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VISSERIJ-TECHNISCHE ASPEKTEN VAN DE INRICHTING EN UITRUSTING
VAN BOOMKORVAARTUIGEN VOOR VERSCHILLENDE VISSERIJMETHODEN.

Inleiding!

Tot het begin van de jaren '60 werd de visserij op platvis
(tong en schol) met de bordentrawl uitgeoefend. In het begin
van de jaren

160

is er geleidelijk overgeschakeld van de

bordentrawl naar de boomkorvisserij. De belangrijkste reden
dat de bordentrawl werd vervangen door het boorakorvistuig
was de optredende vangstvermindering van platvis met de
bordentrawl. Om dit te compenseren kon men het aantal
"wekkers", die in grote mate het vangvermogen bepalen, niet
ongelimiteerd vergroten, daar men anders de visnamigheid
van het vistuig ging beïnvloeden. Dit nadeel kent het boomkorvistuig niet, daar dit vistuig wordt gekenmerkt door een
gefixeerde horizontale- en vertikale netopening. Het aantal
"wekkers" heeft geen invloed op de geometrie van de vangopening. Bekijkt men nu ook de grafieken van het geïnstalleer
de voortstuwingsvermogen van vissersschepen van de laatste
tientallen jaren dan ziet men dat, na het invoeren van de
boomkorvisserij, er een sterke stijging van het geïnstal
leerde voortstuwingsvermogen is opgetreden. Deze trend
heeft zich tot de jaren *7i+/,75 gekontinueerd.

De snelle ontwikkeling en groei, zoals meer en grotere
schepen, hogere voortstuwingsvermogens, grotere en zwaardere
vistuigen e.d., die de boomkorvisserij vanaf het begin van
jaren '60 tot aan 197V175 doormaakte, heeft tot gevolg
gehad dat er kotters werden ontwikkeld en gebouwd die
alleen maar waren ingericht en uitgerust om de boomkor-
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visserij zo optimaal mogelijk te kunnen uitoefenen. Om visserijmethoden zoals bodemtrawl-, pelagische- en spanvisserij
te kunnen uitoefenen zijn geheel andere voorzieningen aan
een vissersschip benodigd.

In het begin van de jaren '70 zijn de vangsten van tong en
schol, hoofdzakelijk door de intensieve bevissing, aanzien
lijk verminderd. In deze periode hebben dan ook de eerste
kottereigenaren advisering en begeleiding van de Afdeling
Technisch Onderzoek gevraagd voor de inrichting en aan
passing van hun in aanbouw zijnde schepen voor andere
visserijmethoden.

Probleemstelling:

Een bepaalde visserijmethode vraagt eigen specifieke
voorzieningen aan het vissersvaartuig. Zo ook bij de boomkorvisserij. Een aantal kenmerken van een specifiek boomkorvaartuig die afwijken van die van een trawler zijn:
*

Dekindeling en uitrusting zoals:
De plaats van de opbouw zover mogelijk naar achteren;
dus weinig ruimte op achterschip.
Het ontbreken van een goede vislast aan dek.
Vanuit de brug, in de meeste gevallen, geen of v/einig
uitzicht op het achterdek.
Het toepassen van, over 't algemeen, visblokken en
geleidingsschijven met een smalle doorlaatopening
voor de vislijn.

*

Inrichting visruim geënt op platvis (in kisten of bulk)
en niet op grote hoeveelheden haring en/of rondvis.

*

Algehele vislierconseptie zoals:
Weinig vermogen aan vislier.
Meestal een grote reduktieverhouding van tandwiel
kast van de vislier.
Meestal een geringe draadbergingskapaciteit.
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*

Het ontbreken van een nettentrommelinstallatie.

*

Het ontbreken van speciale visopsporingsapparatuur zoals
bijvoorbeeld netsonde.

*

Boomkorvissersvaartuigen hebben meestal maar een beperkt
vaargebied (S.I.-eisen en normen).

Nu in de afgelopen jaren diverse kottereigenaren het wen
selijk achtten dat zij met hun schepen (bestaande en/of
in aanbouw zijnde), ook de trawlvisserij (pelagische- en
grondtrawlvisseiij) wilden gaan uitoefenen, werd het hun
duidelijk dat, na oriëntatie hierover, zij de hiervoor
benodigde inrichtings- en uitrustingéeisen onderschat hadden.
De voortstuwingsprestaties van de in de laatste jaren ge
bouwde boomkorvissersvaartuigen doen in veel gevallen niet
onder voor die van de moderne diepvries/verse vis hektrawlers.
In principe kunnen deze boomkorvissersvaartuigen dan ook
dezelfde vistuigen als die van de hektrawlers slepen en de
zelfde visgronden bevissen. Bij de behandeling van het
vistuig echter stuitte men al gauw op problemen voortvloeiend
uit de reeds genoemde specifieke kenmerken van een boomkorvaartuig.
In afhankelijkheid van het stadium van afbouw van het boomkorvaartuig werd, in samenwerking tussen de opdrachtgever,
scheepswerf en de Afdeling Technisch Onderzoek van het
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, getracht om tot
een zo goed mogelijk kompromis te komen. De advisering om
trent het bereiken van zo'n kompromis kan worden gesplitst
in twee gedeelten, die echter zeer nauw met elkaar verbonden
zijn, namelijk de visserijtechnische- en de zuiver technische
aspekten.

