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DOELSTELLING

In het kader van het onderzoek naar hoog-openende
bodemnetten voor de visserij op rondvis zijn door
de Afdeling Technisch Onderzoek van het Rijksinstituut
voor Visserijonderzoek in de maand november 197^1 op
verzoek van het bedrijfsleven, metingen verricht aan
een semi-pelagisch vistuig tijdens het beoefenen
van de visserij op een vlakke grond en in de "punten"
(onderzeese duinen in de Zuidelijke Noordzee).

Met behulp van netsonde-apparatuur werd inzicht
verkregen in zowel de vertikale netopening als de
diepteloop van de onderpees, zodat door middel
van eventuele modifikaties aan het vistuig een
optimale visnamigheid kan worden bereikt.

WERKWIJZE BIJ HET ONDERZOEK

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van
de stand van het net ten opzichte van de bodem
tijdens het vissen werd de netsonde-transducer
steeds op een andere plaats van de bovenkant van
het net bevestigd.

Het steeds verzetten van de transducer is gedaan
om te bestuderen hoe het net, en voornamelijk de
onderpees zich gedroeg tijdens het passeren van
de "punten". Ook kon nu worden bekeken, wat de
invloed was van het vermeerderen c.q. verminderen
van de uitgevierde vislijnlengte op de visnamigheid
van het net, zoals vertikale netopening en diepte
loop onderpees.
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Tevens was het de bedoeling om, indien mogelijk,
de vangst te vergelijken met die van de in de
nabijheid vissende vaartuigen.

GEGEVENS VAN HET VAARTUIG

Het schip waarop de metingen zijn verricht, de
KG 8 "Hubbenadda", is van het type zijkotter met
platte spiegel. De trawlvisserij werd beoefend
vanuit de gieken (bevestigd aan de voormast
portaal konstruktie). De nettentrommel is op
het achterdek geplaatst.

De hoofdafmetingen van het vaartuig bedragen:

Lengte over alles

l.o.a.

24,10 m

Breedte

B

6,4-0 m

Holte

H

3,30 m

Bruto-tonnage

Brt

102

ton

De hoofdmotor levert zijn nominaal vermogen van
600 rpk bij een toerental van 750 omw/min en drijft
via een reduktiekeerkoppeling met een reduktieverhouding van 3»39 s 1 een schroef met vaste spoed
in straalbuis aan.

De KG 8 viste reeds gedurende enkele maanden, met
redelijk goed resultaat, in de "punten" op rondvis.

GEGEVENS BETREFFENDE HET VISTUIG
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Het door de schipper-eigenaar van de
KG 8, de heer I Bout, en de fa. Erasmus uit
Breskens ontworpen net ( met zijstukken) was
semi-pelagisch opgetuigd.

De afmetingen van dit

net zijn:
- lengte bovenpees

31 meter

- lengte grondpees

^1 meter

- lengte zijpees

18 meter

- totale lengte van
het net

^
63,25

meter

Voor de verdere konstruktie en de vorm van het
net wordt verwezen naar figuur 1.
De boven- en onderpees zijn vervaardigd uit ge
vlochten nylon. Langs de onderpees is een dikke
nylon grondpees bevestigd.

De optuiging van het net is weergegeven in fi
guur 2. De loop van de vislijnen is: vanaf de
winch via schijven op de buiskap (bak) en hangerblokken
in de top van de gieken naar een schakel aan het
eind van de vislijn (punt A). De diameter van
de vislijn is 2b mm. De bovenstrop, vervaardigd
van 12 mm mijnendraad, heeft een lengte van
25,80 meter en loopt vanaf de schakel aan het eind
van de vislijn (punt A) naar de bovennok van het
net (punt B).

In punt B (de bovennok) komen de bovenpees, de
bovenvlerk en de bovenzijde van het grote zijstuk
bij elkaar. De onderkabel, diameter 2k mm en
lengte 25 meter, loopt vanaf de schakel aan het
eind van de vislijn (punt A) naar het aangrijpings
punt van het visbord (punt C).

De visborden zijn van hout met stalen beslag en

-3-

hebben de afmetingen 2,80 x 1,10 meter en een
gewicht van circa 700 kg per stuk. De achterkant
van het visbord is met de punten D en E aan het
net bevestigd. In punt D zijn de onderzijde van
het grote zijstuk en de bovenzijde van het kleine
zijstuk bij elkaar ingesloten. In punt E (ondernok) zijn de grondpees, de ondervlerk en de
onderzijde van het kleine zijstuk ingesloten.

