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Een woord vooraf 
 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het resultaat van meerdere brainstormsessies, discussies en overlegmomenten met allen die de 
KarperStudiegroep Nederland (KSN) een warm hart toedragen: de KSN Beleidsnota 2011-2015. In de drukke tijd 
waarin wij leven is het belangrijk om niet met de waan van de dag mee te gaan, maar een duidelijk plan te 
hebben met concrete en realistische doelen. Doelen die houvast kunnen bieden en richting kunnen geven in 
een periode waarin het verenigingsleven onder druk staat en vrijwilligers schaars zijn.  
 
Stilstand is achteruitgang en dat beseft jullie bestuur zich terdege. In deze beleidsnota zult u daarom meerdere 
vernieuwende ideeën terugvinden die bij kunnen dragen aan de groei van onze vereniging. Een aantal 
denkbeelden zal losgelaten worden om een stap vooruit te kunnen zetten. Groei is belangrijk om een nog 
belangrijkere positie in te kunnen nemen als belangenbehartiger van karpervissend Nederland.  
 
Voelt u zich vooral vrij om vragen te stellen en kritisch te zijn. Jullie bestuur ziet graag actieve leden die mee 
willen denken over het te voeren beleid. Samen staan we sterk en samen zetten we de koers uit.  
 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier, 
 
 
Stefan Slechten 
Voorzitter a.i. KarperStudiegroep Nederland 
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1.  Samenwerking leden 
 
 

1.1  Ledenbeleid 
 
De wijziging van organisatiestructuur in 2001 ( van club naar vereniging ) heeft bijgedragen aan een forse 
ledengroei tot en met 2007. Voor de jaren 2008, 2009 en 2010 hebben we echter moeten constateren dat het 
ledenaantal met gemiddeld 1250 leden constant is gebleven. Hoog tijd dat die hobbel naar boven genomen 
gaat worden.  
 
Eén van die oorzaken is dat ongeveer 150 leden jaarlijks uit het ledenbestand worden verwijderd omdat zij 
simpelweg de contributie niet betaald hebben.   
 
Binnen deze beleidsperiode zullen we trachten om alle leden (nieuw en oud) te laten betalen via een 
automatische incasso. Sinds de ALV van maart 2010 geldt voor een nieuw lid al de verplichting om bij 
aanmelding een machtiging tot automatische incasso af te geven.  
 
Het aantal karpervissers dat lid is van de KSN staat niet in verhouding tot de vele in Nederland op karper 
vissende sportvissers. Een belangrijke doelstelling van de KSN is het beschermen en behartigen van de 
belangen van de karpervisserij en in het bijzonder de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden. Om 
als belangenbehartiger nog sterker op te kunnen treden zal de KSN een groter deel van haar doelgroep middels 
een lidmaatschap aan zich trachten te binden. 
Er zal in deze beleidsperiode een aantal acties worden uitgezet en maatregelen genomen worden die naar 
verwachting zullen resulteren in de aanwas van nieuwe en een groter behoud van de huidige leden. Wij denken 
hierbij onder andere aan: 
 

 Ledenwerfacties tijdens op de karpervisser gerichte beurzen (bijvoorbeeld een gadget wat men krijgt bij 
inschrijving). 

 Plaatsen van een promotiebox bij de hengelsportwinkeliers, hierin kunnen we inschrijfformulieren en 
bladen (bijvoorbeeld zoiets als de eerste De Karper nieuwe stijl) leggen. 

 Schrijven van promotieverhalen en dit publiceren in zowel de commerciële hengelsportbladen als de bladen 
van hengelsportverenigingen en zusterorganisaties. 

 Met enige regelmaat een landelijke meeting openstellen voor niet-leden. 
 

 
1.2  Versterking regio’s 
 
De KSN is een landelijke vereniging met inmiddels 13 regio’s. Elke regio organiseert in de winterperiode twee 
tot zes bijeenkomsten. Naast een krachtige landelijke organisatie hecht de KSN veel belang aan sterke regio’s. 
Regio’s die door middel van een nauwe band met haar achterban snel en slagvaardig de belangen van de lokale  
karpervisserij kunnen behartigen. 
 