Visserij-technische aspekten:
Het belangrijkste uitgangspunt bij de advisering van de
Afdeling Technisch Onderzoek over de inrichting en uitrus
ting van boomkorvaartuigen voor verschillende visserij
methoden is "De inrichting en uitrusting moet zodanig zijn
dat het schip, afhankelijk van zijn voortstuwingsprestaties,
op verder afgelegen visgronden dan normaal (boomkorvisserij),
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de trawlvisserij (pelagische- en grondtrawl)" kan uitoefenen.
De hieruit voortvloeiende konsekwenties (voor schip en be
manning) zijn tijdens het eerste gesprek met eigenaar en
werf steeds door de Afdeling Technisch Onderzoek als één
van de belangrijkste zaken naar voren gebracht.
Deze konsekwenties zijn:
een extra investering om het vaartuig hiervoor zo goed
mogelijk (afhankelijk van stadium van afbouw en mogelijk
heden) in te richten en uit te rusten (Deze extra inves
tering kan ca. ƒ 300.000,- bedragen).
Daar het schip de trawlvisserij op verder afgelegen
visgronden moet kunnen uitoefenen zal hiervan het gevolg
zijn dat overweekse reizen regelmatig voor zullen gaan
komen. In de praktijk is gebleken dat het accepteren van
deze konsekwenties vaak het struikelblok was (en nog
steeds is).
Om een snelle verwerking van vaak grote vangsten mogelijk
te maken is het aan te bevelen de bemanningssterkte uit
te breiden.

Zoals reeds in het voorgaande is beschreven vraagt elke vis
serijmethode zijn eigen specifieke voorzieningen. Deze voor
zieningen kunnen in twee groepen worden gesplitst.
I

Voorzieningen om het uitzetten, vissen en halen van de
vistuigen (grondtrawl, pelagische trawl- en spannet) zo
optimaal mogelijk te doen plaatsvinden.

II

Voorzieningen ten behoeve van het verwerken van de vangst.

Ad. I.

De bodemtrawlvisserij werd tot in het recente
verleden steeds over de zij van het vissersvaartuig
uitgeoefend. Een beperkt aantal vissersschepen
doen dit nog steeds op deze wijze.
In de afgelopen jaren werd het grootste gedeelte
van de vloot zij trawlers vervangen door hektrawlers.
De behandeling van het vistuig geschiedt hier
over het achterschip (hek).

