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Woord vooraf

Essentie
Wat een weelde! Ik zit hier achter
m’n hengels met pen en papier op
m’n schoot en het motregent bij een
graad of 18. Er steekt een beetje rare
vogel over. Het duurt even voor ik
besef dat het een waterral is. Die zie
je eigenlijk nooit vliegen. Des te har-
der schreeuwen ze moord en brand
in de rietkraag hier. 
Een uurtje geleden is er een spiegel
langs geweest. “Hoe kan het zo
groeien?” fluisterde m’n ouwe vismaat Cor
vaak als er een, in zijn ogen, aantrekkelijke
meid passeerde. Dat vroeg ik me ook af bij
het aanschouwen van deze enorme vis. Ik
kon haast niet geloven dat dit was gegroeid
uit de ronduit schattige visjes die we in
2006 uit Valkenswaard hadden gekregen en
hadden uitgezet bij de Stichtse brug.  En nu
na een spiegelloze periode van zoeken en
pionieren ben ik terug. Ouderwets had ik
m’n handen in de lucht gestoken en als een
gebroken echo uit een vervlogen tijd hoorde
ik mezelf een overwinningskreet ‘schreeuw-
fluisteren’.

Het gedoe met zelf foto’s maken haalt iedere
karpervisser uit de euforie. Het is pas goed
als je op de returnknop ziet dat er een niet al
te grote man en een grote vis op staan. Maar
een diepe zucht slaak je pas als de karper
met kracht van je wegzwemt. Het laatste be-
letsel om voor een dag of wat je te verbazen
over je opgeruimde gemoed. Je ziet meer, je
hoort meer en je lacht meer.

Een link naar de BVK lijkt verder weg dan-ie
is. Met de BVK zijn we de laatste jaren al
best veel kanten uit geweest. Zoeken, pio-
nieren en daarvan weten we dat je ook kunt
verdwalen. Dat is best vol te houden, zodra
je maar niet te ver afdwaalt van de essentie.
En dat was voor mij persoonlijk soms wel
het geval. We hebben rapporten gemaakt,
we hebben officiële brieven geschreven, in
werkgroepen gezeten, lange vergaderingen
uitgezeten en zeker als dat niet veel oplevert
maakt dat vooral moe. Maar afgelopen
zomer ervoer ik weer wat voor mij de kern is
van het BVK-werk. En dat had alles te
maken met het lanceren van de Matching
Community. Tuurlijk vond ik het matchen
van spiegelkarpers altijd al mooi werk, maar
samen met gelijkgestemden de matching
aanpakken en je expertise delen is mis-
schien wel de essentie van de BVK. 

Daar doen we het voor!  

Joris Weitjens
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Hoe kan het zo
groeien?



Verlenging lidgeld 
versus donatie

Het is een slecht bewaard geheim; rijk zijn
we niet. Meteen aan toevoegen dat dit nooit
onze doelstelling was of wordt. 
De laatste jaren draaien we zowat ‘break
even’. Onze inkomsten blijken iedere keer
weer nipt voldoende om onze drie grootste
uitgaven (drukken NB-bundel, bankkosten,
kosten website) uit te vegen. 
Een vaststelling is wel dat er ieder jaar een
zekere uitval onder onze leden is. Ofwel
wordt het tientje niet overgemaakt door een
vergetelheid, ofwel ziet men niet zwart op
wit de voordelen van lid te zijn. Alle info
komt toch op de website, waarom dan nog
lid worden? Ons speerpunt ‘opgedane ken-
nis zo ruim als mogelijk delen’ blijkt ineens
een mogelijke nekslag te gaan worden. 
Als BVK zijn we er nog niet uit hoe hier in
de toekomst mee om moeten gaan. Worden
we welhaast verplicht om onze expertise
onder alleen maar onze leden te delen? 
Jullie kennen vast die prikkelende intro’s op
je smartphone, gevolgd door de zin ‘klik hier
om verder te lezen’. Waarna je dient in te
loggen of jezelf aan te melden. We willen er

voorlopig niet aan denken!
Klinken de woorden lid en lidgeld iets te
‘vies of bindend’ en moeten we kiezen voor
termen als donaties en donateurs? 
Feit is dat we ons stilaan een tikkie zorgen
maken over onze financiën. 
Het liefst doen we gewoon verder zoals jullie
dat van ons gewoon zijn. Informatie delen
met alles en iedereen. 
Stiekem hopen we financieel gezond te blij-
ven. Jullie tientje is hierin beslissend!