Sterke KSN-regio’s vormen een solide basis voor een goed functionerend en doortastend optredend landelijke 
KSN. Zij zorgen onder andere voor: 
 

 Het aanleveren van programmapunten voor de landelijke meetings. 

 De bemensing van de op karpervisser gerichte beurzen, de landelijke en regionale meetings, de jeugddagen 
en de jeugdviskampen. 

 De doorgroei naar andere functies binnen de KSN en/of overige hengelsport gerelateerde organisaties 
 
Samen met de regiovertegenwoordigers wordt het contact tussen zowel het bestuur en de regio’s alsmede de 
regio’s onderling verder geoptimaliseerd. 
 



 
 

Beleidsnota 2011-2015 KarperStudiegroep Nederland 

5 

Tijdens de gezamenlijke vergaderingen tussen de regiovertegenwoordigers, de afgevaardigden van elke 
commissie en het bestuur staat het uitwisselen van informatie centraal. De contacten tussen de 
regiovertegenwoordigers en het bestuur lopen in principe via het bestuurslid wat hiervoor als regiocoördinator 
is aangesteld. Elke regio zal jaarlijks tijdens één of meerdere regiomeeting door tenminste één bestuurslid 
bezocht worden. Aan het aanwezige bestuurslid kunnen de leden hun vragen stellen en/of hun op- en 
aanmerkingen kwijt.  
Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk regio’s zich als buitengewoon lid aansluiten bij de diverse 
hengelsportfederaties om zo meer invloed binnen de federatie te kunnen uitoefenen en om sneller en 
adequater op lokale zaken te kunnen inspelen. Als buitengewoon lid heb je als KSN-regio ook de mogelijkheid 
om een beroep te doen op de kennis en de steun aanwezig binnen de federatie bij het oplossen van lokale 
kwesties. 
 
Het bestuur is deze beleidsperiode voornemens om middels een nog te ontwikkelen nieuwsbrief de 
regiovertegenwoordigers sneller en beter van informatie te voorzien. De regiovertegenwoordigers kunnen 
deze informatie dan snel op de regiomeetings met hun achterban communiceren. 
 
In nauw contact en overleg met de regiovertegenwoordigers onderzoeken we hoe we de groei van de KSN en 
dus ook van de regio’s kunnen stimuleren. 
 
 

1.3  Motiveren, vasthouden en uitbreiden van vrijwilligers 
 
Een slagvaardige KSN is gebaat bij leden die zich inzetten voor de vereniging. Veel verenigingen, zowel binnen 
als buiten de sportvisserij, hebben moeite met het werven, motiveren en vasthouden van vrijwilligers.  
 
Helaas moeten we tot onze spijt constateren dat het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker wordt. We doen 
steeds meer een beroep op dezelfde mensen. Dit brengt het risico met zich mee dat deze personen gaan 
afhaken omdat het allemaal net even te veel aan het worden is. In 2009 is via belacties onder de leden een 
aantal van die leden bereid gevonden om als aspirant bestuurslid een kijkje in de bestuurlijke keuken van de 
KSN te nemen om in een later stadium tot het bestuur toe te treden. Deze persoonlijke benadering zullen we 
vaker gaan gebruiken om meer vrijwilligers aan te trekken. 
 
Daarnaast hebben we ten aanzien van een aantal onderwerpen als ledenadministratie en redactie van De 
Karper gekozen voor een meer professionele aanpak en zijn deze werkzaamheden tegen redelijke vergoedingen  
uitbesteed. We hebben voor professionaliteit gekozen omdat deze cruciale onderdelen een belangrijk 
fundament vormen voor onze vereniging.  
Mocht in deze beleidsperiode blijken dat het een probleem blijft om vrijwilligers te vinden dan sluiten we niet 
uit dat dit ook nog voor andere onderdelen moet gebeuren. 
 
