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1. INTRODUCTIE
Het ontwerp en de bouw van Nederlandse vissersvaartuigen is jarenlang een
ambachtelijke bezigheid geweest, waarbij introductie van nieuwe technieken niet gemeden
werd. Uitgangspunt was veelal vangstvergroting en als schipper-eigenaar koploper zijn en
blijven. Scheepsbouwkundige innovaties en optimalisaties werden gereserveerd
ontvangen, omdat boven alles op safe gespeeld moest worden i.v.m. vangstefficiëntie en
het vele slechte weer op de Noordzee.
De ontwerpmethode van vergelijkingsschepen en semi-seriebouw was hierbij regel.
Overcapaciteit en daardoor een toenemende overheidsregelgeving, maar ook mogelijke
wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden, dwingen de potentiële opdrachtgevers en
ontwerpers tot gewijzigde ontwerpuitgangspunten en een iteratieve ontwerpmethode.
Alvorens hierop in te gaan volgt eerst enige informatie vanuit welk visserij
onderzoekperspectief dit gebeurt en wat de stand van zaken is. Tenslotte wordt ingegaan
op (deel) ontwerpverbeteringen, zonder dat het ontwerp en layout ingrijpend veranderd
wordt.

1.1

Visserijonderzoek

In Nederland zijn een aantal instituten en de L.U. Wageningen, die zich met visserijon
derzoek bezig houden:
- RIVO

.

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek te IJmuiden
onderzoekdisciplines:
- biologie, techniek, chemie, aquacultuur

- IVP - TNO

.

Instituut voor Visserijprodukten TNO te IJmuiden
onderzoekdisciplines:
- viskwaliteit en produktvernieuwing

- LEI

.

Landbouw Economisch Instituut te Den Haag
onderzoekdisciplines:
- visserij-economie en marketing

-LU

.

Landbouw Universiteit te Wageningen
onderzoekdisciplines:
- biologie, visteelt.

Het RIVO is één van de onderzoekinstituten ressorterend onder de Directie Land
bouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Het instituut is
sedert 1955 gevestigd in een modern laboratorium te IJmuiden, een belangrijke Neder
landse visserijhaven. Het personeelsbestand omvat een 75-tal medewerkers.
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Fig. 1 RIVO
De aktiviteiten van het instituut hebben tot doel het door toegepast wetenschappelijk
visserijonderzoek bij te dragen tot het oplossen van problemen in de Nederlandse visserij,
enerzijds richting overheid t.a.v. beleidsvraagstukken, maar anderzijds ook naar het
visserijbedrijfsleven. Het biologisch visserijonderzoek bestaat al 100 jaar en het
technische onderzoek ruim 25 jaar.
Het karakteristieke van visserijonderzoek is de interrelatie tussen de vele vakdisciplines
als schematisch weergegeven in fig. 2.
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Fig. 2. Interrelaties visserijonderzoek (FAO Fisheries Technical Paper 199).
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Kennis en ervaring van visgedrag en visbestanden (biologie, oceanografie, hydrografie,
meteorologie) is essentieel om een zo goed mogelijk visserijwerkplatform (maritieme
technieken) te ontwerpen met optimale opsporings- en vangstmogelijkheden
(hydrodynamica, hydroakoustiek, vismethoden en vistuigen), waarbij visbehandeling en
verwerking aanboord de basis is voor een rendabele bedrijfsvoering (viskwaliteit,
marketing, economie).
Het maritieme technische visserijonderzoek houdt zich bezig met het ontwerp, de bouw,
het operationele gebruik en exploitatie van (zeegaande) vissersvaartuigen en de hierop
gebruikte vistuigen.
Inherent aan het vakgebied is de scheepsbouwkundig (maritiem) visserijontwerper de
aangewezen persoon om visserij-(bedrijfsleven) en onderzoekresultaten (RIVO) in de
juiste verhouding in vissersvaartuigen te integreren.
Aangezien het visserijonderzoek grensoverschrijdend is, is internationale visserij
samenwerking vanzelfsprekend, o.a. door een actieve Nederlandse participatie in ICES
verband (Internationale Councel for Exploration of the Sea).

1.2

Nederlandse zeegaande vissersvaartuigen

De Nederlandse zeegaande vissersvaartuigen worden sedert jaar en dag onderverdeeld in
2 karakteristieke groepen, de Grote en Kleine Zeevisserij (trawlers resp. kotters),
waarvoor het LEI, afd. Visserij jaarlijks de aantallen en bedrijfsresultaten rapporteert.
Voor de peildatum 31 dec. 1987 zijn deze in tabel 1 weergegeven tesamen met de te
vangen vissoorten.
Kengetallen
1987

Aantal Opvarenden Motorver
mogen

Besomming Vissoorten

Kotters

615

ƒ 734 10,6= demersaal
(schol,tong
garnalen, kabel
jauw, wijting,
schelvis)

2994

403.000 kW
(548.000 pk)

Vriestrawlers

15

397

48.500 kW
(66.000 pk)

ƒ 161 10,6= pelagisch
(haring, hors
makreel,
blauwe wijting)

Tabel 1. Nederlandse zeevisserijvloot
Naast deze zeegaande visservaartuigen zijn er nog een tweetal typen schepen, die uit
sluitend in de Nederlandse estuaria op bodemschelpdieren vissen, de mosselkotter (# 80,
besomming 70x10^,=) en het kokkelvaartuig (# 36, besomming 50x10^,=), waarop hier
verder niet wordt ingegaan
De Nederlandse kotter kan worden gekarakteriseerd als een klein tot middelgroot
vissersvaartuig, relatief kort m.b.t. het geïnstalleerde vermogen en geschikt voor aanvoer
van verse vis (weekreizen, vistijd/stoomtijd = 80/20) Meer dan 70% van de kotters is
uitsluitend ontworpen en gebouwd voor de boomkorvisserij (Engels Kanaal - 57° NBr.,
10-200 m waterdiepte), waardoor tussentijdse of latere omschakeling naar andere
vismethoden en/of visgronden vanuit bedrijfseconomische overwegingen onrendabel is.
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Fig. 3

kotter.
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Fig. 4

demersale visserij.

-6-

De karakteristieke constructie is een enkeldeks casco met aanzienlijke kimtilling en
stuurlast, een verlengd bakdek en de opbouw achter. De onderdekse layout is van voor
naar achtersteven: voorpiek, visruim ( 0°C) en nettenruim, machinekamer en accomodatie.
Het visruim is voor aanlanding van verse platvis ruim overbemeten. Vanuit de gieken aan
de portaalmast op het voorschip worden 2 boomkortuigen over de grond gesleept. De
vissnelheid is 5-7 kn., bereikt m.b.v. een voor de vissende conditie ontworpen
voorstuwingsinstallatie met een geïnstalleerd vermogen van 75-3200 kW (100-4400 pk)
(snel of middensnellopende dieselmotoren, omkeerreduktiekast, 4 bladschroef in
straalbuis met vaste spoed en maximale diameter). De lengte varieert van 20-45 m en de
bemanning bestaat uit 2-7 personen. Opvallend is het sterk toegenomen aantal 300 pk
kotters en het aantal grote kotters (> 2000 pk).
In tabel 2 is een overzichtstabel (LEI) gegeven met het aantal vaartuigen verdeeld naar
regio, motorvermogen en leeftijd, terwijl in bijlage 1 de beschrijving (inrichting,
uitrusting) van een moderne representatieve boomkorkotter is opgenomen.
1981

1982

1983

1984

1985

1986

Regio
- Moord
- Zuid

442
121

448
119

457
138

480
145

461
149

463
157

456
155

Totaal

563

567

595

625

610

620

611

Leeftijd
0 - 1 0 Jaar
11 - 20 Jaar
meer dan 20 Jaar

214
184
165

223
169
175

231
170
194

219
179
227

202
187
221

J98
187
235

218
171
222

Totaal

563

567

595

625

610

620

611

16
43
43
45
49
10
66
63
59
70
53
37
9

14
37
46
43
63
9
60
61
53
68
54
42
17

14
36
49
42
78
6
54
60
53
66
56
53
28

13
43
60
47
97
4
45
53
47
66
51
59
40

8
33
56
44
113
4
45
45
40
63
51
63
45

8
33
60
51
124
3
42
43
38
54
52
62
50

8
26
56
48
127
3
40
37
34
50
52
64
66

Totaal

563

567

^95

625

610

620

611

Gemiddeld motorver
mogen (pk)

765

794

837

840

675

870

950

Motorvermogen (pk)
1- 100
101- 150
151- 200 •
201- 260
261- 300
301- 400
401- 600
601- 800
801-1100
1101-1300
1301-1500
1501-2000
2001-

1)
Bron:

1987 1)

Voorlopige cijfers.
Directie van de Visserijen; Scheepvaart-Inspectie; LEI.

Tabel 2 Samenstellling Nederlandse kottervloot.

Het tweede type Nederlandse zeegaande vissersvaartuig is de diepvrieshektrawler,
eveneens ontworpen en gebouwd voor één specifieke visserymethode: het pelagisch
vissen vanuit de hekgalg op bijvoorbeeld haring en makreel (Noordzee, Atlantische
Oceaan). De visverwerking (platenvriezers) en routing (verpakking) aan boord resulteert
in diepvrieshalffabrikaten. In tegenstelling met buitenlandse vriestrektrawlers wordt in
Nederland geen gebruik gemaakt van de slipway; • (kwaliteitverlies vis).
De karakteristieke indeling is een hoofddek (visdek en accommodatie achter 1/2 L) en een
tussendek (viskoeltanks achter 1/2 L en voor ruime diepvriesopslagruimten).
Ter vergroting van de invries- en opslagcapaciteit is een kleine machinekamer zo ver
mogelijk naar de achtersteven gesitueerd met ervoor dubbele bodemtanks over 2/3 L.
De visssnelheid is 4-6 kn. met een zowel voor de vissende, invries-, als vrijvarende
conditie ontworpen voortstuwingsinstallatie met een geïnstalleerd vermogen van 30007000 kW (4000 - 10.000 pk), incl. een invriesvermogen van 700-2000 kW (1000 - 3000
pk) (vader- zoon opstelling, grote PTO generator, tandwielkast, 4 blads verstelbare
schroef in een straalbuis). De lengte varieert van 80-110 m. Afhankelijk van de afstand tot
visgronden en goede visserij duurt de reis 4-6 weken (EG-wateren). De bemanning

-7 -

bestaat uit 25-45 personen. In tabel 3 is een overzichtstabel gegeven van het aantal
schepen en de (LEI) indeling naar leeftijd en motorvermogen van 1981 t/m 1987.
Opvallend is de jonge leeftijd en sterk toegenomen schaalvergroting van de laatste paar
jaar.

Fig. 5

vriestrawler.

Fig. 6

pelagische visserij.

