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Woord vooraf:

’t Is een cliché, hoe ouder je wordt hoe 
sneller de jaren voorbij vliegen. Voor je 
’t weet rol je als vanzelf in de klassieke 
uitzethectiek van november en december, 
voor je ’t weet zit je met familie aan het 
kerstdiner. Yep, alweer een jaar voorbij!

Wat de BVK betreft geen jaar van hoge
pieken en/of diepe dalen. 2019 was vooral 
een jaar van borgen. Borgen wat goed is. 
Goede contacten met kwekers 
onderhouden, onverdroten kloppen op de 
nagel die monitoring heet 
(en alles wat daaraan vast hangt). 
Waar het in 2018 nog aftasten was rond 
onze Matching Community, was 2019 het 
jaar waarop we de wielen van het tarmac 
losgooiden, en de vlucht richting 
kruissnelheid genomen hebben. Vele 
tienduizenden foto’s staan netjes 
gerangschikt op onze onedrive, keurig in 
mapjes van meerdere SKP’s die zich 
spontaan hebben aangeboden. De ene als 
preventieve maatregel, de andere als 
ultieme noodkreet. Laat net de aankomende

twee-drie maanden synoniem staan voor 
een verminderde activiteit aan het water, 
tijd dus die zich aanbiedt om lekker in de 
sofa te gaan matchen. Benieuwd welke 
straffe meldingen nu weer opduiken!

Zo. Rest mij jullie een goed eindejaar en 
behouden start te wensen. Maak er een 
mooie, maar vooral warme periode van. 

Al even cliché: kwaliteit boven kwantiteit. 
Zo denkt de BVK er ook over. We hoeven 
geen uitpuilende ledenlijsten, toch mochten 
we in 2019 voor ’t eerst de kaap van hon-
derd leden overschrijden. Ook hier: borgen! 
Aankomend jaar willen we onze trouwe, 
maar ook nieuwe leden niet ontgoochelen. 
In de eerste plaats blijven we een soort van 
callcenter voor vragen rond het beheren van 
karperbestanden in zijn ruimste context.  

Of we in 2020 ook aan vernieuwing denken? 
Ja! In 2020 laten we de meld-app op jullie 
los. Momenteel nog in de fase van 
ontwikkeling, maar met de juiste mensen op 
de juiste plaats kan er vlot en grote 
vooruitgang geboekt worden. Stiekem zijn 
we zelf een beetje benieuwd naar het 
eindresultaat en de uitrol ervan, maar 
vooral ook naar het onthaal onder 
karpervissend Nederland en Vlaanderen. 
Hou ons in de gaten!
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Verlenging lidgeld

ALV 2019 en open meeting

De meld-app

We vallen in herhaling, maar willen het nogmaals onder jullie aandacht brengen: het lidgeld 
wordt vanaf 1 januari 2020 opgetrokken van 10 naar 12.50 euro. Die keuze is begin 2019 
tijdens de ALV gemaakt. Wie snel is, kan nog tot 31 december 2019 zijn lidgeld à 10 euro 
overmaken op ons rekeningnummer: NL84 INGB 0006 4062 31

Op zaterdag 21 maart 2020 is er onze BVK-dag. Traditiegetrouw in ‘het Wapen van Diemen’. 
In de ochtend houden we de algemene ledenvergadering. We starten om 10h30 en ronden 
tussen 11h30 en 12h af met enkele broodjes, koffie en thee.
Om 12h30 begint het open gedeelte, toegankelijk voor iedereen (dus ook niet-leden). In 2020 
hebben we het thema ‘overleving’ als rode draad gekozen. We trappen daarmee officieel af op 
onze ALV/meeting.
Waarom overleving? Simpel. We hebben sinds 2014 hard ingezet op beschubbing, en 
hebben op vandaag enkele kwekers/leveranciers gevonden die hierin prima kunnen voldoen. 
Opdracht volbracht, denk je dan… Vraag is nu, wat is de overleving van al dat fraais? Want ja, 
wat heb je aan knappe vissen die een (erg) hoge uitval laten optekenen. Weinig.

We leven in een wereld waarin technologie het ons wel erg makkelijk maakt. Denk maar aan 
de vele apps op je smartphone. Je betaalt er mee in een flits,  ziet in één oogopslag de files 
staan langs onze snelwegen, binnen de seconde weet je de weersverwachting voor – ik zeg 
maar iets – Madagaskar en ga zo maar door.

Als we het melden van een 
spiegelkarper wat makkelijker 
kunnen maken, moeten we die 
kans niet laten liggen. De BVK 
denkt al een tijdje na over een 
meld-app. We gingen al informeren 
bij de broertjes Froger (SKP GHV) 
die al jaren met succes een 
meld-app in gebruik hebben. 
Juri Froger ontwierp alvast een 
fraai logo voor ons dat de vorige 
cover sierde.