 

1.4  Landelijke meetings 
 
De landelijke meetings zijn vanaf het najaar 2010 verplaatst van Leerdam naar Bunnik en kunnen in de huidige 
vorm maximaal worden bezocht door ongeveer 250 leden en zo’n 100 genodigden zoals standhouders en 
overige relaties. In de loop van de afgelopen beleidsperiode hebben we een teruggang in het aantal bezoekers 
gezien. Reeds dit jaar is het bestuur in samenwerking met de Commissie Meetings gestart met een nieuwe 
benadering van de meetings. De nieuwe opzet lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo werden de meetings in 2010 
door meer personen bezocht dan de meetings daarvoor. 
 
Er is een Commissie Meetings in het leven geroepen, die gaat onderzoeken wat we verder kunnen verbeteren. 
In deze beleidsperiode worden daartoe de nodige stappen gezet. Hierbij staat in principe alles open: de locatie, 
het programma, het versterken van de banden met leveranciers, het soms toelaten van niet-leden, enzovoort. 
Met het kiezen van een nieuwe locatie voor de landelijke meeting is in 2010 een eerste stap genomen om de 
meetings voor zowel de bezoekers als de in de Karper adverterende standhouders aantrekkelijker te maken.    
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2.  Ontwikkeling karpervisserij 
 
 

2.1  Onderzoek 
 
Door de KSN opgestarte onderzoeksactiviteiten moeten inspelen op huidige en toekomstige trends in de 
karpervisserij en zijn bij voorkeur gebaseerd op de praktijk van het karpervissen. De onderstaande punten 
geven een beperkte opsomming van de onderzoeksmogelijkheden die de KSN heeft: 
 

 De gegevens van de diverse SpiegelKarperProjecten kunnen als onderzoeksobject veel interessante en 
praktische wetenswaardigheden geven ten aanzien van de migratie (trekgedrag en verspreiding), 
vangbaarheid, groei en overleving van de diverse uitgezette karpertypen. Ook kan inzicht worden gekregen 
in de geschiktheid van de diverse watertypen voor (de groei en overleving van) karper. 

 Ook los van de Spiegelkarperprojecten kan de groei van karpers bij verschillende bezettingen en in 
verschillende watertypen worden onderzocht. 

 De mogelijkheid tot ‘eigen karperkweek’ in waterbassins van kwekers en tuinders zal worden onderzocht.  

 De Kader Richtlijn Water (KRW) zal langzaam maar zeker ook de nodige invloed op karperbestanden krijgen. 
Onderzoek naar de effecten van de diverse KRW maatlatten (hoog, middel en laag) op karperbestanden is de 
KSN op het lijf geschreven. 

 Waar veel belangstelling voor is gebleken is een grondig onderzoek van aasopnames en zichtbaarheid van 
aas onder water door middel van onderwater beelden. 

 Een gedegen onderzoek naar een zo veilig mogelijke manier van het beoefenen van onze hobby het 
karpervissen. De veiligheid van de karper dient bij dit onderzoek een vooraanstaande rol te spelen.  

 
De CBB kiest tenminste een keer per jaar een nieuw onderwerp en publiceert de onderzoeksresultaten in De 
Karper. 
 
 

2.2  Voorlichting 
 
De KSN draagt alle kennis die binnen de KSN gelederen aanwezig is en nog wordt verworven door middel van 
voorlichting uit naar de leden, alle overige karpervissers, sportvisserijorganisaties, waterbeheerders en 
overheidsinstanties. Mede om zoveel mogelijk van haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het 
buitengewone lidmaatschap van Sportvisserij Nederland voor de KSN van groot belang.  
 
Daarnaast is het buitengewone lidmaatschap van KSN regio’s van de diverse hengelsportfederaties belangrijk. 
Hierdoor kan de KSN immers haar denkbeelden en voorlichting in de ruimste zin van het woord landelijk 
uitdragen. 
De KSN geeft zoveel mogelijk voorlichting aan zowel leden als niet-leden via de KSN website, publicaties in de 
media en op voor de karpervisser georganiseerde beurzen en meetings.  
Voorlichting aan de jeugd neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de KSN. Dit wordt al voor een groot deel 
gerealiseerd door de commissie Jeugd middels viskampen, landelijke jeugddagen en rechtstreekse voorlichting 
op beurzen en andere evenementen. Tevens zal de KSN Commissie Jeugd haar voorlichting aan de jeugd en 
jeugdbegeleiders bij hengelsportverenigingen en federaties uitbreiden. 
 
