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KAAS,
STROOPWAFELS 

EN KARPERS

>>

Denk je aan Gouda, dan denk je aan kaas en stroopwafels. 
Sinds 2018 kun je daar het woord ‘karper’ aan toevoegen. 
Toen ging het spiegelkarperproject (SKP) Gouda van start 
en sindsdien worden de singels in de kaasstad weer goed 

bevolkt door spiegel- én schubkarpers. En nieuwe vis trekt 
nieuwe vissers – Bas Paauw (43) bijvoorbeeld. We volgden 
hem tijdens een ochtend penvissen op Goudse ‘SKP-tjes’. 
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H et is pas 07.00 uur ’s ochtends, maar 
het zonnetje kruipt al boven de skyline 
van de Goudse binnenstad uit. Vanwe-
ge het scherpe tegenlicht houdt Bas de 
hand boven zijn ogen terwijl hij naar 

zijn 1.5 grams pen tuurt. Die staat een meter naast de 
dukdalven van de Rabatbrug, met ruim 2 meter daaron-
der op de bodem twee maiskorrels op de haak.

BELLENPLAKKAAT
“Gisteravond zijn er hier een paar handen duivenvoer in 
gegaan en een uur geleden heb ik ook nog wat gevoerd”, 
verklaart de Gouwenaar het bellenplakkaat op zijn stek. 
“De uitzetkarpers zwemmen actief door de singels heen 
en vinden je voer doorgaans snel. Een uurtje van tevo-
ren voeren is daarom vroeg zat. Zit er meer tijd tussen 
voeren en vissen, dan is de kans groot dat je voerplek 
al is weggestofzuigd en de vis weer verder is gezwom-
men.” Bas vermoedt dat hier nu vooral brasem bezig is. 
“Vorig jaar had ik er tijdens het terugmeldweekend van 
de BVK (zie kader) 65 in twee dagen.” Bij de editie van 
2020 ving hij overigens wél vijf projectspiegels bij dit 
jaarlijkse evenement voor SKP-terugmelders. Het lever-
de Bas de BVK-trofee 2020 op.

PLATTE PEN
Terwijl Gouda ontwaakt en een zwerver op een bank-
je weer de benen neemt, begint Bas zijn pen verdacht 
veel te wiebelen. Wind kan het niet zijn, want die staat 
er niet. Gezien de brasem-anekdote van zojuist rekenen 
we qua karper even nergens op. Ook niet nadat de pen 
omhoog komt, mooi plat op het wateroppervlak valt en 
Bas na deze opsteker met succes de haak zet. “Brasem”, 
klinkt het koeltjes terwijl hij de vis binnendraait. Maar 
dan schiet de vis er pal onder de kademuur ineens met 
flinke vaart vandoor en trekt hij zomaar tien meter lijn 
door de slip. De vis is wakker – en wij plotsklaps ook.

METEN EN WEGEN
“Hij zwemt mooi naar rechts, weg van de brug en de ob-
stakels. Nu kan ik hem rustig uitdrillen. Dat heeft mijn 
voorkeur, je weet immers nooit of de vis misschien dun-
netjes gehaakt is”, klinkt het terwijl een aantal fietsers 
en voor het stoplicht wachtende automobilisten geïnte-
resseerd meekijken. Niet veel later glijdt de vis het net 
in: een fraai spiegelkarpertje van net over de 50 cm en 
rond de 5 kilo. “Ik weeg én meet al mijn vissen hier. Dat 
doe ik voor SKP Gouda – het spiegelkarperproject van 
de GHV/Groene Hart. Voor dit project zijn terugmeldin-

gen cruciaal. Kleine moeite en zo kunnen ze zien hoe de 
vissen groeien, waar ze heen zwemmen, maar bijvoor-
beeld ook of ze kunnen worden doorgestreept”, doelt 
Bas op de ene dode SKP-vis die hij de afgelopen jaren 
heeft gefotografeerd en teruggemeld. 

