
Nieuwsbrief
No. 28 - december 2021



2 NIEUWSBRIEF BELANGENVERENIGING VERANTWOORD KARPERBEHEER

Woord vooraf

Ik herinner me hoe ik als jongen van een jaar of tien op de eerste milde dag in februari naar 
het Lagieskamp fietste. Emmer aan m’n stuur. Ik ging kikkers vangen want ik had gelezen 
dat bruine kikkers hun eieren soms al afzetten als er nog ijs in de sloot ligt. Het woordje soms 
betekende voor mij: zo goed als altijd. Het enige jammere was dat ik m’n vriend Robbie niet 
mee had gekregen. Dus belandde ik alleen bij het water. Nou water, er lag ijs dik genoeg 
zelfs om mij nog te dragen. Het besef van eenzaamheid heb ik gelukkig nadien niet heel vaak 
meer ervaren in m’n leven. Je leert er mee omgaan. Ik leerde het vooral voorkomen door de 
situaties te herkennen en te mijden. Het voorkomt ellende, maar de keerzijde is dat het je 
weghoudt bij veel avontuur. En (de suggestie van) avontuur kan ik niet missen.
‘Wat heeft dat met voetballen te maken?’ vroeg m’n vader altijd als hij een gedachtegang niet 
kon volgen. Wel, het hele avontuur met de BVK was ik nooit aangegaan als ik niet samen 
op kon lopen met gelijkgestemden. Niet dat we het eens hoefden te zijn over alles, maar het 
gevoel er samen voor te gaan maakt dat ik tot vandaag met plezier voor de pc kruip om aan 
het BVK-werk te gaan. Hoewel ik me als voorzitter nog steeds heel erg gesteund voel door de 
actieve medebestuurders en de achterban, bekroop me de laatste weken toch even het gevoel 
van de eerste alinea. Geen paniek, maar ik kan en wil me, ook tegenover jullie, niet blind 
houden voor het feit dat gedurende 2021 drie bestuursleden in woord en daad hebben aange-
geven de BVK op een bescheidener pitje te laten branden. Zo’n aderlating kan niet zonder 
gevolgen blijven voor het directe functioneren van de BVK. Maar er is ook een belangrijk 
verschil. Er valt nu veel meer te halen dan toen op het ijs van het Lagieskamp. Sterker, je 
hoeft maar naar de Matching Community te kijken en je weet dat het meer dan goed gaat. We 
hebben als BVK nog zoveel (meer) te bieden en te vertellen. Enfin, lees de NB door en oordeel 
zelf. 
Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan de BVK op wat voor manier ook, laat het aan ons 
weten. Doe het vooral niet uit verplichting, maar wel uit interesse en misschien zelfs passie 
voor karperbeheer!

Joris Weitjens
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Het zal jullie niet verbazen, we voelen ons genoodzaakt om de aankomende ALV opnieuw 
af te gelasten. De kans is klein dat we tegen de periode januari-februari weer met z’n allen 
mogen samenkomen. Ook de eerste bijeenkomst van de Matching Community laat zo al een 
flinke tijd op zich wachten. Uitstel is evenwel geen afstel, van zodra de maatregelen het 
toelaten gaan we opnieuw aan het plannen!
Indien onze achterban – jullie dus – nood hebben aan een online bijeenkomst, laat dit dan 
vooral weten. 

Bestuursmededelingen

ALV opnieuw afgelast

Kees zet in 2022 een stapje terug

Verlenging lidmaatschap

Onze trouwe penningmeester Kees Ouwehand wil in 2022 graag ‘de rekening’ doorgeven aan 
een opvolger. Kees raakt de voeling met de karpervisserij ieder jaar weer wat meer kwijt en 
merkt een duidelijke verschuiving in zijn interesses. Wel zo netjes dat hij ons ruim de tijd 
geeft een waardig opvolger te zoeken. 
Heb jij wel wat affiniteit met ledenadministratie? Wil je onze vereniging (met zo’n 100 leden) 
een handje toesteken? Laat het dan zeker weten! Je mag rekenen op een hartelijke ontvangst 
binnen ons bestuur. We zijn een feitelijke vereniging waarbij een penningmeester tot de 
verplichte bestuursfuncties behoort.
Afrondend willen we Kees graag bedanken voor zijn vele jaren inzet. Vaak in alle stilte, 
onopgemerkt. Geniet van je pensioen en nieuwe uitdagingen!

Bij de start van een nieuw kalenderjaar hoort meteen ook een oproep:
Wil je in 2022 aan boord blijven, dan volstaat het om je jaarlijkse contributie eerstdaags over 
te schrijven. 
Stort minimaal €12,50 op rekeningnummer NL84 INGB 0006 4062 31 ten name 
van de BVK. Graag ook vermelding van je naam.
Voor overschrijvingen vanuit het buitenland:
* IBAN: NL84 INGB 0006 4062 31
* BIC: INGBNL2A
Bedankt alvast voor jullie volgehouden vertrouwen in onze vereniging!