Eén van de grote voordelen van een hektrawler is,
dat over het achterschip ook makkelijk een pelagisch vistuig kan worden behandeld, terwijl dit
op een zijtrawler een vrij lastige manoeuvre is.
Voor het slepen van een bodemtrawl en een pelagische trawl worden verschillende visborden gebruikt.
Voor de bodemtrawlvisserij zijn dit houten bor
den (met stalen beslag zoals lopers, beugels, etc)
en rechthoekig van vorm. Voor de pelagische visse
rij zijn dit stalen borden, rechthoekig en gebo
gen van vorm.
Op een hektrawler, met zijn ruim achterdek, is
het geen probleem om beide soorten visborden
(inklusief reserve visborden) aan boord te hebben.
Het zal duidelijk zijn dat vanwege de beperkte
ruimte op het achterschip dit op een boomkorvaartuig vaak onoverkomelijke problemen met zich
meebrengt (zie figuur 1).
Dit probleem kon grotendeels worden opgelost door
het introduceren van kombinatie visborden; de zgn.
poly-valent borden. Deze visborden zijn van staal
en hebben een ovale-en gebogen vorm en zijn voor
zowel de grondtrawl-? als voor de pelagische
visserij te gebruiken. De boomkorvaartuigen die
beide trawlvisserijen willen uitoefenen kunnen
nu met één soort visborden volstaan.
De door de Sektie Vistuigen van de Afdeling
Technisch Onderzoek met medewerking van het
bedrijfsleven ontwikkelde en geïntroduceerde
hoog-openende grondtrawl heeft een dusdanige op
tuiging, dat de bij dit vistuig behorende voor
lopers (kabels) ook voor de pelagische visserij
kunnen worden gebruikt. De optuiging van dit
vistuig brengt verder met zich mee dat de behande
ling ervan over het achterschip kan plaatsvinden
(mits voldoende ruimte). Op het achterschip van
het boomkorvaartuig zijn hiervoor echter wel
een nettentrommel en visgalgen benodigd.
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Ook voor vissersschepen die de trawlvisserij nog
over de zij uitoefenen behoeft het werken met de
hoog-openende grondtrawl geen probleem te vormen.
Boomkorvaartuigen kunnen in principe ook de trawl
visserij over de zij uitoefenen, maar dan moeten
wel de boomkortuigen van boord zijn.
Wat betreft de konstruktieve uitvoering van visgalgen zijn er vele mogelijkheden, hierop zal
verder niet worden ingegaan. Er zijn echter wel
een aantal praktische aanbevelingen over de
plaats van de visgalgen en de konstruktie ervan.
Getracht moet worden om het hart van de visgal
gen (of visportaalkonstruktie) circa 1 meter
vóór hart schroef te plaatsen. Dit in verband
met de manoeuvreerbaarheid van het vaartuig.
Verder moet het hangerblok in de visgalg zich
recht boven het potdeksel bevinden. De vrije
ruimte tussen onderkant hangerblok en boven
kant potdeksel wordt bepaald door de afmetingen
van het visbord, en deze op hun beurt door het
voortstuwingsvermogen van het vaartuig. Ook moet
aandacht worden besteed aan de ruimte tussen
visgalg en verschansingkonstruktie in verband
met het er tussen plaatsen van visbord en het
zeevastzetten. Indien de hangerblokken aan uit
houders van een portaalkonstruktie zijn beves
tigd, moeten er twee opvangstroppen voor het
visbord vanaf de uithouders naar het dek worden
aangebracht (figuur 2).
Voor plaatsing van de nettentrommel op het achter
schip zijn er twee mogelijkheden, óf aan dek óf
op het kombuis (zie figuur 1 en 3)- De belang
rijkste faktor die speelt bij de plaatsbepaling
van de nettentrommel is de beschikbare ruimte
op het achterschip. De meeste boomkorvaartuigen
(vooral die van vóór de jaren *70) hebben een
rond of soms zelfs een spits toelopend achter
schip.
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Aangezien bij al deze vaartuigen de dekopbouw
ver naar achteren is geplaatst om zoveel mogelijk
ruimte op het voordek te creëren, is de beschik
bare ruimte op het achterdek minimaal. Het is
duidelijk dat voor het uitoefenen van een visse
rijmethode over het achterschip er ter plaatse
ruimte aanwezig moet zijn. De bemanning moet er
gedurende het halen en uitzetten van het vistuig
werkzaamheden verrichten. Om deze reden zijn de
meest recente boomkorvaartuigen gebouwd met een
platte spiegel (zie figuur k en 5)-

nadeel

is en blijft dat de dan beschikbare ruimte niet
in verhouding staat met de ruimte die men aan
boord van een hektrawler (of hekkotter) heeft.
Bij eventuele netschade is de ruimte verre van
voldoende om dit te kunnen repareren. De in
richting van een dergelijk boomkorvaartuig zal
altijd een kompromis blijven. Plaatsing van de
nettentrommel op het kombuis kan dus noodzakelijk
zijn door het ontbreken van voldoende ruimte
aan dek. Ook speelt de voorkeur van de eigenaar
vaak een grote rol. Bij het op het kombuis
plaatsen van een nettentrommelinstallatie zullen
de "eventuele stabiliteitsreserves" echter eerder
worden opgesoupeerd dan bij plaatsen van een
dergelijke installatie aan dek] Is er voldoende
ruimte op het achterdek dan verdient het de
voorkeur de nettentrommel daar te plaatsen. Wel
moet er dan voor worden gezorgd dat deze zo
dicht mogelijk tegen de kombuiswand wordt ge
plaatst, daar de bemanning tussen nettentrommel
en verschansing werkzaamheden moet verrichten.
Op veel boomkorvaartuigen echter is de ingang
naar het kombuis in de achterwand van de dek
opbouw geplaatst en tevens bevindt zich daar de
nooduitgang van het bemanningsverblijf. Een kom
promis betreffende de opstelling is hier het ge
volg van.
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Wat betreft de soort aandrijving van de nettentrom
mel en het vermogen ervan zal in het gedeelte
"Technische Aspekten" nader worden ingegaan.
Over de grootte van de nettentrommel en konstruktieve uitvoering ervan kan het volgende gezegd
worden. De afmetingen van de nettentrommel (nettoinhoud) wordt bepaald door het grootste net dat
het schip met zijn voortstuwingsprestaties kan
slepen. Tussen de hoofdschilden van de netten
trommel worden twee verplaatsbare hulpschilden ge
plaatst (zie figuur 6). De ruimte tussen hoofdschild en hulpschild kan nu benut worden als ber
ging voor de voorlopers (kabels). De inrichting
van een boomkorvaartuig is geënt op het verrichten
van werkzaamheden op het voordek (behoudens de
enkele hekkotters), hierdoor ontbreekt er vaak elke
vorm van hijsmogelijkheid op het achterdek. In
geval van netschade e.d. kan een hijsmogelijkheid
op het achterschip geen overbodige luxe zijn.
Ter plaatse kan een elektrisch of hydraulisch
aangedreven loskop uitkomst bieden. Een andere
oplossing is de nettentrommelinstallatie uit
te breiden met twee verhaalkoppen zodanig dat er
met deze vérhaalkoppen kan worden gewerkt zonder
dat de trommel draait (trommel uitklutsbaar en
voorzien van een bandrem). Een ander praktisch
punt bij het plaatsen van de nettentrommel op
het achterdek is, dat het hart van de trommel
juist boven de verschansing moet blijven (zie
figuur 6). Dit wordt gedaan om te scherpe knik
ken in de voorlopers tijdens het halen en vieren
te voorkomen. Door het plaatsen van een horizon
tale geleidingsrol op het potdeksel wordt het
schavielen van de staaldraad en netwerk tegen
gegaan. De bediening van de nettentrommel moet
ter plaatse kunnen geschieden, of op een plaats
waar een goed uitzicht op het vistuig verzekerd
is (b.v. boven op het kombuis).
Voor het behandelen van een 'vistuig over het
achterschip zijn er twee mogelijkheden voor de
berging van de voorlopers c.q. kabels: óf op de
vislijntrommels van de vislier óf op de netten-8-

