitoring meest actieve SKP is
die van het zuidelijk deel van deze boezem;
SKP-Rijnlands boezem-zuid. Jochem Diede-
riks trekt daar thans de kar en zet de part-
ner-SKP’s in dit gebied graag aan het werk
om op zoek te gaan naar matches. Dat levert
soms mooie matches op. 

Jochem Diederiks gaf ons nog graag deze
voorlopige cijfers over 2017: totaal 266 mel-
dingen. 222 daarvan gevangen in 2017.
Waarvan 9 foto’s van de verkeerde flank, 7
schubs niet van het SKP, 23 geen SKP vissen
(10%), 48 stuks typische SKP-maar niet
kunnen matchen (21%), en 135 (61%) voor
100% kunnen matchen. Gedaan door 61 ver-
schillende terugmelders. Typerende
(match)cijfers voor een SKP omringd door
wel- en soms ook niet-fotograferende uitzet-
projecten. 

Spiegelkarperproject 
Benedenrivierengebied
Op 18 november 2017 is de laatste lichting
spiegelkarpers uitgezet van het vijfjarige uit-

zetprogramma in het Benedenrivieren ge-
bied. Afgelopen jaren is er een behoorlijke
hoeveelheid vissen aan het water toege-
voegd met goede groeieigenschappen en
met een schitterend schubbenpatroon. Ho-
pelijk zien we komende jaren veel van deze
parels terug. Ook dit jaar zijn er mooie vis-
sen uitgezet door een zeer enthousiaste ach-
terban aan vrijwilligers die ieder jaar weer
de uitzettingen mogelijk maken met extra
mankracht en materieel-inzet. De uitzetlo-
caties waren ook dit jaar Hellevoetsluis, Wil-
lemstad en Werkendam.
Tevens zijn er dit jaar weer onderhoudsuit-
zettingen geweest op de Brabantse kanalen
en dit keer op de rivier de Maas. Van de uit-
zetting van Valkenswaarders opgekweekt en
geleverd door Vandeput op de Maas is een
mooi impressie filmpje gemaakt wat te vin-
den is op:
www.youtube.com/watch?v=yEILqgZ8Gy
8&feature=youtube.be

Terugmelden van vissen
Het is voor de mensen die spiegelkarpers
vangen de ‘taak’ deze terug te melden, aan
Sportvisserij Zuid-West-Nederland, indien
de vissen in het water van deze federatie
worden gevangen. Afgelopen jaar laat een
mooie trend zien in de terug gevangen en
gevonden vissen. We zien dat de vissen van
alle de uitzetjaren van 2013 tot 2016 worden
gevangen.  
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Teiltje ‘Mooie Tsjechen’ op 18-11-17 



De gevangen vissen laten een goede gezond-
heid zien en een zeer mooie groei zowel in
lengte als gewicht. Hier zitten zeker een
aantal toekomstige toppers tussen waar wij
nog lang van kunnen genieten. Ook zijn er
altijd vissen die niet terug te vinden zijn in
de database. Voor deze vissen zullen we een
meer landelijke aanpak moeten ontwikkelen
om ook deze ‘zwervers’ te traceren. 

Toekomst
Om het uitzetprogramma voor de komende
jaren te kunnen continueren zijn we achter
de schermen druk bezig met de onderzoeken
naar haalbaarheid. Hopelijk krijgen we de
handen ineen bij alle verschillende instanties
om dit unieke project voort te zetten.  

Pieter Breedveld (SKP Benedenrivierenge-
bied)

SKP-Schermerboezem
De boezemwateren boven het Noordzeeka-
naal zijn er wat betreft SKP lang bekaaid af-
gekomen. Daar is nu een einde aan
gekomen. Sportvisserij MidwestNederland
laat er geen gras over groeien met de uitvoe-
ring van het Masterplan karperuitzet in dit
grote gebied. Prachtige kanalen, plassen en
meren waar lang, soms zelfs sinds mensen-
heugenis, geen karper is uitgezet delen nu in
de nieuwe golf SKP’s. Het grote verschil met
de vorige golf SKP’s is dat er nu volop mooi
beschubde spiegels beschikbaar zijn. 
In samenwerking met 5 hengelsportvereni-
gingen is het project Schermerboezem opge-
zet. Er zijn afgelopen november op vijf
verschillende locaties tussen Zaandam en
Den Helder prachtig beschubde spiegelkar-
pers uitgezet in open boezemwater. Een
nieuwe mijlpaal in SKP! (foto op p. 14)

