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et hengelsport CV van Aart 
Lokhorst is schier eindeloos. Zo 
is hij sinds 2000 een zeer actief 

en betrokken bestuurslid van de Karper-
Studiegroep Nederland (KSN) en vanaf 
2006 ook ad-interim voorzitter van de 
KSN, co-auteur van de ‘Beleidsnota KSN 
2003-2010’, mede-initiatiefnemer van en 
-contribuant aan ‘KSN Visie Karperbeheer 
binnen VBC’s’, fanatiek bestrijder van de 
handel in grote levende karpers, warm 
pleitbezorger van een goede regelgeving 
omtrent het nachtvissen en de drijvende 
kracht achter de KSN-stands op hengel-
sportbeurzen en de karperbeurs in Zwolle.
Hij had het dus wel een beetje kunnen 
zien aankomen, zou je zeggen. Niets was 
echter minder waar. “Het was echt een 
complete verrassing voor me. Iedereen 
weet ook wel dat ik niet zo in de schijn-
werpers hoef te staan, maar dan gebeurt 
het plotseling toch. En eerlijk gezegd 
vind ik het ook wel hartstikke leuk, ik ben 
vereerd.”

H JEUGDWERK
Lokhorst is ook al jarenlang coördinator 
van de KSN commissie Jeugd. “Dat is 
echt zijn troetelkindje”, zegt Bart van 
Bezouw, de voorzitter van deze commis-
sie. “Een goede voorlichting aan de jeugd 
is voor hem het allerbelangrijkst.” Hij 
noemt Lokhorst een geweldige begeleider 
en motivator. “Aart heeft een heldere visie 
die hij op nuchtere wijze uitdraagt – het 
gezegde ‘praatjes vullen geen gaatjes’ zou 
zijn slogan kunnen zijn. Zo organiseert 
hij ieder jaar zeven KSN-jeugdkampen 
en alles wat daarbij komt kijken; van de 
logistiek en verzekeringen tot aan de 
reservematerialen en het eten en drinken. 
Als het enigszins kan gaat hij zelf mee als 
begeleider. Lof voor al dit werk wimpelt 
hij weg en eventuele vergoedingen sluist 
hij direct terug naar het jeugdwerk.” De 
onderscheiding tot Jeugdbegeleider van 
het jaar noemt Bart ‘dik verdiend’. Iets 
dat velen roerend met hem eens zullen 
zijn, zo ook Marco Kraal, presentator van 

VIS TV:  “Meer dan terecht dat Aart deze 
onderscheiding heeft gekregen. Aart is 
uniek, bruist altijd van de energie en zet 
zich al jaren op onnavolgbare wijze in 
voor de jeugdige karpervisser. Dankzij 
hem hebben inmidddels honderden 
karperkids spannende visavonturen in 
binnen- en buitenland meegemaakt.”

OPVOLGING
Gevraagd naar de toekomst is Lokhorst 
positief als altijd. Trots om voorman te 
zijn van een professionele belangenver-
eniging als de KSN. Maar ook realistisch 
wat zijn functie als voorzitter betreft: “Ik 
doe dit werk heel graag, maar ik moet eer-
lijk zijn over mijn leeftijd. Ik ben inmid-
dels 66 en er moet binnen niet al te lange 
tijd een opvolger komen om mijn werk 
voort te zetten.”
Die oproep is bij deze gedaan. En als zijn 
opvolger een even grote inzet aan het dag-
licht legt, komt het helemaal goed. n

Om de aalscholverpredatie op 
kleine en afgesloten wateren 
tegen te gaan, is Sportvisserij 
Nederland samen met de 
Federatie Midden Nederland een 
proefproject begonnen die de 
vis bescherming moet bieden 
tegen deze zwarte watervogel. 
Als het meezit verandert de 
naam schapengaas binnenkort in 
scholvergaas.

p vier vijvers worden kooicon-
structies van schapengaas te 
water gelaten die als schuilplaat-

sen voor de vis moeten gaan fungeren. 
Schapengaas heeft mazen van 15 cm, 
waar de vis eenvoudig in kan verschui-
len en aalscholvers niet kan volgen.Op 
de vier geselecteerde wateren – Kolk 
Meddo (Winterswijk), Plas van Rad-
stake (Zelhem), Poolakker (Deest) en de 
Burgemeester Lindersvijver in Bergeijk 
– heeft eerst een visserijkundig onder-
zoek plaatsgevonden en is een dieptekaart 
van het water gemaakt. Aan de hand van 
deze laatste worden vervolgens de locaties 
gekozen waar de kooien worden geplaatst. 

