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Woord vooraf
Haalbare doelen...
Laat ik maar meteen open kaart 
spelen. Dit ‘woord vooraf’ start met een per-
soonlijke noot. In alle eerlijkheid, de klad 
zat de afgelopen jaren flink in mijn eigenste 
visserij. Ik was amper nog aan ‘t water, kon 
het allemaal niet meer opbrengen. Zelfs ge-
woon de auto inladen leek wel een opdracht. 
Bij toeval zat Geert – mijn trouwe vismaat –
in hetzelfde schuitje. Tot ie me in februari 
zomaar een voorstel deed. “Wat denk je, 
Filip, lukt het ons om in 2019 op alle 
bevaarbare waterlopen van West-
Vlaanderen minstens één karper te van-
gen?”. Ik moest even zitten. En googelen. 
Concreet moeten we er dus in slagen om op 
dertien verschillende open wateren karper 
te vangen.
Diversiteit troef, trouwens. Van grillige 
rivieren, via goed bezette vaartjes tot echt 
taaie kanalen. Ja Geert, ik ga de uitdaging 
aan. Graag zelfs!
Halfweg april kan ik al vijf vinkjes plaatsen. 
Maar bovenal, de drive is terug en we 
amuseren ons te pletter. Voorbeeldje erbij? 
Ooit al eens gevist op de Lovaart? Wij ook 
niet. Als je dan op dag één meteen een

Westhoek-schub vangt… Of een kanaal 
waar je vroeger erg vaak te vinden was, en 
na ruim vijftien jaar meteen dat gevoel van 
thuiskomen hebt, gevolgd door een snelle 
aanbeet. Heerlijk! Hoe dat allemaal komt? 
Best simpel eigenlijk. Zonder het te beseffen 
heeft Geert het doel concreet en dicht(er)
bij gebracht. Sterker nog, het hoger gelegen 
doel ‘een karper vangen’ werd in schijfjes 
gesneden. Tussendoelen formuleren als het 
ware, die zorgen voor een snelle 
succeservaring!

Wat dit met de BVK te maken heeft? Veel. 
Ook voor onze vereniging kunnen we hier 
lessen uit trekken. Doelen haalbaar en hel-
der formuleren. 
Zogeheten veraf-doelen (die daarbovenop 
eerder vaag zijn) geraken op de lange baan. 
Denk maar aan onze enquête. 
Kortbij-doelen worden met gemak 
gehaald. Het mooiste voorbeeld hiervan; 
elke unieke match binnen the matching 
community. 
In de toekomst, bij nieuwe uitdagingen, 
maar eens over nadenken! Is het trouwens 
ook niet gewoon ‘menselijk’? Voldoening 
halen uit geleverde inspanningen. Niks 
fout mee, toch? In ieder geval, onze eerste 
nieuwsbrief van 2019 hebben we weer klaar. 
Veel plezier ermee!

Filip Matthys

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Tussendoel gehaald. Een typische Westhoek-schub!
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Matchwerk

Lidgeld 2020

Matching Community 
nieuws

We zijn zo langzamerhand goed op weg met 
onze Matching Community. We blazen met 
matches leven in vastgelopen monitoring 
zoals die van het SKP- Benedenrivieren en 
de Friese boezem. Fantastisch uitzetproject-
en, maar zonder adequate SKP-monitoring 
verliest het beheer daar elk jaar iets meer

aan scherpte. Denk daarbij aan de 
verhouding spiegel/schub, de keuze voor 
uitzettypen of de keuze voor uitzetplekken.
Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen 
met de paar dozijn matches die we de 
afgelopen maanden hebben gemaakt. Pas 
na ordening/sortering van de vele duizen-
den plankfoto’s verwachten we echt op slag 
te komen en actuele meldingen gelijk te 
kunnen matchen. Tegen die tijd denken/
hopen we ook wel wat meer matchers te 
interesseren om mee te helpen. Overigens 
beseffen we heus dat een 100% score altijd 
een utopie zal blijken te zijn. Al is het maar 
omdat er helaas ook lichtingen ongefo-
tografeerde spiegelkarpers rondzwemmen. 
De ervaring leert wel dat je met een terug-
meldpercentage van 10% al veel bruikbare 
informatie vergaart. Dat lijkt ons voor de 
meeste uitzetlichtingen haalbaar.

Op de ALV van januari 2019 stond traditiegetrouw ‘kasverslag’ op de agenda. De realiteit is 
dat we – met zo’n 100 leden – een eerder kleine vereniging zijn met slechts beperkte inkom-
sten. Onze BVK-spaarpot barst dus hoegenaamd niet uit z’n voegen. De aanwezigen zagen 
het liefst wat meer ‘vlees aan de ribben’ en hadden geen problemen met een kleine verhoging 
van het lidgeld. Vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse contributie dus 12.50 euro in plaats van 10 
euro. We hopen dat jullie zich hier kunnen in vinden!

