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Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het in 
Nederland Bevrijdingsdag. 
76 jaar geleden is het dat we bevrijd 
werden van de Duitse bezetting. 
Nu we recent enkele van onze 
vrijheden hebben moeten inleveren 
vanwege corona is het helemaal goed om 
even stil te staan bij de vrijheid die we 
wel hebben. Daarom wappert ook bij mij 
aan de gevel de vlag. Nou ja, wapperen. 
De vuurdoorn die ik vijf jaar geleden 
nietsvermoedend als klein struikje tegen 
de muur onder de vlaggenstokhouder 
plantte bleek een snelgroeier. 
Ondertussen is deze 3 meter hoog en dus 
zit het rood-wit-blauw binnen de kortste 
keren stevig gevangen in de doornen.

Vanwege de karige beschubbing vaak 
lastig te matchen, en daarom later 
minder populair geworden als uitzetvis, 
maar ik begin ze steeds meer te 
waarderen. Niet in de laatste plaats 
omdat de vissen die de eerste jaren 
overleven het daarna vaak erg goed doen 
en flink doorgroeien. De vanger op de 
cover-foto is duidelijk en begrijpelijk 
onder de indruk van zijn vangst. Wat 
kunt u verder lezen in deze nieuwsbrief? 
Joris Weitjens laat zijn licht 
schijnen over uitzettypes, waaronder 
de edelschubkarper. Het vinden van 
leveranciers die niet alleen naar onze 
wensen luisteren maar ze ook nog weten 
te vervullen valt nog niet mee. Van 
diverse kanten kwamen deze keer weer 
(SKP-)verslagen binnen van de afgelopen 
periode.
Zo kunt u lezen over het Haagse, over 
Vlaanderen en zijn er updates van 
de Matching Community. Uiteraard 
ontbreekt ook de gewaardeerde rubriek 
‘bijzondere terugmeldingen’ niet. Tot slot 
beschrijft Robert Paul Naeff zijn 
ervaringen met betrekking tot karperuit-
zettingen op een rivier in Frankrijk. 

Om over Duitsers door te gaan: op het 
voorblad van deze nieuwsbrief staat een 
prachtige plaat van een ‘Duitser’. Nee, 
niet de vanger, die is oer-Hollands. 
Ik bedoel de karper. 
Dit Duitse karpertype is vanaf de 
eeuwwisseling op veel plaatsen uitgezet.

Om weer met Duitsers af te sluiten: Zelf 
was ik afgelopen week ook zo gelukkig 
een Duitser te vangen. Mijn vis kwam 
van de Utrechtse Vecht. Deze spiegel was 
een bekende voor mij, maar dan wel als 
spookvis. Deze werd de afgelopen jaren 
meerdere keren gemeld van onder andere 
Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, 
maar er is nog geen match met een plank-
foto. Misschien dat één van de BVK-leden 
deze vis herkent?

Ate Loonstra
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Coronagewijs zitten we momenteel op een soort van kantelmoment. Het vaccineren zorgt 
ervoor dat we de pandemie zoetjesaan het hoofd kunnen bieden. De komende maanden 
zullen synoniem staan voor versoepelingen, althans dat zijn de verwachtingen. Onze 
algemene ledenvergadering van 2021 houden we nog even in de koelkast. We gaan er van uit 
dat we komend najaar weer mogen samenzitten, ook binnen! De online-versie van 2020 was 
niet meer dan een formaliteit, dit jaar willen we graag weer de kaart van gezelligheid, leren 
van elkaar en prikkelende presentaties trekken. Na de zomer verwachten we meer en concreet 
ALV-nieuws te kunnen brengen.

Het gros van de leden weet dat je, om lid te blijven, jaarlijks eigenhandig 12,50 Euro moet 
storten op onze rekening. Wij hebben er begrip voor dat je dat vergeet, maar twee keer niet 
betalen beschouwen we als ‘niet langer geïnteresseerd’. Even goede vrienden, maar natuurlijk 
vatten we de jaarlijkse betalingen op als een blijk van waardering voor ons werk. We staan op 
het punt om de niet-betalende leden een e-mail te sturen. Ben je het vergeten je contributie 
over te maken: doe het dan nog even.

Stort minimaal 12,50 euro op rekeningnummer NL84 INGB 0006 4062 31 ten name 
van de BVK.
Graag een vermelding van je naam.

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
* IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
* BIC: INGBNL2A

Bestuursmededelingen

ALV 2021

MC Nieuws

Lidmaatschap

Sorteren en herschikken

Het gaat goed met de Matching 
Community. Steeds meer SKP’s van open 
water delen hun plankfoto’s met ons. 
Dat wil zeggen: die plankfoto’s krijgen 
een eigen plek op de MC-OneDrive. Op 
die digitale plek kun je als matchers 
gezamenlijk matchen en dat is 
ongetwijfeld de kracht van de MC. Aan 
het begin van het jaar kregen we er twee 
grote SKP’s van De KSN Regio Zwolle 
bij: het IJssel-SKP dat startte in 2000 en 
het SKP Veluwerandmeren dat in 2005 
startte.
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Zeker niet de gemakkelijkste projecten wat betreft matching met enkele duizenden plankfo-
to’s waarvan zo’n 80% relatief kale spiegelkarpers. Toch wist de MC gelijk al een aantal mooie 
matches te maken. De truc zit ‘m vooral in het herschikken van de plankfoto’s op 
beschubbing. Matchen in grote ongesorteerde bestanden is eigenlijk onbegonnen werk en 
raden we ook niemand aan. Dat herschikken op basis van terugkerende schubbenpatronen 
is voor mij een tweede natuur aan het worden. Een werkje dat nooit af is en ook niet hoeft 
te zijn. In de speciale sorteerbestanden op de MC OneDrive kun je steeds weer herschikken 
tot alle schubbenpatronen logisch bij elkaar staan. Zo langzamerhand is er redelijk wat orde 
gekomen in de chaos en beginnen we de vruchten te plukken in de vorm van instant-matches 
(matches binnen tien minuten) maken van relatief kale spiegels. Maar het is ook de moeite 
waard om zwaar beschubde spiegels goed te sorteren. Zaak is wel dat matchers elkaar 
begrijpen en in elkaars sorteerbestanden gemakkelijk de weg weten. 
Een kwestie van afstemmen!

