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Woord vooraf

Je kan tegenwoordig geen filmpje bekijken of er moeten wel dronebeelden in verwerkt zitten. 
Dat uitzoomen zorgt voor fraaie beelden, maar ook voor een kijk op het ruimer geheel. Een 
hip woord daarvoor is ‘helikopterzicht’. De BVK heeft niet de intentie om hip of trendy te zijn, 
toch is die bredere kijk wel vaker leerrijk. Het afgelopen jaar had ik zomaar een verhoogde 
aandacht voor vogels en alles wat daarbij komt kijken. Dan kom je – anno 2021 – als vanzelf 
bij ‘social media’ terecht. De specifieke facebookpagina’s rond vogels zijn allang niet meer op 
twee handen te tellen, voor je ’t weet ‘volg’ je er een paar.  Onlangs nog was er een post die 
ook voor karpervissers interessant was.

Martijn de Jonge postte een sprekende foto die hij recent kon nemen aan de Oostvaarder-
splassen. Martijn vertelde dat het water in de geulen van de Grote Plas erg laag stond en er 
vele duizenden dode karpers half boven het ondiepe water uit staken. Honderden meeuwen 
en enkele zeearenden deden zich tegoed aan het gratis en hapklaar buffet. Taferelen die ook 
bij vogelliefhebbers pijn doen aan de ogen. Ook onder hen zijn er mensen die zich vragen 
stellen bij de moerasreset. Iemand verwoordde als volgt: “Mijn smartphone kan je resetten, 
de natuur niet”. Geef ‘m ongelijk! De BVK weet als geen ander dat de ongeschreven regel 
‘snoei geeft bloei’ ook bij OVP van toepassing is. Het is en blijft één grote kraamkamer voor 
karper. Zonder een structurele aanpak ruikt de lucht er algauw opnieuw naar rottend karp-
ervlees. Of het overzetten van die karpers naar het Markermeer nou wel zo’n goed idee was? 
Daar buigen we ons al geruime tijd over, zo ook in deze Nieuwsbrief.
Intussen krijgen we Covid steeds beter onder knoet, kunnen we zoetjesaan weer denken aan 
een eerste fysieke BVK-samenkomst. Dit, meer OVP-nieuws, de intussen klassieke stukjes en 
ander fraai BVK-materiaal lees je in deze 27ste editie van de BVK-nieuwsbrief. Veel plezier 
ermee. 

Filip Matthys 

Meeuwen doen zich tegoed aan de vele dode karpers in de Oostvaardersplassen 
– foto Martijn de Jonge
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Het afgelopen anderhalf jaar was er van enig verenigingsleven geen sprake. Ook al zijn kar-
pervissers vaak mensen die houden van de nodige rust, toch zijn er gelegenheden die ieder 
jaar weer leerrijk en leuk tegelijk zijn. Denk maar aan onze Algemene ledenvergadering in Di-
emen. Wat die ALV betreft, is 2021 het jaar van uitstellen en finaal afstel geworden. We gaan 
niet krampachtig en overhaast een ALV organiseren in het kalenderjaar 2021. In het vroege 
voorjaar van 2022 maken we daar wél weer werk van. 
De Matching Community willen we eind 2021 wel nog een keertje samenbrengen. In de eerste 
en voornaamste plaats omdat die matchers dat verdienen! Verdere info laat vast niet lang 
meer op zich wachten!
Het lidgeld ten slotte. Vanaf dag één hanteren we een eerder vrijblijvende omgang met jullie, 
onze leden. Vergeet je ‘ns een jaartje de bijdrage te storten, dan knepen we wel vaker een 
oogje dicht. Die vrijblijvendheid zorgt ervoor dat ons ledenaantal jaar na jaar blijft dalen. Op 
vandaag hebben een zeventigtal leden ook effectief hun contributie betaald, goed twee jaar 
terug waren we nog met een honderdtal. 
Glijden we de komende jaren alleen maar verder bergaf? Moeten we ingrijpen? Geen lidgeld, 
geen nieuwsbrief? Liever niet. Heb je dit jaar nog niet betaald, maak dat dan gewoon even in 
orde. Dat getal ‘honderd’ is gewoon een mooi streefcijfer. Toch?

Filip Matthys

Mededelingen uit het bestuur

MC Nieuws - september 
Laat gezegd zijn dat ons algemene 
meldadres 
spiegelkarpermelden@outlook.com wel 
of niet van onze webapp een groot succes 
is. Alleen in 2021 tot september al 330 
meldberichten met 1 of meer meldingen 
van spiegelkarpers! De gebruikers weten 
ook steeds beter dat het primair gaat 
om meldingen van open water, rivieren, 
boezemsystemen enzovoorts. Het is 
niet de enige bron van meldingen. Veel 
komen (nog) binnen via mailadressen 
van hsv’s of van SKP’s en ook een 
groeiend aantal via Facebookpagina’s 
en via messenger.