trommel (tussen de hulp- en hoofdschilden). Voor
namelijk als dit laatste het geval is, zal er op
het achterdek, tegen de verschansing een wegneembare geleiding voor de voorlopers en net moeten
worden geplaatst (zie figuur 6). Tijdens het ha
len van voorlopers en net zullen,vooral bij wind
en zeegang, deze zich nooit recht achter het
schip bevinden. Het ontbreken van een geleiding
heeft meestal een ongelijkmatig opwinden van
voorlopers en net tot gevolg. Dit kan het vlotte
vieren van het vistuig nadelig^beïnvloeden. Ver
der heeft het ontbreken van een geleiding tot
gevolg dat door het ongelijkmatig opwinden de
nettentrommel axiaal wordt belast. Vooral als de
nettentrommel vrij hoog is geplaatst, b.v. op
het kombuis of er tegen aan, dan is zo'n gelei
ding zonder meer noodzakelijk. De geleiding voor
komt nu tevens het van bakboord naar stuurboord
zwaaien van het net of v.v., vooral bij zeegang.
De veiligheid van de bemanning speelt hier dan
ook een rol.
Bij het beoefenen van de boomkorvisserij varieert
de verhouding uitgevierde vislijnlengte ten op
zichte van de momentane waterdiepte tussen de
2à3 î 1, afhankelijk van de bodemkonditle e.d.
Daar de boomkorvisserij over het algemeen in rela
tief ondiep water wordt uitgeoefend (van ca.8 tot

ca..kO vadem), zal de maximale uitgevierde vislijn
lengte niet meer dan 120 vadem bedragen. Dit ge
geven in kombinatie

met de vislijndiameter wordt

gehanteerd voor het bepalen van de vislijntrommelkapaciteit. Normaliter wordt er rekening mee ge
houden dat er ca. 200 vadem vislijn op de trommel
kan. Bij het beoefenen van de trawlvisserij ech
ter varieert de verhouding uitgevierde vislijn
lengte ten opzichte van de momentane waterdiepte
tussen3,5a10 : 1. Hoe geringer de waterdiepte hoe
groter de verhouding. Deze grote verhouding wan
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neer in ondiep water gevist wordt is om de visborden de gelegenheid tot uitscheren te geven.
De trawlvisserij wordt beoefend in waterdiepten
variërend van ca. 10 tot 130 vadem. De uitge
vierde vislijnlengte bij een 'waterdiepte van 10
vadem bedraagt ca. 100 vadem, en die bij een water
diepte van 130 vadem ca. k^O vadem (de gemiddelde
waarde van uitgevierde vislijnlengte zal 200-300
vadem bedragen).
De draagbergingskapaciteit van de vislijntrommel
van een trawler moet dus aanzienlijk groter zijn
dem die van een boomkorvaartuig (met gelijke
voortstuwingsprestaties). Als norm voor een mo
derne trawler wordt 1000 vadem (of meer) draadbergingskapaciteit per trommel gehanteerd. De
vislijndiameter (enkel ingeschoren) waarmee b.v.
een 1760 pk vissersvaartuig de boomkorvisserij
beoefent bedraagt 32,5

0- Voor een 2000 pk

mm

trawler die de trawlvisserij beoefent is dit
26,1 mm

0.