Edelschubs weer

Het is opvallend hoeveel vragen wij bij de
BVK krijgen over edelschubs. Allereerst is
de term edelschubs verwarrend. Alle ge-
kweekte schubkarpers mag je immers die
stempel geven. Maar duidelijk is intussen
wel dat een schubkarper in de ogen van kar-
pervissers pas een edelschub is als er een
knik en liefst ook nog een buik aan die
schub zit. Zeker in Nederland waar we rijk
bedeeld zijn met verwilderde schubs en we
lang zijn bestookt met wildbloedhybrides
zijn we pas gecharmeerd van een edelschub
als er een knik op zit. Is die wens een bevlie-

Verkeerde kant van een waarschijnlijke Special Carp edelschub (‘still’: Boudewijn Margadant)
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ging van karperuitzetters/SKP’s? Ik denk
zelf van niet. Als je dan toch schubkarpers
uitzet, vergroot dan vooral de variatie!
Bij het uitzetten van modale schubs krijg ik
toch al snel het gevoel: zonde van het geld...
Ik geef toe dat dat soms vrij kortzichtig is,
want we weten bijvoorbeeld van Tsjechische
schubs dat ze mooier en veel hoger uit-
groeien dan je zou denken. Het beroerde is
wel dat die modaal gebouwde schubs niet
echt de kans krijgen zich te bewijzen omdat
ze zo lastig te monitoren zijn. Dat kan veel
beter met die knikschubs. Die vallen je im-
mers meteen op als vanger en die meld je
dan ook eerder.
Maar die hoog gebouwde edelschubs zijn
best schaars. Het is vaak een bijproduct van
de spiegelconsumptiekweek. Peschkes had
ze soms en Carpfarm al wat vaker. Onge-
twijfeld dat de toenemende vraag/druk om
dit type te leveren tot een reactie zal leiden
bij kwekers en leveranciers, maar dat neemt
even tijd. EDKO-vis heeft een speciale
kweek met hoge schubs (Hongaars bloed)
opgezet en Vandeput levert (beperkt nog) op
bouw gekweekte edelschubs van Valkens-
waard. Als BVK blijven we kwekers in ieder
geval stimuleren om bijzondere edelschubs
te kweken. 

Joris Weitjens

SKP Kort ofwel Tour
duh Carp

Deze fraaie graffiti trof ik aan op een muur
in de buurt van een mooi stuk boezemwater.
Dat moesten karpervissers geweest. Met een
beetje moeite kwam ik erachter. De maker
vond het goed dat ik ‘m gebruikte voor onze
Nieuwsbrief. Lijkt mij wel een aardig logo
voor een rondje langs de SKP’s in Neder-
land, België en tegenwoordig ook Frankrijk.

Het mailrondje langs SKP’s levert altijd
weer mooie informatie op. SKP-coördinato-
ren met een hart voor hun tweede en soms
eerste hobby: SKP-monitoring. Toch is het
ook erg teleurstellend voor ons dat sommige
SKP’s niets laten horen. We leven bij de
BVK niet onder een steen en begrijpen best
de gevoeligheden als het gaat om uitzetbe-
leid en beheer, maar je hoeft het toch totaal
niet met ons eens te zijn om toch wat info en
mooie meldingen te delen met alle in SKP
geïnteresseerde lezers? We zijn ook echt niet
uitsluitend blij met Excelsheets vol cijferma-
teriaal, ongelooflijke zwemmers of mega-
groeiers. Integendeel, wij willen graag een
beeld geven van SKP’s anno 2018. Gelukkig
overheerst bij ons zonder twijfel het goede
gevoel over al degenen die wel hun ervarin-
gen en bijdragen delen in onze Nieuwsbrief.
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Algemeen
Opvallende overeenkomst van alle reacties
is dat het aantal meldingen tot begin sep-
tember achterbleef. Dat moet haast wel lig-
gen aan de hete zomer. Zowel karpers als
karpervissers waren niet vooruit te branden.
Dat deze hete zomer ook invloed had op de
weerstand van karpers lijkt duidelijk. De
zuurstofhuishouding is in stilstaand water
van 25 graden plus verre van ideaal, neem
daarbij de algenbloei en je weet dat de
meeste vissoorten het lastig krijgen. Het op-
vallende is wel dat vooral die jonge karpers
gewoon hard doorgroeien! Genoeg voor-
beelden daarvan in deze NB.