Drukke tijden voor de BVK en met name 
voor de Matching Community.  Organisatie 
en inrichting worden met dit mooie weer 
ingehaald door verse meldingen. Karper-
vissers weten ons dankzij het algemene 
meldadres spiegelkarpermelden@outlook.
com beter te vinden dan ooit tevoren. 
Afgelopen week zijn we een meldcampagne 
begonnen op verschillende grote websites. 
De boodschap is dat je bij ons veilig en 
vertrouwd kunt melden. De melder is de 
baas over wat er gebeurt met z’n melding. 
Bovendien krijg je, match of niet, altijd 
informatie over je vangst. Filip en ik zijn 
ook het doorgeefluik van meldingen naar 
SKP-coördinatoren. Dat doen we automa-
tisch naar matchers/SKP-coördinatoren die 
de integriteitsverklaring hebben getekend. 
Anders vragen we eerst toestemming aan de 
melder. Ruim twee jaar na de succesvolle 
‘meldwebapp’ van SKP-GHV Groene Hart 
staan wij met de MC op het punt om, 
geholpen door Juri en Erik Froger, een 
algemene meldapp voor geheel Nederland 
en Vlaanderen in de lucht te helpen. Melden 
kan dan haast niet gemakkelijker. Er staan 
ons nog drukke, maar wel enerverende 
tijden te wachten.

Meldcampagne

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER



4 NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Nog veel inhaalwerk voor het archief Friese boezem, maar elke match is er één! 
Arjan Verkoelen is hofleverancier van vele fraaie Friese meldingen.

Samen op de One Drive
Heel positief en verrassend is de functie die de Matching Community ontwikkelt op de One 
Drive van de MC. Spontaan bieden SKP-coördinatoren aan om hun plankfoto’s onder te 
brengen op de One Drive van de Matching Community.  Wij hebben de Drive ingedeeld per 
watersysteem. Bijvoorbeeld, Friese Boezem, Benedenrivieren, en Rijnlands boezem. Soms 
zijn daar verschillende SKP’s actief. Op die manier houd je als matcher/SKP-coördinator veel 
meer overzicht wat er bij de buren gebeurt en kun je bijvoorbeeld samen sorteren en match-
en. Het verhoogt bovendien de transparantie van SKP-data. Om mee te doen dien je wel de 
integriteitsverklaring van de Matching Community te tekenen. Dan krijg je de sleutel tot jouw 
afdeling van de One Drive. 
De drie SKP’s van Rijnlands boezem (noord, zuid en Nieuwe Meer) staan op het punt hun 
eigen afdeling in te richten bij de Matching Community. Wil je je als SKP-coördinator of 
matcher ook aansluiten bij de Matching Community? Laat het ons even weten. 
matchingcommunity@outlook.com

Joris Weitjens
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Karperziektes uit de doeken

Net na het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief, was er de ALV met in de namiddag onder 
andere dr.ir. Olga Haenen op de agenda. Zij is de referentie wat betreft diagnostiek van 
vis-, schaal- en schelpdierziektes. Je snapt meteen dat haar uiteenzetting meer dan de moeite 
waard was. In een notendop de belangrijkste zaken op een rijtje:

- Treedt er een sterfte op bij meerdere vissoorten, dan is de oorzaak vaak te zoeken in een 
waterkwaliteitsfactor. Pas wanneer er sterfte optreedt bij één soort kan de alarmbel beter 
meteen klinken. 

- KHV (CyHV3) kan je herkennen aan flitsend, schichtig gedrag van karpers.

- CEV manifesteert zich wanneer de karpers passief op de bodem liggen, even wegzwemmen 
bij het aantikken, en vervolgens weer naar de bodem zakken. In Nederland en België werden 
de afgelopen twee jaren geen CEV vastgesteld. 

- Snijd je een dode karper open, en er stroomt bloed uit, dan is er sprake van SVC 
(lentevirus). Dit is niet het geval bij andere virussen. SVC kan herkend worden door karpers 
die lusteloos en gedesoriënteerd rond zwemmen. 

- De laatste jaren is de bacteriële infectie die de gatenziekte veroorzaakt, flink in opmars 
(belang van een goede slijmhuid!). Vooral 
onevenwichtige karperbestanden met vissen die een verminderde weerstand tonen, zijn 
gevoelig voor deze infectie.

-  Witte stip zijn in principe slijmpropjes die zich op de huid van de vis vormen. De slijmlaag 
wordt beschadigd en irriteert de vis. Het hongergevoel van de karper kan weggaan (lees: geen 
voedselopname), een minder wordende weerstand, finaal gevolgd door sterfte.