De twee buiktouwen (in de tekening aangeduid
door pezentouw), die elk 5 vadem uit het midden
van de grondpees bevestigd zijn, lopen buiten
het net om via ogen op de onder- en de bovennaad
naar de bovenpees (zie figuur 7).

De grote, rond het net liggende, strop (V-strop)
loopt door ringen die aan de vier naden zijn
bevestigd, en is door een nylon thuishaler met
de bovenpees verbonden (zie figuur ?)•

Het kuiltouw is aan de ene kant bevestigd aan de
verdeelstrop bij de kuil en aan de andere kant
vastgemaakt aan de bovennaad (aan S.B.-zijde)
ter plaatse van de rond het net liggende strop.
De verdeelstrop wordt gebruikt om de kuil met
vis aan boord te brengen.

HET UITZETTEN EN HALEN VAN HET VISTUIG

1. Uitzetten:

Bij het uitzetten van het vistuig staan de gieken
in de ^5° stand (hoek die de giek maakt met de
horizontaal). De bovennokken en de visborden
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waaraan de ondemokken zijn bevestigd, hangen
in de giekblokken. De boven- en ondervlerken
hangen van deze positie gestrekt naar het achter
schip waar ze, door de op bolders vastgemaakte
buiktouwen (pezentouwen), bij elkaar gehouden
worden. Het overige netwerk is, door middel van
de rondom het net liggende strop, dubbel op de
nettentrommel gedraaid; uitgezonderd het achternet dat vanaf de nettentrommel aan stuurboordszijde
naar voren ligt (figuur 3).

Als het schip nog voortgang heeft door het water,
wordt de kuil aan stuurboordszijde over boord
gezet (figuur 4), waarbij de schroef stilstaat.
Het achternet en kuiltouw komen op deze manier
achter het schip aan de nettentrommel te
hangen (figuur 5).

De schroef wordt nu in zijn werk gezet en het
vaartuig vaart langzaam vooruit. Het netwerk
dat dubbel op de nettentrommel is gewonden wordt
vervolgens uitgevierd. Als het gehele net is
uitgevierd komt het net strak aan de op bolders
belegde buiktouwen te staan (figuur 6).

De thuishaler van de rondom het net liggende
strop wordt van de nettentrommel losgemaakt en
aan de bovenpees bevestigd. Nu worden buiktouwen
(pezentouwen) losgemaakt van de bolders en ook
aan de bovenpees bevestigd. Het gehele vistuig
hangt nu gestrekt in de giekblokken (zie figuur 7).

Het toerental van de hoofdmotor wordt opgevoerd
(halve vermogen: ca. ^+00 omw/min), en de kabels
(stroppen) worden gevierd. Als de kabels gevierd
zijn, worden de gieken in de horizontale stand
gebracht.
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Het toerental van de hoofdmotor wordt verder
opgevoerd (bijna volle kracht) en de vislijnen
worden zover gevierd, afhankelijk van de water
diepte en bodemkonditie, tot de juiste lengte
is bereikt. Het schip is nu vissende (figuur 8).

2.

Halen:

Voor met het halen van de vislijnen wordt
begonnen, moet het toerental van de hoofdmotor
worden teruggeregeld naar circa **00 omw/min
(half vermogen).

De vislier wordt nu in bedrijf gesteld. Gedurende
het halen van de vislijnen worden de gieken
weer in de ^5°-stand gebracht. Achtereenvolgens
worden de vislijnen en de kabels op de vislijn
trommels gewonden. Als de visborden en de
bovennokken in de respektievelijk giekblokken
in de toppen van de gieken zijn gekomen, wordt
het opwinden beëindigd (zie figuur 9)-

De bovenpees staat nu strak gespannen vanaf
het bakboordsgiekblok (in de top van de giek)
via de achterspiegel naar het stuurboordsgiekblok. Het toerental van de hoofdmotor wordt nu
teruggebracht naar de positie "langzaam vooruit".

De thuishaler wordt losgemaakt van de boven
pees en aan de nettentrommel bevestigd. Ook
worden nu de buiktouwen (pezentouwen) losge
maakt van de bovenpees. Via de bolders worden ze
naar de verhaalkoppen van de vislier gebracht.
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Door het opwinden van de buiktouwen (om de verhaalkoppen) worden de boven- en ondervlerken bij
elkaar gebracht. Als het geheel tussen de top
van de giek en bolders strakstaat worden de
buiktouwen op de bolders belegd (zie figuur 10).