Overzicht van de vloot van de grote zeevisserij
(per 31 december)
1981
Totaal:
rederij en
yrieshektrawlers
notorverm. (1.000 pk)
tonnage (1.000 brt)
opvarenden
Gemiddeld per schip:
motorvermogen in pk
tonnage in brt
lengte in meters
leeftijd in jaren
opvarenden
Bron:

1982

1983

1984

1985

1986

1987

8

?

8
24
54
14
453

8
26
64
17
511

8
28
74
21
567

8
27
82
24
586

8
22
75
23
499

15
66
21
397

8
13
59
19
346

2268
586
58
7
19

2478
658
60
7
20

2653
738
63
7
20

3054
896
67
7
22

3402
1026
71
6
23

4420
1408
81
3
26

4515
1469
84
4
27

Scheepvaartinspectie, LEI.

Aantal vrleshektrawlers naar motorvermogen en leef
tijd (per 31 december)

Motorvermogen:
1300-1600 pk
2000-2300 pk
2500-2800 pk
3200-3600 pk
4000-4400 pk
5000-5800 pk
6600-7500 pk
Leeftijd:
0- 5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
Bron:

1984

1985

1986

1987

-

-

-

-

1

-

-

-

-

9
1
4
5
2
1

1

-

13
2
5
5
2

4
5
4
1

3
4
4
1

9
14
4
1

12
9
6

12
3
7

14
1

10
2
1

-

-

-

-

1981

1982

1983

2
17
2
3
-

1
. 17
2
4
2

1
16
2
5
4

-

-

-

-

4
18
2

7
16
3

-

-

Scheepvaartinspectie, LEI.

Tabel 3. Samenstelling Nederlandse vriestrawlervlooL

-

2. ONTWERPUITGANGSPUNTEN
2.1

Algemeen

Wat de zeegaande vissersvaartuigen betreft zijn er de laatste 25 jaar twee typen
uitgekristalliseerd die ontworpen zijn voor één specifieke, doch uiterst effeciënte vis
serijmethode.
- de boomkorkotter met verse vis aanvoer (weekreizen)
- de diepvriestrawler met ingevroren produkten (maandreizen)
Deze vangstmethode met de bijbehorende visverwerkingsinstallaties bepalen in hoofdzaak
de layout en uitrusting. Omdat de Nederlandse (kotter) visserij geen grote Rederijen met
meerdere schepen kent, is een ontwerpafdeling en grootschalige ontwerpbenadering niet
aanwezig. De (schipper) eigenaren hebben veelal een jarenlange vertrouwensrelatie met
een visserijwerf, dikwijls een af-c.q. inbouwwerf; waarbij casco's, betimmeringen en
diverse scheepsinstallaties aan derden worden uitbesteed. De inrichting en uitrusting
geschiedt in nauw overleg met de schipper. Uitgebreide bouwbestekken met bouwtoezicht
van derden kwam in deze sektor nauwelijks voor, alhoewel dit door intrede van betaalbare
personal computers (scheepsbouwprogrammatuur, tekstverwerkers, kostenspecificaties)
al snel achterhaald is.
In de kottersektor zijn de wensen van de schipper t.a.v. scheepsgrootte en schroefvermogen een duidelijke zaak, waarmede de totale afmetingen en het gewicht van de boomkortuigen voor de visgronden waarop hij overwegend vist, nagenoeg vastliggen.
De visserijontwerper, al dan niet gebonden aan een werf rekent, vervolgens het ontwerp
door en of het voldoet aan de eisen van de Scheepvaart Inspectie voor zeegaande
vissersvaartuigen. Uitgaande van een schroefontwerp voor de vissende conditie wordt op
grond van de gekozen vistuigen en gewenste vissnelheid het uiteindelijke geïnstalleerde
voortstuwingsvermogen vastgesteld, met al dan niet toepassing van PTO's en in
overeenstemming met de stabiliteitseisen. Het ontwerp en de bouw van de Nederlandse
kotters is Lo.v. de overige Nederlandse scheepsbouw zeer specifiek te noemen en uiterst
klantgericht. Zonder volledig te zijn, zijn in tabel 4 een aantal visserijwerven met
bijbehorende visserijontwerpbureaus (1-3 man) weergegeven, zo ook voor de
diepvriestrawlers waar eveneens een jarenlange vertrouwensrelatie tussen de Reder en de
werf bestaat Het betreft hier werven die voornamelijk voor Nederlandse visserijopdracht
gevers bouwen.
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Tabel 4

Visserijontwerpers en -bouwers.

Nederlandse visserijwerven en visserijontwerpers.
werf+
ontwerper(s)

scheepstype

Maaskant
(Stellendam)
H. Jansen

kotters

Padmos
(Stellendam)
A. Wubbolts

kotters
kotters

X

Haak
(Zaandam)

kotters

X

X

X

25

Visser
(Den Helder)

kotters

X

X

X

120

Metz (Urk)

Kotters

-

X

(x)

Conoship
(Groningen)

kotters/
trawlers

kotters

IJssel werf
trawlers
(Capelle a.d. Ussel)
Welgelegen
(Harlingen)

kotters/
trawlers

Gommers
(Axel)

kotters

Kooiman
(Zwijndrecht)

mosselkotters
kokkelvaartuigen

ontwerp casco
Polen
+ derden
X

derden

X

X

inbouw + mankracht
uitrusting
X

controle
X

controle

Conoshipwerven

3
80
1

75
10

'

X

X

300

X

X

160
3

X

X

100

X

X

50

2.2. Ontwerpmethode
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat we in Nederland met een specifieke scheepsbouwtak te maken hebben. Niet zozeer dat de toegepaste moderne technieken anders zijn,
maar meer in de relatie tussen opdrachtgever en bouwwerf. Van de ambachtelijke
scheepsbouw zijn alleen de sterk gemoderniseerde werven en kleine ontwerpbureaus
overeind gebleven, waarbij de twee Nederlandse scheepstypen door een voortdurende
interaktie tussen visserman en bouwer uitgekristalliseerd zijn in de huidige
werkplatforms. Seriebouw, technische verbeteringen en vooral schaalvergroting is de
karakteristieke ontwerpbenadering geweest, waarbij elke werf uit concurrentie
overwegingen zich met eigen innovaties wil profileren. Daarbij komt dat er geen enkele
scheepsbouw en scheepvaarttak is waarbij de gebruiker zoveel vergelijkingsmateriaal
t.a.v. de varende en vissende prestaties heeft als in de visserij, immers men stoomt met
meerdere schepen uit en thuis en houdt elkaar sterk in de gaten op de visgronden.
De coëfficiënten -, iteratie- en mathematische ontwerpmethoden treffen we tot nu in de
Nederlandse visserij dan ook niet aan, maar vooral door de quoterings- en overcapaciteits- 11 -

problemen zijn de zaken aan het veranderen. In tabel 5 zijn de belangrijkste Nederlandse
ontwerpuitgangspunten samengevat, onderverdeeld in ontwerpeisen (gebruiker) en
ontwerpcriteria (ontwerper).
Tabel 5 Ontwerpuitgangspunten
. ...

Nederlandse zeegaande vissersvaar ui gen
Programma van Eisen

Ontwerpcriteria

Reder/schipperseisen
• visgronden/reisduur
• vismethode(n)
• vistuigen/vissnelheid
• vislier
-capaciteit
-trekkrachten
-snelheden
• visverwerkingsinstallatie
• opslagcapaciteit
• scheepsgrootte
• layout
• elektronika
-visopsporing
-nautisch
-kommunikatie
-bewaking
-automatisering

Typen en grootte vistuigen
• trekkrachten
• liervermogen
• schroefvermogen
• aktie radius

Operationele eisen
• regels/voorwaarden
EEG-verordeningen
-visgronden
-totaal toelaatbare vangsten (TAC)
-technische maatregelen
-controle
-markt
-bouwsubsidies
• aanvullende (nationale) verordeningen
-vangstmogelijkheden
vs vangstcapaciteit:
•licencies
•quota's
•stilligweken
•afmetingen vistuigen
• rentabiliteit
-vaartuig

Technische eisen
• weerstand vistuigen
• geïnstalleerde voortstuwingsvermogen
• rompvorm/hoofdafmetingen
• stabiliteitseisen
• afstelling hoofdmotoren
• vaststelling (vaste) ballast
• machinekamer installaties
-hulpvermogen
-elektrisch
-koel
-oliebehandeling
• Voorschriften Vissersvaartuigen
1970 (Scheepvaart Inspectie)
-konstructies
-werktuigen
-stabiliteit
-veiligheid

Behandeling vistuigen
• gieken/portaalmast(en)
• dekwerktuigen
• deklayout
Vangstverwerking
• mate van mechanisatie/automatisering
• vers/halffabrikaten/eindprodukten
• deklayout (flexibiliteit)
Viskonservering
• methode (koel/diepvries)
• koel/vriesinstallatie
• visruiminhoud
Vislossen (c.q. laden)
• aktie radius
• aan de wal
• op zee
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2.3. Conclusie bestaande ontwerpuitgangspunten
Bij een vergelijking van organisatievormen van de koopvaardij en visserij valt op, dat in
de visserij de beslissingen over al dan niet investeren genomen worden door de mensen
die zelf de zee opgaan.
Dat betekent dat slechts die innovaties werden toegepast die men kon overzien.
Het doel hierbij was investeren in nieuwe ontwikkelingen die de visvangst efficiënter
maken, maar ook wedijveren met de naaste concurrenten, vooral tussen de verschillende
visserijgemeenschappen (Urk, Vlissingen, Den Helder) Alhoewel door de eenduidige
visserijmethode de ontwerpuitgangspunten al jaren hetzelfde zijn, zijn er in Nederland
nauwelijks twee zeegaande visserijvaartuigen te vinden met dezelfde installaties en
uitrusting. Meer door verbetering van de vismethode en vistuigen (meervangsten)
dan door scheepsontwerp optimalisaties (energie besparing) werden de toenemende
investerings- en exploitatiekosten door grotere vangsten gekompenseerd, mede dankzij
een uitstekende visverwerkingsindustrie (toegevoegde waaide eindprodukten) aan de wal
en een goed georganiseerde internationaal gerichte vishandel (hoge visprijzen).
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3. VERANDERENDE ONTWERPUITGANGSPUNTEN
3.1