Al die meldingen hebben we bekeken en zoveel mogelijk matches gemaakt. Maar ook al is er 
geen match dan nog proberen we zoveel mogelijk melders te beantwoorden en als nuttig en 
nodig door te verwijzen naar SKP-coördinatoren en matchers binnen en met toestemming 
van de melder ook buiten de MC. 
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Ik wil hier een groot compliment maken aan de actieve matchers van de MC en dan heb ik het 
met name even over de ‘bijspringers’. Dat zijn matchers die ook buiten hun eigen wijk bereid 
zijn bij te springen. Bij drukte zoals de afgelopen maanden is dat een zegen. Het scheelt 
een hoop tijd en minstens zo belangrijk: het geeft je het gevoel er niet alleen voor te staan. 
Bovendien is een van leuke bijkomstigheden van het matchen: het delen van je enthousiasme 
over de match en vaak over de vangstmelding. Kijk maar bij Bijzondere meldingen wat we 
allemaal voor moois weer voorbij hebben zien komen! Te veel voor deze NB maar we hebben 
weer wat om uit te putten in de stille tijd.  
Nieuwe ronde nieuwe kansen 
Het is niet ideaal om in de drukke tijd stapels meldingen te matchen, zeker niet van ultralas-
tige projecten als dat van Friese boezem of van nieuw aangesloten projecten. We hopen dat de 
melders daar begrip voor hebben en dat ze geduld hebben. Wij willen die ‘ongevonden’ ook 
dolgraag matchen maar je hebt daar echt veel tijd voor nodig. Het aantal (ervaren) match-
ers is daarvoor nu (nog) ontoereikend, maar zo rond november als de meldingenstroom 
afneemt, gaan we er nog eens goed voor zitten

Bijspringers 

Al enkele jaren houden we jullie op de hoogte van de verwikkelingen rond de karpers van 
de Oostvaardersplassen. In verband met een waterpeilverlaging zouden die karpers droog 
komen te liggen. De vraag was wat daarmee te doen? Sportvisserij Nederland vond dood 
laten gaan - zoals in de jaren 1980 nog wel gebeurde - geen goed idee. Zo ontstond het idee 
van overzetten naar het Markermeer. Heel enthousiast waren wij daar nooit over, maar we 
snapten en snappen het dilemma: dood laten gaan of een uitzettype overzetten waar de SKP’s 
van nu niet blij mee zijn.
Zolang de overzettingen binnen de perken bleven zou het in het Markermeer met de lage 
visbezetting toch weinig kwaad kunnen? De vissen werden in strak tempo overgezet en dat 
begonnen karpervissers te merken. Niet alleen in het Markermeer maar ook in de Zuidelijke 
Randmeren en het IJmeer.

Het OVP-drama



5 NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Aangepaste polderschubs

Honderd ton polderschubs!
Voorafgaand aan de overzettingen werd in opdracht van Rijkswaterstaat een migratieonder-
zoek uitgevoerd om te zien welk percentage op de kwetsbare randmeren terecht zou komen. 
Dat bleek na anderhalf jaar al aanzienlijk en dat leidde tot de afspraak dat er maximaal 90 
ton overgezet zou worden naar het Markermeer. Begin september 2021 blijkt echter dat er 
al 107 ton overgezet is! Bij een gemiddeld gewicht van rond de 4,5 kilogram gaat het dan om 
bijn 24.000 karpers. En daar blijft het niet bij. Er blijkt vergunning tot afvissen tot eind van 
dit jaar te zijn en toen werden wij, de SKP’s in het omringende gebied, toch wel erg onrustig. 
Daar gaat ons zorgvuldig gevoerde verantwoorde karperbeheer! Let op: wij zetten de afge-
lopen 20 jaar met onze SKP’s in de randmeren en andere buurwateren van het Markermeer 
in totaal niet meer dan 10 ton karper uit! Moeten we dan nu aan de kantlijn blijven staan en 
dit over ons heen laten komen of kunnen en moeten we in actie komen?

En ja, karpervissers op het Markermeer, het 
IJmeer en de Zuidelijke Randmeren zijn de 
laatste jaren steeds meer gewend/verwend 
geraakt aan een karperbestand met veel 
variatie waarin gemiddeld ongeveer 1 op de 
10 vangsten een uitgezette spiegelkarper is. 
Bovendien is het gemiddelde gewicht van 
gevangen karpers gestegen van circa 6 kg 
rond de eeuwwisseling naar zo’n 10 kg in 
2020 met een behoorlijk aantal uitschieters 
tot ver boven de 20 kg. Dat werd afgelopen 
jaar op een groeiend aantal stekken in en 
rond het Markermeer wel anders. 