BRUISTABLET
Als de spiegel weer zwemt twijfelt Bas of hij de pen nog 
een keer inlegt. “Meestal fiets ik na een vis door naar 
een volgend voerstekje – vier of vijf plekjes aanleggen 
is genoeg voor een ochtend of avond pennen. Soms be-
vis ik een stek één of twee uur later trouwens nog wel 
eens een keer.” Maar de bruistablet die onder water 
door blijft gaan, brengt Bas aan het twijfelen. “Ik leg ik 
hem toch nog even in.” In korte tijd tikt hij nog twee fer-
me brasems van de voerplek af. “Bizar eigenlijk, hoeveel 
‘platten’ je hier vangt. En ik zie hier dus echt sporadisch 

De Guldenbrug over de Turfsingel is de 
tweede stek die Bas aandoet.

SPIEGELKARPERS TERUGMELDEN
Vang jij een spiegelkarper in Gouda? Meld deze dan 
terug via ghvgroenehart.nl > ‘Meldpunt Spiegelkarper. 
Het landelijk meldpunt vind je op skp.karperbeheer.nl 
en wordt beheerd door de Matching Community van 
de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer – 
kortweg BVK. Goudse spiegels kun je hier trouwens ook 
terugmelden; ook dan komen ze bij de coördinator van 
SKP Gouda binnen. Terugmeldingen worden vertrouwe-
lijk behandeld en leveren waardevolle kennis op.

Bas’ voermix bestaat uit duivenvoer, hennep en tarwe.

Het aas is simpel: twee maiskorrels op de haak.

Een onthaaktangetje is zeker praktisch; de gretige SKP-vissen 
haak je soms net ietsje dieper.

De pen is ‘overgelood’ en 
komt daardoor meestal 
omhoog bij een aasop-
name (een opsteker).

Om verspilling tegen te 
gaan, pakt Bas ook twee 
kleine hageltjes in plaats van 
één groter exemplaar. 
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‘ SOMS GIET IK OOK 
WAT KOFFIEMELK 
DOOR HET VOER VOOR 
EEN WOLKEND EFFECT’
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langs de primeur van de eerste terugmelding die de 10 
kg-grens overging. “En wie weet wat de toekomst gaat 
brengen. Geheimzinnig over mijn vangsten ben ik dan 
ook niet. Meer vissers betekent meer voer, dus betere 
groei en een kleinere kans dat uitzetters via de sluizen 
wegtrekken. Het is bovendien niet echt een bivy-water, 
nachtvissen is hier ook verboden. Tegelijkertijd zijn hier 
zat stekken voor plenty penvissers.”

VOORBIJGANGERS
We zijn inmiddels een kwartier bezig naast de Gulden-
brug en in dat tijdsbestek hebben al vier brasems de 
onthaakmat gezien. Geen vissen die de 13-voets pen-
hengel van 1.75 lbs krom trekken, maar het levert wel 
aanspraak op. Een moeder die haar kids naar school 
brengt, een zakenman en een gezin dat een dagje shop-
pen voor de boeg heeft – allemaal hebben ze dezelfde 
verwondering over wat hier allemaal in de singel blijkt 
te zwemmen. “Je hebt de leukste praatjes en maakt al-
tijd wel wat mee. Laatst hielp een hondenbezitter me 
nog met het scheppen van een vis”, zegt Bas terwijl hij 
brasem nummer vijf onthaakt. “Platten horen er met 
het penvissen een beetje bij. Je voert en vist immers 
met kleine, licht verteerbare voedseldeeltjes.” 

BLANKVOORNS
Bas oppert om weer te verkassen. “Laten we naar de 
Kleiwegbrug gaan, daar heb ik ook gevoerd.” Onderweg 

komen we langs een ander voerplekje, bij een inham 
van een lelieveld in de Kattensingel. Na aankomst wil 
Bas meteen weer op de fiets te stappen. “Als ik geen bel-
letjes op de stek zie, ga ik vaak direct weer door naar de 
volgende stek.” Hij heeft deze woorden amper uitge-
sproken of er komt ineens een rits belletjes naar boven. 
Een meter daarachter ontstaat een waar schuimplak-
aat. “Hier moeten we het toch ook maar even proberen”, 
luidt de conclusie. Dit keer is het brasem noch karper, 
maar blijken vuistgrote blankvoorns het duivenvoer te 
hebben gevonden. “Ongelooflijk toch. Sta ik hier met 
30/00 nylon en een haakmaat 6, vang je gewoon voorn-
tjes”, lacht hij. “Toch maakt dit het penvissen juist zo 
leuk. Je ziet meer, beleeft meer en krijgt ook meer actie 
dan met de boiliehengels. Al doe ik dat ook wel hoor, als 
afwisseling op het penvissen.”