Algemeen

Met betrekking tot de operationele eisen zijn er heden ten dage een tweetal faktoren aan te
wijzen die de ontwerpuitgangspunten voor zeegaande vissersvaartuigen sterk doen
veranderen. In de eerste plaats zijn dit de aangescherpte EG en nationale visserij
verordeningen en in de tweede plaats de op de EG- en nationale arbeids
omstandighedenwetgeving gestoeide en naderbij komende verordeningen voor
vissersvaartuigen. Doordat de Nederlandse zeevisserij problematiek gekenmerkt wordt
door een jarenlange onevenwichtige verhouding van totale vangstcapaciteit versus
vangstmogelijkhden, is er uitgaande van het EG-visserijbeleid (1983) een nationaal
visserijbeleid ontwikkeld om hier paal en perk aan te stellen. Op grond van de beheersing
van de visstand en de sociaal-economische situatie in de bedrijfstak is het doel:
verbetering van het exploitatiepatroon van de commerciële vissoorten in de EG-wateren.
Waarbij het nationale resultaat een evenwichtige vangstcapaciteit opbouw moet zijn met
een op de praktijk en op termen van rechtvaardigheid toegesneden interne verdeling van
de jaarlijks voor Nederland vast te stellen vangstmogelijkheden (TAC, quotering).
Behalve het uitvaardigen van de nationale vangstbeperkende maatregelen, is een adequaat
controle-, opsporings- en juridisch vervolgingsapparaat hierbij onontbeerlijk, wat de
praktijk van de afgelopen jaren ons allen heeft geleerd (Tweede Kamer enquete
"visfraude").
Voor de Nederlandse zeevisserij betekent het bovenstaande enerzijds een sanering van de
overcapaciteit (kottervloot 25%, trawlerloot 30%) en anderzijds een wijziging van de
ontwerpuitgangspunten. De Reders-c.q. schipper-eigenaar eis is nu om binnen de sterk
gereguleerde en gecontroleerde vangstmogelijkheden zo efficiënt mogelijk te vissen.
Voor nieuwbouw is een techno-economische ontwerpbenadering een essentieel
ontwerpkriterium geworden. Aan de opbrengstenkant zal zowel voor nieuwbouw als de
gereduceerde kotter- en trawlervloot het nodige moeten gebeuren om een zo hoog
mogelijke toegevoegde waarde aan de grondstof vis te kunnen geven, o.a. door
diversifikatie en maximalisatie van de visverwerking aan boord.
De details van de nationale visserijregelingen (1989) zijn in de bijlagen opgenomen,
waarbij opgemerkt dat de technische beperkingen hoofdzakelijk de kottervloot betreffen.
De problemen in de trawlervloot zijn van andere aard en vanwege het gezamenlijk
optreden van de 8 Rederijen, tevens visverwerkingsbedrijven (de Groep, 10 schepen),
wordt hier zelfregulerend opgetreden o.a. door het zoeken van nieuwe visgronden en het
aangaan van joint ventures buiten de EG-wateren (Falklands, Amerika, Afnka). In tabel 6
zijn de operationele beperkingen samengevat, voor zover betrekking hebbend op de
ontwerpuitgangspunten.
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Tabel 6 Veranderende ontwerpuitgangspunten.

Visserijwet 1963 EG/nationaal
(tijdelijke) beper
kingen

Kottervloot

Trawlers

Ontwerp
aspect(en)

TAC/
contingenternig/
verboden
visgronden

•individueel
c.q. groep
(-visplan)
•scholbox

•groep
(visplan)

•technischeconomisch
•efficiëntie
vistuigen
•kwaliteits
verbetering
visverwerking
•alternatieve
visgronden
•alternatieve
c.q.multipurpose
vistuigen

vistuigen
•type

-/sleepnetten

•afmetingen

-/boomkor

•maaswijdte
-tong
-schol
-kabeljauw
-wijting
-schelvis
-koolvis

minimum
voor de hele
Noordzee

•boomkorren
•pelagisch
•bordennetten
•grondtrawl
•boomkorlengte
= 2x12 m c.q.
2x4 m (12 mijls zone) besomming
75-90 mm

vangstquota
(bijvangst
regeling)
•tong
•schol
•kabeljauw
•haring
•(hors)makreel
•wijting4diversen

pk-licenties
•pk plafond
vloot

binnen 3 jaar
in EG visserij
wateren

•per vaartuig

zeedagen
regeling

-/beperking
met spreiding
aanvoer

•minus 160.000
pk
•max aantal
300 pk in 12
mijlszone
•2000 pk

•<600 pk=138
•>600 pk=154
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•maximalisering
vangsten
•selectiviteit
vistuigen
•interactie
vistuigen/
schip

•2000 pk
•totale ontwerp
indien <59 m optimalisatie
•technischeconomisch

Een tweede faktor die de ontwerpuitgangspunten verandert, is de invloed van de Arbowet;
enerzijds vooruitlopend op de regelgeving in 1991 (ook voor vissersvaartuigen), maar
anderzijds door toenemende eisen van de bemanningsleden voor betere arbeidsom
standigheden aan boord.
Voluit staat de Arbowet voor Arbeidsomstandighedenwet, die een aantal oude wetten,
inclusief de Veiligheidswet (1934), gaat vervangen. De Arbowet wordt in 4 fasen
ingevoerd. Verwacht wordt dat het nog een paar jaar zal duren voor de nieuwe wet in haar
geheel van kracht is (1992). Op 1 januari 1983 is de eerst fase van start gegaan en op 1
januari 1988 volgde de tweede fase. Voorlopig is echter nog alle arbeid uitgezonderd in of
op (vissers) vaartuigen, voertuigen en luchtvaartuigen. De veiligheidsbesluiten die in deze
arbeidsorganisaties van toepassing waren, blijven dus voorlopig van kracht. Hoe het een
en ander nu geregeld moet worden om te voorkomen dat werkgevers en werknemers met
én de Arbeidsinspektie én de Scheepvaartinspektie van doen krijgen, is momenteel nog
niet bekend. Hierover zal op ministerieel niveau besluitvorming moeten plaatsvinden. Ook
al zal men besluiten dat de Scheepvaartinspektie de Arboveiligheidsbesluiten in haar
regelgeving zal moeten opnemen, betekent dit een uitbreiding van de Veiligheids
voorschriften voor Vissersvaartuigen conform het "gezondheid en welzijnsprincipe" van
de Arbowet.
Zo zullen er dan eisen gesteld gaan worden aan de geluids- en versnellingsniveaus aan
boord. Dit zal een duidelijke verandering van de ontwerpuitgangspunten betekenen
(scheepsvorm, indeling, dekwerktuigen), vooral in de kottervloot.
Tenslotte een derde faktor, die in de komende jaren de ontwerpuitgangspunten zal gaan
veranderen, het visserijmilieubeleid. Hoe dit er voor de visserijsektor uit zal zien, laat
staan voor de zeegaande vissersvaartuigen, is momenteel nog koffiedik kijken. In ieder
geval zal een bedrijfstak, die voortdurend gekonfronteerd wordt met een verslechterend
(marien) milieu, zich alle zorg moeten maken om dit milieu vanwege haar bedrijfsvoering
op zee niet nog ernstiger te verstoren. Een zo groot mogelijke beperking van het
energieverbruik (emissie verbrandingsstoffen, brandstofkwaliteiten) voor de toegestane
visproduktie zou hieraan kunnen bijdragen, o.a. door een milieu vriendelijke keuze van
dieselmotoren, vangstmethodieken en een optimalisering van de inzet van visserij
eenheden.
3.2. Ontwerpmethode
Vanuit concurrentieoverweging en door de veranderende ontwerpuitgangspunten vindt er
momenteel een herbeschouwing plaats van het ontwerp van de Nederlandse
vissersvaartuigen, vooral het kotterontwerp.
In plaats van de jarenlange (semi) seriebouw en schaalvergroting worden de toegenomen
ontwerpeisen iteratief afgewogen, inclusief het arbeidsomstandigheden aspect
Dankzij het ook voor de kleinere werven en ontwerpbureaus beschikbaar zijn van
scheepsbouwprogrammatuur (pc's), vinden er meer berekeningen plaats alvorens er
gebouwd wordt.
Zowel aan de ontwerp-als gebruikerskant zien we een integratie van jarenlange ervaring
(oudere generatie) met goed opgeleide jonge scheepsontwerpers en vissers.
Om de investeringkosten en exploitatiekosten te minimaliseren wordt er kritisch naar
bijvoorbeeld de scheepsvormen, scheepsconstructies en toepassing van energiebesparingskoncepten gekeken, waarbij zelfs een enkeling overgaat tot modelproeven in
Wageningen (Marin).
Toch als men tot een geoptimaliseerd ontwerp wil komen zal het iteratieproces voor
visservaartuigen (fig. 7) uitgebreid moeten worden met de Arbo-aspekten en
bedrijfseconomische aspekten (visvangsten/besommingen). Wat dit laatste betreft zou
men van een goede, gemiddelde en slechte visreis uit kunnen gaan.
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Visseriimethoden
visgronden
vistuigen
tuigbehandeling
schroefvermogen

Arbeidsomstandigheden
zeegangsgedrag
scheepsakoestiek
zichtlijnen
veiligheid

Visverwerking
konservering
kwaliteit
laden /'lossen
automatisering
deklayout

Voortstuwing
vissend / vrijvarend
manoeuvrerend
hulpvermogen
machinekameriayout

Scheepsgrootte
indeling
afmetingen /
koefficienten
konstructies / sterkte
déplacement

.7

Vangkapaciteit
visruimeninhoud
koel-, vriesvoorraden / gewichten
stabiliteit/trim