Tot slot krijgt in deze beleidsperiode een bestuurslid speciaal als taak voorlichting en PR. 
 

2.3  Aanpak ‘illegaliteit’ 
 
Geen enkele karpervisser vist graag in een water waar dat in bepaalde tijdsperioden niet is toegestaan of onder 
omstandigheden die niet zijn toegestaan. Feitelijk ben je dan ook ‘illegaal’ bezig. 
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Voorbeelden daarvan zijn: het alleen maar mogen nachtvissen tijdens de drie zomermaanden in veruit de 
meeste viswateren en de grote onduidelijkheid over het mogen gebruiken van een eenvoudig schuilmiddel 
(vistent) tijdens het nachtvissen langs een groot aantal viswateren. Tevens het wel of niet mogen vissen met 
drie hengels.  
 
De KSN zet zich in deze beleidsperiode sterk in om zoveel mogelijk het nachtvisssen legaal uitgebreid te krijgen, 
op meer plaatsen een onderkomen tijdens het nachtvissen legaal mogelijk te maken en het vissen met drie 
hengels langs zoveel mogelijk wateren van de grond te krijgen zodat het ‘illegaal’ vissen zoveel mogelijk wordt 
teruggedrongen. 
 
 

2.4  Aantrekken commerciële banden 
 
De KSN en haar leden moeten nog aantrekkelijker worden voor de commercie. Tegen het eind van de vorige 
beleidsperiode zijn de banden met de commerciële partners een stuk strakker aangehaald en zijn de 
advertentie-inkomsten van de Karper en daarmee gelijke tred houdend het aantal standhouders op de 
meetings gestegen. De samenwerking met de commercie op beurzen en dergelijke was altijd al goed te 
noemen. Indien financiële bijdragen van de commercie aan de KSN blijven toenemen, ontstaat er voldoende 
financiële draagkracht om het aantal edities per jaar van De Karper uit te breiden tot 4. Het 1 hangt samen met 
het ander. Meer edities genereren meer advertentie-inkomsten.De KSN streeft ernaar om de commerciële 
partners meer en meer duidelijk te maken dat in veel opzichten de KSN, KSN-regio’s en KSN-leden in 
meerderheid de trekkers zijn van onder andere Spiegelkarperprojecten, verruiming van de 
nachtvismogelijkheden, 3e hengelvergunningen en het mogen gebruiken van een vistentje / bivvy of ander 
onderkomen tijdens het nachtvissen. Het zijn hoofdzakelijk de commerciële partners die hier in financieel 
opzicht de vruchten van plukken. 
 
De KSN streeft in deze beleidsperiode naar een nog betere samenwerking met de aan de hengelsport 
gerelateerde bedrijven. 
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3.  Belangenbehartiging 

 
 

3.1  Advisering en positionering 

 
De KSN streeft naast 1 landelijke Commissie BelangenBehartiging ( CBB ) naar een Regionale Commissie 
BelangenBehartiging per regio (R-CBB). Hierdoor kunnen op lokaal en regionaal niveau knelpunten voor 
karpervissers worden aangepakt. Hierbij hoort regelmatig overleg met federaties en hengelsportverenigingen, 
het voorlichting en adviezen geven bij bijvoorbeeld karperuitzettingen of aan waterbeheerders en is er een 
taak weggelegd voor de regionale belangenbehartiging om zitting te nemen in de regionale VBC´s. 
 
De KSN draagt uit dat karpervissers zoveel mogelijk participeren in besturen van hengelsportverenigingen, 
federaties en Karpercommissies binnen hengelsportverenigingen. Tijdens vergaderingen kunnen dan door deze 
karpervissers onderwerpen zoals nachtvisserij en het vissen met drie hengels worden ingebracht. Kan men 
advies geven over SpiegelKarperProjecten. Het is belangrijk om de leden bewust te maken van de invloed die zij 
kunnen hebben binnen hun eigen vereniging. 
 
