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Woord vooraf - januari 2021
In het perspectief van de gemiddelde karpervisser, de matcher en de BVK was 2020 een 
prachtjaar. Mooie vangsten, ongetwijfeld een record aantal matches en de BVK wist de con-
tinuïteit en kwaliteit van interessante publicaties, stukjes, (web)artikelen voor het zoveel-
ste jaar op niveau te houden. De productiviteit is zelfs nog gestegen met Ate Loonstra als 
nieuweling in het bestuur.En toch ontkom ook ik er niet aan dat, terugkijkend op 2020, het 
lelijke woord ‘unheimisch’ mij als meest treffend te binnen schiet. Je voelt overal de op-
gekropte behoefte om die spastische anderhalve meter los te laten en zonder na te denken je 
eigen gang te gaan. Wat de BVK en de Matching Community betreft missen we natuurlijk ook 
die de nabijheid: het af en toe samenkomen om onze passie te delen en het gevoel te hebben 
samen iets moois voor elkaar te boksen. Onwillekeurig verbind ik persoonlijk die coronacri-
sis met die andere crisis: de natuur- en klimaatcrisis, en dan wordt het wel een enorm hoge 
donkere golf en hoor ik mezelf zeggen: ‘Waar zijn we als mensen in godsnaam mee bezig?’ 
Naar anderen wijzen is gemakkelijk, maar wat draagt ons werken aan karperbeheer eigenlijk 
bij aan een beweging de goede kant op?Karpers uitzetten bijvoorbeeld, doen we niet om de 
natuur te verbeteren. Het dient geen ander, hoger doel dan het plezieren van karpervissers. 
Toch denk ik dat het juist de kracht van de BVK vanaf dag één is geweest dat we ecologische 
doelen serieus nemen en vaak zelfs onderschrijven. Uitzetten om het uitzetten is niet iets 
waar de BVK voor staat. Het is geen doel op zich maar een middel. Met onze doelstellingen 
wat betreft de karperstand van open water (onze specialiteit) kunnen we hand in hand gaan 
met natuurorganisaties en overheden die willen/moeten voldoen aan Europese eisen. Denk 
daarbij maar aan projecten als ‘Ruimte voor de rivier’, de Markerwadden, het kierbesluit en 
alle projecten die de optrekbaarheid van rivieren en kanalen verbeteren. Onze slogan is ook 
niet voor niks: ‘Ruimte voor karper’. Heel voorzichtig zien we als gevolg van die projecten het 
herstel van verwilderde karperbestanden op gang komen in de vorm van geslaagde paai en 
prachtige aanwas van mooi gebouwde spiegels en schubs. Als dat op den duur gaat betekenen 
dat karperuitzettingen in open water niet meer nodig zijn, zijn wij als BVK de eerste die dat 
toegeven en SKP’s en visrechthebbenden erop wijzen dat grootschalige uitzettingen overbodig 
zijn geworden. Enfin, zover is het nog (lang) niet maar in deze NB alvast enkele 
discussiestukken daarover.Inmiddels is 2021 weifelend op gang gekomen. Laten we hopen 
dat we bij de volgende NB zover verlost zijn van het coronaspook dat we ons weer frank en 
vrij kunnen bewegen! Wordt het ook weer wat rustiger aan de waterkant…

Joris Weitjens
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Er is vaak niet veel mis 
met eigen aanwas van 
IJsselmeerkarpers! 
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Contributie 2021

2020 Het jaar van de spookkarpers

Heb je je BVK-lidmaatschap nog niet 
verlengd? Gewoon vergeten of 
uitstelgedrag? Geen probleem hoor, het 
kan nog steeds.  
Ga eerstdaags naar internetbankieren en 
stort (minimaal) €12,50 op het 
BVK-rekeningnummer 
NL84 INGB 0006 4062 31. 
Vermeld ook even je voor-en achternaam.
Voor overschrijvingen vanuit het 
buitenland:
IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
BIC: INGBNL2A

Onze definitie van een ‘spookkarper’? Een karper waarvan het sterke vermoeden bestaat dat 
deze is uitgezet, maar die we niet hebben kunnen matchen aan een plankfoto en waarvan niet 
bekend is waar en door welk uitzetproject deze dan wel is uitgezet. Omdat we een sterk 
vermoeden hebben dat de vis wel in het een of andere uitzetbestand voorkomt, steken wij 
(met name de matching Community) er veel tijd in om tot een match te komen. 
Met name in het afgelopen jaar begon de toename van het aantal spookkarpers op te vallen. 
Deze toename van het aantal spookkarpers valt te verklaren door een aantal 
factoren die samenspannen:
• Het aantal uitgezette (spiegel)
karpers in open water zit nog steeds in de 
lift. Globaal geschat voor Nederland en 
Vlaanderen van nog geen 1000 per jaar in 
2000 tot ruim 10.000 in 2020.`
• Hiermee samenhangend groeien de 
uitzetbestanden en dus de hoeveelheid 
werk voor de matchers. Eenvoudig te 
matchen vissen krijgen al snel voorrang, 
moeilijker te matchen vissen en vissen 
die niet snel gevonden worden blijven 
eerder op de plank liggen. 
• Verspreiding van uitgezette karper stopt 
niet na een paar jaar. Juist volwassen 
karpers gaan vaak (nog) op avontuur, 
zwemmen verder weg en passeren eerder 
obstakels zoals sluizen.
• Ongefotografeerd uitzetten gebeurt 
helaas ook op open water nog steeds.

We begonnen 2020 met een oproep om deze 
spookkarper uit 2002 van de benedenrivieren 
op te sporen. Ook de achtergrond van deze vis 
blijft voorlopig een raadsel.
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Frank van Schaik in september 2020 even herenigd met de Vreemde Vogel, een spookkarper van 
open water waar we wel al heel veel van weten

Om een karper te matchen die zich op meer dan zeg 50 km van het uitzetpunt bevindt, heb je 
naast een goede samenwerking tussen SKP’s veel doorzettingsvermogen en vaak ook best een 
beetje geluk nodig. Hoewel we al veel uitzetbestanden op de OneDrive van de Matching 
Community hebben staan, is het echt een pré gebleken bij het matchen als je snel kunt 
schakelen naar bestanden van de buur-SKP’s. Elke matcher zal herkennen dat je vaak blijft 
volharden in het screenen van de meest voor de hand liggende bestanden, en dat dat verloren 
tijd blijkt te zijn. De match had je mogelijk wel gemaakt als je even snel bij de buren kon 
kijken. Je kunt natuurlijk ook gelijk die buren inschakelen, maar als zij niet erg actief zijn met 
matchen blijkt dat in de praktijk een forse drempel.

