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SPECIALISTENGROEPEN IN dE REGIO
In het federatiegebied van Sportvisserij Oost-Nederland hebben tal van sportvissers zich gespecialiseerd in een 
bepaald type visserij. Verschillende specialistengroepen – De Karper Sportvisserij Nederland, de Vereniging van 
Nederlandse Vliegvissers en de Snoekstudiegroep Nederland-België – richten zich op deze hengelsporters. In dit 
artikel stellen zij zich voor.

dubbELE SKP-TERuGvANGST

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN) 
regio Zwolle zet zich in voor het behoud van 
de karperbestanden in haar regio. Zo zijn er bij 
spiegelkarperprojecten (SKP) in de afgelopen jaren 
spiegels uitgezet in verschillende regionale wateren. 
Dit maakt de karpervisserij in Oost-Nederland 
gevarieerd en boeiend.

door Bart Schoemaker

alf maart ga ik 
een nachtje vissen 
in een kanaaltje 

dichtbij huis. op een voer-
stek die ik samen met mijn 
vismaat heb opgebouwd, leg 
ik mijn hengels op scherp. een 
dikke week geleden heeft hij 
er al drie vissen in een nacht 
kunnen strikken. dat geeft 
vertrouwen. lang hoef ik 
niet te wachten op de eerste 

aanbeet: al binnen een uur sta 
ik een mooi visje te drillen. Met 
zijn zeven pond is het echt nog 
een ukkie. Maar dat is niet zo 
vreemd. na de terugmelding 
van mijn vangst krijg ik te horen 
dat het visje nog maar een jaar 
geleden is uitgezet en toen vier 
pond woog.

Déjà Vu
een jaar later, nu is het mei als 

ik op een onderhouden pen-
stekje zit te vissen. opeens is 
het raak en draai ik een mooie 

vis binnen. op de mat kijk ik 
nog eens goed en zie ik direct 
dat het gaat om dezelfde vis 
van vorig jaar. nu weegt hij al 
12,5 pond. opnieuw bijna een 
verdubbeling van het gewicht 
in iets meer dan een jaar; dat 
belooft wat voor de toe-
komst. na het terugmelden 
wordt mijn déjà vu bevestigd, 
supermooi om zo de ont-
wikkeling van de uitgezette 
vissen te kunnen volgen.

TerugmelDeN, eeN 
KleINe mOeITe
de spiegelkarperprojecten 
hebben hier gezorgd voor 
een mooie aanvulling op 
het oude karperbestand. 
daarvoor ben ik de mensen 
van de Ksn regio Zwolle 
erg dankbaar. Mocht je zelf 
een uitzetter vangen, meld 
hem dan terug via contact@
ksnregiozwolle.nl. Het is 
prachtig te zien wanneer je 
gevangen vis is uitgezet en 
hoeveel deze in de afgelopen 
jaren is gegroeid.

H

Het Overijssels Kanaal is een pareltje mét eigen Spiegelkarperproject.

een scherpe foto van de linkerflank op de mat is genoeg om de vis te identificeren.