Gewenst resultaat: meer participatie van karpervissers in diverse besturen en of instanties zodat er meer druk 
kan worden uitgeoefend in het voordeel van de karpervisserij. Tevens zal er meer kennis worden overgedragen 
naar de hengelsportverenigingen. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen de overige 
zoetwatervissers en karpervissers. 
 
De landelijke CBB is het hart van de belangenbehartiging en een instrument van het landelijke bestuur.  
 
Kerntaken zijn: 
 

 Een goede beeldvorming creëren/behouden van de karpervisserij voor vissers en niet vissers. 

 Advisering bij nieuwe Spiegelkarperprojecten. 

 Adviseren aan instanties. Hierbij valt te denken aan hengelsportverenigingen, federaties en 
     Sportvisserij Nederland. 

 Het streven naar de meest optimale visserijmogelijkheden voor karpervissers. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
het vergroten van het aantal nachtviswateren, de verruiming van de nachtvisperiode en het vissen met 
meer dan twee hengels. 

 
De KSN streeft naar internationale samenwerking met andere verenigingen in het buitenland. De 
samenwerking met de VBK is steeds nauwer geworden en het streven is om met andere in het buitenland 
opererende verenigingen ook meer samen te werken. Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen zijn hierbij 
zeer belangrijk.  

 
3.2  Kwantiteit én Kwaliteit  
 
De KSN doet er goed aan om duurzame contacten met bladen, internetsites, winkeliers en tussen- en 
groothandel op te bouwen. Door een nauwere samenwerking komt het open karakter van de KSN meer tot 
uiting. Kwantiteit zal leiden tot meer kwaliteit. Er is meer keuze. 
We kunnen de Karper aantrekkelijker maken voor adverteerders door het plaatsen van advertenties op 
kleinere schaal en door een actieve en persoonlijke benadering van onze potentiële commerciële partners . 
Op beurzen zijn we vanaf 2009 te zien in een nieuwe KSN-stand, mogelijk dat we oudgedienden van de KSN 
en/of  in de commercie bekende karpervissers kunnen enthousiasmeren om op de stand te komen staan en zo 
een steentje bij te dragen in de nauwere samenwerking tussen KSN en de commerciële partners. 
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4.  Karperbeheer 
 
 

4.1  Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
 
De KSN is van mening dat de karper in de meeste Nederlandse wateren thuishoort. De karper is immers een 
ingeburgerde vissoort die zich al sinds de middeleeuwen in ons land heeft gevestigd en zich ook zonder hulp 
van de mens heeft weten te handhaven. 
 
De KRW heeft ingrijpende consequenties voor het waterbeheer in Nederland en de veranderingen die de KRW 
met zich meebrengt hebben gevolgen voor de karpervisserij in de (grotere) Nederlandse binnenwateren. 
De KRW-doelstelling voor oppervlaktewater is het bereiken van een goede waterkwaliteit en goede ecologische 
toestand. Implementatie van de KRW betekent op hoofdlijnen dat eutrofiëring en vervuiling verder 
teruggedrongen zullen moeten worden en dat hydromorfologische verbeteringen (bijvoorbeeld natuurlijke 
oevers, verbeterde trekroutes voor migrerende vissen) op grote schaal doorgevoerd zullen moeten worden. 
Daarmee verandert de visstand ook. Goede inrichtingsmaatregelen zullen in het algemeen gunstig uitpakken 
voor de diversiteit van de visstand. Voor sommige soorten, zoals de brasem en de karper, zal de biomassa in 
veel wateren afnemen, maar zal de lengte-opbouw verbeteren voor de sportvisserij. In de praktijk komt dit er 
op neer dat karpervissers gemiddeld minder maar wel grotere vissen gaan vangen. 
Effecten van KRW-maatregelen zoals eutrofiëringbestrijding en Actief Biologisch Beheer (ABB)-achtige 
maatregelen (rigoureus wegvangen van bodemwoelende vissen zoals brasem en karper) zullen leiden tot 
lagere visbiomassa’s, een allesbehalve leuk vooruitzicht voor de brasem-, snoekbaars- en karpervisser.  
 