Dat we er alles aan willen doen om spookkarpers te ontmaskeren (een tip van de sluier is ook 
al leuk!) heeft vooral te maken met dat juist die mysterieuze verschijningen vaak de mooiste 
verhalen opleveren! Lees op onze website bij Spiegel van de maand maar eens de verhalen 
over de Beuker, de Brute of de Vreemde Vogel. Dat er per saldo elk jaar weer meer 
spookkarpers bij komen is wel zeker en is ook niet erg, maar laten we hopen dat 2021 vooral 
het jaar van de ontmaskeringen wordt!

Joris Weitjens
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OPINIE

Beroepsvissers en uitspoelen
E-mail is inmiddels het nieuwe brieven 
schrijven geworden: voor romantici en liever 
traag levende mensen zoals ik blijft dat 
wennen. Maar: ‘ik zit tegenwoordig ook op 
Facebook’. Een paar maanden nu en ik heb er 
nog geen spijt van. Best gezellig soms, maar 
vooral heel handig om aan 
spiegelkarpermeldingen te komen. 
Ik scoor de meeste meldingen nu zelfs per 
chat… Voor ik op Facebook zat hoorde ik vaak 
dat daar weer discussie was over 
beroepsvissers die onze wateren ‘leegrausten’. 
Omdat wij als BVK al vanaf het begin (2013) 
een dossier aanleggen over verhandelde 
karpers door beroepsvissers was ik heel 
benieuwd naar het bewijsmateriaal. Dat valt 
dus wel mee. Je treft talloze foto’s van spiegels 
op de markt, maar hoogst zelden was daar de 
verdenking: ‘spiegelkarper van open water’.

Is die verdenking er wel dan delen we dat 
met SKP-coördinatoren door het hele land en 
kunnen we zo’n spiegel heel vaak matchen. 
Circa 90% van de uitgezette spiegelkarpers 
in open water is immers gefotografeerd voor 
uitzetting.

Beroepsvissers die iets willen verdienen aan 
het verhandelen van karper zullen grotere 
karpers levend als uitzetters moeten 
verkopen. Dat levert meer op dan op de afslag 
voor vismeel. Het is echter wel veel meer 
gedoe. De beroepsvisser of visafslag moet die 
karpers levend bewaren in een opslag (netten).
Meteen een tip. Ken jij zo’n beroepsvisser of vis-
afslag en heb je een boot? Film zo’n opslag onder 
water en kijk of er op het filmpje spiegelkarpers 
staan. Wij matchen ze graag! 
Waar moeten ze vervolgens heen met die levende 
karper? Welke hsv is nog zo gek jouwe!) dat hij 
wildvangkarpers koopt van een beroepsvisser? Niet 
veel, maar stel dat een betaalwater er wat in ziet. 
Dan zwemmen er dus een aantal riviervissen in een 
betaalwater. Zou dat niet opvallen? 
En denken jullie dat dat onder de pet blijft? 

Partijtje consumptiekarper op de markt. 
Zeker zo’n rijtje karpers van een en dezelf-
de maat (k3) is zelden of nooit wildvang. 
(Ze zouden ze toch niet bewust met de 
koppen de verkeerde kant op leggen…?)

In de Friese boezem mag bijna uitsluitend 
met fuiken op aal gevist worden. Heel soms 
‘lopen’ er karpers in die fuiken, vaak recent 
uitgezette en gedesoriënteerde, karpers, 
zoals deze Tsjech afgelopen zomer. Petje 
af voor de betreffende beroepsvisser die 
karpers altijd terugzet en in dit geval zelfs 
de moeite nam een foto van de linkerflank 
te maken en naar de SKP-coördinator/
matcher (Henri van der Wal) te sturen! 
We kunnen die beroepsvisser best een 
onthaakmat cadeau doen…
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Ik denk van niet. Vroeg of laat krijgen wij ook die spiegels onder ogen en kunnen we zowel 
betaalwater als beroepsvisser ontmaskeren. Nee, dat levert geen strafblad op, maar wel heel 
slechte reclame en een nog slechter imago. En zowel betaalwateren als beroepsvissers moeten 
het hebben van een goed imago! Voor betaalwateren is dat duidelijk. Voor beroepsvissers 
misschien minder, maar reken maar dat er geen beroepsvisser is die niet bevreesd is 
voor ‘nettensnijders’. 

Uitspoelen

Waar we ons denk ik meer zorgen over moeten 
maken is het uitspoelen van karper in zee. 
Op facebook staat een, vanuit ons perspectief 
schokkend, filmpje over in maart 2020 
uitgespoelde karpers die nogal verweesd 
rondzwemmen in zee langs de dijk bij 
Stellendam. Meegesleurd door het 
snelstromende rivierwater van Rijn/Waal en 
Maas door de open deuren van de 
Haringvlietdam.

Hoewel aan de zeekant het water, zeker aan 
het oppervlak, nog een tijdlang zoet/brak 
blijft, brengt het tij bij vloed steeds meer 
zeewater en gaan de Haringvlietsluisdeuren 
dicht of op een kier. Karpers kunnen dan nog 
een tijdje blijven leven in de zoete/brakke laag 
aan de oppervlakte die tegen de kust wordt 
gedrukt. De kans dat ze daarvandaan alsnog 
door de kier geraken lijkt mij vooralsnog niet 
groot, maar dat heeft wellicht ook tijd nodig 
(Zie het verhaal: Zoute spiegels, Spiegel van de 
maand, december 2014).

Zo’n periode met een hoog debiet treedt 
gemiddeld toch wel één keer per jaar op. Het 
is lastig in te schatten hoeveel karpers we op 
deze manier kwijtraken, maar het lijkt mij 
persoonlijk sowieso een veelvoud van wat we 
aan beroepsvissers verliezen. Ik voel me 
vervelend machteloos bij het zien van dat 
filmpje. 

Printscreen van het filmpje van 
uitgespoelde karpers bij Stellendam

In maart 2019 door beroepsvissers aan de kust 
gevangen (uitgespoelde) karpers belandden op 
de markt in Den Haag. Veel ophef, zeker na een 
match met een plankfoto, maar deze karpers 
waren anders ook ten dode opgeschreven 
geweest.
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Is het geen idee om bij een volgende uitspoeling van zoetwatervis als uitzettende federatie een 
beroepsvisser in te huren en ze te vragen, op indicatie van lokale karpervissers, de versufte 
karpers uit de zee te vissen en ze daarna terug te zetten aan de zoete kant in een haven? Dat 
kost je natuurlijk wat euro, maar dat kost uitzetkarper ook. 
Meer in het algemeen geeft dit probleem aan hoe belangrijk het is dat rivieren nog veel meer 
ruimte krijgen om al dat water op te vangen en geleidelijk af te kunnen voeren zonder dat de 
stroomsnelheid zo hoog wordt dat zoetwatervissen kansloos zijn. Ruimte aan rivieren geeft 
dus ook in dit opzicht meer ruimte en levenskansen aan karper! 

