10.15. De karpercommissie
De karpercommissie heeft als belangrijkste
taken het optimaliseren en promoten van
de karpervisserij in en rond de eigen
hengelsportvereniging.

de overige vissers van het water. Het is echter
ook mogelijk om één of meerdere wateren
specifiek te beheren als karperwater, waarbij de
enquêteresultaten bepalend zijn voor het type
beheer (bijvoorbeeld weinig grote vis of veel
kleinere vis). Daarbij kan worden bekeken voor
welke wateren een nachtvis- en derde
hengelvergunning kan worden uitgegeven.
Samen met het bestuur kan overleg worden
gevoerd
met
de
gemeente
en/of
het
waterschap, waarbij de vanuit de leden
geopperde wensen worden besproken. Hierbij
kunnen bijvoorbeeld voorstellen worden gedaan
over het verkrijgen van visrecht in bepaalde voor de karpervisserij interessante - wateren,
het verbeteren van de toegankelijk-heid en
bevisbaarheid van bepaalde wateren (maaien
van oevers of waterplanten) of de wensen op het
gebied van visuitzettingen.

Optimaliseren karpervisserij
Een belangrijke doelstelling van de karpercommissie is het optimaliseren van de visserijmogelijkheden voor de karpervissende leden.
De commissie zet zich in voor goed
toegankelijke en bevisbare viswateren voor de
karpervisser. Ook zet ze zich in voor een
aantrekkelijke karperstand voor nu en in de
toekomst. Hierbij is de commissie actief voor alle
leden en op alle wateren van de vereniging.
Door
middel
van
enquêtes
onder
de
karpervissende leden (via de website en tijdens
informatieavonden / beursdagen) wordt bepaald
wat de populaire karperwateren in de regio zijn
en welke wensen en klachten er zijn over deze
wateren. Hierbij kan inzicht worden verkregen in
de belangrijkste functie van het water voor de
karpervisserij. Denk hierbij aan:

Voor het uitzetten van karper kan een planning
voor alle wateren worden gemaakt, waarin de
gewenste uitzettingen voor de komende tien
jaar zijn beschreven (gebaseerd op de wensen
van de karpervissende leden). Hierbij kunnen
onderhoudsuitzettingen worden gepland, om de
natuurlijke sterfte van karper te compenseren.
Deze sterfte bedraagt in de meeste wateren
jaarlijks circa 5%. Na een meer rigoureuze
sterfte (door een calamiteit) kan een
hersteluitzetting plaatsvinden. Ook kan een
Spiegelkarperproject worden gepland. Hierbij
wordt eenmalig of regelmatig een hoeveelheid
spiegelkarper uitgezet, om de afname van dit
type in de afgelopen decennia te compenseren.
Door hun unieke schubbenpatroon zijn deze
vissen hun hele leven lang herkenbaar. Door het

• water voor statisch vissende specialisten
(vooral grote karpers, lage bezetting)
• water voor recreatieve vissers (redelijke
bezetting aan kleine en grotere karpers)
• water voor pen- en oppervlakte vissers
(matig tot zwaar begroeide stads- en
polderwateren, grote en kleine karpers)
• water voor wedstrijdvissers (hoge bezetting
met kleine karpers).
Met de verzamelde gegevens kan de commissie
aan het bestuur toestemming vragen voor het
uitvoeren van maatregelen op de door
karpervissers beviste wateren, waarbij in de
meeste gevallen rekening wordt gehouden met
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fotograferen, meten en wegen van de vissen bij
uitzetting, kan veel inzicht worden verkregen in
de groei en (indien mogelijk) verspreiding. Voor
het opzetten van een Spiegelkarperproject kan
een handleiding worden gedownload op de
website van De KSN  Archief  Downloads.

Om de betrokkenheid van de karpervissende
leden bij de vereniging te vergroten, kan de
commissie regelmatig activiteiten organiseren.
Karperavonden met een presentatie door een
‘bekende’ karpervisser (lid of geen lid) worden
over het algemeen goed bezocht, zeker wanneer
er een hapje en drankje te verkrijgen zijn. Ook
het organiseren van karperwedstrijden wordt
door een deel van de leden erg op prijs gesteld,
vooral als er - voor een relatief laag inschrijfgeld
- mooie prijzen zijn te winnen. Voor de jeugd
kunnen
clinics
aan
de
waterkant
en
karperavonden worden georganiseerd, met
leerzame presentaties. De publiciteit voor al
deze activiteiten is erg belangrijk. Dit kan via
flyers bij hengelsport-winkeliers en via de mail.
Hiervoor is het noodzakelijk om te beschikken
over de mailadressen van de leden.

Promotie karpervisserij
Een belangrijke taak is de promotie van de
karpervisserij binnen en buiten de vereniging.
Vooral de jeugd kan worden geïnteresseerd voor
het karpervissen, waarbij voorlichting over de
karperwateren in de omgeving, visveiligheid en
het gedrag aan de waterkant belangrijke
aandachtspunten zijn. Voor jonge karpervissers
(leden en niet-leden) kunnen voorlichtingsavonden en visclinics worden georganiseerd.
Tijdens open dagen en beurzen kan de
commissie een stand bemensen en voorlichting
geven over de karpervisserij en de inspanningen
en activiteiten van de vereniging voor
karpervissers. Ook het organiseren van
schoonmaakdagen langs de waterkant kan veel
positieve publiciteit opleveren. Hierbij is het
belangrijk om de plaatselijke en regionale pers
teksten en foto’s aan te leveren.

Taakverdeling
De commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal
drie personen, die zich kunnen bezighouden met
de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

organisatie stekonderhoud, toezicht en controle
organisatie informatieavonden / bijeenkomsten
organisatie jeugdclinics (+ sponsoring)
organisatie karperwedstrijden (+ sponsoring)
aanwezigheid op open dagen/beurzen
visstandbeheer en uitzettingen (waaronder
Spiegelkarperprojecten)
• inventariseren knelpunten en oplossingen
voorleggen aan het bestuur.

Activiteiten voor de leden
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