
De afgelopen week ben ik met mijn boot weer op de Brink aanwezig geweest. Ik was deze keer niet 

alleen want er waren nog 2 boten op de Brink met sonarapparatuur en sonarspecialisten aan boord. 

Van hun kreeg ik de bevestiging dat er veel vis in de Brink aanwezig is. 

De migratie van de vis voltrekt zich naar verwachting. De watertemperatuur is aan de oppervlakte 

12⁰C en dat betekent dat de vis actiever wordt en uit de diepere gedeeltes wegtrekt. 

 

Dit plaatje laat vis zien op 12m diepte waar de vis zich in de buurt van de bodem ophield. Dit was in 

het midden van de Brink tegenover plateau 58. Deze vis ligt nog te ver weg om met een feeder erbij 

te komen. 

In het gedeelte van visplateau 1 t/m 15 was heel weinig vis te zien, wel zag ik in dit gedeelte tegen de 

fabriek aan veel scholen met jonge vis. Waar ik ook veel vis zag was ter hoogte van plateau 24 en dan 

richting Peelscholver boei. 

 



Dit is een gebied waar altijd veel vis zit maar niet te bereiken is met enig hengeltuig anders dan een 

voerboot waarmee een korfje op de plek gedropt kan worden. Wat hier verder opvalt is dat de vis 

zich hier vaak los van de bodem beweegt. 

Was er dan helemaal geen vis zien die ook binnen vangafstand lag? Jazeker, tegenover plateau 30 ligt 

een talud wat afloopt van ca. 3m naar 10m hier lag deze dag een grote concentratie vis tussen 4- en 

10m. ik schat zo dat deze vis vanuit plateau 39, 40 of daar omheen met de feeder zeker te benaderen 

zijn. Ook wat verder zuid was nog aardig wat vis te zien die binnen vangafstand lag. Of ze ook willen 

bijten is natuurlijk weer een heel ander verhaal, want het blijft vissen. 

 

 

Tot de volgende keer. 