Joris Weitjens 

Wij, karpervissers, weten alles van doorzetten. Deze eigenschap komt ons goed van pas aan 
de waterkant. Investeren in voerplekken, in mooi materiaal en vervolgens afzien in weer en 
wind. Alles voor nu en dan een beloning: de roze wolk bij een mooie en welverdiende vangst. 
Dit doorbijten zit in ons karakter. Niet alleen tijdens het vissen, maar ook als we onze zin 
willen krijgen. Onze roep om regelmatige uitzettingen, zodat er voldoende vissen 
rondzwemmen in ons water, is daarom krachtig en we geven niet snel op. 

Ook als de waterbeheerder wel toestemming geeft betekent dat niet dat elke uitzetting 
verantwoord is. Als maatstaf voor de uit te zetten hoeveelheid wordt vaak teruggegrepen naar 
het rekenmodel ‘karperuitzet’ om het aantal vissen te onderbouwen. Aan dit rekenmodel 
hangen echter nogal wat beperkingen. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van nul karpers bij 
opstart en er wordt geen rekening gehouden met zaken als natuurlijke aanwas en 
karperuitzettingen bij de buren. Tel daar de Europese norm bij op dat open water 30 kg 
karper per hectare mag bevatten en je komt als vanzelf uit op gigantische toegelaten hoeveel-
heden ‘uit te zetten’ karper. Over mogelijke effecten van uitzettingen op afgesloten wateren 
waar natuurlijke aanwas niet of nauwelijks voorkomt hoeven we niet lang te discussiëren. 
Zet niet uit en zo’n bestand neemt langzaam af. De steeds schaarsere bezetting leidt over het 
algemeen wel tot steeds grotere vissen, maar uiteindelijk is dit mooie bestand ten dode 
opgeschreven. 

Sinds de in 2016 door de unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland getekende 
overeenkomst met betrekking tot richtlijnen voor karperuitzet hebben we het op 
drukbevaren wateren niet zo moeilijk meer. Karpers uitzetten wordt in de regel toegestaan. 
Lastiger is het om toestemming te krijgen voor de vaak ‘mooiere’ stekken midden in de 
natuur zoals in polders en ‘kader-richtlijn water’(KRW) wateren waar een natuurfunctie op 
zit. Zeker natuurbeschermingsorganisaties staan niet bekend om hun welwillendheid waar 
het gaat om uitzetten van vissen zoals de karper. Om deze natuurbeheerders te overtuigen dat 
het nut (blije karpervissers) slechts gepaard gaat met minimaal risico (impact op het 
ecosysteem) moet er een goed onderbouwd plan komen. Daarna moet er gelobbyd worden 
en dan is het meestal een kwestie van de lange adem. Niet zelden wordt helaas al snel een 
(intentie tot) nee gecommuniceerd door zo’n waterbeheerder. Een niet erg constructief nee, 
want we weten allemaal dat karpervissers, als er geen officieel pad is, zelf wel een weg vinden 
om hun doel te bereiken.

Karperbeheer beter bekeken

Hoeveel uitzetten?
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Zet daar tegenover heel veel karper uit en je hebt kans op sterfte van de oorspronkelijke 
populatie, plus dat de uitgezette vissen door overbezetting maar matig groeien. Streven naar 
een balans is de oplossing: regelmatig met beleid kleine uitzettingen zodat een gezond 
bestand overblijft met jongere en oudere vissen. En als de tussenweg niet gezocht of 
gevonden wordt,dan wordt men door schade en schande vanzelf wel wijs. Nu steeds meer 
hengelsportverenigingen en federaties onder druk van karpervissers en mede geïnspireerd 
door succesverhalen van de SKP’s structureel en (meestal legaal) karpers uitzetten op het 
open water gaat het bovenstaande over de mogelijke effecten van uitzettingen ook daarop.

De afgenomen natuurlijke aanwas en jarenlange afwezigheid van uitzettingen in het tweede 
deel van de vorige eeuw leidde in open water tot een afname van de totale karperpopulatie en 
het nagenoeg verdwijnen van de spiegelkarper. De uitzettingen van de afgelopen twee 
decennia hebben duidelijk invloed op de populatie: het percentage spiegelkarpers is fors 
omhooggegaan en de spiegelkarpers van de eerste lichtingen bereiken ondertussen 
respectabele afmetingen. De eerste negatieve effecten op het open water worden trouwens 
onderhand ook duidelijk, zij het een stuk minder evident dan op afgesloten water. In zones 
waar flink uitgezet wordt verdwijnen de grote jongens (tijdelijk) van het toneel en domineren 
de kleintjes de vangsten. Ook hebben op sommige plaatsen, zeker rond de uitzetpunten, 
spiegelkarpers de overhand gekregen. Al ruim tien jaar klinkt vanuit de BVK de roep, om ook 
daarin balans te houden, bijvoorbeeld door meer (edel)schubkarper uit te zetten.

De winter, een mooie tijd van het jaar om eens na te denken over onze BVK-doelstellingen. 
Ate gaf al een mooie voorzet. Hij eindigde met de BVK-doelstelling: het beschermen van 
gewaardeerde en bijzondere karperbestanden. Daar hoeven we wat mij betreft niet aan te 
tornen, al zal je waardering voor een bestand afhangen van je persoonlijke perspectief. 
Sommige karpervissers, als je ze al zo mag/moet noemen, maakt het minder uit wat ze 
vangen, als ze maar vangen en overbezette polders en vijvers zijn aan hen prima besteed. 
Ik merk zelf dat ik de laatste jaren een beetje anders ben gaan denken over die polders en 
vijvers waar iedereen een karpertje kan of moet kunnen vangen. Karpers kunnen daar niet tot 
wasdom komen en misschien nog erger, zitten opgesloten.

Waar door beheerders in open water gemakkelijk overheen wordt gekeken is de trend van 
natuurlijke aanwas. De laatste jaren zien we steeds vaker voorbeelden van geslaagde voor-
planting in open water. Zeker gezien het veranderen van het klimaat, opwarming van het 
water, is het zaak de situatie nauwlettend in de gaten te houden en uitzetprogramma’s daarop 
aan te passen. Een doordacht uitzetbeleid met meerjarenplanning en kritisch monitoren van 
het karperbestand is daarom ook op open water broodnodig! Reden voor de BVK om dit punt 
vooraan op de agenda voor het komende jaar te zetten. Misschien hoeft er wat betreft omvang 
van uitzettingen nog niet op een rem getrapt worden, maar onderhand wordt het wel tijd om 
te bepalen waar dat rempedaal eigenlijk zit. Het komende jaar kunt u dus van ons met oog 
op bovenstaande meer opinie verwachten met betrekking tot uitzetten op open water. Dit om 
ons doel niet uit het oog te verliezen: Het behouden en waar wenselijk uitbreiden van 
voor karpervissers aantrekkelijke karperbestanden.