Typische polderschubs rond de 5 kg maken 
op veel stekken thans de dienst uit. Deze 
OVP’tjes zoals ze worden genoemd zijn 
decennialang aangepast aan de extreme 
omstandigheden in de Oostvaardersplassen. 
Ze hebben dus geen schouders, geen rug en 
ook zien we onverwachts veel karpers met 
vergroeiingen. Sommige karpervissers 
ervaren deze verandering in het 
karperbestand zelfs als een verschrikking.

Vermoedelijke OVP schub waarbij de 
borstvinnen ontbreken
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Sportvisserij Nederland is weliswaar geen echte partij in dit verhaal, maar slechts aangever 
van het idee van overzet van karper naar het Markermeer. Toch legden we bij hen onze zor-
gen neer en drongen aan op een andere bestemming voor afgevangen OVP-schubs. Daar leek 
aanvankelijk weinig kans op, maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Van Andres de 
Rouville (Sportvisserij Limburg) kregen we toevallig te horen dat er contacten waren met de 
uitvoerende beroepsvisser die ook in Limburg hielp bij visreddingen na de recente overstro-
mingen! In de vaak visarme vijvers komen de OVP-schubjes nu als geroepen. Of dat betekent 
dat er geen karper meer naar het Markermeer gaat is overigens maar de vraag.

 ‘De reset’ van het moerasdeel van de Oostvaarderplassen is afgerond. Dat betekent dat af-
hankelijk van de regenval het waterpeil nu weer langzaam zal stijgen. Is daarmee het ‘karp-
erprobleem’ in de Oostvaarderplassen opgelost? Nee, die karpers zitten daar als het ware 
opgesloten in een excellent paaigebied. Dat blijft zo en de aanwas zal alleen maar toenemen 
naarmate je er meer afhaalt. Massale sterftes zullen blijven optreden, of het nou tijdens 
warme droge zomers is of in winters met ijs en sneeuw. De enige remedie is, en dat weten 
de beheerders heus ook, het water in verbinding zetten met omliggend groot water, en dan 
vooral het Markermeer. Niet eenvoudig want dat ligt meters hoger!

OVP schub, beschadigd bij het afvissen

OVP’s naar vijvers in Limburg

Toekomst

Recente overzetting van 
OVP’tjes naar Limburgse 
vijver
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Daar wordt ook serieus over nagedacht, maar dat zal niet volgend jaar zijn gerealiseerd. Tot 
die tijd staan wij als BVK zeer kritisch tegenover het karpers actief redden uit de Oosvaard-
ersplassen en overzetten naar andere wateren en zeker naar wateren waar SKP’s hebben 
gezorgd of zorgen voor een mooi gevarieerd karperbestand!

Alweer ruim drie jaar geleden wijdden we de Spiegel van de maand februari aan een traag 
groeiende karper van het Brennen-type. Februari 2018 - De Carpfarmer - Belangenverenig-
ing Verantwoord Karperbeheer Die gematigde groei in open water bleek geen uitzondering 
bij de lichtingen 2006 t/m 2008 van dit type. Deze voorlopige conclusie hield destijds de 
gemoederen aardig bezig en ze raakten zelf behoorlijk verhit. Best begrijpelijk want kwekers 
en leveranciers krijgen het liefst positieve feed-back op hun producten.  En hoewel we dit 
verhaal destijds in een bijschrift nuanceerden en uitlegden, konden we niets anders toezeggen 
dan dat we zouden blijven meten en meetgegevens blijven betrekken in onze beoordelingen. 
Dat hebben we gedaan. In onze onlangs geüpdatete lijst van spiegelkarpertypen Lijst met 
spiegelkarper-uitzettypen - Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer hebben we die 
meetgegevens sinds 2017 verwerkt. De beoordeling hebben we naar aanleiding van hon-
derden extra terugmeldingen van open water bijgesteld waardoor dit type er beter uitkomt. 
Ook hebben we nu beschikking over resultaten van sinds kort bij de MC aangesloten SKP’s, 
zoals van Friese boezem, Nederrijn en Lek en de Benedenrivieren, SKP’s die tussen 2009 en 
2016 veel spiegelkarpers van het Brennentype hebben uitgezet. 
Hoewel het terugmeldpercentage van de meeste oudere lichtingen in open water nog steeds 
onder gemiddeld is, valt wat betreft groei op dat de nieuwe lichtingen het beter doen. Daar-
naast kunnen we constateren dat er een percentage van de oudere Brenners (tussen 2006 en 
2009 uitgezet) is dat intussen wel degelijk is doorgegroeid naar gewichten boven de 15 kg. In 
een van de gemonitorde wateren, de zuidelijke randmeren, doken afgelopen jaar zelfs meer-
dere nooit eerder gemelde Carpfarmers op die in het voorjaar die 15 kg gemakkelijk haalden. 
Ook van de Carpfarm-uitzettingen uit 2006 en 2007  zagen we een onverwachtse doorgroeier. 
De eerste boven de 15 kg.