Volgorde sortering zwaar beschubde spiegels: 1. schubben midden op de flank 2. schubben vanaf 
kieuwdeksel 3. Schubben vanaf de staart

Keerzijde

Vergoeding matching/SKP-monitoring

Toch zit er ook een keerzijde aan het succes van de MC. Matching en SKP-monitoring 
uitbesteden is gemakkelijk en prettig voor de BVK als dataverzamelaar, maar 
SKP-coördinatoren, karpercommissies enz. worden er soms ook een tikkeltje lui van en 
laten alles aan MC en BVK over. De kracht van SKP’s is toch dat het karperbeheer dichtbij de 
karpervissers blijft. Voor ons is het de kunst om matchers en SKP-coördinatoren te (blijven) 
betrekken bij de gehele SKP-monitoring dus inclusief melden, matchen en zeker ook 
rapporteren/evalueren. Dat laatste verzorgen wij als BVK voor steeds meer 
federatieve projecten. (Zie ook verderop in de nieuwsbrief.) 
Dat evalueren en rapporteren is best te doen maar idealiter krijgen we daarvoor tenminste 
voldoende input van karpervissers die het gebied goed kennen. In de komende jaren hopen 
we tot een werkwijze te komen waar iedereen wel bij vaart. 

Voor de SKP’s (9 stuks) van de federaties Midwest- Nederland en Zuidwest-Nederland 
matchten we bij de Matching Community in 2020 in totaal 412 spiegelkarpers en maakten we 
voor acht verschillende SKP’s factsheets over het jaar 2020. Voor het totale pakket, matching 
en SKP-monitoring, kregen we van de twee federaties Sportvisserij ZuidWest-Nederland en 
Sportvisserij Midwest-Nederland ieder een vergoeding van 500 euro.
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De vergoeding is een mooie opsteker voor de BVK en de MC. Wij hebben afgesproken dat de 
matchers binnen de Matching Community recht hebben op 1.50 euro per match. Het gros van 
de matchers heeft aangegeven dat hun vergoeding ten goede mag/moet komen aan de 
Matching Community. We denken na over een bestemming, maar hoog op de lijst bij veel 
matchers staat alvast het plannen van een fysieke bijeenkomst zodra Covid-19 het toelaat.

Een van de nieuwe issues die ons bij de BVK hoofdbrekens bezorgt, is de meldbereidheid op 
peil houden zodra het SKP een zekere leeftijd heeft. Karpervissers zijn altijd al terughoudend 
en defensief geweest als het gaat om informatieverstrekking, want ‘o wee, mijn stek’, maar 
dat is er bepaald niet beter op geworden met het groter worden van onze projectspiegels! Er 
heerst een flinke meldangst voortkomend uit stekbescherming. Die karpervissers kun je uit-
sluitend bij het melden betrekken door hen de mogelijkheid van (volledige) geheimhouding 
te bieden. Onder het motto: de melder is de baas gaan we daarin met de 
Matching Community ver mee met de melder.

Discreet melden

Uiteraard publiceren wij niets zonder 
toestemming (van de) melder en delen 
wij vangstfoto’s ook niet ongevraagd met 
matchers buiten de MC. Ook houden 
we de ‘matchkring’ steeds zo klein als 
mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat 
SKP-coördinatoren op verzoek van de 
melder aanvankelijk buiten de match 
worden gehouden. Bijvoorbeeld als de 
SKP-coördinator actief vist in de buurt 
van meldingen. De SKP-coördinator ziet 
dan pas aan het eind van het jaar 
bepaalde matches.

We houden uiteraard wel vast aan het 
registreren van elke SKP-vangst. Dus 
alle matches worden in evaluaties en 
rapportages geanonimiseerd opgenomen 
in de cijfers. Jullie begrijpen inmiddels 
dat het omgaan met meldingen af en toe 
laveren is op een heel dun koord… 

Het oog wil ook wat: zulke sfeervolle foto’s 
verdwijnen (helaas) als de vissen groter 
worden (foto: Peter Schouten)

Fotograferen op een natte mat is prima, 
maar hang vooral goed boven de flank 
met je camera!
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Oproep nieuwe matchers

Evalueren en rapporteren

Zowel matching als SKP-monitoring zijn sinds de Matching Community is opgericht in onze 
ogen sterk verbeterd ten opzichte van de vaak verstrooide en incidentele matching die we 
voorheen vaak zagen. Toch is er nog genoeg te wensen over. Idealiter wordt de groep die zich 
met matching en SKP-monitoring bezighoudt stevig uitgebreid. Zeker in deze maanden 
(april en mei) is het echt aanpoten voor de matchers!
We krijgen als MC regelmatig een aanbod om te komen helpen met matchen, maar dan wel in 
‘eigen water’: water waar de matcher zelf ook graag vist. Daar heb je als matcher 
natuurlijk algauw de meeste affiniteit mee, dat begrijpen wij ook. Maar om zelfs de schijn van 
het profiteren van meldingen te beperken hebben we bij de MC toch echt het liefst matchers 
die buiten hun eigen regio werken of matchers die zelf niet (meer) actief zijn als karpervisser. 

Vandaar onze oproep: 

Heb je affiniteit met en aanleg voor het herkennen van karpers, ben je een doorzetter en bes-
chik je ook over wat extra vrije tijd: laat het ons vooral weten! We geven je een korte instruc-
tie en laten je, nadat je de integriteitsverklaring hebt getekend, in overleg toe tot een of meer 
mappen op de OneDrive van de MC.

De MC is (nog) geen gespreid bedje dus er wordt wel wat initiatief en activiteit van je ver-
wacht. Als lokker kunnen veel matchers je uit ervaring vertellen dat het maken van een match 
vaak niet heel veel anders voelt dan het vangen van een karper met een hengel!
Denk er eens over na!

Joris Weitjens 

Dankzij het intensieve en voorbeeldige matchwerk van al die bij de MC aangesloten 
matchers konden we met de BVK in de eerste maanden van het jaar aan de slag met 
evalueren en rapporteren van de verzamelde matchgegevens. De twee grootste klussen zijn de 
SKP’s  van de federatie Zuidwest-Nederland en die van Midwest-Nederland. We leveren die 
gegevens als BVK aan in de vorm van factsheets met interessante feiten rondom 
overleving, migratie en groei van projectspiegels. 

Deze fraaie Vandeput/Valkenswaard 
uit 2016 zwom vanuit de Biesbosch 
een heel stuk de Maas op 
(Foto: Dyon Straatman)
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Sportvisserij Zuidwest-Nederland heeft twee grote SKP’s. Die van het in 2013 begonnen SKP 
Benedenrivieren en die van het in 2016 begonnen SKP Zandmaas. Je merkt bij de mon-
itoring van deze SKP’s gelijk dat je te maken hebt met open en (soms hard) stromend water. 
De verplaatsingen zijn aanzienlijk.

