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Woord vooraf april 2020
Rare tijden. Dat is een open deur. Aan het 
grote leed en ongeluk ga ik me niet wagen. 
Maar klein leed genoeg. Je zou maar begin 
maart een voerplek hebben opgebouwd 
aan een Belgisch kanaal en net als je vol 
geestdrift en verwachting je spullen bij 
elkaar aan het zoeken bent, komt de 
mededeling dat vissen in België voorlopig 
niet meer is toegestaan! Van Filip leerde ik 
de term: ‘op je honger zitten’. Reken maar 
dat onze Vlaamse vrienden uitgehongerd 
aan het water zullen verschijnen! In 
Frankrijk is het van ’t zelfde laken een pak. 
Niet van je erf, is het devies. Onze 
correspondent Robert Paul Naeff heeft het 
dan nog heel goed voor elkaar met een eigen 
water op z’n erf! Gedwongen in eigen vijver 
vissen: er zijn ergere straffen als je ziet 
welke juweeltjes hij daar dankzij goed 
beheer heeft zwemmen.  

In Nederland zijn we gezegend met een 
overheid die ons vrij laat luchten met 
behoud van verantwoordelijkheidsgevoel. Er 
alleen of met een vismaat in de lente op uit 
trekken: mooier kun je je niet wensen. 

En toch is het allemaal net anders: geen 
klappen op schouders, verplichte 
handdrukken na een vangst. Toch echt 
een deel van de lol, merk je. Aan het water 
is het ook anders. Ik vis zelf graag tussen 
de bedrijvigheid door op plekken waar 
werkende mensen normaal niet veel te 
zoeken hebben: vergeten dijken, rommelige 
natuur. Maar verjaagd van de werkvloer en 
‘the gym’ zoeken ze nu ‘mijn plekken’ op. 
Wandelend, fietsend joggend en vooral ook 
pratend en dan in dubbele decibel vanwege 
de anderhalve meter. Ergernis ja, maar ik 
laat dat temperen door een weglopende 
pen en de gedachte aan Filip, die ‘stiekem’ 
op z’n mountainbike een rondje langs het 
kanaal maakt, terwijl z’n oog valt op’n trage 
deining…
Ook zonder actief vissen is er genoeg te doen 
bij de BVK. De matchers van de Matching 
Community daar ben ik er (graag) één van, 
draaien momenteel overuren. Dus mocht 
het soms iets langer duren voor die match er 
komt dan weet je: ook voor matchers roept 
het voorjaar. Uitwaaien mag, al is het maar 
om onze weerstand op peil te houden.  
Joris Weitjens
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Robert Paul vermaakt zich op eigen terrein

Uitwaaien
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ALV 2020 en open meeting

De meld-app

Voor het eerst sinds de opstart van de 
BVK hadden we onze ALV twee maandjes 
uitgesteld. Maart, in plaats van de 
traditionele maand januari. Achteraf 
bekeken een ongelukkige keuze. 
Coronamaatregelen gooiden immers roet 
in het eten. In eerste instantie hadden 
we onze ALV nog uitgesteld tot 18 april, 
maar ook dat bleek verre van haalbaar. 

Hoewel onze statuten het hebben over een verplichte ALV, is de kans groot dat er in 2020 
geen ALV en open meeting komt. Bijzondere situaties vragen om bijzondere aanpassingen. 
Achter de schermen heeft de kascommissie wel het kasverslag en begroting goedgekeurd. 
Kwestie van financieel toch ‘in regel’ te zijn.

Met een geheel nieuwe webapp om spiegelkarpers te melden geeft de BVK samen met 
de Matching Community de aftrap van de meldcampagne 2020. Heb je nog nooit een 
spiegelkarper van openbaar water gemeld, bijvoorbeeld omdat je de weg naar het SKP niet 
wist? Volg de instructies op de nieuwe website van de Matching Community en melden, 
waarvandaan ook, is een fluitje van een cent. Bovendien is je privacy gewaarborgd en mag je 
de locatieaanduiding van je vangst zo vaag houden als je wil. 

Waar je de app kan vinden? Via deze link dus: https://skp.karperbeheer.nl/    

Weet voortaan dat als je deze logo’s ziet, een melding zo gemaakt is!

Het jaarthema en rode draad door de geannuleerde open meeting hebben we wel behouden: 
overleving van uitzetspiegels. 
Naast het officieel gedeelte is zo’n ALV telkens weer dé gelegenheid om mensen te spreken die 
je anders nooit ziet en/of spreekt. Een dubbel gemis dus. 
Volgende winter maken we er zeker iets moois van!  

NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER



4 NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Jaarthema 2020: overleving
De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken hebben ook op de BVK 
een behoorlijke impact. Onze ALV van 21 maart werd nog uitgesteld tot 18 april, maar ook dat 
feestje ging niet door.

Ons jaarthema ‘overleving’ ging een eerste keer uitgerold worden op onze ALV. Vanuit 
Vlaanderen was een bijdrage voorbereid, info die we liever niet zomaar laten verloren gaan. 
De gesproken uitleg heb ik ‘op papier’ gezet. Wie weet heb je er wel iets aan. O ja, de cijfers 
spreken over SKP-KGO. Een bloeiend SKP op het pakweg 65 kilometers lang kanaal van Gent 
naar Oostende. Een kanaal dat zowel de provincies West- als Oost-Vlaanderen aandoet. Op 
vandaag goed voor ruim 800 meldingen!
In eerste instantie werden de verschillende uitzetjaren tegen elkaar gezet. Opvallend: de 
uitzettingen in West-Vlaanderen (Stalhille) scoren een erg hoog terugmeldpercentage. Denk 
aan een cijfer voorin de 50%. In schril contrast: de cijfers uit Oost-Vlaanderen (Lovendegem). 
Daar horen terugmeldpercentages bij die variëren van 7 tot 28%. Vanwaar nu die grote 
verschillen tussen beide provincies? Simpel hoor,  kans tot migratie. Die kans is in
West-Vlaanderen klein, terwijl er in Oost-Vlaanderen (Gent) een zee (figuurlijk) aan 
mogelijkheden wachten. 

