
Op 17 maart 2016 ben ik de Brink opgegaan om de vis te lokaliseren. Ik werd dit keer vergezeld door 

een bestuurslid namelijk Twan Bots. De omstandigheden waren gunstig, zonnig weer een zwak maar 

weliswaar schraal windje uit NO-richting. De temperatuur was ca. 10°C. De helderheid van het water 

was wederom minder geworden, we gaan de goede kant uit. De watertemperatuur was 5°C. 

We hebben deze dag wat extra aandacht besteed aan de nieuwe stekken bij de Kleine (Grote) Brink. 

Na verscheidene tracks gemaakt te hebben zagen we een zeer geaccidenteerde bodem, veel gaten 

en heuvels, en nog weinig vis.  Van deze tracks zal ik een actuele kaart maken en bij het bestuur 

afgeven. 

Gezien de watertemperatuur zat de vis, zoals verwacht, nog steeds in het diepe gedeelte, we zagen 

op 23m een grote concentratie van vis liggen. Wel was ik benieuwd of op de 10m plaat, welke in het 

Noordelijk gedeelte van de Brink ligt, er vis aanwezig zou zijn. Op de ALV had ik reeds vermeld dat in 

tegenstelling tot 2014 er vanaf eind 2015 zich vis heeft verzameld op deze plaat. 

 

 

En inderdaad zagen we hier toch aardig wat vis staan, veelal tegen de taluds aan of bij 

onderwaterobstakels. Deze 10m plaat is vanaf verschillende visplateau’s goed bevisbaar met feeder 

of winckle picker. De watertemperaturen zullen eerst nog moeten stijgen alvorens de vis een wat 

uitbundiger aasgedrag zal gaan vertonen, maar het feit dat er zich daar nu al vis ophoudt stemt tot 

optimisme. 

Ook hebben we kort de rand bij de parkeerplaats bekeken op waterplanten, de planten zijn veelal 

afgestorven maar de sonar laat toch planten zien. 

Op het volgende overzichtskaartje heb ik met wit aangegeven waar de vis lag, de plaatjes eronder 

zijn sonarbeelden van waar de vis lag. De pijlen geven aan waar deze plaatjes precies gemaakt zijn. 

 



 

 

 

            Tot de volgende keer. 