De nettentrommel wordt nu in zijn werk gezet en
gaat de thuishaler met aansluitend het achternet
opwinden. Daar de thuishaler is bevestigd aan de
rondom het net liggende strop (V-strop) wordt
hierdoor het achternet dubbel om de nettentrommel
gedraaid. Het binnenhalen van het achternet
wordt voortgezet tot aan het punt waar het kuiltouw aan de stuurboordsbovennaad van het net is
bevestigd.

Het kuiltouw wordt hiervan losgemaakt en, bij
gelijktijdig verder binnenhalen van het net,
onder de vlerken door naar de verhaalkop van
de vislier gebracht. De nettentrommel wordt
stil gezet. Er is nu nog voldoende achternet
buitenboord om het zogenaamde "pakken of boxen"
in de stuurboordszijde mogelijk te maken (fi
guur 11).

Het vaartuig draait nu stuurboord uit. Hierdoor
komt het achternet, dat zich nog buitenboord
bevindt, schuin achter het schip te staan. De
reduktiekeerkoppeling wordt in de "achteruit
stand" gezet tot dat de vaart uit het schip
is, waarna de schroef gestopt wordt (zie
figuur 12). Tijdens deze manoeuvre wordt er zorg
voor gedragen, dat bij het uiteindelijk stil
liggende schip de wind aan stuurboord inkomt.
Hierdoor wordt voorkomen dat het schip naar het
net toedrijft, waardoor het netwerk in de schroef
zou kunnen komen.
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Het kuiltouw wordt, met behulp van de verhaalkop,
binnengehaald, en trekt het achternet langs de
stuurboordszijde van het schip (figuur 13)«
Het losvallende netwerk wordt met de hand
zover mogelijk ingehaald en met behulp van een
strop belegd. Het eind van de jomper wordt
nu aan de verdeelstrop bevestigd en stijf gezet,
waarna het kuiltouw van de verhaalkop kan
worden losgemaakt.

De kuil met de inhoud van gevangen vis wordt
met de jomper naar voren gebracht, binnengehaald
en boven de vislast leeggestort (figuur 1*0.

Indien er nog een gedeelte van de vangst voor
de verdeelstrop is achtergebleven dan wordt de
kuil weer dichtgemaakt en buitenboord gebracht.
De verdeelstrop glijdt weer open. De reduktiekeerkoppeling wordt in de "achteruit-stand"
gezet; het schip vaart achteruit. Het restant
van de vangst kan nu de kuil binnenstromen.
De vaart wordt uit het schip gehaald en de kuil
wordt weer aan boord gebracht en boven de
vislast geleegd.

ENIGE OPMERKINGEN OVER DE VISNAMIGHEID VAN HET
VISTUIG

Algemeen kan worden gesteld, dat bij een semipelagisch opgetuigd vistuig de ondervlerken
van het net óf rechtstreeks, óf via kabels aan
de visborden bevestigd zijn.

Bij het hiervoor

besproken vistuig zijn de ondervlerken rechtstreeks
aan de visborden bevestigd (zie figuur 2).
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Eén van de nadelen van deze manier van optuigen is,
dat de scheerwerking van de visborden alleen op
de onderzijde van het net werkt. Dit heeft tot
gevolg dat de horizontale netopening aan de
onderzijde van het net groter is dan aan de
bovenzijde.

Een remedie hiervoor is door, zoals ook bij de
hoog-openende bodemtrawl wordt toegepast, op de
bovennokken van het net scheerbordjes te bevestigen.
De bevestiging moet dan zodanig zijn dat de scheer
werking van deze bordjes meer zijdelings (naar
buiten) dan naar boven gericht is.

Een semi-pelagisch opgetuigd vistuig heeft een
vrij grote vertikale netopening. Dit wordt ver
oorzaakt doordat (zie figuur 2):
a.

De ondervlerken (en onderpees) door
de visborden aan de grond worden gedwongen
N.B. De mate hiervan hangt af van de
verhouding uitgevierde vislijnlengte
ten opzichte van de waterdiepte.

b.