Hebben wij ,karpervissers, taken in dit verhaal? Waar we in geen geval wonderen moeten van 
verwachten, zijn de flesjes of sprays waarmee je wonden kan ontsmetten of behandelen. Dr.ir. 
Olga Haenen zag geen enkele meerwaarde in het gebruik van deze producten. Een gezonde 
vis is perfect in staat om wonden goed en vlot te laten genezen. Wanneer een vis daar niet zélf 
in slaagt, dan is er sprake van minder goed herstel. Zo’n vis met verlaagde weerstand zal het 
heus niet redden door een paar druppeltjes of duwtjes op de flacon met ontsmettingsmiddel!
Toch had dr.ir. Olga Haenen een niet mis te verstane boodschap voor ons. Karpervissers zijn 
erg vaak aan het water, en merken snel abnormaal gedrag van karper op. Het is onze taak om 
dit te melden bij de juiste instanties. In de meest ideale wereld wordt een levende karper naar 
Lelystad (onderdeel van Wageningen University & Research) gebracht. Hou jullie ogen en 
oren goed open, communiceer tijdig en gepast!
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Voorjaarsstress

Karper en beroep (het laatste hoofdstuk?)
Dat het tussen beroep en sport niet botert is 
een open deur. Het romantische beeld dat 
de buitenwacht van beroepsvisserij heeft is 
bij karpervissers van deze generatie 
onbekend. Ze moeten met hun poten van 
‘onze vis’ afblijven is de teneur. Dat er 
helemaal niks ‘van ons’ bij is wordt vergeten 
of gewoon niet geweten. Ook een 
projectspiegel, door ons aangeschaft,

Menig karperbeheerder zal het wel kennen, 
vooral beheerders van eigen water of
syndicaatwateren: vrees voor karpersterfte. 
In geen andere tijd van het jaar is de 
ziekte/sterftekans zo groot als in april met 
een uitloop naar mei, zo bleek al vaker. De 
weerstand van karpers is echt op een 
dieptepunt nu en bij wijze van spreken een 
verkoudheid kan karper al de kop kosten. 

op onze plank gefotografeerd is van helemaal 
niemand meer zodra je de vis in openbaar wa-
ter uitzet. En ja, zodra een beroepsvisser die 
projectspiegel in zijn net heeft zitten mag hij 
die, mits hij de juiste papieren heeft, gewoon 
verhandelen. Je kunt ze dat recht natuurlijk 
ook niet zomaar afpakken, alleen omdat wij 
onze karpers zo koesteren.

Na de recente lezing van Olga Haenen is die 
vrees, althans bij mij, bepaald niet getemperd, 
integendeel ik zie met terugwerkende kracht 
veel gevallen van ‘kiele, kiele’ en 
‘waarschijnlijk te laat’ voor me. Marc Dikken, 
vaste melder van Rijnlands boezem-n@oord, 
stuurde me afgelopen week bijgaande foto 
van een recent (november 2018) 
uitgezette spiegel.

De wonden zijn te opzichtig om te negeren. Robert Paul Naeff is onze 
huiskenner van karperziektes: hij reageerde: ‘Als ik het zo bekijk zijn het 
beschadigingen die daarna geïnfecteerd zijn met gatenziekte. Als deze vis in 
een redelijk gezond water leeft geneest dit de komende weken zonder 
problemen. Wel blijven er waarschijnlijk kleine littekens zichtbaar.’

Filip Matthys en Joris Weitjens
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Doorbraak Kweeknieuws

Nieuwe Tsjechen?

Er zijn op dit moment nog twee 
probleemgebieden wat betreft het verhandel-
en van karper van open water: de 
Benedenrivieren en het IJsselmeergebied.

Zoals jullie weten onderhouden we con-
tacten met kwekers en leveranciers om elk 
jaar uit een zo uitgebreid en gevarieerd 
mogelijk aanbod aan vitale uitzetkarpers te 
kunnen kiezen. Anders dan weleens wordt 
gedacht hoeven spiegelkarpers van ons niet 
alleen maar mooi beschubd en strak gebou-
wd te zijn. Afgelopen jaar was het aanbod 
aan mooi beschubde spiegels groter dan 
ooit tevoren. Toch viel het ons op dat ver-
schillende uitzettypen de laatste jaren qua 
uiterlijk dichter bij elkaar zijn gekomen. We 
hebben het specifiek over door Vandeput ge-
leverde Valkenswaardspiegels, Special Carp 
spiegels van Edko-vis en de Tsjechen van 
Corten. Liever zien wij wat meer onderlinge 
verschillen in de producten. 

