
 

Beste karper liefhebbers, 

Het was dan eindelijk zover! De meeste corona maatregelen worden precies in dit weekend afgeschaft en we hebben 

eindelijk weer groenlicht van alle instanties om een SKP – Karper wedstrijd te organiseren.  

De wedstrijd is van start gegaan met 15 deelnemers, onder lichte bewolking maar vaak ook een stralende zon en een 

stevig windje 3-4. Ditmaal hebben 13!! Deelnemers gekozen voor een vak op kreek 1 en slechts 2 voor een vak op 

kreek 2.  

Verschillende deelnemers hadden al de nodige voorbereidingen getroffen want al snel kwamen de eerste vissen op de 

mat. Bij schemering zijn er enkele vakken waar men al meerdere vissen heeft weten te vangen, het gaat voorlopig nog 

om schubkarpers.  

Later in de avond komen de eerste spiegelmeldingen binnen. De eerste melding komt van nieuw talent, 2 jeugdleden 

Nigel Hofman en Tom Rademakers die voor het eerst mee doen aan de wedstrijd.  

  
Nigel en Tom melden de eerste spiegel van de wedstrijd. 

 

Als er 1 schaap over de dam is volgen er meer…. Al snel komen er verschillende spiegel meldingen binnen. 

     
Jimmy Notschaele    Jaap en Andre    Merijn en Fabian 
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Jaap en Andre weten beide een SKP spiegel te vangen en nemen voorlopig de eerste plek in. Maar niet voor lang want 

De echte klapper van de avond moet dan nog komen. Omstreeks half 12 komt er een melding binnen van Kaj Eekhout, 

met een geweldige spiegelkarper van 15.4 kilo. Na het melden van deze spiegel mag Kaj wederom zijn hengel 

oppakken want de volgende is aan de beurt, een spiegel van 14.4 kilo! Dat is nog eens een productief half uur.  

Beide spiegels zijn afkomstig uit een gewonnen nationale uitzet prijs van het BVK in 2015. 

Deze uitzet staat er om bekend dat ze het heel goed doen en dat blijkt maar weer met deze gewichten! 

    

Naarmate de nacht vordert worden en nog een aantal schubkarpers gevangen maar de spiegels blijven verder uit. 

Zaterdag morgen breekt aan, de wind is inmiddels gezakt naar een matige windkracht 1-2 en de zon laat zich goed 

zien. Het wordt al snel warmer, wat meestal niet veel goeds betekend voor de vangsten. Dat blijkt maar weer als we 

de gehele dag geen meldingen krijgen van gevangen karper. 

Inmiddels wordt het avond, de wind is compleet weggevallen. De meeste deelnemers zorgen dat voor de schemer de 

hengels weer spot on liggen. De verwachting is dat de vis dan weer begint te azen.  

Verdeeld over de kreek wordt er mondjes maat een vis gevangen schubkarper voert de boventoon en we ontvangen 

geen spiegel meldingen meer. 

  
Lorenzo met een mooie schubkarper    Andre Vleugel   

 

De ochtend is inmiddels aangebroken en de vangsten waren bij alle deelnemers beduidend minder dan de eerste 

nacht. Dit waarschijnlijk door het weerbeeld (weinig wind en warmte overdag).  

In de loop van de ochtend krijgt de Karpercomissie verschillende meldingen binnen van overlast door hangjongeren in 

de nachtelijke uren bij enkele deelnemers, dit heeft helaas er toe geleid dat er 2 deelnemers vroegtijdig hebben 

moeten stoppen. Wij betreuren dit ter zeerste en zullen er alles aan doen om in de toekomst hier een oplossing voor 

te bedenken.  

Er volgen op de laatste dag geen SKP meldingen dus de eindstand valt op te maken. 

 



Uitslag karperwedstrijd van 2021 24 – 26 september 2021 

 

1ste plaats: VAK 4 Kaj Eekhout: 2 skp spiegels  

  

 

2de plaats: VAK 3 Jaap Bruggeman en Andre Vleugel: 2 skp spiegels 

  

 

3de  plaats:: Vak 11 Nigel Hofman en Tom Rademakers: 1 skp spiegel 

 

Volledig overzicht  

1 Kay wint zwaarste 2 skp-ers   Waardebon Hooked Store Assenede € 150,-  

2 Jaap en Andre  2 skp-ers  Waardebon Hooked Store Assenede € 100,- 

3 Tom zwaarste met 1 skp  Waardebon Hooked Store Assenede €   50,- 

4 Merijn met 1 skp  

5 Jimmy  met 1 skp   



 

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. 

Er zijn geen Gekende Spiegels gevangen deze wedstrijd ! 

 

 

Dank aan Hooked Assenede voor de sponsoring. 

 

 

 

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

Wij kijken uit naar de volgende wedstrijden in 2022,  

Alle deelnemers bedankt en we zien jullie graag bij de volgende wedstrijd weer! 

Visrijke groeten van de karpercommissie. 

Marc, Theo en Jaap 


