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CATAMARANS VOOR DE VISSERIJ?

Het voord catamaran is afkomstig uit de taal Tamil van Ceylon
en is afgeleid van de «oorden "Katta" en "Maran" ("Mamam"),
dat letterlijk betekent 'samengebonden boomstammen*. (lt 5)
Het wordt nu in het algemeen gebruikt voor dubbelrompvaartuigen waarvan de rompen boven de waterlijn àan elkaar gebonden
zijn.
Inleiding: (1, 2, 5, U, 8)
De laatste tijd wordt de vraag gesteld: Is de catamaran
geschikt voor de visserij - en in het bijzonder - voor de
Nederlandse visserij? Dit mede naar aanleiding van een groot
aantal publicaties welke de laatste jaren over de catamaran
zijn verschenen, waarbij we kunnen denken aan de Russische
catamaran-trawler "Experiment", het Nederlandse dubbelrompschip "Duplus" en een recent verschenen artikel in het blad
"De Visserijwereld" (januari 1971)•
In het volgende zal niet worden ingegaan op de zeer
boeiende geschiedenis en ontwikkeling van de catamaran, maar
zal aandacht worden besteed aan de laatste praktische en
theoretische ontwikkelingen en in het bijzonder de toepassing
hiervan in de visserij.
De catamaran dankt zijn bekendheid in het algemeen aan
de volgende eigenschappen:
. grote aanvangstabiliteit
. goede voortstuwingsgraad
. groot dekoppervlak
. goede koersstabiliteit
• goede manoeuvreerbaarheid
Een schip met bovengenoemde eigenschappen behoeft echter
nog geen goed vissersschip te zijn, rekening houdend met de
visserijtechnische aspekten en de rentabiliteit van het schip.
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Om inzicht te verkrijgen in bovengenoemde eigenschappen
en de samenhang met andere, niet genoemde eigenschappen, zullen
in het volgende enige aspekten van de catamaran «orden besproken.
(...) verwijzing haar literatuurlijst.
Notaties
De volgende notaties «orden gebruikt in de hierna volgende
tekst.
= lengte over alles

o.a.

c lengte tussen de loodlijnen
1.1.
= breedte van elke afzonderlijke romp
B
= totale breedte van catamaran
B
= afstand tussen catamaranrompen, gemeten van hartlijn
tot hartlijn
= holte
= diepgang
«= snelheid in knopen (1 knoop = 1853 m/uur)
«= snelheid in m/sec.
ss totaal dekoppervlak

dek

A

= déplacement
F =
n

« getal van Froude

V « . L.1.1.

« versnelling van de zwaartekracht (g « 9»81 m/sec. )

S
MG

= metacenter hoogte (aanvangstabiliteit)