Ook wat betreft groei zijn er opmerkelijke verschillen. Hieraan zie je ook dat het bepalen van 
de groei(snelheid) van een uitzettype alleen kan als je je niet beperkt tot eenzelfde watertype, 
maar in verschillende watertypen meet. In de witvisrijke (brasem-snoekbaars visgemeen-
schap) Schermerboezem en het Valleikanaal blijft de groei opvallend achter ten opzichte van 
bijvoorbeeld de Oude Rijn. Leerrijke feitjes waar karpercommissies en uiteindelijk de visrech-
thebbende hun voordeel mee kunnen doen. 
Uiteraard houden de visrechthebbende de volledige regie over de uitvoering van hun SKP’s. 
Als BVK adviseren wij slechts in het belang van verantwoord karperbeheer. De conclusies en 
aanbevelingen zijn voor onze rekening en worden uiteraard bijgesteld aan de hand van de 
laatste gegevens. Hieronder een voorbeeld van de factsheets van SKP Schermerboezem.

Deze ‘EDKO’ werd uitgezet 
in november 2018 nabij Den 
Helder en zwom in mei 2020 
bij Monnickendam ruim 70 
km naar het zuiden! (Foto: 
Peter Schouten)

Ook kun je nu al zeggen dat de groei op dat soort wateren boven gemiddeld is. In de Beneden-
rivieren worden al projectspiegels van het SKP gemeld van tegen de 20 kg. 

Voor Midwest-Nederland monitoren we maar liefst zes verschillende SKP’s waarvan de 
meeste behoren tot het Masterplan Karperuitzet dat vanaf 2015 in uitvoering is. SKP 
Schermerboezem, SKP Rijnlands boezem-noord, SKP Eem en Valleikanaal, SKP 
Utrechtse Vecht en SKP Oude Rijn. Daarnaast heeft deze federatie het SKP Zuidelijke 
randmeren onder haar hoede. Dat project is al in 2005 begonnen en is in 2016 een nieuwe 
fase in gegaan. Omdat in veel van de Midwest-wateren dezelfde uitzettypen zijn uitgezet 
in verschillende wateren, leveren die SKP’s prima vergelijkingsmateriaal om te zien wat de 
invloed is van de omgeving op groei, overleving en migratie. Hoewel het uitsluitend om open 
water gaat is het karakter van de respectieve wateren zeer verschillend en dat zie je terug in 
de monitoringresultaten. Zo is de migratie in de sluisloze en voornamelijk lintvormige 
Schermerboezem (kanalen en vaarten) opvallend intensief, in vergelijking met de andere 
SKP’s.
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Joris Weitjens
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Beoordeling uitzettypes spiegelkarper

Een van de pagina’s op onze website waar we als BVK-team behoorlijk trots op zijn is onze 
lijst met spiegelkarperuitzettypen. Op die pagina beschrijven we de verschillende kweek-
producten die sinds 1998 aan SKP’s in de Lage Landen zijn geleverd. En dat niet alleen: we 
beoordelen ze ook op geschiktheid voor uitzetten in open water. We zijn daar in 2014 mee 
begonnen en we zijn nu toe aan de tweede grote update. In de loop van de maand mei 
verwachten we de update op onze website te plaatsen. 
Omdat we natuurlijk over een pak meer data beschikken uit SKP-monitoring is de lijst, 
denken wij, alweer een stuk adequater dan de vorige. Bovendien hebben we nu ook enkele 
uitzettypen toegevoegd die sinds 2015 worden uitgezet. Daarvan hebben we nu voldoende 
SKP-resultaten vergaard om ze als type te beschrijven en tot een (voorlopig) oordeel te komen 
wat betreft de prestaties in open water. 
De herijking betekent dat sommige oudere uitzettypes volgens ons een betere beoordeling 
verdienen, andere typen vinden we bij nader inzien toch wat minder geschikt. 
Het is goed om er (wederom) bij te zeggen, dat wij als BVK allicht met andere ogen naar de 
prestaties van spiegelkarpers kijken dan bijvoorbeeld beheerders van betaalwateren. Voor 
ons zijn overleving, duurzaamheid en ook schoonheid/herkenbaarheid van het grootste 
belang terwijl een betaalwaterbeheerder eerder (uitsluitend) zal gaan voor snelle groei en zo 
groot mogelijke karpers. 
Wij weten dat veel kwekers en leveranciers hun uiterste best doen om geschikte uitzettypen 
te leveren aan onder meer SKP’s, toch hopen we dat een eventueel tegenvallende beoordeling 
van door hen geleverde uitzettypes wordt opgevat als een stimulans om te blijven werken aan 
geschikte kweekproducten.
Schroom als ervaringsdeskundigen, die de meeste van onze leden zijn, niet om ons te 
corrigeren en te becommentariëren waar nodig. Deze lijst is en blijft een groeiproduct!  
Bij wijze van voorproefje in onze NB alvast het type Tsjechen Corten.
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Joris Weitjens

Quest for edelschubs
Edelschubs hebben tegenwoordig een plek in menig uitzetprogramma van SKP’s. 
De voordelen hebben we al best vaak uiteengezet en toch zijn er nog altijd projecten die zo’n 
schubkarper in de uitzetteil zonde vinden van de investering. Ik snap dat wel: schubkarpers 
van plankformaat missen heel vaak uitstraling. Zelden heb je het idee: ‘oh wat een 
verschijning, dat gaat wat worden later!’ 
Wat flink in aantrekkingskracht scheelt is als de bouw van die edelschubs contrasteert met 
wat we gewend zijn van de OVB-modellen uit het verleden en natuurlijk van de verwilderde 
schubkarperstammen die in open wateren vaak goed vertegenwoordigd zijn. En dan nog: als 
die edelschubs niet worden gemonitord verliezen ze al snel na uitzetting aan waarde: er wordt 
dan immers veel minder over gepraat.
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Personality

Het imago van de edelschub is echter aan het veranderen sinds we die edelschubs ook even 
op de plank laten poseren en natuurlijk vooral als er een match te bejubelen valt. Zo worden 
het eerder personalitys en maakt dat het karpervissen voor velen nog een stuk leuker. Dat 
matchen is natuurlijk een uitdaging voor de matchers. De eerste stappen zijn inmiddels gezet 
met als voorlopige conclusie dat een gemiddelde edelschub niet eens heel veel lastiger valt te 
matchen als een kale spiegel. En als je weet dat ze per SKP in open water vaak duizenden kale 
spiegelkarpers hebben uitgezet, is het matchen van een edelschub in een niet al te omvangrijk 
uitzetbestand geen straf.