Een heet hangijzer: is er een verband tussen overleving en uitzetgrootte? Omdat we in april 
2011 een uitzetting hadden met best veel ‘grote’ uitzetkarper tussen, heb ik die uitzetting even 
tegen het licht gehouden. Het betreft een uitzetting van 119 stuks. 53% van de vissen is al 
minstens één keer teruggemeld. Twintig spiegels wogen bij uitzetting meer dan 3,5kg (min-
stens vierzomerig dus, sommigen haalden zelfs de 6kg). Van die twintig spiegels werden er elf 
minstens één keer teruggemeld, negen stuks zagen nog nooit mijn mailbox. Bij die zwaardere 
uitzetspiegels ligt het terugmeldpercentage dus ook in de buurt van die 53%. Die uitzetjoekels 
scoren dus niet lager, maar zeker ook niet hoger dan de gemiddelde uitzetspiegel van die 
lichting. Toch iets om over na te denken.

En omgekeerd? Wat met de kleintjes? Puur uit nieuwsgierigheid heb ik de ‘kleintjes’ met 
een uitzetgewicht onder de 2kg ook eens apart genomen. Dat bleken er 40 te zijn. Exact 20 
(echt waar, correct geteld) werden er teruggemeld, van de andere 20 geen spoor. OK, saaie 
cijfers, maar wel het bewijs dat vissen onder de 2kg evenveel overlevingskansen hebben dan 
vissen boven de 4kg. Als je vervolgens de stukprijs van een beide gewichtsklasses naast elkaar 
legt… (vul zelf maar aan). En wat als we die 2kg nog een keertje halveren? Dan wordt het toch 
uitkijken. Het belangrijkste is dan het ontvangend water goed te kennen. Bij helder water met 
grote snoeken is het uitzetten van visjes onder of rond de één kg toch altijd een (berekende) 
gok. Idem voor waters waar de meerval in opmars is. Samengevat: het logisch verstand mag 
hier primeren! 

Stalhille 2011: ‘plankvuller’ versus ‘mini’
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Overleving: de cijfers in Amsterdam

Hier alvast een voorproefje van een uitgebreidere 
rapportage die we later publiceren.
 
In de Amstelboezem en omringend open water is 
de meldbereidheid en visdruk door de jaren heen 
ongeveer gelijk gebleven en dat resulteert in een 
jaarlijks aantal meldingen van gemiddeld 120 voor 
het AHV-SKP. 

We weten al heel lang dat er uitzettingen zijn 
geweest waar je bijna niks van terugziet. Maar al 
was ik een gewaarschuwd man, het percentage 
‘vermissingen’ bleek al turvend ronduit 
schrikbarend. Van bijna alle uitzetlichtingen van 
tussen 1998 en 2004 is meer dan 90% van de 
individuen al tien jaar of langer zoek of is helemaal 
nooit gemeld! Letterlijk afschrijven kun je een 
karper natuurlijk pas als je ‘m daadwerkelijk dood 
ziet liggen. Echter als je niet of slechts in de eerste 
drie jaar na uitzetting een teken van leven krijgt 
(melding) mag je 15 jaar later niet veel hoop meer 
hebben dat meer dan een enkeling alsnog acte de 
presence geeft. Natuurlijk: het komt voor maar het 
zijn bij AHV-SKP grote uitzonderingen. 

Iets wat de BVK al vaak is opgevallen: de vangbaarheid van pas uitgezette spiegelkarpers. 
Iedereen kent het wel, die jonkies laten zich het eerste jaar na uitzetten wel erg makkelijk 
vangen. Op die manier krijgt monitoring meteen een boost. Maarre… blijven die visjes wel 
leven? Overleeft een voorjaarsuitzetting wel de eerste winter? Een gelukje; de uitzetting 
van hierboven is zo’n voorjaarsuitzetting (2 april 2011). Uit nieuwsgierigheid heb ik er de 
2011-vangsten uitgefilterd. Bleek dat 29 exemplaren (van de 119) minstens één keer gemeld 
werden in 2011. In een tweede stap heb ik gecheckt in hoeverre deze 29 exemplaren later nog 
gevangen werden. 15 spiegels werden na 2011 nog wel vaker gevangen, van de andere 14 geen 
spoor meer in de periode 2012-2020. Best opvallend! Als we het helemaal eerlijk wil spelen, 
en het echte overlevingsprecentage willen berekenen (moest dat al mogelijk zijn), dan mag 
het eerste jaar na uitzetting misschien wel niet meetellen… 

Filip Matthys

Over het thema overleving van uitzetkarper zijn we niet gauw uitgepraat. Filip 
gaf al een inkijkje in de resultaten van een Vlaams SKP. Afgelopen winter heb ik 
de terugmeldingen van het bijna tweeëntwintig jaar oude AHV-SKP op 
boezemwater (Amstelboezem) op een rijtje gezet. Ja, we worden oud, maar 
worden die karpers dat ook? Die concrete vraag stelde Robert Paul mij. Zie je 
die bejaarde twintigplussers al omvallen en klopt het dat die Valkenswaarders 
het dan veel beter doen dan die klassieke consumptierassen?