We vroegen Viskweek Corten naar hun 
gedachten over de (ons) opvallende veran-
dering van de zeer gewaardeerde Tsjechen. 
De nieuwe Tsjechen zijn wat hoger 
gebouwd dan de eerder slanke voorgangers. 
Kim Corten was het ook opgevallen. Hij 
heeft echter maar zeer beperkt invloed op 
het kweekproces. Het is hoogstwaarschijn-
lijk het gevolg van een inkruising, ver-
moedelijk met een Hongaarse bloedlijn. Het 
gewicht van de k3 ligt ook hoger dan van het 
slankere type. Het slankere type was echter 
nog wel voorradig. Wat ons betreft blijft 
dat zo. Juist dat slankere type bewijst z’n 
waarde op dit moment door een goede 
overleving en een mooie groei.

Onze rol hebben we de afgelopen jaren 
bewust ondergeschikt gemaakt aan die van 
Sportvisserij Nederland. Op de achtergrond 
hebben wij wel altijd contact onderhouden 
met vertegenwoordigers van Sportvisserij 
Nederland over de vorderingen. Eerlijk is 
eerlijk: Sportvisserij Nederland, vooral in de 
persoon van Jaap Quak, heeft ons bijzondere 
belang als karpervissers en volgers van door 
ons uitgezette spiegelkarpers niet vergeten! 
Een strijd die na zoveel jaar eindelijk beslecht 
lijkt te worden. 
Het lijkt er zelfs op dat ook al op dit mo-
ment het gros van de beroepsvissers van het 
IJsselmeergebied karpers terugzet in ruil 
voor goodwill en een betere positie aan de 
onderhandelingstafel. Ondertussen wordt er 
gewerkt aan een terugzetplicht voor karper, 
bedoeld ter versterking van het bestand. Het 
ministerie wil dit in regelgeving verankeren, 
de PO -beroepsvisserij (IJsselmeergebied) wil 
hieraan meewerken en zich daar aan houden. 
Dat zou al in 2019 z’n beslag moeten krijgen!
Hoewel er vast nog weleens wat fout zal gaan, 
zou dit een prachtig resultaat zijn, waar bij 
ons de vlaggen voor uit worden gestoken! 
Nu de Benedenrivieren nog. 

Een willekeurige greep uit Valkenswaard/Vandeput 2016
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Jan van Dooren met een in april gevangen 
en niet te versmaden CortenTsjech uit 2015 
op circa 80 cm bij 12 kg

Deze geschenkspiegels van Viskwekerij 
Corten (december 2018) laten duidelijk de 
verschillen in bouw zien tussen 
verschillende Tsjechen

Uitverkoop Valkenswaarders

EDKO-vis kruist

De afgelopen drie jaar was het aanbod van 
mooi beschubde spiegelkarpers ongekend 
groot. Dat had veel te maken met de opgroei 
van Valkenswaardspiegels bij met name 
Vandeput. Net nu we bij de BVK het idee had-
den dat het aardig voor elkaar was met het 
jaarlijkse aanbod aan geschikte kweektypes in 
Nederland en België is er een kink in de kabel. 
Viskweekcentrum Valkenswaard, belangrijke 
leverancier van mooi beschubd spiegelbroed/
vingerlingen, is per direct geheel gestopt met 
de kweek van karper! Op het moment dat wij 
dat hoorden hebben we gelijk Jan van 
Mechelen (manager Valkenswaard) gezocht 
naar mogelijkheden om de bloedlijn van 
Valkenswaard voort te zetten. EDKO-vis/
Special Carp bleek zeer geïnteresseerd

Het voorjaar is nu echt begonnen: vlak voor de deadline stuurde Edwin van Egmond ons een 
aantal foto’s van de voor de kweek geselecteerde ouderdieren voor de Special Carp. Opvallend 
zijn de twee genetische rijenkarpers. Heel benieuwd of en wat we daar van terug zien bij de 
k3’s in 2021! Het afstrijken is prima gelukt en de verwachtingen hoog gespannen.

in het overnemen van de in Valkenswaard 
gehuisveste ouderdieren (spiegels en mogelijk 
ook schubs). Hij zou ook de (verdeel)rol van 
Viskweekcentrum Valkenswaard van spiegel-
broed over kunnen nemen. Dit initiatief van 
Special Carp wordt door ons gesteund met 
raad en advies. Ook GHV-Groene Hart  schiet 
te hulp. Deze vereniging kan en wil een deel 
van de ouderdieren onderbrengen in eigen 
water waaruit Special Carp in de toekomst 
kan putten voor de kweek.  
Op 2 mei aanstaande zal de verkoop van de 
ouderdieren plaatsvinden. Voor GHV Groene 
Hart zal Hans Moolenaar erbij zijn om samen 
met Edwin van Egmond de beste ouderdieren 
uit te kiezen en te fotograferen. We hopen 
jullie gauw wat foto’s te kunnen laten zien.
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Enkele voor de kweek 2019 gebruikte Special Carp ouderdieren op een rijtje