TWEE DOORZONWONINGEN
De veldploeg van Sportvisserij Neder-
land zet samen met vrijwilligers van de 
betrokken verenigingen aan de waterkant 
de kooien in elkaar. Van schapengaas 
worden kokers gemaakt met een door-
snede van 80 centimeter die vervolgens 
aan elkaar worden gemaakt zodat er 
constructies van 10 tot 20 kubieke meter 
per stuk ontstaan. Een deel van de kooien 
worden aan de bovenkant met doek 
afgeschermd. De kooien komen geheel 
onderwater te staan. Hierbij wordt de 
locatie gemarkeerd zodat sportvissers 

weten waar de kooien zich bevinden. 
In de proef worden verschillende groottes 
aan kooien geplaatst, van totaal 1 en 4 vo-
lumeprocent van het water. Jan Kamman, 
projectleider Taskforce Aalscholver, legt 
over welke schaal we het hebben. “Om 
een idee te krijgen van de grootte van de 
totale constructie: een water van 1 ha en 2 
meter diep heeft een totaal watervolume 
van 20.000 m3. Als we daar 4 volume 
procent aan kooiplaatsen praten we over 
800 m3. Iets meer dan twee doorzonwo-
ningen.”
Inmiddels zijn alle kooien geplaatst. Vol-
gend winterseizoen wordt in deze visvij-
vers weer gekeken hoe dan de visstand is.

VISUITZET EN MONITORING
Daarbij wordt op twee van de vier gese-
lecteerde wateren nog vis uitgezet om 
extra goed te kunnen monitoren of deze 
er veilig is voor de aalscholver. Kamman: 
“Hierbij hebben we mede gekozen voor 

de kruiskroeskarper – een kruising tus-
sen de karper en de kroeskarper – omdat 
deze naar verluidt minder gevoelig zou 
zijn voor aalscholverpredatie en omdat 
deze vis vanwege zijn beperkte maximale 
lengte interessant is voor de witvisser.”
Monitoring van het experiment met de 
kooien zal plaatsvinden aan de hand van 
hengelvangstregistratie, aalscholvertel-
lingen en sportduikers die de werking van 
de kooien onder water zullen bestuderen. 
Na afloop van de proefperiode – die tot dit 
najaar duurt – vindt wederom een visse-
rijkundig onderzoek plaats om de balans 
op te maken. Natuurlijk houden we je in 
Hét Visblad op de hoogte van de ontwik-
kelingen in dit bijzondere onderzoek. n

KOM BIJ DE KSN
Ben jij nog geen lid van de KarperStudiegroep 
nederland en wil je weten wat deze club allemaal 
voor jou kan betekenen? Bezoek dan eens de 
website www.karperstudiegroep.nl

Aart Lokhorst Jeugdbegeleider van het jaar

Aart Lokhorst is op de Jeugddag van de KarperStudiegroep Nederland 
van 21 februari door Sportvisserij Nederland onderscheiden met de 
titel Jeugdbegeleider van het jaar. Dit vanwege zijn niet aflatende 
inzet voor de sportvisserij en daarbij de jeugd in het bijzonder.

TEKST JORAN BAL FOTOGRAFIE KSN

Aart Lokhorst, verkozen tot de Jeugdbegeleider van het jaar 2009.

DEEL JE ERVARING
Heeft jouw vereniging positieve of negatieve 
arvaringen met het ‘aalscholver proof’ maken van 
viswater, laat het dan weten! 
Stuur een kort mailtje met je ervaring naar
kamman@sportvisserijnederland.nl en Jan Kam-
man neemt contact met je op.

ORKA VS AALSCHOLVER
naast de proef met de kooien gaat Sportvisserij 
nederland ook onderzoeken of orkageluiden 
kunnen helpen de visstand op klein water te be-
schermen tegen de aalscholver. dit gebeurt met 
behulp van een innovatie van de Franse firma 
Cormoshop. Omdat de aalscholver naar verluidt 
zeer bang voor is orka’s, wordt het geluid dat 
deze zwaardwalvissen produceren ingezet om 
aalscholvers te verdrijven. Hierbij worden speci-
aal ontwikkelde speakers onder water geplaatst 
om de vogels af te schrikken. Veldonderzoek door 
Sportvisserij nederland en enkele geselecteerde 
verenigingen moet uitwijzen of dit werkt. 

Start proef met ‘aalscholver proof’ kooien

O
De veldploeg van Sportvisserij Nederland laat samen met vrijwilligers van WHV De Karper de eerste 
kooien te water in Kolk Meddo.