Het gebeurt helaas veel vaker dan we 
denken, ook op open water 
(foto: Bjorn Udink)
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Natuurlijk zit er een percentage tussen dat 20 jaar lang nooit in aanraking is gekomen met 
karpervissers, bijvoorbeeld omdat ze op het onbeviste IJ zwemmen, of omdat ze gewoon nau-
welijks vangbaar zijn, maar over zo’n periode schat ik dat zeker niet hoger in dan 20%.

Als je diezelfde vertaling ook toepast op de andere lichtingen dan kom je van de tussen 
1998 en 2004 uitgezette 1700 karpers op maximaal 220 stuks. Ik vrees echter dat die 220 
stuks (circa 13%) overlevers van die 1700 uitgezette karpers anno 2020 eerder nog wat te 
hoog is geschat. En die zwemmen dan, weliswaar met een duidelijke concentratie rond het 
uitzetpunt, verspreid over duizenden hectare open water 
(onder andere Amstelboezem, IJmeer, randmeren en de Lek).

Het gaat hier om uitzetlichtingen van gemiddeld 250 vissen en daarvan zie je in de meldingen 
van de laatste drie jaar per lichting letterlijk vaak niet meer dan 5 unieke vissen terug. Er is 
bij die oude lichtingen één duidelijke uitzondering: de lichting rijenkarpers Valkenswaard/
OVB 2001 (260 stuks). Daarvan is niet alleen het terugmeldpercentage behoorlijk (41%), 
maar zie je ook elk jaar weer, en dat al bijna twintig jaar lang, nieuwe exemplaren opduiken. 
Daarvan zijn tussen 2017 en 2020 29 verschillende vissen gemeld. De vraag is natuurlijk hoe 
je dat kunt vertalen naar overlevingspercentage. Je ontkomt daarbij niet aan schatten. Geen 
harde getallen maar een wat de Engelsen noemen: educated quess. Op grond van de 
terugmelddata van deze lichting schat ik dat thans nog maximaal 1 op de 3 van de 2001-
rijenkarpers rondzwemt. Dat vertegenwoordigd het groene vlak in de grafiek circa 90 
2001-rijenkarpers.
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Overigens onderzocht ik ook de (kleinere) uitzetlichtingen na 2004. Nou, die lichtingen tot 
2010 doen het in de Amstelboezem (en ook elders) al aanmerkelijk beter, maar vooral de 
lichtingen na 2010 scoren veel hoger! Vooral relatief nieuwe uitzettypes in Nederland en 
Vlaanderen, zoals de Tsjechen van Corten en de Special Carp van EDKO-vis laten tot nu toe 
significant betere cijfers zien dan de kweektypen die we in Amsterdam voor die tijd hebben 
uitgezet. De nadruk op vitale en zoveel mogelijk onbeschadigde karpers lijken belangrijke 
factoren in betere overleving van uitzetkarpers. 

Een springlevende en prachtige 
2001-rijen anno april 2020 
(het rijengen zorgt helaas voor 
slecht herstel van wonden aan 
vinpartijen). 
Nummer 30 in de tellingen van in 
de laatste drie jaar gemelde 
2001-rijenkarpers van AHV-SKP 
in boezemwater. 
(foto: Casper Heuver)

Oudjes

Stel je voor dat je door de jaren heen theekransjes voor AOW’ers organiseert. Na verloop van 
tijd wordt de opkomst minder en ga je vaste gasten missen. Dat kan om allerlei redenen. Als 
het echter opvallend vaak gasten, boven de 80, betreft die zonder opgave van redenen verstek 
laten gaan op de theekransjes ga je toch denken.

Met dat beeld in gedachten heb ik gekeken welke en hoeveel oude(re) gasten verstek laten 
gaan. Zijn het vooral de consumptievissen die na een jaar of 15 uit de meldingen verdwijnen 
of haken Valkenswaarders net zo goed af? De ruimte ontbreekt hier om al m’n cijferwerk te 
presenteren, maar heel voorzichtig durf ik Robert Paul wel te antwoorden dat de eerste 
aanwijzingen in de SKP-data van de AHV te zien zijn dat Valkenswaarders (tenminste iets) 
langer meegaan dan (veel) klassieke buitenlandse kweekrassen. Later gaan we wat dieper in 
op de cijfers en bevindingen. 

De leeftijd begint wel te tonen 
(ja ook bij de vanger) maar schrijf ook die 
ouwe Valkenswaarders niet te vroeg af 
(deze is van de eerste uitzetlichting juni 
1998) 
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Voor de Nieuwsbrief alvast wat overwegingen naar aanleiding van dit onderzoek naar over-
leving van uitzetkarpers in boezemwater:
- Wat betreft vissen van de Valkenswaardbloedlijn hebben eigenlijk alleen de rijenkarpers van               
   Valkenswaard het qua overleving goed gedaan.
- Verlies in de eerste drie jaar na uitzetting is heel hoog bij vrijwel elke lichting.
- Ook op latere leeftijd (tussen drie en 15 jaar na uitzetting) lijken er meer verliezen dan             
   tevoren gedacht.
- Ouderdomssterfte (15 jaar plus) ligt bij de onderzochte consumptierassen (iets) hoger dan  
   bij de Valkenwaardbloedlijn. 
De voorlopige bevindingen onderstrepen het belang van continue uitzettingen en vooral ook 
van investeren in kwaliteit en duurzaamheid van uitzetkarper. Maar welke uitzetkarpers die 
kwaliteiten (voldoende) hebben is een zoektocht die ons nog wel even van de straat houdt!

