
 

Beste karpervissers, 

De nieuwsbrief heeft op zich laten wachten omdat de laatste maand nog behoorlijk wat tijd is gekropen in het 

zoeken naar spiegels die niet of moeilijk te matchen waren. 

Wij wensen U en uw familie een gezond en vreugdevol jaar. 

Het afgelopen jaar heeft Covid-19 ons dagelijks leven behoorlijk  overhoop gehaald, weinig zaken zijn nog normaal 

verlopen, alles moest aangepast worden aan de omstandigheden. 

Daardoor is er maar 1 karperwedstrijd door gegaan in het najaar en die is dan ook nog letterlijk en figuurlijk in het 

water gevallen. Gelukkig is het bij materiaalschade gebleven en waren er geen gewonde of gekwetste door de 

vallende takken.  

Resultaat was dat er geen spiegels zijn gevangen en voor deze wedstrijd geen prijzen worden uitgereikt. 

Niet alles was negatief door Corona, want het ganse jaar door is er actief gevist geweest op de kreek en zijn er nog 

nooit zoveel meldingen binnen gekomen. De kaap  van  150 meldingen is net niet gehaald.  In verhouding zijn er 

weinig spiegels (16) van het originele bestand gevangen, veel meldingen (48) van spiegels die een 1ste keer zijn 

gemeld, ook een 6 tal spiegels die wij nergens konden thuisbrengen. 

Hieronder het overzicht van de meldingen die wij hebben ontvangen met gegevens (gewicht en eventueel lengte) 

Meldingen 2020 skp 1ste TOT skp   Gekende  Onbekende 

Cathiana & Mark  26 12 38   3 0 

Fabian Verlinde 10 7 17   3 0 

Levi Dijkers 8 8 16   3 4 

Merijn Verhelst 6 5 11   2 0 

Sjaak de Braal  6 4 10   0 0 

Joel Knoop 3 1 4   0 0 

Patrick Walhout  4 0 4   0 0 

Thijmen  3 1 4   1 0 

Mathieu 1 3 4   0 0 

Arno 1 2 3   0 2 

Ronald 1 1 2   2 0 

Theo 0 2 2   0 0 

Sjors 1 0 1   0 0 

Jochen 0 1 1   0 0 

Dennis N 1 0 1   0 0 

Jaap  1 0 1   0 0 

Nigel 1 0 1   0 0 

Johnny 1 0 1   0 0 

Rudi 0 1 1   0 0 

Jeroen 1 0 1   0 0 

Kevin 1 0 1   0 0 

Lesley 0 0 0   1 0 

Daniel 0 0 0   1 0 

Totalen  76 48 124   16 6 



Het jaarklassement met prijzen verdeling gaat zoals altijd over het vangen en melden van de meeste skp-spiegels.  

Dit wil zeggen dat het enkel de uitzetspiegels tellen. 

Cathiana heeft netjes 38 skp-ers  gemeld met lengte, gewicht en datum, 

maar omdat zij samen vist met Mark wordt dit aantal gedeeld door 2 om het eerlijk te houden ten overstaan van 

andere vissers die individueel hebben gemeld.  

Top 5 is als volgt met prijsverdeling 

Cathiana 19 Waarde bon Hooked 100 € 

Fabian  17 Waarde bon Hooked 75 € 

Levi  16 Waarde bon Hooked 50 € 

Merijn  11 Waarde bon Hooked 35€ 

Sjaak  10 Waarde bon Hooked 25 € 

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Sjaak  de Braal  van de vangstgegevens een geweldige studie gemaakt, 

met interpretatie en conclusies van de deze gegevens zodat wij inzicht krijgen in de evolutie van het karper bestand  

op de Otheense kreek. Waarvoor hartelijk dank. 

Dit verslag onderaan bijgevoegd en zal in de toekomst ook te lezen zijn de op site ONI 

Hiermee willen wij ook iedereen bedanken voor de inzendingen, want zonder jullie input geen skp-project. 

Deze gegevens zijn ook van belang voor de verdere onderhoudsuitzettingen. 