Ate Loonstra

Balans vinden en houden

Ruimte voor karper
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Sinds ik, dankzij de resultaten van SKP-monitoring, beter weet hoe verspreiding en migratie 
van karpers er op rivieren, meren en boezemstelsels uitziet, heb ik daar meer moeite mee 
gekregen. Hoe natuurlijk veel polders van ons er door een roze bril ook mogen uitzien, het 
zijn best vaak zielige afvoerputjes van gierende grootagrariërs. Karper is daar niet zelden de 
dominante soort. Dat is geen toeval. Bij gebrek aan waterplanten en snoek vindt er in het 
gemakkelijk opwarmende water jaar in jaar uit succesvolle paai plaats met alle gevolgen van 
dien. Het zou nog tot daaraan toe zijn als die karpers hun gehele natuurlijke cyclus konden 
voltooien, maar wat ontbreekt is de mogelijkheid om weg te trekken, het open water op. 
Hoe graag ze ook willen, ze stoten hun neus tegen sluis, gemaal of dijk.  Ze zitten als het ware 
opgesloten in hun eigen paaigrond.

Gelukkig maar dat water- en natuurbeheerders ook zien dat het niet goed gaat met die
inklinkende, verdrogende polders. We mogen hopen dat op termijn gemalen en sluizen beter 
passeerbaar gemaakt worden zodat vis, ook karpers, daarvandaan het boezemwater, 
de rivieren weer weten te bereiken.

Opgesloten in hun eigen paaigebied

Onneembare vesting voor karpers: 
alleen in Noord-Holland zijn er al 
vele honderden gemalen!
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Polders kunnen op die manier fungeren als kraamkamers voor open water. Nee, die, qua 
bouw, aan ondiepe polders aangepaste verwilderde schubkarper is in het algemeen niet het 
karpertype dat onze voorkeur heeft op open water. Gelukkig zijn er meer ontwikkelingen.

De laatste tien jaar verandert er op open water het een en ander ten gunste van de karper. 
De hoogwatercrisis midden jaren 1990 zorgde voor een omslag in het denken over veiligheid 
in het waterbeheer. Het rivierwater uit de Ardennen en Duitsland bleek veel meer ruimte 
nodig te hebben in onze delta dan gedacht. Op een haar na ging het mis. Sindsdien zijn zowel 
de politiek als alle waterbeheerders in de lage landen overtuigd van de noodzaak om waar 
mogelijk rivierwater de ruimte te geven. Vloedvlaktes, overstromingsgebieden, het zal ook 
voor karper als muziek in de oren klinken. Geschikt paaisubstraat en nog belangrijker een 
geschikte omgeving om op te groeien! Steeds vaker zien we in open water de resultaten van 
geslaagde paai van karper. En ja, als we die aanwas zien worden we (althans ik) als 
karpervisser wel enthousiast. Prachtige kruisingen waar je het edelbloed, te danken aan de 
SKP-uitzettingen, zo aan afleest.

Wat mij betreft ondersteunen we deze ontwikkelingen als BVK volmondig ook al zal het 
wellicht sommige uitzetprogramma’s overbodig maken en zal die ontwikkeling (natuurlijke 
aanwas) het volgen van uitgezette karpers bemoeilijken. Zover is het echter nog lang niet. 
De negatieve trend van natuurlijke aanwas die sinds 1990 in open water te zien is, is miss-
chien op dit moment hier en daar aan het ombuigen, maar niet meer dan dat. Tot die tijd 
kunnen we wellicht met een extra argument aankloppen bij natuurbeheerders die 
karperuitzettingen tegenhouden: “Luister natuurbeheerder, karper is een ingeburgerde 
vissoort die in robuuste watersystemen zich in stand kan houden, mits we met z’n allen 
zorgen voor meer natuurlijke overgangen tussen water en land en tussen polder en rivier. 
Daarin kunnen we elkaar steunen. Gun ons ons tot het zover is, die minimale uitzettingen!”

Joris Weitjens

Ruimte voor rivieren

Natuurlijke aanwas 
Biesbosch 2020. 
Hoeveel van deze prachtige 
kruisingen (ongetwijfeld 
product van kruisingen met 
projectspiegels) 
de komende twee 
winters overleven moeten 
we afwachten. 
De snoekstand is aldaar 
alvast florissant.
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Overleving was het centrale BVK-thema voor 2020. Helaas hebben we over dit boeiende 
onderwerp nog niet op een meeting met z’n allen kunnen brainstormen en bomen. Toch 
kwam het in menige mailwisseling ter sprake en uiteraard blijven we zelf ook ‘doorcijferen’ 
met terugmeldingen. Als ik op dit moment toch een paar voorlopige en voorzichtige 
conclusies en indrukken zou moeten omschrijven wat betreft overleving van uitzetlichtingen 
in open water zijn het deze:

Voorlopige conclusies op basis van terugmeldpercentages (tmp).

• Overleving van uitzetspiegels is veel problematischer dan we aannamen voor we in 1998             
met SKP begonnen. Meer dan 50% sterfte in de eerste twee jaar komt vrij veel voor en van 
enkele lichtingen heeft waarschijnlijk minder dan 20% het eerste jaar overleefd.

• Er zijn grote verschillen tussen uitzetlichtingen en ook tussen uitzetlichtingen van hetzelfde 
uitzettype.

• Opslag- en vervoersschade hebben behoorlijke impact op de overleving.

• Aan de beschikbare cijfers valt niet af te lezen dat voorjaarsuitzettingen (februari/april) het 
veel beter of slechter doen in vergelijking met novemberuitzettingen.

• De lichtingen van de (pure) Valkenswaardbloedlijn (tussen 1998 en 2006) doen het qua 
overleving matig tot slecht, met uitzondering van de 2001-lichting rijenkarpers.

• Kruisingen tussen Valkenswaardbloedlijn en consumptierassen doen het qua overleving 
veel beter tot goed.

• Veel uitgezette types, zoals het Brennen-type, de (verschillende) producten van Peschkes 
en de Duitsers (Dresdentype) die jaren werden geleverd via Viskweekcentrum Valkenswaard 
scoren wat overleving betreft gemiddeld, afhankelijk van de conditie/toestand van de 
uitgezette karper.

De lichting Vandeput 2020 
belooft veel goeds, maar aan 
schoonheid kun je de 
overlevingskansen niet 
aflezen (Foto: Ton van der 
Spiegel) 

Thema Overleving
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Voorlopige indrukken

• Van de lichtingen mooi beschubde spiegelkarpers na 2014 doen de Tsjechen het prima, 
terwijl de Special Carp de kroon spant met tot nu toe bij elke lichting een opvallend hoog 
terugmeldpercentage (overleving).

• De lichtingen Valkenswaarders nieuwe stijl (vanaf 2016) doen het zeer wisselend. Lichting 
Valkenswaard/Vandeput 2016 (vrij hoog gebouwde) doet het goed. De lichtingen 2017 en 
2018 Vandeput blijven vooralsnog opvallend achter qua tmp.