Joris Weitjens

Project Ronde v. Vlaanderen van start
De wielerliefhebbers der Lage Landen die het 
nog niet op facebook zouden hebben opge-
merkt fronsen nu vast de wenkbrauwen. Gaat 
de BVK de stalen ros op met de hengel in de 
hand? Gaan die Vlaamse karpervissers lekker 
afzien in hun eigen editie van Vlaanderens 
Mooiste? Kan je überhaupt vissen op de Oude 
Kwaremont? Neen, niks van dit alles. Hoewel 
ik weet dat onze voorzitter best wel te vinden 
zou zijn voor een dagje struinend mobiel 
vissen met de fiets. Deze winter spraken BVK-
leden Jona Steyaert en Tim Vanrenterghem 
ons aan op de VBK-beurs. Gedreven door het 
plezier en het licht competitieve element van 
het jaarlijkse Internationaal Terugmeldweek-
end hadden zij een formule bedacht die het 
mogelijk maakte hengelvangstregistraties te 
verzamelen en karpervissers van het

openbare water meerdere keren aan het water 
te verenigen.  Wij hadden natuurlijk oren 
naar het voorstel van beide 
enthousiastelingen en waren opgetogen dat 
zij deze nieuwe Vlaamse formule graag onder 
de vlag van de BVK zouden doen. 
Concreet, wat is de formule?
Leie, Schelde, KGO en IJzer zijn de vaste 
wateren waarop van zaterdagmiddag 12u tot 
zondagmiddag 12u per koppel wordt gevist. 
Door middel van loting kan men zijn of haar 
hengelzone een week voor de wedstrijdda-
tum uitkiezen, dit maakt stekvoorbereiding 
mogelijk. Naast het verzamelen van hengel-
vangstregistraties is het vriendschappelijke 
element de rode draad van de Ronde van 
Vlaanderen. Telkens wordt de zondagmiddag 
gemoedelijk afgesloten en nagekeuveld met 
een hapje en een drankje op een centrale plek.

SKP Kort
SKP Kort België
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Tijdens het weekend van 28 en 29 september wordt de Ronde dan afgesloten met de vijfde 
sessie en kunnen deelnemers zelf hun water kiezen, de formule overlapt dan namelijk het 
BVK Internationaal Terugmeldweekend en dan ben je automatisch in de running voor 2 
wedstrijden.
Kriebelt het bij jullie nu ook al? Lees alles dan nog eens na op facebookaccount ‘Project de 
ronde van Vlaanderen’. Graag tot dan!

Recent kon Michiel Puype de 60ste vangst (sinds de opstart van het SKP) van een projectspie-
gel op Kanaal Kortrijk-Bossuit aan mijn excell-bestand toevoegen. Michiel is een gedreven 
en trouwe melder van het project en snapt het belang van detailfoto’s bij kalere spiegels. Ook 
sfeerfoto’s behoren voor hem steevast tot de standaard. Naast het verzamelen van pure data 
rond terugvangsten en migratie is het extra leuk als screener dat de vanger je laat deelnemen 
in het plezier door middel van sfeerfoto’s. Niet noodzakelijk maar wordt wel gesmaakt. Top!

SKP Kortrijk-Bossuit haalt de zestig

Kanaalspiegel 129 in de handen van Michiel Puype. Ook sfeerfoto’s worden niet vergeten.

Maiko Busschaert

Impressie SKP GHV/Groene Hart 2018
Van Juri en Erik Froger ontvingen we net 
na de deadline van de vorige NB een kort 
verslagje van het verloop van hun succesvol-
le SKP op de Haagse boezem in 2018. Het 
geeft een goeie indruk hoe SKP in Den Haag 
aanhoudend leeft, ongetwijfeld als gevolg van 
de manier waarop deze Frogers al vele jaren 
bezig zijn met stimuleren van het terug-
melden van gevangen spiegelkarpers. Dat 
er ‘leuke dingen’ uit een langlopend project 
rollen hoeft eigenlijk geen betoog. Ondanks 
dat het aantal aanmeldingen in 2018 wat
achterbleef ten opzichte van 2017 kunnen

we toch spreken van een mooi jaar voor ons 
SKP. Het was wat vangsten betreft een lastig 
jaar, eigenlijk vanaf juli begon het pas een 
beetje te lopen. Uiteindelijk kwamen we 
toch nog uit op ruim 130 aanmeldingen, wat 
voor ons een prima resultaat is. We kregen 
weliswaar minder terugmeldingen maar er 
waren in 2018 wel meer vissers die de moeite 
namen om hun spiegels te melden. Het clubje 
melders van de Haagse boezem wordt dus nog 
steeds groter! We zijn hier erg blij mee. Het 
geeft aan dat karpervissers betrokken zijn bij 
ons project en het gevoerde karperbeheer nog 
steeds wordt gewaardeerd.