Joris Weitjens

SKP Kort België
Uitzettingen Vlaanderen 
In Vlaams Brabant is het op vlak van spie-
gelkarperuitzettingen relatief rustig. Op het
Zeekanaal en Leuvense vaart is er telkens
een onderhoudsuitzetting van zo’n 30kg
spiegelkarper (K2-K3, geleverd door Cor-
ten). Op het meer van Weerde en de vijver
Zevenbronnen wordt telkens 40kg uitgezet.
De visserijbioloog geeft mee dat eventuele
kleine verschuivingen nog mogelijk zijn.
West-Vlaanderen heeft dit jaar drie uitzetlo-
caties. De Damse vaart (25kg), het kanaal
Gent-Oostende (135kg) en de lang ver-
wachte onderhoudsuitzetting op het kanaal
Nieuwpoort – Duinkerke (150kg). Bijnens is
in West-Vlaanderen opnieuw leverancier
van dienst.
Ook in Oost-Vlaanderen is er een bepoting
van het kanaal Gent-Oostende voorzien
(175kg). Daarnaast zijn er in Oost-Vlaande-
ren Cortenspiegels voor de Watersportbaan
(50kg), het Donkmeer (50kg), ’t Leen (25kg)
en het krekencomplex de Rode Sluis (100kg,
verspreid over vier kreken).

Groen licht voor SKP-KNP
Het kanaal van Nieuwpoort naar Plassen-
dale verbindt in West-Vlaanderen de IJzer

met het kanaal Gent-Oostende. Aan beide
‘uiteinden’ gekenmerkt door een sluis die
migratie kan bemoeilijken, maar niet onmo-
gelijk maakt. Het originele bestand van KNP
bestaat op vandaag vooral uit een vrij eento-
nig – steeds ouder wordend – bestand aan
schubkarper. Het vele beton maakt aanwas
quasi onmogelijk. Hengelvangstregistraties
hebben aangetoond dat een injectie van
jonge spiegelkarper geen overbodige luxe is.
In augustus 2018 ging dan ook het licht op
groen voor twee onderhoudsuitzettingen
(2019 – 2021). 
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Een teiltje Tsjechen voor ’t Zeekanaal 

Benny – aanspreekpunt v.w.b. KNP – met een ty-
pische schub vanop ’t kanaal
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SKP Schelde in de lift
Eerlijk is eerlijk, SKP Schelde kende goed
vier jaar terug een eerder schuchtere start.
De Schelde is dan ook een grillige rivier
waar lang niet elke karpervisser keer op
keer succesvol is. Plus, niet iedereen was
van ‘in den beginne’ op de hoogte van dit
spiegelkarperproject. De laatste twee jaar
mag Bart Van Belleghem (verantwoordelijke
SKP-Schelde) steeds vaker aan de slag. 2018
blijkt nu al succesvoller dan 2017. Ruim de
helft van de meldingen komt uit de 2014-
lichting. 2015 en 2016 scoren naar verwach-
ting, enkel de vissen uit de allereerste
uitzetting van 2013 blijven achterwege. Een
minder vitale lichting, of was de rivier nog
niet voldoende hersteld van de klap die het
in 2012 te verwerken kreeg (vervuild
water)? 
Verder blijken ook de Schelde-spiegels bij-
zonder nieuwsgierig, en duiken allang niet
alleen meer op aan de oevers van de
Schelde. Het gigantisch waterknooppunt in
Gent blijkt maar weer een belangrijke fac-
tor. Aan de andere kant van de Schelde
(richting Franse grens) liggen er plannen op
tafel om de sluis in Kerkhove visvriende-
lijk(er) in te richten. Benieuwd of ook wij –
karpervissers – nieuwe tendensen mogen
optekenen, na het herinrichten van dit mi-
gratieknelpunt. Toekomstmuziek!