Het uitoefenen van de trawlvisserij

met vislijnen van 32,5 ®m

0

is niet aan te be

velen. Het verschil in gewicht tussen 32,5 en
26,1 mm

0

van de uitgevierde lijnlengte zal de

uitscherende werking en hydrodynamische eigen
schappen (voor de pelagische visserij) van de
visborden nadelig beïnvloeden.
Een modern boomkorvaartuig zal dus, om beide
visserijmethoden te kunnen beoefenen, in prin
cipe twee stel vislijnen moeten aanschaffen.
Dit betekent dat het omschakelen van de ene
visserijmethode naar de andere vrij arbeids
intensief zal zijn. Om dit te voorkomen moet
de voor de trawlvisserij benodigde vislijn bij
het beoefenen van de boomkorvisserij dubbel
worden ingeschoren (zie figuur 7)Uitgaande van de breeksterkte van een vislijn met
een diameter van 32,5 ra®

0

kan bij dubbel inge-

schoren vislijnen volstaan worden met een vis
lijndiameter van 23,3 rara 0» Uit diverse over

-10-

wegingen van de eigenaar (vaak psychologische
angst voor een dergelijke dunne vislijn) wordt
vaak door hem besloten om toch een vislijn met
een diameter van 26,1 mm 0 te nemeni (zie tabel
1 t/m 3).
Daar de eigenaar vaak in een te laat stadium
besluit om ook andere visserijmethoden te gaan
uitoefenen kan de vislier niet, zonder het maken
van soms grote extra onkosten, meer worden aange
past. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk:
a.

de vislijnberging vergroten,

b.

de reduktieverhouding van de liertandwielkast verlagen,

c.

het aandrijvend vermogen van de lier vergroten.

ad.(a)
Om de trawlvisserij ook op dieper water (tot
circa 100 vadem) te kunnen uitoefenen moet er per
vislijntrommel toch minimaal 600 vadem vislijn
geborgen kunnen worden, met een diameter afhan
kelijk van de voortstuwingsprestaties en geschikt
voor de 'trawlvisserij. Bij de meeste moderne
boomkorvaartuigen is dit onmogelijk en zij onder
vinden hiervan beperkingen bij het uitoefenen
van de trawlvisserij op diep water.
ad.(b).
Een boomkorlier wordt ontworpen om een grote trek
kracht te kunnen leveren. Deze trekkracht wordt,
afhankelijk van het liervermogen, bereikt door
de reduktieverhouding van de tandwielkast van de
lier groot te maken. De gemiddelde reduktiever
houding van een boomkorlier bedraagt 60 : 1. Er
zijn uitzonderingen met een reduktieverhouding
van 98 î 1• Het vergroten van de reduktiever
houding gaat echter ten koste van de haalsnelheid.
De gemiddelde haalsnelheid van een boomkorlier
bedraagt ca. ko m/min. Een vislier, ontworpen
voor de trawlvisserij en speciaal voor de pela-
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gische visserij, kenmerkt zich door een grote
trekkracht en een hoge haalsnelheid (— 75 m/min).
Deze hoge haalsnelheid heeft tot gevolg dat,
mede afhankelijk van het voortstuwings- en liervermogen, de reduktieverhouding van de liertandwielkast lager moet zijn vergeleken met een
specifieke boomkorlier.
ad.(c).
Het vermogen te leveren door een vislieraandrijving geschikt voor de pelagische visserij is aan
zienlijk hoger dan dat benodigd voor de boomkorvisserij. Voor een boomkorvâartuig met een voort
stuwingsvermogen van 2000 pk bedraagt het lier
vermogen 215-250 pk, terwijl dit voor een hek
trawler met hetzelfde voortstuwingsvermogen 350
pk bedraagt.