De BVK (en de verschillende SKP’s die met ons willen samenwerken) heeft de afgelopen jaren 
flink wat cijfers verzameld. Merken SKP’s (grote) verschillen tussen de terugmeldpercentages 
van diverse lichtingen? Blijkt dat ook nog eens een landelijk gegeven, en kunnen we op die 
manier toeval uitsluiten? 
SKP-coördinatoren aan het woord, laten we daar mee beginnen!
Van zodra we meer en concrete info hebben over het middagprogramma, delen we dat op 
onze website en facebook!
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Snel en eenvoudig een 
spiegelkarper 
invoeren/melden 

Eén van de vele opties bij Digital Angling:
een steekkaart per karper
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De laatste weken hebben we daarbovenop nauwer contact met Bart Malfait van Digital 
Angling. Hij heeft een kant en klare app die het melden van een spiegelkarper tot kinderspel 
herleidt. Maar wat nog mooier is, de mogelijkheden rond het verwerken van terugmeldinfo 
zijn ongekend. Met maar een paar klikken kan je de ‘steekkaart’ (noem het vangstgeschie-
denis) van een vis opvragen, maar evengoed de cijfers van een bepaalde lichting of zelfs het 
gehele water of SKP. 
Zeer binnenkort zit de BVK nogmaals samen met Bart om de mogelijkheden en een eventuele 
samenwerking kritisch en in detail te bekijken. 
Wat ook speelt in dit gegeven, is het succes van de Matching Community. Flink wat SKP’s 
hebben een overeenkomst gesloten met de BVK. Naast het matchen willen we ook instaan 
voor de monitoring van die projecten. We streven daarbij graag naar uniformiteit in 
gegevensverwerking en rapportering. Als ‘automatische dataverwerking’ anno 2020 ons 
daarbij kan helpen, dan hebben we op zijn minst interesse!
Aankomende winter hakken we hier de knoop door, en houden jullie graag op de hoogte.

Matching Community op de rails
Hoog tijd om jullie op de hoogte te brengen van de vorderingen. Het was vanaf dag één 
duidelijk dat we een lange adem nodig hebben om hier een succes van te maken. Er zijn 
nogal wat hobbels en ‘tegenkrachten’ waar we vooral niet van moeten schrikken. Je moet de 
enorme bestanden van kale spiegels gezien hebben om het te geloven. Met name in de Friese 
boezem is tussen 2007 en 2015 nauwelijks iets anders uitgezet. Op dat soort bestanden kun 
je geen complete ‘matchleken’ zetten. Om die grote uitzetbestanden toegankelijker te maken 
zijn we (nou ja, vooral ik zei de gek…) aan het herschikken van foto’s geslagen. Geloof me, 
geen vervelend, maar wel tijdrovend, werk.



5 NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Maar los van de mega-SKP’s die een plek op onze One Drive hebben, konden we afgelopen 
jaar ook veel matchers en SKP-coördinatoren van kleinere SKP’s bij de Matching Community 
verwelkomen. Voordeel: samenwerken bij matchen op open water is niet alleen broodnodig, 
het is ook heel stimulerend en inspirerend zelfs. Van feedback krijgen van andere matchers 
word je ook snel beter! 
Alle deelnemers hebben de spelregels en de integriteitsverklaring getekend en van hen wordt 
verwacht dat ze integer en discreet omgaan met de informatie die ze van melders krijgen. Het 
betekent wel dat je onderling vrij vangstmeldingen kunt uitwisselen en elkaar kunt helpen bij 
het matchen. 
We merken wel dat veel deelnemers begrijpelijkerwijs nog schromen om hun uitzetbestanden 
op de One Drive te zetten. Dat is ook zeker geen voorwaarde voor ons. Wel is het goed te 
weten dat de One Drive niet openbaar is en dat elke deelnemer slechts sleutels krijgt van 
voor de voor hem of haar (waar blijven de vrouwelijke matchers?) relevante uitzetbestanden. 
Slechts Filip en ik houden het totaaloverzicht. 
Op dit moment hebben drie federaties de matching aan ons uitbesteed, Sportvisserij 
Midwest-Nederland, Sportvisserij Zuidwest-Nederland en Sportvisserij Friesland. Het gaat 
bijna uitsluitend om open water. De afspraken verschillen per federatie net als de vergoeding 
die we krijgen per match. Gemiddeld circa 2.50 per match. Een welkome bijdrage aan de MC 
dat naast zeeën van tijd ook om investeringen in software enz. vraagt. 
De indeling van de MC ziet er op dit moment als volgt uit. Het is een eerste voorlopig 
overzicht. Mocht je je naam of SKP ten onrechte (on)vermeld zien, laat het ons vooral weten!

Naam SKP Visrecht-
hebbende

SKP-coördinator
contactpersoon

Matcher(s) Aangesloten 
bij MC sinds

One
Drive

Friese 
boezem 
(2005)

Sportvisserij 
Friesland

Wijtze 
Tjoelker

Henri van 
der Wal, 
Joris 
Weitjens

Februari 
2019

Ja

MidwestNed-
erland
(Schermer-
boezem, 
Vechtboezen,
Rijnllands 
boezem 
Vallei-
kanaal, Eem) 
(2015)

Sportvisserij 
Midwest-Neder-
land

Karper- 
commissie
Midwest

Joris Weit-
jens, 
Yoeri van der 
Beek

Juni 2019 Ja

Zuid-
westNeder-
land
(Beneden-
rivieren,Maas
Brabantse 
vaarten en 
kanalen)
(2013) 

Sportvisserij 
Zuidwest-Ned-
erland

Jim Versluis Filip Mat-
thys, Marcel 
Aarden, Joris 
Weitjens

September 
2019

Ja
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Midden 
Nederland
(Oude IJssel, 
Rhederlaag, 
Nederrijn, 
Maas)
(2014)

Sportvisserij 
Midden Nederland

Frank 
Bosman

Frank 
Bosman

Augustus 
2019

Ja

Betuwe
(Linge en 
diverse 
kanalen)
(2003)

Oa Sportvisserij 
Midden Nederland

Filip 
Matthys, Ben 
Scholten

April 2019 Ja

Wilnis/
Vinkeveen
(2005)

