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Woord vooraf: Matching
of catching?
Laatst zag ik op televisie een tafelgesprek 
voorbijkomen over de achteruitgang (gaat 
er ook nog wel eens iets vooruit?) van de 
weidevogels in Nederland. Altijd 
interessant, ook al omdat ik een blauwe 
maandag nesten van grutto’s heb 
gemarkeerd zodat de boer er niet overheen 
zou rijden. Goed, er zaten twee experts om 
de tafel, waarvan eentje van het wereld-
natuurfonds was. Bij wijze van intro liet de 
redactie wat geluiden horen van 
weidevogels waarnaar de gasten mochten 
raden. Het eerste geluid was van een 
scholekster. Toch niet het aller moeilijkste 
geluid, maar het gezicht van de WNF man 
was een groot vraagteken. Alsof hij kon gaan 
zeggen: ‘een aanlopende wasmachine?’. 
En bij de roep van de weidevogel die nota 
bene z’n eigen naam blijft roepen: de grutto, 
straalde er een flinke portie wanhoop door 
het vraagteken. Goeie binnenkomer als je 
het wil gaan hebben over de absolute must 
om weidevogels te beschermen! Vanachter 
je bureau vogels beschermen komt bij mij 
dan toch niet zo geloofwaardig over.

Afgelopen zomer moest ik ineens weer 
terugdenken aan de man van WNF.
Ik had een geplande sessie in de kiem 
gesmoord. Beetje geschrokken van de 
drukte op het water. En dan al dat gedoe 
van spullen door het riet slepen, inpakken, 
uitpakken, en die plunjebaal met hengels op 
m’n nek fietsend tegen de wind in. Ik was er 
klaar mee. Eenmaal thuis sloeg ik met een 
glas kruidenthee en muziek rondom aan 
het matchen. Na één of twee matches was 
ik weer helemaal het heertje. Je moet het 
kennen om het te weten: matching prikkelt 
bij succes vast hetzelfde stukje hersenen als 
het herkennen van bijzondere vogels doet, 
en komt in de buurt van het lokaliseren van 
karper. Bij iedere match komt net dat kleine 
beetje gelukshormoon vrij dat mijn dagen 
goed en welbesteed voelen. Het is waar ik 
hoef er niet meer zo nodig wekelijks op uit 
te trekken met m’n hengels. En als ik 
karpers zie hoef ik ze ook niet meer zo heel 
nodig te vangen. Maar de herfst komt eraan, 
mijn favoriete seizoen en mochten de 
karpers zo aardig zijn zich weer eens te laten 
zien op plekken waar ik het rijk alleen heb 
dan zal ik er toch weer zijn. M’n hart zal 
opspringen bij de schreeuw van een 
waterral. En dan misschien de 
onvergelijkelijke kick als je je schepnet 
onder de karper schuift. En dan ’s avonds 
diezelfde vis matchen. Dat wil ik toch niet 
missen. Jullie veel plezier met deze nieuwe 
Nieuwsbrief rijkelijk gevuld met de gevolgen 
van de matches die wij zo graag maken.

Joris Weitjens
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Lidgeld 2020

Matching Community: update

We communiceerden het in de vorige nieuwsbrief al, maar willen het nogmaals herhalen; 
vanaf 2020 gaat ons jaarlijkse contributie van 10 naar 12,50 euro. Een beslissing die op de 
ALV unaniem genomen werd. Rijk hoeven we niet te worden, maar een minimale reserve 
werkt toch net iets prettiger.

Het is hard gegaan met de Matching Community. Verschillende federatieve SKP’s hebben 
belangstelling getoond om de matching en monitoring aan ons uit te besteden. Na het Friese 
boezemproject volgde in de zomer Sportvisserij Midwest-Nederland, met onder andere de 
Schermerboezem, het open water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Van Sportvisserij Zuidwest-Nederland kregen we al in een eerder stadium plankfoto’s en 
afgelopen maand ondertekenden we als BVK/matching community ook met hen een 
overeenkomst om matching/monitoring te regelen. In essentie verschillen de 
overeenkomsten met de drie verschillende federaties niet veel. Wij hebben de beschikking 
over alle plankfoto’s. De matching wordt gedaan door matchers die binnen de matching 
community werken. 
Om zoveel mogelijk de waarborgen in te bouwen voor discretie over meldingen/vangsten 
tekent elke matcher de MC-integriteitsverklaring. Per geslaagde match wordt ons (BVK) aan 
het eind van het jaar een vergoeding betaalt. Die vergoeding varieert van 1 tot 5 euro per 
match. Uiteraard zullen we ten minste één keer per jaar bij de leden verantwoording afleggen 
van inkomsten en uitgaven van de Matching Community. Voorlopig gaat er best veel geld 
zitten in het aanschaffen van software die ten dienste komt van melden en matchen.