Hoofdafmetingen en vormcoeffjciênten
Bij enkelromps vissersvaartuigen worden deze bepaald
door:
. type visserij
. visruiminhoud
. tankinhoud
. motorkamerinhoud
. trekkracht bij de vissnelheid
. vrijvarende snelheid
. stabiliteitseisen
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De stabiliteitseisen hebben grote invloed op hoofdaf
metingen en vormcoefficiënten van het enkelromps schip en
spelen bij een catamaran een ondergeschikte rol. Daar staat
tegenover dat bovengenoemde ontwerpgegevens voor een cata
maran moet vorden uitgebreid met:
. breedte van de afzonderlijke rompen
• afstand tussen de rompen
Juist door toevoeging van deze elementen wordt het
bereiken van een zinvol compromis tussen vaak tegenstrijdige
eisen - wat elk schip behoort te zijn - moeilijker dan bij
een enkelromps schip.
Bovendien wordt het compromis bij een catamaran nog
bemoeilijkt door - zoals hieronder zal blijken - de kritische
lengte-snelheidsgebieden.
Weerstand (5t 6, 7» 10, 18)
De totale weerstand van een schip kan men verdelen in
drie hoofdgroepen, te weten: wrijvingsweerstand, golfweerstand en drukweerstand. Bij catamarans komt er een vierde
groep bij, die men zou kunnen noemen "beinvloedingsweerstand".
De wrijvingsweerstand wordt bepaald door het nat opper
vlak* Bij de catamaran treedt een vergroting op van dit nat
oppervlak, veroorzaakt door de verdeling van het déplacement
over twee rompen. Men moet rekenen op een vergroting van dit
nat oppervlak van 50#. De wrijvingsweerstand van een catamaran
zal dus groter zijn dan van een enkelromps schip met hetzelfde
déplacement.
De golfweerstand wordt in belangrijke mate bepaald door
de slankheid van het-schip en de intreehoek van de waterlijn.
Deze weerstand is globaal proportioneel met het kwadraat van
de breedte van de enkele romp. Daar men de rompen slank en smal
moet ontwerpen (zie punt lengte en snelheid) kan men de golf
weerstand van elke romp afzonderlijk verminderen ten opzichte
van het enkelromps schip.
De drukweerstand is hoofdzakelijk afhankelijk van de
volheid van het grootspant en de vorm van het achterschip.
Door de mogelijkheid om het achterschip van de rompen van de
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- kcatamaran slank en aangepast te ontwerpen, kan deze drukweerstand laag gehouden worden*
De "beinvloeidngsweerstand" van een catamaran i6 de som
van de extra golf-, wrijvings- en drukweerstand welke gesuperponeerd moet worden op de totale weerstand. Deze beinvloedingsweerstand kan zowel positief als negatief zijn en hangt af van
de volgende ontwerpparameters:
. vorm en afmetingen van de rompen
• de afstand tussen de rompen
. de snelheid.
De golfsystemen van de rompen bepalen in hoofdzaak deze
beinvloedingsweerstand; de systemen kunnen in fase of in
tegen-fase met elkaar zijn. De wrijvingsweerstand wordt theo
retisch iets extra verhoogd door de grotere snelheid van het
water tussen de rompen. De beinvloeding van de drukweerstand
is te verwaarlozen. Uit bovengenoemde theoretische beschou
wing volgt dat uit het oogpunt van weerstand, men bij het
ontwerpen van een catamaran met de volgende punten rekening
moet houden:
. de snelheid (bij een vissersschip de vissende en vrijvarende snelheid) moet vastgesteld worden, daar men
bij een catamaran een paar kritische snelheidsgebieden
heeft «
. het nat oppervlak van de rompen moet zo klein mogelijk
worden gehouden, dit betekent B/T-verhoudingen tussen
de 2,2 - 3* Deze verhoudingen zijn vanwege een aantal
andere ontwerpeisen echter zeer moeilijk te verwezen
lijken;
. de afstand tussen de rompen mag niet te klein zijn.
Uit modelonderzoek is gebleken dat de afstand tussen
de rompen gebonden is aan grenzen, te weten:
b > 0,3 L-JL •.
of 0,25 < b/L. _
J. •

<eoen

b/B > 2,25 - 2,50;
. de rompen moeten slank en smal zijn.
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Lengte en snelheid (2, 7« 8» 9« 13)
De lengte-snelheidsverhouding of vel het getal van
Froude is bij een catamaran zeer belangrijk. Men kan het één
van de belangrijkste ontwerpparametera noemen. Uit modelproeven is gebleken dat optimale en kritische snelheidsgebieden
elkaar snel kunnen afwisselen. Uit één zo'n serie modelproeven bleek bijvoorbeeld dat bij een optimale b/L. . verhouding
X •X •

bij Froude 0,33 - 0,35 de golfweerstand met 503» afnam en bij
Froude 0,28 - 0,31 en 0,35 ~ 0,40 de golfweerstand met 30# à
k0% toenam, vergeleken met de weerstand van een enkelromps
schip.
Zoals reeds eerder ié genoemd, is de b/L^ ^

verhouding

zeer belangrijk. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat bij F^ =
0,33« een verschil van 60% in de golfweerstand optrad tussen
een b/L. . verhouding van 0,^5 en 0,15.
X •X •