HSV Weesp 
HSV Wilnis

Mike 
Molleman/Tim 
Pelsma

Mike 
Molleman

September 
2019

Nee

Nederrijn/
Lek
(2006)

Sportvisserij 
Midden Nederland

Pieter Bas van 
Duuren

December 
2019

Ja

Rijnlands 
boezem 
(2001)

Midwest, hsv 
Haarlem, AHV, 
hsv Leiden

Jochem 
Diederiks, 
Joris Weitjens

René 
Moolhuizen, 
Arthur van 
Duuren

April 2019 Ja

Naarder 
boezem
(2007)

HSV 
Naarden-Bussum

Michiel 
Goedhart,
Paul 
Nagtegaal

Juni 2019 Nee

ARK-plus 
zijwateren 
Utrecht
(2005)

AUHV Ate Loonstra Mei 2019 Nee

Vechtboezem
(2001)

HSV Weesp Tim Pelsma Ate Loonstra Mei 2019 Nee

Zuidelijke 
Randmeren
(2005)

Midwest Joris Weitjens/
karpercommis-
sie Midwest

Tim Frijters, 
Joris Weitjens

Mei 2019 Deels

Maas-
Waalkanaal
(2010)

Nijmegen, Midden 
Nederland

Karpercom-
missie 
Nijmegen

Ruud Wagner September
2019

Nee

IJmeer 
(2003)

Rijkswaterstaat Joris Weitjens René Mool-
huizen, Jan 
van Dooren

Mei 2019 Ja

Kanaal Gent -
Oostende 
(2008) 

Vlaamse overheid Filip Matthys Filip Matthys April 2019 Ja



Zomer 2019 (Foto internet)
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Hoge Vaart 
-Lage Vaart 
(Oostelijk 
Flevoland)
(2011)

Midwest 
Nederland

Marcel Merk Marcel Merk April 2019 Nee

Weerwater 
Leeghwater-
plas
(2010)

HSV Almere Jos Holla Rody Calis September 
2019

Nee

Amstel-
boezem
(1998)

AHV
HSV Weesp

Joris Weitjens Joris 
Weitjens, 
René Mool-
huizen, Ate 
Loonstra

April 2019 Deels

Alle in de lijst voorkomende namen zijn aangesloten bij de MC. Aan de hand van de lijst kun 
je misschien bedenken bij welke afdeling je zelf wil aansluiten en helpen met het matchen. 
Stuur ons dan vooral een bericht. Mag gewoon op contact@karperbeheer.nl

Oostvaardersplassen: stand van zaken
De BVK houdt jullie al een paar jaar op de hoogte van de ontwikkelingen rond de 
Oostvaardersplassen (OVP). Wij steken regelmatig ons licht op bij Sportvisserij Nederland 
die nauw betrokken is bij de maatregelen om delen van het gebied te resetten door 
peilverlaging. Onze interesse heeft alles te maken met de plannen om de daar ‘droogvallende 
karpers’ een nieuw huis te geven aan de andere kant van de dijk: het Markermeer. Dat zou om 
aanzienlijke aantallen kunnen gaan want de OVP zijn letterlijk vergeven van de karper. Zelfs 
voorzichtige schattingen spreken over 1000 kg per ha! Feit is wel dat er afgelopen zomer door 
een combinatie van hitte en verlaging van het waterpeil een enorme vissterfte is geweest. Nog 
niet duidelijk is hoezeer dat er heeft ingehakt. 

Wij staan met de BVK nogal dubbel tegenover 
de mogelijke maatregel. We zijn  eigenlijk 
nooit voor grootschalige uitzettingen omdat 
vaak is gebleken dat het onvoorziene 
negatieve effecten heeft. Bovendien is er, 
dankzij de bijna stil gevallen natuurlijke 
karperaanwas in het IJsselmeergebied en 
vooral de  compenserende SKP-uitzettingen, 
hier een weliswaar dun maar bijzonder 
karperbestand ontstaan. Aan de andere kant 
zit de karper in de Oostvaardersplassen als 
het ware opgesloten in z’n eigen broedkamer 
en wil je ze daar niet laten stikken.



Kaart met totaal aantal 
registraties per hydrofoon, 
bij iedere hydrofoon staat 
het nummer van de hydro-
foon gevolgd door het 
aantal geregistreerde 
karpers.
(Bron: Migratieonder-
zoek karper Markermeer 
2018-2019, Van Aalderen, 
Romeijn, Sportvisserij 
Nederland)
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Zenderonderzoek

Voordat de karpers de dijk over gezet mogen worden, wilde Rijkswaterstaat een onderzoek 
naar de effecten van zo’n mogelijke mega-uitzetting. De vrees van Rijkswaterstaat is/was dat 
een groot deel van de karper richting de zuidelijke randmeren zwemt en daar (geen goed) 
effect heeft op de plantengroei. Uit een zenderonderzoek met hydrofoons (ontvangers) op 
strategische punten (sluizen, bruggen) is nu gebleken dat 14 maanden na uitzetting 21% van 
de uitgezette karpers het Markermeer voor korte of langere termijn heeft verlaten waarvan 
het overgrote deel onder de Hollandse brug door naar de zuidelijke randmeren is getrokken. 
Voor Rijkswaterstaat zijn de resultaten echter geruststellend genoeg en is de eerste partij 
OVP-karper al over de dijk gegaan. 