De MC groeit voorspoediger dan we hadden verwacht. Momenteel hebben we de beschikking 
over 16 mappen met in totaal zo’n 40.000 plankfoto’s van open water. De koplopers wat 
betreft het aantal plankfoto’s zijn SKP- Friese boezem en de SKP’s van Zuidwest-
Nederland met als blikvanger SKP-beneden rivieren. Die twee vormen ook nog wel even 
de grootste uitdaging wat betreft matchen. Dergelijke projecten hebben ook het meest belang 
bij de MC omdat de matching stil lag. Maar inactiviteit van een SKP (wat betreft matchen/
monitoren) is allang niet meer de enige reden om je plankfoto’s (ook) bij ons op de One Drive 
te zetten. 

Ook Frank Bosman van SKP Midden-Nederland deelde onlangs alle plankfoto’s van open 
water met ons. Je uitzetbestanden delen met andere matchers lijkt een goeie greep om aan 
meer (interessante) matches te komen. Juist de moeilijke matches komen eerder boven water 
als je er samen aan werkt! 
Diverse voorbeelden daarvan zie je al in deze Nieuwsbrief.

Algemeen

Samen op de One Drive
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One Drive is een online opslagprogramma dat geheel uit mappen bestaat. Geleidelijk aan 
verwachten we met de matching community tot een effectieve indeling van die mappen te 
komen. Het hoeft dus niet morgen af te zijn. Sterker, het is een groeidocument en meedenken 
door de deelnemers is heel erg welkom.Het matchen zelf is in deze fase (en zeker voor 
beginnende matchers) als het zoeken van de bekende spelden in een hooiberg. Maar na 
herschikking op beschubbing veranderen zelfs de grootste uitzetbestanden vol kale spiegels in 
een overzichtelijk geheel. Gemakkelijk zal het niet worden met de zwak beschubde spiegels, 
maar perfect geschikt voor lange winteravonden…

Elk SKP, hoe klein ook, zal het kennen: de 
niet traceerbare, niet te matchen karpers. 
Soms kun je die ook nog heel goed volgen 
aan de hand van dubbelvangsten. maar dan 
moet je ze daarna wel ergens opslaan als 
‘plankfoto’. En daar ontbreekt het vaak aan. 
Bij mij in ieder geval wel! Dat is jammer. 
Kijk alleen maar naar vissen als Onze 
Volschub en Vreemde Vogel, ‘unmatch-
ables’ die het toch maar mooi tot Spiegel 
van de maand hebben geschopt. Zonde als 
dergelijke vissen tussen wal en schip vallen 
omdat er geen plankfoto aan gekoppeld is. 
Van de zomer was er in onze regio weer zo’n 
spiegelkarper die uit het niets een paar keer 
opdook in de Vecht en het IJmeer en door 
geen enkel project kon worden gematcht. 
Wel bleken de matchers van SKP-Naarden 
Bussum de vis ook te kennen 
als unmatchable.

Ongematchte karpers delen

Deze typische uitzetter, gevangen en 
gemeld door Ronald Drogt, zwemt sinds 
2017 rond in de driehoek IJmeer, Utrecht, 
Naarden maar is door nog geen enkel 
SKP ‘opgeëist’
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Ate Loonstra verzuchtte naar aanleiding van deze vis hoe jammer het is dat dergelijke 
ongematchte meldingen meestal in stoffige archieven op persoonlijke computers 
terechtkomen. En dat is de spijker op de kop en tegelijk het startschot om het anders aan te 
pakken. Ate en ik werken op dit moment aan het (per regio) archiveren van (nog) 
niet- gematchte karpers. We willen de mogelijkheid aan SKP-coördinatoren/matchers geven 
om die ongematchte spiegels (geanonimiseerd) in een zoekmap op de One Drive van de MC 
te stoppen waar ook matchers van alle andere SKP’s in kunnen kijken. Genoeg te doen dus bij 
de Matching Community! Voel je je op een of andere manier aangesproken? 
Je weet ons te vinden! 