Filip Matthys

SKP Kort Nederland

SKP- Oude IJssel
Eigenlijk moet we hier spreken over SKP-
Midden Nederland. Frank Bosman, mede-
werker van de federatie Midden-Nederland
trekt hier de kar, in samenspraak met de De
KSN regio Midden-Nederland, en dat doet
hij met veel inzet en vernuft. De goede man
op de goede plek! Als BVK zien we het zo
natuurlijk heel graag. Er wordt per jaar en
zelfs per uitzetting bekeken van welke kwe-
ker en welk type wordt uitgezet. Je kunt op
je vingers nagaan dat dit binnen de kortste

keren zal leiden tot prachtige gevarieerde en
gezonde karperbestanden in Midden-Ne-
derland! Op onze vraag of er plannen zijn
voor revitaliseren van SKP-Betuwe (inge-
bracht in de Matching Community) kwam
een verheugend antwoord. 
We laten Frank Bosman zelf even aan het
woord.
“Voor de Linge hebben we zeker plannen
om hier uit te gaan zetten. Waterschap Ri-
vierenland was altijd erg terughoudend
met karper, nu lijkt er een klein gaatje te
zijn gevonden. Of er ruimte is binnen de
huidige KRW doelen en scores moet nog be-
paald worden, maar we gaan er wel voor!
Daarnaast hebben we een wens in het Ka-
naal van Steenenhoek, voorheen ook on-
derdeel van SKP Betuwe. Er wordt nog wel
gezocht naar hsv’s die willen
participeren/financieren.
Uitzetnieuws is er ook bij Waterschap Rijn
en IJssel. Hier hebben we een nieuw vis-
plan goedgekeurd gekregen met daarin een
gebiedsuitwerking voor karper over een
lange periode met daarin verschillende
beeksystemen.”

SKP- Weesp e.o.
SKP-Weesp e.o. bestaat al sinds 2001. Tim
Pelsma is al die tijd de trekker geweest van
dit project, maar voor de monitoring/mat-
ching had hij vaak onvoldoende tijd. Zeker
na de uitzettingen tussen 2012 en 2016,
waarbij veel kale spiegels werden uitgezet in
de Vechtboezem/Amsterdam Rijnkanaal
schoot het terugzoeken er wel eens bij in.
Met het boezemproject van de AHV als di-
recte buur kwam het door uitwisseling van
plankfoto’s toch wel tot een aardig terug-
meldpercentage, maar een eigen matcher
werd node gemist. Toen trouwe melder Ate
Loonstra uit Weesp bij mij belangstelling
toonde voor spiegelkarpermatching, was de
BVK meeting in januari eerder dit jaar een
mooie kans om de koppen eens bij elkaar te
steken. Enkele mailtjes later was de nieuwe
matcher voor SKP-Weesp e.o. een feit. Kwa-
liteit verraadt zich meestal snel. Ate besloot
z’n licht op te steken bij de broers Froger
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van SKP-GHV en nog geen maand later had
Ate z’n matchsysteem op orde. Niet alleen
matches van recente vangsten rolden eruit,
ook oude spiegelvangsten leverden nog ver-
schillende interessante matches op.
SKP-Weesp (Tim Pelsma in het bijzonder)
kan z’n lol op met deze nieuwe matchkracht.