Zoals reeds in het voorgaande is besproken kunnen
de voorlopers óf op de "hulptrommels" van de nettentrommel óf op de vislijntrommels worden ge
wonden. Het eerst genoemde is reeds besproken.
De berging van de voorlopers op de vislijntrommels,
mits voldoende bergingskapaciteit, is visserijtechnisch gezien de beste oplossing. Het ongelijk
matig opwinden van de vislijnen en voorlopers
kan nu gekorrigeerd worden daar de twee vislijn
trommels apart bedienbaar zijn. De voorlopers
(twee onder- en twee bovenvoorlopers) vormen de
verbinding tussen de visborden en het net en
hebben, afhankelijk van de visserijomstandigheden,
een maximale lengte van 120 m (voor de moderne
grote boomkorvaartuigen).
Wanneer bij het halen van het vistuig het visbord in de achtergalg is uitgesloten, wordt de
verbinding tussen vislijn en voorlopers door de
zogenaamde verbindingsdraad gevormd. Tussen vis
lijn en verbindingsdraad zitten de zogenaamde
patentschalmen (towing-chains) en een wartel,
en tussen verbindingsdraad en voorlopers de
zogenaamde stoppers.
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Om het passeren van genoemde accessoires moge
lijk te maken, moeten de visblokken en geleidings
schijven ruim bemeten worden (inwendige doorlaatbreedte min. 18 cm). In veel gevallen moeten er
extra geleidingsschijven aan dek worden aange
bracht. Ook de doorlaat voor de vislijnen naar
de lierkamer moet worden aangepast.
Voor het uitoefenen van de trawlvisserij over het
achterschip is niet alleen de outillage aan dek
belangrijk, ook de indeling van de brug en voor
namelijk het uitzicht op het achterdek zijn be
langrijke faktoreri die bijdragen tot een succes
vol geheel. Het uitzicht vanuit de brug op het
ruime achterdek van de moderne diepvriestrawlers
is optimaal. In de brug kan één man (meestal de
schipper of stuurman) alles bedienen zoals: vislier, nettentrommel en netsondelier e.d.
Op de moderne boomkorvaartuigen is een goed uit
zicht op het achterschip vaak niet aanwezig.
Onder een goed uitzicht wordt verstaan dat de
schipper vanuit een centraal punt op de brug
het gehele gebeuren op het achterdek kan bezien.
Vooral een goed zicht op de beide visgalgen is
zeer belangrijk. De oorzaak van het ontbreken
van een goed uitzicht op het achterschip is te
wijten aan de plaats van de zgn. schippershut
in de brug en de plaats van de uitlaatgassenleiding (in de zgn. sierschoorsteen) centraal
achter de brug (zie figuur 1,3 en 5).
Indien echter in een vroegtijdig stadium van af
bouw (liefst in het voorontwerpstadium) de wens
te kennen wordt gegeven om ook andere visserij
methoden te gaan uitoefenen, kan voor de brugindeling en plaats uitlaatgassenleiding(en) een
aanzienlijk verbeterde opstelling worden bereikt
(zie figuur 8). Door het weglaten van de schip
pershut en het splitsen van de uitlaatgassenleiding in twee kanalen kan een geheel vrij
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uitzicht op het achterschip worden verkregen
(ergonomisch gezien een goede oplossing). Het
uitzicht rondom over 3^0° vertoont nu maar kleine
blinde hoeken. Tegen de achterwand van de brug
kan nu een bedieningspaneel worden geplaatst
waarop de volgende werktuigen bediend kunnen
worden zoals: nettentromrael, netsondelier, vislier
voortstuwingsinstallatie en roer. Bij deze brugindeling wordt een bediening bereikt die vergelijk
baar is met een hektrawler.
Welke voorzieningen moeten nu^worden aangebracht
op de boomkorvaartüigen die geen uitzicht van
uit de brug op het achterdek hebben?
Bij het uitzetten en halen van het vistuig ver
richt de bemanning werkzaamheden op het achter
schip zoals bijvoorbeeld het uit- en insluiten
van de visborden en thuishalers van de nettentrommel etc. Door een extra bediening van de
vislijntrommels (bediening frikties) op het
achterschip aan te brengen (bediening S.B.
vislijntrommel bij de S.B. visgalg etc), kan
de bemanning ter plaatse met de desbetreffende
vislijntrommel manoeuvreren. De schipper (in
de brug) geeft hiervoor via een schakelaar de
bediening vein de vislijntrommels over naar het
achterschip op het moment dat dit nodig is.
De snelheidsregeling van de vislier houdt de
schipper zelf in de hand. Een goede kommunikatie (via intercom) tussen brug en achterdek is
in deze situatie zonder meer vereist.
Vissersvaartuigen die meer dan één visserijmethode met de aanwezige dekwerktuigen kunnen
uitoefenen worden "multi-purpose" vaartuigen
genoemd. De mogelijkheden die in het voor
gaande zijn beschreven aangaande het geschikt
maken van boomkorvaartüigen (zijkotter) voor
verschillende visserijmethoden is uiteraard
een kompromisoplossing.
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Afgezien van diverse andere faktoren kan er ge
steld worden, dat indien het boomkorvaartuig niet
een zijkotter maar een goede hekkotter is, het
visserij-technisch gezien er weinig problemen
zullen zijn (figuur 9)» Beide visserijmethoden
(boomkor- en trawlvisserij) kunnen op zo'n
type schip goed worden beoefend.
Ook het aan boord brengen, bij de trawlvisserij,
van de vangst gaat op een goede hekkotter vooral
bij slecht weer veel gemakkelijker dan op een
zijkotter. Bij een zijkotter moet er steeds met
het schip gemanoeuvreerd worden om het achternet
met de vangst zijwaarts van het schip te brengen.
De zijkotter moet dan dwars op de wind komen te
liggen om de vangst aan boord te kunnen brengen,
terwijl de hekkotter (hektrawler) "op de wind"
kan blijven liggen. Het zal duidelijk zijn dat
om die reden een goed ontworpen hekkotter bij
slecht weer de visserij langer kan blijven be
oefenen dan een zijkotter.

Ad. II.