Jawel, het eerste grensoverschrijdend SKP zit eraan te komen. In Vlaanderen is immers 
het licht op groen gezet voor een beperkte uitzetting op het kanaal Gent-Terneuzen. Zonder 
onverwachte wendingen gaan we in de winter van 2020-2021 uitzetten. Of we nu al uitkijken 
naar de eerste terugmeldingen? Tuurlijk. Dit SKP kan voor Vlaanderen een eerste graadme-
ter zijn wat betreft het gedrag van karper bij fluctuerende zoutgehaltes. Trekken de Vlaamse 
projectspiegels in Zelzate voorbij de landsgrens, of duiken ze alsnog de stad Gent (waar het 
zoutgehalte lager is) in? We kunnen haast niet wachten!

We hebben eerder bericht over onze wens om het 
melden van (spiegel)karpers (nog) gemakkelijker 
te maken. Gelukkig voor ons is er een prachtig 
voorbeeld: de webapp van SKP-GHV waar we 
dankbaar gebruik van mochten maken. De 
laatste IT-technische touwtjes moeten nog aan 
elkaar worden geknoopt. Onze Marcel Merk 
heeft de kennis van zaken in huis, maar is 
tegelijkertijd een drukbezet man. De officiële 
lancering van een meldapp moeten we dus nog 
even uitstellen, maar zover ik het kan 
beoordelen zijn we er bijna. Speciaal voor de 
BVK maakte Juri Froger (SKP-GHV) het 
prachtige logo dat nu op de cover staat en 
straks hopelijk je smartphone siert. Ook als je 
die niet hebt en gewoon wil blijven melden: 
spiegelkarpermelden@outlook.com is en blijft 
het meldadres waarop alle meldingen goed 
terechtkomen, hoor.

Joris Weitjens

Meldapp in de maak

SKP Kort 
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Kanaal Gent-Terneuzen; “mag er wat zout op?” (Foto Marc Paulus)

De Ronde van Vlaanderen strijkt neer langs rivier de IJzer.
De derde (en meteen ook voorlaatste) manche van de RvV kon voor een schifting zorgen in 
het klassement aangezien er enkele klassementsmannen niet konden meedingen. 
De verwachte schifting kwam er echter niet omdat enkel Jona Steyaert erin slaagde drie 
vissen te vangen.

Tim en Jona deden een goede zaak langs de IJzer. Drie keer raden wat het item was…
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Terugmeldteller Kanaal Bossuit-Kortrijk tikt gestaag verder
Het nog jonge spiegelkarperproject op het kanaal Bossuit-Kortrijk kan rekenen op een aantal 
trouwe melders. Eén daarvan is Jelle Decock. Jelle kon in de eerste helft van september reeds 
drie projectspiegels vangen. Tel daarbij ook nog enkele projectspiegels gevangen tijdens de 
maand augustus en we kunnen hem met stip noteren als één der ferventste melders.

De IJzer was voor enkelen van ons een onbekend water. Desondanks heeft er geen enkel 
koppel geblankt. Ieder koppel heeft dus zijn visje kunnen vangen. Dat heet dan kennis maken 
in stijl! Projectspiegels kwamen er helaas niet op de kant! Frederik De Mits slaagde er als 
enige in twee originals van de IJzer te vangen. De sfeer onderling was weer top en de 

messengergroep stond geen vijf minuten 
stil.De organisatie én de deelnemers ervan 
kijken nu al uit naar het internationaal 
terugmeldweekend (27-29 september). Dit 
weekend is meteen ook de laatste manche 
van de Ronde van Vlaanderen. Met min-
stens 48h vissen op een water naar keuze, 
is er nog van alles mogelijk in het klasse-
ment. De koplopers zijn immers erg aan 
elkaar gewaagd. Tim Vanrenterghem heeft 
momenteel 13 punten, slechts twee meer 
dan Sven Van Weyenbergh. Jona Steyaert 
en Bert Vande Ghinste staan gedeeld derde 
met elk 10 punten.