Joris Weitjens

Aangekondigd internationaal ecologisch drama aan de 
Schelde voltrekt zich

De Schelde is een 350 kilometer lange rivier die ontspringt in de gemeente Gouy in het 
noorden van Frankrijk. Het stroomgebied is in drie trajecten ingedeeld. De Bovenschelde 
loopt vanaf de bron in Frankrijk tot Gent, waar ze samenvloeit met de rivier de Leie. Het deel 
tussen Gent en Antwerpen heet Zeeschelde en het laatste traject is de Westerschelde. 
Uiteindelijk mondt zij via Terneuzen, Breskens en Vlissingen (Nederland) uit in de Noordzee.

Het stroomgebied van 
de Schelde
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In de vorige eeuw had de Schelde, net als vele andere rivieren, zwaar te lijden onder 
vervuiling. Gelukkig werd de rivier dankzij de inzet van Aquafin op afvalwaterzuivering 
opnieuw levensvatbaar en werden begin de jaren 2000 voorzichtige vangsten geboekt. 
In 2012 voltrok zich een eerste drama. Een lozing van een onbekend bedrijf, vermoedelijk in 
Wallonië, zorgde een voor een massale sterfte. Tien ton vis ging toen verloren. 
Ter compensatie voor de sterfte werd beslist vanaf het daaropvolgende jaar het visbestand 
te herstellen door middel van herstelbepotingen. Daarin was ook ruimte voor een beperkt 
spiegelkarperproject. Gedurende vier opeenvolgende jaren kreeg de Schelde jaarlijks een 
zestigtal  van de gekende weelderig beschubde spiegelkarpers via Viskwekerij Corten als 
duwtje in de rug om het karperbestand te herstellen. 
Op 9 april 2020 voltrok zich echter opnieuw een drama. Na een dijkbreuk van een 
bezinkingsbekken bij suikerraffinaderij Tereos in de buurt van het Franse Cambrai is een 
grote hoeveelheid bietenpulp in de Schelde terechtgekomen. Bepaalde bronnen spreken van 
100 000 kubieke meter aan ontsnapte pulp. Dit bietenpulp is een niet-giftig organisch 
restproduct dat echter alle zuurstof aan het water onttrekt.

Deze plekken bleken in het verleden reeds cruciale plaatsen om een deel van het visbestand te 
redden. Doordat men op de hoogte was van de aankomende vuilvracht werden alle 
mogelijke diensten in Vlaanderen gemobiliseerd. De duidelijke strategie en communicatie 
wierpen duidelijk hun vruchten af. Het hoofdplan was voornamelijk op deze cruciale plekken 
extra zuurstof aan het water voorzien door middel van beluchters. 
Een deel van de vis die aan de stuw is vast komen te zitten, vermoedelijk 800kg, werd gered 
door de hengelstewards bijgestaan door de vrachtwagen en hulp van Viskwekerij Aquality. 
Deze vissen werden in het veilige water van Kanaal Kortrijk-Bossuit vrijgelaten. 
Op Franse bodem gaat men uit van 100% sterfte en op Waalse bodem van 99%, samen goed 
voor 90km ‘dode’ rivier. Men blonk hier vooral uit in ‘niks doen’. 

De dagen daarop bereikten ons 
reeds hallucinante beelden vanuit 
Frankrijk, tientallen kilometers 
‘dode’ rivier waarbij het 
zuurstofloze (0%!) rivierwater 
alsook de tienduizenden dode 
vissen traag maar gestaag hun weg 
richting België vervolgden. 
Inmiddels werd een firma 
aangesteld om deze kadavers te 
verwijderen.Vele vissen proberen 
de grote prop vervuild water voor 
te blijven door stroomafwaarts te 
vluchten en het zuurstofloze water 
voor te blijven. Waar mogelijk 
proberen zij zijriviertjes en 
stroompjes die uitmonden in de 
hoofdrivier op te zwemmen. Op 
deze plaatsen kunnen er, ondanks 
dat er geen vervuild water in het 
stroompje komt, door de tijdelijk 
hoge visconcentratie zuurstofarme 
situaties ontstaan.

Het leeggelopen bezinkingsbekken 
bij Tereos te Cambrai
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Verwacht wordt dat men op Vlaams grondgebied dankzij het ongeziene en fantastische 
teamwerk van alle betrokken organisaties het grootste deel van het visbestand heeft kunnen 
redden. Vele slachtoffers waren er helaas wel, het voorlopige verlies wordt op 600kg geschat.

Dode schubkarpers in de 
jachthaven te Kerkhove

Hoe moet het nu verder in Vlaanderen?
Later dit jaar of aankomende winter zal een visonderzoek plaatsvinden. Daaruit zal blijken in 
hoeverre herstelbepotingen noodzakelijk zijn. Het bedrijf uit Noord-Frankrijk mag zich aan 
een zware boete en bijkomende kosten verwachten. Gehoopt wordt ook dat het paaiseizoen 
voor de meeste vissoorten nog succesvol kan zijn. Het paaiseizoen voor de roofvis was echter 
net achter de rug en voor hen zal 2020 waarschijnlijk een vruchteloos jaar zijn. In elk geval 
zal vrije vismigratie absoluut een must zijn voor het herstel van het visbestand. Niemand zal 
nog twijfelen aan het strategische nut van vispassages op de Boven-Schelde en haar 
zijrivieren. Onze spiegelkarperprojecten leren ons dat bij het opbouwen van een visbestand er 
niet in hokjes, in dit geval sluisvakken, mag worden gedacht.

