
 

 

Beste Karpervissers, 

De derde SKP-wedstrijd van 2022 staat op de planning. 

Deze wordt gehouden op 23, 24 en 25 september. De uitleg en regels vinden jullie in deze uitnodiging.  

De inschrijving voor de stekken begint op maandag 12 september om 07:00 uur. LET OP: enkel inschrijven per mail 

naar: SKP@oni-terneuzen.nl 

 

Wellicht hebben jullie al gemerkt dat er door de vereniging en de karper commissie vissteigers zijn geplaatst op de 2e 

kreek. Deze steigers zijn door ons ontworpen om plaats te bieden aan een koppel karpervissers en bied ruimte 

genoeg voor het plaatsen van 2 éénpersoonstenten. Er zijn bevestigingsringen gemonteerd voor het vastmaken van 

de tenten en het aanmeren van boten. De steigers zijn verwerkt in de stekverdeling. Let op de steigers zijn alleen per 

boot bereikbaar. (Ook de steiger gelegen aan de kant van restaurant de Kraag).  

Aan dit document is een overzicht van de kreek toegevoegd met beschikbare stekken. De groene vlakken zijn de 

nieuwe steigers. 

Jullie hebben van ons ook nog de uitslag te goed van de 2e wedstrijd: 

 

Uitslag karperwedstrijd van 2022 10 – 12 juni 2022 

1ste plaats: Jeroen Vandaele en Rudi Vandaele:   5 SKP spiegels 1 Gekende spiegel 

Gedeelde 2e plaats:  

2de plaats: Fabian Verlinden en Merijn Verhelst   1 SKP spiegel 

2de plaats: Johnny en Danny de Visser    1 SKP spiegel 
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Tussenstand na 2 wedstrijden 2022 

1e plaats Jeroen en Rudi Vandaele    10 SKP Spiegels 

Gedeelde 2e plaats:  

2de plaats: Fabian Verlinden en Merijn Verhelst   1 SKP spiegel 

2de plaats: Johnny en Danny de Visser     1 SKP spiegel 

 

  

Wij hopen op een goede opkomst! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Karpercomissie 

 

 

 

 

 

 



 

In 2022 organiseert de Karpercommissie ONI 3 x 48 uurs SKP- karperwedstrijd.  
 

Deze wedstrijden zijn alleen voor leden van ONI die zich hiervoor hebben ingeschreven! 

De wedstrijden worden gevist op de Otheense Kreek en de daarop aangesloten wateren die op deze dagen 

exclusief worden voorbehouden. 

Het is geen verplichting alle SKP wedstrijden te vissen.  

Als je één of meerdere SKP wedstrijden niet wil/kan vissen, geen probleem. 

Deelnemers die b.v. niet ’s nachts willen/kunnen vissen en overdag willen vissen kunnen ook meedoen.  

Het staat deelnemers vrij om de wedstrijd niet af te maken. Bijv. tijdens een 48 uurs te stoppen op zaterdag 

avond.  Wedstrijd zal wel tellen als een deelname. 

Het doel is om zoveel mogelijke SKP-spiegels te vangen en te melden. 

 

Inschrijfgeld voor dit jaar blijft hetzelfde als vorig jaar te weten: 10 €  per stek per wedstijd ongeacht 1 of 2 

deelnemers. Deelnemers onder de 16 gratis. 

De wedstrijden gaan door  op de volgende datums: 

- 48 uurs 8, 9 en 10 april (vrij/za/zo)  

 We starten op vrijdag 8 april om 17.00 uur t/m zondag 10 april 17.00 uur. 

 

- 48 uurs 10, 11 en 12 juni (vrij/za/zo) 

 We starten op vrijdag 10 juni om 17.00 uur t/m zondag 12 juni 17.00 uur. 

 

- 48 uurs 23,24 en 25 september (vrij/za/zo) 

 We starten op vrijdag 23 september om 17.00 uur t/m zondag 25 september  17.00 uur. 

 

Op de eerste wedstrijddag tussen  16:45 en 17:00 uur staat Jaap op het parkeerterrein van Restaurant de Kreekzoom 
aan de Noteneeweg 28 om de vrijwaringen  voor de 1e kreek uit te delen en de  inleg te ontvangen. 
Op de vrijwaring staan de data van de wedstrijden vermeld en de toestemming  dat er gedurende die dagen op de  
1ste Kreek mag gevist worden  tijdens  de nachturen.  
Dit document dient  ook om op de 2de kreek, aan eventueel niets vermoedende vissers aan te tonen dat er daar een 
karperwedstrijd wordt gehouden. 
 
Controle 

Belangrijk om weten is dat de BOA’s (Bijzondere Opsporing Ambtenaren) 
regelmatig op pad zijn om controles te houden. 
Zorg dat je alle documenten bij je hebt, zoals de Vispas, Vrijwaring ONI,  Vergunning van ONI en de visplanner app. 
(up to date) 
Als je niet in orde bent met je vergunningen kan  je rekenen op een fikse boete en wordt je verwijdert van het 
parcour. 
 
 
 

 



Prijzenpot wedstrijden 2022 

 

De wedstrijden worden in competitie verband gevist. 

Dat betekend dat de winnaars zijn ; het koppel die de meeste SKP-spiegels meldt over alle 3 de wedstrijden. 

Wij mogen dit jaar ook rekenen op de sponsoring van. 