SKP Kort Nederland
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2005-VK-119: Deze Duitse spiegel is sinds de uitzetting in 2005 zes keer 
gevangen, de laatste vijf keer door dezelfde vanger, Amé de Zwart

Nieuwe melders, nieuwe nummers
Meer melders betekent niet alleen meer meldingen, maar ook meer spiegels die voor het eerst 
worden aangemeld! Het valt ons al een tijd op dat veel vissers door de loop der jaren steeds 
dezelfde karpers vangen. Dit zal deels met de vangstlocatie te maken hebben maar vaak ook 
niet. Als wij meldingen binnen krijgen van een nieuwe melder dan weten we inmiddels dat de 
kans groot is dat hier nieuwe nummers, ‘debutanten’, bijzitten. Ook als op dezelfde locatie an-
dere vissers actief zijn, die dubbelen hun eigen vissen lekker door! Het vangen van debutant-
en zal dus zeker ook met de manier van vissen te maken hebben. Denk aan aas, technieken en 
de tijdstippen en/of de vis-uren die gemaakt worden.

Migratie
We zien ook spiegels die niet lang na het uitzetten al ver buiten de stadsgrenzen worden 
gevangen. Binnen een jaar tot het uiterste puntje van ons boezemstelsel bij Maassluis, 23,5 
km verder. 
Hierbij moeten ze een flinke route afleggen door allerlei grachten- en slotenstelsels. Toch 
lijken de meeste altijd een binding te behouden met hun uitzetlocatie. Te vaak zien we dat 
ze na jaren terugkomen op exact dezelfde locatie waar ze voor het eerst ons boezemwater 
hebben gezien. Dat sommige snel het hazenpad kiezen wil dus zeker niet zeggen dat ze nooit 
meer terugkomen!
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Bijzondere meldingen- Algemeen

Bijzondere meldingen – Vlaanderen

Met de deadline van onze april-NB zitten we meestal net op de omslag van het meldseizoen. 
Als het meezit met het weer pakken we nog een paar mooie meldingen mee, zit het tegen dan 
moeten we uit de schaarse wintermeldingen putten. We mogen niet klagen over het weer en 
ja hoor, sinds een dag of wat komen de meldingen binnen. Sinds we met de Matching Com-
munity zijn begonnen krijgen we op de koop toe meldingen uit delen van Nederland waar het 
de laatste jaren vrij stil was. 
Maar ook Vlaanderen eiste z’n plek op met mooie meldingen ‘vanop’, zoals de Vlamingen 
zeggen, kanalen en onverwachte binnenwateren.

Binnen, of toch weer buiten?
Yves De Smedt meldde halfweg april een knappe spiegel (12.1kg) uit het Gentse binnenwater. 
Gezien er op dat binnenwater geen spiegeltjes werden uitgezet, moet het wel een ‘instromer’ 
zijn. Grofweg vier SKP’s maken dan een goede kans: kanaal Gent – Oostende, Watersport-
baan, Schelde of Leie. Dit keer bleek het eentje van de Schelde te zijn. Uitgezet (1.4kg) in 2014 
op het laagst gelegen sluisstuk Merelbeke-Asper. Pas drie jaar later (april 2017) een eerste 
melding van deze spiegel, nipt geen vijf kilogram op de weegschaal. In mei 2017 meldt dezelf-
de visser dezelfde spiegel terug, dit keer in de buurt van de 10kg-grens. Wat een explosieve 
groei! Leuk om mee te geven, telkens in het sluisstuk van uitzetting. 

2017-VK-002: Deze spiegel van EDKO-vis zat binnen een jaar na uitzet al aan 
de andere kant van ons boezemstelsel, een dikke 23 kilometers verderop

Erik en Juri Froger
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Yves De Smedt met de tweede melding uit het binnenwater