Wij verwachten op grond van ons SKP-onderzoek dat de verspreiding van de uitgezette 
karpers na die 14 maanden nog lang niet is gestopt. Bij ons is dan direct de vraag of 
toestemming van Rijkswaterstaat voor SKP-uitzettingen niet in geding kan komen als er 
effecten bekend worden van zo’n mega-uitzetting? Ons is echter door Sportvisserij Nederland 
verzekerd dat de uitzetprogramma’s van bestaande SKP’s niet in gevaar komen. 
Wel een interessant onderzoek. Klein detail uit de rapportage: duidelijk blijkt dat sluizen een 
obstakel vormen voor migratie. De gezenderde karpers zijn wel vaak in de buurt maar nemen 
de sluis vaak niet. Zelfs ook ‘karpervriendelijke passages’ bij Muiden en Oranjesluizen 
schrikken af, terwijl wij toch weten dat veel SKP-vissen die route volgen. Karpers hebben 
kennelijk de tijd nodig om dat soort obstakels te (durven) nemen.



De eerste teilen karper zijn de dijk 
over gezet 
(bron: Sportvisserij Nederland)

Zegenvisserij 
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Overigens wordt er thans serieus nagedacht om op termijn de Oostvaarderplassen te 
verbinden met het gemuilkorfde Markermeer. Een flinke uitdaging want het 
hoogteverschil is vier meter! Zo’n verbinding zou wel een meer natuurlijke verspreiding van 
karper teweeg brengen. De OVP als broedkamer en het IJsselmeergebied als de uitwijkplaats 
van oudere, grotere karpers!

Het is al jaren de vraag of en hoeveel 
karpers in de Benedenrivieren door het beroep 
worden weggevangen. Een paar karpers op de 
viskraam tussen de rode poon en kabeljauw 
en Leiden is in last. Op dit moment is er in 
opdracht van het ministerie een grootschalig 
onderzoek gaande naar de visstand met zegen 
en kuil op de Benedenrivieren, met 
medewerking van lokale beroepsvissers zoals 
Klop en Struijk.  De aankondiging van het 
onderzoek werd gepresenteerd op een 
openbare bijeenkomst van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. Positief is dat werd 
afgesproken dat alle spiegelkarpers bij het 
visserijkundig onderzoek worden 
gefotografeerd! 

Weer een mooie steekproef om te zien hoeveel karper er nu daadwerkelijk met 
beroepsvistuig gevangen wordt. In de praktijk valt dat vaak tegen/mee. Karpers kunnen 
vooral zegens behoorlijk goed omzeilen. Overigens heeft beroepsvisser Klop van de 
Benedenrivieren al eens laten ontvallen dat hij niks aan karper heeft en ze terugzet. Ook wij 
hebben nooit betrouwbare berichten met foto’s ontvangen dat het in de Biesbosch en 
omgeving anders is. Dat de karperstand zowel in Benedenrivieren als in IJsselmeer flink is 
teruggelopen heeft natuurlijk veel meer te maken met de drastisch teruggelopen natuurlijke 
aanwas van karper onder invloed van de verbeterde waterkwaliteit en specifiek het 
spectaculair aantrekken van de snoekstand in open water.

Beroepsvisserij en karper



Zie die maar eens los te krijgen! 
(Foto: Rolf Bouman) 

Bij deze in 
juli gevangen 
spiegelkarper 
ontbreken zowel 
rugvin als anaalvin 
volledig (Foto Jan 
van Dooren)
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Staand want in de ban?

Beroepsvisser Klop en hopelijk ook veel 
IJsselmeervissers mogen nauwelijks 
markt hebben voor karper, dat wil nog 
niet zeggen dat er geen schade aan de 
karper(stand) kan optreden. Hoe denk 
je dat een karper onder een berg brasem 
van tien ton vandaan komt? Gelukkig 
voor ons gaat het bij zegenvisserij meestal 
om handel in levende brasem en wil een 
beroepsvisser die handel goed houden. 
Die karpers overleven het dus wel. 
Anders ligt dat met staand want. Karper 
blijven daarin gemakkelijk haken met 
hun gekartelde harde vinstralen op rug- 
en anaalvin. Enfin dat weten karperviss-
ers al te goed. Ze kunnen zichzelf 
eigenlijk nooit bevrijden. Het is 
wachten op de beroepsvisser en wat doet 
die? Schudden, heel hard schudden. En 
als dat niet lukt knippen. Voor karper-
vissers een gruwelijk beeld natuurlijk.

Afgelopen zomer kwamen we op het IJmeer onderstaand voorbeeld tegen van een 
(waarschijnlijk) staand want slachtoffer. Kunnen we dit beroepsvissers kwalijk nemen? 
Eigenlijk niet. Het ligt voor de hand dat beroepsvissers (tegenwoordig) liever geen grote 
(spiegel)karpers aanlanden omdat ze weten dat de handel in levende karper (dankzij 
verstandige hsv’s en vijvereigenaren) is ingestort en dode karper gauw te groot is voor de 
viskraam en als vismeel nauwelijks iets oplevert. Dan maar zo goed en snel als mogelijk 
overboord. Met dit als triest resultaat:



Het (voorlopig) laatste 
uitzetfeestje aan de Leie

Het nieuwe SKP op het kanaal Plassen-
dale-Nieuwpoort nam op 21 december 
2019 een voortreffelijke start. Succes, 
Benny!
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Op het Leopoldkanaal was er een 
zogeheten ‘compensatiebepoting’. Ook 
hier was Bijnens leverancier. De 
geleverde vissen (zie de cover van dit 
magazine) doen de BVK spontaan denken 
aan de Valkenswaardbloedlijn. Na een 
ongewilde (technisch defect aan een sluis) 
zoutinstroom vanuit zee was er in 2018 
een omvangrijke vissterfte, waaronder 
ook karper. Deze en aankomende winters 
wordt er dus enkele tientallen 
kilogrammen spiegelkarpers uitgezet. 
Meteen de start van een nieuw SKP in 
West- en Oost-Vlaanderen! Over nieuwe 
SKP’s gesproken… Coördinator Benny 
Provoost mag er vanaf deze winter écht 
aan beginnen. Op het kanaal Plassen-
dale-Nieuwpoort (afgekort als KPN) 
werden deze (maar ook volgende winter) 
spiegelkarpers uitgezet. Wie Benny een 
beetje kent, weet dat dit SKP de nodige 
aandacht zal krijgen. Dat dit kanaal de 
verbindingsweg is tussen twee andere 
SKP-waters (IJzer en kanaal 
Gent-Oostende), maakt het monitoren 
des te boeiender!

Filip Matthys

In Vlaanderen vonden dit jaar geen structurele uitzettingen plaats. Wil dit zeggen dat er niet 
werd uitgezet? Nee, integendeel. Verspreid over de vijf provincies gingen er tal van 
onderhoudsuitzettingen door. Op de Leie bijvoorbeeld werd een laatste keer jonge 
spiegelkarper vrijgelaten: zo’n 160kg knappe spiegels van Corten in Oost-Vlaanderen en 
130kg Bijnens-visjes in West-Vlaanderen. Deze twee uitzettingen brengen de teller op een 
totaal van 1351 spiegelkarpers sinds de opstart in 2011. Meteen het grootste 
SKP in Vlaanderen!

Waar ligt de schuld? Elk jaar opnieuw geeft de Provincie Flevoland een vergunning af voor 
deze manier van vissen en op het IJmeer staan dus elk jaar weer kilometers staand want. 
Karperleed zou trouwens niet de enige reden hoeven zijn om dat staand want te verbieden. 
Duizenden duikvogels, nee niet alleen aalscholvers en futen, maar ook zeldzame soorten als 
brilduikers en nonnetjes, komen zo op een klote manier aan hun einde. 
We hopen dat bijvoorbeeld Sportvisserij Nederland de handschoen oppakt en een serieus 
punt maakt van staand want, anders zullen we zelf iets moeten organiseren.

Joris Weitjens

Uitzetnieuws Vlaanderen



Twee random edelschubs (Special carp) van de laatste uitzetting van 
SKP zuidelijke randmeren. De afwijkende schubben springen direct in het oog.
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Uitzetnieuws Nederland
Het gaat te ver om hier alle uitzettingen van afgelopen maanden in Nederland op een rijtje 
te zetten. Heb je er vragen over dan kun je altijd bij ons terecht. Wat wel opvalt is dat ook 
projecten met een eerder afgerond uitzetprogramma opnieuw een (onderhouds)programma 
hebben opgezet. Ook grote projecten als SKP Friese boezem en SKP Benedenrivieren 
continueren de uitzettingen. We worden overigens niet door alle karperprojecten op de 
hoogte gehouden van hun (uitzet)activiteiten. Dat is jammer want het is goed dat het 
overzicht wordt bewaard! Je wil tenminste weten wat de buren doen/uitzetten.

Goed om te zien dat in Nederland door een groeiend aantal projecten is/wordt gekozen voor 
variatie. Variatie in leveranciers en nog belangrijker in uitzettype. Dat kan natuurlijk omdat 
het aanbod van kwekers/leveranciers meer divers is geworden.

De ‘emancipatie’ van de edelschubkarper lijkt inmiddels een feit. Op afgesloten water was dat 
al eerder het geval. Nu zijn er ook verschillende projecten op open water die spiegelkarper 
hebben vervangen voor edelschubkarper. SKP Twentekanaal koos dit najaar bijvoorbeeld 
voor de helft edelschub en de helft spiegelkarper. Soms doen waterbeheerders daar moeilijk 
over omdat schubkarpers niet op te volgen zouden zijn. Dat klopt niet. Het gros van de 
edelschubs heeft onregelmatigheden in het schubbenpatroon en zijn vaak zelfs beter te 
matchen dan kale spiegels! Gelukkig worden edelschubs dus ook meer en meer op de plank 
gezet. Een kleine moeite voor veel plezier in de toekomst. Zoals wanneer je die ene 
monsterschub ooit kunt herleiden tot een uitzetting!

Emancipatie edelschubs

De overwegingen om voor een bepaald uitzettype of leverancier te kiezen verschillen flink 
en lijken lang niet altijd gebaseerd op ratio. Met de BVK doen we natuurlijk ons best om 
SKP-coördinatoren en visrechthebbenden door resultaten uit SKP-monitoring te publiceren, 
een slimme keuze te laten doen. Maar vooroordelen over kwekers/leveranciers spelen vaak 
een rol bij de keuze. Wij focussen ons met de BVK op het kweekproduct dat geleverd wordt. 
Enfin jullie kennen onze lijst met spiegelkarpertypen op de website onder 
karperrassen en -typen. 