MC-nieuws
Onze nieuwsbrief is op dit moment (nog) een belangrijk medium voor de Matching Commu-
nity. Wel hebben we als MC een Facebookgroep waar een en ander wordt gedeeld. Bij vlagen 
is het levendig in die groep, maar als het aan ons ligt mag er best wat meer ‘reuring’ komen. 
Ideaal om mogelijke matches aan elkaar voor te leggen en bijvoorbeeld ongevonden spiegels 
in de etalage te zetten. Dat niet kunnen matchen van spiegelkarpers met alle karakteristieken 
van een uitzetter is hier en daar een (groeiende) frustratie van matchers. Het lastige is natu-
urlijk dat je niet weet of het om een projectspiegel van een niet deelnemend of fotograferend 
SKP gaat of dat-ie er toch ergens tussen zit. Het is wel zeker dat we in enkele regio’s niet 
beschikken over alle plankfoto’s.
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We doen er achter de schermen alles 
aan om die toch nog op de 
MC OneDrive te krijgen. 
We boeken nog steeds vorderingen. 
Belangrijk voor veel 
SKP-coördinatoren is dat we als MC 
een veilige omgeving zijn waarin zowel 
plank- als vangstfoto’s niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming verder 
worden verspreid of gedeeld. 
Die garantie bieden we graag in ruil 
voor het ontmaskeren van jarenlang 
niet-traceerbare spiegels van open 
water.
Ook zoeken we nog steeds naar de beste manier om ongevonden spiegels van het ene project 
ook bij het buurproject onder de aandacht te krijgen. Dat levert lang niet altijd veel matches 
op maar als je er eentje vindt heb je een fraaie. Bij bijzondere meldingen kom je er 
enkele tegen. 

Vertrouwen en reputatieschade

Het aantal MC-matchers (en matches) groeit gestaag al valt er zo nu en dan ook een match-
er af. Het is een zoektocht naar de beste formule. We verwachten van onze matchers dat ze 
zelfstandig kunnen en willen werken maar dat blijkt vaak te veel gevraagd. Het is een feit 
dat actieve matchers elkaar enorm kunnen stimuleren maar het tegenovergestelde is ook 
waar. Een inactieve matcher wordt algauw ervaren als blok aan het been van de MC. Dan 
grijpen we steeds sneller in. We worden ook steeds iets strenger/strikter met onze voorkeur 
voor matchers die buiten eigen karperomgeving matchen. Niet omdat wij als organiserende 
club zo’n matcher niet zouden vertrouwen, maar het gaat hier vooral over reputatieschade 
die de Matching Community aankleeft met als gevolg dat mensen niet meer melden. Dat is 
niet alleen vrees het is helaas ook praktijk dat karpervissers openlijk matchers betichten van 
profiteren van inzicht in terugmeldingen. Helaas hebben we niet de luxe om daarover onze 
schouders op te halen want als die schade eenmaal gedaan is zie dan nog maar eens 
meldingen te krijgen!

Waardering

Uit waardering voor matchers aangesloten bij de MC die niet alleen voor eigen SKP matchen, 
maar (ook) helpen bij het matchen bij andere SKP’s hebben we besloten die een gratis lid-
maatschap van de BVK te geven. Dat zijn op dit moment tien matchers. Zij springen vaak bij 
in mappen waar het heel druk is of waar nog veel ongevonden meldingen in de zoekmappen 
zitten. We merken ook dat die hulp van ‘gastmatchers’ ook vaak stimulerend werkt voor de 
vaste matchers op een map om er nog eens de schouders onder te zetten. 
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Uit verschillende hoeken is geprobeerd om de water- en of natuurbeheerders die een 
beslissende stem hebben bij het uitzetten van karper te bewegen richting planmatige 
karperuitzet in die wateren maar met steeds nul op het rekest. Het argument om het niet 
te doen is dat water- en natuurbeheerders bang zijn dat door de aanwezigheid van (te veel) 
karper bepaalde natuurwaarden in gedrang komen.

Inhaal-matchen en rapporteren

De stille tijd wat betreft melden is natuurlijk een goeie tijd om de ongevonden meldingen van 
het afgelopen jaar nog eens tegen het licht te houden. Dat levert met een beetje geluk nog 
veel matches op. In deze periode gaan hsv’s en federaties ook vragen om de meld/matchre-
sultaten van het afgelopen jaar voor hun jaarverslagen en dergelijke. Wat dat betreft blijft die 
SKP-monitoring iets waar je altijd zoet mee kunt zijn. Heb je zin om ook een steentje bij te 
dragen: vooral fanatieke matchers kunnen we heel goed gebruiken!

Karper uitzetten in of bij ‘natuurwater’
Laten we onze zegeningen tellen wat betreft het uitzetten van karper. Federaties hebben de 
handschoen sinds een jaar of zeven bijna allemaal opgepakt en daar plukken we als karper-
vissers van open water de vruchten van. Hebben we dan niks meer te wensen over?

Hoe goed we het ook voor elkaar hebben er blijft zeker nog een en ander te wensen over. Dan 
heb ik het over grote wateren waar het ‘vroeger’ goed karperen was, maar waar je nu 
gemiddeld meer dan 24 uur moet wachten op een kans. In het midden van Nederland ligt een 
reeks van dat soort wateren. Bekend in deze regio zijn de Wijde Blik, de Vinkeveense plassen, 
de Nieuwkoopse plassen en de Spiegelplas. Grote heldere plassen die vaak mede door 
zandwinning zijn gevormd/uitgebreid en die nu veelal in beheer zijn bij Natuurmonumenten. 
Een gemene deler is dat in die wateren tussen de jaren 1960 en 1990 veel karper is uitgezet en 
daarna niet meer of hooguit incidenteel. Het gevolg is dat er weliswaar grote karpers 
zwemmen maar dat het bestand door natuurlijke sterfte jaarlijks verder uitdunt. 