Op het moment van schrijven is het vervuilde water bijna aangekomen in Gent. Uit voorzorg 
werden de Gentse binnenwateren alsook tal van in verbinding staande oude rivierarmen 
tijdelijk afgesloten. Door middel van tegendruk op Kanaal Gent-Oostende en de rivier de Leie 
zal geprobeerd worden het nog resterende vuile water af te voeren via de Ringvaart naar het 
kanaal Gent-Terneuzen en zo naar de Westerschelde. De toelating van Rijkswaterstaat (NL) 
is reeds bekomen. Onze visserijbioloog Alain Dillen meldt ons dat de zuivering door Aquafin 
en het veelvuldige beluchten effect heeft. Zelfs in de zwaarste kern van de vuilvracht (bruine 
kleur) is het zuurstofpercentage niet langer 0% maar worden nu waarden tussen 3% en 20% 
gemeten, met gemiddeld 5-8% zuurstofverzadiging. Nog altijd niet genoeg om vis te doen 
overleven, maar wel een véél betere uitgangspositie om de vis door middel van beluchters 
in leven te houden én het water is niet biologisch dood na passage, dat zijn zuurstofgehalten 
die de meeste macro-invertebraten in de Boven-Schelde wel aan kunnen. De BVK wenst alle 
betrokken partijen die zich zo met hart en ziel hebben ingezet te bedanken voor het beperken 
van de schade aan het Vlaamse visbestand. Zelfs in corona-tijden blijken wij meer verenig-
baar dan enkelingen op sociale media laten uitschijnen. Meldingen van vangsten van 
mogelijke projectspiegels na deze ecologische ramp zouden de Scheldevissers en bij 
uitbreiding allen die de Schelde een warm hart toedragen uiteraard heel wat deugd doen. Wij 
houden jullie graag in verdere nieuwsbrieven op de hoogte.

Maiko Busschaert
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Niet alleen ons persbericht werd en wordt breed gedeeld, we zijn met onze app ook 
aangehaakt bij de Off the Mark app van Digital Angling. Ook via die app kun je dus 
spiegelkarpers van open(baar) water melden waarbij de meldingen bij ons terechtkomen. 
Ook onderzoeken we samen met Sportvisserij Nederland de mogelijkheid om aan te haken 
bij Mijn Vismaat. Ontzettend positief natuurlijk dat we er zo voor staan wat betreft melden 
en matchen en vooral ook dat veel hengelsportfederaties ons steunen en ondersteunen.

Op 1 april was het dan eindelijk zover: onze webapp stond klaar voor gebruik. Eén 
persbericht bleek voldoende om een stroom aan meldingen uit het hele land te 
veroorzaken! De matchers van de Matching Community maken overuren en doen op dit 
moment hun uiterste best om melders tevreden te stellen met tenminste een reactie en het 
liefst natuurlijk een mooie match. Uiteraard hebben we veel uitzetbestanden op onze One 
Drive staan, waarvan al een aanzienlijk deel is gerangschikt op beschubbing, maar matchen 
en zeker ook opslaan en terugkoppelen slokt flink wat vrije tijd op. Niet erg hoor. Een groot 
deel van de matchers van de MC zet de zeilen bij. En het is ronduit hartverwarmend om 
te zien hoe matchers elkaar helpen. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) te assisteren bij overvolle 
afdelingen. Door wat heen en weer te schuiven met matchers en nieuwe matchers te 
interesseren hopen we de komende maanden de grootste achterstanden weg te werken en 
‘gelijk te komen’ met de aanhoudende meldingenregen. 

Voel je als BVK’er of niet-BVK’er vooral geroepen om een steentje bij te dragen aan het 
matchen van spiegelkarpers binnen de Matching Community. Je werkt altijd onder 
begeleiding of in een team. Je kunt het jezelf zo moeilijk maken als je zelf wil. Zo 
langzamerhand hebben we de uitzetbestanden behoorlijk op orde en is matchen vast 
eenvoudiger dan je misschien denkt. Je moet wel vooraf bedenken dat je een 
vertrouwensfunctie hebt waarbij het belang van de melder voorop staat. 
Daartoe teken je een integriteitsverklaring en we zijn er scherp op dat de regels en 
gedragscodes worden nageleefd! 

Matching Community
Meldingenregen

Samenwerken 

Spreekt dit soort hogeschool matchwerk je aan dan 
kunnen we je bij de Matching Community eigenlijk 
niet missen! (Bron: Ate Loonstra) 
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Het levert bij een match niet alleen de nodige kleine geluksmomentjes op bij matchers en 
melders, het levert ook veel interessant materiaal op voor het centrale monitoringsonderzoek. 
Daar gaan we, als de meldingen in het najaar langzaam opdrogen, de vruchten van plukken 
bij evaluaties, rapportages en bijvoorbeeld de keuze voor uitzettypen! Voor nu kunnen we al 
een aantal bijzondere meldingen opvoeren in onze NB. Uiteraard met toe/instemming van de 
melder en rekening houdend met de specifieke wensen van de melders.  
 