SKP-AHV
Lang werd dit SKP alleen geassocieerd met
de uitzettingen en monitoring van boezem-
karpers. Het uitzetprogramma is echter
sinds 1997 al veel uitgebreider. Ook in be-
kende plassen (denk aan de Sloterplas)
wordt door middel van onderhoudsuitzet-
tingen de karperstand op een aantrekkelijk
en toch verantwoord peil gehouden. En ook
sierwater en polders doen mee in het uitzet-
programma. Het leek aanvankelijk veel te
veel werk om ook al die onderhoudsuitzet-

tingen te fotograferen en te monitoren,
maar er zijn intussen voldoende vrijwilligers
om dat voor elkaar te krijgen. Sinds onge-
veer 2010 wordt consequent elke spiegelkar-
per gefotografeerd voor welke uitzetting
ook.  En ja, dat levert heel veel bruikbare en
vooral ook snelle informatie op. Karpervis-
sen in afgesloten water blijkt toch steeds
weer net iets meer te trekken dan dat onge-
wisse open water. Bovendien groeien kar-
pers in afgesloten gezond water vaak net iets
harder en net iet groter uit dan in ons boe-
zemwater. 
Vooral nu we zijn afgestapt van het uitzetten
van louter kale spiegels kost het matchen
niet veel tijd meer. We merken wel dat het
bijhouden/archiveren van de matches wel
steeds meer van onze discipline vraagt…
Hoe we het volhouden na al die jaren? Het
samen doen! M’n matchmaat Rene Mool-
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Ate Loonstra met een zelf gevangen en gematchte 2001-rijen van SKP Weesp e.o. 
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De coverplaat (nu met plankfoto) toont de vangst van een Special Carp. Deze in de Sloterplas (2016) uitge-
zette karper werd in augustus van dit jaar gevangen door Mark Thesing. Verbluffende schoonheid en groei-
kracht in één.
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huizen heb ik al sinds 2000! En als het aan
ons ligt, houden we het nog wel even vol.

Joris Weitjens

SKP Kort Frankrijk  

Franse kwekers en leveranciers,
een update!
De BVK probeert niet alleen goede contac-
ten met Nederlandse en Belgische kwekers
en/of leveranciers te onderhouden, ook
wordt er getracht nieuwe contacten te leg-
gen met Franse kwekers.
Enkele weken terug werden een achttal ge-
renommeerde viskwekers aangeschreven. In
het Frans, uiteraard! De vragen die in de
mail aan de kwekers werden gesteld gingen
er vooral  over of het mogelijk zou zijn goed
beschubte spiegelkarpers te leveren en zo ja,
ook nog eens in flinke hoeveelheden. Denk
hierbij aan een paar duizend kilo. Verder
vertelden we ze dat we op zoek zijn naar
hoog gebouwde edelschubkarpers en vroe-
gen of ze die misschien ook konden leveren
in Nederland en België. Om de zaken wat te
verduidelijken werden bij de mail nog wat
fotootjes gevoegd van het soort karper waar
wij in Nederland en België naar op zoek zijn
voor onze SKP’s.
Vol spanning werd er door ons gewacht op
reacties.
De respons valt behoorlijk tegen. Tot op
heden reageerden slechts drie kwekerijen.
De reacties kwamen aardig overeen; de ge-
vraagde hoeveelheden waren meestal geen
probleem, het afleveren in Nederland of Bel-
gië wel. En, misschien wel het belangrijkste,
selectie op beschubbing bij spiegelkarpers
was bij de drie kwekers ook niet mogelijk.
Het leveren van edelschubkarpers was dan
wel weer mogelijk, maar ook deze vissen
dienden in Frankrijk te worden opgehaald.
Waar de Fransen wel positief mee opvielen
waren hun lage prijzen. Vissen tussen de
één en drie kilogram kosten vaak minder
dan drie euro per kilogram. 

Het kan natuurlijk dat er nog wat late reac-
ties binnenkomen. Ook gaan we rustig door
met het aanschrijven van de vele Franse vis-
kwekerijen. We hebben nog maar een klein
deel van het totale aantal benaderd. 
Of we bij een eventueel interessante kweker
zomaar over één nacht ijs willen gaan, en
met oogkleppen op gaan bestellen? Verre
van. Zonder garanties over de gezondheid
en échte herkomst van de pootvis blijft de
handrem opgetrokken. Zonder certificaten
of betrouwbare referenties doen wij geen
aanbevelingen! Er staat te veel op het spel,
bestaande bestanden stellen we niet zomaar
bloot aan mogelijke risico’s.

We laten het zeker weten als er weer wat te
melden is vanop dit front.