Zo zien de kooien er onder water uit. De praktijk moet uitwijzen of ze werken.
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Kort nieuwS

ioloog Jaap Quak van Sport-
visserij Nederland roept het 
Wetterskip op om de visstand-

Hengelsport hekelt beheersvisserijen
Het Wetterskip Fryslân is voornemens om de komende twee jaar 
honderd ton brasem uit het Friese boezemwater te verwijderen. 
Sportvisserij Nederland is samen met de Hengelsportfederatie Fryslân 
druk bezig een halt toe te roepen aan dit experiment dat is bedoeld 
om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

B bemonstering af te wachten die later dit 
jaar in het kader van de KRW plaatsvindt. 
Quak: “Samen met de beschikbare gege-
vens uit 2002 en 2006 geeft dit een beter 
en completer beeld van de visstand. Aan 
de hand van deze resultaten kun je dan 
vervolgens de beheersvisserijen bepa-
len. We hebben daarom uitstel gevraagd 
voor het definitieve besluit om te starten 
met het afvissen van brasem.” Daarbij 
vraagt Quak zich af of het wegvangen van 
brasem überhaupt wel nodig is om aan de 
KRW-richtlijnen te voldoen. “De trend van 
de afgelopen jaren is dat het water voed-
selarmer en helderder wordt. Het gevolg 
is dat de brasemstand vanzelf al afneemt. 
En het zou me niet verbazen als deze ont-
wikkeling zich doorzet. Dus waarom zo’n 
haast maken met de beheersvisserijen?”

ALTERNATIEVEN
De sportvisserijorganisaties beseffen tege-
lijkertijd terdege dat het waterschap ook 

verder moet om binnen de gestelde ter-
mijn aan de KRW-richtlijnen te voldoen. 
Quak: “Die doelstellingen worden vanuit 
Brussel opgelegd en de waterschappen 
worden hier ook op afgerekend. Wij 
vragen ons alleen af of beheersvisserijen 
wel de aangewezen maatregel zijn om 
dit doel te bereiken. Zeker omdat er veel 
vragen over de uitvoering nog onbeant-
woord zijn.” De federatie en Sportvisserij 
Nederland zijn dan ook bereid om met 
het waterschap mee te denken over moge-
lijke alternatieven zoals een roofvisbeheer 
waarin andere accenten worden gelegd. n

onderzoek mogelijkheid 
 herintroductie kwabaal
Een delegatie van Sportvisserij Nederland heeft onlangs een bezoek 
gebracht aan een Belgische kwabaalkwekerij. Dit ter voorbereiding op 
een mogelijke herintroductie in enkele Nederlandse proefgebieden. 

ieter Beelen, student bos en natuurbeheer, doet momenteel voor zijn afstudeer-
stage bij Sportvisserij Nederland zowel literatuur- als praktijkonderzoek om 
uiteindelijk tot een herintroductieplan te komen. Het gaat namelijk niet best 

met de kwabaal in Nederland. Hoewel het niet ’s lands meest bekende en gewaardeerde 
sportvis is, vormt de kwabaal ecologisch gezien een heel bijzondere soort. Het is de enige 
zoetwatervis die onder familie van de kabeljauwen wordt gerangschikt – de enkele baard-
draad is een van de gelijkenissen. Daarbij is het behoud van soortendiversiteit in het 
Nederlandse water een andere reden om mogelijk tot herintroductie over te gaan. n

POSter 
ZeeViSSenGidS
tegelijkertijd met het verschijnen van de Zeevis-
sengids ziet ook de dubbelposter van de neder-
landse zeevissen het levenslicht. Op deze twee 
posters met een formaat van 70x100 cm staan 
alle nederlandse zeevissen afgebeeld, voorzien 
van zowel hun nederlandse als latijnse naam. 
de poster is voor het eerst op de Visma verkrijg-
baar bij de stand van Sportvisserij nederland en 
daarna in onze webwinkel op: 
www.sportvisserijnederland.nl

De dubbelposter van de Nederlandse zeevissen.

Jaap Quak: “De trend van de afgelopen jaren 
is dat het water voedselarmer en helderder 
wordt. Dus waarom zo’n haast maken met de 
beheersvisserijen?”

Wetterskip Fryslân wil 100 ton brasem uit het Friese 
boezemwater verweideren. (foto: Maikel van Breugel)

De kwabaal is de enige zoetwatervis die onder de kabeljauwachtigen valt.
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