Iteratie (ontwerp)methode
(Nederlandse zeegaande vissersvaartuigen)
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3.3. Conclusies veranderende ontwerpuitgangspunten
De belangrijkste faktor die de jarenlang gehanteerde ontwerpuitgangspunten in de
Nederlandse zeevisserij doet veranderen zijn de nationale vangstbeperkende
maatregelen. In historisch perspectief bezien niet iets nieuws, zo werden er ai in de 17e
eeuw bepaalde vistuigen verboden met het oog op het voortbestaan van de visstand (bijv.
schol met het schrobnet a/b bomschuiten), of werden er in de Napoleontische tijd
stringente bepalingen opgesteld ten aanzien van de wijze van aanvoer, verwerking en
opslag in de haringvisserij dan wel was er eind vorige eeuw sprake van een overcapaciteit
van de haringloggers (± 600).
Echter vanaf de zestiger jaren, is het proces van toenemende beperkingen erg snel gegaan,
onder meer door de ontwikkelingen in het zeerecht (kuststaten krijgen een groter
territoriaal gebied met exklusieve visrechten) en door de snelle visserij-technische
ontwikkelingen (grotere efficiëntie en konservering van de visvangsten met visserijvloten
met een mondiale aktie-radius). Helemaal toen de EEG-lidstaten in 1983 besloten tot een
EG visserijbeleid met regels en verordeningen met betrekking tot de visserij aktiviteiten in
de wateren van de gemeenschap, enerzijds tussen de lidstaten onderling, anderzijds met
derden buiten de EEG.
Zoals in tabel 6 aangegeven, behelsen de nationale maatregelen de vangst- en
bijvangstkontingentering, zeedagenregeling en vistuigbeperking het terugdringen van de
overcapaciteit
Dit betekent dat de tijd van meervangsten ter kompensatie van de hogere investerings- en
exploitatiekosten daadwerkelijk voorbij is, te meer daar een adequaat controle- en
vervolgingsapparaat (AID) nu effekt begint te sorteren.
Behalve een kritisch economische bedrijfsvoering is een herbeschouwing van de
ontwerpuitgangspunten onvermijdelijk. Aan de ene kant resulterend in een technischeconomische ontwerpbenadering (ontwerpoptimalisaties schip en vistuigen) en aan de
andere kant een kwaltiteitsverbetering en aanbod diversifikatie van de aan te voeren vis,
(toegevoegde waarde, verpakkingen) maar ook selektievere vangsten. Hierdoor zal de
aktie-radius van de na de sanering overblijvende zeevisserijvloot groter en flexibeler
dienen te worden.
Een tweede belangrijke factor in de veranderde ontwerpuitgangspunten is de rol van de
veiligheid en arbeidsomstandigheden wetgeving (o.a. Arbowet). Omdat in de
visserijbedrijfstak er een totaal andere bedrijfsvoering, en hiermee gepaard gaande risiko's
plaatsvinden, gelden er aparte visserijbepalingen met betrekking tot de veiligheid en
bemanning afhankelijk van de uitgeoefende visserijmethoden, visgronden en
visverwerking aan boord (Voorschriften voor Vissersvaartuigen 1970). Internationaal
gezien zijn er slechts "recommendations", zoals bijvoorbeeld: Safety for fishermen and
fishing vessels (FAO, IMO, ILO). Deze slaan echter meer op constructies, inrichting en
uitrusting dan op de arbeidsomstandigheden aan boord.
De fysieke werkcondities (geluid/trillingen, versnellingsniveaus, makro-/mikro-klimaat)
en de sociaal-organisatorische faktoren (werk/rusttijden; maatschap/CAO vissers, 95/5%)
zijn ook heden ten dage nog zodanig dat hier geen sprake is van een aanvaardbare en
veilige werkomgeving (gezondheid/welzijn) zoals de nieuwe Arbowetgeving voor ogen
heeft, vooral aan boord van vissersvaartuigen, (streefjaar 1992).
Voortdurende blootstelling aan geluidniveaus boven de 75-80 dB(A) in werk- en
rustruimten leidt tot onomkeerbare gehoorschade, en lichamelijk en geestelijke
ongemakken (bloeddruk, stress, etc.) Bovendien geeft geluidshinder aanleiding tot
kommunikatiestoornissen en vermindering van de werkprestaties, waardoor de veiligheid
van schip en bemanning in gevaar komt. Hetzelfde geldt met betrekking tot de hoge
dwarsscheepse en vertikale versnellingsniveau (0,3 - 2 g) aan boord, wat een gevolg is
van het totaal afwezig zijn van het zeegangsgedrag als ontweipkriterium. Behalve het
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gezondheidsaspekt ontstaan hierdoor zeer onveilige werksituaties, omdat ook bij een
zwaar slingerend schip voortdurend met zware vistuigkomponenten (massa's van 5-15
ton) en visvangsten (massa's van 1-100 ton) gewerkt moet worden. Daarbij komt dat de
zichtlijnen tussen de lierbediening en de overige mensen aan dek vaak verre van
veiligheidskundig ideaal zijn.
Tenslotte een derde faktor die de ontwerpuitgangspunten verandert, is de toenemende
belangstelling én regelgeving met betrekking tot de milieuaspekten.
Nog totaal afwezig in het visserijontwerpproces, maar juist in een bedrijfstak die
rechtstreeks geconfronteerd wordt met vervuilingen van het mariene milieu dienen deze
aspekten (olievervuiling, overboord gooien van afval, emissie van dieselverbrandingsstoffen) geintegreerd in het (voor) ontwerp meegenomen te worden.
Op grond van bovenstaande veranderende ontwerpuitgangspunten is de iteratieve
ontwerpmethodiek (figuur 7) in de Nederlandse zeevisserij absoluut noodzakelijk,
waarbij vooral de veiligheids- en arbeidsomstandigheden criteria vanaf het begin van het
ontwerp volledig moeten worden meegenomen. Iets wat in andere vakdisciplines reeds
een standaardroutine is(bottom-up benadering), maar in de visserij nog totaal achterwege
gebleven. Als het schip maar efficient vangt, de rest zien we na de proefvaart wel (topdown principe).

4. (DEEL) ONTWERPVERBETERINGEN
Omdat de Nederlandse zeevisserij een uitgesproken empirische bedrijfstak is met
nagenoeg geen Rederij-achtige organisaties met eigen scheepsbouwkundige ontwerpers,
is het maritiem technisch visserijonderzoek (RTVO) de laatste jaren voornamelijk beperkt
gebleven tot (deel) ontwerpverbeteringen. Wat de vismethoden en vistuigen betreft zowel
in de Grote als Kleine Zeevisserij, terwijl voor de scheepstechnische verbeteringen het
RIVO zich beperkt heeft tot de kottervlooL
Enerzijds vanwege de beperkte mankracht en hulpmiddelen, maar anderzijds vanwege het
feit dat de Grote zeevisserijschepen, de diepvries trawlers, op koopvaardij scheepsbouw
werven werden/worden gebouwd, waar nieuwe ontwerptechnieken eerder werden/
worden toegepast.
Zoals in par. 3 gekonkludeerd, zijn kosten/baten verbeterende innovaties en een
integrale ontwerpaanpak met betrekking tot de veiligheid en arbeidsom
standigheden aspekten de ontwerpuitgangspunten voor de hedendaagse Nederlandse
zeevisserij.
Via diepte en speerpuntstudies zijn de empirische visserijtechnieken nog op vele
onderdelen te verbeteren. Zoals elk scheepsbouwkundig ontwerper weet of behoort te
weten, zijn teveel ontwerpverbeteringen in één scheepstype gedoemt te mislukken.
Daarom heeft het RIVO gekozen voor een stapsgewijze aanpak en samenwerking met
andere onderzoek- en onderwijsinstituten met betrekking tot scheepstechnische
onderwerpen waar reeds veel expertise in huis is, echter tot nu toe zonder een syste
matische visserijinbreng.
Zonder er in dit rapport uitgebreid op in te gaan, worden hier een aantal relevante
onderzoek-resultaten met toepassingsgebieden en literatuurverwijzing aangegeven:
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Techno- economisch ontwerpverbeteringen
In 1987 is door het RIVO een aanvang gemaakt met techno-economische ontwerpstudies.
In de eerste plaats welke economische berekeningsmethoden en criteria zijn toepasbaar
voor de (deel) ontwerpverbeteringen van vissersvaartuigen en welke ontwerpparameters
zijn vanuit de technische economische ontwerpbenadering het belangrijkst. De snel
veranderende visserijomstandigheden noodzaken een dergelijke aanpak, waarbij dankbaar
gebruik gemaakt kan worden van de statistische visserijbedrijfsresultaten van het
zusterinstituut LEI.
Op grond hiervan kunnen er simulatiestudies verricht worden met betrekking tot het
operationele gebruik van vissersvaartuigen met als referentie de bestaande stand van
scheeps- en vangsttechnieken (opsporing, vangen, verwerken, opslag, transport,
aanlanding en verkoop van vis).
Via deze operation research technieken kan er sneller geanticipeerd worden op
veranderende ontwerpuitgangspunten. Een karakteristiek visserijaspekt is hierbij de
wisselende vangsten (visbestanden, kwaliteit schipper) en de verschillende visgronden
(visserijbeleid) wat tot nu toe resulteerde in de ontwerp (verbeterings) eis van korte
terugverdien tijden ( 1-3 jaar).
Toepassing:
D.m.v. computersimulatie de economische invloedparameters bepalen van moderne
diepvriestrawlers met een wereldwijd vanggebied. Dit gebeurt met een op de TU Delft
ontwikkelde simùlatietaal (PROSIM, Sierenberg & de Gans) op een RIVO-PC. In een
later stadium zal er eveneens voor een moderne boomkorkotter een vangstsimulatiemodel
gemaakt worden.
Literatuur:
•RIVO-TO 87-02 rapport: Een introduktie in technisch-economische ontwerpstudies bij
het visserijonderzoek; ir. B. van Marlen.
•CM 1988/B:16 A note on the investment appraisal of new fishing techniques, ICES
report, B. van Marlen.
•Afstudeerwerk TU Delft 1988: Ontwerptechnische en economische aspekten van
Nederlandse 220 kW kotters, mede geschikt voor ontwikkelingslanden (Metzelaar, CMO
86/5814/6.10.5 RIVO, TU Delft, Visserijwerf Visser).
Energie besparingsconcepten kotters
Meer dan 10 jaar na de oliecrises van de zeventiger jaren, zijn er vele
energiebesparingskoncepten ontwikkeld en toegepast, zowel op het gebied van de
onderwaterscheepsvormen en machinekamerinstallaties als ook bij de bedrijfsvoering op
zee. Van deze algemene energiebesparingsmogelijkheden zijn aan boord van kotters
eigenlijk alleen de technische aspecten van de voortstuwings- en hulpinstallaties toegepast
(keuze dieselmotor, brandstof en energieopwekking).
Toepassing:
Ter verlaging van de exploitatiekosten vindt er een kritische herbeschouwing plaats van de
vele energie-besparingsmogelijkheden (bijl), bijvoorbeeld scheepsvormoptimalisaties
(modelproeven met/zonder bulbstevens).
Daarnaast zijn er opdrachtgevers die de investeringskosten willen verminderen via
vooropwerpstudies (CAD-technieken) en een sobere inrichting en uitrusting.
Uitgangspunt blijft een degelijk en zeer betrouwbaar werkplatform, welke onder extreme
condities moet blijven functioneren.
Literatuur:
•RIVO TO 79-02 rapport: Optimaliseren van het ontwerp van kotters deel I en II, ir.T.
Lantau, ing. W.C. Blom.
•TO 83-03: Gebruik stookolie in de visserij, A. Molijn.
•TO 84-04: Opwekking en verbruik energie a/b van boomkorvissersvaartuigen, ing.
W.C. Blom.
•TO 85-05: Vermogensmetingen a/b van een moderne 2000 kW kotter, ing. W.C. Blom.
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•TO 86-02: Toepassing van energie-besparingskoncepten in het Nederlandse
kotterontwerp en bij de bedrijfsvoering op zee, ir. F.A. Veenstra.
•ICES report 1986: Application of energy-saving concepts in Dutch fishing cutter design
and operation, F.A. Veenstra.
•Afstudeerwerk HTS Haarlem 1987: De verstelbare schroef bij boomkorkotters, G. de
Wit.
•ICES report 1988: Why few dutch beamtrawlers use a controllable pitch propeller, ing.
W.C. Blom.
•CMO rapport 1988: Rompvormoptimalisatie 30-70 vissersvaartuigen, een weerstandsen voorstuwingspredicatieprogramma FISPOW op IBM-achtigen (MARIN, RIVO,
visserijwerven (CMO 1987/1640/7.3)).
Scheepsakoestiek kotters
Van 1984 tot en met 1988 is er gericht onderzoek uitgevoerd naar de geluidshinder aan
boord van de boomkorkotters en de scheepsakoestische ontwerpparameters (fig. 8,9).
Omdat er geen richtlijnen voor nieuwbouw vissersvaartuigen zijn, zijn er tezamen met
TPO-TNO 4 pakketten geluidwerende maatregelen opgesteld, waarmee in de
akkommodatieruimten de volgende geluidniveaus gerealiseerd kunnen worden: 75 dB
(B), 70 dB (B) 65 dB (A), 60 dB (A). Omdat vooral onbekendheid met de kostenkonsekwenties de schippers ervan weerhielden tot implementatie over te gaan, is dit door
het RIVO tezamen met een paar visserijwerven vastgesteld, tw. in de orde van
1-3% van de nieuwbouwwaarde van een 2000 pk kotter.
Toepassing:
Een enkele visserijwerf houdt zich aktief bezig met verlaging van de geluidniveaus, maar
komt niet lager dan 70-75 dB (A). Een van de oorzaken is een gebrek aan financiële
ondersteuning door derden, maar ook omdat de praktische haabaarheid van de
geluidwerende pakketten nog niet is aangetoond. Hiervoor stelt CMO researchgeld
beschikbaar mits er tenminste twee potentiële Nederlandse opdrachtgevers overgaan tot
nieuwbouw in 1989, wat tot op heden nog niet het geval is (bouwstop in verband met de
overcapaciteit).
Literatuur:
•RTVO-rapport TO 86-03: Geluidniveaus aan boord van zeegaande boomkorkotters (stand
van zaken), ir. F.A. Veenstra.
•ICES report 1987/B.21: Noise levels and sources on board Dutch fishing cutters, F.A.
Veenstra.
•CMO 1986 B.54: Geluidniveaus aan boord van zeegaande kotters, deel I, II, HI, M.Z.B,
de Regt, TPO-TNO.
•ICES report CM 1988/B:14: Economical noise control on Dutch beam trawlers, F.A.
Veenstra.
•Paper World Symposium on fishing gear and fishing vessel design, St. John's Canada
1988: Noise levels and control on small upto medium sized fishing vessels, F.A.
Veenstra.
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Bruglayout
Door de snelle en betaalbaar geworden ontwikkelingen in de chip- en
informatietechnologie is de visserijbedrijfsvoering op zee sterk geautomatiseerd; vooral
met betrekking tot elektronika en komputertechnieken, die de visvangst efficiënter maken.
De accenten liggen voor de pelagische en boomkorvisserij verschillend, omdat een school
vissen wel met visopsporingsapparatuur te lokaliseren is, maar platvis in/op de bodem
niet. Opdat de schipper aan boord van diepvriestrawlers zich optimaal op de visopsporing
kan concentreren, is een geautomatiseerde verwerking en interpretatie van voor de
visvangst belangrijke data (sonar, echolood, stand vistuigen, (semi) automatische
lierbediening) essentieel, bij voorkeur gekoppeld aan navigatie- (plaatsbepaling) en
scheepsdata (machinekamer bewaking (fig. 10). Omdat de kotters met bodemsleepnetten
werken zijn optimale navigatie- en plaatsbepalingsdata (vrijwaren bodemobstakels) vanuit
veiligheidsoverwegingen van essentieel belang. Om een extra man bij de visverwerking
aan dek te hebben is de machinekamerbewaking sterk geautomatiseerd en worden de
lieren vanaf de brug bediend. Een nieuwe ontwikkeling is de automatische registratie en
verse vis kwaliteitsbewaking (image-processing technieken).
Een keerzijde van al deze moderne technieken is, dat de schipper teveel data, alarmen en
informatie tegelijkertijd aangeboden krijgt, waarop verkeerde beslissingen genomen
kunnen worden wat ten koste gaat van de veiligheid van schip en bemanning.
Toepassing:
Bij het bruglayout ontwerp van de grootste diepvriestrawler (1989, 120 m/10.000 kW)
heeft het RIVO geadviseerd, gebaseerd op eigen visserijervaring en discussies met IZFTNO te Soesterberg. Wat de bruglayout van kotters betreft vindt elke schipper dat hij de
meest optimale indeling heeft, maar uit registratie van de jaarlijkse Noordzee-aanvaringen
blijkt dat hierbij het percentage vissersvaartuigen de laatste paar jaar zeer fors is
toegenomen (ca 20%). Enerzijds door het sterk toegenomen aantal en anderzijds door de
onlogische en traditionele indeling met teveel brugelektronika die slecht op elkaar
afgestemd zijn en veelal afwijkend van de apparatuur in de koopvaardijsektor (brug 90projekt). Om de dit nu eenduidig zichtbaar te maken is ten eerste in 1988 een studie
afgerond, waarbij vanuit de kognitieve psychologie (observatie en beschrijving van de
menselijke taken in een systeem (brug-kotter)) getracht wordt de brug-layout ergonomisch
te optimaliseren. Aan vervolgstudies wordt gewerkt.
Literatuur:
•RIVO rapport 88-09: Menselijk falen in de boomkorvisserij; een onderzoek naar de
oorzaken en de mogelijkheden tot preventie; Jean Paul Heinrich (TU Leiden psychologie,
TU Delft veiligheidskunde, RIVO).
•TO 88-10: De mogelijkheden tot het voorspellen van het menselijk falen in de
boomkorvisserij m.b.v. "Human factor" theorieen; Jean Paul Heinrich.
•TO 88-11: Ergonomisch brugontwerp: de methodologie om te komen tot een pakket van
eisen; Jean Paul Heinrich (afstudeerthesis).
Deklayout kotters
Evenals op de brug zijn er een groot aantal hulpmiddelen en werktuigen ontwikkeld en op
dek geïnstalleerd, die het werken in de zeevisserij moeten vergemakkelijken. Het
vissorteren op dek behoort hierdoor tot het verleden, maar het werken op zee met
slingerende tuigkomponenten blijft vol risico's. Door middel van
automatiseringstechnieken wordt in de nabije toekomst getracht de kwaliteit van de
gevangen verse vis tijdens de verwerking, opslag en transport constant te bewaken en te
registreren, (gewicht, lengte, temperatuur/tijdsverloop). Tesamen met de scheepsdata
(visgronden) heeft de vishandelaar (visafslag) dan de juiste informatie voor en goede
prijsvorming.
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lierdata (1)
sensoren (2)
scheepsdata (3)
motordata (4)
navigatie/communicatie data (5)

