
Op 26 november 2015 heb ik weer een rondje Brink gemaakt. Ook nu waren de omstandigheden 

weer prima, de buitentemperatuur was 9°C, de temperatuur van het oppervlaktewater was ook 9°C. 

Er stond nauwelijks wind en het zonnetje  deed zijn best om het aangenaam te maken. De helderheid 

van het water was niet echt veranderd met vorige maand, verder uit de kant had je een zicht van ca. 

1m diep. 

Net als vorige maand viel het op dat veel vis zich ophield in de kom tegen over visplaats 22 het lag 

hier weer (nog) vol met vis. Zeker met een feederhengel is deze vis te bevissen, vangen is natuurlijk 

een ander verhaal. Ook in het gedeelte van visplaats 1 tot 15 stond sporadisch weer wat vis. 

 

Ook het gedeelte tegenover visplaats 45 tot en met 58 is nog bevisbaar met de feederhengel. De 

snoek vindt dit overigens ook een prima plaats. Na een beet wordt menig visje van de haak geroofd 

door de snoek. Het bevissen van deze stekken leverde dan ook al snel 2 mooie volgevreten snoeken 

op. Ook dit is een vorm van dressuur, de snoek weet dat er op bepaalde plaatsen makkelijk prooi te 

vangen is en zal zich hier dan ook gaan ophouden.  Enige “haakervaring” zal hem misschien wat 

voorzichter maken. 

In tegenstelling tot vorige maand lag er nu in het diepere zuidelijke gedeelte van de Brink al heel wat 

vis. Tussen de 17 en 19m heeft zich een sprong laag gevormd waarboven de vis zich ophoudt. Dat 

hier nu vis ligt geeft aan dat winter toch echt in aantocht is. Het water zal nog snel enkele graden 

gaan afkoelen en, net zoals vorig jaar, zal veel van de vis de diepe gaten gaan opzoeken.  

 



 

Ik hoop in december nog een keer de plas te kunnen bekijken alvorens koning Winter zijn intrede 

doet en je beter voor de haard dan achter de hengel kunt zitten. 

 Tot de volgende keer. 

 

Figuur 1 Sprong laag 


