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Aan alle Hengelsportverenigingen in Nederland

Leerdam, 18 juli 2013
Betreft : Koop geen karper afkomstig uit Nederlands viswater.
Geachte bestuursleden,
De vereniging De Karper Sportvisserij Nederland ( De KSN ) behartigt de belangen van de in Nederland
op karper vissende sportvissers en haar leden in het bijzonder. Sinds 2003 is De KSN aangesloten bij
destijds de NVVS, nu Sportvisserij Nederland.
De KSN maakt zich, na onze soortgelijke brief in maart 2003, samen met de onlangs opgerichte
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK), opnieuw grote zorgen over de ongewenste
handel in levende karper afkomstig uit Nederlandse viswateren door met name beroepsvissers.
Mede ingegeven door het feit dat wij als sportvisser op karper gehouden zijn aan de Algemene
Voorwaarden Gebruik VISpas welke in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-20142015 staan vermeld, en in het bijzonder punt 6 op pagina 2:
“ Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in het hetzelfde water “
is het voor ons onbegrijpelijk dat de handel in levende karper lijkt toe te nemen en er blijkbaar meer en
meer hengelsportbestuurders (ook sportvissers!) zijn die van beroepsvissers karper, afkomstig uit een
ander Nederlands sportviswater, aankopen voor hun eigen verenigingswater.
Je verplaatst niet alleen een (deel van een) bestaand karperbestand van het ene naar het andere water, de
kans is groot dat je het plezier vergalt van collega sportvissers op dat eerste water. Daarnaast is er een
verhoogd risico op sterfte en overbrengen van ziekten door deze verplaatsingen.
Daarom het volgende: KOOP GEEN KARPER AFKOMSTIG UIT NEDERLANDS VISWATER.
Koop karper altijd van een kweker met een goede reputatie en waarvan bekend is dat hij uitsluitend
gekweekte karper levert. Een kweker die je kan garanderen wat de herkomst en de leeftijd is. Een kweker
waar De KSN en vele visrechthebbenden met een SpiegelKarperProject achter kunnen staan. Meer
informatie over kwekers en leveranciers kunt u verkrijgen via info@deksn.nl
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