Joris Weitjens
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Een vis van de uitzetting 2016; terug gevangen op een gewicht van 16,6 pond

Een vis van de uitzetting 2013; terug gevangen op een gewicht van ca 16 pond



Bijzondere meldingen

Intro
Het is alweer wat jaartjes geleden dat we als
SKP-coördinatoren begonnen te merken dat
de bereidwilligheid om te melden, de terug-
meldreflex, zoals ze dat in Vlaanderen (al-
thans Filip) treffend noemen, snel afnam.
Dat had maar met een ding te maken. De
projectspiegels kwamen boven een bepaald
gewicht. Het verschilt per regio hoe hoog die
grens ligt maar boven de 15 kg krijg je echt
wel serieus problemen als SKP. Hoewel ik
persoonlijk sinds er SKP’s bestaan niet meer
jaag op groot, maar slechts op projectspie-
gels waarbij het formaat er niet zo veel toe
doet, kan ik me heel goed inleven in de
‘meldschroom’ van velen. Die grote karpers
mogen ze van mij hebben, maar liever niet
een stek waar ik iets aan het opbouwen ben.
Als een vos steek ik m’n neus in de lucht en
meen ik heel in de verte de geur van een an-
dere karpervisser op te pikken, dan haak ik
al af. 

Je zou het niet meteen zeggen maar het
intro is toch echt bedoeld als een uitnodi-
ging aan al die karpervissers die de vangsten
van spiegelkarpers (met name van open
water) achterhouden uit vrees voor hun
stek. De stek is voor een SKP-coördinator
van open water van geen enkel belang. Het
komt niet aan op een kilometer of tien. Bo-
vendien mag je weten dat SKP-coördinato-
ren meldingen koesteren dus zeker ook
degenen die hen de meldingen bezorgen! Je
gooit echt je eigen glazen heel snel in als je
misbruik maakt van je positie als matcher.
Ga ik voor elke matcher of SKP-coördinator
door het vuur? Nee, er zitten vast en zeker
ook boefjes tussen die zich niet kunnen be-
heersen. Wat je als SKP-coördinator kunt
doen is duidelijk maken dat ‘volledige discre-
tie’ gegarandeerd is. De spiegelkarper wordt
gematcht en de vanger krijgt de uitslag. De
foto plus cijfers gaan wel in de databank van
het SKP, maar worden onder geen beding
verder verspreid. Als vanger kun je meer ze-
kerheid inbouwen door alleen een matfoto te
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Historische uitzetting in de Schermerboezem
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verstrekken en een globale plaatsaandui-
ding. Wat je als vanger ook prima kunt doen
is je vangstfoto’s opsparen tot bijvoorbeeld
de winter. En zelfs jaren later kun je nog
vangstfoto’s delen met een SKP-coördinator.
Voor SKP-monitoring is dat vaak zelfs net zo
nuttig als verse meldingen. 

Onder water
Het blijft een sympathieke manier van ‘van-
gen’ en melden. Er komt geen haak aan te
pas. Onderwatercamera’s (GoPro) behoren
haast tot de standaarduitrusting van karper-
vissers en dus komen er ook steeds vaker
projectspiegels vrijwillig voor de camera. Je
moet alleen een beetje geluk hebben dat de

karper zich van
z’n goede zijde wil
laten zien. Ook
mis je het cijfertje
van gewicht en
lengte, maar dat
is tegenwoordig
ook boven water
vaak het geval...
Gewicht en lengte
vallen voor de
meeste SKP-coör-
dinatoren redelijk
goed te schatten.
Ik geef dat in het
archief zelf aan