Wedstrijden voorjaar in 2021 staan ook op de kalender Site ONI alles onder voorbehoud ivm. Covid-19  

Vrijdag 9 – zondag 10 april 2021 

Vrijdag 11 – zondag 13 juni 2021 

Deze data onder voorbehoud van evolutie Corona !! 

 

Dank aan Hooked Assenede voor de sponsoring. 

 

 

 

Wij wensen jullie een visrijk 2021  

Jaap, Theo en Marc  

  



SKP-ONI TERNEUZEN in cijfers voor de liefhebbers. 
 

Dit jaar zijn er explosief veel meldingen van spiegels van de Otheense kreek binnen gekomen. Ruim 120 SKPers zijn 
er gematcht. Chapeau voor de mannen van de karpercommissie die heel veel uurtjes versleten hebben achter hun pc 
om een match te kunnen maken. 
 
In voorgaande jaarlijkse bevindingen (zie ONI site) werd met regelmaat de balans opgemaakt hoe de verschillende 
soorten zich ontwikkelden op de Otheense kreek. 
Nu is er opnieuw een berekening gemaakt over het afgelopen jaar naar de groei. 
De berekeningen zijn in het onderstaand schema verwerkt. 
In het eerste blok staan de uitzetgegevens en een tussentijdse berekening in 2016. 
 
Het tweede blok geeft de meldingen van 2020 weer. 
De rij met cijfers met “Toegenomen gewicht” is afgezet naar het gemiddelde uitzet gewicht.  
Niet alle meldingen zijn opgenomen in dit schema. 
Een aantal meldingen zijn meerdere keren gemeld dat jaar. De zwaarste in gewicht zit in de berekening. 
Wanneer alle uitgezette SKPers dit jaar terug gemeld zouden zijn kun je een 100% zekere berekening realiseren.  
Dit is nu eenmaal onmogelijk. De berekeningen zijn dus opgemaakt van individuele SKPers.  
Om die reden kunnen de eindcijfers een ietwat vertekend beeld geven. Maar in zijn algemeenheid geven ze een 
goede indicatie. De gewichten zijn in grammen. 

 
 
De Duitsers uit 2004  hebben dit jaar 5 meldingen genoteerd. 
Bijzonder is dat er twee meldingen, nog niet eerder gemelde, tussen zaten die de 10 kilo grens niet bereikt hebben. 
Meldingen uit recente jaren gaven in de regel gewichten van 10+ kilo aan. 
Dit is waarschijnlijk de reden waarom het gemiddelde gewicht laag scoort. 
Ten opzichte van 4 jaar geleden een vermindering van 1 kilo. 
Het minst scoorde nummer 40 met een groei van 5800 gram. De hoogst scorende noteerde een toegenomen 
gewicht van 11200 gram. 
Na 16 jaar is de inschatting dat de gewichten van deze SKPers aardig aan hun plafond zitten. 
 
De Duitsers uit 2005 geven een meer geleidelijk oplopende score. 
Afgelopen jaren bleven deze ten opzichte van hun voorgangers wat achter. Deze achterstand is aardig bij getrokken. 
Minst aangekomen 7900 gram. Meest aangekomen 11600 gram. 
 
 
 
Van de Valkenswaarders uit 2006 met zeer lage uitzetgewichten zijn er weinig terugmeldingen geweest. 
In eerste instantie zat er weinig groei in deze partij. Deze bleven achter met andere uitzettingen. 
Eén SKPer uit deze partij bracht een paar jaar het gemiddelde cijfer aardig omhoog. Deze SKPer nr. 344 wist al snel 
de 15 kilo grens te realiseren.  
Inmiddels is deze SKPer een aantal seizoenen niet meer gemeld. Jammer! Toch heeft het restant van deze partij, 
gezien hun verleden, nog een aardig score.  
Minst aangekomen 737 gram. Meest toegenomen 9870 gram. 

