Op 5 juni heb ik na een lange periode weer eens een rondje Brink kunnen varen. In de periode dat ik
niet heb kunnen varen is er veel gebeurd op de Brink. Er is weer eens een stuk af gebaggerd en bij de
visplaatsen om de hoek bij de Kleine Brink is ook het een en ander veranderd m.b.t. de dieptes. Ik
heb een nieuwe fishfinder in de boot, nl de Humminbird Solix 12. Een geweldig geavanceerd
apparaat wat d.m.v. mega imaging zeer gedetailleerde plaatjes laat zien.
Het water was nog relatief troebel, de temperatuur is zo’n 22 graden. Met zo’n 24 graden
buitentemperatuur was het goed toeven op het water.
Het zuidelijke gedeelte heeft enige tientallen meters water toegevoegd gekregen. Het bodemverloop
is, zoals verwacht, zwaar geaccidenteerd. De zuiger heeft flink wat sporen achtergelaten en heeft een
onderwaterlandschap met veel structuur achtergelaten wat zeer aantrekkelijk is voor vis. Ik zag op
sommige dieptes wel wat vis liggen maar niet in grote getalen.

Op het vorige snapshot kun je goed de gaten zien die de zuigbuis heeft veroorzaakt, in de rode cirkel
kon ik een schooltje vis waarnemen. De gemiddelde diepte was daar 5m.
De visplaatsen bij de Kleine Brink hebben ook een verandering ondergaan, voor visplaats 112 ligt nu
een plaat van ca 20m lang met een (on)diepte van ca 1m. Een plek waar zich ’s zomers wel eens vis
kan verzamelen.

Verder heb ik ook de overige visplaatsen bekeken op aanwezigheid van vis. Om een lang verhaal kort
te maken, de visplaatsen aan de Snoertse Baan lieten minder vis zien dan de visplaatsen parallel aan
de Berktsedijk. Deze keer zat de vis toch redelijk op de kant en moet met de vaste stok zeker te
vangen zijn. Onderstaande plaatje laat zien dat er scholen vis op ca 10m uit de kant zit.

Tot de volgende keer.