De met de trawlvisserij gevangen haring en/of
vis wordt op een zijkotter via, over het algemeen,
de stuurboordszijde aan boord gebracht. Het le
digen van het net geschiedt "paksgewijs" (zie
figuur 10 t/m 16). Het zal duidelijk zijn dat
gezien de nog steeds voorkomende grote vangsten
per trek, de haring en/of vis niet zonder enige
voorzieningen te treffen los aan dek kan worden
gestort. Een goede vislast aan dek is dan ook
een noodzaak. De aanwezigheid hiervan bevordert
de kwaliteit van het produkt en tevens het
doelmatiger en arbeidsbesparender werken van de
bemanning bij de verwerking van de vangst.
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Een goede vislast moet zo worden opgebouwd dat
de beschikbare ruimte aan dek in rechthoekige
vakken wordt onderverdeeld (figuur 17)- De
maximale grootte van deze vakken bedraagt
ca. 2,5 x 1 m en de hoogte ervan ca. 0,8 m.
Er moet worden gestreefd naar zo veel mogelijk
gelijke afmetingen van lastplanken voor zowel in
langs- en in dwarsrichting. De dwarslastplanken
moeten van zgn. klampen worden voorzien om een
onderverdeling in de vislast mogelijk te maken.
Zo'n onderverdeling van de vislast moet het
"rijen" van de vangst bij een* slingerend schip
grotendeels tegengaan (kwaliteitsaspekt).
De verwerking van de vangst hangt nu af van het
produkt. In dit artikel zal alleen worden inge
gaan op de aspekten met betrekking tot een produkt
dat in bulk of in kisten kan worden aangevoerd.
Op kotters, met een relatief kleine bemanning,
zal haring over het algemeen vers worden aange
voerd. De verwerking tot een gekaakt en gezouten
of zelfs ingevroren produkt is hier dus niet aan
de orde (uitgezonderd bij de haring-spanvisserij).
Voor het verwerken van haring tot een vers aan
te voeren produkt, kan men als volgt te werk gaan:
Aan dek moet een geperforeerde aluminium goot aan
wezig zijn. Deze goot wordt over de vislast heengelegd met het einde ervan boven het luik waar
door de vangst naar beneden (visruim) gaat.
Met behulp van een gazen vismand wordt nu de
haring uit de vislast op de goot gestort (dit
wordt vergemakkelijkt om in het desbetreffende
vak even de dekwasslang aan te brengen; de vangst
wordt nu tevens ook gespoeld). De bijvangst wordt
gesorteerd en de "schone" haring in de richting
van het luik geschoven. In het luikhoofd hangt
een trechter waaraan een in twee richtingen
scharnierbare en halfronde uitschuifbare glijgoot is bevestigd (figuur 18).
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Door middel van deze goot kan een groot deel van
het visruim (keeën) vanaf één punt worden bereikt.
De kisten worden op deze wijze gevuld en met een
laag ijs bedekt. Dit geschiedt zo laag voor laag.
Het verwerken van rondvis kein op diverse manieren
geschieden, te weten:
a.

in bulklading gestript en/of niet gestript

b.

in kisten gestript en/of niet gestript

Aan dek wordt de vis met behulp van een gazen
mand op de geperforeerde goot gebracht.
Doorgaans stript men de vis mi een leeg vak van
de vislast welke met behulp van de dekwasslang
met zeewater wordt gevuld. De gestripte vis
wordt in dit vak gewassen en gespoeld. Men moet
er voor zorgdragen dat de verwijderde ingewanden
niet tussen de vis terechtkomen. Is het vak vol
gestript en de vangst gespoeld en gewassen dan
wordt eerst deze vangst via geperforeerde goot
en trechter in het visruim gebracht. De vis
kan nu in bulk of in kisten worden verwerkt.
Om het aanvoeren van de vangst in bulklading
mogelijk te maken moeten er speciale voorzie
ningen in het visruim zijn getroffen. Zo moeten
de keeën in het visruim voorzien zijn van klamplanen die het mogelijk maken met behulp van losse
lanen de keeën in horizontale vakken te verdelen.
In zo'n vak krijgen we nu de volgende situatie.
Eerst een laag ijs, dan een laag vis en weer
een laag ijs. Vrij boven het ijs wordt de vol
gende laag Ismen gelegd van het nie.uwe vak.
Op deze manier vult men de kee van beneden naar
boven met bulkvis. De afstand tussen de horizon
tale vakken bedraagt ca. 0,5 ® afhankelijk van
de soort vis en jaargetijde. Het belangrijkste
waar men op moet letten bij de inrichting van
een visruim geschikt voor het aanvoeren van
rondvis en haring is dat de afmetingen van de
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lanen zoveel mogelijk uniform moet zijn.
Bij een dergelijk visruim, zoals hiervoor beschre
ven, wordt het middenpad tussen de keeën zo uit
gevoerd dat daar ook een zgn. stellingvloer op
verschillende hoogten kan worden gelegd. De
reden hiervoor is het volgende. De inwendige
hoogte van een visruim bedraagt ca. 3*5 nu
Zonder deze stellingvloer zou men moeilijk de
keeën geheel gevuld kunnen krijgen (boven het
hoofd tillen van kisten c.q. manden). Tevens
kan men nu ook de ruimte 'onder de stellingvloer
gebruiken voor het bergen van vis.. Dit noemt men
de zgn. stellingputten, voornamelijk gebruikt
voor de sterkere vissoorten zoals rog, poon,
wolf e.d.