Tim Vanrenterghem

Dankzij een schare trouwe melders staat 
de terugmeldteller nu al op 78 gematchte 
spiegelkarpervangsten (sinds de opstart 
van het SKP) en kunnen we reeds voorzich-
tige conclusies beginnen maken. Eén van 
deze conclusies is dat de laatste lichting 
spiegeltjes (uitgezet in oktober 2017) op 
basis van het percentage terugmeldingen 
het duidelijk minder goed doet dan hun 
voorgangertjes, uitgezet in het prille voor-
jaar van datzelfde jaar. Van de voorjaars-
vissen werd reeds 33% teruggemeld terwijl 
de najaarsvissen voorlopig op slechts 8% 
blijven steken. Het gemiddeld lage uitzetge-
wicht van de najaarslichting (750 gram) zit 
daar vast voor iets tussen. De voorjaarsvis-
sen scoorden makkelijk het dubbele op de 
weegschaal en waren dus vast minder

Frederik met één van zijn twee
IJzer-originals

Jelle met spiegel 281 uit de najaarslichting 
van 2017
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predatiegevoelig. Anderzijds zorgde het 
lage uitzetgewicht van de najaarsvissen 
wel voor een hoog aantal in de vracht-
wagen van leverancier Bynens. Over 
de beschubbing konden we die frisse 
oktoberochtend aan het kanaal in elk 
geval niet klagen.Blijf ze melden die 
spiegeltjes van het kanaal!

Maiko Busschaert

Over de beschubbing konden we niet klagen

Merijn Verhelst met een ‘halve meter’ Edko uit 
november 2018

SKP-ONI blijft werk maken van monitoring
Al flink wat jaren verrassen de mensen van ONI-Terneuzen (vroeger Sjaak de Braal, nu Marc 
Paulus) ons met gedegen rapportages rond hun SKP vanop de Otheense kreek. Dit SKP heeft 
al aardig wat spiegelkarpertypes rondzwemmen, sinds de opstart in 2004. Van kale Duitsers 
tot de gekende kruising Valkenswaard/Villedon, van Hongaren en Tsjechen tot inlands bloed 
van Edko. Google maar eens naar de website van ONI-Terneuzen, en lees er hun 
bevindingen door de jaren heen maar eens op na. Uitermate boeiend. Hun laatste pupillen 
van Edko doen het trouwens meer dan goed. Als getuige een knappe spiegel die in 
november 2018 werd uitgezet op 35 centimeter, en intussen de halve meter heeft aangetikt. 
Wat ’n kleuren ook! 

Enne… ONI-Terneuzen heeft een 
bloeiende jeugdwerking. In ruil voor 
de organisatie van diverse 
jeugdactiviteiten krijgt het SKP 
op de Otheense kreek aardig wat 
meldingen in de plaats. Een viertal 
jonge gasten zijn er al een tijdje 
fanatiek aan de slag. 
Fotograferen en melden van 
gevangen spiegelkarpers is bij deze 
generatie zowat een 
automatisme geworden. Ook hier is 
de jeugd dus aan zet. Hou zee!

Marc Paulus
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Nr. 1 uit Wilnis alweer op bezoek bij Mike 
Molleman

SKP Wilnis/Vinkeveense plassen
Contact onderhouden met SKP-coördinatoren is een van de leuke kanten van het BVK-werk. 
Zeker als ze zo enthousiast zijn als Mike Molleman van SKP-Wilnis. Hij doet de matching van 
zowel SKP-Wilnis als van SKP Vinkeveense plassen. Dat is handig want de in Wilnis 
uitgezette spiegels komen regelmatig in de plassen terecht en vice versa. Mike hoopt al een 
tijd dat de uitzetprogramma’s op beide wateren een mooi vervolg krijgen. Vanuit de BVK 
spelen we daar graag een rol in. Voor De Karper (De KSN) schreven Robert Paul Naeff en ik 
eerder dit jaar een artikel over dit unieke watersysteem, waarin we de noodzaak van 
onderhoudsuitzettingen benadrukken. Ook federatie Midwest-Nederland is op de hoogte 
van die wens. Het zou fijn zijn als ook de visrechthebbende hsv’s zich laten horen. Maar ook 
een bedrijf als Flexibel Carpfishing dat al sinds 2007 visvakanties aanbiedt op Vinkeveens 
plassen, heeft direct belangen bij een verantwoord SKP. De krachten bundelen is echter vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan.