Tim Gerritsen met een juweel van een edelschub geleverd door Peschkes

We zijn met de BVK al een tijd op zoek naar een betrouwbaar adres voor bijzonder gebouwde 
edelschubs voor een niet al te hoge prijs, maar nog zonder gewenst resultaat. De edelschubs 
van Peschkes werden/worden geroemd, maar toen we in Amsterdam in 2013 een flinke partij 
kregen bleek meer dan driekwart van het verwilderde type te zijn! Ook Carpfarm en Vandeput 
leveren soms prachtige hoge edelschubs, maar eveneens jaren dat de ‘common commons’ het 
dik wonnen. De oorzaak kunnen we wel raden: veel kwekers maken gebruik van natuurlijke 
kweek in vijvers waarbij veel verschillende ouderdieren mee-paaien. In praktijk blijkt dat er 
dan vaak veel variatie is binnen eenzelfde lichting en dat bovendien uitzetlichtingen onder-
ling flink kunnen verschillen in bouw. Om een hele lichting of zelfs bloedlijn van edelschubs 
te krijgen met een hoge bouw heb je veel meer garantie door het jaarlijks afstrijken van ges-
chikte edelschubs die die hoge bouw in de genen hebben zitten. 
De edelschubs die SKP Leiden vorig jaar op de plank had liggen voldeden behoorlijk aan onze 
eisen. Het bleek om een Hongaars ras te gaan dat werden geleverd door Kavitrans. Genoeg 
reden voor de BVK om daar eens ons licht op te steken (zie ook onze website). In Amsterdam 
durfden we het wel aan om een bestelling van die edelschubs  te doen.
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Dit was de bedoeling 
(SKP Leiden maart 2020)

Misschien groeien ze mooi uit, maar zo hadden we ze niet gedroomd

Helaas liep de levering eind maart opnieuw op een teleurstelling uit; de gewenste grootte 
van k3 rond de 2 à 3 kg kon niet geleverd worden. Het werd een mix van vooral grotere 
formaten. Dan krijgt je dus veel minder vissen dan je had gepland, maar in dit geval zat ‘m 
de teleurstelling vooral in het toch weer een fors percentage eerder langgerekte schubs! Deze 
edelschubs kwamen bij een Franse kweker (en niet bij een Hongaarse zoals wij dachten) van-
daan die verschillende typen karper levert en jawel aan natuurlijke kweek in vijvers doet. Dus 
allicht is deze Franse kweker ook niet het gedroomde superadres voor edelschubs.

Hoe nu verder?

Op dit moment zijn Vandeput en EDKO-vis zo’n beetje de enige kwekers die speciaal voor 
de hengelsport edelschubs kweken. EDKO-vis levert sinds 2018 een Special edelschub die 
z’n naam behoorlijk eer aan doet. Een beloftevolle bouw en als bonus voor de SKP’s vaak 
oneffenheden in het schubbenkleed. Voordeel is ook dat EDKO-vis z’n karpers afstrijkt. Hij 
lijkt op weg naar een edelschubtype dat aan onze verwachtingen voldoet. Zo langzamerhand 
komen ook de eerste bemoedigende monitoringscijfers van dit type binnen. Toch doet de  
€7,50 per kg voor een schubkarper menig karperbeheerder achter de oren krabben. 
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Een goed matchbare Special Carp edelschub uit 
2018 nu op 10 kg (Foto: Michel Groen in ‘t Veld)

Ook Vandeput weet van onze wensen tav de edelschub, maar die maakt gebruik van 
natuurlijke kweek en dat betekent, zoals gezegd, in de praktijk altijd meer variatie binnen 
eenzelfde lichting. We zijn er dus wat ons betreft nog (lang) niet met die edelschubs. We zijn 
daarvoor vooral afhankelijk van leveranciers en/of kwekers die precies weten waar wij naar 
op zoek zijn. Uiteraard delen wij van de BVK onze wensen regelmatig met kwekers en 
leveranciers maar daar mag zeker toch nog een tandje bij!
  
Nog even ons voorlopig ideaalbeeld van de edelschub:
    • Robuust tot hoog gebouwd
    • Onregelmatigheden in het schubbenpatroon
    • Per kweker een eigen type
    • Goede overleving
    • Gestage groei
Uiteraard hopen we dat alle BVK’ers meedenken en ervaringen uitwisselen over hun 
ervaringen met edelschubs. 

Joris Weitjens

SKP Kort

Leren van elkaar

Karpervissers (of vissers in het algemeen) zijn lang niet de enigen die hun favoriete soort van 
erg nabij volgen. Ook andere dieren worden op de voet, vleugels of vinnen gevolgd door 
vrijwilligers, fanatiekelingen, wetenschappers. Daar kwam ik recent en als bij toeval nog 
achter. Je moet weten dat ik sinds goed een jaar in de ban van vogels ben. De parallellen met 
karpervissen zijn trouwens opvallend groot. De drang naar de natuur, het alleen zijn, de stille 
hoop op een bijzondere ontmoeting. Onlangs was ik nog vogeltjes gaan kijken in Oostende. 
Tussen de vele kokmeeuwen kon ik twee zwartkopmeeuwen ‘spotten’. Een niet zo heel erg 
courante soort, dus snel maar een paar fotootjes gemaakt. Toen ik thuis de foto’s bekeek, 
bleek er zowaar eentje geringd te zijn. Na het nodige inzoomwerk kon ik zelfs het ring-
nummer aflezen (3K58). Na wat googelen kon ik mijn ‘buit’ (foto van de ring) aan de juiste 
persoon bezorgen.
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Een geringde zwartkopmeeuw met bijhorend 
verhaal

Al snel kreeg ik een enthousiaste en positieve reactie. Als toemaatje werd er een PDF met 
extra info rond ‘mijn 3K58’ meegestuurd.  
Mijn nieuwsgierigheid was meer dan gewekt, snel de PDF geopend! De 3K58 werd in juni 
2002 als kuikentje (pullus) geringd in Antwerpen (Zandvlietsluis) en kreeg in april 2006 een 
nieuwe ring (Berendrecht) aangemeten. Binnen een maandje viert ‘mijn 3K58’ zijn of haar 
negentiende verjaardag!
    