Paradijs of woestijn?

De Wijde Blik, een van de fraaiste 
plassen in het Vecht-plassengebied, 
en vroeger (tot 2000) een 
gerenommeerd karperwater. 
Inmiddels karperarm en geen 
karperuitzet in het verschiet. 
(Foto: Martin Stevens)
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De afspraken met de waterschappen gemaakt in 2016 en bevestigd in 2020 bieden onvol-
doende aanknopingspunten om karperuitzet in of bij ‘natuurwater’ mogelijk te maken. De 
beslissing over uitzettingen in dit soort wateren met veel natuurwaarde wordt aan regionaal 
overleg overgelaten. De terughoudendheid van water- en natuurbeheerders is weliswaar 
begrijpelijk als je weet dat zij ook worden afgerekend op het behalen van gestelde doelen, 
maar het is welbeschouwd koudwatervrees als het aankomt op effecten van 
onderhoudsuitzettingen op het milieu. Toch blijkt dat verdraaid lastig hard te maken. 
Als BVK willen wij graag degene die namens de sportvisserij met water- en natuurbeheerders 
om de tafel zitten graag extra argumenten en eventuele oplossingen bieden om bezwaren 
tegen alle mogelijke karperuitzet te tackelen. Ten slotte maakt ook een zeer geringe uitzetting 
of zoals nu helemaal geen uitzetting een wereld van verschil voor de gespecialiseerde 
karpervisser. Voor hen zelfs het verschil tussen een woestijn en een paradijs!
Over dit onderwerp bereiden wij een notitie voor. Uiteraard in de hoop dat water- en 
natuurbeheerders onze argumenten serieus nemen en ‘kleinschalige uitzettingen op 
natuurwater’ een aparte categorie wordt binnen de Richtlijn Karperuitzet. 

Dagcursus karper/visstandbeheer
Een voordeel van ‘op Facebook zitten’, is dat je goed kunt volgen wat er zoals speelt in de 
karperwereld. Wat mij opvalt is dat er nogal eensluidend wordt gereageerd op onderwerpen 
die direct of indirect met visstand/karperbeheer te maken hebben. Denk aan de invloed 
van beroepsvissers, aalscholvers en tegenwoordig ook de otter. In het algemeen worden die 
nogal gemakkelijk dood gewenst omdat ze de visstand/karperstand om zeep zouden helpen. 
Ik ben zelf (ook) geen bioloog, maar wel zo geïnteresseerd in visstandbeheer dat ik met heel 
veel graagte en plezier alle cursussen van OVB en NVVS heb gedaan die tussen 1990 en 2010 
werden aangeboden. Daar heb ik heel veel van geleerd over ecologie en visstandbeheer. Je 
leert verbanden zien en je leert begrijpen waarom een visstand er zó of zó uitziet en hoe het 
komt dat een visstand (voortdurend) verandert. Zeker in groot open water! Ik gun iedereen 
de kennis en inzichten die ze bij Sportvisserij Nederland paraat hebben wat betreft visstand-
beheer en bij ons wat betreft karperbeheer. 
Bij Gerwn Gerlach van Sportvisserij lieten we de proefballon op om komend voorjaar, uit-
eraard COVID-19 dienende, gezamenlijk (BVK en Sportvisserij) een dagcursus te geven aan 
geïnteresseerden. Mocht je op voorhand geïnteresseerd zijn in zo’n cursus, laat het ons alvast 
weten. Dan gaan wij kijken of en hoe we zo’n dag vorm gaan geven. We kijken er alvast naar 
uit!

Joris Weitjens

De SKP-recordmeter

SKP betekent niet alleen karpers uitzetten, maar vooral die karpers tot hun dood volgen. Dat 
volgen doen we nu alweer ruim 23 jaar en reken maar dat we met z’n allen al heel wat 
gegevens hebben verzameld! Dat levert meer en minder interessante feiten op, van leuke 
feitjes tot serieuze records. Het lijkt ons een leuk en ook best nuttig idee om die feiten en 
feitjes bij te houden met een SKP-recordmeter. Dat gaat hopelijk een mooie lijst opleveren 
die we uiteraard regelmatig verversen met nieuwe records.
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Het plan is om zowel onze website als Facebookpagina te benutten voor die records. Steeds 
als er een claim komt kijken wij of die in aanmerking komt en zetten we die in de 
recordmeter. We zijn op dit moment bezig met het formuleren van de records die 
voornamelijk zullen liggen binnen de van ons bekende thema’s als migratie, overleving, 
vangbaarheid en groei. Voor deze NB alvast een eerste voorbeeld.

1. Vangbaarheid 
Langste buiten beeld
Snelst gemeld na een uitzetting
Kortste tijd tussen twee meldingen
Meest gemelde projectspiegel

1. Het langste buiten beeld van een SKP 
Uiteraard zullen hier de langst lopende projecten al gauw het hoogst scoren. Het is een feit 
dat zelfs bij goed monitorende projecten vissen opduiken die langer dan 20 jaar niet op de 
radar zijn geweest. Grote vraag is natuurlijk hoe die karper al die tijd buiten schot is gebleven. 
Is dat omdat-ie al die tijd in zones heeft verkeerd waar niet werd gevist of zal de vis gewoon 
niet in de val van karpervissers trappen? In ieder geval geldt voor menig SKP-coördinator 
dat het weerzien met een projectspiegel die zo lang buiten beeld is geweest reden is voor een 
juichmoment. 