Uitgezette SKPers  
 

Meldingen 2020 
Datum Soort Aantal Gem. Gewicht 2016  Aantal Jaren Toegenomen gewicht 

29-09-‘04 Duitsers 57 1700  10000  5 16 9000  

26-11-‘05 Duitsers 36 1900 6500  6 15 9400  

07-11-‘06 Valkenswaarders 63 830 9000  3 14 8500  

07-02-‘10 Villedon/Valkensw, 50 2470 7000  9 10 7600  

13-12-‘10 Royal Hongaren 124 2216 3700  18 10 6100 

29-11-‘14 Royal Top Hongaren. 37 5000 1500  9 6 3800  

12-12-‘15 Tsjechen 40 2300   14 5 6600  

26-03-‘17 T-Specials Hongaren 89 1300   16 3 5700 

04-11-‘18 Special Carp 94 1950   28 2 2800 



 
De partij uit 2010 is een kruising met een Villedon-en een Valkenswaard karper. 
In de regel redelijk geschubde SKPers. 
In vergelijking met de rest van de uitzettingen voldoen ze in het algemeen aan de groei. Ten opzichte van 2015 
waren de verwachtingen van deze partij hoger. 
Hoogst aangekomen met 10400 gram en de minst aangekomen 5500 gram 
 
In hetzelfde jaar is er een aanzienlijk aantal Hongaartjes uitgezet. Ze worden Royal Hongarian genoemd. 
De gemelde gewichten laten een groot verschil zien tussen de verschillende vissen. 
Nr. 512 kwam 3300 Gram aan en de hoogste noteerde een groeigewicht van 10800 gram. 
Wellicht dat sommigen uit deze partij SKPers in de toekomst nog mooie gewichten gaan produceren. 
 
De partij Top Hongaren met hoge uitzetgewichten zijn destijds aangeschaft om te kijken hoe deze SKPers op langere 
termijn zich zouden ontwikkelen. 
De overleving van deze partij is groot. Er is een hoog percentage van terugmeldingen. 
Het blijkt dat uitzetten op hogere leeftijd en gewichten geen extra gewichten op termijn leveren.  
Het blijven overigens mooie SKPers om te vangen. 
Nummer 711 kwam 8100 gram  als hoogste aan en 716, 1400 gram als laagste in aangroei gewicht. 
 
In 2015 wist Marc Paulus de jaarlijkse internationale SKP wedstrijd te winnen. Eén van de prijzen was een partij uit 
Tsjechië afkomstige spiegels. De Belgische kwekerij Corten was de leverancier 
Nu naar 5 jaar kunnen we gerust stellen dat ook deze speciaal op beschubbing gesorteerde Tsjechen het goed doen 
op de Otheense kreek. 
Aan deze SKPers kunnen we nog aardig plezier beleven. 
 
89, Top Specials zijn er in 2017 uitgezet. Deze karpertjes zijn ONI ter beschikking gesteld omdat ONI een aantal jaren 
de kreek ter beschikking heeft gesteld voor de TOP karper wedstrijden t.b.v. Sportvisserij Nederland. 
Deze partij kenmerkte zich door de vele rijenkarpertjes met uitzetgewichten onder de 1000 gram. 
Door eerdere ervaringen met Valkenswaarders uit 2006 met hun lage uitzet gewichten was de verwachting t.a.v. 
deze Hongaartjes van Carpfarm niet erg hoog. Temeer omdat na de uitzetting er een sterfte op de kreek plaats vond. 
Tot ieders verbazing kwamen er relatief meer meldingen dan verwacht en de groei van deze SKPers loopt tot nu toe 
boven verwachting. 
Ook deze SKPers zijn geselecteerd op beschubbing. 
De tijd zal leren hoe deze SKPers zich gaan ontwikkelen. 
Laagste in groei kreeg 3900 gram erbij. De hoogst scorende 8300 gram bij het uitzet gewicht. 
 
De laatste uitzetting dateert van 2018. Van deze specifiek Nederlands gekruiste soort  zijn er 94 uitgezet. 
De SKPers zijn opgekweekt in Nederlandse bodem. Ze zijn geleverd door Special Carp. 
Hiervan zijn er 28 één of meerdere keren gemeld dit jaar. 
Een eigenschap dat van de laatste uitzettingen de meeste meldingen komen is bekend gegeven. 
Het is nog vroeg om een oordeel te hebben over deze uitzetting. Toch is de verwachting dat deze SKPers het goed 
gaan doen. 
 
In ieder geval wens ik iedereen een succesvol 2021 toe met vele SKPers op de mat. 
Sjaak 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 