Bij hoge Froude-getallen, bij snelheden boven de 20
knoop, vindt echter meestal een flinke verlaging van de golf
weerstand plaats en dus ook van de totale weerstand. Daar
naast vindt bij lage Froude-getallen, bij snelheden van 3
tot 5 knoop, weerstandstoename plaats.
Bij vissersschepen moet men rekening houden met twee
snelheden; de vissende en de vrijvarende snelheid. De vis
sende snelheid zit in het gebied *f-6 knoop. Bij deze snel
heid zal men dus moeten rekenen op een toename van weerstand.
De vrijvarende snelheid ligt iii het gebied 9-14 knoop.
In dit gebied heeft men optimale en kritische snelheden. Voor
schepen met een lengte tussen de 22 m en 50 m kan men Froudenummers van 0,25 ~ 0,^2 verwachten. Voor een 6Chip met een
lengte tussen de loodlijnen van70i33 een snelheid van 10i
knoop. Men kan stellen dat onder F = 0,33 geen weerstandsn
vermindering bij een catamaran mag worden verwacht.
7bijvoorbeeld 25 m betekent een getal van Froude
Spantvorm (2, 3*
5» 7» 12)
De onderzochte spantvormen waren de U- en S-spantvorm.
Uit oogpunt van de wrijvingsweerstand verdient de U-spantvorm de voorkeur, uit het oogpunt van de golf- en beinvloedingsweerstand de S-spantvorm. Er worden ook samengestelde spantvormen toegepast. De "Duplus" is daar een voorbeeld van (de
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torpedo/U-spantvorm)•
Daarnaast hebben we nog de symmetrische en asymmetrische
romp- en spantvorm.
Indien het ontwerp dit eist, bijvoorbeeld als er beper
kingen zijn aan de totale breedte van de catamaran, kan men
de vrij kostbare asymmetrische romp- en spantvorm toepassen.
De b/L^ ^

en b/B verhoudingen kunnen bij deze spantvorm lager

worden genomen. Daarnaast kan ook bij speciale ontwerpen de
asymmetrische vorm weerstand verlagend werken.
Voortstuwingsgraad * (16, 18, 19)
EPK
*Voortstuwingsgraadis de verhouding tussen de weerstand
van schip en net bij een bepaalde snelheid (EPK) en het vermogen
geleverd aan de schroef (APK).
De voortstuwingsgraad van een catamaran zal bij een opti
maal catamaranontwerp in het algemeen gunstiger zijn vergeleken
met een enkelrompschip. Dit wordt veroorzaakt door het slanke
achterschip, het betere stromingsveld rond de schroeven en het
feit dat men het totale beschikbare vermogen kan verdelen over
twee optimaal ontworpen schroeven, indien er geen diepgangs
beperking is.
Een algemene stelregel is namelijk dat het aantal KG
trekkracht per pk afneemt bij verhoging van het aantal pk's
per schroef. Voor een visserijcatamaran met twee voortstuwings
installaties van elk 600 pk zou dit een winst van trekkracht
bij de vissende snelheid kunnen geven van 10 à 15 % ten opzichte
van een gelijkwaardig enkelrompschip van 1200 pk, bij een op
timaal schroefontwerp.
De mate echter waarin deze winst in trekkracht wordt
gereduceerd door de weerstandstoename is niet bekend en moet
dus voor elk individueel ontwerp worden bekeken.
Zog en volgstroom (9)
De zog- en volgstroomvoorwaarden zijn afhankelijk van de
vormparameters maar vooral van de vorm van het achterschip.
Uit modelproeven bleek dat deze waarden per romp
gunstig afsteken ten opzichte van het enkelrompschip. Verder
bleek dat bij een