Maar liefst 63 meldingen van ‘mijn 3K58’. Netjes omschreven met info van locatie en manier 
van waarneming (foto, afgelezen met verrekijker, vondst dood exemplaar, …). Wie denkt dat 
‘onze’ spiegelkarpers straffe migranten zijn, moet de PDF maar eens opvragen bij mij. Om 
een eventuele nieuwgierigheid alvast wat te stillen, filter ik graag enkele opvallende locaties 
uit de 63 meldingen. Glasgow (Schotland), Boulogne-sur-Mer (Frankrijk), Antwerpen 
(België), Sophiapolder (Nederland), Yorkshire (Engeland) en onderaan het rijtje mijn 
melding vanuit Oostende (België). 

Wat ik vooral onthoud? De snelle en positieve reactie op mijn melding (ook dat is altijd al een 
streven binnen de MC geweest), en de gedetailleerde info. Dit smaakt naar meer.
Afrondend, vogels zijn uiteraard geen vissen. Vleugels in plaats van vinnen, geen sluizen en 
gemalen om te overwinnen. Feit is dat elk trekgedrag boeiend en leerrijk tegelijk is, vogel of 
vis!

Filip Matthys

Coverspiegel

Casper Heuver is een echte liefhebber van spiegelkarpers. Het maakt hem wat minder uit of 
hij ze in een klein afgesloten water vangt of op de boezem als ze maar mooi zijn. En ook als ze 
niet al te fraai zijn zorgt hij met z’n bijzondere fotografie wel voor prachtige sfeervolle foto’s. 
Op de cover houdt Casper een Duitse vis vast die in november 2000 is uitgezet in de Amstel-
boezem. Destijds de eerste OVB-uitzetting met pure ‘consumptiekarpers’.  Reden? De OVB 
wilde het AHV-SKP (Amsterdam) graag compenseren voor de ‘mislukte klapstaarten’ van 
1999 en de oogst van Valkenswaardspiegels was onvoldoende.
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Verslag SKP GHV Den Haag 2020

Nieuwe melders, nieuwe vissen!

De levering was dus gratis. Het gegeven paard bleek wel wat mankementen te vertonen. Het 
gros was flink beschadigd en ruim twintig jaar later is het algemene beeld van deze lichting 
dat hooguit 10% tot wasdom is gekomen. Maar laten we nu niet kniesoren en even genieten 
van de foto van deze tanige Duitser van circa 95 cm.

Het SKP GHV Den Haag is gestart in 2005 en tot 2009 hebben er uitzettingen plaats-
gevonden in het kader van SKP Haagse boezem. In de jaren daarna hebben we alleen nog 
onderhoudsuitzettingen gedaan. Door de jaren heen zijn er diverse uitzettypes uitgezet van 
verschillende karperkwekers -leveranciers.
Het jaar 2020 was een goed jaar voor ons SKP. Dat meten we vooral af aan het aantal vangst-
meldingen. Hoe meer meldingen, des te meer data er verzameld kunnen worden. Daarnaast 
is het aantal karpervissers dat zijn vangsten meldt voor ons van belang. Daar lezen we aan af 
of ons project nog voldoende onder de aandacht is.

Over het aantal meldende karpervissers kunnen we tevreden zijn want die groep blijft groei-
en. Wij benaderen melders niet actief, maar laten de vangsten melden via het aanmeldings-
formulier op de site en anders via e-mail of via onze app. Het afgelopen jaar hebben we hier 
weer een stijging in gezien en hebben maar liefst 46 verschillende vissers hun karpers bij ons 
gemeld. 
Waar we vooral blij mee zijn is dat de meldende karpervissers zich verder verspreiden over 
ons boezemsysteem. Wij krijgen zo meer meldingen van karpers die buiten de stadsgrenzen 
zijn gevangen en juist dit zijn voor ons vaak de meest interessante meldingen. Het valt ons 
al langer op dat elke karpervisser zijn eigen meldingen meeneemt. Dat leggen we uit: We 
hebben voorbeelden van karpervissers die in precies hetzelfde stuk kanaal zitten te vissen en 
toch uitsluitend hun eigen vangsten dubbelen. Echter niet die van de buurman die op precies 
dezelfde stekken vissen! Ongetwijfeld zal dit te maken hebben met bijvoorbeeld aaskeuze, 
tactiek, enzovoorts. 
Nieuwe melders doen daarom vaak bijzondere meldingen, niet zelden van ‘verdwenen’ vissen 
die niet of niet vaak eerder zijn gemeld. Jullie begrijpen dat we daarom niet alleen graag veel 
meldingen zien, maar ook veel verschillende melders!
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Verrassingen

Het afgelopen jaar hebben we 155 aanmeldingen ontvangen en dat is ongeveer het jaarlijkse 
gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Door de situatie rondom Covid 19 hadden we misschien 
mogen verwachten dat het aantal aanmeldingen hoger zou liggen: er werd immers veel meer 
gevist (in eigen omgeving). Dat is bij ons dus helaas niet gebeurd. Als we naar het Haagse 
Boezemsysteem kijken, en dan met name in en rond de stad, dan zijn de vangsten sterk 
afhankelijk van of er wel of geen stroming staat. En daar is vaak geen peil op te trekken. Juist 
het afgelopen jaar waren de omstandigheden vaak niet gunstig (geen of weinig stroming) en 
dat merken we meteen in het aantal meldingen. Desondanks is ruim 150 vangstmeldingen 
een prima aantal waar je leuke gegevens uit kunt halen.

In 2020 zijn er weer een aantal prachtige vangsten aangemeld. Zo is ons SKP-gewichtsrecord 
wederom verbroken met een spiegel van ruim 23 kg. Dit is er één uit een mengpartij uitgezet 
in 2007. De vis laat nog steeds een mooie groei zien en zit goed in zijn vel. Gek genoeg komt 
ook de traagste groeier uit 2007. Afgelopen jaar gevangen op het mooie gewicht van 3800 
gram, en dat dus 13 jaar na uitzetting! 
(Misschien wel een record trage groei voor open water -red.)

Bijna niet te geloven dat deze vangsten van 
2020 op dezelfde dag zijn uitgezet in 2007 
als k3. Boven de Duitser van 23 kg en onder 
de (vermoedelijke Valkenswaard) vis van 
3.8 kg. 