Mocht het lukken om het wat overzettingen naar het Markermeer betreft hier bij te laten dan 
ligt de weg naar een (compenserend) SKP-Markermeer voor de hand. Wij maken op uit de 
contacten die we hebben bij Sportvisserij Nederland dat zij ons daarbij van dienst willen zijn. 
Eerst maar eens afwachten hoe dit verder uitpakt en of de overzettingen naar Markermeer 
inderdaad zijn gestopt.

Joris Weitjens

SKP Markermeer

Carpfarmers in the picture 
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Ronald Drogt in het voorjaar van 2021 met een 2006- Carpfarmspiegel van ruim 17 kg 

Misschien overbodig om nog eens gezegd te hebben maar wij hebben er als BVK geen enkel 
belang bij om bepaalde kweektypen anders voor te stellen dan ze zijn. Iets anders is of ons 
beeld van de prestaties van die uitgezette typen meteen scherp is. Dat scherp stellen/bijstel-
len is een kwestie van jaren serieuze SKP-monitoring. Daar gaan we voor en daar staan we 
voor!

Joris Weitjens

Voor de leden die nog niet zo bekend zijn met ons gebruik van de (social) media: 
belangrijk nieuws dat verband houdt met karperbeheer publiceren we met 
zekere regelmaat op onze website en tegelijk ook op onze facebookpagina. Neem 
daar dus vooral af en toe een kijkje. Het is in onze ogen een goed manier om 
contact te houden met leden en niet-leden en voorkomt dat onze Nieuwsbrieven 
te dik worden om te maken en lezen… Ook aan de overstromingen van afgelopen 
zomer in met name Limburg, Duitsland en Oost België hebben we op onze 
Facebookpagina de nodige aandacht besteed.

Overstromingen en karper

Het beeld van door de straten spoelende en tegenstribbelende karpers krijg ik toch maar 
moeilijk van m’n netvlies. Het lijkt erop dat vooral de kleinere wateren, afgesloten of niet, in 
die eerste dagen zwaar zijn getroffen. Dat wil zeggen de vis is meegevoerd, een deel heeft dat 
niet overleefd en een ander deel zwemt nu in geheel andere oorden stroomafwaarts! 
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Karper tussen de gewassen 

De Maas als afvoer

Het lijkt er vooralsnog gelukkig op dat de 
impact op de karpers van de Maas veel 
minder groot is dan menigeen dacht. Wij 
hebben ook geen berichten gezien over in 
zee uitgespoelde karpers zoals bij winters 
hoog water wel vaak het geval is. 

De hoop op een goede afloop hadden we hier 
al. Karpers beschikken bij watertempera-
turen van circa 20 graden over hun volledige 
kracht en bewustzijn van de omgeving. We 
weten dat in winterrust verstoorde karpers 
zich vrij apathisch mee kunnen laten voeren 
maar daar was nu geen sprake van. 

Het lijkt erop dat veel karpers stroomluwe 
oorden hebben opgezocht en na ‘de golf’ 
weer zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde 
domein. Dat beeld werd bevestigd door een 
reeks meldingen van de Maas. Daar vond in 
november 2020 een SKP-uitzetting plaats. 
Ook na de overstromingen 
(waarbij de stuwen werden gestreken) kwam 
het gros van de meldingen van die lichting 
van relatief dichtbij het uitzetpunt.

Pascal Krebbers meldde deze in de Maas 
uitgezette karper ruim een maand na de 
overstromingen vlakbij het uitzetpunt!
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Interview met Andres de Rouville
Het waren vooral karpervissers die als eersten aan de bel trokken. Daniel Jawadnya van 
SKP Limburg zette via facebook gelijk een actie op om karpers te redden. In de dagen, 
weken, die volgden hebben tientallen, misschien wel honderden vrijwilligers, soms van 
heinde en verre meegeholpen om gestrande rivierkarpers te ontzetten uit overstroomde 
gebieden en uiterwaarden. Hartverwarmend om te zien!

