
Karperbeheer Hengelsportvereniging Altijd Tevreden 

De vereniging heeft een aantal mooie wateren op de verenigingslijst staan waar leden op karper 

kunnen vissen. De karper vissende leden hebben de wens geuit om tot een duurzaam en voor de 

visserij aantrekkelijk karper bestand te komen. Karper kan zich in Nederland nauwelijks succesvol 

voortplanten. Jonge karpers overleven de koude winters niet of zijn een makkelijk doelwit voor 

predatoren als snoek en aalscholver. Om de visstand voor sportvissers aantrekkelijk te houden 

(compensatie van gestorven karper) of te maken wordt door de vereniging karpers uitgezet.  

De vereniging heeft een karpercommissie opgericht die in overleg met het bestuur uitzet plannen 

maakt en uitvoert. Deze uitzettingen vinden indien nodig eens per drie jaar plaats. Voor de wateren 

waar karpers worden uitgezet zijn doelen geformuleerd. De doelen kunnen per water verschillen. 

Sommige karpervissers vangen over het algemeen liever af en toe een grote vis dan met grote 

regelmaat meerdere kleine vissen. Het verschilt dus per water hoeveel karpers er worden uitgezet.  

De kwaliteit en eigenschappen van vis verschilt per kweker. De ene kweker levert zwaar beschubte 

spiegelkarpers, een andere kweker levert karpers die snel groeien, groot van formaat zijn of een 

goede overlevingskans hebben. Per uitzetting kan de vis bij een andere kweker worden gekocht en 

kan een meer divers karper bestand worden opgebouwd. In principe bestaat een uitzetting uit 50% 

schubkarper en 50% spiegelkarper. De karpers die worden uitgezet zijn minimaal drie jaar oud 

(zogenaamde K3 karpers). Deze karpers zijn minimaal 40 cm lang en wegen meer dan 1,5 kilo. 

De spiegelkarpers worden voor de uitzetting gemeten, gewogen en van beide zijden gefotografeerd. 

Foto’s van de uitgezette spiegelkarpers worden gedeeld op de facebookpagina ‘SKP HSV Altijd 

Tevreden’ waar leden lid van kunnen worden. Vissers kunnen foto’s van hun karper vangsten delen 

met anderen via deze facebookpagina. De uitgezette spiegelkarpers zijn door een uniek schub 

patroon op latere leeftijd te herkennen. Door middel van de uitzet foto’s kan achterhaald worden 

hoe oud de gevangen vis is en hoe snel de vis groeit. Om het terugmelden van project spiegelkarpers 

te stimuleren zijn er mooie prijzen te winnen.  

Spelregels voor het terugmelden van project spiegelkarpers 

1. Alleen spiegelkarpers van het uitzetproject tellen mee. Niet de schubkarpers of spiegelkarpers van 

het oude/ overige visbestand. 

2. Terugmelden kan door een bericht met foto te sturen naar de beheerders van de FB-pagina of zelf 

te delen via de SKP Facebook pagina. Alleen karpers waarvan het gewicht bekend is tellen mee. 

Karpervissers die geen Facebook hebben kunnen een mail sturen naar het bestuur van de 

hengelsportvereniging. De vangsten worden door de beheerders niet gedeeld op de Facebookpagina 

tenzij de visser toestemming geeft. 

3. Ook terugmeldingen die niet op de pagina gedeeld mogen worden (anonieme terugmelding) 

komen in aanmerking voor de prijs. Je kan ook een karper delen door een foto te maken van de vis 

als het op de onthaakmat ligt. 

4. Alleen de persoon die de vis gevangen heeft komt in aanmerking voor de prijzen. De vissen 

moeten gevangen zijn in de prijs periode. Vangsten mogen niet opgespaard worden en later in een 

keer worden gedeeld. 

5. Commissie- en bestuursleden van de vereniging zijn uitgesloten van prijzen. 

 



Te winnen prijzen 

Deze worden per prijzenperiode via de Facebookpagina bekend gemaakt. De waarde van de prijzen 

kunnen verschillen per prijzenperiode. 

 

 