De KRW richt zich op het bereiken van chemische en ecologische doelen waaronder ook de visstand 
(soortensamenstelling, leeftijdsopbouw en mate van voorkomen). De waterbeheerder formuleert niet alleen 
de doelen maar zal ook zicht moeten hebben op de visstand in het beheersgebied waarbij het noodzakelijk is 
de visstand te laten bemonsteren en te beoordelen. De waterbeheerder krijgt daardoor meer 
verantwoordelijkheden op het gebied van het visstandbeheer, naast de rechten die de visserijsector conform 
de Visserijwet bezit op dit terrein. Om de doelen te bereiken zal de waterbeheerder maatregelen kunnen 
nemen die de visstand beïnvloeden en daarmee ook effect hebben op de visserij. Daarnaast kan de 
waterbeheerder ook maatregelen nemen die de visserij rechtstreeks reguleren. 
Het komt er dus wel op neer dat de huidige visrechthebbenden (o.a. hengelsportverenigingen en federaties) 
duidelijk minder invloed op het visstandbeheer krijgen. 
 
De KSN is tegen ABB activiteiten, zolang die niet gepaard gaan met ingrijpende ingrepen in de inrichting en 
nutriëntenhuishouding van een water. Immers dan heeft het wegvangen van vis geen duurzaam effect en is het 
dus zinloos. 
Het wegvangen van grote karpers (10 kilo plus) is volgens de KSN altijd ongewenst en zinloos. Ongewenst 
omdat door die maatregel onze hobby in de kern wordt aangetast en zinloos omdat grote karpers wijzen op 
een zeer beperkte biomassa en onschadelijke reproductieomvang. 
 

4.2 Advisering en ondersteuning visrechthebbenden / waterbeheerders 
 
De KSN is niet formeel verantwoordelijk voor het visstandbeheer en is momenteel geen visrechthebbende. 
Nochtans ligt er voor de KSN nu en in de toekomst een belangrijke taak in het karperbeheer daar 
karperbestanden alleen gedijen bij een goed en verantwoord karperbeheer. Reden waarom het voor de KSN 
belangrijk is om ter zake kundige KSN-ers te laten participeren in hengelsportverenigingen, federaties, 
Visstandbeheercommissies (VBC’s) en waterschappen. Ook externe beïnvloeding kan worden gebruikt door 
middel van het aanbieden van projectvoorstellen en visies aan visrechthebbenden en waterbeheerders. 
Het gewenste karperbeheer van een water is mede afhankelijk van de milieuomstandigheden, wensen van 
karpervissers en houdt voldoende rekening met de belangen van andere gebruikers. 
De streeft de KSN naar goed beheersbare en gevarieerde karperbestanden binnen visgemeenschappen 
waarbinnen een goede groei en conditie van de karper kan worden bereikt. De druk op de visgemeenschappen 
mag niet zodanig zijn dat eventuele gewenste verbeteringen van het watermilieu in het gedrang komen. 
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De KSN is van mening dat een karperbezetting van minimaal 50 kg per hectare voor geen enkel watertype een 
probleem is. Zelfs in de meest heldere watertypen zal een dergelijk lage bezetting het doorzicht van het water 
niet aantasten. Hogere karperbezettingen zijn mogelijk in wateren die van nature troebel zijn of in afgesloten 
wateren met een sportvisfunctie (bijvoorbeeld visvijvers zonder natuurfunctie). 
 
In de KSN visie ‘Karperbeheer binnen Visstand Beheer Commissies’ zijn de achtergronden en uitwerking van het 
door de KSN gewenste karperbeheer vastgelegd. In de komende beleidsperiode zal deze visie worden 
aangepast aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de KRW en water- en visstandbeheer. 
 