Variatie en snelgroeiers



Vooral SKP Almere maakt furore met 
de groeikracht van enkele 
Peschkeslichtingen

Een recent aan SKP Brielse Meer/
Bernisse geleverde Franse spiegel via 
Kalkman. De scherpe monitoring van 
dit SKP (Marcel Aarden) gaat ons vast 
wijzer maken over de eigenschappen van 
dit type/deze lichting.
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Zoektocht naar geschikte uitzetkarper
Er wordt door kwekers/leveranciers nogal wat onderling gehandeld in pootkarper. Veel 
onttrekt zich helaas aan onze beoordeling. Wel valt op dat het aanbod aan mooi beschubde 
spiegels groter dan ooit is. Er zijn maar liefst vijf bronnen van karpers die onder de naam 
Valkenswaardspiegels aanbieden. Wij hebben bij de BVK al best lang bedenkingen bij de 
capaciteiten van de bloedlijn Valkenswaard. Zowel op het punt van overleving als van groei 
laten heel veel lichtingen van deze bloedlijn te wensen over. Lees vooral op de website Spiegel 
van de maand december: Het Zorgenkindje. Mooi zijn ze overigens heus, maar niemand en

Het valt op dat dit uitzetseizoen veel gebruikt gemaakt is van kweker/leverancier Peschkes. 
Die heeft in het verleden mooie edelschubs geleverd maar vooral ook kale consumptietypes 
(spiegels). Natuurlijk kunnen kale spiegelkarpers een aanvulling zijn op je bestand, maar dat 
is vast niet de hoofdreden voor die keus.  Peschkes heeft naam gemaakt met snel/
doorgroeiers en dat verklaart natuurlijk de aantrekkingskracht. Wel goed om te weten is dat 
De KSN Regio Zwolle lang tussenpersoon is geweest tussen Peschkes en SKP’s, maar daar 
drie jaar geleden mee is gestopt. Belangrijke reden: de ontdekking dat Peschkes niet zelf 
kweekte, maar jaarlijks van verschillende kwekers karper opkoopt. Bij ons weten is dat laatste 
niet veranderd. ‘Peschkes’ als type bestaat dus eigenlijk niet. De lichtingen 2011 en 2012 
(doorgroeiers) waren dus misschien wel toevalstreffers?

Opvallend bij de leveranties van dit jaar is dat de naam Kalkman vaak opduikt. Kalkman is de 
huisleverancier van de door Sportvisserij Nederland gepromote karpervijvers. Je kunt deze 
karperleverancier op het internet vinden onder de naam Kavitrans. Sinds dit jaar richten 
ze zich nadrukkelijk ook op SKP-markt. De karper is voornamelijk afkomstig van Franse 
consumptiekweker(s). Zeker is dat de geleverde spiegelkarpers die wij zagen vooral kaal zijn. 
Waarschijnlijk is de associatie van kaal met snelgroeiend de reden van deze keuze door SKP’s. 
Je zou beter kunnen weten als je onze publicaties volgt. Groei heeft niets met beschubbing te 
maken maar wel met bloedlijn/ras! En de onderlinge verschillen tussen 
(groei)eigenschappen van bloedlijnen/rassen van consumptiekarpers zijn gigantisch! 
Wel goed en fijn dat we nu, ervan uitgaande dat er één bron is, deze 
Kavitransvissen kunnen beoordelen op grond van SKP-cijfers.



Vier lichtingen (sinds 2016) van drie verschillende leveranciers. Fraaie spiegels, prima 
te identificeren  maar een beetje meer eigen karakter per lichting/type is welkom!

Dit bedoelen we met eigen identite-
it: een product van eigen kweek uit 
2019:  kruising tussen een Ville-
donner en een Westlandgrachter 
(Valkenswaard) (Foto Jan van 
Dooren)
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zeker karpervissers niet, zitten te wachten op beschubbingspatronen bij spiegelkarpers die 
inwisselbaar zijn. Helaas is de lichting 2019 van Special Carp ook minder speciaal vanwege 
het uniforme beschubbingspatroon van de spiegels. Bij uitzettingen van zowel 
Valkenswaarders als van EDKO-vis kon je goed merken dat de edelschubs afgelopen 
najaar meer lof oogstten dan de spiegels.

Omdat Viskweekcentrum Valkenswaard 
zich terug heeft getrokken uit de 
karperkweek zal die bron van 
vingerlingen binnenkort opdrogen. We 
doen een appèl op kwekers die door 
willen borduren op de vraag naar mooi 
beschubde spiegelkarpers om vooral 
karpers met een eigen identiteit te gaan 
kweken! Dan pas hebben we echt de 
ruime keuze die wij als BVK nastreven.