Cor Woudhuizen in mei 1999 met de 98140 aan de Amstel bij Amsterdam van het AHV-SKP 
Rechts: Bjorn de Kloe in april 2021 met de 98140 in de Biesbosch

Deze klapstaart is uitgezet in september ’98 in het Amstelkanaal in Amsterdam-zuid. 
Voor het eerst gemeld op 11-5-1999 in de Amstel op 4 km van het uitzetpunt en de volgende 
en laatste melding dateert van 29-4-2021 uit de Biesbosch op circa 120 km van de vangstplek 
in 1999. Dat geeft het volgende record.

Tussen de eerste en de tweede vangstmelding van de 98140 van SKP-AHV zit 21 jaar, 11 
maanden en 18 dagen. 
Inmiddels hebben we begrepen dat deze vis al enige keren in de omgeving Biesbosch is 
gevangen. Mochten daar alsnog vangstmeldingen van komen dan kan deze vis zomaar z’n 
koppositie verliezen. 
Houd dus vooral onze website en Facebookpagina in de gaten komende weken. Voor het in-
vullen en aanvullen hebben we vooral SKP-coördinatoren nodig die het overzicht hebben van 
de vangstmeldingen van hun SKP. We horen graag of jullie iets hebben voor de lijst!

SKP-record: langste buiten beeld
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SKP Kort - België

Uitzettingen in Vlaanderen
In november leverde Bijnens traditioneel de spiegelkarpers voor de provincie 
West-Vlaanderen. De afgelopen paar jaren leken we op goede weg met deze kweker. 
Hun geleverde vissen voldeden hoofdzakelijk aan onze wensen: niet al te groot (1 à 1,8kg) en 
fraai beschubd. Dit jaar hebben we evenwel opnieuw een stapje achteruit gezet. De geleverde 
vissen waren wel erg aan de maat. Vissen tussen de drie en vier kilogram waren geen uitzon-
dering. Op zich is dat best een ‘veilig’ gewicht, maar als je weet dat we in Vlaanderen eerdere 
kleinere hoeveelheden (totaalgewicht) uitzetten, dan ben je al snel klaar met die forse 
spiegels. De beschubbing was variabel, dus acceptabel. In december werd er in Oost-Vlaan-
deren uitgezet. Hier is Corten al flink wat jaren leverancier van dienst. 
Tot mijn ontgoocheling werd er helaas amper tot geen ruchtbaarheid aan deze uitzetting 
gegeven (zie verder in deze NB), en zag ik maar een paar plankfoto’s de revue passeren. 
Wat ik zag, zag er goed uit!

 Met 4kg toch nét iets te zwaar (Bijnens) De vertrouwde Tsjechen voor Gent-Terneuzen

De toekomst van SKP-KGO gewaarborgd

Nu ik een stapje terug zet binnen het SKP-gebeuren (de drang naar vogels wordt met de dag 
groter), staan vier enthousiaste mensen klaar om zich in de toekomst over SKP-KGO (kanaal 
Gent-Oostende) te ontfermen. Dit SKP werd in 2008 opgestart en telt op vandaag 1042 
uitgezette projectspiegels. Naar Vlaamse normen een groot SKP!

Benny Provoost en Bert Vanryckegem nemen de meldingen uit West-Vlaanderen voor hun 
rekening, Gunther Vanhove en Seppe De Zutter volgen de meldingen uit Oost-Vlaanderen op. 
Bert en Seppe matchen al een tijdje achter de schermen, continuïteit gewaarborgd dus. 
Elk van hen tekende intussen de integriteitsverklaring en kreeg ‘de sleutel’ tot de 
uitzetmappen op de Onedrive van onze Matching Community. 
Veel plezier en succes, mannen!
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Foto 1: Benny Provoost met ‘de pionier’ van KGO
Foto 2: Bert Vanryckegem met wat ooit de meest beloftevolle projectspiegel van KGO was
Foto 3: Seppe De Zutter met een hooggebouwde KGO-projectspiegel 
Foto 4: Gunther Vanhove in zijn favoriete speeltuin: de binnenstad van Gent

‘Achter de schermen’, een gevaarlijke tendens voor SKP

In december werd er in Oost-Vlaanderen uitgezet. Tot mijn grote verbazing werd deze uit-
zetting achter de schermen georganiseerd. De reden hiertoe kennen we intussen: schrik voor 
aandacht op het water in kwestie. Wat ik zelf tussen pakweg 2006 en 2021 geleerd heb, is de 
noodzaak van enige aandacht op een SKP wil je de toekomst ervan garanderen. Het blijven 
delen van meldingen met de buitenwereld is zowat de enige manier om grootschalig 
meldingen binnen te krijgen.
Achter de schermen uitzetten staat zowat synoniem voor achter de schermen melden. Een 
SKP op groot en openbaar water wordt op die manier in een bijzonder kleine kring gedeeld. 
Of je hoort tot het kransje, of je kan het schudden wat info betreft.
Wat die ‘afschermers’ vergeten, is de vrije tijd en energie die vele vissers in de aanvraag van 
dat SKP gestoken hebben. Hengelvangstgegevens bijhouden en bundelen om zo een aanvraag 
te kunnen opmaken. Je zal als enthousiaste HVR-leverancier maar vernemen dat het resulta-
at van jouw inspanningen nu al afgeschermd wordt voor de buitenwereld.
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Leuk is anders. En ja, de kans dat het monitoren van zo’n SKP mettertijd helemaal wegkwijnt, 
is relatief groot. Moeten we in de toekomst de term ‘Spiegelkarperproject’ steeds vaker weer 
vervangen door ‘uitzettingen zonder opvolging’? Ik mag hopen van niet.