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Nummer één!
SKP-KGO startte in november 2008 op. Ruim tien jaar later hebben we er elf uitzettingen 
opzitten, goed voor 1042 spiegelkarpers. Gemiddeld scoren de uitzettingen een terugmeld-
percentage van om en bij de 30%. Sommige leveringen flirten met de 50%-grens, anderen 
vallen dan weer tegen met een nipte 10%. De spiegelkarper die in 2008 de spits mocht 
afbijten, en het nummer 01 onder zijn of haar kont kreeg (uitgezet op 1.4kg), is intussen een 
graag geziene gast.  
Of het een flinke groeier is? Niet echt, en juist dat stemt me hoopvol. Traag, maar gestaag. Zo 
nu en dan een klein terugvalletje, maar de tendens is toch vooral licht stijgend.
1. Okt. 2010: 5kg
2. Sept. 2014: ?
3. Okt. 2014: 8.7kg
4. Mei 2015: 9.9kg
5. Jan. 2016: 9.5kg
6. Mei 2016: 11kg
7. Juni 2016: 10kg
8. Okt. 2018: 11.1kg
9. April 2019: 12kg

Filip Matthys

In het najaar van 2018 bleek deze spiegel dan toch geen ‘blijvertje’ op de Schelde, en duikt hij 
of zij op in het Gents binnenwater. Goed voor 12.2kg. Kennelijk bevalt het binnenwater wel, 
Yves had ‘m immers ook ‘binnen’. Of was het toch louter ‘overwinteren’ en gaat ie 
– mogelijks met de nodige paaidrift – in mei-juni opnieuw naar buiten? Een zomerse melding 
kan het ons leren!

Wie zorgt voor de tiende melding van KGO-01?
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Henry Stotijn met stevig gebouwde Valkenswaarder/Vandeput (8.5 kg) uit 2016
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Bijzondere meldingen – Nederland
Henry en Henri
Een van de leukste kanten aan SKP is het contact met melders. Ja, je hebt ze in alle soorten 
en maten, maar soms zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Henry Stotijn, Numansdorper, 
man van het grote sop, altijd goed voor een kwinkslag. Al een tijdje was hij uit op een BVK-
muts (vanwege de reputatie van nooit meer blanken…?) en die stuurden we ‘m in februari op. 
Henri van de Wal, een Fries die al sinds 2002 SKP-coördinator is van een SKP in Heerenveen 
en altijd betrokken geweest bij het grote boezemproject. Henri kwam z’n muts afgelopen 
meeting persoonlijk afhalen in Diemen!
Misschien moeten we toch eens gaan denken aan een bestelling BVK-petten…?
 
Laten we nu van beide mannen (afgesproken werk?) de afgelopen weken foto’s met BVK-
muts en spiegels in de armen hebben ontvangen!
 
Henry Stotijn genoot dit voorjaar samen met z’n ouwe vismaat, Remco Maat, ook zo’n rivier-
visser pur sang, van enkele sessies aan de delta van de Benedenrivieren. Henry bezorgde ons 
al eerder prachtige sfeerfoto’s van zijn visserij in de delta en deze keer wist hij de zonsonder-
gang te vangen in een hengeloog. Goed voor de cover van onze NB! Maar nu nog de spiegels 
matchen… De lichting 2016 Vandeput/Valkenswaard zijn match-cadeautjes vergeleken bij de 
vrij kale spiegel van Remco Maat. Het is gelukt maar het zet wel aan tot extra schikken van de 
plankfoto’s…
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Remco Maat met een delta-spiegel van Carpfarm 2014: met 13.5 kg meer dan 
prima gegroeid!

Henri van der Wal met een 
boezemspiegel (6.7 kg)
 op circa 12 km van 
het uitzetpunt
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Henri van der Wal wist tijdens z’n eerste sessie op de Friese boezem bij Heerenveen onlangs 
twee spiegels te strikken. Een grotere kale en een wat markantere kleine spiegel. Die laatste 
bleek qua matching goed te doen.
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Rick Heemskerk met een 
recente vangst van een 
Special Carp 2016 van 11 kg

Vreemde Vogel al in 2011 bij Amsterdam

Vreemde Vogel blijkt nog vreemder

De conclusie van die Spiegel van de maand wordt door deze ontdekking nog eens bevestigd: 
‘Op open water moet je het als karpervisser letterlijk treffen met dergelijke passanten. Deze 
nomaden tot target maken is misschien wel het ultieme karpervissen, of nee het is puur 
gekkenwerk… Begin er niet aan! Laat ze op je afkomen. Geniet van de ontmoeting met zo’n 
zwerver, maak foto’s en meld ‘m: spiegelkarpermelden@oulook.com