Er zijn ook weer vissen gemeld van onze eerste lichtingen van 2005 die nog niet eerder waren 
gemeld. Prachtig natuurlijk, want die zwemmen dus al 15 jaar hun rondjes en komen dan 
toch ineens letterlijk en figuurlijk boven water. Opvallend genoeg worden die dan ook ineens 
vaker gevangen. Zo ook een vis uit 2009 die het afgelopen jaar voor het eerst werd gemeld en 
vervolgens nog een paar keer kort achter elkaar. Je vraagt je af waar deze al de voorgaande 
jaren vertoefd heeft? Of zou het in het aasgedrag zitten? 
Het wordt steeds duidelijker dat karpers er verschillende gedragspatronen op na houden. 
Er zijn honkvaste karpers, echte pendelaars die het gehele gebied doorkruisen en er zijn er 
die jaren in een bepaald gebied blijven hangen om vervolgens weer naar een ander gedeelte 
van het boezemstelsel te vertrekken. 
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Onze speciale aandacht blijft uitgaan naar onze uitzetting van 2006 (Valkenswaard/Ville-
don). Dit is voor ons de eerste uitzetting geweest waarbij het overgrote deel zwaar beschubd 
was. Deze zijn als K2 het water ingegaan met een gemiddeld gewicht zo’n 750 gram. 
Ze wogen dus zeker de helft minder dan de K3 lichtingen. Daardoor is er natuurlijk ook 
het dubbele aantal uitgezet gezien de bestelling en levering op basis van kilogram gaat. De 
eerste jaren lieten karpers van deze lichting zich niet vaak zien en maakten we ons al zorgen. 
Hebben ze het niet overleefd? En waarom dan niet, snoekvoer? Aalscholvers? Of toch gewoon 
te vroeg uitgezet? Toch kwamen er na een jaar of zes ineens exemplaren tevoorschijn en nam 
dat aantal jaarlijks toe. Het vangstpercentage is nog steeds laag ten opzichte van het aantal 
dat is uitgezet. Echter zit het aantal unieke vissen nu op hetzelfde niveau van de lichting uit 
2005 en het overstijgt zelfs het aantal gemelde exemplaren van de uitzettingen van de jaren 
erop. In aantallen unieke vissen doet deze lichting het dus uitstekend! Daarbij valt ook op dat 
ze nog steeds flink in lengte groeien en dus ook in gewicht, de 20 kg is in deze lichting dan 
ook al gehaald. Maar ze zien er vooral prachtig, sterk en gezond uit!

Ook de lichting van 2009 (mengpartij Valkenswaard/Duits) heeft een prima jaar achter de 
rug met 13 vangstmeldingen. Twee hiervan hebben zich voor het eerst laten zien en ruim de 
helft van de 13 gemelde vissen passeert de grens van 15 kilo.

Al met al is het een mooi jaar geweest voor ons SKP met meldingen verspreid over het gehele 
boezemstelsel en is de groep vissers die meldt weer een stukje groter geworden. De komende 
jaren blijven interessant. We zijn heel benieuwd hoe de nieuwe lichtingen van de onderhoud-
suitzettingen zich verder gaan ontwikkelen. Denk aan de Tsjechen van Corten, de Special 
Carp vissen en de lichtingen van Vandeput. 
We houden jullie op de hoogte!

Erik en Juri Froger

Vergelijken van uitzettypen

Deze 2009-spiegel zag een groot gedeelte 
van de uitgestrekte boezem waar het Haagse 
stadswater deel van uitmaakt
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Inleiding

Uitzetberichten uit Frankrijk

Vorig jaar kon ik al melden dat er in de winter bij mij in de buurt karper werd uitgezet op 
openbaar water. Het ging om een gedeelte van de rivier de Vienne waar meer dan honderd 
spiegels werden uitgezet. De gewichten van deze uitzetvissen varieerden tussen de 1 en 2,5 kg. 
Ik zag vooral zwakbeschubde spiegels in de teilen en een enkele schub. Ik was erg benieuwd 
of we wat zouden terugzien van deze vissen. Zelf was ik nog niet in de gelegenheid om op dat 
stuk van de Vienne te gaan vissen, maar zojuist bereikte mij het bericht dat er enkele vissen 
waren teruggevangen van deze eerste uitzetting. Een foto die ik in handen kreeg liet een 
mooie vis zien die zo op het oog aardig gegroeid was.

Een Brenne spiegeltje van ongeveer 1 kg. Uitgezet op de Vienne in 2020

Dezelfde vis een jaar later laat na zijn eerste vangst een redelijke groei zien naar 4,5 kg. 
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Misschien wel leuk om te melden dat er op het gedeelte van de Vienne waar ik in de buurt 
woon tot vorig jaar officieel nog nooit karper was uitgezet. Althans, het was de lokale kar-
pervissers niet bekend dat er ooit in de historie van deze stuwstukken karper was uitgezet. 
Het interessante is dat er toch wel karper voorkomt op de rivier. Weliswaar geen enorme 
aantallen, maar ze zitten er zeker. Het gaat om een verwilderde populatie, dus met relatief 
veel slanke schubkarpers, die qua gewicht schommelt tussen de 7 en 15 kg. Zo af en toe wordt 
er ook een spiegel gevangen. Maar zoals net gezegd, er zat niet echt veel karper en vooral het 
gebrek aan spiegels was een doorn in het oog van de lokale kapervissers. Doordat er enkele 
jonge karpervissers waren toegetreden tot het bestuur van de lokale hengelsportvereniging 
werden er gelijk plannen gesmeed om regelmatig spiegelkarpers op de rivier los te laten. 
Vorig jaar was ik dus getuige van de allereerste officiële spiegelkarperuitzetting en afgelopen 
winter werd ik weer uitgenodigd om een uitzetting bij te wonen. 