Filip Matthys

SKP Kort – Nederland

Ruim tien jaar SKP-Nijmegen
Bij de naam SKP- Maas-Waalkanaal moet ik (Joris) gelijk denken aan mijn vroegere 
pogingen om in contact te komen met de coördinator van dat project. Ik zag filmpjes 
langskomen en ik zag spiegelkarpers op de plank maar contact kreeg ik niet. Op een dag van 
De KSN in november 2019 liep ik generatiegenoot en Nijmegenaar Huub van der Lee tegen 
het lijf. Een hartelijke pre-covid-ontmoeting. Algauw kwamen we over SKP en matching te 
spreken en gelijk introduceerde Huub ene Ruud Wagner als dé matcher van Nijmegen. 
Meer dan een paar woorden wisselde ik die dag niet met Ruud, maar het ijs was gebroken en 
Huub had niks te veel gezegd. Ruud is een topmatcher die bovendien altijd bereid is anderen 
te helpen met dat matchen. Hij leverde deze bijdrage voor onze nieuwsbrief.

Ruud is ook actief als melder!

Uitzetgegevens
SKP Nijmegen is in 2010 begonnen met uitzetten onder de naam SKP Maas-Waalkanaal. 
Later is dit SKP een officiële vereniging geworden en als SKP Nijmegen verdergegaan. Tot op 
heden wordt er in samenspraak met Federatie Midden Nederland karper uitgezet 
zowel (edel)schubkarper als spiegelkarper. In die periode tot en met 2020 werden circa 1500 
karpers waarvan 900 gefotografeerde spiegelkarpers van verschillende leveranciers uitgezet 
in het Maas-Waalkanaal, in het stuwstuk van de Maas waarop dit kanaal uitkomt en in enkele 
plassen die hiermee in verbinding staan. De spiegelkarpers werden aan beide zijde 
gefotografeerd. 

De eerste vier jaar van het uitzetprogramma hebben we steeds gekozen voor Peschkes. Van 
deze leverancier werd de kwaliteit van de vissen ieder jaar beter, van de vissen die in 2012 
zijn uitgezet hebben we 5 vissen voorbij zien komen die in 2019 al rond de 19 kg. zaten. De 
edelschubs die vanaf 2015 zijn uitgezet varieerden wel erg in bouw, van hoge vissen tot het 
type ‘wildbloed hybride’.
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Twee edelschubs van Peschkes met zeer verschillende bouw

Afgelopen maand (december 2021) is voor het eerst ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen die in 
open verbinding staat met de Waal uitgezet. Zowel het Maas-Waalkanaal als de Mookerplas 
staan nagenoeg het hele jaar in open verbinding met de Maas, alleen met extreem hoog water 
worden de sluizen gesloten.

Terugmeldpercentage -verschillen

Migratie en verspreiding 

Het percentage terugmeldingen wisselt vrij sterk per ‘lichting’, maar wij hadden op basis van 
het terugmeldpercentage de indruk dat de vissen die wat zwaarder waren bij uitzetting en/
of in een rustiger omgeving zijn uitgezet (op de plassen), meer kans van overleven hebben. 
Daarom kozen we in 2019 voor alleen grotere vissen (± 4,5 kg) en hebben we die uitgezet op 
twee locaties: één ruige en één rustige plek. We zijn erg benieuwd naar de terugmeldingen 
hiervan. Op dit moment zijn er nog te weinig terugmeldingen om daar een zinnige conclusie 
aan te verbinden, van beide uitzetlocaties zijn er enkele vissen teruggemeld maar we blijven 
de verschillen monitoren.

Van de eerste uitzettingen in het Maas-Waalkanaal zijn er ook een aantal vissen terug gevan-
gen op de Waal, deze vissen zijn waarschijnlijk vrij snel na het uitzetten door de sluis aan de 
Waalzijde gezwommen. We weten van drie projectspiegels dat ze aardig wat kilometers in de 
vinnen hebben, een vis uitgezet bij Nijmegen is terug gevangen in de Biesbosch circa 100 km 
naar het westen en twee Maas-sluizen verder. Een andere spiegel is precies de andere kant op 
gegaan en bij Maasbracht, circa 85 km over de Maas naar het zuiden en drie sluizen verderop, 
terug gevangen. 
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Deze ‘halfstaart van Nijmegen’ is een van de 
bekendste vissen van het SKP met vangsten in 
de Biesbosch, Hollands Diep en de Waal!

Hoogwaterjaar 2021

Groei

Een jaar dat door het koude voorjaar en het hele hoge water in de zomer wat vraagtekens 
heeft opgeleverd. Voor SKP-Nijmegen zijn er 19 vissen gematcht, 11 daarvan zijn na het hoge 
water gevangen, al deze vissen zijn in hetzelfde stuwvak gevangen als waarin ze zijn uitgezet. 
Het overgrote deel betrof matches van spiegels uitgezet in 2019 en 2020. 
Mijn voorzichtige conclusie is dat de recent uitgezette vissen niet massaal zijn ‘weggespoeld’ 
na het hoge water van afgelopen zomer. Het relatief geringe aantal meldingen/matches heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat er minder werd gevangen in het koude voorjaar en 
dat de rivier nauwelijks te bevissen was tijdens het hoge water in een periode was dat er 
normaal goed gevangen wordt.