 

4.3  Monitoring en HengelVangstRegistratie (HVR) 
 
Gezien de verantwoordelijkheid van de waterbeheerders voor het visstandbeheer zullen praktisch overal 
regelmatig visstandbemonsteringen (monitoringen) plaatsvinden in de vorm van Visserijkundige Onderzoeken 
(VKO’s). Hierbij wordt met behulp van professionele vangtuigen, zoals een zegen, kuil en elektrovisapparaat 
een bestandsopname gemaakt. 
Uiteraard is goed karperbeheer onmogelijk zonder kennis van de in het water aanwezige karperstand en kan 
verantwoord karperbeheer alleen op basis van kennis over de aard en ontwikkelingen van de karperstand 
worden gevoerd en dient dit ook planmatig te gebeuren. 
Hengelvangstregistratie (HVR) is het op gestandaardiseerde wijze vastleggen van de met de hengel gevangen 
vis. Vooral ten aanzien van karperbestanden is HVR het beste instrument wat kan worden gebruikt, daar 
immers de effectiviteit van professionele vistuigen (o.a. de zegen) voor wat betreft het vangen van karper vaak 
te wensen overlaat. Monitoring van een karperbestand kan uitstekend geschieden door vangstgegevens met 
een vaste regelmaat in een databestand onder te brengen. 
 
Om over betrouwbare gegevens te kunnen beschikken zal de KSN dan ook in samenwerking met Sportvisserij 
Nederland de HVR gaan promoten. De KSN regio’s zullen hierbij een sleutelrol vervullen. Door Sportvisserij 
Nederland is toegezegd dat alle in het systeem van HVR ingevoerde karpervangsten voor de KSN beschikbaar 
zijn. 
 
 

4.4  Verwerving en beheer of medebeheer van eigen wateren 
 
Daar onze zustervereniging de VBK in België een aantal viswateren in beheer of medebeheer heeft is door 
regelmatig onderling overleg deze materie voor onze vereniging niet onbekend. ‘Eigen wateren’ of wateren in 
medebeheer exploiteren brengt natuurlijk wel de nodige gevolgen met zich mee in de vorm van o.a. 
beheerder(s), registratie, onderhoud, controles zowel op de visserij alsmede de financiën. Per water zijn 
daarvoor dan ook een aantal KSN vrijwilligers nodig. Nederland en België zijn qua viswateren ook niet 
vergelijkbaar daar in België ongeveer 70% van de wateren privé bezit zijn en in Nederland van veruit de meeste 
wateren een HSV of Federatie de visrechthebbende is. Binnen de KSN is maar een voorbeeld van een soort van 
medebeheer en dat is dat de regeling van een beperkt aantal nachtvispasjes op Bussloo al een aantal jaren 
door de eigenaar en de Federatie Oost-Nederland in handen van de KSN regio Zwolle is gelegd. 
Anderzijds zijn er best mogelijkheden ter verwerving of beheer c.q. medebeheer van ‘eigen wateren’. Immers 
iedere karpervisser kent wel een water of meerdere wateren (meestal zandafgravingen) die soms omwille van 
de gevraagde huurprijs niet door een HSV of Federatie zijn gehuurd. Hierbij dient wel te worden beseft dat de 
prijs om op zo’n water te kunnen vissen in de meeste gevallen fors hoger is dan de prijs van de gemiddelde 
Vispas en de eerste jaren dergelijke wateren nog bepaald niet aantrekkelijk zullen zijn voor de meeste 
karpervissers. Ook zal de KSN dan verplichtingen moeten aangaan die niet interessant zijn voor een groot deel 
van de leden, dit gezien de ligging van een water en het feit dat maar een beperkt aantal leden per water kan 
worden toegelaten. 
De KSN onderzoekt in deze beleidsperiode de mogelijkheden voor het verwerven van visrechten en tenminste 
één proef nemen om een water in eigen beheer te krijgen. 
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4.5  Uitzetten van karper 
 
Steeds meer worden visuitzettingen vooraf getoetst door waterbeheerders, die onder druk van de KRW kritisch 
kijken naar de noodzaak en de mogelijke gevolgen van een visuitzetting. Vooral het uitzetten van karper wordt 
hierbij kritisch bekeken. Waterschappen willen het uitzetten van vis liever alleen toestaan ter herintroductie of 
na calamiteiten. Voor de karper is dit een doemscenario, omdat in de meeste gevallen de natuurlijke 
reproductie niet succesvol is en karperbestanden dus zonder uitzettingen langzaam uitsterven.  
 
