
 

Beste karper liefhebbers, 

De 3de  karper wedstrijd is al een tijd gelden gevist en velen waren al ongeduldig voor de eindstand. 

Het verslag en de uitslag heeft op zich laten wachten, omdat de karpercommissie  eerst moest overleggen met het 

bestuur over onregelmatigheden bij het melden van spiegels, met als gevolg een diskwalificatie voor een tweetal 

deelnemers  in de  3de wedstrijd. 

Uiteindelijk zijn wij erin geslaagd om alle spiegels te matchen en tot een eindstand te komen. 

De wedstrijd is van start gegaan met 20 deelnemers, waaronder 5 jeugdige vissers, onder gunstige 

weersomstandigheden. Zachte temperatuur, een strakke bries en gunstige luchtdruk.  

Iedereen had er goede moed op en  trof de nodige voorbereidingen op zijn nieuwe stek voor de 48 uur wedstrijd. 

 

De meldingen kwamen traag opgang in tegenstelling tot de verwachtingen.  

Op de 1ste kreek is het tijdens de nacht op 2 stekken goed beginnen lopen. 

Vader en zoon Vandaele vlogen uit de startbokken en hebben een hele mooie reeks vissen neergezet zonder  

ophouden tot zondagavond. Dikke proficiat, supersessie. 

Merijn, Fabian en Stijn hadden een slapeloze nacht omdat de spiegelkarpers hen geregeld uit hun tent lokten.  

Resultaat is een prachtige groepsfoto met 3 skp-ers. 

Fabian en Stijn elk 2 skp-ers en Merijn 1.  Proficiat, dit belooft voor de toekomst. 

Op andere stekken bleven de aanbeten uit of was het een heel weekend peuteren om een karper gevangen te 

krijgen. 

Jaap wist enkele schubs op de mat te krijgen terwijl Andre mocht toekijken. Op de valreep wist Andre nog een gave 

schubkarper te vangen. 

Op de stek van de gebroeders De visser bleef het ook lang stil maar zij wisten op de laatste dag nog een aantal 

schubkarpers te landen. 

Bij Jimmy  was het ook bikkelen voor een vis maar hij wist uiteindelijk 2 schubkarpers te vangen. 

Roy en Alwin konden  2 schubkarpers verschalken,  Theo en Erwin jammer genoeg een blank. 

 

De 2de kreek heeft ook niet de verhoopte vangsten opgeleverd.  

Daniël en Patrick wisten 3 schubkarpers te vangen, Kai heeft één spiegel gevangen, maar in zijn enthousiasme 

vergeten het  label erbij te fotograferen.  

Bij de familie Riemens weinig activiteit op hun stokken maar zij wisten zich wel te vermaken met het samenstellen 

van een quiz voor het avondspel van de  Scouts die aan hun tent passeerden. Top. 

Al met al kan de karpercommissie terugkijken op een geslaagde SKP competitie. 

We sluiten af met enkele sfeerbeelden en de eindstand na 3 wedstrijden. 

We hopen alle deelnemers ook volgend jaar weer te mogen verwelkomen, in het bijzonder de jeugd. 

Jaap, Theo en Marc 

  

Uitslag 3de karperwedstrijd 



 

Enkele sfeer beelden 

  

  
 

  

  



 

 

 

 

Uitslag SKP-ers  na  3 wedstrijden 

1.André Vleugel 4 skp-ers  over de 3 wedstrijden Waardebon Hooked 165 € (150+15) 

2.Rudi Vandaele 3 skp-ers  over de 3 wedstrijden Waardebon Hooked  115€ (100+15) 

3.Wout Vinke   3 skp-ers  over 2 vd  wedstrijden  Waardebon Levi D. 60 € (50+10) 

 

Pechprijs schubkarpers 3 wedstrijden 

Jaap Bruggeman heeft meeste schubkarpers over de 3 wedstrijden  Waardebon Hooked 65€ (50+15) 

  

De wedstrijden en de jaarprijzen zullen uitgedeeld worden op de algemene ledenvergadering in december. 

Om deze reden worden de inzendingen voor meeste meldingen skp-ers 2019  afgesloten op  10 december. 

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

Zonder terugmeldingen is er geen SKP-project. 

 

Wij kijken uit naar de  wedstrijden 2020 en kunnen al verklappen dat het 3  keer een  48 uurs wedstrijd wordt. 

De data en het volledige concept voor die wedstrijden wordt begin volgend jaar bekend gemaakt. 