We krijgen eigenlijk wat te weinig meldingen binnen van de oudere lichtingen om heel veel 
te zeggen over het gemiddelde gewicht daarvan. In het algemeen zitten de gewichten van de 
eerste uitzetlichtingen 2010 t/m 2013 van Peschkes tussen de 14 en 19 kg. met uitschieters tot 
25 kg.

Deze Peschkes 2012 blonk niet alleen uit in migratie 
met een tocht van 85 km over de Maas van Nijmegen 
naar Maasbracht, maar bracht in 2021 ook maar 
liefst 25 kg op de weegschaal!
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Toegegeven, toen we in 1998 begonnen met het planmatig uitzetten in de grote open wateren 
hadden we nooit bedacht dat er 20 jaar later nog steeds en zelfs veel meer uitzettende SKP’s 
zouden zijn. We dachten destijds dat je met een vijfjarig uitzetprogramma zo goed als klaar 
was. Spiegelkarper was daarmee gered van uitsterven en door natuurlijke aanwas zou het 
spiegelgen voldoende worden doorgegeven. Dat effect valt echter behoorlijk tegen. De natu-
urlijke aanwas van karper blijft vooralsnog laag en bestaat nog steeds vooral uit schubkarper. 
Slechts zelden kom je ‘wilde spiegels’ tegen. Wat je wel ziet is dat die nieuwe aanwas wat meer 
kenmerken krijgt van de uitgezette karpers: een hogere bouw bijvoorbeeld. 
Wel beschouwd is daarmee niets nieuws onder de zon. Zo is het ook ongeveer gegaan met de 
vorige generatie karpers van het IJsselmeergebied. Ook dat zijn nakomelingen van kruisingen 
met kweekkarpers. Begin van de 20ste eeuw tot jaren 1960 waren uitzettingen via de Hei-
demij op open water namelijk heel gangbaar. Goed voor de beroepsvisserij zo was de ge-
dachte… Verschil met nu is dat de natuurlijke trend van karper sinds ongeveer 1990 negatief 
is. Daarmee houden we dus de behoefte aan SKP-uitzettingen en ook nieuwe SKP’s. Natu-
urlijk staat alle open water met elkaar in verbinding, al is dat relatief vanwege de stuwen en 
sluizen, maar verspreiding geeft natuurlijk ook verdunning. Dat merk je in Amsterdam goed. 
Persoonlijk vind ik het geweldig dat een deel van ‘onze projectspiegels’ op de grote rivieren 
zwemt, maar het is wel een extra reden om te blijven uitzetten hier in de Amstelboezem.

De vissen die zijn uitgezet vanaf 2019 hebben een gemiddelde groei van 2,5 kg/jaar.
Ter afsluiting maak ik nog een kleine kanttekening bij ‘gemiddeld gewicht’. De eerste 3 tot 4 
jaar na het uitzetten kan je als matcher redelijk inschatten in welke uitzetbestanden/
mappen je moet gaan zoeken als je van een gemiddeld gewicht uitgaat. Het afgelopen jaar heb 
ik steeds vaker vissen kunnen matchen die rond de 10 kg. zaten en al in 2016 waren uitgezet 
met name de mooi beschubde spiegels van Vandeput maar ook ‘kale’ vissen van andere 
leveranciers dus de groei loopt vanaf een jaar of 4 na uitzetting sterk uiteen. Dat maakt het 
matchen wel wat lastiger, maar ook interessanter!

Ruud Wagner

Uitzetnieuws

Blijven uitzetten?

SKP Friese boezem

Na ruim twintig jaar de SKP-kar in Friesland te hebben getrokken nam Wijtze Tjoelker afge-
lopen zomer afscheid als SKP-coördinator van het grootste SKP van Nederland: SKP Friese 
boezem. Niet zonder pijn in z’n hart, maar het was op bij Wijtze. De keerzijde van het succes 
van dit SKP. Met name commerciële ontwikkelingen in de karpervisserij in het algemeen en 
Friesland in het bijzonder baren Wijtze zorgen. Zeker als je zelf, met een SKP waarbij vele 
duizenden goed groeiende karpers zijn uitgezet, een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan 
een karperstand die commerciële activiteiten aantrekkelijk maakt, zijn de druiven best zuur. 
Ja, het is een stuk drukker op de Friese boezem geworden en hoewel Wijtze de Friese boezem 
met zijn ervaring goed kent is het een hele tour om een stek te vinden waar je in alle rust kan 
genieten van die SKP-uitzettingen. Wij wensen Wijtze daar alle geluk mee!
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Friese boezemuitzetting 2021 met dank aan ‘KWO for the future’ voor hun bijdrage (1000 euro 
plus een mooi filmpje)

Intussen is het SKP-stokje van Wijtze overgenomen door Daniël Takken. Die kreeg afgelopen 
najaar z’n vuurdoop met een mega-uitzetting. In recordtijd werden de Tsjechen van Corten 
verwerkt. Voor de boezem werden 1069 vissen uitgezet op 9 locaties. ‘Een top uitzetdag’ zoals 
Daniël zelf zei. 
We hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen SKP Friese boezem en BVK/
Matching Community overeind blijft.