Joris Weitjens



Duits (links) en Brenne (rechts), ten huize Aquality gefotografeerd

Filip Matthys
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Een nieuwe speler? 
Al dik een jaar is de BVK in overleg met Aquality. Voor wie er niet spontaan een belletje gaat 
rinkelen, Aquality is een Vlaamse (op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen) leverancier 
van pootvis. De BVK wil geen enkele piste onbewandeld laten, en heeft net daarom gesprek-
ken opgestart. Peter Van Ackere (de zaakvoerder) heeft door de jaren heen goede contacten 
opgebouwd met kwekers uit Frankrijk, Duitsland, enz. 
Liggen er hier kansen voor de BVK? En bij uitbreiding voor karpervissend Nederland en 
Vlaanderen? Samengevat hebben we Peter gevraagd om de producten van zijn vaste kwekers 
eens tegen het licht te houden. De BVK heeft – ter ondersteuning – een overzicht (foto’s en 
tekst) gemaakt van wat wij als de ideale uitzetkarper (spiegel- en schubkarper) zien. 
Mogen we even dromen? Peter heeft al ruim tien jaar goede contacten met kwekers uit de 
Brenne. Zou het niet heerlijk zijn moest een kweker uit die Brenne-regio erin slagen flink 
wat schubben op zo’n robuust gebouwde Franse spiegel te krijgen? Of moest er nu eens een 
Brenne-kweker zomaar de genen van de ideale edelschub hebben rondzwemmen? Stevig 
gebouwd, brede staartwortel, jullie kennen ze wel! 
Meteen aan toevoegen: de BVK gaat niet over één nacht ijs. Karpertypes moeten zich lang-
durig bewijzen, denk maar aan overleving. Pas over een jaar of drie-vier kunnen we een eerste 
keer grondig en gedegen ‘doorlichten’.   
Verder is het een gegeven dat het immense Brenne-gebied zo’n 3000 meren en grofweg 
300 kwekers kent. Het zou ons verbazen moesten die 300 kwekers allemaal hetzelfde type 
kweken, dezelfde bloedlijn hanteren. Want ja, eerlijk is eerlijk, in het verleden gingen ook 
andere leveranciers ‘shoppen’ in die regio. Dat bleken toen niet de vissen te zijn die een erg 
hoog terugmeldpercentage scoorden op open water, en dat het allemaal snelgroeiers zijn, mag 
je gerust ook al ‘wishfull thinking’ beschouwen. Ook hier wordt het een kwestie van geduld 
oefenen, en vooral goed meten (monitoren dus). 
Concreet gingen we de afgelopen weken een paar keer vissen bekijken. Naast de Brenne-spie-
gels, waren er recent ook in Duitsland opgekweekte spiegels (met Valkenswaard-achtergrond) 
op ’t bedrijf. Beide types gingen uitgebreid op de foto, kwestie van onszelf deugdelijk te 
documenteren. 
Afwachten wat de toekomst brengt!



Boeiend is het zeker Cortenspiegel in ‘geschenkverpakking’

Filip Matthys
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SKP Regio Midden haalt geschenkspiegels op

Je vernam het waarschijnlijk eerder al: SKP Oude IJsel haalde tijdens het jongste 
terugmeldweekend de inmiddels traditionele Cortenprijs binnen. Ninja Klapwijk en Gerben 
Theissen klaarden deze klus door twee fraaie projectspiegels te vangen op de Oude IJsel. 
Half december reisde een delegatie richting het Vlaamse Lommel. Het onthaal werd meteen 
gesmaakt: gebak met koffie! De rondleiding op het bedrijf werd door de broers Corten zelf 
gegeven. En jawel, er was volop vis aanwezig op de kwekerij, altijd leuk. Ook de 
bedrijfsvoering kwam ter sprake, transparantie als sleutelwoord.  
Na het inladen van de 25 geselecteerde Tsjechen, werd de laatste etappe richting Oude IJssel 
ingezet. Met het Waterschap Rijn en IJssel werd vooraf afgesproken dat de 25 karpers 
mochten uitgezet worden in stuwvak 2 van de Oude IJssel (Terborg). Ondanks het slechte 
weer verliep alles soepel en vlot. De Oude IJssel is weer enkele pareltjes rijker!

SKP Kort

Onze nieuwsbrieven vullen zich bijna vanzelf. Vooral als Filip en ik ervoor gaan zitten. We 
willen het echter wel leesbaar houden. De spanningsboog van de gemiddelde lezer is niet 
erg hoog (meer). Bovendien gebruiken we graag ook onze website en de facebookpagina om 
informatie en nieuws te delen. Vandaar een ultra korte editie van  Kort SKP.

Verschillende SKP-coördinatoren  gaven ons een update van hun SKP-resultaten van 2019. 
Ontzettend fijn voor ons onderzoek naar van alles, met in 2020 het accent op het thema 
overleving. Voor nu pikken we alleen het SKP Brielse meer/Bernisse er nog even uit. De 
monitoring blijft daar, dankzij de inspanningen van Marcel Aarden, uitermate succesvol. 
Niet alleen coördineert hij het SKP, hij vangt ze ook! Dit jaar verzorgde hij zelf 22 van de 66 
meldingen! Dat de 100 meldingen in 2019 voor het eerst niet gehaald gaan worden hangt 
samen met de extreme plantengroei (wier) alhier. Bijkomend voordeel: 
Ook de waterbeheerder ziet wel dat verantwoord uitzetbeheer van karper niet leidt tot minder 
waterplanten! Het project mag nu om het jaar een onderhoudsuitzetting doen.



Het (gedeeltelijk) verzameld RvV-team op de Vlaamse terugmeldavond. 
Links staan Tim en Jona, oprichters van dit uniek concept. 

Deze mooie spiegel kwam 
afgelopen najaar aanzwem-
men op de Bernisse. Niet te 
matchen voor Marcel maar 
met hulp van de Matching 
Community kwamen we uit 
bij een recent (november 
2018) in de Dordtse Kil (35 
km plus sluis) uitgezette 
Vandeput/Valkenwaarder. 