De karpers werden geleverd door Pisciculture Couturier, een grote viskweker uit de Brenne

Historie
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Uitzetting

Dit keer was een Vienne-stuwstuk wat zuidelijker dan vorige keer aan de beurt. Ook nu weer 
werden de karpers geleverd door een grote kweker uit de Brenne, genaamd Pisciculture Cou-
turier. Het was al vrij laat in het leveringsseizoen (2e helft van maart) en dat kon je wel een 
beetje aan de vissen zien, vond ik. Er waren behoorlijk wat beschadigde vissen. Verder waren 
er ook veel verschillen in bouw, kleur en type. In totaal werden er zo’n 100 karpers uitgezet. 
Het ging er bij de uitzetting allemaal wat minder professioneel aan toe dan in Nederland. 
Geen fotoplank bijv. en omdat er erg veel zwak beschubde exemplaren bij zaten werd ook niet 
iedere vis gefotografeerd. Wel werden de vissen in kleine groepjes op verschillende plekken 
in de rivier losgelaten. Er zaten ook nogal wat kleine karpers bij waarvan wij ons allemaal 
afvroegen of die niet voortijdig in de magen van de op de rivier aanwezige meervallen zouden 
belanden, maar dat zal de toekomst leren. Bij de aanwezige Franse karpervissers bespeurde ik 
duidelijk een verlangen naar zwaarder beschubde karpers en andere varianten zoals rijen-
karpers en volschubspiegels. Ik ben zeker van plan om deze mannen wat adressen van karp-
erkwekers in Nederland en België te geven. Zou dat niet mooi zijn? In Nederland gekweekte 
karpers die worden uitgezet in Frankrijk. Het is weer eens wat anders…

Groeten van uw Frankrijkcorrespondent 
Robert Paul Naeff

Een kleinschalige uitzetting op een stuwstuk van de rivier de Vienne
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Bijzondere meldingen

Vlaanderen

Sneeuwpret

Vlamingen zijn kennelijk bijzonder plichtsbewust. Vooral de avondklok wordt gerespecteerd. 
Karpervissers verkiezen het echtelijk bed boven de bedchair. Dit resulteert in een historisch 
lage hoeveelheid meldingen vanop openbaar water. Toegegeven, de kille start van het jaar zal 
er ook wel voor iets tussen zitten.

Over kil gesproken… een karper mogen vangen in een wit landschap, daar droomde ook Bram 
Allaert van. Terwijl de meesten onder ons begin februari vooral achter glas van het winters 
landschap genoten, wist Bram op het Kanaal Bossuit-Kortrijk nummertje 154 buit te mak-
en. Uitgezet in het voorjaar van 2017 op 1,9kg en inmiddels goed voor 4 terugmeldingen en 
13,2kg wintergewicht. Het kanaal ontving vanaf 2015 drie opeenvolgende jaren telkens 125kg 
spiegelkarper aangeleverd door visleverancier Bijnens ter ondersteuning van het verouderde 
bestand. Opvallend is dat de voorjaarslichting 2017 het opvallend beter doet met een terug-
meldpercentage van 35% dan de overige twee najaarslichtingen, respectievelijk 18% en een 
bedroevende 9%. Dit laatste vooral te wijten aan het gemiddeld laag uitzetgewicht (650 a 
700gr) van de visjes uit deze reeks. Velen zullen die eerste winter ten prooi zijn gevallen aan 
predatoren.  Het plaatje zelf heeft weinig woorden nodig, we laten jullie graag meegenieten.

Een vangst waar je het op slag warm van krijgt
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Benny en zijn ‘Duifje’

Je hoort wel vaker: op sommige vissen lijkt wel de naam van een visser te staan. Het helpt 
wanneer zowel de karper als de karpervisser enigszins honkvast zijn.  
Benny Provoost – een trouwe BVK’er uit Oostende – heeft intussen een band gesmeed met 
een projectspiegel. Daarnaast is Benny verantwoordelijke voor het SKP op het kanaal Plas-
sendale-Nieuwpoort (de Plassendalevaart in de volksmond). Recent nog had Benny nog een 
ontmoeting met zijn trouwe klant. Genoeg stof om ‘m te vragen een stukje voor deze NB te 
schrijven. 

“Niet elke projectspiegel blijkt een honkvaste karper, voorbeelden genoeg sinds we volop 
projectspiegels screenen op de diverse openbare wateren in Vlaanderen. Het nemen van 
scheepssluizen blijkt geen probleem te vormen. Er zijn voldoende meldingen van spiegels 
die uitgezet zijn in West Vlaanderen en vervolgens opduiken in bijvoorbeeld regio Gent 
(Oost-Vlaanderen), onderweg vlotjes de sluis en de ringvaart rondom Brugge even verkend.
Projectspiegel 576 (geleverd door Bijnens) blijkt toch een uitzondering te zijn. Kort na de 
uitzetting in april 2011 kwam dit KGO-projectspiegeltje in mei 2011 al even goeiendag zeggen 
op de Plassendalevaart. Toen op 3.5kg (uitgezet op 3.4kg) Was hij/zij toen al op weg om zich 
hier te vestigen? Ikzelf liet de komende jaren de Plassendalevaart wat links liggen, tot ik in 
2018 het idee opvatte om ook hier een spiegelkarperproject op poten te zetten. 
Benodigdheden om in Vlaanderen een SKP succesvol aan te vragen? : 
Hengelvangstgegevens.  En die bekom je door? Juist, te vissen.

Voorvoeren is niet echt aan mij besteed, evenals fanatiek nachtvissen. Hoofdzakelijk be-
geef ik mij een uurtje of 5 instant naar de oever om dan weer op te krassen. Maar telkens, 
sinds 2018, op exact dezelfde stek. De vangsten bestonden hoofdzakelijk uit langgerekte 
schubs - kanaaltorpedo’s - of hoe je ze ook wil noemen. Eén constante kwam telkens terug, 
projectspiegel 576 op steeds wisselende gewichten, maar steeds verklaarbaar. De vangstfo-
to’s toonden duidelijk een verschil aan in een vangst net voor of net na de paai. Ook een te 
verwachten gewichtstoename wanneer de winter zich aandient. Hieronder ter illustratie het 
tabelletje van mijn vangsten.

6/05/2011 3,500 kg
17/06/2018 8,400 kg
18/07/2018 7,800 kg
22/09/2019 10,800 kg
5/05/2020 11,600 kg
1/06/2020 10,000 kg
8/05/2021 12,700 kg

Aangezien dit visje steeds naar zijn ‘hokje’ terugkomt, mogen we deze gerust ‘Duifje’ noemen. 
Een ringetje aan zijn borstvin, dat gaan we nog net niet doen.  ;-)”

Benny Provoost
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Duifje in mei 2011

In juni 2018

in 2021 op zijn of 
haar hoogste gewicht 
(12,7kg)
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Gentse schone

Rik Van Landschoot kon in mei een opvallende spiegelkarper vangen op het Binnenwater van 
Gent. Spontaan kon Rik de link leggen met een eerdere vangst van die vis, toen door Gunther 
Vanhove op het kanaal Gent-Oostende (KGO). Voor mezelf – als matcher – een makkelijke 
hap. Excel vertelde me al snel dat het om projectspiegel 664 ging, in 2014 uitgezet op KGO 
(Moerbrugge). De vangst van Rik leverde een zesde melding op, een frequent gevangen vis 
dus. Maiko Busschaert had ‘m als eerste in 2017 op de Leie, waarna de 664 zowat overal 
opdook (Leie, Watersportbaan, KGO, Binnenwater Gent). Een nieuwsgierig beestje dus.