Nabeschouwing.

De auteurs hebben in dit artikel getracht een indruk te geven
van de faciliteiten benodigd aan boord van boomkorvaartuigen
die ook de trawlvisserij moeten kunnen beoefenen. •
Het zal duidelijk zijn dat de hierin genoemde aanbevelingen
niet als leidraad voor ieder vaartuig kan worden gehanteerd.
De huidige vloot van boomkorvaartuigen is nog zo wenig gestandariseerd dat op elk vaartuig de te treffen voorzieningen weer
anders zijn.
Nogmaals wordt er op gewezen dat een zgn. multi-purpose kotter
een kompromisoplossing is.

In dit artikel is het accent ge

legd op de beoefening van de trawlvisserij op boomkorvaartuigen
over het achterschip. Dit houdt niet in dat de trawlvisserij
(grondtrawl) uitgeoefend over de zij niet mogelijk, zou zijn.
Niets is minder waarll Denk aan de rondviskotters en de zij
trawlers. De reden dat dit niet aan de orde gekomen is dat
de kottereigenaren niet alleen de grondtrawl- maar ook de
pelagische visserij

willen gaan uitoefenen. En deze laatst

genoemde methode geschiedt over het achterschip nu eenmaal
veel gemakkelijker dan over de zij.
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Verder wordt er op gewezen dat de mate van sukses

bij het uit

oefenen van de trawlvisserij voor het grootste deel afhangt van
de gemotiveerdheid van de opvarenden. Ook is het zeer belang
rijk dat men er voor zorg moet dragen dat de nettentrommel
en netsonde installatie, die zijn aangeschaft en aan boord
geplaatst, nog goed werken als men ze wil gebruiken.
Over de technische aspekten betreffende de inrichting en
uitrusting van boomkorvaartuigen voor verschillende visserij
methoden zal in één van de volgende "Visserij" nummers nader
worden ingegaan.
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Figuur 1

Overzicht van het achterdek van een specifiek boomkorvaartuig met de nettentromrael op het kombuis geplaatst

Figuur 2

Opvangstroppen voor visbord bij toepassing van zgn.
"uithouders" in plaats van visgalgen

Figuur 3

Overzicht van het achterdek van een boomkorvaartuig
met de nettentrommel aan dek geplaatst

Figuur 4

Overzicht van het achterdek van een recent boomkor
vaartuig met de nettentrommel aan dek geplaatst. In de
brug ontbreekt de schippershut

Figuur 5

Overzicht van het achterdek van een recent boomkorvaar
tuig met de nettentrommel op het kombuis geplaatst.
Een gedeelte van de brug is als schippershut ingericht

Figuur 6

Nettentrommel met verplaatsbare htflpschilden en geleide
frame op het achterdek van een recent boomkorvaartuig

Figuur 7

Dubbel ingeschoren vislijnen voor de boomkorvisserij

Figuur 8

Overzicht van het achterdek van een boomkorvaartuig met
de nettentrommel aan dek geplaatst. De indeling van de
brug en de twee geplande uitlaatgassenleidingen bieden
een goed uitzicht op het achterdek

Figuur 9

Een recent gebouwd multi-purpose vaartuig met diepvrieskapaciteit

Fig.10 t/m
16

Overzicht van het halen van een trawlnet bij gebruik van
een nettentrommel en het aan boord brengen van de vangst

Figuur 17

Vislast aan dek van een boomkorvaartuig

Figuur 18

-Visruim waarin het luikhoofd een trechter met uitschuifbare halfronde glijgoot is geplaatst

TABEL 1

BOOMKORVISSEBIJ - richtlijnen voor vislijnen

Motorvermogen

500 pk

750 pk

900 pk

1200 pk

I5OO pk

Diameter vislijn

23,3 ra®

26,1 mm

28,3 mm

30,3 mm

32,5 mm

Minimum werkelijke
breekbelasting

28,0 tonf

36,0 tonf

41,8 tonf

47,7 tonf

55,1 tonf

Gewicht per 100
meter

191 kg

237 kg

278 kg

319 kg

365 kg

TABEL 2

BODEMTRAWLVISSERIJ - richtlijnen voor de uit te vieren
vislijnlengte

Waterdiepte

Verhouding

Uitgevierde vislijn
lengte

20 vadem

175 vadem

1 : 8,75

50 vadem

250 vadem

1: 5

100 vadem

400 vadem

1 : 4

150 vadem

450 vadem

1: 3

TABEL 3

TRAWLVISSERIJ - richtlijnen voor vislijnen

Motorvermogen

750 - 1200 pk

1200 - 16OO pk

I6OO - 23OO pk

Diameter vislijn

21,8 mm

23,3 mm

26,1 mm

Minimum werkelijke
breekbelasting

25,3 tonf

28,0 tonf

35,9 tonf

Gewicht per 100 meter

168 kg

191 kg

237 kg
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