
Nieuwsbrief 2,2016 

 

Voortgang SKP. 

Ten tijde van dit schrijven zijn er in de loop van dit jaar 42 meldingen binnen gekomen. 

Uit bijna alle voorgaande uitzettingen zijn er SKPers gemeld. 

 

Louis Lippens uit de buurt van Gent zien we met regelmaat de kreek vertoeven. Sommige jaren 

probeert hij met succes zijn karpers in zijn buurt, België, te vangen.  

Toch blijft de Otheense kreek met een schitterend en variërend bestand aan karpers zijn interesse 

houden. 

Ook dit jaar heeft Louis zijn zinnen gezet op mooie vangsten. En met succes! 

Vroeg in het voorjaar is Louis neergestreken aan de kreek. Als geen ander weet hij zijn vissen te 

vangen. 

Maar liefst 14 SKPers wist Louis tot nu toe te melden. Met kop en schouders steekt Louis in aantal er 

boven uit. 

Daarna komen er een viertal vissers met aanmerkelijk minder meldingen aan bod. 

Deze vissers, Sjaak de Braal, Marc Paulus, Ruben Mannaert en Patrick de Brabander hebben allen 4 

SKPers weten te melden. 

Met in het vooruitzicht mooie prijzen te kunnen ontvangen kan de strijd nu aanvangen. Temeer nu 

het najaar seizoen er zit aan te komen, kan de uiteindelijke stand op het eind van 2016 er heel anders 

uit gaan  zien.  

Niet iedereen wil zich in het strijdgewoel mengen en gewoon zonder stress toestanden zijn of haar 

visje vangen. 

Ook deze vissers kunnen hun spiegelkarpers melden zoals gebruikelijk en wij proberen binnen een 

week respons op de gemelde spiegel te geven. 

Met het melden van een spiegel kunnen we zien hoe de groei verloopt. 

Altijd leuk te zien en te weten hoe die van jouw gevangen en gemelde spiegel van de Otheense kreek 

het vanaf de uitzetting heeft gedaan.  

Eind van het jaar maken we de eindbalans op van wie en hoeveel SKPers er gemeld zijn. 

 

Naast onze database van SKPers heeft de karpercommissie ook een database opgebouwd van 

spiegels die niet uitgezet zijn in het kader van het SKP. 

Wij zijn hier in 2004 mee begonnen en noemen het “Gekenden”. Inmiddels hebben we een 

honderdtal spiegels in deze database staan.  

Dit jaar hebben we er een achttal kunnen noteren. 

 



 

 

 

Kortom het melden geeft een extra dimensie aan je visserij. 

 

Internationaal SKPweekend 

 

Zoals eerder is bericht, wordt er vanaf 30 september 19.00 uur tot en met 1 oktober 19.00 uur een 

karperwedstrijd vervist in het kader van de het SKP. De bedoeling is dat ONI leden die mee willen 

doen zoveel mogelijk SKPers in deze periode weet te melden. 

De deelname is gratis. 

Je kunt je nog steeds aanmelden. Wil je graag deze wedstrijd op kreek 1 vissen dan krijg je daarvoor 

een vrijwaring bewijs. 

Meerdere gegevens over deze wedstrijd staan op de site van ONI. 

 

 

Bootjes wedstrijden.  

 

Zoals bekend dient het parkoers tijdens wedstrijden vrij te zijn voor de wedstrijdvissers van ONI. 

Op 25 september houden de bootjesvissers hun wedstrijd op kreek 2. Op die dag dient kreek 2 vrij te 

zijn voor de bootjes wedstrijdvissers. 

 

Nieuwsbrieven. 

 

De karpercommissie is van plan drie of vier keer per jaar een nieuwbrief uit te laten gaan. 

Wil jij als karpervisser een stukje in deze nieuwbrief zetten. Of heb je wetenswaardigheden over het 

karpervissen op de Otheense kreek die je in de nieuwsbrief kwijt wil? 

Of wil je de nieuwsbrief persoonlijk ontvangen in je mailbox? 

Dan kan dat allemaal. Even een mailtje sturen naar skp-otheense@zeelandnet.nl, dan gaan wij 

ervoor zorgen. 

 

Namens de karpercommissie van ONI wensen we jullie een succesvolle periode tegemoet. 

 