Joris Weitjens
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Ronde van Vlaanderen
Tim Vanrenterghem en Jona Steyaert organiseerden in 2019 voor de eerste keer de ‘Ronde 
van Vlaanderen’. Een criterium van 5 wedstrijden op open water. Neem het gegeven 
‘wedstrijd’ echter niet al te serieus. De opzet was in de eerste plaats plezier beleven aan het 
water, bijleren van elkaar. Tijdens de ‘wedstrijd’ ontplofte de speciaal opgerichte 
messenger-groep zowat. Lol maken, vooral dat!
Tijdens de Vlaamse SKP-avond bracht Tim verslag van de eerste editie. De deelnemers én 
organisatie zijn het er unaniem over eens: volgend jaar opnieuw! Elke deelnemer ontving een 
fraai T-shirt, een sprekende groepsfoto mocht en kon niet ontbreken. De winter brengt rust, 
tijd om mogelijk de formule bij te schaven. Hoeft er een puntentelling te zijn, of wordt er 
volop de kaart ‘beleving’ getrokken? In ieder geval: een unieke formule op open water. We 
kijken nu al uit naar de tweede editie!



Mooi, dat wel (Bijnens 2017). 
Maar amper terugmeldingen…
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Terugmeldpercentages

Voltreffer

Met onze 2020-rode draad ‘overleving’ 
in het achterhoofd, werden diverse 
Vlaamse SKP’s bevraagd naar hun 
cijfers. Terugmeldpercentages in het 
bijzonder. Omdat er best veel factoren 
spelen (denk aan open of enigszins 
gesloten structuur van het water, 
hengeldruk en terugmeldbereidheid, 
enz.) die we niet echt helemaal in de 
hand hebben, blijkt het best lastig om 
terugmeldpercentages rechtstreeks aan 
de overlevingsgraad te koppelen. 

Soms als je een karper-
foto ziet, word je 
getroffen. Dat had ik 
met deze foto van 
Vincent Jordaan. Vast 
eentje met zelfontspan-
ner genomen. Een man 
alleen, ergens aan de 
delta van de Beneden-
rivieren. Het zal een 
projectie zijn, maar ik 
herken de ingehouden 
vreugde van de 
karpervisser. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers van het kanaal Gent-Oostende. Op het sluisstuk 
Brugge-Oostende zijn er amper migratiemogelijkheden, en halen de drie Bijnens-uitzettingen 
allemaal een indrukwekkend hoog cijfer van net boven de 50%. Op het sluisstuk Brugge-Gent 
is dat anders. Daar kunnen de vissen migreren dat het een lieve lust is. Dat blijkt ook uit de 
monitoring: ze duiken met regelmaat op in andere SKP’s (Leie, …). De cijfers zijn eveneens 
sprekend: de drie Bijnens-lichtingen vanop dat sluisstuk halen ‘slechts’ een terugmelpercent-
age dat tussen de 20 en 30% schommelt.  
Wat ook uit de cijfers van meerdere projecten naar boven kwam, het terugmeldpercentage 
van de Bijnens-2017 (oktober) lichting. Die lichting scoort op het kanaal Kortrijk-Bossuit 
amper 8%, op de Leie is dat geeneens 2%. Bij uitzetting was het een vracht aan kleine visjes, 
gemiddeld 800 à 900 gram. Is dit de oorzaak (uitzetgewicht onder de 1kg), of heeft 
(een gebrekkige) vitaliteit Vlaanderen genekt? In ieder geval: twee jaren na uitzetting is te 
vroeg om conclusies te trekken. Hoopgevend is het in elk geval niet. Mooi waren ze wel, maar 
daar heb je dus niet veel plezier aan…
We houden jullie op de hoogte. 

Bijzondere meldingen 



Nieuwe rijen 2001 Nieuwe Duitser 2010

Joris Weitjens
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Amsterdamse nieuwe

Dat ongemeld niet altijd onbestaand (zeg maar dood) betekent weten we natuurlijk wel. 
Karpers kunnen heel lang onder de radar blijven! Vaak hangt het samen met de favoriete 
verblijfomgeving van de karper. Als dat buiten de zones van karpervissers ligt kun je 
meldingen wel vergeten. Toch is er ook altijd een percentage dat zich gewoon heel lastig laat 
vangen. Karpers die anderen voorrang geven bijvoorbeeld.
Jan van Dooren, elk jaar goed voor een groot aantal meldingen, verraste dit najaar niet alleen 
zichzelf maar ook mij met twee gloednieuwe meldingen op rij. De rijenkarper (uiteraard 
van de 2001-lichting) was maar liefst in 18 jaar niet boven water geweest (althans niet in 
de meldingen) en toch niet verder dan vier km van het oorspronkelijke uitzetpunt door Jan 
gevangen. Overigens is deze vangst wel weer een aanwijzing dat deze 2001-lichting het nog 
steeds heel goed doet. Het is immers een kenmerk van succesvolle lichtingen dat er tot lang 
na uitzetting nieuwe individuen opduiken. 
Dat kan ook gezegd worden van de lichting Duitsers 2010. Ook daarvan wist Jan op dezelfde 
dag een nog niet eerder gemelde vis te vangen. Van deze bijzondere lichting 
(vers en onbeschadigd geleverd) is het terugmeldpercentage 
(open water) met deze vis al gestegen tot 39 individuen van 57 uitgezette spiegelkarpers: circa 
65%. Voor het AHV-project een record.

Intense tevredenheid dat het toch gelukt is op zo’n enorme waterplas waar karpers overal en 
nergens vandaan kunnen komen, er zo een te vangen. Uiteraard ben ik na de melding van 
deze spiegelkarper van bijna 15 kg meteen begonnen met zoeken: SKP Benedenrivieren, SKP 
Nederrijn-Lek. Nog niet gevonden. Mijn eerste indruk is een Tsjech uit 2014 of 2015. Tsja die 
kunnen ‘overal’ vandaan zijn gekomen: Amsterdam, Oude IJssel, Friesland…
Jullie horen!