Nieuwe SKP’s 

SKP Kolhorn

Kolhorn heeft bij mij een magische klank of liever het Kolhorns kanaal helemaal in de kop 
van Noord-Holland. M’n vismaat Cor had daar begin jaren tachtig een kennis en die had daar 
een spiegelkarper gevangen. Cor adviseerde ‘m om een grote pan mais te koken en die te 
verspreiden bij een brug. Dat was dus ook het plan maar die kennis was met pan al gestruike-
ld en de pan was onder water verdwenen. Wat nu? ‘Gewoon daar proberen!’ had Cor gezegd. 
Jullie voelen ‘m al aankomen. De kennis had niet alleen een handvol grote karpers gevangen 
maar ook nog eens eentje boven de toen magische 30 pond. En een spiegel bovendien! Het 
is bij mij altijd blijven hangen dat dat kanaal zoveel jaar na dato een perfecte locatie zou zijn 
voor een SKP. Prachtig dus dat federatie Midwest in dit boezemsysteem is begonnen met 
uitzetten. Afgelopen november 150 EDKO’s. Kan bijna niet anders of de geschiedenis zal zich 
herhalen. Over een jaartje of vijf de eerste ‘dertigponder’ projectspiegel?
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Uitzet van ‘Midwest’ nabij Kolhorn

 SKP Hollandse IJssel
Ook zo’n water dat een jaar of twintig geleden nog een goeie naam had en ik meen dat er ook 
al eens een spiegelkarperuitzetting is geweest, maar een uitzetprogramma was er nooit. Daar 
heeft de karpercommissie van MidWest Nederland verandering in gebracht. In het geka-
naliseerde deel van de Hollandse IJssel nabij Montfoort werd in november 2021 een eerste 
SKP-uitzetting gedaan van 55 stuks. Of ze daar een beetje blijven hangen of verspreiden gaan 
we zien aan de hand van de matching van de Matching Community.

Teiltje EDKO’s uitgezet bij Montfoort

SKP Rotterdam
Het heeft lang geduurd voor regio Rotterdam z’n eerste SKP op open water had maar onlangs 
kwamen we erachter dat dat al een tijdje het geval is. Zowel in het mooie riviertje de Schie als 
in de Rotte loopt nu een SKP waar al in 2019 een uitzetting is geweest met Tsjechen. Op dit 
moment zijn we met SKP-coördinator Robin de Koning is gesprek over matching en monitor-
ing in een regio waar meer open-water SKP’s actief zijn.
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Teiltje Tsjechen voor SKP Rotterdam in 2019 
uitgezet in de Schie en de Rotte

SKP Zoommeer
In 2020 deed ZuidWest-Nederland een eerste SKP-uitzetting in het Volkerakstelsel. Het 
Zoommeer is onderdeel van dit enorme binnensysteem (6000 ha) van de Benedenrivieren. 
Sinds 1987 is dit systeem afgesloten van de Noordzee en stilaan verder verzoet. Juist in die 
(brakke) overgangssituatie, zie bijvoorbeeld ook IJsselmeer na de afsluitdijk, grijpt karper 
z’n kansen en dat verklaart het behoorlijke bestand aan verwilderde schubkarpers. Inmiddels 
is die natuurlijke aanwas van karper flink afgeremd. Vandaar dat dit prachtige water ook is 
opgenomen in het uitzetprogramma van ZWN. 
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Persoonlijk vind ik het ontzettend stoer dat ZWN het aan heeft gedurfd om in zo’n enorm sys-
teem toch kleinschalige SKP-uitzettingen te doen. En ik wed dat over een jaar of 7 als een van 
de criticasters per ongeluk op het Volkerak een Vandeput 2020 in z’n net heeft, die z’n hoofd 
niet in minachting zal afkeren.

2020 Vandeput en 2021 EDKO-vis

SKP Markermeer?
Uiteraard lopen er verschillende SKP’s in het IJsselmeergebied en zwermen die karpers uit 
over een groot oppervlak. Toch zien we aan de hand van interviews met karpervissers van 
het centraal gelegen Markermeer dat spiegelvangsten daar nog vrij zeldzaam zijn. Met de 
overzetting van ruim 100 ton (circa 20.000 stuks) karper vanuit de Oostvaardersplassen is 
het percentage kweek/spiegelkarpers in Markermeer, IJmeer en Zuidelijke randmeren flink 
gekelderd.
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Dat was in delen van het IJmeer en Zuidelijke randmeren twee jaar terug circa 20%. Dat 
betekent dat 1 op 5 karpers in de vangsten een spiegelkarper is. Afgelopen jaar was dat aan 
de hand van vangsten van meldende karpervissers gedaald tot ongeveer 1 op 20. Wij hebben 
bij Sportvisserij Nederland onze zorgen/misnoegen geuit over deze ingreep in de karperstand 
in een gebied waar we met onze SKP’s al 20 jaar aan een mooi gevarieerd karperbestand 
werken. In onze ogen zou een SKP Markermeer een mooie manier zijn om het karperbestand 
weer iets terug te buigen in de door ons gewenste richting. Daarvoor zal, net als voor de 
overzetting, het fiat van Rijkswaterstaat moeten worden gevraagd. Roland van Aalderen van 
Sportvisserij heeft begrip voor ons standpunt en heeft toegezegd dat Sportvisserij Nederland 
als visrechthebbende het juiste moment afwacht om een SKP-uitzetprogramma bij 
Rijkswaterstaat op de agenda te zetten. Gezien de grootte van het Markermeer (70.000 ha) 
hoeven we van de Richtlijn Karperuitzet en de rekenhulp niet direct last te hebben. 
We houden jullie op de hoogte. 