Joris Weitjens

Bijzondere meldingen 

Coverkarper

Verse uitzetters scoren

Als matcher beoordeel je een foto 
vaak vrij technisch. Welk type, welk 
jaartal. Waar kan ik die vinden? 
Maar van deze foto ging vooral m’n 
karperhart sneller kloppen. Ik kreeg 
een bijna onbedwingbare neiging 
om naar het water te gaan, en dan 
wel liefst naar een ruige rivier. Dat 
riet, die in het water hangende wilg 
en dan die vis met die rietachtige 
kleur. En om het af te maken die 
pet van de karpervisser: RUK. Geen 
idee of het staat voor de 
uitdrukking: ‘het is ruk’ of ‘ik vang 
weer geen ruk’, maar ik vond het 
wel een mooi contrast met wat de 
visser, Maarten Oosting, in z’n 
handen heeft: een volbloed Tsjech. 
Ja hij heeft ook een nummer: 15413 
waarbij 15 staat voor het uitzetjaar.
In november 2015 uitgezet in de Biesbosch en zwervend over de enorme benedenrivieren in 
april 2020 tegen het aas van Maarten aangelopen. Karpervissen is een prachtige hobby maar 
riviervissen en dan ook zeker de confrontaties met die zwervende plaatjes van vissen is toch 
wel het summum.

Sportvisserij MidwestNederland zet in het kader van het masterplan karperuitzet elk jaar uit 
in Rijnlands boezem noord dat (de naam zegt het al) deel uitmaakt van een boezem die bijna 
3000 ha groot is. In 2019 deden ze dat op vier verschillende plaatsen op een kilometer of zes 
uit elkaar. 

Marc Dikken is een vaste melder van RB-noord en kent de plekken waar hij in het vroege 
voorjaar moet zijn. Snel opwarmende gedeeltes van de boezem hebben zijn voorkeur. Begin 
maart meldde hij z’n eerste spiegel van het jaar in een smalle vaart in omgeving Haarlem.
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Waalgigant betrapt

Een jonge vis, duidelijk van de 
uitzettingen van 2019 dus nog 
zonder groeimaanden. De vis kwam 
echter niet van een uitzetplek 
heel dicht in de buurt maar van 
een flinke plas water ruim 6 km 
verderop. Leuk maar niet 
opmerkelijk. Dat werd het wel toen 
Marc er binnen de kortste keren een 
vijftal had en stuk voor stuk van de 
uitzetting 6 km noordelijk. Marc 
schoof wat op met z’n stekken maar 
bleef de vissen van de 2019-lichting 
vangen. Veel groei zat er uiteraard 
nog niet in en je kan ook goed zien 
dat wonden die op de plank 
november zichtbaar zijn in april 
een jaar later nog zeker 
niet genezen zijn.

Wie zaait zal oogsten. Met BVK 
zijn we al jaren druk doende om 
spiegelmeldingen van open water 
centraal binnen te halen zodat 
wij ze of zelf kunnen matchen bij 
de Matching Community of door 
kunnen sturen. Belangrijk motief is 
om migrerende karpers te kunnen 
betrappen op verplaatsingen. Zeker 
op onze Grote Rivieren kunnen 
karpers behoorlijk nomadisch zijn, 
maar zie ze maar eens te matchen 
als je niet over de plankfoto’s van de 
buren beschikt. 

Er zijn heus nog wat hiaten in de ‘uitzetbank’ maar het gaat de goede kant op. Afgelopen 
winter konden we met hulp van initiatiefnemer van het SKP-Nederrijn Pieter Bas van Duuren 
en Frank Bosman van SKP Midden-Nederland map Nederrijn-Lek toevoegen op de One Drive 
van de Matching Community.

Marc begon hardop te hopen dat hij er eentje van de uitzettingen van 2017 of 2018 zou 
vangen, maar nee hoor er kwam geen verandering in. Alleen bij de laatste drie zat er een 
2019-uitzetter van een andere uitzetplek, 10 km zuid, bij. De oudere spiegels die hij hier 
afgelopen jaren ving lijken totaal verdwenen.
Wat de verse uitzetters naar de smalle ondiepe vaarten trekt? Zijn die net iets gevoeliger voor 
opwarmend water of is het de beschutting in die vaarten die ze trekt? Of is het puur 
onaangepast gedrag? Het is te hopen en zeker geen vanzelfsprekendheid dat een groot deel 
van deze uitzetters zich in gezondheid weet te settelen in Rijnlands boezem.

Schade bij uitzetting kan pas na 15 april genezen
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Een intrigerende bron met uitzettingen die teruggaan tot 2006. En bron die nog nauwelijks 
is verkend maar waar wel al een prachtige match vandaan kwam afgelopen winter. Bij ons 
kwam in februari een melding binnen van Rens Matheeuwsen. Eind vorig jaar had hij een 
indrukwekkende spiegelkarper van 21.3 kg gevangen op de Waal.

Karpers op de Waal kunnen overal vandaan komen leert onze (nog vrij prille) ervaring. 
Duitsland lijkt daar al vele jaren een bron van grote karpers. In deze vis met z’n enorme plaat-
schubben onder de zijstreep zag ik toch wel Valkenswaardbloed zoals dat ook in de kruising 
Valkenswaard/Villedon tussen 2006 en 2008 zit. We gingen verschillende projecten langs, 
van de Betuwe, tot Amsterdam en de Randmeren maar geen resultaat. Ik was het Neder-
rijn-uitzetbestand nog aan het herschikken toen Pieter Bas van Duuren mailde dat hij een 
match had. Het duurde even voor ik begreep dat het om de vis van de Waal ging. Gevonden 
bij 2011-Bijnens Stuwvak 0 bij Arnhem.