VERENIGINGSLEVEN
Even later settelt Bas zich alsnog naast de Kleiwegbrug. 
“Die uitzetvissen leren snel waar er iets te halen valt. 
Hier is het altijd druk en wordt er vaak brood gevoerd 
aan de eendjes, ook al mag dat hier officieel niet. Daar 
in dat vuilhoekje had ik er laatst al een aan de opper-
vlakte”. Bas blijkt ook een mooi voorbeeld van hoe het 
SKP de leden aan hun hengelsportvereniging bindt. 
“Je weet hoe dat gaat: je wordt na zo’n uitzetdag ge-
vraagd om ook eens te helpen bij de jeugdvisdag. Dat 
was enorm leuk om te doen. Tegenwoordig werk ik met 
mensen met een verstandelijke beperking, maar mijn 
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iemand witvissen. Snappen jullie dat nou? Als je hier 
gaat feederen, dan moet je je toch echt helemaal klem 
kunnen vangen?!”

SKP-ENTHOUSIASME
We verkassen naar de Guldenbrug en onderweg steekt 
Bas van wal. “Tot een paar jaar geleden was het karper-
bestand in de Goudse grachten nihil. Als je in de Flu-
welen-, Blekers-, Katten- of Turfsingel een keer een ver-
dwaald, slank schubje zag zwemmen, was dat al een 
behoorlijk unicum. Dankzij de honderden uitzetters 
vang je hier nu weer leuk karper, en dan wordt het na-
tuurlijk interessant”, klinkt het vanaf zijn fiets met op 
het stuur een krat vol visspullen. Regelmatig gaat ook 
een van zijn twee pleegdochters mee naar de water-
kant. Bas: “Het is mooi om te zien dat een van die mei-
den al van jongs af aan gefascineerd is door alles wat 
in het water leeft. Ze gaat vaak met me mee vissen en 
baalde ervan dat ze er vandaag niet bij kon zijn.”

GEVARIEERD
Bas helpt zelf ook mee bij de uitzettingen. “Dat is mooi 
werk. Het betreft vissen van uiteenlopende leveran-
ciers, dus het bestand is inmiddels lekker gevarieerd. 
Je moet nu nog geen monstervissen verwachten, maar 
er zitten echte parels voor de toekomst tussen. Vissen 
met dukaatgrote schubben, rijenachtige spiegels, maar 
ook hooggebouwde schubs.” Niettemin had Paauw on-

achtergrond ligt in de jeugdhulpverlening. Daarom 
kreeg ik tijdens die jeugddag via de voorzitter drie jon-
geren onder mijn hoede die wat meer begeleiding no-
dig hadden. Dat ging super. Die knapen waren een en al 
oor, helemaal gefocust en hadden de grootste pret. We 
hebben inmiddels al ideeën voor een ouder-kind visdag, 
juist om ook de ouders er meer bij te betrekken.”

ONVERWACHTS
Als Bas na dik een half uur een stuk of zes brasems en 
minstens zo veel voorns heeft gevangen en het inmid-
dels 28 graden is, besluiten we er een eind aan te breien. 
Net als hij de penhengel wil ophalen, loopt de dobber 
nog een keer schuin weg. Dit keer is het weer karper. De 
vis zet koers naar links en vliegt de halve singel door. 
Met aan de overkant de ‘Gouda Cheese Experience’ diri-
geert Bas het fraaie edelschubkarpertje zijn net in. Ook 
deze vis wordt weer netjes gemeten en gewogen, ter-
wijl zich inmiddels winkelend publiek en twee nieuws-
gierige stadswachten om ons heen hebben verzameld. 
“Meestal vis ik maar een kwartier tot een half uur per 
voerstek. Maar als onze napraatsessie één ding heeft la-
ten zien, dan is het wel dat dit uiteindelijk ook geen wet 
van meden en perzen is”, besluit Bas.

‘ MET PENVISSEN ZIE JE 
MEER, BELEEF JE MEER 
EN KRIJG JE OOK VEEL 
MEER ACTIE’

Elke vis wordt gemeten, gewogen en teruggemeld. Ook de edelschubkarpers, die bij de 
uitzet eveneens zijn gemeten, gewogen en gefotografeerd. FO
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Fraaie karpers vangen in een fraai 
decor: in Gouda kan het weer.