Bijzondere meldingen Nederland

Rollende bal in Friesland

 Lang niet altijd volgt er een instant-match op een spiegelmelding. Zeker bij de grotere SKP’s 
kan het soms een tijdje duren eer er een match volgt. Maar oude meldingen worden niet ver-
geten bij de Matching Community. Wat wel vaak blijkt is dat ‘vreemde ogen scoren’. Tot geluk 
van de Matching Community pakte Patrick Stultjens na een afwezigheid van bijna een jaar 
de matchdraad weer op. Hij wilde graag bijspringen waar dat het meest nodig was. Er is geen 
twijfel dat dat het SKP Friese boezem is. Een enorm uitzetbestand dat teruggaat tot 2005. Ik 
doe die map al een tijd samen met Henri van der Wal. We maken onze matches, maar hard 
gaat het niet. Zou het met een Limburger in Friesland beter gaan! Ik hield Patrick voor dat als 
hij één match per week zou kunnen maken in de uitpuilende zoekmappen hij het heel goed 
deed. Gelijk al de eerste dag kwam Patrick met een match van een melding van een volbes-
chubde spiegel. Leek zo gemakkelijk, maar ergens was het bij mij misgegaan bij het matchen. 
Niet bij Patrick. Die vond ‘m bij de uitzetting 2007 (Valkenswaard/Villedon). En toen ging 
de bal rollen. Er bleken veel meer meldingen van deze vis te zijn. Een terugkoppeling naar de 
melder brengt bovendien vaak gelijk meer meldingen te weeg. Zo ook nu.

Gerard Hartmans met z’n vangst in 2018 in 2021 gematcht door de MC
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Oude meldingen, nieuwe matches
Een Nieuwsbrief zonder een rijen uit 2001 is niet compleet. Sinds een jaar doen we ook de 
matching van de map IJssel. Her en der pikken we de meldingen op. Vaak is het een kwestie 
van het vinden van een goeie fanatieke en ook nieuwsgierige karpervisser. Die laatste eigen-
schap maakt bereidwillig om vangsten te melden! Zoals Bjorn Wolters die al eerder IJssel-
vangsten met ons deelde. Afgelopen jaar stuurde hij ons ook wat oudere vangsten, die deels al 
gematcht waren door de matchers van De KSN Regio Zwolle. Er zaten verschillende 
2001-rijenkarpers tussen waarvan er in oktober 2001 langs de gehele IJssel zo’n 800 zijn 
uitgezet. Interessant om groei van deze vissen op de IJssel te vergelijken met de groei in 
boezemsystemen enzovoorts. Er is geen twijfel mogelijk dat de (door)groei op de IJssel beter/
langer is dan bijvoorbeeld op de Amstelboezem en Rijnlands boezem. Daar is een 15 kg rijen 
2001 echt een topper en ligt het gemiddelde gewicht rond de 12.5 kg, in de IJssel ligt die top 
rond de 18 kg en het gemiddelde rond de 14 kg. Maar fraai zijn ze overal! De covervis van 
Bjorn Wolters is er eentje uitgezet in de IJssel bij Zutphen en gevangen in 2018 een kilometer 
of 50 stroomafwaarts.

Bjorn Wolters met z’n vangst uit 2018 en door 
de MC afgelopen jaar gematchte 2001-rijen

Super edelschub
Geweldig die edelschubs in je 
bestand maar hoe weet je zeker 
of het wel een edelschub is en van 
wanneer dan? Op afgesloten water 
is dat gemakkelijker te monitoren. 
Bij de AHV zetten we die edel-
schubs alweer ruim tien jaar op de 
plank. En dan nog matchen! Voor 
deze super edel van 98 cm bij 23.5 
kg afgelopen zomer gevangen en 
gemeld door Michel Groen In T 
Woud, ben ik eens goed gaan 
zitten. Slechts één afwijkende 
schub is genoeg hield ik mezelf 
voor en jawel die vond ik. 

Bij de BVK 
willen we heel 
graag leren 
van de 
kenmerken 
van de 
verschil-
lende typen 
edelschubs. 
Dus zet ze 
vooral op de 
plank. Eén 
scheve schub 
is genoeg!
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Als je dan maar hoeft te kiezen tussen dertig vissen is dat matchen niet heel moeilijk. Dit is 
trouwens een Duitse edelschub van de kweker die jaren hofleverancier is geweest van Visk-
weekcentrum Valkenswaard.  

Still going strong

Kees Verheij is een van die hardcore riviervissers die al snel in de gaten had dat 
SKP-uitzettingen de toekomst hadden. Hij was er bij toen in de Linge in 2003 de eerste 
Valkenswaarders SKP-stijl werden uitgezet. Mooi om te zien dat zoveel jaar na dato dezelfde 
Kees een van die eerste uitzetters terugvangt! Tot Kees’ eigen verbazing bleek hij dezelfde 
Valkenswaarder ook al eens gevangen te hebben in 2010. Mooi voorbeeld van een redelijk 
traag groeiende Valkenswaarder die uiteindelijk wel over de 100 cm en 20 kg is gegaan. 
De vangstfoto’s geven een mooi tijdsbeeld van SKP; van vangst en vanger!

Joris Weitjens

Riviervisser Kees Verheij links in 2010 en rechts 
in 2021 met dezelfde Valkenswaarder 2003
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