De bovenvlerken (en bovenpees) door
middel van de bovenstroppen aan de schuin
omhoog lopende vislijnen zijn bevestigd.

Bij een semi-pelagisch opgetuigd vistuig voor
het vissen op een vlakke bodem zijn in het algemeen
tussen de visborden en ondervlerken onderkabels
bevestigd. Dat deze manier van optuigen, bij het
hiervoor besproken vistuig, niet is toegepast
heeft de volgende oorzaak: de gedachtengang was,
dat bij het vissen op rondvis in de "punten"
(onderzeese duinen in de Zuidelijke Noordzee)
de optuiging zodanig moest zijn dat, bij het
passeren van de "punten" het net direkt de loop
van de visborden zou kunnen volgen.

-9-

Indien men bij het vissen in de "punten" onderkabels
toepast, dan zullen deze, nadat de visborden de
bovenkant van een "punt" gepasseerd zijn, door de
grond gaan snijden. Het vistuig gaat op deze
wijze "happen". Door dus de ondervlerken direkt
aan de visborden te bevestigen, was de verwachting
dat men de "diepten" tussen twee "punten" zou
kunnen bevissen zonder dat het net zou "happen"
(of in ieder geval in veel mindere mate dan
bij het vissen met onderkabels).

Op de KG 8 wordt de hiervoor genoemde visserij
methode vanuit de gieken beoefend. Het voordeel van
het vissen met de borden vanuit de gieken is, dat
men hierdoor al gelijk een vrij grote horizontale
opening van het net bereikt. Deze zal tijdens het
vissen nog door de uitscherende werking van de
visborden vergroot worden.

De afstand giekblok in de top van de bakboords
giek tot giekblok in de top van de stuurboords
giek bedraagt bij de KG 8 circa 20 meter.
Bij het vissen over het achterschip vanuit de
visgalgen zou deze afstand circa 6,5 meter
bedragen (bij een zijtrawler komen de vislijnen
zelfs uit hetzelfde punt, de sliphaak). De horizon
tale netopening moet dus in het laatste geval
grotendeels worden verkregen door de uitscherende
werking van de visborden.

In de maand november 197'* is er met de KG 8 ge
vist in de Zuidelijke Noordzee en, bij slecht
weer, voor de ingangen tussen de Zuid-Hollandse
en Zeeuwse eilanden. In deze periode was, vanwege
het vele slechte weer, het water erg troebel
("dik water").
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De vissoorten waarop werd gevist (kabeljauw en
wijting) zijn in deze tijd van het jaar nog
niet paairijp. Ze houden zich dan ook nog niet
ylak langs de bodem op, maar verspreid op enige
afstand ervan (vooral wijting bevindt zich
nogal vrij ver van de bodem).

Door verandering van de verhouding uitgevierde
vislijnlengte ten opzichte van de waterdiepte
kan men de vertikale netopening variëren (van
circa 6-8 meter). De maximale netopening van
7 meter wordt bereikt bij een verhouding van
uitgevierde vislijnlengte ten opzichte van de water
diepte van circa 3 : 1 .

Bij deze verhouding lopen de visborden nog over
de bodem. Het midden van de grondpees bevindt zich
1
dan echter 1 - l-^ meter boven de bodem. Het
vermeerderen van de uitgevierde vislijnlengte
bij gelijkblijvende waterdiepte heeft een
vermindering van de vertikale netopening tot
gevolg. Aan de hand van figuur 15 is dit te
verklaren.

De steilheid van de vislijnen zal, door vermeer
deren van uitgevierde vislijnlengte, afnemen.
De ingesloten hoek tussen de boven- en onderkabels
(stroppen) neemt hierdoor af met als gevolg een
vermindering van de vertikale netopening. Een
ander gevolg van het vermeerderen van de uit
gevierde vislijnlengte bij gelijkblijvende
waterdiepte is, dat de grondpees dichter langs de
bodem gaat lopen. De staande zijden van het net
zullen niet meer geheel vertikaal gestrekt staan.
Hierdoor wordt er minder aan de onderzijde van
het net (ondernokken en grondpees) getrokken.
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Algemeen kan bij deze optuiging worden gesteld dat:

1.

Vermeerderen van de uitgevierde vislijn
lengte bij gelijkblijvende waterdiepte
heeft een verkleining van de vertikale
netopening tot gevolg, echter de grondpees
gaat dichter langs de bodem lopen.

2.