Nu denk je misschien direct (zoals ik): dat soort vissen willen we vaker geleverd zien! 
Maar Filip heeft verreweg de meeste ervaring met leveranties van Bijnens. 
Tot nu toe bleken lichtingen waarin dit soort mooi beschubde spiegels zitten toevalstreffers 
en de herkomst totaal onduidelijk. Zowel kwekers als leveranciers van uitzetkarper blijken 
vaak bij verschillende ‘winkels’ boodschappen te doen. Kom er als klein (outside) clubje 
maar eens achter wie wat waar shopt! Maar we doen ons best.

Mike Molleman matcher van SKP Vinkeveen en SKP Wilnis ving in het vroege voorjaar in de 
polder een spiegelkarper van 12.8 kg die hij maar niet gematcht kreeg. Een kandidaat werd 
door onze strenge maar rechtvaardige ‘check je match’ afgekeurd en zo kon hij weer opnieuw 
beginnen. Het duurde even voor hij een kandidaat vond met een weliswaar perfect kloppend 
staartpatroon maar waar was dan die schub op de zijlijn gebleven? Kon die zomaar spontaan 
verdwenen zijn. Ja dat kan en als je goed kijkt zie je ook wel degelijk nog het litteken van de 
verdwenen schub. Match goedgekeurd. De vis bleek een Carpfarmer 2007 afkomstig van de 
Vinkeveense plassen.       

Meest waarschijnlijke route via het Pannerdensch kanaal over circa 35 km.

Poldervis gematcht
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Om te onderzoeken of vis ook daadwerkelijk gebruik maakt van die passages vangen ze vis 
rond het obstakel en brengen ze ter plekke een zender (pittag) aan. Zo’n chip die ze ook in 
honden stoppen. Die geeft zelf geen signaal, maar wordt door antennes gedetecteerd.

Spiegelkarper doet mee in zenderonderzoek
Afgelopen maand kregen we een 
intrigerende melding binnen van 
adviseur visstandbeheer en 
vismigratie Rik Beentjes. 
“Een spiegelkarper in een zegen 
gevangen in een zijslootje van 
zijkanaal F op 1 april 2020. Lengte 
was 66,3cm. Helaas was-ie te zwaar 
voor de weegschaal!”
Op de achtergrond zie je het gemaal 
Halfweg. Een van de vele gemalen 
en sluizen waar thans een 
voorziening is aangebracht om vis 
vrij te kunnen laten migreren.
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Die antennes staan niet alleen op dit gemaal maar ook op een aantal strategische passages, 
onder meer bij de Oranjesluizen de poort naar het IJmeer/Markermeer. Spannend dus om te 
zien of deze spiegelkarper gesnapt gaat worden door een van de antennes. Het leuke is 
natuurlijk dat deze spiegel nu ook kan meedraaien in ons monitoringsonderzoek! Of zit-ie 
soms al in onze uitzetbestanden? De vis heeft de beschubbing van een Valkenswaardtype. 
We hebben al wat matchpogingen gedaan van de projecten in de buurt maar nog geen 
resultaat. Hoe dan ook hebben we afgesproken elkaar op de hoogte te houden van eventuele 
meldingen van deze vis, hetzij van de antennes hetzij door een karpervisser! 
Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte.  

Joris Weitjens

Begin maart 2020 was Robert Paul Naeff getuige van een van de eerste uitzettingen van 
vooraf gefotografeerde spiegelkarpers op een openbaar water in Frankrijk. Het eerste SKP 
in Frankrijk, en dat op de ruim 370km lange rivier de Vienne. Robert Paul maakte volgend 
verslag:
Op 5 maart 2020 was het zover. Het hoosde van de regen die dag, maar dat schrok de Franse 
vissers niet af. In grote getale waren ze op de afgesproken plaats aanwezig. Er was een groot 
vierkant bewaarnet in het water aan de rivieroever geplaatst en het wachten was op de 
viskweker. Men had voor 500 euro karper besteld. De prijs per kilogram karper bedroeg 3 
euro en het zou gaan om karpers in gewichten van 1,5 tot 2kg. We konden een kleine honderd 
vissen verwachten. Wat betreft leeftijd/gewicht van de pootkarpers: niet alleen wij bij de BVK 
zijn van mening dat deze gewichtsklasse ideaal is voor uitzetting. Volgens een van de 
initiatiefnemers van dit SKP was men er op de bekende rivier de Lot in Zuid Frankrijk ook 
achter gekomen dat uitzetten van karper in de 2kg gewichtsklasse het meest economisch is en 
dus het meeste rendement oplevert.
De karpers van deze uitzetting kwamen bij Pisciculture Couturier vandaan. Een grote 
kwekerij die gevestigd is bij het plaatsje Pouligny Saint Pierre (departement Indre). Ze 
produceren behalve veel karper ook andere soorten zoetwatervis. In totaal gaat het om 400 
ton vis per jaar, dus bepaald geen kleine jongens, daar in de Brenne. De karpers arriveerden 
en ik kon er een eerste blik op werpen toen ze uit de tanks kwamen en naar het bewaarnet 
werden gebracht. Zo op het eerste gezicht typische consumptiespiegels. Toen alle vissen in 
het bewaarnet zaten konden we ons gaan voorbereiden op het fotograferen. Er was geen 
fotoplank aanwezig en ook vonden de Fransen het niet nodig dat de vissen gewogen werden. 
Wel was er een mooie dikke onthaakmat aanwezig en enkele slings om de vissen 
veilig te transporteren.

