
Op 6 november 2020 heb ik weer een rondje over de Brink gevaren. Omdat er nieuwe 

sonarapparatuur op de boot zit zijn we wat meer aan het testen geweest om juist te kunnen 

interpreteren wat de sonarbeelden laten zien. 

De watertemperatuur gaat alweer snel naar beneden, de laatste keer in augustus was dit nog 20⁰C 

nu was het rond de 10⁰C, dit betekent dat de vis zich gaat terugtrekken naar dieper water en 

passiever wordt. Het zoeken naar voedsel vindt dan niet meer heel de dag plaats maar je ziet vaak 

zogenaamde bijtuurtjes. 

We hebben eerst het gedeelte bekeken vanaf visplaats nr1 tot nr20. Op dit gedeelte troffen we 

eigenlijk geen vis aan. 

Omdat het redelijk druk was met hengelaars en er diverse lijnen van karper- en feedervissers 

uitstonden konden we niet overal komen waar we wilden, ik probeer de hengelaar natuurlijk zo min 

mogelijk te storen.  

Hierna hebben we het middelste gedeelte van de Brink wat nauwkeuriger bekeken, je zag in 

vergelijking met de vorige keer dat de vis zich meer concentreert in het middelste gedeelte tussen 6 

en 12mtr. 

 

De vis lag echter tussen de 60 en 80mtr uit de kant, net een kritische afstand voor de heavy feeder. 

Na dit stuk zijn we bij de nieuwe stekken parallel aan de Snoertse baan wezen kijken. Ik moet zeggen 

dat dit er vanaf het water zeer imposant uitziet. Complimenten aan de bestuurders van de vereniging 

en al de vrijwilligers die dit gerealiseerd hebben.  Deze visplaatsen gaan weer vele mogelijkheden 

bieden om je visje te vangen. Er zijn plaatsen waar het diepteverloop lang tussen de 2 en 4mtr ligt 

maar er zijn ook stekken die het mogelijk maken om het diepe gedeelte tot 20mtr diep te bevissen. 

Voor wat betreft de aanwezigheid van vis gaf dit gedeelte het zelfde plaatje als het middelste 

gedeelte, de vis hield zich ook hier op op dieptes vanaf 8 tot 20mtr. 



Wat we op deze dag dus aantroffen wijkt niet veel af van wat we in voorgaande jaren gezien hebben, 

De watertemperaturen zakken en de vis zakt ook af naar dieper water. Wel zag ik dat waar normaal 

veel vis bij de uitloop van de fabriek lag, deze nu ook dieper lag. 

 

Tot de volgende keer. 