Verminderen van de uitgevierde vislijn
lengte bij gelijkblijvende waterdiepte
heeft een vergroting van de vertikale
netopening tot gevolg, maar de grondpees
gaat verder van de bodem lopen.

Figuur 16 laat netsonde diagrammen zien

waarop

duidelijk,bij verschillende verhoudingen water
diepte ten opzichte van uitgevierde vislijn, de
verschillen zijn te zien van de diepteloop grond
pees en de vertikale netopening.

Het vergroten van de vertikale netopening kan ook
op een andere manier worden verkregen, namelijk door
het plaatsen van zogenaamde snijbordjes op de
bovenpees. Maar ook bij deze aanpassing geldt dat,
bij vergroting van de vertikale netopening, de
grondpees verder van de bodem gaat lopen. Door het
verzwaren van de grondpees met ketting kan men
dit 1 aatste weer nivelleren. Alleen moet men
bij deze optuiging van het vistuig (semi-pelagisch)
meer gewicht aan ketting in de grondpees aan
brengen dan bij andere bodemtrawls.

Resumé:

Met het hiervoor besproken vistuig kan in eerder
genoemd jaargetijde goed op rondvis worden gevist.
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De vis bevindt zich dan verspreid op enige afstand
van de bodem. De grote vertikale netopening kan
nu v /orden benut.

Een ander voordeel is, dat de grondpees niet zo
dicht langs de bodem loopt, waardoor het ondernet
minder aan slijtage onderhevig is. Ook oneffenheden
aan de bodem (stenen e.d.) worden vermeden. Door
het rechtstreeks bevestigen van de ondervlerken aan
de visborden kunnen ook de diepten tussen twee
"punten" bevist worden. Na het passeren van zo'n
"punt" wordt het net door het gewicht van de
borden naar beneden gedwongen.

In een later stadium van het onderzoek kwam het bij
het "stijf aan de bodem vissen" herhaaldelijk voor,
dat de onderzijde van het net gescheurd was. Het
komende onderzoek, aangaande het ontwikkelen van
hoog-openende vistuigen voor het vissen in de
"punten" op rondvis, is er op gericht om ook dit
euvel ongedaan te maken.

IJmuiden, mei 1975

N.J. Pronk
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Gecontroleerd
Datum: 7-1-197S

Formaat

A4

lig. 7

Rangschikmerk 75-A-O 5 -12 - 5?a

Schematische

Voorstelling

Bov enaan z rcht.

Het schip is

Benaming

Voorstelling van het

vissende.

vissen

vanuit de gieken.
Formaat

TECHNISCH

V I SSER V 0 NDERZOEK.

AUTEURSRECHT
VOL GE N S

DE

VOORBEHOUDEN
WET.

Schaal
Getekend

Gecontroleerd

A4
Rangschikmerk

<ig.8

Schematische Voorstelling
Sovenaanzicht

Grond
pees.

Grond
•pees

Pezent ouw, on
der het net
doorlopend.

Pezentouw

De pezen touwen 2ijn
los van de bovenpees
genomen en om de kop
-pen van de winch
gelegd.

De vislijnen en kabels
zijn met de winch inge
-draaid tot de visbor
-den en bovennokken
van het net aan de top
-pen van de gieken
kwamen.

De thuishaler i s even
-eens los van de boven
-pees genomen en op
denettenrol bevestigd

Kuiltouw

Benaming

Voorstelling van het binnenhalen van het net bij het
vissen met borden vanuit de gieken-

TECHNISCH

VI SSE R VONDE R ZOEK

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

Schaal
Getekend W. Toe t,

Gecontroleerd
Datum: 7-1-1975

Formaat

A4

• ig.9

Rangschikmerk"?5~A-0 5 -12 - 57a

Schernatische Voorstelling
Bovenaanzicht

G rondpees

De pezentouwen zijn met de winch
zover mogelijk ingehaald, doordat
deze rondom h et net lopen worden de
vlerkeinden van het net gelijktijdig
gebundeld tegen het achterschip
omhoog getrokken.

Dethuihaler is reeds gedeel
telijk met de ne 11en t r o mmeI
in gedraai d.

Benaming Voorstelling van het binnenhalen van het net bij het
vissen met borden vanuit de giekenTECHNISCH

VISSERYONDERZOEK

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET-

Schaal
Getekend W. Toe t.