Robert Paul Naeff
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Dertien-in-een-dozijn spiegels
voor een prikje!



Wouter Geerlandt met een kale fraaie!

Jeremy Alleman met de eerste melding van een Corten-geschenkspiegel
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Bijzondere meldingen –
Vlaanderen

Schoon kaal (foto p.10)
’t Liefst van alles zien we zo’n fraai be-
schubde spiegel. Daar kan werkelijk niks
tegen op (op een slanke rivier-original of
stoere edelschub na, dan). Toch zit schoon-
heid niet altijd in de mate van beschubbing.
Een bonkige spiegel (met strakke buik) kan
de meesten ook wel bekoren. Doe daar een
ongeschonden en hartvormige staart (ronde
staartlobben) bij, en ook zonder schubben
op de flank heb je een ware schoonheid op
de mat of in je handen! Wouter Geerlandt
kon afgelopen maand zo’n ‘baas’ vangen op
het kanaal Gent – Oostende. Een Bijnens-
spiegel die in april 2011 werd uitgezet! 

Geschenkspiegel van Corten laat
zich vangen (foto p.10)
De afgelopen drie jaren schonk kwekerij
Corten telkens 25 spiegelkarpers aan de
winnaar (en het daaraan verbonden SKP)
van het BVK internationaal terugmeldweek-
end. Vorige winter bleek het SKP uit Den
Haag bijzonder loyaal, en schonk de 25 ge-
schenkspiegels aan het SKP dat in Vlaande-
ren met de overwinning ging lopen. SKP
GHV wist immers voor het tweede jaar op
rij de overwinning in de wacht te slepen. In
december 2017 werden de spiegels opge-
haald, en uitgezet op KGO. Om de ‘kerk in
het midden te houden’ werden de spiegels
op de provinciegrens van OVL en WVL uit-
gezet. Pas in de tweede week van september
2018 was er de eerste terugmelding uit die
lichting. De inmiddels bekende ‘geselec-
teerde Tsjechen’ blijven het goed doen. Uit-
gezet op nét geen twee kilogram, inmiddels
goed voor vijf kilogram op de teller. Dat ze
mooi zijn, dat wisten we al! De geschenk-
spiegel blijkt trouwens een aardige zwem-
mer. De provinciegrens heeft de Tsjech
achter zich gelaten, en gekozen voor de pro-
vinciehoofdstad van OVL. Gent dus!

Filip Matthys
Bijzondere meldingen -
Nederland

Stills
Stephen Stills ken ik wel, maar van ‘stills’ als
zelfstandig naamwoord had ik nog nooit ge-
hoord tot Boudewijn Margadant mij er een
aantal stuurde. Het zijn printscreens van stil
gezette videobeelden. We hebben er van de
zomer al eentje op onze facebookpagina
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Tsjech 2015

Special Carp 2016

Vandeput/
Valkenswaard 2017
(stiils van Boudewijn
Margadant)



gezet, maar nu kreeg ik een hele reeks in
m’n mailbox van Boudewijn. Oordeel zelf. Ik
was er persoonlijk ‘stil’ van en op m’n armen
zag ik warempel kippenvel. Het zijn sfeerfo-
to’s en ‘vangstfoto’s’ ineen. Want ja, die
schubben van die spiegels worden bijna net
zo goed gevangen als boven water in de
armen van een visser. Nou ja oordeel zelf. 
De reeks stills die Boudewijn stuurde bleken
stuk voor stuk prima te matchen. Enige las-
tige is dat je het gewicht en lengte echt moet
schatten, maar voor het terugmeldpercen-
tage kunnen ze natuurlijk gewoon meetellen.  
De beelden zijn gemaakt met een Gopro op
de Nieuwe Meer. Maar je kunt ook live ge-
nieten van beelden van die karpers. De be-
kende karpervisser Piet Vogel heeft een
winkel aan de Nieuwe Meer en die heeft een
onderwatercamera in het water hangen die
beelden doorstuurt naar een groot scherm
in de zaak. 
Ik ga zelf zeker kijken! Wie weet kan ik daar
nog wat stills scoren!