Om een beeld te krijgen hoe een en ander is gegaan interviewen wij binnenkort  voor onze 
website Andres de Rouville die als medewerker van Sportvisserij Limburg en karpervisser 
dicht betrokken was bij de reddingsacties. Houd onze website en facebookpagina in de gaten!

Joris Weitjens

In september 2016 waren we met de BVK op bezoek bij Vandeput in Zonhoven. We waren 
vooral getriggerd door hun prijslijst waarop ook mooi beschubde spiegelkarpers prijkten! 
Daar moesten we het fijne van weten. Speciaal voor ons was er een trek gedaan uit de vijver 
met die weelderig beschubde spiegels. Dat viel bepaald niet tegen! Niet alleen mooi 
beschubd maar ook echt stevige vissen, sommige zelfs met een knik achter de kop. Deze 
partij was afkomstig uit Valkenswaard. Tenminste als vingerlingen (1 zomerig) waren ze 
naar de vijvers van Vandeput gegaan. Nu als K3 konden ze naar de SKP’s. 
Verschillende SKP’s durfden die bestelling wel aan, zoals het SKP Benedenrivieren. 
Misschien herinneren jullie je wel die geweldige foto met al die mannen in het water met 
ieder één mooi beschubde spiegel waarvan er maar eentje de linkerflank toont…

Drijfjacht op in uiterwaarden achtergebleven karpers en andere vissen

Superlichting of superuitzetting? 
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De moeite waard om deze vissen goed te volgen! Qua groei maar natuurlijk ook wat betreft 
overleving (af te lezen aan het terugmeldpercentage). Daaraan schortte het nogal vaak met 
de lichtingen Valkenswaarders uit het verleden. Nu, vijf jaar na uitzetting, kunnen we niet 
anders concluderen dat deze lichting het althans op de Benedenrivieren meer dan goed doet.  
Op de cover staat zo’n prachtige spiegel begin september gevangen op 14 kg. Dan mag je 
spreken over snelle groei.

Uitzetting van de superlichting in de Benedenrivieren in november 2016  

Tobias van Ikelen met de Vandeput 16144 op de 
Benedenrivieren (foto Maarten Oosting) 

Intussen hebben we zelfs al twee vissen van 
deze lichting gezien die in de Benedenriv-
ieren over de 15 kg gaan! Wat je daarover 
ook denkt, het is ons wel duidelijk dat in het 
voorjaar van 2014 bij het afstrijken van de 
twee ouderdieren in het voormalige kweek-
centrum van Valkenswaard, tenminste één 
beschikte over groeigenen die je bij 
zuivere Valkenswaarders niet aantreft. 
Zijn die genen dan een garantie voor snelle 
of langdurige groei? Nee, zo simpel is het 
niet. Niet alleen moet het goed zitten met 
het genetisch materiaal van de uitzetters, 
ook de omstandigheden moeten optimaal 
zijn! Dat is niet overal het geval, ook niet in 
open water. In de Schermerboezem waar 
deze lichting ook is uitgezet halen dezelfde 
vissen bij uitzondering op dit moment de 
10 kg! Wat dat betreft kun je dus ook beter 
spreken van een superuitzetting dan van een 
superlichting! Joris Weitjens



12NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

SKP Kort - Vlaanderen

SKP IJzer, geven en nemen
In voorbereiding op elke nieuwsbrief pols ik graag even bij de verschillende SKP-verant-
woordelijken. Zijn er nieuwtjes? Opvallende meldingen? Tendensen? In veel gevallen levert 
dit geen reactie op, de paar reacties die binnenkomen zijn dan wel weer vaak van onschat-
bare waarde. Owen Janssens van SKP IJzer had een opvallende boodschap. Je moet weten 
dat SKP-IJzer het oudste SKP in Vlaanderen is. In 2001 gingen op deze rivier de allereerste 
Vlaamse projectspiegels te water. Tussen 2001 en 2005 waren die projectspiegels (denk aan 
120 vissen) de enige vissen in Vlaanderen met een nummer. De vissen wogen bij uitzetting 
gemiddeld 2.5 à 3kg, en waren meer dan waarschijnlijk k4. Op vandaag zijn deze vissen dus 
24 jaar oud. Ook dat is Owen niet ontgaan. De laatste melding van een 2001-spiegel dateert 
intussen uit het jaar 2018. Terwijl de 2006-vissen wel nog met regelmaat gevangen worden. 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we stellen dat die 2001-vissen 
zoetjesaan het heden ruilen voor hiernamaals. De IJzer is trouwens een getijdenrivier met bij 
hevige regenval vaak grote debieten, echt een zorgeloos bestaan hebben de IJzer-karpers niet. 
Het eeuwige leven heeft niemand, al helemaal de karper niet. Aan de andere kant weten we 
van de Nederlandse SKP’s dat de lichtingen van 1998 tot en met 2001 nog wel veel meldingen 
opleveren. Denk maar aan de bekende rijenkarpers 2001. Vissen met Valkenswaardbloed. Zal 
het ‘m in het type zitten of zijn het toch de omstandigheden die z’n tol eisen op de IJzer?