Nr. 1
Op onze vraag of Mike verder nog bijzondere meldingen had antwoordde Mike dat hij graag 
een spiegel in het zonnetje wil zetten. Hoewel lang niet alle kruisingen Valkenswaard/
Villedon tussen 2006 en 2008 ‘scaleys’ zijn, zie je ook aan de kalere vissen wel dat er 
Valkenswaardbloed in zit. Ze kosten je daardoor ook zelden veel matchtijd. Dat was anders 
bij de nr. 1 van 2006: een uitgesproken kale vis. Een typische Duitser, een van de vele 
verstekelingen die indertijd (tussen 2001 en 2010) tussen de Valkenswaardlichtingen terecht 
kwamen vanwege de opgroei van de Valkenswaarders bij een Duitse kweker. 

Mike vertelt: 
“In 2008 werd deze nr. 1 voor de eerste 
keer teruggemeld van de Gagel. Op 27 mei 
2016 wist ik mijn eerste 30+ ponds spiegel 
te vangen op de Gagel (15,3 kg). Het stelde 
mij wel voor een uitdaging aangezien het 
om een zeer kale spiegel ging. Ik heb er 
een aantal uur in moeten steken voordat 
ik eindelijk vast kon stellen dat het om vis 
nr. 1 van de 2006 uitzet ging. Binnen een 
jaar wist ik dezelfde nr. 1 zelfs drie keer te 
vangen. Na de vangst in 2017 heb ik de vis 
niet meer voorbij zien komen. Vertrokken 
naar Vinkeveen? Toen ik laatst nog eens 
door de map met ongematchte vissen ging 
vond ik daar een foto van een erg kale vis. 
Deze vis heeft mijn voorganger toentertijd 
niet weten te matchen. Ik moest nu meteen 
denken aan vis nr. 1. En ja hoor, bingo! En 
ja, ook die melding uit 2011 was van mij!“

Mike Molleman
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Van SKP Binnenmaas kregen we een update van de meldingen van het lopende jaar. Hun 
nieuwe (gemonitorde) uitzetprogramma startte in het najaar van 2016 met Special Carp 
edelschubs en spiegels. Bij de BVK volgen we die nieuwe uitzettypen uiteraard met veel 
belangstelling. Hoe overleven ze, hoe groeien ze? Met die overleving van Special Carp 2016 
lijkt het wel goed te zitten. Verschillende SKP’s laten weten dat de terugmeldpercentages 
hoog zijn. Dat was ook de verwachting van ons (BVK) voor karpers die tijdens de opgroei zijn 
gehard in polderwater. 

Een adequate indruk krijgen van groei van karper is complexer dan je denkt. Al te ver-
leidelijk om uitschieters als norm te zien en bovendien is snelle groei in de eerste zomers na 
uitzetting lang geen garantie voor doorgroeien. Integendeel kun je misschien bijna zeggen. 
Als we iets leren is het wel dat lengtegroei, het opbouwen van een groot ‘frame’, wezenlijk is 
voor uitgroeien tot zeer grote karpers (zeg 20 kg plus). Dat geldt helemaal in open water met 
voor meer dan 95% natuurlijke voedselbronnen. We hebben al genoeg uitzettypes voorbij 
zien komen die in die omstandigheden in hun leven niet eens de 80 cm halen. Vooral bij con-
sumptietypes zie je grote onderlinge verschillen. De Tsjechen van Corten lijken vooralsnog 
vissen die aanleg voor lengte hebben en langer doorgroeien. Maar dit type zwemt, net als de 
andere nieuwe uitzettypes nog net te kort rond (vanaf 2015 
gemonitord) om conclusies te trekken over groeicapaciteit op langere termijn.

Patrick Krekt met een vooral in omvang hard gegroeide Special Carp lichting 
2016 van 12.4 kg, gevangen op de Binnenmaas
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Op onze vraag naar migratie van de projectspiegels van het Twentekanaal wist Daaf nog iets 
opmerkelijks te vertellen. De ‘Peschkesgigant’ is uitgezet bij het plaatsje Goor en is letterlijk  
alle (schut)sluizen al door geweest en ook heen en weer geweest. Eerst een sluis hoger en 
daarna weer terug en vervolgens twee sluizen omhoog! 
Daaf concludeert: “Bij alle lichtingen en ook bij het oude bestand zien we regelmatig sluismi-
graties. Niet van alle vissen, wel van een aanzienlijk deel en de vissen die het kunstje eenmaal 
door hebben kunnen echt overal opduiken.”