^

verhouding groter dan 0.25 - 0.30
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en bij een b/B verhouding van 2,25 de zog- en volgstroomvoorwaarden van de individuele romp zo goed als niet meer beïnvloed
worden door de plaats van de rompen ten opzichte van elkaar.
Stabiliteit
Zoals reeds eerder werd genoemd speelt de stabiliteit en hierbij moeten wij denken aan de aanvangstabiliteit MG een ondergeschikte rol bij het ontwerp. »
De MG-waarden kunnen ver uit elkaar lopen, afhankelijk
van het ontwerp maar ook van type catamaran: oceanografische
catamaran, werkplatform, rivierpasagiercatamaran, offshore
supply catamaran.
In de literatuur worden MG-waarden genoemd welke
varieren van 5 tot 50 meter.
Natuurlijk moet ook de stabiliteitsoravang in deze be
schouwing worden opgenomen. Een schip met een hoge aanvang
stabiliteit maar geen vrijboord verliest snel zijn stabiliteitsoravang.
In verband met ontwerpeisen van de rompen (smal en
slank), de verbindingsconstructie, welke zich een behoorlijke
afstand boven water moet bevinden, en het tegengaan van het
overnemen van water, moet een catamaran een behoorlijke vrij
boord bezitten.
In verband met de optredende versnellingen zal men,
afhankelijk van de afmetingen en de toepassing van de cata
maran, extreme MG-waarden moeten voorkomen.
Gedrag in zeegang (6, 12, 13» 17» 18» 19)
In het algemeen wordt het zeegangsgedrag van een cata
maran geroemd. Er wordt echter bedoeld dat het platform - de
plaats tussen de rompen - vrij rustig is.
Bij recht van voren en van achterinkomende zee zal de
catamaran vanwege zijn slankere rompen relatief grotere duik
en stampbewegingen uitvoeren.
De slingerbewegingen zijn kort. De slingerhoeken zijn
klein behalve bij dwarsinkomende zee en bij bepaalde golf
patronen. Men zou kunnen stellen dat de catamaran de stand
van de golf inneemt.
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Bij de Russische catamarantrawler "Experiment" worden
bij windkracht 5-7» slingerhoeken van 3i° geregistreerd, bij
windkracht 7-9« slingerhoeken van 15°•
Alhoewel het platform zich dus vrij rustig gedraagt
moeten versnellingen van O,'* g in de zij en op het vooren achterdek niet onrealistisch worden genoemd. Daarbij niet
uit het oog verliezend dàt in de literatuur 0,1 g voor de
bemanning nog juist toelaatbaar wordt geacht.
Het N.P.L. (National Physical Laboratory) in Engeland
heeft proeven genomen met "anti-pitch" vinnen in de boegen
van een catamaranmodel. De bewegingen werde gestabiliseerd.
Niet alleen de stamp- en duikbewegingen werden minder, maar
er traden ook minder rukkende bewegingen op wat weer de
constructie van een catamaran ten goede komt.
Manoeuvreerbaarheid (*f, 17)
Door de vrij grote afstand tussen de schroeven is de
manoeuvreerbaarheid van de catamaran goed.
Om echter een goed inzicht te krijgen in deze materie
zullen nog een groot aantal manoeuvreerproeven met catamarans
in golftanks moeten worden uitgevoerd.
Dekoppervlak (16, 18, 19)
Eén van de voordelen van de catamaran is de grootte
van het dekoppervlak. Voor veerboten, pasagierschepen,
containerschepen, enz. kan de catamaran-uitvoering voordelen
bieden. De dekoppervlak-deplacement verhouding,