Fig. 10 Automatisering visbedrijf diepvries trawlers.

FCV-I40
CSH-50
CH-12
CD-141
950C
FE-Î24

28 kHz kleuren echolood
55 kHz roultibewn kleuren coo*r
150 kHz nmia-«cctor kleuren cocur
ruterscan rader monitor
19.5 kHz kleuren torua
schrijvend echolo*d

Fig. 11 RIVO ontwerp bruglayout nieuwste diepvriestrawler.
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Toepassing:

Tesamen met de TU Delft, vakgroep Veiligheidskunde is in 1988 een onderzoek opgestart
naar de Veiligheid in de Zeevisserij, in opdracht van het Direktoraat Generaal van de
Arbeid. In het bijzonder voor de boomkorkotters wordt er gekeken naar de
arbeidsomstandigheden op het visdek tijdens de tuigbehandeling en bij de visverwerking.
Werkend vanuit de veiligheidskundige ontwerp principes (TU-Delft: historische-, proces
ontwerp- en systeemanalyses) is het doel tot veiliger werkprocedures en ontwerpop
lossingen te komen.
De uitgangspunten hierbij zijn ongevallen registraties van de laatste 5 jaar (figuur 12),
analyses van de specifieke beroepsklachten (keuringsartsen, GAK) en de voorspelbare
lange, termijnbelastingen in het zeevisserijarbeidsproces.
Literatuur.
•RIVO rapport TO 83-02: Kisten lossen, een alternatief voor het lossen van verse vis, K.
Bouwman.
•TO 85-03: Containerisatie in de Nederlandse visserij, K. Bouwman.
•TO 85-11: Experiment met viswegen en vissoorten aan boord van een nieuwbouwboomkorkotter; K. Bouwman.
•ICES report B.45 1987: Low cost engineering to improve working procedures and
safety on board, B. van Marlen, K. Bouwman.
•Concept interimrapport "Veiligheid in de Zeevisserij Nov. 1988, ir. WAM Hoefnagels,
K. Bouwman.

'•. vaantal ongevallen

•'.25

ongeval s,t y pe
totaal

dek

-*-.'bakdok.

—9- verschansing

Figuur 12 Ongevallenregistratie door Radio Medische Dienst.
5 = bekneld raken
6 = brekende tuigage onderdelen
14 = vallen (uitglijden)
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KLOAS VAN JANNES

Designers
Builders
Owners

beam trawler commissioned

Shipyard Visser, Den Helder, the Netherlands
Shipyard Visser, Den Helder, the Netherlands
J. M. and R. Romkes

In the fourth quarter ol last year Shipyard Visser
handed over the beam trawler Kloas van Jan
nes, yard number 115, lo her owners Messrs.
J.M. and R. Romkes. who manage the vessel
under the fishery registration number UK 86.
The ship's port of registry is Urk. from where the
owners direct their vessels. One of the ships in
the Romkes fleet is the UK 268 which was also
built by Shipyard Visser and is a virtual sistership
of the UK 86. This vessel was commissioned in
the beginning of 1986 and as a result of the
more than one year and a half of experience a
number of small alterations was suggested for
the UK 268. modifications which are hardly
noticeable from the outside.

