
 

Beste karper liefhebbers, 

Het was dan eindelijk weer zover! De eerste SKP karperwedstrijd van 2022 gaat van start op 8 april 2022.  

De wedstrijd is van start gegaan met 20 ingeschreven deelnemers. De weersomstandigheden voor deze wedstrijd 

waren niet ideaal, het is koud voor de tijd van het jaar en er stond een stevig windje met af en toe een bui. De week 

voor de wedstrijd is het rond uit slecht weer geweest, het vertrouwen is niet torenhoog, toch wordt er vol goede 

moed gestart.  

Het onderbuik gevoel van de meeste deelnemers blijkt toch te kloppen op een enkele melding van brasem en/of zeelt 

blijft het vrij stil met de meldingen. De volgende ochtend begrijpen we dat er een handjevol schubkarpers zijn 

gevangen door de deelnemers maar nog geen spiegels.  

Overdag blijft het stil en wordt er met name gepraat over het zonnetje dat is verschenen en de hoop gevestigd op de 

avond. Totdat! Marc langs is geweest bij team Vandaele, deze heren zijn van Belgische komaf en hebben geen 

mogelijkheid om de whatsapp groep toe te treden, het blijft dus altijd spannend wat de heren te melden hebben. En 

of ze wat te melden hebben, de heren hebben goed gevangen en weten al 3 spiegels te melden, de grootste hiervan is 

12 kilo en diverse schubkarpers.  

  

   

 

In de Whatsapp groep blijft het rustig, Team Polfiet laat weten dat zij diverse mooie schubkarpers hebben gevangen 

en een speciale er tussen namelijk een koikarper 
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Merijn en Fabian weten nog een aantal schubkarpers te vangen 

  

En ook Jimmy meld zijn eerst schubkarper.  

 

De avond valt en er vindt een grote controle plaats door de Boa’s van Sportvisserij Nederland. Alle papieren zijn in 

orde van de deelnemers.  

Het blijft stil die nacht en de meeste deelnemers besluiten halverwege de zondag op te ruimen en lekker warm achter 

de kachel te gaan zitten.  

   

 



Team Vandaele weet nog 2 spiegels bij te vangen. 

  

 

Jeroen en Rudi Vandaele weten als enige in deze wedstrijd spiegels te vangen.  

We kunnen terugkijken op een leuke wedstrijd met veel inschrijvingen en matige vangsten. De volgende wedstrijd 

staat gepland  op 10-12 juni. We hopen dat de opkomst dan net zo groot is en op meer vangsten! 

 

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

Wij kijken uit naar de volgende wedstrijd op 10-12 juni 2022,  

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

Visrijke groeten van de karpercommissie. 

Marc, Theo en Jaap 

 

  



 

Uitslag karperwedstrijd van 2022 8 – 10 april  2022 

 

1ste plaats: VAK 9 Jeroen Vandaele en Rudi Vandaele: 5 skp spiegels  

2de plaats:  n.v.t. 

3de  plaats: n.v.t. 

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, Boezembaits en Dierenspeciaalzaak XXL vd Vreede  voor de sponsoring. 

 

 

 

 

 