Uiteraard is dit een (door)lopend onderzoek en we zijn en blijven zeer benieuwd naar jullie 
ervaringen, zeker ook met kweekproducten waar wij nog onvoldoende informatie en 
resultaten van hebben gezien. Komende maanden gaan we aan de hand van de 
terugmeldcijfers van zoveel mogelijk SKP’s ook de lijst uitzettypen op de website aanpassen. 
Hoe meer gegevens we daarvoor beschikbaar hebben des te beter het is. Alvast bedankt voor 
het delen van jullie terugmeldpercentages.

Joris Weitjens

Geslaagde opkweek Redmire-karpertjes

Hoe het begon

Sommige leden van de BVK hebben een eigen 
kleinschalig kweek of opkweekproject. 
Eigenlijk een hobby binnen een hobby. 
Behalve dat het leuk is, is het natuurlijk ook 
heel leerzaam om kleine babykarpertjes op te 
zien groeien. Zo kreeg ondergetekende hier 
in Zuid-West Frankrijk in het voorjaar van 
2018 een partijtje piepkleine, zogenaamde 
‘Leneykarpertjes’ in handen, die rechtstreeks 
afstammen van de karpers uit de beroemde 
Redmirepool in Engeland. Hierbij het verslag 
over de opkweek van deze visjes die ik in een 
eerder artikel ooit ‘levend antiek’ 
heb genoemd.

Levend antiek

Een Engelse vriend die vlakbij mij in Frankrijk woont mij is sinds zijn jeugd bevriend met 
iemand die karpers kweekt in zijn achtertuin in Engeland. De gebruikte ouderdieren in zijn 
vijvers zijn deels afkomstig uit de Redmire Pool en voor een ander deel nakomelingen van 
karpers die afstammen van dezelfde bloedlijn, maar die op een ander water zijn geteeld. De 
kweker gaf in het voorjaar van 2018 een aantal visjes aan mijn Engelse vriend, maar omdat 
deze niet over een geschikte opkweekvijver beschikte spraken we af dat ik zou proberen om 
de visjes op te kweken. Bij het partijtje karpertjes dat ik ontving zat qua beschubbing van 
alles (volschub) spiegels, leders, rijenkarpers en schubkarpers. De hoofdmoot bestond uit 
zogenaamde ziplinears, rijenkarpers met een strakke uniforme schubbenrij op de flanken.
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De karpertjes hadden maandenlang in een 
overbevolkt aquarium gezeten en het mag 
geen wonder heten dat ze veel te klein waren 
voor hun leeftijd. Elf maanden oud en de 
meesten waren niet langer dan 4 cm… 
Behalve dat ze piepklein waren zag ik ook dat 
er veel visjes bij zaten met vindeformaties en 
vergroeiingen. Ik had er eerlijk gezegd weinig 
fiducie in, maar ondanks dat liet ik de meer 
dan 60 minivisjes los in een goed begroeide 
kleine vijver. 
Hopelijk werden ze niet gelijk allemaal 
opgegeten door de talrijke vijanden in het 
vijvertje zoals waterroofkevers, jonge baarsjes 
en zonnebaarsjes…

De kleine visjes waren duidelijk flink gegroeid

Ik liet ze los in een goed begroeid vijvertje

Opkweek

Ik voerde regelmatig heel fijne vismeelpellets en in december 2018 liet ik de vijver leeglopen 
om te kijken wat er over was gebleven van het clubje minikarpers. Er bleken nog 21 vissen 
over te zijn. De allerkleinste visjes en degenen met de meeste vergroeiingen hadden het niet 
gered. De overlevers waren echter in 8 maanden naar zo’n 20 cm. doorgegroeid. 
Het hele stel werd overgebracht naar een andere vijver om weer verder te groeien. Bij die 
andere vijver heb ik een pomp hangen die de hele dag water uit het grote meer in de vijver 
pompt. Zo kun je de vissen door de continue stroming en aanvoer van vers water de illusie 
van ruimer water geven. Door de continue waterverversing en het instromende klaterende 
water wordt extra zuurstof geproduceerd en worden de groei en gezondheid duidelijk ge-
stimuleerd. Zo’n anderhalf jaar werd er niet echt omgekeken naar de Redmire-karpertjes. 
Ja, natuurlijk werd er regelmatig gevoerd, maar de vijver werd verder met rust gelaten. 
Toen ik in de zomer van 2020 wat drijvende pellets aan het oppervlak strooide was ik blij 
verrast te zien dat er een paar prachtige rijenkarpers met flinke en brede ruggen aan het 
oppervlak verschenen. Ook zag ik minstens één volschubspiegel en wat schubkarpers. 
Zo te zien hadden de kleine visjes duidelijk een flinke groeispurt doorgemaakt…
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Afvissen

In december van 2020 was het zover. Ik had afgesproken met mijn Engelse vriend, waar ik 
de vissen oorspronkelijk van had gekregen, dat hij minstens de helft van de overgebleven 
karpers zou mogen hebben voor zijn eigen water, dus hij gaf de dag van afvissen ook acte 
de présence op mijn terrein. De pomp die normaal in het meer hangt werd nu in de vijver 
gehangen en de vijver werd leeggepompt. Een spannend moment. Wat zou er nog in de vijver 
zitten? Er bleken nog 17 karpers overgebleven, allemaal 2 tot 3 kg. zwaar. Opvallend was dat 
de grootst gegroeide vis een rijenkarper betrof. In het begin, toen de karpertjes werden 
uitgezet, waren de grootste vissen de schubkarpers. De volschubspiegels, de schubkarpers en 
de overige rijenkarpers waren allen ongeveer van hetzelfde formaat, maar enkele 
lederkarpers behoorden zowel tijdens het uitzetten als bij het afvissen duidelijk tot de kleinste 
vissen in de groep.

Tot mijn verrassing zat er behalve de karpers ook nog een snoek bij van circa 60 cm. plus wat 
witvis waar onder een schooltje vetjes, een soort die ik hier nooit eerder waarnam. Omdat ik 
eigenlijk te veel karper heb op dit moment heb ik uiteindelijk maar 6 vissen zelf gehouden. 
Een schub, twee volschubspiegels en drie rijenkarpers. Ik laat ze deze winter nog even in hun 
opgroeivijver i.v.m. met mogelijke aalscholvervraat, maar in het voorjaar ga ik ze uitzetten op 
groter water. Hopelijk weten ze ondanks hun groeiachterstand in hun eerste jaar toch nog uit 
te groeien tot een redelijk formaat vissen. Tot zover mijn verslag over deze 
beroemde karperbloedlijn.