The most important difference in arrangement is
the fact that the harbour generator was moved
from the engine room, where it is installed on
board the UK 268, to the fore ship on the UK 86.
The width of the fishing gear was also in creased
to 12 metres. In the wheelhouse the plotter's col
our monitor was prominently installed.
Alter completion o( the yard's technical trials
programme, the ship was taken through trials in
the Den Helder Roads where a speed ol 14.1
knots was measured. In the framework of the
TNO/RIVO (Organisation for Applied Scientific
Research) sound propagation research pro
gramme. in which Shipyard Visser is actively

participating, sound readings in various Irequency bands were taken. The results will be us
ed in the research programme but preliminary
calculations show that already new progress
has been achieved in the reduction of noise pro
pagation on board.
The Kloas van Jannes is the fourth unit in
Visser's 8.50m series of fishing vessels which
was designed and developed on the yard s own
drawing boards.
The hull plating ol the vessel was prepared by
Centraalstaal, Groningen. Visser, however,
constructed the ship which has the lollowmg
mam characteristics:
Length o.a
Length b.p
Beam
Depth mid

42.40 m
38 20 m
8.50 m
4 .75 m

The hull was gritblasted in the Harlingen
covered drydock and paint systems for the pro
tection against corrosion were supplied by Inter
national paint
HOLLAND SHIPBUILDING JANUARY 1988

he trawler is powered by a type G MU direct
0versilJlo 453 MaK marine diesel engine
levelopmg 2.000 kW al 600 rev/min. The
mgme is lilted with a Reintjes reduction gear
)ox. driving a Lips propeller with a diameter ol
!.900 mm al a speed ol 170 rev/mm. The proKiller is installed in a Lips propeller no-vle
llectnc power is generaled by two DAF/lndar
lenerator sets incorporating a DAF DKX 1160
/GK diesel engine and an Indar generator and
>ne DAF/lndar sel consisting ol a DF 615 MGK
iiesel engine. The 1160 engines develop 240
;W each and the 615 engine develops 58 kW
The fishing gear dimensions comply with the
youngest regulations involving a maximum gear
Mdth of 12 melres. However, Ihe weight ol the
jear was increased by using heavier material.
The catch is processed by a fish processing
jlanl which was supplied by Messrs. van Rijn of
<atwijk. the Netherlands

The ceiling in the fish hold is covered by non slip
material preventing the fish boxes Irom shilling
too easily wilhout impairing their handling pro
perlies. The sides ol the hold are lniished in
polyester sheets resulting in a hygienic, easy to
clean fish slorage comparlmenf.
The ship's eight-drum trawl winch has been in
stalled m a separate winch room and is controll
ed Irom the wheelhouse as well as having a con
trol panel in silu The winch is electrically
powered and was manufactured by Messrs.
Luyt
The ship's modern electronical aids include:
* two Shipmate RS 4000 CC. one RS 2000 and
one RS 2052 turbo chargers;
' one SP-radio 1 type R-2022 receiver;
* a Robertson 1 type AP-9 automatic pilot;
* an MK-2 course detector, distribution unit
and rudder feed-back;
" a gyro module for the Anschutz gyrostar;
' a Navtex Lokata type 2 NL;

' a type FCV-501 and a type FCV-121 Furuno
coloured echo sounders.
A CCTV system was installed on the bridge, for
ward and in the engine room Furthermore in
stalled were two KH extended rudders.
The following firms have supplied equipment
and services to Shipyard Visser for their yard
number 115:

Bakker. Sliedrecht
Van Kalsbeek,
Den Helder
MAK. Dordrecht
Prcmac.2allbomrr.el

Ind.if genoKitors
upholstery
main engine
. . steering gear rslngcaimg
plant and Hake ice make

Verenigde Schilders.
Texel
Weerstand. Bureau.
Den Helder

paml systems
electrical installation

-EZZ3-

m zwaar

UMU/DEM

DAF Dieselmotoren
Middenhavenstraat 76 /1Jmuiden / Tel. 02550-30304

FROM DESIGH T0
TRIALTRIP
Visser is not doing a half job. If you order Visser to build your new
vessel, you are dealing with only one party: Visser.

Visser employs specialists in many areas: designers, shipbuilders,
fitters, electricians, carpenters.
Therefore you are sure of the final result: trials with your new vessel,
built to the highest standards of quality and performance.
Visser is a yard with not only newbuilding. Visser also is the right
address for repairs and supply of spare parts. A floating dock and four
slipways are available for quick service. Prices are keen and planning is
sharp.
Are you interested in newbuilding and repairs? Contact Visser in
Den Helder (Holland).

Scheepswerf Visser b.v.

r- ir=l

2.

Postbus 114.1780 AC Oen Helder (Holland) • Ankerpark 2,1781 AG Oen Helder (Holland) -Tel: 02230-16641 -Telex: 57283 -Telefax: 02230-1S3V1

DLLAND SHIPBUILDING JANUARY 1988
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UK 104 wetenschappelijk
bekeken
Na een beiock van Rederij de Boer aan scheepswerf Ha3k. werd
gevraagd om een schip te ontwerpen dal zou voldoen aan alle
eisen die dc rederij stelde.

Deze eisen waren, benevens dc

hoofdafmetingen, een snel schip, een gunstig brandstof gebruik,
een stil en trillingsvrij schip, een goede aanvangsstabiliteit, een
zwaar geconstrueerd en een uitwatering van 1.50 meter. Deze
eisen werden door de ontwerpafdeling van scheepswerf Haak niei
als onoverkomelijk beschouwd.
Na een eerste voorontwerp stelde Haak voor een schaalmodel
te beproeven bij het Marin ie Wageningen. (Dit gezien de goede
ervaringen die

Haak in

het

verleden mei dit instituut had

opgedaan). Di« voorstel werd door de vooruitïtie«mde rederij
uit Urk met enthousiasme begroet. De berekeningen en ervaringen
van het Marin ie Wageningen voorspelden een duidelijke weentandsverbetering als een bulb steven zou worden toegepast
Gekozen werd voor een niet al te grote bulb, omdat het schip
anders gevoelig zou worden voor paaltjes pikken in zware zeegang
en omdat een grotere bulbsteven weersiandtechntsch niet echt
gunstiger zou zijn. Na een parameterstudie, om de ideale romp
afmetingen ie bepalen, bleek het door Huk ontworpen voor
ontwerp reeds dermate optimaal, dat na kleine wijzigingen lot

• Een kleinzoon van Lauwe de Boer (rechts) assisteert mei het inscheren van de vislijn

de model-proeven kon worden overgegaan.
Dat het een snel schip zou worden kwam al snel uit de model*
proeven naar \oren. Deie voorspelden bij een asvtrroogen van

Hoogstandje van Scheepswerf Haak

2950 pk reeds een snelheid van 15 knopen. Maar tevens kon

Innovaties geven Urker
kotter nieuwe dimensie
IJMUIDEN - Bij dc bouw van de UK 104 'Neeltje* rijn
scheepswerf Haak en enkele toeleveranciers niet zuinig om
gesprongen met het aanbrengen van tal van noviteiten. Uiter
aard genieten de rompvorm en opbouw hierbij de meeste
aandacht. Want hoewel het schip qua contouren overeenkomt
met een conventioneel kottermodel, beschikt het over een
opvallend uiterlijk. Vooral het front van het stuurhuis springt
' direct in het oog, niet in de laatste plaats door een sterk
overhellende 'pet'. Niettemin hebben ook toeleverende bedrij
ven hun stempel kunnen drukken op deze nieuwe UK 104.
Daar zijn nogal wat uurtjes van voorbereiding aan vooraf
gegaan. Het resultaat is een boomkorkotter met een sterk
innovatief karakter.

uil de weerstands gegevens worden afgeleid dat, indien de schipper
de regelaieur met beleid hanteert, een gunstig brandstofverbruik
in hel verschiet ligi. heigeen duidelijk wordt als onderstaande
vermogens-tabel bekeken wordt en bedenk dat het brandstofver
bruik nagenoeg rechtevenredig is met hei opgenomen motorver
mogen.
vermogen (apk)

1945

14

deze broei in het produkt te voor»

koelinstallatie, hydraulische stuur-

2361

14.5

komen, een bovendeks voorkoel

machine,

boegschroef

en

een

2950

15

systeem ontwikkeld waardoor de

warmwater hogedrukreiniger. De

3850

15.5

vis reeds onderkoeld het visruim

luchibediening van diverse motor-

ingaat. Dit systeem beslaat uit een

technische onderdelen kwam op

transportband waarop in tegenge

naam van machinefabriek Sem-

stelde richting gekoeld zeewater

press.

van nul lol min twee graden ge

Verder werkten :nee: Observator

stuwd wordt. De bandsnelheid.is. .(nautiscbe^uitrustiflg^Venieville
(Kockum Sonics luchthoornj,
zodanig dat de lichaamstempera
tuur van het visje tijdens het on-

rin Assist (reddingsvlotten en Man

derwatertraject daait van veertien

Over

graden (in de zomerdag zelfs nog

Rotterdam

meer) tot circa vier graden. Rond

Kruger Econtrans Purmerend (ge

Boord

boot),

Nautomatic

(unkniveaumeting),

koming van de UK 104. Dit bedrijf

die temperatuur hebben bacteriën

luidsisolatie en overige isolatie),

stond garant voor de installatie van

geen enkele vat meer op de vis en

Selon Papendiechl (pijpleidingen),

en een holte van liebt 5.6 meter.

respectievelijk:

visliermotor

blijft de kwaliteit gewaarborgd. In

Hydrosta (hydrauliek), IHC Smit

De kotter is voorzien van een heuse

van 300 pk, een visliergenerator

Visverwerkingsnieuws van februari

(schroefasinstallatie),

bulbsteven hetwelk de zeewaardig

van 240 kW op PTO-kast van de

zal nader ingegaan worden op de

(automatische lijnsmering en roer-

heid en de snelheid (en goede komt.

koppeling, een boegschroefmotor

materie van het voorkoelen van vis

smering), Van Wingerden (ramen

De diepgang bedraagt 5 meter. Bij

van 150 pk. een visliergenerator

aan boord van de UK 104.

en patrijspoorten) en Heincn &.

een vermogen van 3000 pk kan

gekoppeld aan een Volvo TAD 121

een snelheid bereikt worden van

CHC van 120 kW, een noodvislier-

Nautische apparatuur

luchtbehandeling- Halon).

Bergmann

Hopman (centrale verwarming -

15 knopen per uur. Vlak voor de

aandrijving van 50 pk. een draai-

De nautische apparaten die in het

Afwisseling vonden voor de kust

stroomgenerator van 145 kVA en

stuurhuis van de UK 104 opgesteld

Technische gegevens

jn

twee draaistroomgeneratoren van

staan, zijn allemaal afkomstig van

Promac Hogedruk warmwater rei

160 kVA. De electricileit werd

Radio Holland. Schipper Willem

niger.

tond. Het vaartuig heeft een inhoud

aangelegd door firma De Keizer uit

de Boer kan beschikken over ach

Promac Stuurmachine type MPS

van 499 bn. Om eventueel lange

Amsterdam.

tereenvolgens; een telefoniezender

3045.

type Compact 2000, een marifoon

Promac Koeling type ACSK 102.

Sailor RT-144 C en een RT-2047,

Promac

80150 diameter 800 mm.

padteit van 130 ton gasolie.