Floepert

Voor onze rubriek Spiegel van de maand
moeten we soms best graven om een naam
voor die spiegel te verzinnen. Bij Floepert
hoefde dat niet. Die naam bestaat al een tijd.
Ik vroeg me af waar die naam vandaan is ge-
komen. Jochem Diederiks coördinator/mat-
cher van SKP-Rijnlands boezem-zuid wist
het me te vertellen. Deze in 2003 bij Haar-
lem uitgezette Duitse spiegel leefde jaren-
lang aan de andere kant van de boezem
rond de Kagerplassen, tot groot genoegen
van de karpervissers aldaar. Toen die hoor-
den dat de vis uit het project van Haarlem
was weg gefloept werd het op z’n Leids uit-
gesproken dus: Floepert. 
Altijd leuk voor een SKP is dat veel project-
spiegels toch (af en toe) terugkeren naar de
uitzetgronden. Marc Dikken liep afgelopen
voorjaar tegen deze indrukwekkende kuiter
aan. Floepert was goed voor 21.750 gram!
Ja, kleine projectspiegels worden groot…

Twentekanalers
SKP-coördinator/matcher Daaf Wolters
heeft speciaal voor ons de moeite genomen
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Marck Dikken met
Floepert in mei 2018
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om een paar bijzondere vangsten van afge-
lopen maanden van het Twentekanaal op
een rij te zetten. Inclusief deskundig com-
mentaar. We nemen ze hier graag op.

De eerste vis (zie pagina 13) is wel een op-
vallende, een Duitser geleverd door Val-
kenswaard in 2014. Uitgezet als visje van
net geen kg en deze maand gevangen bij een
wedstrijd op 12,5kg. Tot zo ver al mooi,
maar opmerkelijk werd het pas toen ik ont-
dekte dat ik deze vis zelf gevangen heb rond
eind mei dit jaar, op slechts 8,7kg. Met zo'n
groot verschil op zo'n korte tijd ben ik soms
al geneigd om te gaan twijfelen aan het ge-
wicht, maar bij een wedstrijd mag ik toch
aannemen dat er scherp gewogen wordt.
Een heel forse groei dus in de zeer warme
zomermaanden.

De tweede is een Peschkes. Deze vissen
laten zich inmiddels niet meer zo makkelijk
op de kant leggen als in de eerste 2-3 jaar
van het project, maar ik heb er toch een paar
kunnen vangen dit jaar. Deze valt op omdat
ik er nog geen eerdere meldingen van heb

staan. Hij is uitgezet op TK1, het grote stuk
en ik heb altijd al het vermoeden gehad dat
de vissen daar een stuk makkelijker jaren
buiten beeld weten te blijven, maar dan nog
krijg ik zeker niet maandelijks meldingen
van vissen die bijna 7 jaar geleden zijn uitge-
zet en nog niet in de meldarchieven staan.
Qua groei is hij niet opvallend, in gewicht
blijft ie misschien zelfs wel iets achter, maar
wat maakt het uit? 85cm bij 10,6kg was ie. 

Afgelopen jaar hebben we vissen van Special
Carp uitgezet. Je hebt ongetwijfeld al gezien
hoe mooi die waren en hier is de eerste in-
druk erg positief. Ze worden goed gemeld en
wat gelijk opvalt is dat ze flink zwemmen.
We hebben uitgezet bij Lochem. De eerste
keer dat we daar uitzetten was met Carpfar-
mers en daar hoorden we wat verder bij het
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uitzetpunt vandaan de eer-
ste jaren vrij weinig van.
Dit keer zijn ze binnen een
jaar al gevangen bij Hen-
gelo (28km en een sluis
verderop) en in Almelo
(30km verderop). De vis
die ik hier bijvoeg is in Lo-
chem uitgezet en in Hen-
gelo gevangen. 

