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Inleiding 
In 2011 is door Rijkswaterstaat en de VBC Twentekanaal toestemming verleend voor een 
vijfjarig Spiegelkarperproject op het Twentekanaal. Hierbij wordt het Twentekanaal in de 
jaren 2011 t/m 2015 jaarlijks door de KSN regio Oost voorzien van één kilogram 
spiegelkarper per hectare water. Na een verslag van de uitzetting in december 2011 en 
een monitoringsrapport in september 2012 ontvangt u nu een beknopt verslag van de 
tweede uitzetting in de reeks van vijf: de uitzetting van 2 maart 2013. 
 

Naamswijziging 
De Karper Studiegroep Nederland zet zich al sinds jaar en dag in voor de belangen van 
de Nederlandse karpervisser. De laatste jaren is hierbij nadrukkelijk de samenwerking 
gezocht met Sportvisserij Nederland, en met succes! Om deze reden heeft de bijzondere 
ledenvergadering van de KSN op 17 november jongstleden besloten tot een 
naamswijziging: De KSN staat vanaf die datum voor De Karper Sportvisserij Nederland. 
De nieuwe naam en het bijbehorende nieuwe logo treft u aan op het voorblad van dit 
verslag. 
 

Uitzetting winter 2012 / 2013 

Leverancier 
Mede gezien de sponsoring van 250 kilogram karper die wij via de Nationale 
Topcompetitie Karper (NTK) en de Beheers Eenheid Twentekanalen (BET) toegezegd 
hebben gekregen is dit jaar gekozen om te bestellen bij Carpfarm. Carpfarm importeert 
kweekkarper uit de Franse regio ‘la Brenne’. De vissen van Carpfarm hebben een 
Hongaarse bloedlijn en vertonen tot nu toe een mooie groei in de projecten waarin deze 
vissen zijn uitgezet. De kleinste gewichtsklasse bestaat uit vissen tussen de 1000 en 
3000 gram met een gemiddeld gewicht van 2000 gram. 
 

Uitzetdatum 
Het transport van de vissen vanuit Frankrijk is een proces dat afhankelijk is van de 
buitentemperatuur. Bij een zo laag mogelijke buitentemperatuur kan water de meeste 
zuurstof bevatten, bovendien zijn de vissen bij lage temperaturen rustiger en verbruiken 
ze minder zuurstof. Een lage buitentemperatuur garandeert dus een hoger 
overlevingspercentage en beperkt beschadigingen en stress bij de karpertjes tot een 
minimum.  
 
In 2012 waren de omstandigheden voor transport nog verre van ideaal, waardoor in 
eerste instantie gewacht is met het vervoeren van de vissen naar Nederland. Daarna is 
de uitzetting nog enkele keren uitgesteld wegens plotseling invallende of aanhoudende 
vorst in Nederland, waarna de uitzetting uiteindelijk op zaterdag 2 maart 2013 doorgang 
kon vinden. 
 

Locatie 
Omdat het merendeel van de vissen wordt uitgezet in pand 1 van het Twentekanaal 
wordt alle vis hier afgeleverd, gemeten, gewogen en gefotografeerd. Vervolgens worden 
de vissen voor panden 2 en 3 vervoerd naar uitzetlocaties op desbetreffende panden. In 
2011 is de vis voor pand 1 uitgezet in Goor. Opvallend genoeg zijn van dit sluispand 
alleen terugmeldingen binnengekomen van het traject Goor-Delden en uit de zijtak naar 
Almelo. Van het traject Goor-Eefde is geen enkele terugmelding binnengekomen. Om te 
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kijken of de uitzetlocatie hierin een rol speelt is besloten om voor de tweede uitzetting te 
kiezen voor Lochem als uitzetlocatie. 
 