Voorkoclcn

Het kloppend hart van de UK 104

Aan boord van dc 'Nccltjc' is ccn

een Scrambler Sailor CRY-2001,

bestaat uit een 9 cylinder SW 280

vangstsorteerder

ontwerp

een ontvanger Kenwood R-2000,

Hodi

Stork Werkspoor Dieselmotor met

Haak aangebracht die dc verwer

ccn automatische piloot Neco NM-

3020 mm.

daarachter een Reintjcs keerkop-

king van vis aanzienlijk kan ver

728, een driezijdige roerstandaan-

Van Voorden Bronial Schroef di

peling van het type WGV 632/ met

snellen. Er gaat een lopende band

wijzer met twee slavomaters. een

ameter 3000 mm.

een vertraging van 4,6 : 1. Verder

van het werkdek naar dc bak toe.

log Ben ALS-48. een Furuno radar

naar

Deze deponeert de vis onder het

FR-10II NA. een Furuno radar

ling geplaatst. De motor drijft een

bakdek op een striptafel. Fred van

FR-810 DS, ccn kleuren echolood

Van Voorden-schroef aan die een

der Broek uil Lauwersoog vervaar

Furuno FCV-212 met speciale bo-

diameter heeft van 3000 millimeter

digde voor deze installatie de lo

demdiscriminatie transducer, een

en in een Hodi-straalbuis draait. In

pende banden en de visspoclma-

echolood

de machinekamer staan drie door

chine. Doordat er sprake is van een

wachialarm Scan Steering V500,

is er een Vulkan elastische koppe

RH-EL

4242C,

een

wel zeer snelle verwerking en de

een scanning ontvanger

weten twee hulpmotoren type TD

vis dus nauwelijks kans krijgt te

0050, ccn Neco koersindicator 758
Hl en ccn Motorola mobilofoon
MC Micro.

Nebim geleverde Volvo hulpsets, te
121 CRC met een vermogen van

sterven, heeft Beurze een voorkocl-

261 pk bij 1500 toeren en een

systeem ontwikkeld dat moet bij

hulpmotor type TAD 121 CHC

dragen

met een vermogen van 324 pk bij

vangst.

1500 toeren per minuut. De twee

seerde vangstverwerking verdwijnt

tot

het

Door

behoud
deze

Handic

van de

geautomati

Lier
Onder het stuurhuis staal ccn Luyl

Atlas Copco compressorscis van

de gestripte en gespoelde vis dus

vidier met liefst tien trommels ge

het type LT 930 BLE zijn afkomstig

eigenlijk te snel in het visruim waar

schikt voor tweemaal 1000 meter

van Machinefabriek Ketting te IJ-

een temperatuur heerst van onge

vislijn. De lier wordt aangedreven

muiden. Zij hebben een capaciteit

veer nul tol drie graden. Gevolg

door een 300 pk electromotor. De

van 33.000 liter lucht per uur bij

is dat een visje met een temperatuur

firma Oosters uit Stellendam liet

een druk

van 30 8AR. Tussen

van ongeveer veertien graden in

mei dil schip ook haar naam gelden

motor en gasolietank staat een

grote hoeveelheden naar beneden

door de blokken en schijven te

Westfalia brandsiofseparaior type

gaai en direct gekoeld wordt. Ech

leveren. Het uit dezelfde plaats

OTA 7. Alfa Laval installeerde een

ter het is onmogelijk om dc tem

afkomstige Y tam» verzorgde dc

zelfreinigende separator type MMP

peratuur van de vis. of beter dc

complete betimmering van accom

* 304.

kern van een hoeveelheid vis. terug

modatie en overige vertrekken, zo

Bakker Sliedrecht had een bijzon

te brengen naar vier graden, dc

als ondermeer het magazijn (nct-

der groot aandeel in de totstand

temperatuur dat

tenruiml

bacterievorming

Promac

Zaltbommcl

straalbuis

RVS

te voldoen werd de constructie van hel achterschip extra stijf
uitcc\ocrd. Tevens werd

seko:-;-. \oor een vrij grote v:i;<!ag

van

dc „..roet. Dil betekende
..
plaats van een scr.roe'. \ar.
•—area 3,4 meter voor tfefl diameter van 3,0 tneter werd gckóiêb: *"
Dil zou een rendementsverües moeten betekenen, maar dit wordt
grotendeels gecompenseerd door een extra geveegd achterschip,
met als bijkomend feit dat de turbulente grenslaag uit de aanstromingsrichting van de schroef wordt gehouden. Dit laatste is
ook de reden waarom het schip in het logies duidelijk stiller is.
De gemeten geluidsniveaus lagen tijdens de proefvaart, in het
logies, tussen de 70 en 75 dBA.
Dat het schip aan trekkracht niet inboet, blijkt wel uil de trekkracht
gegevens: bij een afgesteld vermogen van 3260 pk volgt een
trekkracht van 44,1 ton aan de paal en 30 ton vissend, bij een
snelheid van 6.5 knopen.
Dat Haak ook aan een scherp schip een grote aanvangsstabfliieil
kan toevoegen, bleek tijdens de hellingprocf. waaruit een MG
waarde van 1.11 meier resulteerde. Dit verbaasde schipper Willem

snelheidsproeven

Boegschroef

Bij het afgestelde vermogen van 3260 pk loopi de kotter 15,2
knopen. Om aan het verlangen naar een stil en trillingsvrij schip

de Boer niet in het minst, dat had hij al gemerkt toen hij de

pliais die de kotter met fervedoors

reizen te maken is een bunkerca-

13.5

installeerde achtereenvolgens een

Dc UK 104 beeft een lengte van

IJmuidea

13

1643
afgeremd wordt. Beurze heeft, om

45 meieT, een breedte van 9 meter

een

snelheid (knopen)

1409

type

WT

diameter

maitentuigen van 12.5 ton per stuk met de giek aan boord had
gezet. Uil de stabilitcitsbetekemngen bleek dat het schip geschikt
is voor 3600 pk. Om een idee te geven van de stabiliieitsomvang
van de UK 104: Het schip heeft een maximale arm variërend
van 74 centimeter tot 58 centimeter (afhankelijk var. de beladingstocstand) Zelfs bij een slagzij van 90 graden houd: het schip
nog een arm van 49 centimeter over in de mins: ernstigste
betadingsconditie. {De eisen van S.l. gaan tot 40 graitr. slagzij).
Geheel volgens de eisen van de opdrachtgevers, is he; sch:p sterk
en zwaar geconstrueerd, heeft een uitwatering van 1.5 meter en
als zodanig geschikt voor zowel de Noord- als de Zuidvisserij.
Op basis van de met dit schip opgedane ervaringen, is de ontwerp
afdeling van Haak op dit moment bezig met de afronding van

*

Een kijkje op dc achterzijde van

het bakdek met oon bakboord de
opstelling van de bolders

een nieuw kotterontwerp. mei hoofdafmetingen van -1 x 9 \
5.2 meier dat de nieuue 2000 pk eisen optimaal benut

HEKTRAWLER 'SCH 171'
CORNELIS VROLIJK FZN.
door D. van der Werf

3

O

£
s»!
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Op zaterdag 25 juni 1988 vond na een
geslaagde proeftocht de overdracht plaats
van de 'SCH 171' CORNELIS VROLIJK
Fzn. Deze hektrawler, tot nog toe de
grootste onder Nederlandse vlag is eigen
dom van rederij 'VROLIJK' te IJmuiden.
Het vaartuig werd gebouwd door de IJsselwerf van de IJssel-Vliet Combinatie te Ca
pelle a Id IJssel.

ALGEMEEN
De 'SCH 171' is een vries-hektrawler met
2 ruimèn gescheiden door een tussendek.
Het vaartuig is bestemd voor wereldwijde
visvangst en visvervoer. Er is accommoda
tie voor 39 personen en een hospitaal.
Deze hektrawler is de derde welke voor
de rederij 'VROLIJK' werd gebouwd door
de IJssel-Vliet Combinatie te Capelle a/d
IJssel. Het vaartuig is geregistreerd in Ne
derland en voldoet geheel aan de voor
schriften van de Nederlandse Scheepvaart
Inspectie.

Hoofdafmetingen:
Lengte o.a. I I 3,97 m, lengte l.l. 107,71 m,
breedte op de spanten 17,00 m, holte tot
bovendek 10,20 m, holte tot hoofddek
7,00 m, diepgang maximum 7,06 m, inhoud

288

vriesruimen 6.500 m 3 , invriescapaciteit per
24 uur 253 ton, proeftocht snelheid 18 kn.
Taakinhouden:
Brandstof HFO 1.300 m 3 , brandstof MDO
186 m 3 , drinkwater 107 m 3 , ballastwater
266 m 3 , inhoud RSW tank 505 m 3 .

Classificatie:
Het vaartuig is gebouwd volgens de regels
en onder toezicht van Lloyd's Register of
Shipping + 100 Al R.M.C. L.M.C. U.M.S.
en de Nederlandse Scheepvaart Inspectie
0 + wachtbezetting, onbeperkte vaart.

MACHINE-INSTALLATIE
In het achterschip is de machinekamer
geïnstalleerd met de volgende inrichting:

Voortstuwingsinstallatie
De voortstuwingsinstallatie bestaat o.a. uit
een niet omkeerbare hoofdmotor, fabri
kaat DEUTZ type SBV 16 M 640 met een
vermogen van 7007 kW bij 600 omwente
lingen per minuut; het is een 4-tact motor
V uitvoering, met een cilinderboring van
370 mm en een slag van 400 mm. De turbooplader is van het fabrikaat BBC type VTR
354, de regulateur is een hydraulisch fabri

kaat Woodward, type PGA. De hoofdmo
tor is verbonden met een vertragingskast
d.m.v. een elastische koppeling, deze kop
peling is schakelbaar t.b.v. de noodaandrijving schroef. De vertragingskast is van het
fabrikaat Tacke, type HSU 900 D, voor het
overbrengen van een vermogen van 7007
kW met een schroefas toerental van
151,72 per min. Deze vertragingskast is
uitgevoerd met 2 PTO's, I met een vermo
gen van 2000 kW bij 1200 omw/min, en I
met een vermogen van 700 kW bij 1500
omw/min. Vervolgens is deze vertragings
kast gekoppeld d.m.v. een asleiding met
een verstelbare schroef van het fabrikaat
Berg type I 140H/4, de diameter van de
schroef is 3800 mm en het maximum opge
nomen vermogen 5800 kW (7888 pk) bij
151,72 omw/min. Om de schroef is een
vaste KORT straalbuis geïnstalleerd.

Hulpmotoren
Inde motorkamer is I hulpmotor geïnstal
leerd voor het aandrijven van een genera
tor, en in de stuurmachinekamer is een
havenset geplaatst.
De hulpmotor in de machinekamer is van
het fabrikaat DEUTZ type SBV 12 M 628
met een vermogen van 2100 kW bij 900
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De Tandwielkast.

De hoofdmotor.
omw/min. voor het aandrijven van een a.c.
generator met een vermogen van 2500
kVA. De hulpmotor in de stuurmachinekamer is van het fabrikaat DAF type DKZ
1160 MGK met een vermogen van 238 kW
bij I 800 omw/min. voor het aandrijven van
een 265 kVA generator.