Gelukkig wordt niet elke ‘gigant’ stilgehou-
den. Jeffry Derous meldde spontaan deze
18.6kg wegende spiegel vanop KGO!
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Gesnapt voor de GoPro



met de c. van circa zodat ik weet dat het een
benadering is. 
Boudewijn Margadant maakt er een sport
van om op zoveel mogelijk manieren een
projectspiegel te ‘vangen’. Foto’s van ‘zon-
nende’ spiegels passeerden eerder in onze
NB, deze komt van diep onder water. Haar-
scherp is het niet maar ruim voldoende om
deze rijenkarper (2001) te matchen. Van
deze reislustige rijen vermoeden wij sterk
dat hij de Amstelboezem heeft verruild bij
Bilderdam (30 km zuid) voor Rijnlands boe-
zem en toen via die boezem een route van
circa 40 km heeft genomen om in De
Nieuwe Meer terecht te komen. Hij zit wel-
iswaar maar een kilometer of drie van het
uitzetpunt maar er zit wel een voor migratie
vrij lastige schutsluis tussen. 
Voor SKP’s die niet worden verwend met

veel ´normale´ meldingen zijn dit soort op-
names toch heel welkom. 

De Verstekeling in de bocht
In het SKP-wereldje gonst het al een tijdje;
De Verstekeling uit Amsterdam is opgedo-
ken in het grote IJsselmeer en zat een
maand later alweer in Mokum. Dat klopt en
er valt wel wat meer te vertellen rond deze
spraakmakende karper. We reserveren dat
verhaal graag voor de Spiegel van de maand
december op onze website. Als teaser alvast
een Facebookfragment. 
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Prijswinnende spiegel blijft 
verbazen
Tijdens het internationaal SKP-weekend viel
Ate Loonstra flink in de prijzen met een bij-
zondere migrant. Een 2010-Duitser uitgezet
in de Westlandgracht in Amsterdam-West
dook in een compleet ander watersysteem
op. De vis is waarschijnlijk via het IJ, de
Oranjesluizen, en het IJmeer, bij Muiden
(20 km oost van het uitzetpunt) door een
spuisluis in het watersysteem van Naarden-
Vesting gegaan. Een knappe ‘prestatie’ en de
prijs van Sportvisserij Nederland is dan ook
terecht. Dergelijke meldingen gaan immers
gauw verloren zonder uitwisseling of koppe-
ling van bestanden. 
Een mooi staaltje, was het daar bij gebleven.

Het werd echter een stuk gekker. De vangst
vond plaats op 30 september. Op 4 novem-
ber kreeg ik een melding van een slanke
Duitser gevangen in Amsterdam in de buurt
van de Westlandgracht door Michell Kunst.
Jullie voelen ‘m aankomen: de prijswin-
nende van Ate! Terug in de stad! Een pa-
troon: ’s zomers naar buiten en rond eind
september terug naar de stad, dat we ken-
nen van veel projectspiegels (ja inderdaad
ook De Verstekeling). Blijft fascinerend te
zien hoe die projectpiegels de weg weten te
vinden in zo’n waterlabyrint! 

Special Carp in volle glorie
Elke SKP-coördinator kent de spanning.
Wanneer komen de eerste meldingen na een

uitzetting en hoe zien de
vissen eruit? Hoe groot is
de uitval? Je ziet het (soms
moeizame) herstel van
stress en soms best flinke
beschadigingen en het
aanpassen in een nieuwe
omgeving vaak terug bij de
eerste meldingen. Rode of
paarse vlekjes zijn een vrij
normaal verschijnsel en
kunnen vrij lang aanhou-
den. Opvallend genoeg kan
dat best gepaard gaan met
goede/snelle groei, maar
helemaal geheel gerust-
stellend is dat niet. Het is
op z’n minst een teken van
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Ate Loonstra en Mitchell Kunst met ‘de prijswinnende’
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Steven Plu met z’n wonderschone Special Carp



verminderde weerstand van de karper.
Des te opgetogener verwelkomen we eerste
melding zoals hier te zien. Deze Special Carp
heeft de eerste maanden goed verteerd en
zit met z’n 5.8 kg ook flink in de groei. Dat
belooft wat! 

Herstel
Van Marcel Aarden kregen we een melding
van een van dichtbij gemonitorde project-
spiegel uit 2013.  In het eerste jaar na uitzet-
ting werd de vis al enkele keren gemeld en
viel meteen op dat deze Carpfarmspiegel
een flink ongeluk moet hebben gehad. Je
leest trouwens bij deze vis ook de vermin-
derde weerstand af aan de gevlekte huid.
Dat het allemaal weer goed is gekomen met
deze vis bewijzen de regelmatige meldingen
van deze vis en natuurlijk de opzichtig gene-
zen wonden en het formaat!

