
 

Beste karper liefhebbers, 

De 2de  karper wedstrijd is al een tijd gelden gevist en vele waren al ongeduldig hoe het is verlopen. 

Het verslag en de uitslag heeft op zich laten wachten, omdat de karpercommissie  heel wat spiegels heeft mogen 

matchen, zowel spiegels van het originele bestand als van het SKP-project ONI. 

 

Het waren niet altijd de gemakkelijkste karpers met meerdere kale spiegels die het moeilijk maakte om te matchen. 

Ook niet iedereen had de kunst al onder te knie om goede kwaliteit  of om detail foto’s in te zenden wat een 

aanzienlijke vertraging met zich heeft meegebracht. Uiteindelijk zij wij erin geslaagd om alle spiegels te matchen. 

De wedstrijd is van start gegaan  onder een stralende zon met 21 vissers over gans de Otheense kreek. 

Iedereen trof de nodige voorbereidingen voor de 48 uur wedstrijd en al vlug  kwamen de 1ste meldingen binnen via 

WhatsApp. of Messenger. 

Die gene die hadden voor gevoerd waren de  1ste  die  vangsten in snel tempo wisten te melden, 

een tijd later volgende iedereen en de meldingen stapelde zich op. 

De karpers waren afgepaaid en totaal los, een beter tijdstip om een wedstrijd te vissen konden we niet uitkiezen. 

Tijdens de nacht veranderde het weer, enkele stortbuien en windvlagen  hebben menig visser uit hun slaap gehouden. 

Wie een aanbeet kreeg, probeerde zo goed als mogelijk de karpers te drillen en vlug een foto te maken om daarna terug 

te kunnen schuilen. De volgende dagen bleef het wisselvallig met overdag goed weer, iedereen genoot van de wedstrijd 

en kon  geregeld een karper drillen, op foto vastleggen om daarna veilig terug te zetten. 

Het was leuk om eens op de 1ste kreek tijdens de nacht te mogen door vissen. De buurtbewoners konden dit gebeuren 

wel appreciëren en sommige  vissers hadden geregeld toeschouwers en kregen applaus bij hun vangsten. 

De kijklustigen waren verrast hoe  diervriendelijk werd omgegaan met de vissen en onmiddellijk werden vrijgelaten. 

Enkel op het ondiepe gedeelte aan de Groenstraat vielen de vangsten tegen, blijkbaar hadden de karpers al het ruime 

sop gekozen en konden de vlokkreeftjes en watervlooien ongestoord hun gang gaan. 

Enkele opmerkelijk gebeurtenissen. 

Lorenzo wist zijn 1ste schubkarper te vangen onder het goedkeurend oog van zijn papa. Dikke proficiat! 

Wout wist een spiegel van de gewisse dood te reden die door golfslag in een ondiep gedeelte was terecht gekomen. 

Jimmy had de moed om een dode spiegel uit het water te halen en te fotograferen, zodat wij dit konden registeren in 

onze database, waar voor dank. Door zulke acties blijft het SKP-project ONI Terneuzen up to date.  

Ruud had wat meer oog voor neven activiteiten en  postte  opmerkelijke meldingen. 

Eén buurtbewoner kon het niet appreciëren dat hij niet op de hoogte werd  gebracht dat er een 48 uur wedstrijd 

plaatsvond en heeft een klacht ingediend bij de gemeente. 

Enkele sfeerbeelden  

     

Uitslag 2de karperwedstrijd 



 

Uitslag 2de  karperwedstrijd 14 – 16 juni 2019 

 

1ste plaats : André  Vleugel: 4 skp spiegels : skp-302 / skp-563 / skp-904 / skp- 935 

  

 

2de plaats: Rudi Vandaele: 3 skp spiegels:  skp-357 / skp- 439 / skp-903 

  

 

3de  plaats Wout Vinke  : 2 skp spiegels :  skp-433 /skp-1061 

  

 

 



 

3de  plaats: Danny Visser : 2 skp spiegels : skp-575 / skp -1068 met detail foto’s top ! 

  

  

3de  plaats: Marc Paulus : 2 skp spiegels : skp-115 /skp- 440 

   

5de  plaats Ruud: skp 828 

   



GSP-spiegels. 

Deze spiegelkarpers zijn geen skp-spiegels  zijn maar karpers van het originele bestand van de Otheense Kreek. 

Voor alle duidelijkheid  deze tellen niet mee voor de SKP-wedstrijden, maar worden opgenomen in onze database. 

Het is fijn om weten dat sommige karpers er na zoveel jaren  nog rond zwemmen en het goed doen. 

Daar waren enkele opmerkelijke vangsten bij. 

Alwin heeft deze massieve Spiegel 06 in de gietende regen gevangen, het was 7 jaar geleden dat deze  was gemeld.  

    
 

Wout heeft gekende Spiegel 70 veilig  teruggezet en  Spiegel 95 weten te prikken. 

  
 

Rudi heeft gekende Spiegel 97  feilloos afgedrild. 

 

Pechprijs schubkarpers . 

Hierbij  geven wij geen aantallen door maar het verschil met de voorgaande om zo de spanning erin te houden. 

Lorenzo de jongste deelnemers wist deze schub voor de camera te krijgen. Proficiat ! 

 



 

1) Jaap heeft de meeste schubkarpers gevangen 

2) Andre 2 minder dan Jaap 

3) Jerrel en Rudi hadden evenveel schubkarpers, maar 4 minder dan André. 

4) Ruud 2 minder dan Jerrel en Rudi 

5) Johnny  3 verschil met Ruud 

6) Roy ving er 2 minder dan Johnny 

Enkele beelden van de gevangen schubkarpers veel variatie in lengte en gewicht. 

 

   

  

 

  

 

 

 



Tussen tand SKP-ers  na wedstrijd 1 en 2 

1.André Vleugel 4 skp-ers:  skp-302 / skp-563 / skp-904 / skp- 935 

2.Rudi Vandaele 3 skp-ers:  skp-357 / skp-439 / skp- 903 

2.Wout Vinke   3 skp-ers: skp -947/  skp-433 /skp-1061 

4.Danny Visser  2 skp-ers:  skp-575 / skp-1068 

4.Richard vn Leeuwen 2 skp-ers:   skp- 932 / skp-1013 

4.Marc Paulus  2 skp-ers: skp-115/ skp-440 

7.Ruud   1 skp-er: skp-828 

7.Dennis Nijland   1 skp-er: skp-725 

 

 

Tussenstand pechprijs schubkarpers na wedstrijd 1 en 2 

 1.Jaap Bruggeman 

 2.Vandaele Rudi: -4 

 2.André Vleugel: -4 

 4.Jerrel van Beveren: -8 

 5.De rest van het peloton… 

 

Hierbij rest ons nog iedereen te bedanken voor zijn deelname en inzet om te melden. 

Zonder terugmeldingen is er geen SKP-project. 

Deze wedstrijd  zal bij iedereen nog lang in het geheugen blijven. 

Wij kijken uit naar de volgende wedstrijd van september, is ook een  48 uurs wedstrijd, andere  omstandigheden, 

na de zomer altijd wat moeilijker om vis gevangen te krijgen op de Otheense Kreek in tegenstelling tot andere wateren. 

Iedereen terug van harte welkom en de jeugd in het bijzonder. 

Visrijke groeten van de karpercommissie. 

Jaap, Theo en Marc 