In 2001 was er nog geen sprake van de intussen ingeburgerde karperplank 

In 2001 ging ook de befaamde rijenkarperlichting 
van Valkenswaard te water. Anno 2021 nog alive 
and kicking getuige ook deze recente IJsselvangst 
van Matthijs Buter.
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Duizendste melding voor SKP Bernisse Brielse Meer 

Gelukkig staat er op de IJzer aankomende winter een uitzetting van 125kg in de planning. 
Net op tijd, als je ’t mij vraagt.

Filip Matthys

SKP Kort - Nederland

Een mijlpaal voor Marcel Aarden en ‘zijn SKP’. Maar liefst 1000 meldingen sinds het begin 
van dit SKP in 2013 waarvan de matching en monitoring al snel in handen kwam van Marcel. 
Van de 1000 meldingen heeft hij er maar liefst 937 kunnen matchen. Dat is echt een heel 
hoge score, ook voor een semi-afgesloten water. 
Ook qua groei blinkt dit project uit met nu al de eerste vissen (Brennentype) die over de 20 kg 
gaan! Het is niet alleen maar halleluja. Marcel vertelde ons dat de vangsten en dus meldingen 
dit jaar op de Bernisse en Brielse meer erg tegenvielen. Nog niet duidelijk is waar dat door 
gekomen is. Er staan dit jaar opvallend veel minder waterplanten en het water is troebel. 
Mogelijk hangt deze vertroebeling samen met de inlaat van het tegenwoordig vrij zoute/brak-
ke water vanuit het Haringvliet. Wat gaat die verzilting betekenen voor de karperstand in het 
gebied?  Vluchten de karpers? Karpers kunnen goed tegen hoge chloridegehaltes en mogelijk 
zal zelfs de aanwas van jonge karpers daardoor zelfs flink stijgen? We houden het in de gaten. 
Voorlopig heeft dit SKP (dankzij federatie Zuidwest-Nederland) uitzicht op nieuwe uitzettin-
gen in het najaar. Voor de Brielse Meer worden dat op verzoek van de karpervissers edel-
schubs en voor de Bernisse naar voorkeur van Marcel spiegels.

Joris Weitjens

Zoals Marcel ze nog steeds graag vangt aan de 
Bernisse!
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In 2005 werd door de Weesper Hengelaarsbond een gemengde partij van 41 karpers, geleverd 
door Viskweekcentrum Valkenswaard, uitgezet op de Gaasp, een riviertje dat uitstroomt in 
het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) bij Driemond en dat via de Weespertrekvaart met de Ams-
tel bij Amsterdam in verbinding staat. In de volgende 15 jaren na de uitzetting werden slechts 
drie van deze 41 spiegelkarpers een of meerdere keren teruggemeld. De laatste nieuwe match 
dateerde alweer van 2010. En toen ineens verscheen vorig jaar, 15 jaar na uitzetten, 
die vangstfoto van nummer 0512 op Facebook. De vis was gevangen in 2019 op het 
grote Amsterdam-Rijnkanaal.

Het aantal karpermeldingen van het Weesper boezemwater loopt flink achter op het vorige 
seizoen. Een handvol vissers heeft voor andere stekken gekozen en dat scheelt nogal wat 
vangstmeldingen. Toch is er genoeg opvallends te vertellen!

Allereerst is natuurlijk het Weesper-record verpletterd. De Lange, de zwaarste spiegel van 
Weesp, is blijkbaar nog niet uitgegroeid en werd begin juni, vlak na het verschijnen van de 
vorige nieuwsbrief gevangen op 102 centimeter bij een gewicht van maar liefst 26,2 kilogram. 
De gelukkig vanger was nota bene Joris Weitjens, die met deze Weesper vis na 30 jaar 
eindelijk zijn Naeffje-record wist te verbreken.

Update Weesp

Na 30 jaar eindelijk Naeffje in de schaduw

Bijzondere terugmeldingen



15NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Nog groter werd mijn verbazing toen dit jaar wederom een verloren gewaande Gaasp-spiegel 
op het ARK opdook. Dit keer ging het om nummer 0501 van deze uitzetting. 16 jaar verstopt 
zo’n vis zich en ineens is deze daar, niet al te ver van het uitzetpunt. Opnieuw blijkt zo’n bijna 
vergeten vis nog springlevend.