Karperleveranties na-
jaar 2017

Algemeen
Het uitzetseizoen is alweer een tijdje op
gang, maar we hebben nog niet het gehele
overzicht van de uitzettingen in open water.
Als een ding nu al duidelijk is, is dat zowel
het aanbod aan karper als vraag naar uitzet-
karper anno 2017 wederom heel divers is.
Als er al sprake was van monopolyposities
binnen de karperleveranciers is dat anno
2017 wel doorbroken. 
Je merkt tegelijk dat zowel kwekers als leve-
ranciers steeds meer hun best gaan doen om
het uitzetprojecten naar de zin te maken.

Dat uit zich in een groter aanbod aan mooi
beschubde spiegels met goede groei-eigen-
schappen. Daarnaast zijn verschillende kwe-
kers/leveranciers bezig met het inwilligen
van de vraag naar robuust gebouwde edel-
schubkarpers. 

Nederland
Opvallend verschijnsel is de sterke aanstu-
ring van SKP’s door de verschillende Sport-
visserij-federaties. Gelukkig kiezen die in
het algemeen voor uitzettypes (mede) in
dienst van SKP-monitoring. Het is een feit
dat je voor mooi beschubde spiegels tot wel
3 kg per kg meer betaalt dan voor kale con-
sumptievissen. Daar staat tegenover dat het
prijsdrukkend (en volgens ons ook verstan-
dig vanuit het oogpunt van overleving) is
dat wordt gekozen voor k3 in plaats van
voor oudere/grotere uitzetkarpers.   
Verbeteringen zien we niet alleen in de be-
schubbing maar ook in de toestand van de
uitzetkarper. Intussen is ook tot de meeste
kwekers/leveranciers doorgedrongen dat er
een verband is tussen grotere uitval en be-
schadigingen in combinatie met de stress
die bij elke uitzetting komt kijken. Er valt
hier zeker nog winst te behalen de komende
jaren.  

Enkele leveranties op een rij
De aftrap van het uitzetseizoen was voor
SKP GHV (Den Haag) die alweer voor het
vierde jaar naar volle tevredenheid op rij
voor Special Carp van EDKOvis ging. Naast
de stadsboezem van Den Haag zette de GHV
ook samen met de Sportvisserij Mid West
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Marcel Aarden met een goed
herstelde Carpfarm-spiegel



Nederland uit in een hoek waar verschil-
lende SKP’s actief zijn (geweest): het Oude
Rijn gebied. Onder andere ook SKP-Twente-
kanaal en het nieuwe SKP-Schermerboezem
maakten dit uitzetseizoen al gebruik van
Special Carp waarmee dit fraaie uitzettype
terecht vaste grond onder de voeten heeft bij
SKP’s in Nederland. 
Mede door het karpervriendelijke proces
van afvissen en gelijk uitrijden ook dit sei-

zoen weinig tot geen beschadigingen bij dit
uitzettype.

Ook SKP Hoge-Lage Vaart Oostelijk Flevo-
land ging voor Special Carp. Onder de grote
opkomst waren weer veel kinderen die alle-
maal ondanks het slechte weer meehielpen.
Deze nieuwe lichting geeft hoop voor de toe-
komst.
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Vaste helper Keano staat op het punt een Special Carp uit te zetten bij de Knarsluis



Verschillende SKP’s maakten weer gebruik
van de door Corten geleverde ‘Mooie Tsje-
chen’. SKP-beneden rivieren doet dat na-
mens Sportvisserij Zuidwest Nederland ook
alweer voor de derde keer. Aanvankelijk als
aanvulling, maar thans vormen mooi be-
schubde spiegels bij dit grote SKP de hoofd-
moot. (zie ook SKP-kort). Niet alleen een
mooie aanvulling op de vergaarbak van kar-
per die in deze delta huist maar ook een sti-
mulans voor effectief matchen. Ook in de
Waal en de Oude IJssel zijn deze ‘Mooie
Tsjechen’ in november uitgezet. Sportvisse-
rij Midden Nederland tekent hier voor de
verantwoordelijkheid van de vele mooie
SKP-uitzettingen. 
Corten heeft het als leverancier van karper
een stuk lastiger om onbeschadigde karpers
te leveren. Die in Tsjechië voorgeselecteerde
karpers hebben al heel wat achter de rug als
ze aan het water arriveren. Een hele uitda-
ging om elk jaar weer stappen te maken,
maar daar gaat Corten wel voor.
Ook Vandeput (Zonhoven) deed dit uitzet-