kan

wel 50% hoger liggen dan bij een enkelrompschip.
Bij een catamaranvissersschip zal, vooral bij de kleinere
schepen, deze winst niet zo groot zijn. Men zal namelijk gedeel
ten van de ruimten welke men verliest in de slanke rompen moeten
terugbinden op dekniveau, vooral ook omdat bij een enkelromp
vissersschip de inhoud van het schip groot is ten opzichte van
zijn lengte. Bij schepen onder de 25 meter zal het visruim in
zijn geheel naar het dek moeten worden verplaatst.
Constructie Cf, 12, 13, 1^, 15, 17, 23)
Een catamaran zal op een andere wijze moeten worden gecontrueerd dan een enkelrompschip. De verbindingsconstructie,
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Hieronder moet worden verstaan het gedeelte Tan het schip dat
de twee rompen aan elkaar verbindt, werkt in de gehele con
structie van het schip door. Dit wordt mede veroorzaakt door
de eis dat de "verbinding" bij de max. beladingstoestand zich
nog een behoorlijke afstand boven het water moet bevinden«
Uit berekeningen en proeven is gebleken dat:
. de grootste dwarskrachten en momenten optreden bij
dwarsinkomende zee bij lage snelheid en stilliggend
schip;
. de grootste wringende momenten optreden bij schuinvoorinkomende golven.
De volgende punten moeten daarom bij het construeren
van een catamaran in ogenschouw worden genomen en een intergrerend deel vormen van het gehele ontwerp:
. de relatieve hoogte van de "verbindingen" boven de
waterlijn;
• het vaargebied; dit i.v.m. het golfpatroon (golf
hoogte, golflengte en -periode);
. de te verwachten stamp- en duikkarakteristieken van
het vaartuig;
. de plaats van de voorkant van de verbinding ten op
zichte van de voorkant van de catamaranromp;
. de vorm en doorsneden van het schip in langs- en
dwarsrichting.
Men moet verder nog rekenen met een toename van het
materiaalgewicht van + 25# t.o.v. een vergelijkbaar enkelrompschip.
Visseri.jmethoden (20, 21, 22, 23, 2.k)
Een catamaran kan in principe bijna alle visserijmetho
den uitoefenen. Voor de Nederlandse visserij zou dat betekenen:
. de pelagische visserij
. de serai-pelagische visserij
. de grondtrawlvisserij
. de spanvisserij
. de boomkorvisserij.
Voor schepen die de pelagische ^ semi-pelagische en
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grondtrawlvisserij uitoefenen zouden alleen de grotere cata
marans in aanmerking kunnpn komen o.a. in verband met het
benodigde dekoppervlak en visruim(en) inhoud. Een catamaran
uitgerust voor bovengenoemde visserij zou het aantal visuren
per tijdseenheid kunnen opvoeren door het inhalen van het net
te laten samenvallen met het uitzetten van een tweede net.
Men vist dan met twee netten om en om. Er moet hier echter
worden vermeld dat deze techniek in de nabije toekomst ook
op enkelromp vissersvaartuigen zal worden toegepast.
Voor de spanvisserij biedt de catamaran geen enkel
voordeel. Een catamaran is inclusief twee bomen toch nog te
smal om alleen de spanvisserij uit te oefenen. Het uitoefenen
van de spanvisserij met twee catamarans is economisch gezien
volkomen onverantwoord.
Voor de boomkorvisserij zijn ook geen voordelen aan te
wijzen. Een enkelromp boomkorvissersvaartuig vist met twee
boomkorren. Een boomkorcatamaran kan, indien zeer speciale
voorzieningen zijn getroffen, misschien met drie netten vis
sen. Of echter met drie netten de vangst per tijdseenheid
verhoogd zal worden is zeer twijfelachtig.
Men kan dan ook stellen dat voor bovengenoemde visserijmethoden onder Nederlandse omstandigheden de catamaran geen
voordelen biedt uit het oogpunt van de visserijtechnische aspekten en rentabiliteit.
Kosten (11)

^Jaarwisseling '70/'71

Een zeer belangrijke vraag is: Wat gaat een catamaran
kosten? In het algemeen wordt gesteld dat een catamaran in
totaal + 30# duurder is dan een vergelijkbaar enkelrompschip.
Een Nederlands vissersvaartuig met een déplacement van

&
75° ton en een vermogen van 1300 APK kost £ 2,1 miljoen gulden.
Een vissersvaartuig met een déplacement van 370 ton en een
motorvermogen van 700 APK kost +1 à 1,1 miljoen gulden, dus
iets meer dan 50# van eerstgenoemd schip. Indien we gebruik
maken van bovengenoemde cijfers komen we op 2,8 à 3»0 miljoen
gulden voor een visserijcatamaran met een déplacement van +
750 ton en een motorvermogen van 2 x 650 pk; deze verhoging
vordt

veroorzaakt door o.a. deï
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. vrij gecompliceerde en zwaardere constructie;
. twee gescheiden voortstuwingsinstallaties;
• kostbare afstandsbedieningsinstallaties;
,.twee gescheiden visruimen;
. • groot huidoppervlak;
. verhoging van het aantal manuren per ton déplacement.
Naast de hogere bouwkosten hebben we dan nog de hogere
kosten van dokbeurten, van algemeen onderhoud en van haven-,
kanaal- en sluisgelden. Hieruit blijkt dus dat het bouwen van
een catamaran gezien de bouw- en bijkomende kosten alleen dan
verantwoord is( indien de eisen gesteld aan een schip niet
kunnen worden verwezenlijkt door een enkelrompschip.
Bestaande visseri.jcatamarans (22» 23* 2^)
De laatste jaren zijn in een aantal landen, waaronder
de Ver. Staten, Engeland, de Sovjet-Unie en Polen, visserij
catamarans gebouwd. FAO liet voor ontwikkelingshulp een aan
tal catamarans voor de garnalenvisserij bouwen met een lengte
van 1*f meter. In het algemeen is er echter over deze schepen
vrij weinig gepubliceerd, behalve foto's, algemeen plannen
en korte beschrijvingen. Een uitzondering hierop is de in
1968 in de Sovjet-Unie gebouwde catamarantrawler "Experiment".
Over dit schip is in de loop der jaren iets meer gepubliceerd.
De hoofdgegevens van het schip zijn als volgt:
o.a.