Voor SKP-ZRM is het al sinds de start in 2005 bij elke uitzetting weer de vraag of we kunnen 
bestellen wat we graag willen. Door om- en aanliggende HSV’s te interesseren voor het SKP 
en door het adoptieprogramma lukt het meestal wel. Toch zijn Tim Frijters en ik, als 
organisatoren, heel blij dat visrechthebbende Sportvisserij Midwest-Nederland heeft 
toegezegd de komende twee uitzettingen van 250 stuks geheel te financieren! Een opsteker, 
temeer daar ook al voorzichtig wordt gesproken over een verlenging van het uitzetgedeelte 
van dit SKP. Het is duidelijk dat de karpercommissie van Midwest heeft ingezien dat de 
randmeren in potentie een wereld(karper)water vormen. Tim en ik vatten deze geste óók 
graag op als waardering voor het al die jaren levend houden van de SKP-monitoring.

Joris Weitjens

Toekomst SKP Zuidelijke randmeren verzekerd

SKP-Twentekanaal timmert verder
Daaf Wolters bracht ons recent op de hoogte van de wederwaardigheden van dat SKP. Met 
ruim 60 meldingen in 2019 tot nu toe komt er nog genoeg info binnen. Van overbezetting van 
dit kanaal is allang geen sprake meer. Dat zie je terug in de groei van de uitgezette karpers. 
De eerste lichting Peschkes (lichting 2011) spant de kroon en produceerde zelfs al een bijna 
20 kg-vis! Daaf merkt op dat deze lichting vooral in lengte opvallend sterk is gegroeid en 
dat levert bij iets meer breedte en hoogte tot uitzonderlijk zware vissen. Het zal de in dit 
thema geïnteresseerde lezers zijn opgevallen dat we eerder al voorbeelden lieten zien van 
ver doorgegroeide projectspiegels geleverd door Peschkes. Het gaat eigenlijk steeds om de 
bouwjaren 2011 en 2012 en vermoedelijk hebben die vissen ook dezelfde herkomst. Er is geen 
garantie dat Peschkes het zelfde type is blijven leveren en nog steeds levert! 
De Carpfarmers in het Twentekanaal doen het qua groei een stuk rustiger aan maar leveren 
nu toch ook al de eerste 15 kg plus vissen op.

Deze in december 2011 Peschkesvis is in het 
Twentekanaal snel richting 20 kg gegaan!

Een Carpfarmer uit maart 2013 (lichting 
2012) ging net over de 15 kg.
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Tim pikt af en toe ook een graantje mee van eigen inspanningen! 
(Een ZRM-Tsjech uit 2017)

Eénoog
Tussen 2008 en 2019 werden er exact 
1042 projectspiegels uitgezet op KGO. In 
2010 en 2011 zat daar telkens een éénoog 
tussen. Eentje ervan duikt vrij regelmatig 
op, de andere maakt het de vissers iets 
lastiger. Die lastige klant werd in maart 
2010 (Bijnens) uitgezet, en heeft nog 
maar één melding achter zijn of haar 
naam staan. Een vangst uit 2012. Dik 
zeven jaar later is ie er opnieuw! Jeffrey 
Bouilliart kon ‘m aan zijn logboek 
toevoegen, en mocht daar netjes 14.4kg 
naast noteren. Gezien de lengte van de 
vis, zit daar qua gewicht nog veel meer in.

Jeffrey met pas de tweede melding van 
deze éénoog
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Zoals verwacht en gehoopt komen er door gezamenlijk matchen veel (meer) mooie meldingen 
boven water. Twee zien nu eenmaal meer dan één. We hebben allemaal onze blackspots, zelfs 
de meeste ervaren matchers. We hopen binnen en rond de Matching Community een sfeer 
te creëren van saamhorigheid waarbij we elkaars sterkte benutten en vooral ook van elkaar 
willen leren.

Overzwemmer betrapt
SKP-Benedenrivieren is voor de MC een van de (vele) grote uitdagingen. In de eerste twee 
jaar van het uitzetprogramma zijn er duizenden kale vissen uitgezet. Het schikken van deze 
foto’s op onze One Drive is al een hele klus, maar daarna zou het te doen moeten zijn... 