Hooked Store Assenede https://www.facebook.com/hookedassenede/ 

Boezem Baits https://www.boezembaits.nl/ 

 

De prijs verdeling is a rato van het aantal wedstrijden waarvoor er inleggeld is betaald. 

Bewust loven we  geen prijs voor de zwaarste projectspiegel uit.  

 

De prijzen zijn in verhouding met het aantal deelname, dat wil zeggen als je als koppel maar 1 keer inleggeld betaald 

kan je ook maar 1 derde van de prijs winnen. 

 

1e plek over alle 3 wedstrijden.  € 150  Waardebon Hooked . Store te Assenede 

2e plek over alle 3 wedstrijden.  € 100    Waardebon Hooked . Store te Assenede 

3e plek over alle 3 wedstrijden.  € 75   Waardebon Hooked . Store te Assenede 

 

 
 

2022 pechprijs: het koppel dat de meeste originele spiegelkarpers heeft gevangen en gemeld. 

Dit is geen skp-spiegel maar een gsp-spiegel (gekende vh originele bestand.) hoeveel pech kan je hebben.  

De pechprijs wordt dit jaar verzorgd door het team van Boezembaits https://www.boezembaits.nl/  

 

Pechprijs: 10 Kilo boilies in de smaak Peach + bijbehorende popups en baitsoak! T.w.v. € 88,70 euro! 
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Afspraken en Regels SKP – Karper wedstrijden O.N.I. – 2022 

De algemene regels van ONI Terneuzen zijn van toepassing met uitzondering van het verbod op nachtvissen op de 

1e kreek. 

• Kreek 1 ligt voor een deel in bewoond gebied, respecteer tijdens de nachturen de nodige stilte. 

• Deelnemers dienen een poepemmer bij zich te hebben. 

• Er wordt gevist van vrijdag 17:00 uur tot en met zondag 17:00 uur. 

• Gevangen spiegels dienen  uiterlijk de laatste wedstrijddag voor 0:00 uur gemeld te zijn via email of 

WhatsApp of Messenger   

• Deelnemers dienen ten alle tijden alle documenten bij zich te hebben, zoals de Vrijwaring ONI nachtvissen 1e 

kreek,  Vergunning van ONI en de visplanner app. (up to date) 

• Er kan gekozen worden uit bestaande stekken die staan aangeduid op de plannen. Het is niet toegestaan 

nieuwe stekken te maken of te knippen in het riet. 

• De gereserveerde stek geldt voor 1 wedstrijd. Bij wedstrijd 2 en 3 mag ingeschreven worden op dezelfde 

stek, komt er een aanmelding van iemand anders voor diezelfde stek zal de deelnemer die al een wedstrijd 

op die stek heeft gevist een andere stek moeten kiezen. Dit wordt uiterlijk 1 week voor aanvang van de 

wedstrijd kenbaar gemaakt door de karpercommissie. Deelnemers weten dus een week voor de wedstrijd 

waar ze zitten i.v.m. voorvoeren. 

LET OP:  

De opzet is dit jaar heel anders mede door suggesties, voorstellen en door ongeregeldheden vorig jaar. 

Om zoveel mogelijk vissers de kans te geven te vissen op een beperkt aantal stekken, hebben wij er voor gekozen om 

per koppel te vissen, 2 vissers, max 4 hengels per stek. Kan je koppelmaat 1 wedstrijd niet meedoen, geen probleem, 

maar verander je tijdens de volgende wedstrijd van koppelpartner dan wordt dat gezien als een nieuw koppel.  

Voorbeelden : dit om misverstanden te voorkomen. (even wat leeswerk ) 

Voorbeeld 1: 

1e wedstrijd vist koppelmaat 1 & 2 samen. De 2e wedstrijd kan koppelmaat 2 niet en vist koppelmaat 1 alleen: score 

blijft gewoon tellen voor de koppelscore. 
 

Voorbeeld 2: 

1e wedstrijd vist koppelmaat 1 & 2 samen. De 2e wedstrijd beslissen beide koppelmaten dat ze met een ander 

persoon willen vissen. De oude koppelscore blijft staan echter gaat de telling opnieuw lopen per nieuw koppel. 
 

Voorbeeld 3: 

1e wedstrijd vist koppelmaat 1 & 2 samen. Na onenigheid  (of welke reden dan ook) in de 1e wedstrijd besluit 

koppelmaat 2 verder te vissen met iemand anders. Koppelscore blijft staan voor koppelmaat 1, om deze score verder 

te laten tellen dient koppelmaat 1 echter de resterende wedstrijden alleen te vissen. Koppelmaat 2 kiest voor een 

andere partij. De teller zal dus opnieuw gaan lopen per nieuw koppel.  
 

Vis je liever alleen? Geen probleem. Maar maximaal 2 hengels per Stek !!  

Voor de uitslag van de wedstrijden is het dus van belang dat je met dezelfde partner vist. 

INDIEN ER FRAUDE OF SCHENDING VAN DE REGELS PLAATSVINDT BEHOUDT DE KARPERCOMMISIE ZICH HET 

RECHT VOOR DEELNEMERS TE DISKWALIFICEREN EN UIT TE SLUITEN VOOR 2021. 

De karpercommissie  wenst  jullie veel succes en visplezier. 

 

Jaap, Theo en Marc 






