
Op 27 Augustus heb ik samen met mijn vismaat een ronde op de Brink gemaakt, de omstandigheden 

waren goed, weinig wind en een aangename temperatuur. Het water is nog steeds redelijk helder en 

heeft aan de oppervlakte een temperatuur van 20⁰C. 

Het plan vandaag was om te kijken waar de vis zich nu ophield en wanneer we grotere concentraties 

vis zouden zien, een proefbevissing te doen met een worm als aas. Ook wilde we wat extra aandacht 

geven aan de nieuwe visplaatsen voorbij visplaats 58. 

We zijn begonnen met een ronde te varen over de gehele Brink en daarbij de Sidescan sonar te 

gebruiken. Op deze manier is het mogelijk om vis te zien op een afstand van 20m links en rechts van 

de boot. Dit werkt naar behoren tot een diepte van 10m. Het eerste wat ons opviel was het gat dat 

voor de uitspoel van fabriek 4m ondieper geworden was ten opzichte van de laatste keer. Dit gat ligt 

recht tegenover visplaats 17. Normaal is dit een gat van ca. 10m diep maar nu was het nog maar 6m 

diep. Ook was dit de vorige keer een plaats waar veel vis lag maar nu lag er nauwelijks vis op deze 

positie. De vis hield zich nu niet meer op in het gat voor de uitspoellocatie van de fabriek maar meer 

erom heen. 

 

Normaal gesproken zou de baars in deze periode van het jaar massaal aanwezig moeten zijn, dit was 

in vorige verkenningen altijd te zien als grote wolken met kleine vis op de sonar. Echter deze keer 

konden we ze niet vinden. We hebben alle plaatsen waar normaal veel vis te zien is afgevaren maar 

er was zeer weinig vis te zien. De positie waar we wel wat vissen zagen liggen heb ik op het volgende 

kaartje gemarkeerd. Daar hebben we ook een worm laten zakken maar kregen we geen enkele 

reactie. 

Wat we wel gezien hebben waren verschillende scholen met karpers, ik kan dit op de sonar zien aan 

de grotere schaduwen die ze op de bodem maken. Ook zagen we verschillende karpers in de 

oppervlakte springen. 



 

Helaas bevond zich de karper op een plaats die voor de visser onbereikbaar is.  

Op de nieuwe posities die de vereniging momenteel aan het aanleggen is, zagen we totaal geen vis. 

Dit kan natuurlijk samenhangen met het rumoer wat deze werkzaam heden veroorzaken. Het 

worden wel posities die weer veel kansen bieden om ook het diepere gedeelte van de Brink eens te 

bevissen. Op een van de posities heb je op 25m afstand al het talud naar 20m diep. 

Samenvattend kan ik stellen dat we deze keer vrij weinig vis hebben gezien (met uitzondering van 

karper, die zagen we toch regelmatig), de Brink is echter een groot water en we hebben natuurlijk 

niet alles gezien, dat lukt eenvoudig niet in de beperkte tijd die we hebben.  

Tot de volgende keer. 

 


