
Op  8  mrt  en  17  mrt  heb  ik  een  rondje  Brink  gemaakt,  de  omstandigheden  waren  gunstig,  weinig  wind  
en  redelijke  temperaturen.  Het  water  is  minder  helder  dan  vorig  jaar  om  deze  tijd,  zicht  tot  ca.  1m.  
De  watertemperatuur  lag  tussen  de  4  en  6  °C.  Wel  is  er  stevig  wat  algenbloei,  de  fishfinder  had  
moeite  om  bruikbare  plaatjes  te  genereren.  De  resultaten  waren  eigenlijk  hetzelfde  als  de  ronde  die  
ik  begin  januari  maakte.  De  vis  ligt  nog  erg  diep,  >20m  en  vast  tegen  de  bodem.  In  het  gedeelte  
tussen  de  Snoertsebaan  en  de  zandbult  was  sporadisch  wat  vis  te  zien  in  diverse  waterlagen.  Het  is  
de  laatste  keer  wel  gelukt  om  in  het  diepe  gedeelte  opnames  van  vis  te  maken,  er  is  snoekbaars  en  
voorn?  te  zien  op  de  opnames.  

                   

Hopelijk  blijft  het  water  wat  troebeler  en  komt  de  vis  weer  meer  naar  de  kant,  de  komende  maanden  
zal  de  watertemperatuur  weer  vlot  gaan  stijgen  en  wordt  de  vis  weer  actiever.  

  

Vandaag  10  april  heb  ik  nog  snel  een  rondje  Brink  gemaakt  om  eventueel  de  wedstrijdhengelaars  van  
aanstaande  zondag  te  voorzien  van  wat  gegevens.  

De  weersomstandigheden  waren  prima  24  °C,  onbewolkt  en  een  zwak  windje  uit  het  ZW.  De  
watertemperatuur  is  inmiddels  flink  gestegen  en  bedraagt  (aan  de  oppervlakte)  ruim  12  °C.  Het  
water  is  nog  steeds  redelijk  troebel.  Dat  het  oppervlaktewater  flink  aan  het  opwarmen  is  bleek  ook  
uit  het  feit  dat  ik  in  het  zuidelijke  gedeelte  van  de  plas,  bij  de  poort  van  de  hondenclub,  een  grote  
school  karpers  (ca.  30  stuks)  heb  waargenomen  die  lagen  op  te  warmen  in  het  ondiepe  water.    

  

Figuur  1  Een  aantal  karpers  



Ook  onderweg  zag  ik  regelmatig  kolken  van  vis  die  zich  in  het  oppervlaktewater  bevond.  Op  de  
fishfinder  was  duidelijk  te  zien  dat  de  vis  zich  niet  meer  massaal  op  de  bodem  bevindt,  maar  zich  
ophoudt  tussen  de  12m  en  de  oppervlakte.  

  

Figuur  2  Vis  op  half  water  

  

Helaas  zit  de  meeste  vis  nog  in  het  zuidelijke  gedeelte  en  wel  in  de  hogere  waterlagen.  Bij  de  
visplateau’s  is  ook,  wat  verder  uit  de  kant,  kleine  vis,  hoger  in  het  water  te  zien.  De  vis  is  in  ieder  
geval  in  beweging  en  ik  hoop  dat  ze  snel  dichter  binnen  het  bereik  van  onze  hengelaars  komen.  

Veel  succes  zondag.  