Cijfers 
De volgende hoeveelheden spiegelkarper zijn op 2 maart 2013 uitgezet in het 
Twentekanaal: 
 
 

Twentekanaal 

winter 2012 / 2013 

Pand 1 

Eefde-Delden (inclusief 
zijtak Almelo) 

Pand 2 

Delden-Hengelo 
Pand 3 

Hengelo-Enschede 

Aantal hectare 290 51 43 
Aantal kg 290 51 43 
Aantal vissen 131 stuks 26 stuks 21 stuks 

Gemiddeld gewicht 2214 gram 1961 gram 2047 gram 
 
De vis was over het algemeen levendig met weinig beschadigingen. Over de beschubbing 
zijn we tevreden, ongeveer 25% van de vissen had een beschubbing die als ‘rijk’ 
bestempeld kan worden. De kalere vissen waren over het algemeen ook goed 
herkenbaar, wat het terugzoeken van meldingen vergemakkelijkt (zie foto’s).  
 

 
Rijk beschubd 

 

 
Goed herkenbaar 
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Impressie 

Op zaterdag 2 maart 2013 waren een goede 20 vrijwilligers aanwezig om de uitzetting in 
goede banen te leiden. In de volgende fotoserie een kleine impressie van onze werkwijze  
 

 
De meet-, weeg- en fotoapparatuur staat al klaar aan de oevers van het Twentekanaal 

bij Lochem 

 

    
Met een bakje warme choco wordt de vrachtwagen van Carpfarm opgewacht 
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De vis wordt door de kweker afgewogen, 1kg per hectare water 

 

 

 

 
Vele handen maken licht werk: Fotograferen, meten, wegen, documenteren en uitzetten 

natuurlijk! 
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Lachende gezichten en tevredenheid over de door Carpfarm geleverde spiegels: een 
mooie variatie in bouw en beschubbing. Onder een vis gesponsord door DSK pellets uit 

Deurningen, die twintig spiegeltjes hebben ‘geadopteerd’. 
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Dankwoord 
 
We zijn zeer tevreden over de uitzetting en hopen natuurlijk dat de uitgezette spiegeltjes 
in de toekomst heel wat vissers blij gaan maken. Dat de vissen gezond uit Frankrijk zijn 
overgekomen bleek wel uit het feit dat reeds de dag na de uitzetting de eerste 
terugvangst werd geboekt! Voor zover wij weten een absoluut record in de geschiedenis 
van de SKP-en! 
 

 
Geen jetlag, maar met een gezonde eetlust veilig op de onthaakmat van een 

karpervisser! 
 
Tot slot willen wij graag een aantal mensen, instanties en bedrijven bedanken voor hun 
bijdrage aan de uitzetting van 2 maart 2013 
 
Allereerst willen wij graag de instanties bedanken die hun toestemming hebben verleend 
voor het SKP. Rijkswaterstaat, Sportvisserij Oost Nederland en de Beheers Eenheid 
Twentekanalen.  
 
Zonder sponsoren is het niet mogelijk om een SKP te financieren. Wij zijn dan ook zeer 
dankbaar met een flink aantal trouwe sponsoren dat altijd klaarstaat om de karpervisserij 
in de regio Oost op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Speciale dank voor deze 
uitzetting gaat richting DSK pellets, die door een twintigtal visjes te ‘adopteren’ een 
mooie duit in het zakje hebben gedaan. Ook de Enschedese hengelsportvereniging VIOS 
draagt het SKP op het Twentekanaal een warm hart toe. Voor de ruimhartige sponsoring 
zijn wij dan ook zeer dankbaar. 
 
Last but not least een woord van dank richting de regioleden van KSN regio Oost en alle 
andere karpervissende vrijwilligers die geholpen hebben bij de uitzetting. Samen met 
jullie werken we aan een mooie toekomst voor het Twentekanaal! 
 
Bedankt allemaal namens De Karper Sportvisserij Nederland regio Oost 
 
Sjoerd Groot 
Christian Hummelink 
Emil Molzer 
Jochem Overdijk 
Daaf Wolters 
Mark Zelle 
 