^0,00 m

1.1.
B
c
B

19,00 m

3^,80 m
7*30 m

H

^,08 m

Deplacement

= 950 ton bij een diepgang van 3 meter

Blokcoefficient = 0,56 (van de rompen)
Vermogen

= 2 x 300 APK

Aktie radius

» 27 dagen

Bemanning

= 32 personen

Ruiminhoud

= ^50 m3

Snelheid

= 9 knoop in rustig water

MG

= 17 à 19 meter
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De snelheid van dit schip is echter niet hoog bij het
geïnstalleerde motorvermogen.
Het getal van Froude van de "Experiment" is 0t25
Een deplacement-vermogen-snelheid vergelijking oet het
rijksonderzoekingsvaartuig "Tridens" en een bedrijfsvaartuig
de KW 8lf ziet er als volgt uit:
Type schip

Naam/nr.

Deplacement

Catamaran

Experiment

Enkelromp

Tridens

Enkelromp

KW 81

Vermogen

Snelheid

950 ton 600 APK

9 knoop

1080 ton 395 APK

9 knoop

770 ton +280 APK

+9 knoop

üit bovenvermeld overzicht blijkt, zoals uit modelproeven
eveneens is gebleken, dat bij catamarans onder de Fß s 0,3
geen winst (snelheid of vermogen) te behalen is.
Conclusie
Men kan stellen dat de "catamaranuitvoering" in onze
tijd, maar ook in de toekomst, nog vele toepassingen zal
vinden. Men kan bepaalde eisen aan een schip stellen, die
allee n kunnen worden voldaan door de catamaran. Men behoeft
alleen maar te denken aan bergingsvaartuigen, offshore supply
vaartuigen, oceanografische vaartuigen, rivierpassagierschepen,
enz.
Voor elk individueel catamaranontwerp zal echter gedu
rende de eerste jaren, in verband met het grote aantal ontwerpparameters, naast een groot aantal berekeningen ook model
onderzoek in vlak water en in golven onontbeerlijk blijven.
Ondanks een aantal voordelen is de toepassing van de
catamaran voor de Nederlandse visserij niet erg zinvol op
grond van de volgende punten:
• De aanvangstabiliteit MG van een catamaran is groot. Als
men de stabiliteit hanteert als de enige norm voor een
vissersschip kan men stellen dat in de meeste gevallen de
aanvangstabiliteit van een catamaran het wint

van een

enkel rompschip.