Dat het matchen van flink beschubde spiegels, zelfs na herschikking, nog niet eens zo 
eenvoudig is, heb ik al een paar keer aan den lijve ondervonden. Gelukkig maar dat we 
meestal samen aan een archief werken, in dit geval sinds kort samen met Filip. 
Van de zomer stuurde Marcel Aarden van SKP Brielse meer/Bernisse ons een mooi 
beschubde spiegel die hij absoluut niet kon matchen aan een plankfoto in de betreffende 
bestanden. Hij vroeg zich af of deze misschien van de Benedenrivieren was. De twee systemen 
worden namelijk slechts gescheiden door een schutsluis en een spuisluis. 
De vis paste naar mijn idee prima binnen de lichting Vandeput/Valkenwaard van 2016, dus 
dat bestand kamde ik uit. Zonder resultaat. Ik begon te twijfelen aan m’n inschatting. Was dit 
geen ouder uitzettype? Ik verwees Marcel zelfs naar het uitzetarchief van SKP Nederrijn/Lek. 
Zonder resultaat. En toen kwam Filip aansluiten. Als Vlaming met heel veel kale spiegels in 
z’n uitzetbestanden smult hij van rijk beschubde spiegels! Binnen de kortste keren vond hij 
de passende plankfoto: jawel bij Benedenrivieren Vandeput/Valkenswaard! Oeps! Toch nog 
maar eens kijken naar dat One Drive matchen van mij…

De vis had niet alleen een mooie reis achter de rug maar was ook flink gegroeid. Dat lijkt de 
nieuwe norm voor de onder andere door Vandeput geleverde Valkenswaarders nieuwe stijl.  
Let ook op de voor Valkenswaarders hoge schouders/rug.

 Een ogenschijnlijk simpele match, maar tussen vele honderden van die prachtig  
 beschubde spiegels bleek deze voor mij toch een uitdaging
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Marc Dikken met de alsnog gematchte 
volschub op ruim 15 kg

Dirk Bijl met zijn Amsterdamse 
klapstaart van een Zuid-Hollands 
riviertje in april 2019 op 14,5 kg

Alsnog betrapt! 
In 2018 kregen we bij Amsterdam tot twee 
keer toe dezelfde volschub gemeld. De 
eerste keer van vaste melder Marc Dikken 
van het Spaarne bij Haarlem en daarna van 
de Ringvaart van de Haarlemmermeer bij 
Badhoevedorp. Doordat we sinds afgelopen 
zomer de plankfoto’s van de drie actieve 
SKP’s van Rijnlands boezem (4500 ha) op 
de Onedrive van de Matching Community 
hebben gebundeld, kunnen we als matchers 
bij elkaar in de uitzetarchieven kijken. Dat 
leverde deze match op van een 2006 kruising 
Valkenswaard/Villedon. De vis bleek uitgezet 
door SKP Rijnlands boezem-zuid (Leiden) in 
zo’n beetje het meest zuidelijke puntje van de 
boezem, 40 km zuidelijk. Wie weet wat de 
samenwerking hier nog meer voor mooie 
matches gaan opleveren.

Dirks Klap
Zuid-Holland en Utrecht hebben heel wat 
idyllische riviertjes die nagenoeg allemaal op 
ongeveer hetzelfde peil liggen. Dat betekent 
weinig sluisjes en andere obstakels. Dat 
merk je aan de spiegelkarpermeldingen van 
karpervisser Dirk Bijl die juist daar graag 
vist. Dirk verzamelde een aantal spiegels 
van de afgelopen jaren en zette ons aan het 
matchen. Nou ja, veel chocola konden we er 
tot nu nog niet van maken. Denkelijk veel 
uitzetspiegels van de niet-monitorende/
fotograferende AUHV Utrecht. Dat zal ik ook 
gedacht hebben bij deze klapstaart die Dirk 
al eens in 2017 bij mij meldde. Afgelopen 
voorjaar ving hij dezelfde vis terug ,15 km 
verwijderd van de vorige vangplek. Wel-
beschouwd geen lastige match. Een juni ’99 
klapstaart uit Amsterdam. En opmerkelijk 
genoeg de eerste en enige melding van deze 
vis! Dat doet vermoeden dat deze vis op ruim 
60 km van het uitzetpunt al heel lang z’n 
draai heeft gevonden. Opmerkelijk toch hoe 
veel vissen van deze klapstaartlichtingen na 
verloop van jaren zo ver van het uitzetpunt 
zijn. Gemiddeld ligt dat van de laatste twintig 
gemelde vissen van deze lichtingen boven de 
25 km van het uitzetpunt!
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Via de wijkagent
De matcher die alleen maar achterover gaat zitten wachten op meldingen zal het niet gauw 
druk krijgen. Mike Molleman eerder genoemde SKP-coördinator/matcher van SKP Wilinis/
Vinkeveen houdt alles in de gaten en stuitte nota bene op twitter op de vangst van een 
bekende indrukwekkende Valkenswaard/Villedon uit 2006. 