Daaf Wolters

IJsselzwemmer
Maarten van der Weijden kan er wat van
maar die hoefde geen stuwen te passeren tij-
dens z’n Elfstedentocht;-).  Frank Bosman
van SKP Oude IJssel tekende deze melding
op: 
‘De meest bijzondere melding dit jaar was
van een spiegelkarper die werd gevangen in
stuwvak 2 van de Oude IJssel. We dachten
aan een Tsjech van Corten uit 2014, maar
het bleek een CortenTsjech te zijn die in het
najaar van 2016 was uitgezet in Rhederlaag.
De Tsjech is via de IJssel de Oude IJssel op-
gezwommen en heeft daar twee stuwen ge-
passeerd. Deze vis werd gevangen tijdens
een karperwedstrijd georganiseerd door een
stagiair van ons.’

Joris Weitjens
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Matching Community
op de rails

Het is hard gegaan met ons initiatief om
SKP’s de mogelijkheid te geven de matching
uit te besteden. De spelregels liggen klaar,
SKP’s hebben zich aangemeld, matchers zijn
er klaar voor en we hebben op One Drive een
pakket aangeschaft waardoor we in the cloud
een enorme ruimte hebben om al die vele dui-
zenden planfoto’s onder te brengen. Hoe het
in de praktijk zal gaan weten we natuurlijk
niet precies. Gaandeweg zullen we wel tot de
nodige aanpassingen komen, maar we ver-
wachten toch binnen een paar weken de eer-
ste vuurproef aan te vangen met het SKP van
de federatie Zuid-West-Nederland. 
Over de voorwaarden moeten we het nog wel
eens worden met Zuid-West-Nederland. Die
federatie heeft ons aangeboden per match
drie euro te betalen. Ik geloof niet dat daar
voor ons een grote prikkel vanuit gaat maar
een tegemoetkoming in de kosten (neem al-
leen al zo’n abonnement op One drive) is wel-
kom voor de BVK. Wat wij daar tegenover
willen stellen is niet alleen zoveel mogelijk
matches, maar vooral ook onze kennis en ex-
pertise over migratie, groei enzovoorts. Beetje
ervaren SKP-coördinatoren weten het wel:
goedlopende SKP-monitoring bereik je (al-
leen) met een terugkoppeling waar de melders
wat aan hebben. Natuurlijk kost dat veel tijd
maar je krijgt er veel voor terug: een goed con-
tact met individuele melders en niet te verge-
ten een breed netwerk van trouwe melders.
We zijn heel benieuwd of we dat ook kunnen
bereiken met de Matching Community. 
Hoe dan ook willen we dat de Matching Com-
munity een prettig platform wordt waar mat-
chers elkaar ontmoeten en de kneepjes van
het vak van en aan elkaar kunnen leren. We
zijn echt heel benieuwd waar we over een jaar
staan met onze Matching Community. We
houden jullie uiteraard via onze website op de
hoogte van de vorderingen. 
Enne, voor als je het nog niet had begrepen:
iedereen is welkom bij de Matching Commu-
nity maar in deze BVK-vijver is het vast beter
vissen dan elders. Matchers worden door ons

gezocht, maar ook SKP’s waar de matching is
stuk gelopen of zelfs nog nooit op gang is ge-
komen. Jullie wisten ons al te vinden, dat kan
nu ook op
matchingcommunity@outlook.com

Laatste nieuws Matching 
Community
Vlak voor de concept NB naar onze vormge-
ver Raymond Hakkert zou gaan kwam er
nieuws uit Friesland: het SKP, van misschien
wel het mooiste boezemsysteem van Europa,
heeft interesse getoond voor het uitbesteden
van de matching bij onze Matching Commu-
nity. Wijtze Tjoelker is daar al die tijd SKP-
coördinator geweest en we verwachten er met
hem wel uit te komen op welke voorwaarden
enzovoorts. Het zal een hele uitdaging wor-
den want juist in Friesland zijn jarenlang veel
kale spiegelkarpers uitgezet, maar als we een
deal hebben gaan we er graag voor! 

Vooruitblik karperleve-
ranties

Ook dit jaar willen we jullie graag ons ver-
trouwd overzicht van de verschillende kwe-
kers/leveranciers aanbieden. Omdat deze
nieuwsbrief aardig volgelopen is, bieden we
dat overzicht aan op onze website. Veel lees-
en rekenplezier! Voor aanvullende vragen
kan je altijd bij ons terecht via 
contact@karperbeheer.nl
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