seizoen al de nodige leveranties naar Neder-
land, waarbij de mooi beschubde Valkens-
waarders wederom in het oog springend
waren. SKP-AHV koos ook voor Vandeput,
mede met het oog op de door Vandeput ge-
leverde edelschubs die althans in 2016
prachtig waren. Zowel Sportvisserij Zuid-
west Nederland als Sportvisserij Midden
Nederland kozen ervoor om zowel Tsjechen
van Corten als een mix van Vandeput uit te
zetten.  
Regio Zwolle ging dit jaar voor een Franse
kweker die helaas de bestelling van mooi be-
schubde spiegels tegen een billijke prijs niet
waar kon maken. Ze staan op dit moment
nog in dubio bij welke kweker/leverancier er
wordt bijbesteld. 
Volgend jaar hoopt deze regio met veel
SKP’s onder haar hoede volledig voor de
‘zelf’ opgekweekte Valkenswaarders te kun-
nen gaan. 

Joris Weitjens

Vandeput/Valkenswaard
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Vlaanderen

In West-Vlaanderen was het opnieuw Bij-
nens die in oktober de spiegelkarpers mocht
leveren voor de uitzettingen op openbaar
water. Met Bijnens is het toch telkens af-
wachten, een constante in zijn leveringen is
er nog nooit geweest. Het ene jaar duiken er
kale loebassen van gemiddeld 2 à 4kg op uit
de vrachtwagen, een andere keer is het weer
een mix met links en rechts een fraaier visje.
In aanloop op de levering werd de leveran-
cier meermaals gevraagd om de oogst aan
spiegelkarpers toch enigszins te selecteren
op beschubbing. De fraaiere exemplaren
kunnen naar uitzettingen die binnen een
SKP kaderen, de kalere exemplaren kunnen
perfect naar de vele wedstrijdputten (vaste
stokvisserij), daar is beschubbing absoluut
geen issue. Ook over het gemiddeld gewicht
was onze sector duidelijk; graag visjes tus-
sen de 1 en 2kg. 

De verwachtingen waren als vanouds hoog
gespannen, een zucht van verluchting was
bijna hoorbaar toen het eerste ‘net’ uit de
vrachtwagen opdook; geen joekels, en flink
beschubd. 
De Damse vaart, kanaal Kortrijk-Bossuit, ri-
vier de Leie, de afgesloten Scheldemeander
en de kasteelvijver op het provinciaal do-
mein Bulskampveld hebben (alweer) een
stapje richting diversiteit en evenwicht
gezet!

Oost-Vlaanderen ontving dit najaar op-
nieuw de gekende Tsjechische schonen van
viskwekerij Corten. De bezieler van het 
Leieproject, Jeroen Verschaeve, had er op
de rivier net een zeer productief nachtje op-
zitten en reed linea recta van de Leie te
West-Vlaanderen naar de uitzetplek te Oost-
Vlaanderen. Een ervaren gezelschap vrijwil-
ligers vervoegde ‘m al snel en de 135kg
weelderig beschubde spiegeltjes voor de
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Bijnens zorgde voor leuke visjes!
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Leie en 16kg voor de afgesloten Leiemean-
der te Sint-Baafs-Vijve werden netjes gewo-
gen en op de gevoelige plaat gezet. Voor
deze afgesloten Leiemeander trouwens een
allereerste gemonitorde uitzetting die de po-
pulatie een broodnodig duwtje in de rug zal
geven.  Uiteraard zorgde dit rijenachtige

type - met zowaar ook enkele echte vol-
schubs - ook nu weer voor heel wat blije ge-
zichten.  De eerste hengelplannen voor
komend seizoen werden die dag al gesmeed!

Maiko Busschaert en Filip Matthys
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Zowaar ook enkele volschubs, geleverd door Viskwekerij Corten