Mike leverde daar, zoals altijd, voor dezelfde 
prijs, een inzichtelijk groeigrafiekje bij. Kijk 
naar de typische gestage groei van deze vis. 
Van 880 gram naar 21.000 gram!

Ate’s oudjes
Ate Loonstra van SKP-Weesp en omstre-
ken heeft het Weesper archief goed op 
orde gekregen, resulterend in een snel 
stijgend terugmeldpercentage. Onlangs 
schreef hij een mooi SKP-rapport over de 
terugmeldresultaten. Ook op onze web-
site te vinden onder het kopje artikelen/
karperrapporten. Zowel in het matchen als 
het melden heeft Ate een grote hand bij dit 
SKP. Echter, wat betreft eigen meldingen 
was er het afgelopen jaar nog wel wat te 
wensen over. Ate presteert het al een tijd 
om met z’n vangsten te putten uit een zeer 
beperkt aantal uitzetters. Op een groepje 
2001-rijenkarpers heeft hij zelfs een vast 
abonnement. Maar het tij lijkt gekeerd. De 
bijzondere september ’98 Valkenswaard-
klapstaart, naar wiens leeftijd bezoekers 
van onze (open) facebookpagina massaal 
hebben geraden, kwam in zijn net. Z’n net 
was nog niet droog of de volgende 
klassieker diende zich aan. Een 
’99-klapstaart die als zoveel andere 
Amsterdammers in de lente richting het 
oosten (IJmeer) vertrekt (circa 25 km via 
de Vechtroute) om in het late najaar de 
stad op te zoeken.  Ate ving ‘m in 
september in de Vecht bij Weesp op de 
terugweg naar Amsterdam.



Een oranje IJsselmeerschub
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September 2019 in de Vecht 15 km zuidoost 
van het uitzetpunt 

November 2017 door Mitchell Kunst in de 
stad, 5 km westelijk van het uitzetpunt

Ja, het klopt dat ook in deze NB de spiegelkarpers het meeste aandacht opeisen. Een (project)
spiegel zegt ons nu eenmaal letterlijk meer. Maar ongetwijfeld gaan edelschubs de komende 
jaren meer aandacht opeisen. Maar ook verwilderde schubs mogen er wezen. Alweer Ate 
Loonstra stuurde ons deze grote (IJsselmeer)schub van ongekende schoonheid. Hij vroeg 
zich af waar die geeloranje kleur vandaan komt? 

Goud voor Ate! Of toch een koi?
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Robert Paul Naeff, met verstand van zaken 
over vererving en koi-karper, meent dat deze 
verklaring voor die bijzondere kleur van deze 
vis even prikkelend als 
onwaarschijnlijk is. Robert Paul vermoedt dat 
dit een zogeheten Chagoi is, een koi-variant. 
Een type dat bekend staat om zijn groeiver-
mogen, maar ook tamheid. Ze zijn meestal 
geel of geelbruin en worden in een koivijver 
vaak gebruikt om 
andere, meer nerveuze soorten koi rustig te 
houden.

Dat is natuurlijk speculeren maar in de unieke reeks artikelen over uitzettingen die Gerwin 
Gerlach (Sportvisserij Nederland) schreef voor Karper komt een intrigerende passage voor 
die meteen in mijn gedachten schoot. 

Tja, feit is dat het helaas nog steeds vaak voor-
komt dat koivijverhouders hun overbodige 
vissen met alle risico’s van dien in buitenwater 
uitzetten. Alleen kun je nauwelijks voorstellen 
dat deze prachtvis overbodig zou zijn…

Joris Weitjens Chagoi