Het uitzetten van vis is wettelijk alleen toegestaan aan de visrechthebbende van een water. De KSN zal blijven 
benadrukken dat het uitzetten van vis door niet bevoegde personen ongewenst en onverantwoord is. Ook het 
door vissers overzetten van vis vanuit het ene naar het andere water keurt de KSN af, omdat dit het uitbreken 
van visziekte en karpersterfte in de hand werkt. 
Bij het uitzetten van karper is de KSN er voorstander van dat de uit te zetten karpers uitsluitend worden 
betrokken bij een gecertificeerde viskweker. Het aankopen van karper bij andere partijen wordt afgeraden 
omdat de herkomst niet altijd duidelijk is.  
 
De KSN ziet Spiegelkarperprojecten als een belangrijk instrument van visstandbeheer en zal zoveel mogelijk 
verantwoorde Spiegelkarperprojecten stimuleren. 
 
 

4.6  Spiegelkarperprojecten (SKP) 
 
Een spiegelkarperproject is een project waarbij op grond van een gedegen inventarisatie en op planmatige 
basis het percentage spiegelkarper binnen een karperbestand wordt verhoogd door middel van uitzettingen. 
We onderscheiden twee typen spiegelkarperprojecten: 
 
1. Een spiegelkarperproject dat door middel van het, voorafgaand aan de uitzetting fotograferen van uitgezette 
spiegelkarpers deze karpers uitgebreid kan volgen = Volledige monitoring.  
2. Een spiegelkarperproject dat door middel van hengelvangstregistratie en het fotograferen van gevangen 
spiegelkarpers de uitgezette spiegelkarpers globaal kan volgen = Globale monitoring. 
 
Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er meer dan 30 SKP-en tot stand gekomen. Een gegeven is dat de 
karpervisserij doorgaans afhankelijk is van uitzettingen van karper, daar de reproductie onder Nederlandse 
condities beperkt is. De natuurlijke aanwas van karper vertoont een dalende trend en zal met het verbeteren 
van de waterkwaliteit verder afnemen.  
Een SKP is niet alleen bedoeld tot instandhouding van een bepaald karperbestand maar ook om op een 
verantwoorde wijze meer variatie in bestanden te bewerkstelligen. Her en der zijn er inmiddels sinds 1998 in 
het kader van een SKP pootspiegels van verschillende kweeklijnen uitgezet: Valkenswaard, Franse, Hongaarse 
en Duitse. Plaatselijk zijn ook edelschubs uitgezet. Er is een schat aan gegevens beschikbaar gekomen inzake 
groeicurves, migratie, verspreiding, overleving enzovoort op diverse soorten wateren. Kortom, het summum 
van monitoring. 
Ook zijn de door karpervissers geïnitieerde Spiegelkarperprojecten een probaat middel om een dialoog met 
visstand-, waterbeheerders en soms ook beroepsvissers op gang te brengen of in stand te houden.  
Indien SKP-en onder de KSN vlag willen varen dan dienen deze vooraf door de Commissie BelangenBeharting 
(CBB) van de KSN en het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) te worden getoetst. Door de 
implementatie van de KRW is het inmiddels vaak verre van eenvoudig om nieuwe SKP-en door de betreffende 
waterbeheerders goedgekeurd te krijgen. 
 
Her en der zijn er inmiddels sinds 1998 in het kader van een SKP Valkenswaard, Franse, Hongaarse en Duitse 
pootspiegeltjes uitgezet en is er een schat aan gegevens beschikbaar gekomen inzake groeicurves, migratie 
enzovoort op diverse soorten wateren. Kortom, het summum van monitoring. 
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