Maiko had ‘m als eerste, zo’n drie jaar na 
uitzetting op 4.4kg (uitgezet op 1.2kg)

Finaal de foto van Rik met zijn Gentse schone!

Rik kon vlot de link leggen met deze vangst 
van Gunther

Nederland

Waar moeten we beginnen? Een bijzondere melding is voor ons een vangst die buiten de 
gemiddeldes valt. Maar als we eerlijk zijn is ook een gemiddelde vangst voor ons nog de 
moeite van het delen waard. Gelukkig zijn er ook andere media om leuke SKP-vangsten te 
(laten) delen. Kijk vooral eens op de Facebookpagina’s van Vlaanderen: 
‘B.V.K. terugmeldgame’ of die van de Karper Commissie Leiden. Ook federatieve SKP’s 
houden matches bij en delen die op facebook met toestemming van de melders.  
Op de facebookpagina’s van SKP Regio Midden en van Karperuitzetprojecten 
Zuidwest Nederland vind je veel matches en leuke info over gemelde spiegelkarpers.
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Er blijft genoeg voor ons over hoor. Meldingen waar een bijzonder verhaal achter schuil gaat 
reserveren we graag (ook) voor onze rubriek Spiegel van de Maand. Zo gebruiken we dit keer 
een bijzondere melding uit Friesland graag als cliffhanger waar jullie in een komende Spiegel 
van de Maand meer over lezen.

IJsselrijens

Nu we met de MC de matching van de 
IJssel doen en de eerste meldingen van 
die grote rivier onze kant opkomen, 
worden we tot ons plezier af en toe 
getrakteerd op zo’n 2001-rijen die wij van 
verre al als type herkennen. 
Maar het is pas echt een cadeautje als 
er boven of onder de rij nog wat grote 
schubben staan. Dan zie je in de 
gesorteerde mappen direct waar je 
ongeveer moet zijn. 
Zoals bij deze twee exemplaren. De drie schubben boven de rij als 

cadeautje voor de matchers

Deze melding van Jonathan van de Sluis kwam niet van de IJssel, maar van een aangrenzend 
kanaal waar een gemaal de twee wateren scheidt. Deze rijen van 13 kg nam daar de vistrap! 
Het is logisch om bij een vangst eerst te kijken bij het dichtstbijzijnde uitzetlocatie, toch 
blijkt dat 20 jaar na uitzetting nauwelijks nog een betrouwbaar aanknopingspunt. De 01873 
verkeerde op circa 25 km stroomopwaarts van z’n uitzetplek in de IJssel.

De tweede 2001-rijen werd recent gevangen door Ewout Dokman, voor insiders de hoofd-
persoon in Spiegel van de maand: De Grasveldspiegel in maart 2019 (lees maar na op onze 
website). Dit is werkelijk een juweel van een rijen, gevangen op het voor dit type respectabele 
gewicht van 16 kg. Ook deze rijen moesten we van ver van het uitzetpunt matchen. 
Deze bevindt zich nu ruim 50 km stroomopwaarts van de uitzetplek.

Riviervisser Ewout Dokman met een 
recente vangst van een juweel van een 
rijenkarper 2001

De rijenlichting 2001 doet het eigenlijk overal goed qua terugmeldpercentage. Qua groei 
lijken ze het vooral op de grote rivieren relatief goed te doen.
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Oudjes

Hoe ouder hoe gekker lijkt het wel. Die 
oudjes blijven ons verbazen! 
Deze klapstaart uit 1998 heeft al heel wat 
van de wereld gezien.

Zoals veel van die oudjes koos de 9889 
voor een pendelend bestaan. In dit geval 
tussen de Amstelboezem en het IJmeer/
Markermeer.

Soms zat er maar korte tijd tussen 
vangstmeldingen op IJmeer en Amstel-
boezem. Zo’n karper lijkt dan voorspel-
baar te zijn maar o zo vaak verrassen ze 
ons toch weer.  Afgelopen maand meldde 
Cor Bruynes een oudere vangst (2018) uit 
het noordelijk deel van de Veluwerand-
meren. Jawel hoor, die herkennen we 
inmiddels (letterlijk) uit duizenden: de 
‘tweeschouderschub’.  De vis bleek tussen 
twee verschillende vangsten door een 
uitstapje te hebben gemaakt van een km 
of 80 naar het noordoosten!

Zestien jaar geleden alweer ving ik de 
9889 op De Diemen
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In 2018 op het Drontermeer voor Cor Bruynes en in 2020 terug op de Amstelboezem bij 
Amsterdam voor René Schouten.

In 2020 bleek-ie gewoon weer in de Amstelboezem te zwemmen. Dus al die nog vrij prille 
SKP’s zijn gewaarschuwd: hoe ouder je SKP, hoe verder en gekker de meldingen!

In 2005 kreeg Wijtze Tjoelker loon naar werken met toestemming voor een van de grootste 
SKP’s in Nederland: SKP Friese boezem. Al ruim 15 jaar plukken karpervissers nu de vrucht-
en van de uitzettingen op dit 15.000 ha grote water, maar de voorlopige kroon op het werk 
werd eind maart jongstleden gezet door Martijn Reitsema. Hij wist een spiegelkarper te 
landen die tenminste in de directe schaduw mag staan van de legendarische Friese schub-
karper van Cees van Ringelenstein uit 1989. We hebben het dan uiteraard over het record van 
de Friese boezem. Martijns spiegel woog 25 kg schoon aan de hand!

Voor ons is het ook mooi te zien dat een nieuwe generatie karpervissers het ongewisse avon-
tuur op grote uitgestrekte water verkiest boven de vanuit ons perspectief vaak nogal steriele 
visserij op circuit- en betaalwateren. Voor onze rubriek Spiegel van de Maand vertelt Martijn 
graag over de achtergrond van zijn speurtocht naar Friese boezemgiganten. 
De kenners zullen gelijk zien dat het hier wederom gaat om een vis van 2006-makelij gaat. 
Jullie weten wel: de nakomelingen van de kruising tussen een Valkenswaarder en een 
Villedonner. Houd de rubriek in de gaten!

SKP Friese boezem schrijft geschiedenis

Martijn Reitsema dolgelukkig met zijn 
recordspiegel van de Friese Boezem