Robert Paul Naeff

De grootste van het stel 
Leneykarpers

MC-nieuws

Nieuws Matching Community

Met de BVK stimuleren we al vanaf de oprichting samenwerking tussen SKP’s op open 
water. Met de Matching Community krijgt die samenwerking steeds meer vorm. 
Het streven van de MC is om zoveel mogelijk plankfoto’s van uitzettingen in open water 
op onze OneDrive te krijgen om zo zoveel mogelijk vissen te kunnen matchen.
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Regio Zwolle heeft de matching van SKP IJssel en SKP Veluwe-randmeren in handen van 
de MC gelegd. Een hele uitdaging want het zijn beide grote projecten met veel plankfoto’s 
die teruggaan tot 2000 en waarvan een groot deel uit kale spiegels bestaat. Toch gaan we die 
uitdaging graag aan, temeer omdat we heel benieuwd zijn naar groei en vooral migratie van 
zeker de oudere lichtingen.

We zijn verheugd dat ook SKP Twentekanaal inmiddels (een deel van) hun uitzetbestanden 
met ons heeft gedeeld. Hoewel de matching daar redelijk loopt is enige hulp van de MC 
daarbij nooit weg. Bovendien staat het Twentekanaal in de benedenloop in verbinding via een 
schutsluis met de IJssel. Grote kans dus op migratie richting dit SKP en vice versa.
De oudgedienden onder ons herinneren zich vast nog SKP-Zuid-Willemsvaart Veghel, 
enthousiast aangevoerd door Peter Otte. Een SKP dat in 2005 begon met uitzetten. Het was 
een van de projecten die aan hun eigen succes ten onder dreigden te gaan. De vissen groeiden 
als kool en lokale karpervissers boycotten het melden van spiegelkarpers uit vrees voor hun 
stekken. Peter Otte gooide de handdoek in de ring en keerde uiteindelijk z’n rug naar de 
karperwereld. Jammer, ook voor de BVK want Peter steunde ons met raad en daad. Al vanaf 
dag 1 van dit project was er één melder die een groot deel van de meldingen voor zijn 
rekening nam: Eric Hermes. Hij nam onlangs contact op met de Matching Community en 
tot ons genoegen bleek hij het archief Zuid-Willemsvaart nog aardig te hebben 
bijgehouden al die jaren!

Wat verstaan we eigenlijk onder open water? Zeker nu we er steeds vaker achter komen dat 
ook vanuit polders karpers op rivieren en kanalen terechtkomen zien we steeds meer het 
voordeel, misschien zelfs de noodzaak, van uitbreiding met uitzetbestanden die slechts één 
sluis van elkaar verwijderd liggen. 
Intussen hebben we 25 verschillende waterstelsels op onze OneDrive. Ja, de indeling is 
arbitrair maar is eenvoudig aan te passen. Soms bieden SKP’s spontaan aan om hun 
uitzetbestanden (ook) onder te brengen op de MC-OneDrive, soms gaat er wat tijd en moeite 
overheen voor we SKP-coördinatoren/visrechthebbenden zover krijgen dat ze hun 
uitzetbestanden met ons delen. Het ene SKP laat de gehele matching van hun SKP aan de 
Matching Community over en anderen bieden ons alleen de mogelijkheid om die 
uitzetbestanden te gebruiken als secundaire zoeklocatie voor elders niet te matchen 
spiegelkarpers. 

Nieuwe aanwinsten

Deze indrukwekkende 
IJsselspiegel 
(Valkenswaard 2004) van 
Bjorn Wolters matchten 
we afgelopen jaar via 
facebook
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Eric Hermes in 2010 met wat we nu de 
ZW-V 06200 zouden noemen op 10 kg. 
Inmiddels is deze vis al teruggevangen op 
22.8 kg!

Intussen zijn er ook al nieuwe 
uitzettingen geweest in enkele stuwvakken van 
de Zuid-Willemsvaart en ligt het 
oppakken van de matching van dit 122 km 
lange kanaal voor de hand. Net als Eric zijn 
wij ook heel benieuwd of we projectspiegels 
van die eerste lichtingen van de Zuid-Wil-
lemsvaart, waaronder ook de Valkenswaard/
Villedon 2006-lichting, elders (denk aan de 
Maas en zelfs benedenrivieren) als onge-
matchte (spook)karpers zullen aantreffen. 
Komende winter gaan we zien hoe we de 
matching van deze SKP’s vorm gaan geven. 
Het blijft zo dat we graag nieuwe matchers 
verwelkomen. Met het oog op 
belangenverstrengeling hebben we een 
uitgesproken voorkeur voor matchers die niet
actief op karper vissen in het watersysteem waar ze matchen. Als je geroepen voelt en 
interesse hebt om te helpen matchen voor bijvoorbeeld een van deze vier SKP’s kun je je bij 
Joris of Filip opgeven voor de Matching Community.

Het oudste SKP in Vlaanderen heeft (sinds de opstart in 2001) al flink wat 
verantwoordelijken en screeners de revue zien passeren. Langer dan een jaartje of vijf hielden 
de meesten het niet vol. Dit jaar nam Owen Janssens het stuur over, en bezorgde ons al 
spontaan zijn bedenkingen van pakweg 6 maanden ‘matchen’. Lees maar even mee.

SKP Kort – Vlaanderen

In juni werd ik aangesteld als 
verantwoordelijke voor de IJzer en het 
Ieperleekanaal. In de periode van juni tot 
het einde van het jaar heb ik alle vangsten 
bijgehouden. Tussen de vele schubkarpers die 
werden gevangen, kwamen er toch ook 
redelijk wat spiegels boven water. 
Er werden 66 meldingen gemaakt door 32 
verschillende vissers. Exact 21 daarvan kon ik 
herkennen als uitzetspiegels.

Geen enkele vis kwam uit de lichting van 2001, wat best opmerkelijk is. Hoeveel spiegels van 
deze lichting (2001: 120 stuks uitgezet) leven er nog? Kennen die vissen de kneepjes van het 
vak en laten ze zich zo minder vangen? Twintig terugmeldingen zijn van de lichting uit het 
jaar 2006 (202 stuks uitgezet). Waaronder vijf unieke spiegels die voor het eerst teruggemeld 
werden. Zeer indrukwekkend aangezien deze vissen er toch al een ruime tijd zwemmen!

SKP IJzer en Ieperleekanaal
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Bij die 20 terugmeldingen zijn er een paar vissen meerdere keren gevangen, een bepaalde vis 
zelfs tot drie keer toe (foto). Dit gaat hier dus niet over 20 maar 15 unieke vissen! Het 
gemiddeld vangstgewicht schommelt rond de 11,5kg, en dat mag je gerust een tikkeltje 
tegenvallend noemen. Is dit te wijten aan het type kweekkarper dat toen geleverd werd? 
Of toch het ontbreken van het ideale natuurlijk voedselaanbod?

Axel Capelle kon IJzer-306 drie keer 
vangen op een korte periode

De lichtingen op het Ieperleekanaal Hogepand hebben minder succes. Er zijn 3 uitzettingen 
gedaan op het hoge pand. In 2003, 2019 en 2020. De laatste 2 zijn zeer recente lichtingen dus 
in de loop der jaren hoop ik wat meldingen binnen te krijgen van deze vissen. 
Toch kreeg ik een melding van een visje uit de lichting van 2020! De dag na de uitzetting 
werd deze al gevangen door een wedstrijdvisser. Uiteraard ben ik er me van bewust dat niet 
iedereen zijn vangsten meldt. Ik hoop op een nog beter jaar in 2021 met vele inzendingen van 
enthousiaste vissers!