Benaming
Formaat

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet

Schaal

Gecontroleerd

A4

Getekend

Gezien

Rangschikmerk

13

Daartegenover kan echter worden gesteld dat bij een goed
ontworpen, vakkundig uitgerust, modern visserijschip de
stabiliteit ran het enkelromp vissersschip geen enkel pro
bleem behoeft op te leveren. De grote problemen die er op
dit gebied zijn geweest, waren in het algemeen het gevolg
van een stormachtige ontwikkeling - van kleine kustkotters
naar moderne multi-purpose vissersvaartuigen - en het toe
passen van vismethoden waarvoor de schepen niet gebouwd
waren en het ontbreken van stabiliteitsnormen.
. De voortstuwingsgraad van een catamaran is vooral bij de
lagere snelheden gunstiger dan bij een enkelrompschip.
Deze winst wordt echter meestal gereduceerd door weerstands
toename. De mate waarin de extra trekkracht wordt geredu
ceerd, hangt van elke individuele catamaranontwerp af.
. Reeele winst aan dekoppervlak zal een visserijcatamaran niet
hebben. Het grote verlies aan inhoud onderdeks van een
vissersschip moet worden gecompenseerd. Vooral bij kleinere
schepen (20 - 30 m) zal het werkdek in verhouding zelfs
kleiner worden.
Een catamaran heeft in het algemeen goede manoeuvreer
eigenschappen en een goede koersstabiliteit. De technische
ontwikkeling maakt het echter mogelijk dat ook een enkel
romp vissersschip deze eigenschappen kan bezitten.
• De weerstand van een catamaran is in een aantal snelheidsgebieden minder dan van een enkelrompschip. Optimale en
kritische snelheidsgebieden wisselen elkaar echter snel af.
De vrijvarende snelheid van vissersschepen valt in zo'n
gebied. Men zal dus extra pk's moeten installeren om een
kritisch gebied te passeren naar een optimaal gebied. Bij
een visserijcatamaran zal deze eigenschap dan ook meestal
nadelig uitwerken.
. Het gedrag in zeegang van een catamaran wordt vaak naar
voren gehaald als een pluspunt. Men moet echter stellen
dat in het algemeen de stamp- en duikbewegingen relatief
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groter zijn. Versnellingen in de zijden en op het achter
dek zullen in het algemeen het toelaatbare overschrijden.
• De constructie van «en catamaran is gecompliceerder dan
bij een enkelrompschip. De "verbinding" tussen twee rompen
vereist zeer veel aandacht. Golfpatronen moeten in beschou
wing worden genomen in verband met de optredende dwarskrach
ten, momenten en torsie*
• De kosten van een visserijcatamaran zullen • 30# hoger
liggen dan die van een vergelijkbaar enkelromp vissers
schip.
. De catamaran zal - wat de Nederlandse visserijmethoden be
treft - geen voordelen bieden. Voor de boomkorvisserij
zelfs nadelen, o.a. zwaardere belasting van het vistiaig,
de lier en de draden door de grotere versnellingen.
. Het aantal ontwerpparameters van een catamaran is zo groot
dat voor elk ontwerp modelproeven in vlak water en golven
zullen moeten worden uitgevoerd.
• De onderhoudskosten zullen bij een catamaran veel hoger
liggen o.a. door de dubbele voortstuwingsinstallatie,
groot oppervlak en niet te vergeten zeer kostbare helling
en/of dokbeurten.
. Het minder bemanning zal men op een catamaran niet kunnen
gaan varen. Vergeleken met een enkelromp schip zal men
meer machinekamer- en dekpersoneel nodig hebben.

IJmuiden, 16 februari 1971»
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Geschiedenis en ontwikkeling catamaran
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Fig. 4. Cartouche from Petty's Map of Ireland

p SST. t.O 8 O 3 tp IS W ?.$• 3p PEET.
SCALE POR MIDSHIP SECTION.
Flg. 7. Croes-Sactloiie of'Castalia'

Fig. 3. Model of Invention IT

Golfweerstand diagrammen

PREDICTION OP WAVE MAKING RESISTANCE RATIO FOR CATAMARAN
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THEORETICAL ESTIMATE OF TRIMARAN WAVE MAKING RESISTANCE RATIO
PREDICTIONS OF WAVE MAKING RESISTANCE RATIO POR CATAMARAN

MATHEMATICAL MODEL

S/l _ Q .go

U- en S-spantvorm

Kotter catamaran (discussie ontwerp)
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=

4,951 m

IQ00 APK

80 m3 visruim

-_R_

IJJ:

Benaming
Formaat

Auteursrecht voorbehouden volgen! de wet

Schaal

Gecontroleerd

Getekend

Gezien

Rangschlkmerk

Oïitwrp garnalen © a tassa ran

Key to general arrangement
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Wheelhouse
Crew
Galley-mess
Engineroom
Fish hold
Net store

7
9
8

10

11
12

W.C.
Fuel
Cable locker
Fore peak
Battery
F.W.

PRINCIPAL PARTICULARS
Length o.a.
l2-95m (42ft éin)
Length w.l.
..
12 15m (39ft lOin)
Breadth m'l'd ..
5 SSm (18ft 2in)
(7ft Oiri)
Depth to m.d. ..
2-15m
(4ft Bin)
Breadth of single hull
I'42m
lin)
Draught afc, laden
I-25m
26 tons
Gross register approx.
7 tons
•Deadweight, approx.
Propulsive power
Propellers No-blades-dia (approx)
2-4-0-6m
Speed, trials design draught
8-5-9 knots
Complement ..
..
..
,4
Capacities, fish hold
19m3 (b< if il2)
fuel oil
2-Sm3
(88fs8)'
fresh water
0'5m5
(I8fes)
Classification—Lloyd's Register Rules 7or
reinforced plastic hulls with survey by
society of owner's choice.
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Algemeen plan catamaran "EXPERIMENT"
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