Gecontroleerd

Datum:

9-1-1975

Formaat

A4

lig.10

Rangschikmerk75-A- O5 *12 - 57 b

Schematische Voorstelling
Bovenaanzicht

Grond pees

Grondpees

De pezentouwen zijn los van de winchkoppen
genomen en op de achterbolders vastgezet
zodat de koppen van de winch vrij kwamen.
Doormiddel van de thuishaler is het net
dubbel op de nettenrol ingedraaid tot het
voornet binnenboord was, de rest van het
achternet met de kuil hangt nog buitenboord.
Rondom kuil
lopen de ver deeI st ro p.

Benaming

Het kuiltouw waarvan het
eind op de naad was vastge
zet is losgenomen en onder
de vlerk door naar voren
genomen en om de winch kop gelegd, hiermee kan
het achternet met de kuil
in de zij worden gehaald.

Voorstelling van het binnenhalen van het net bij
het vissen met borden vanuit de gieken.

TECHNISCH VISSER YONDERZOEK
AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

Schaal
Getekend W, Toe t.

Gecontroleerd
Datum;

1 3 - 1 -1975

Formaat

A4

* i g .11

Rangschikmerk75-A - 0 5 "12 -57C

Schematische Voorstelling
Bovenaanz icht

Als het

loshangende

schroef is, wordt
achternet met
doormiddel

Benaming

netwerk

een paar

de kuil naar

van het

TECHNISCH

slagen

achterschip is

opgehaald

en vrij

van de

achteruit gedraaid. Hierdoor zal het

stuurboord

en

naar voren

wegstromen

en kan

kuiltouw in de zij worden gehaald.

Voorstelling van het
bij het

op het

vissen met

VISSERYONDERZOEK

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

binnenhalen van het net

borden vanuit de
Schaal
Getekend W.Toet .

gieken.

Formaat

Gecontroleerd

A4

Datum .14-1 -1975

(ig. 12

Rangschikmerk -JS A-05 -12 -57d

Schemat ische Voorstelling
B oven aanz icht

4

Het achternet is doormiddel van het kuiltouw me de winch in de zij gehaald, het loshangende
achternet kan nu voor zover als nodig is in de zij worden binnengehaald en vastgezet.
Het eind van de'jumper kan a a n de verdeelstrop worden bevest igd , waarna het kuiltouw
los van de winch kan worden genomen en de kuil met de daarin gevangen vis kan met
de jumper naar voren worden gebracht.

Benammg

Voorstelling van het binnenhalen van het net bij
he^ vissen met borden vanuit de gieken.

TECHNISCH

VISSERYONDERZOEK

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

Schaal
Getekend W .T o e t.

Gecontroleerd
Datums 16-1-1975

Formaat

A4

»ig. 1 3

Rangschikmerk75-A -05 -12 -5 7*

Schematische

Voorstelling

Bove n aa nz i cht

H e t a c h t e r n e t i s i n d e z i j o p g e h a a l d e n v a s t g e z e t . D e j u m p e r ifc a a n d e v e r d e e l s t r o p
vastgemaakt waarna het kuiltouw van de winch kon worden losgegooid.
Met de jumper is de kuil naar voren. De kuil met de vangst
boven de vislast worden binnengehaald en leeggestort.

Benaming

kan op het

Voorstelling van het binnenhalen van het net bij het
vissen met borden vanuit de gieken.

TECHNISCH VISSERYONDERZOEK

Schaal

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

Getekend W. Toet.

Gecontroleerd
Datum;

20-1 -1975

voordek

Formaat

A4

fig.14

Rangschikmerk 7 S A-05-12 -57*
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Benaming

V O
*

<u
E ut

Voorstelling van de verandering in de vertikale netopening bij
verschillende lengten afgevierde vislijn, als met de bovenstrop
bevestigd op de vislijn wordt gevist.

TECHNISCH

VISSERYONDERZOEK

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN
VOLGENS DE WET.

Schaal

1.200

Getekend W- Toet

Gecontroleerd
Datum:

1-5-1975

Formaat

A4
Rangschikmerk 75-A-O 5-12-59
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grondpees

bodem

_

Verhouding waterdiepte : vislijnlengte
Verticale

netopening

- - ->••••

--

r•

- '•

1 ! 3

6-8 m

I
grondpees

bodem

Verhouding

waterdiepte : vislijnlengte

Verticale netopening

1 !4

5-7m
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