Nummer 0512 gevangen op het ARK in 2019. Een indrukwekkende of moet je zeggen monsterlijke 
verschijning! De origine is niet duidelijk. Vermoedelijk een kruising met Valkenswaardbloed en 
een consumptietype (Duits?)

Robin Blaauw ving nummer 051 van de Gaasp uitzetting op het ARK in 2005 (12 kg).
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Waar hebben ze al die jaren uitgehangen?

Ondertussen is nummer 12 dit jaar nog twee keer gemeld. Eerst op het ARK, in mei van dit 
jaar. De laatste vangstmelding echter zal menig wenkbrauw doen fronsen. Half september 
werd deze vis namelijk gemeld van de Gouwzee, het open water tussen Volendam en Marken.

Wat bezielt zo’n toch wel herkenbare vis om zo lang onder de radar te blijven en nu ineens 
alle schroom van zich af te gooien? En waarom duikt deze zo kort achter elkaar ineens op. Is 
het toeval of is dit een patroon? Het lijkt op het laatste.

Een mogelijke route van de Gaasp via het ARK naar de Gouwzee over ruim 40 km en door de 
Oranjesluizen bij Amsterdam.

Het Gaaspmonster op de 
Gouwzee in 2021
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Waar hebben deze vissen zich al die jaren opgehouden? Zwemmen er nog meer van deze 
lichting rond? En waarom duiken ze nu ineens op? Of we ooit deze vragen kunnen 
beantwoorden blijft voorlopig onzeker, enige wat we kunnen doen is blijven matchen. 
Hopelijk kunnen we dan langzaamaan de puzzel een beetje oplossen.

Ate Loonstra

Bijzondere meldingen – Vlaanderen

SKP-KGO doorbreekt grens
Het SKP op het kanaal Gent-Oostende loopt al sinds 2008 en is met 945 gematchte meldin-
gen een ‘goed gestoffeerd’ SKP. Hoewel het succes van een SKP meer is dan alleen een snelle 
groei van de uitzetspiegels, blijven zware vissen de fantasie van vele karpervissers prikkelen. 
Wat grote vissen betreft zag het er lang naar uit dat de uitzetspiegels op het sluisstuk Oost-
ende-Brugge het een pak beter deden dan hun ‘kameraden’ op het sluisstuk Brugge-Gent. Op 
het stuk Oostende-Brugge werden de kapen van 10 en 15kg vrij vlot genomen. Tot ontgoo-
cheling van velen bleven de toppers echter steken tussen de 17 en 19kg (denk aan een viertal 
vissen). Op het sluisstuk Brugge-Gent hinkten de vissen wat achterop, was een 15+ vis eerder 
uitzondering. 
Totaal onverwacht was daar de eerste melding van een +20kg projectspiegel. Niet één van de 
gekende Kust-toppers, maar een semi-anonieme vis vanop het stuk Brugge-Gent die al een 
paar jaar in de vergeethoek zat. Nummer 381 uit maart 2010 (geleverd door Bijnens) werd in 
september 2021 gevangen op 20.4kg. Dirk Claeys kon deze fantastische vangst realiseren en 
was zo goed om zijn vangst met ons te delen. 

Dirk is terecht blij met deze imposante projectspiegel
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Pas toen ik de cijfers van eerdere meldingen ging bekijken, bleek dat we het ergens wel een 
beetje hadden kunnen voorspellen. De eerste jaren na uitzetting (2010) pakte deze vis aan 
een razend tempo de nodige kilogrammen. In de zomer van 2014 haalde deze vis vlot de 12 
kg, in het voorjaar van 2016 was dat al 15kg. Tussen 2016 en 2021 geen spoor meer van deze 
karper, dan gaat zo’n vis al snel uit je gedachten. Tot in september 2021 dus, uit het niets op 
20.4kg. Een mijlpaal voor SKP-KGO. 
Wat mij uitermate tevreden stemt, is de bouw van deze topper. Verre van een plompe vis, wel 
een stoere en imposante spiegel. Wat een sublieme bouw! Benieuwd waar dit verhaal eindigt, 
benieuwd wanneer de volgende veertiger zich aanmeldt. Want eenmaal het eerste schaap 
over de dam…

Filip Matthys

Hij blijft z’n naam eer aan doen. Na jarenlange omzwervingen over de randmeren, het Am-
sterdam Rijnkanaal en zelfs de Linge lijkt de Vreemde Vogel nu uitgeraasd. Misschien ook 
niet heel gek gezien de leeftijd die nu echt begint te tekenen. Patrick van Leur liep afgelopen 
maand bij Utrecht tegen de vis aan en dat was volgens onze tellingen al het derde jaar achter 
elkaar zonder vangstmeldingen van elders. Met 17.5 kg doet-ie het nog steeds prima. Wellicht 
weet-ie ook de door karpervissers gedekte tafels goed te vinden. Je kunt je oude dag slechter 
doorkomen!