De spiegel van de maand 
november 2018 ging over een spiegel 
die geen rust in z’n kont lijkt te 
hebben. We konden via 
terugmeldingen de gangen nagaan 
van deze bijzondere karper. Daar is 
afgelopen voorjaar een gang 
bijgekomen. Scharrelend door een 
oude schijf met ongevonden 
meldingen stuitte ik op bijgaande foto 
uit 2011. Onmiskenbaar de Vreemde 
Vogel. Wat blijkt? De vis zwom in 
maart 2011 in het 
Amsterdam-Rijnkanaal bij 
Amsterdam. Dat is ruim een jaar voor 
de (vermeende) eerste vangst in de 
Linge: 75 km zuidelijk. 
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Special Carp-2016
Best veel SKP’s zijn in 2016 begonnen met het uitzetten van een vrij nieuw uitzettype: de 
Special Carp van EDKO-vis. Altijd weer spannend om te zien hoe zo’n lichting het gaat doen. 
De verwachtingen waren best hoog gespannen van deze in de Haarlemmermeerpolder opge-
groeide karpers. Die natuurlijke opgroei zou de kweekkarpers zomaar wat meer weerstand en 
aanpassingsvermogen kunnen opleveren. Bij de AHV  werd afgelopen maand de 11de van de 
39 in de Amstelboezem uitgezette spiegels terug gemeld : een mooi voorlopig terugmeldper-
centage van 27%. Opmerkelijker is de groei van dit type: hoewel er een flinke spreiding is, ligt 
het gemiddelde na twee groeiseizoenen op circa 8500 gram met behoorlijke uitschieters.
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 Op de markt in Den haag. 
Dergelijke rijk beschubde 
spiegels lopen (gelukkig) 
gemakkelijk tegen de 
‘matchlamp’.

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Marktkarper op zee
Karpers op de markt zijn bepaald geen bijzonderheid. 
We hebben er al best vaak aandacht aan besteed. 9 Van 
de 10 keer gaat het om of kale consumptiespiegels uit de 
groothandel of verwilderde schubs uit de ondiepe polders 
van Noord-Holland. Een enkele keer gaan er wel alarm-
bellen rinkelen. Zoals toen vorige maand op Facebook een 
foto verscheen van karpers op de markt in Den Haag. Een 
grote schub en een mooi beschubd spiegeltje. Gezien de 
grootte moest het wel om een recent (eind 2018) uit-
gezet spiegeltje gaan. En dat bleek het geval. Dankzij de 
Matching Community konden we uiterst snel een match 
maken. De spiegel (een Vandeput/Valkenswaard) bleek 
in november 2018 uitgezet in de Dordtsche Kil. Zoals dat 
tegenwoordig gaat bij dergelijk nieuws ontploft Facebook 
(hoewel er zijn zoveel van die ontploffingen daar het meer 
een harde ruis oplevert…). 

Kierbesluit
“Zie je nu wat ervan komt met zo’n kierbesluit,” was het volgende geluid op Facebook. Zonder 
dat besluit was er niks gebeurd! Maar zo zit het niet. Dat uitspoelen van zoetwatervis is een 
fenomeen dat niet te voorkomen is. Nu niet en nooit niet. Rivieren monden nu eenmaal 
(veelal) uit in zee. En bij hoge afvoer (veel regen en smeltwater) komen er tonnen zoetwater-
vis aan de zeekant van de sluizen/schuiven uit. En het hoeft niet verkeerd af te lopen zolang 
als de deur niet ineens achter die zoetwatervissen wordt dichtgegooid! En dat is nou net het 
mooie van het kierbesluit. Die kier kan juist de redding worden van zoetwatervis die aan de 
zeekant terecht is gekomen. Best begrijpelijk hoor dat beroepsvissers op zee niet meteen de 
reflex hebben een zoetwatervis aan de zeekant terug te zetten, maar onderschat vissen en 
zeker karpers niet. Die kier zullen ze snel genoeg vinden! Laat ze maar zwemmen!

Toch staan er natuurlijk ook zinnige dingen op Facebook. Karpervisser Rick Roskam zocht uit 
hoe het zat met deze marktkarpers en wist de weg van de projectspiegel te reconstrueren. De 
vissen waren op de afslag van Stellingendam aangeland door een hardervisser op zee! Deze 
karpers waren dus buitengaats gevangen; op de Noordzee dus! Hoogstwaarschijnlijk uitges-
poeld via de Haringvlietsluizen!

Bij een proefvisserij van Sportvisserij (Midwest) 
Nederland in maart op de zuidelijke randmeren zaten 
er tussen duizenden brasems enkele karpers. Helaas 
is er, vanwege de hectiek aan boord, slechts één 
exemplaar gefotografeerd. Maar wat voor één! Een 
spiegelkarper van 96 cm, geschat op 23 kg! Dat zou 
een SKP-record voor de zuidelijke randmeren 
betekenen. Het bleek een bekende vis: een drie keer 
eerder gemelde Villedonner, uitgezet in maart 2007 
bij de Stichtse brug niet ver van de vangplek nu.
Uiteraard is deze vis wel netjes teruggezet.

Karper in de zegen