Owen Janssens

SKP Kanaal Gent – Oostende

Ook dit SKP loopt al een tijdje, en kent jaarlijks flink wat meldingen. Denk hierbij aan een 
jaargemiddelde van om en bij de honderd matches. Net voor verschijnen van deze 
nieuwsbrief werd al even de balans voor 2020 opgemaakt. Een berg cijfers resulteerden in 
flink wat tabelletjes en grafiekjes. Voer voor een jaarlijks rapportje, de ruimte in deze 
nieuwsbrief is te beperkt om alles weer te geven. Toch maar even een aspect toelichten waar 
we allemaal wel nieuwsgierig naar zijn: de groei van de uitzetspiegels 
(in dit geval de spiegels die in West-Vlaanderen werden uitgezet). 
De tabel toont de gewichtstoename (dus niet het vangstgewicht) per uitzetlichting.



18NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Hoopvol is het gegeven dat elke lichting een toename ten opzichte van de voorgaande jaren 
vertoont. Het dipje in de lichting van 2009 is inmiddels helemaal opgehaald. Hoe zo’n dipje 
ontstaat? Simpel eigenlijk. Het blijven momentopnames, fragmenten. In 2018 en 2019 lieten 
de zware jongens verstek gaan, en domineerden de spiegels met een kleinere 
gewichtstoename de vangsten. In 2020 waren de ‘toppers’ opnieuw van de partij 
(denk hierbij aan vissen tussen de 15 en 18kg). Gelukkig maar. 
Benieuwd of deze tendens zich nog een tijdje kan doorzetten!

Filip Matthys 

SKP Kort – Nederland 

Overzicht SKP-Rijnlands boezem-zuid

Meldgeschiedenis

SKP-Rijnlands boezem-zuid is een van de eerste SKP’s en zelfs al voor 1998 werd er 
spiegelkarper (toen nog ongefotografeerd) uitgezet in dit uitgestrekte open water. Net als 
bij zoveel andere SKP’s van het eerste uur leek de matching en monitoring te verwateren, 
tot Jochem Diederiks van de Karpercommissie Leiden zijn schouders eronder zette. Het is 
thans een van de meest bloeiende SKP’s. Afgelopen zomer begroette dit SKP een welverdiend 
cadeau: een 28 kg zware projectspiegel, voor zover wij weten de grootste gematchte 
projectspiegel van de lage landen! 
Jochem deelt in deze bijdrage met ons vele interessante feiten en cijfers van dit bijzondere 
SKP.

Tussen 2000 en 2008 zijn er jaarlijks uitzettingen geweest in Rijnlands boezem. Van 2008 
tot 2016 is er een stop geweest. In maart 2016 hebben we met de nieuw samengestelde 
‘Karper Commissie Leiden’ een herstart gemaakt, en zetten we weer jaarlijks karpers uit.

In de beginperiode was de bekendheid met het SKP gering en moesten de terugmeldingen 
echt nog op gang komen. Tot 2010 groeide het aantal meldingen tot zo’n 30 per jaar. Onder 
meer door het organiseren van de jaarlijkse Leidse Spiegelkarperavond, waar de jaar-
resultaten van het SKP met geïnteresseerden werden gedeeld, kwam er langzaam schot in de 
meldbereidheid. Tegen 2015 kwamen er al jaarlijks tussen de 50 en 100 meldingen binnen.
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Vanaf de herstart van de uitzettingen in 2016 zijn we begonnen met onze facebookpagina 
‘Karper Commissie Leiden’, hierdoor schoot het aantal melders en meldingen omhoog. 
2016  176 meldingen 
2017  244 meldingen 
2018  395 meldingen 
2019  458 meldingen 
Veruit het grootste gedeelte van de meldingen betreft spiegels, maar we krijgen ook 
meldingen van schubs en bijzonderheden als koi’s, (grote) grassers, steuren en grote en/of 
albino meervallen binnen.’
Inmiddels doen we met de karpercommissie naast het Rijnlands Boezem SKP nog wat andere 
uitzetprojecten en krijgen we ook meldingen voor andere SKP’s binnen, alles bij elkaar zitten 
we voor 2020 al ver in de 600 meldingen. Een goeie 500 meldingen hiervan komt van 
Rijnlands Boezem.
Tot nu toe hebben we dit jaar 384 matches kunnen maken.
50 karpers zijn duidelijk afkomstig van uitzet, maar kunnen we niet 100% matchen. 
22 ‘wildbloed’ spiegels
30 schubs die niet afkomstig zijn van het SKP
10 spiegels met een foto van de ‘verkeerde’ flank
10-tal bijzonderheden zoals koi’s en steuren
En nog een 30-tal huiswerkvissen waar we komende winter nog achteraan moeten…

Afdeling bijzondere meldingen!

Terugmeldcijfers

Voor we de terugmeldcijfers presenteren is het handig om wat achtergrondinformatie te heb-
ben bij die cijfers. Er zijn verschillende factoren die het terugmeldpercentage (tmp) 
beïnvloeden. In het algemeen zal het percentage vissen dat daadwerkelijk rondzwemt (iets) 
hoger liggen dan het berekende terugmeldpercentage.
Een aantal factoren dat het terugmeldpercentage beïnvloedt:

•  Rijnlands Boezem is een groot open divers watersysteem van meer dan 4000 hectare, 
bestaande uit grote plassen, kanalen en open polderwateringen. Hierdoor is het goed mogeli-
jk dat het percentage vissen dat daadwerkelijk nog rondzwemt (iets) groter is, maar wat wel 
opvalt is dat we veel van de vissen die worden teruggemeld, ook van verschillende plaatsen, al 
eens eerder hebben teruggezien.

• Door ondermeer slechte foto’s en daarmee twijfelaars bij de matches (zeker bij lichtingen 
met kale vissen), ontstaat er een foutmarge in de cijfers, echter is deze relatief gering.
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• Zeer waarschijnlijk zijn er ook gewoon vissen bij, die niet zo snel op vissersaas gevangen 
zullen worden.

• We delen de boezem met verschillende uitzettende SKP’s: SKP RB-noord (hsv Haarlem 
plus federatie Midwest-Nederland) en SKP Nieuwe Meer (AHV). Hoewel de samenwerking 
(binnen de Matching Community) steeds beter wordt, blijven er zeker (nog) meldingen van 
uitgezwermde projectvissen verloren.

• En helaas is het nog steeds maar een relatief klein gedeelte van de (karper)vissers, dat hun 
vangsten terugmeldt bij de SKP’s. Uiteraard drukt dat het tmp.