Frans Spiegelkarperproject

In grote getale aanwezig
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Toen de fotosessie begon kreeg ik een goed beeld van de karpers. Op enkele niet zo bijzon-
dere schubs na (geen echte edelschubs) waren het allemaal spiegels die voor onze camera’s 
verschenen. Wat opviel was de variatie in bouw. Hoge gedrongen vissen, slanke lange sigaren 
en alles daar tussen in. De beschubbing was over het algemeen teleurstellend. Heel veel kale 
vissen. Slechts een enkele karper vertoonde een voor spiegelkarperprojecten interessant 
beschubbingspatroon. Een karper wiens flanken voor bijna de helft met schubben bedekt was 
werd met veel gejuich ontvangen. Ook zag ik vissen die onder de zijdestreep net zo grijs 
waren als er boven. Op de foto’s kwam dit verschijnsel niet zo tot zijn recht, maar in ‘real life’ 
was het toch wel opvallend. De Fransen noemden het ‘zwarte karpers’. Alle vissen werden 
na het fotograferen verzameld in grote teilen en vervolgens met een boot weggebracht om te 
worden uitgezet op luwe plekken. De stroming was op dat moment op de rivier mega hard. 

Van de Fransen ter plaatse hoorde ik dat men van plan is om de komende jaren te blijven 
doorgaan met karpers uitzetten. Dit zal ieder jaar op een ander stuk rivier plaats vinden. Het 
zou mooi zijn als men er in slaagt om voor die komende uitzettingen wat rijker beschubde 
spiegelkarpers te pakken te krijgen. Hopelijk gaan enkele viskwekerijen inspelen op die 
toenemende vraag. Ik zal proberen om jullie op de hoogte te houden van het SKP op de 
Vienne. Ik ben helaas door de Coronacrisis nog niet in de gelegenheid geweest om op de rivier 
te gaan vissen en kans te maken op de nieuw uitgezette spiegels, maar zodra er nieuws is 
horen jullie het.

Vriendelijke groet van uw Frankrijkcorrespondent, Robert Paul Naeff.

Beste BVK’er, bovenstaand stukje is slechts een fragment uit het ruimere artikel dat Robert 
Paul schreef. Wil je meer weten over de Vienne? Over het ontstaan van dit SKP? Hou dan 
zeker onze website in de gaten. Daar verschijnt binnenkort het volledige verhaal van 
Robert Paul. 

De S van SKP mag staan voor spiegelkarper, we zijn in toenemende mate toch 
geïnteresseerd in schubkarpers. Niet zo vreemd met al die grote SKP’s die alweer 20 jaar 
spiegelkarper uitzetten in open(baar) water. Hoewel de natuurlijke aanwas van verwilderde 
schubkarpers stelselmatig wordt onderschat, zie je in (delen van) open water wel degelijk dat 
spiegelkarpers de boventoon gaan voeren. ‘Onwenselijk’ is een groot woord maar wij pleiten 
al een aantal jaar graag voor het uitzetten van schubkarpers in open water. En dan kies je, in 
het kader van het streven naar variatie, dus toch weer voor kwekers en leveranciers die iets 
bijzonders in huis hebben.

De Fransen noemden het zwarte karpersDeze werd met veel gejuich ontvangen

Nieuwe edelschubs
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Bijzonder is wat afwijkt van de gangbare verwilderde schubkarperstammen. Ja, ook daar 
zit veel variatie in. En onder invloed van onze uitzettingen zie je op open water dat die 
schubkarperstammen door kruisingen met consumptiespiegels allengs veredelen, robuuster 
worden. Wil je daar van afwijken dan kom je uit op hoog gebouwde edelschubs en dan liefst 
met iets eigens. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als je de ouderdieren zorgvuldig uitkiest en 
ze afstrijkt. Bij ‘natuurlijke kweek’ in vijvers met veel ouderdieren zie je vaak veel variatie in 
bouw bij die edelschubs. EDKO-vis kweekt en teelt sinds een jaar of vijf edelschubs met 
selectie van ouderdieren en afstrijken. In die edelschubs zit veel Scarvasbloed en dat zie je 
terug. Ook de edelschubs die Vandeput de laatste jaren aan SKP’s levert hebben iets eigens. 
Toch zijn we nog steeds actief op zoek naar adressen voor geschikte edelschubs.
Jochem Diederiks van SKP-Rijnlands boezem-zuid tipte ons over de edelschubs van 
Kavitrans (Kalkman). Een edelschub uit Frankrijk met een Hongaarse achtergrond. 
Jochem liet ons wat voorbeelden zien. Niet alleen de bouw is flink afwijkend maar je ziet ook 
gelijk dat deze edelschubs goed te monitoren zijn. En dat is toch heel prettig als je erachter 
wil komen of deze karpers ook daadwerkelijk geschikt zijn om uit te zetten. Geschikt in onze 
ogen zijn uitzetkarpers die in open water een goede overleving en groei laten zien.

Wat betreft de bouw meten we misschien wel een beetje met twee maten. Bij spiegelkarpers 
weten we dat hoog gebouwde vissen zeker niet staat voor goed groeiende vissen. Zeker niet 
in lengte. En de staartwortels van de edelschubs zijn zeker niet altijd even recht, maar op 
het oog lijkt dit type ons een aanwinst. Als BVK gaan we binnenkort graag eens kijken bij en 
praten met leverancier Kalkman. 

Joris Weitjens

Door SKP Rijnlands boezem-zuid in maart 2020 uitgezette edelschubs van Kavitrans 