Bijzondere meldingen - Nederland 

Alweer Vreemde Vogel 

Vreemde Vogel in september 2021 bij Utrecht (Foto: Patrick van Leur)
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Karpers van de grote rivieren spreken (mij) altijd extra aan. Je kunt ook merken aan de 
conditie en groei van karpers dat ze in die grote rivieren op hun plek zijn. Zoals bij deze 
schoonheid die Nico Gooijer afgelopen maand op de IJssel wist te vangen. Genieten zo’n foto 
waar de schoonheid van de karper en de blijdschap van de karpervisser hand in hand gaan! 
Bij het zien van deze vis ging het enthousiasme bij mij echter vloeiend over in piekeren. Dit 
was toch een Valkenwaard/Villedon kruising, met die bouw en die typerende grote schubben 
onder de zijlijn? Maar van welk project dan? In de IJssel is dit type immers niet uitgezet. 
Om een heel lang matchverhaal kort te maken: ik heb zelfs het bestand 2006 van Zuid-Wil-
lemsvaart in Veghel (Brabant) er even op na geslagen, maar nergens een matchende plankfo-
to gevonden en zelfs ook geen matchende andere vangstfoto! 
Kortom: wie denkt dat we alles wel weten en mysteries niet meer bestaan: kom matchen bij 
de Matching Community! Spookkarpers bij de vleet!
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we deze prachtspiegel toch nog weten te matchen. Houd 
je ogen als matcher goed open!

Onbekende 2006 in de IJssel

Nico Gooijer met z’n (hopelijk vooorlopige) spookkarper in de perfecte omgeving voor karper-
avonturen

Amsterdammer in de Biesbosch
Bij het SKP Benedenrivieren worden de meest prachtige spiegelkarpers gemeld en die krijgen 
we dan gelijk bij de Matching Community op het bord. Die matching gaat daar steeds beter 
al blijft er altijd een percentage niet-gematchte. Van deze door Bjorn de Kloe gemelde spiegel 
van 18 kg zag ik gelijk dat het een oudere klapstaart was. Meest voor de hand ligt is dan een 
bij de Amer opgekweekte en daar ontsnapte vis. Die zijn uiteraard niet gefotografeerd.
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Grote Penner in de Maas

Enige andere mogelijkheid op een match is AHV-1998 of 1999. En verrek: ik vond een match 
bij september 1998! Deze vis is alleen in 1999 gemeld, toen gewoon van de Amstel bij Am-
sterdam en daarna nooit meer! Nu blijkt de vis al jarenlang in de uitgestrekte omgeving van 
de Biesbosch te verkeren! Een kilometer of 120 zwemmen vanaf het uitzetpunt! Als dat geen 
krent in de pap van SKP-monitoring is!

Deze kennen jullie vast nog: een 2006-visje dat een jaartje langer opgekweekt werd in een 
afgesloten watertje (Grote Pen) bij Amsterdam en een jaar later werd uitgezet in het IJmeer? 
Zoals met zoveel projectspiegels bleef deze een tijdje hangen in de buurt van de uitzetplek 
en daarna werd het heel lang stil. Tot de melding vorig jaar mei van nota bene de Amer op 
een prachtgewicht van 22 kg! Later bleek deze vis al eerder dat jaar te zijn gevangen in het 
Hollands Diep, nog eens 30 km naar het westen. 

Remco de Koster met de 
Grote Penner op de Amer 
in 2020

Bjorn de Kloe eind april met de 22 jaar spoorloze Amsterdammer!
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Joris Weitjens

Was deze vis op de terugtocht naar het IJmeer? Karpervissers hier speculeerden daar al een 
beetje op.  Maar helaas voor hen bleek de vis bij Geertruidenberg de afslag richting 
Werkendam te hebben gemist/gemeden en de Maas een eind op te zijn gezwommen. Ronny 
Kivit bleek deze beauty daar van de zomer net voor de paai alweer een slag zwaarder te 
hebben gevangen. Voorspelbaar is deze vis dus bepaald niet. Wat dat betreft hebben 
targetvissers bij deze vis mooi het nakijken. Dat houdt het wat ons betreft juist leuk!  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Belangenvereniging Verantwoord 
Karperbeheer

Website: www.karperbeheer.nl
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Grootwater-specialist Ronny Kivit met de magistrale Grote Penner (kruising Valken-
waard-Villedon) aan de Maas in juli 2021