Van 2000 tot en met 2008 zijn er uitzettingen geweest van verschillende bloedlijnen. Alle 
lichtingen werden geleverd door/via kwekerij Valkenswaard.
In 2000 is bij de start van SKP-Rijnlands boezem-zuid een 20-tal spiegels uitgezet. Daar is 
helaas nog nooit eentje van teruggezien (0%)
- 2001; +/- 125 stuks 2001-rijenkarpers (Valkenswaard) gemiddeld 1 kg, helaas slechts 
gedeeltelijk gefotografeerd, een 10-tal individuen minimaal 1x van teruggezien.
- 2003; 489 stuks mix Duits + Valkenswaarders, gemiddeld 2 kg, 61 individuen teruggezien = 
13%
- 2004; 252 stuks Villedonners, gemiddeld 2 kg, 28 teruggezien = 11 %
- 2005; 314 stuks Duits, gemiddeld 2 kg, 84 teruggezien = 27%
- 2006; 515 stuks Villedon/Valkenswaard, gemiddeld 0.9 kg, 88 teruggezien = 16%
- 2007; 264 stuks Villedon/Valkenswaard, gemiddeld 1.75 kg, 40 teruggezien = 15%
- 2008; 195 stuks mix Duitse + Villedon/Valkenswaard, gemiddeld 2.5 kg, 95 teruggezien = 
49%

Groei
De ‘Beer van de Boezem’ zoals in de vorige Nieuwsbrief van de BVK te lezen valt, is 
afkomstig uit de 2006 Villedon/Valkenswaard lichting, bij ons (nog) niet direct een 
lichting met heel veel heel grote vissen, alhoewel we de laatste jaren nog wel steeds zwaarder 
wordende exemplaren zien verschijnen: een kleine 30 vissen van de 88 stuks die we tot nu 
toe uit deze lichting hebben teruggezien zitten inmiddels rond de 15 kg, 2 vissen rond de 20 
kg en dan dus de Beer op 28 kg. We zijn dan ook zeer benieuwd wat deze lichting ons in de 
toekomst nog gaat brengen!

Joost Zijerveld met zijn ongelooflijke spiegel van 28 kg
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SKP-Weesp en omstreken

Ten tijde van de vorige BVK-Nieuwsbrief stond de teller voor het Weesper SKP op 58 
gematchte vissen. De afgelopen maanden is dat aantal verder opgelopen. Uiteindelijk zijn 80 
vissen gematcht aan 1 van de 710 sinds 2001 uitgezette spiegelkarpers. Voor de volledigheid 
moet ik wel melden dat ik ook de door Sportvisserij Mid-West Nederland (SMWN) op de 
Vecht uitgezette vissen van 2018 (55 stuks) en 2019 (59 stuks) meeneem in mijn zoektochten. 
Met name de recente Special Carp uitzettingen van de AWHB en SMWN doen het erg goed. 
Van 109 Special Carps, uitgezet in december 2019, zijn maar liefst 28 vissen 1 of meerdere 
keren gevangen en gemeld (25.6%).  Zo’n hoog terugmeldpercentage in het eerste jaar heeft 
verder geen enkele lichting van het Weesper SKP gehaald. Sterker nog, alleen de 2001 
rijenkarper-lichting komt in de buurt, maar daarvoor was bijna 20 jaar meldingen 
verzamelen nodig. Als de voortekenen niet bedriegen zou deze 2019 lichting wel eens een heel 
mooie serie vissen kunnen worden waar we nog jaren plezier van gaan hebben.

Van de drie Villedon/Valkenswaard lichtingen bij elkaar, hebben we van de 974 uitgezette 
vissen er tot nu toe 221 stuks teruggezien. 62 stuks hiervan zitten tegen of over de 15 kg en 5 
stuks tegen of (net) over de 20 kg.
Van de uitzettingen 2003-2004-2005 bij elkaar, hebben we van de 1055 uitgezette vissen er 
tot nu toe 173 stuks teruggezien. 82 stuks hiervan zitten tegen of over de 15 kg en 16 stuks 
tegen of net over de 20 kg. 
 
Vang ze…en meld ze terug!

Jochem Diederiks
‘Karper Commissie Leiden’

Jonathan Thunderman ving 
afgelopen jaar deze prachtige 
Weesper 2001 rijen.

Ik heb ook toegang tot in totaal bijna 500 plankfoto’s van in het voorjaar van 2015 uitgezette 
spiegelkarpers van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) bij Nigtevecht (82), Maarssen (89), 
Houten (268) en Tiel (54). Afgelopen jaar heb ik 2 vangsten uit onze regio weten te matchen 
aan de uitzetting van de AUHV bij Houten, 8 aan de uitzetting van de AUHV bij Maarssen en 
5 aan de uitzetting van de AWHB bij Nigtevecht.
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Opvallend is dat slechts 3 meldingen van het ARK kwamen en 12 van zijwateren of zelfs 
verder weg gelegen wateren zoals het IJmeer. Zouden de meeste vissen het ARK verlaten 
hebben, of wordt daar gewoonweg te weinig gevist of gemeld? Het zou mooi zijn als vissers 
van het ARK hun spiegelvangsten bij mij gaan melden en we meer zicht krijgen op wat er 
werkelijk in het kanaal rondzwemt.

We zijn in 2020 flink verwend met meldingen en daar zitten zoveel mooie meldingen tussen 
dat het moeilijk kiezen is. Gelukkig hebben we onze rubriek Spiegel van de maand en verder 
gebruiken we bijzondere meldingen, met toestemming van de melder, ook graag voor 
publicaties in bladen enzovoorts. Soms levert dat een dubbelpublicatie op. We hopen dat 
jullie ons dat vergeven.

Vorig jaar november 2019 zette SKP Brielse meer/Bernisse Hongaarse karpers uit van 
Kavitrans. Daar zat een exemplaar bij dat meteen de aandacht trok op Facebook. De vis kreeg 
vanwege de enorme krassen en de ogenschijnlijk bijzondere bouw meteen bijnamen waarvan 
‘Scarface’ bleef hangen. Eerlijk gezegd zagen wij in die beschadigingen vooral verminderde 
overlevingskansen in de eerste winter/lente.

Jan van Dooren ving deze ARK 
Maarssen spiegel dit jaar op een 
zijwater van het ARK

Bijzondere meldingen

Scarface  
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SKP-coördinator Marcel Aarden toonde afgelopen najaar zelf aan dat Scarface alive and
kicking is. 

Van de scars geen spoor meer en die vermeende rare bouw blijkt nu gewoon een kwestie van 
een op de plank ‘omvallende’ karper te zijn geweest. Marcel houdt ons gelukkig op de hoogte 
van overleving en groei van dit voor ons vrij nieuwe uitzettype.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Belangenvereniging Verantwoord 
Karperbeheer

Website: www.karperbeheer.nl

Cover: 
Uitzetten blijft altijd een feest waar je heel veel 
karpervissers blij mee maakt (foto Ate Loonstra 
voor SKP Zuidelijke Randmeren)
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