Brandstofsysteem
Het brandstofsysteem voor de hoofd- en
hulpmotor in de machinekamer is uitge
legd voor het verstoken van brandstof met
een viscositeit van 380 cSt bij 50°C. Alle
brandstof voorraadtanks zijn in de dubbele
bodem en in de machinekamer is aan B.B.
zijde een settling-overvloeitank van 20 m 3
inhoud en schonebrandstof tank van 8,2 m 3
inhoud. Er zijn 2 brandstof trimpompen, I
voor HFO en I voor MDO, elk met een
capaciteit van 20 m 3 /uur, beide pompen
zijn reserve voor elkaar. Voor het separe
ren van de brandstof zijn er 2 Westfalia
separatoren type OSA-7 om HFO te reini
gen en I type OTB-2 om MDO te reinigen.
De brandstof- en smeerolie separatoren.

Er zijn 2 zware olie toevoer pompen en 2
circulatie pompen.

Smeeroliesysteem
De hoofdmotor is voorzien van een aange
bouwde smeeroliepomp en een elektrisch
gedreven reservepomp elk met een capa
citeit van I 35 m 3 /uur. De smeerolie wordt
gekoeld door een koeler waarbij de tem
peratuur geregeld wordt door een ther
mostatische regelaar. In de toevoerleiding
naar de motor is een automatisch terug
spoel filter fabrikaat Boll & Kirch geplaatst,
een zelfde filter is voorzien voor de hulp
motor. Voor het reinigen van de smeerolie
wordt een Westfalia type OSA-20 ge
bruikt. De tandwielkast achter de hoofd
motor heeft een aangebouwde smeeroliepomp en een elektrisch gedreven reserve
smeeroliepomp.

Overige werktuigen
Het koelwatersysteem is uitgevoerd met 4
pompen, 2 voor het hoge temperatuur

De verwarmingsketel.
gedeelte en 2 voor het lage temperatuur
gedeelte, elk systeem heeft een pomp als
reserve. Het zeekoelwater systeem heeft
2 pompen, één daarvan is reserve.
Als algemene dienst pompen zijn er 2 pom
pen geïnstalleerd, de capaciteit van elke
pomp is 45 m 3 /h,4,5 bar- I 60 m 3 /h,3,1 bar.
De lenswaterreiniger is van het fabrikaat
R..W.O. met een capaciteit van I m 3 /h. en
reinigt tot 15 p.p.m. Deze reiniger heeft
een aangebouwde lenspomp type Mohno.
Voor de startlucht zijn er 3 startluchtvaten
met een capaciteit van 500 I elk en 2
startlucht compressoren fabrikaat Atlas
Copco type LT-930 kE, capaciteit 40 m 3 /h
bij een einddruk van 30 bar. Voor de werklucht is er I Atlas Copco compressor type
De machinecontrolepost.

L E - I I E, capaciteit 40 m V h bij een einddruk
van 10 bar, deze compressor is voorzien
van een luchtvat met een inhoud van 500 I.
Voor het verwarmen van de brandstof en
de accommodatie is er een oliegestookte
thermische ketelinstallatie geïnstalleerd,
deze heeft een capaciteit van 400.000
kcal/h, het rendement van deze ketel is ca.
88%. Het is een ketel van het fabrikaat
SAARLOOS type SV-4. De ketel is voor
zien van een automatische stookinstallatie
en 2 circulatiepompen, elk met een capaci
teit van 42,5 m 3 /h. In de uitlaatgassenleiding
van de hoofdmotor is een uitiaatgassenketel geplaatst met een capaciteit van
600.000 kcal/h bij een motorvermogen van
90%, ook is in de afvoergassenleiding van
de hulpmotor een afvoergassenketel ge
plaatst, deze heeft een capaciteit van
250.000 kcal/h bij 100% motorvermogen.
Er is een automatisch geregelde dumpkoeIer om het overschot aan warmte af te
voeren. Om zoetwater te maken is er een
verdamper van het fabrikaat Alva Laval/Nirex, type JWP-26-C 100 geïnstalleerd; de
ze verdamper heeft een capaciteit van 10
m 3 /24 uur maar kan uitgebreid worden
met een capaciteit van 30 m 3 /24 uur.
Voor de drink- en waswatervoorziening is
er een hydrofoor installatie met een capa
citeit van 3 m 3 /h, en een warmwatervat
met een inhoud van 500 I, deze wordt
normaal door c.v. water verwarmd, maar
er is ook een elektrische verwarming aan
gebracht.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie wordt gevoed
door 4 dieselgedreven generatoren:
I draaistroomgenerator aangedreven via
een pto aan de vertragingskast van de
hoofdmotor, 2500 kVA, 3 ph, 60 Hz bij
I 200 omw/min.

I dranistroomgenerntor, 2500 kVA. 3 ph,
60 Hz bij 900 omw/min. aangedreven door
een liulpmotor.
I havengenerator aangedreven door een
dieselmotor met een vermogen van 265
kVA, 3 ph, 60 Hz, bij 1800 omw/min, de
spanning is 440 volt.
Voor het aandrijven van de vislier is er een
gelijkstroomgenerator met een vermogen
van 700 kW, 720 V, bij een toerental van
I 500 per min, deze generator wordt aan
gedreven via een pto, door de vertragings
kast van de hoofdmotor. Deze generator
kan ook via een thy ristorrege ling als noodaandrijving van de schroef worden ge
bruikt in een noodgeval.
De generatoren zijn van het fabrikaat INDAR. Voor de verlichting zijn er 4 trans
formatoren 440/220 V geïnstalleerd, I
daarvan is reserve. Er is een 24 V gelijk
stroom installatie voor de navigatie en de
noodverlichting.
De elektrische installatie werd verzorgd
door de firma Alewijnse te Nijmegen.
De voortstuwings- en electrische installa
tie worden bediend vanuit een machinecontrolepost.

DEKWERKTUIGEN & STUURMACHINE
Op het voorschip is een dubbele elek
trisch-hydraulisch aangedreven anker/verhaallier geplaatst fabrikaat Ridderinkhof,
met een trekkracht van 10,6 ton bij 12
meter inhaalsnelheid, de maximum trek
kracht is I 6 ton.
Achter de accommodatie op het hoofddek
staat de vislier met 8 trommels en I verhaalkop. Op de onderas zijn 2 trommels
gemonteerd met een trekkracht van 450
kN, elke trommel is geschikt voor 3600 m
staaldraad; op de onderas is ook een
nettentrommel aangebracht met een trek
kracht van 250 kN, voor het bergen van I 2
m 3 net.
Ook zijn er op de onderas nog 2 hulptrom-^
mels met een trekkracht van 210 kN elk,
op de bovenas is een nettentrommel gelijk
aan de nettentrommel op de onderas.
De lier wordt aangedreven door 2 elek
tromotoren elk 312 kW, het toerental is
900/1200 per min. De lier is vervaardigd
door de firma BODEWES. Deze vislier is
bedienbaar vanuit het stuurhuis. Op het
achterdek is een visloslier geplaatst met
een vermogen van 32 kN bij I I m/min, ook
zijn er twee netsonde lieren elk met een
capaciteit van 3500 m kabel op de
trommel.
Het roer wordt door een dubbelram hy
draulische stuurmachine aangedreven, de
maximale roerhoek is 2 X 45°, de stuur
machine is gekoppeld aan een flaproer,
ontwerp Heinz-Hinze en in licentie ver
vaardigd door de firma Rekab. De stuurma
chine werd geleverd door de firma
Promac.
In het voorschip is een elektrisch gedreven
Se n W 5 S S ' ; j A À R G À N G N R I 4

De vislier.
boegschroef aangebracht met een vermo^^gen van 400 kW bij 1750 omw/min.

VISVERWERKINGS-INSTALLATIE
Op het achterdek bevinden zich de visgalgtrawlmast, alsook een visstortluik dat hy
draulisch te openen is. Naast dit visluik zijn
twee visgoten, een aan s.b. zijde en een aan
b.b. zijde. In deze visgoot zijn deksels aan
gebracht welke toegang geven tot de
R.S.W, tank. In deze tank is gekoeld zeewa
ter met een temperatuur van ongeveer
TC, dit is om de vis zo koel mogelijk te
bewaren voordat deze verwerkt wordt.
Tussen deze R.S.W.-tanks is de vislast, de
meeste schepen hebben hier in de onder
kant van de R.S.W.-tanks een met de hand
bedienbaar luik waardoor de vis in de vis
last komt. Deze trawler heeft een vispomp
welke door middel van een zuigbuis aange
De vispompinscnllatie.
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sloten op de R.S.W.-tanks, de vis naar een
voorraadtank pompt van waaruit de vis
door een goot naar de vissorteermachine
wordt getransporteerd. Het voordeel van
een vispomp is dat de vis met een afgepaste
hoeveelheid naar de sorteermachine gaat,
waardoor de temperatuur laag blijft. Het
koude zeewater dat nodig is om de vis te
verpompen wordt weer naar de R.S.W.tanks teruggepompt. Omdat de vis sneller
verwerkt wordt en het gekoelde water
niet overboord wordt gepompt levert dit
een belangrijke energiebesparing en kwali
teitsverbetering op. Deze automatische
vispompinstallatie werd door de firma
MEYN geleverd. Na het verlaten van de vis
van de sorteermachine wordt deze door
middel van transportbanden naar visbunkers boven de verticale plaatvriezers afge
voerd. Vanuit deze visbunkers wordt de vis

door middel van een l u i k onder i n deze
bunkers naar de plantvriezers afgevoerd.
Na het invriezen tot
20"C worden deze
visblokken, welke verpakt zijn in een plas
tic zak, afgevoerd naar de verpakkingsafde
ling om daarna geheel automatisch in een
kartonnen doos verpakt te worden. De
verpakte vis wordt door horizontale trans
porteurs naar de visruimen afgevoerd, het
verticale transport vindt plaats door mid
del van automatische liften naar het onderruim, ook zijn verplaatsbare horizontale
transporteurs aangebracht. Op het boven
dek is een installatie met horizontale plaat
vriezers, hier wordt de vis in bakjes gelegd
en daarna ingevroren. Deze installatie is
geheel geautomatiseerd.
De visruimen hebben een totale inhoud
van ongeveer 6500 m 3 ( 180.000 pak). Deze
ruimen zijn als volgt geïsoleerd; op de
tanktop is een laag polyuretaanschuim aan
gebracht, afgedekt met twee lagen water
vast multiplex met daarop een glasvezel
versterkte polyester afgewerkt met een
topcoating. De isolatie van de huid, dwarsschotten en dekken is eveneens uitge
voerd met polyurethaanschuim en afge
dekt met watervaste multiplex platen. Ter
bescherming van de wanden zijn wegering
latten aangebracht. In het visruim is de
temperatuur — 25"C. De gehele vistransportinstallatie is uitgevoerd in roestvrijstaal en werd geleverd door de firma
AFAK Holland, de horizontale- en vertica
le vriezers zijn van het farikaat JACKSTONE.

Koel- en vriesinstallatie
De koel- en vriesinstallatie heeft als koelmiddel Freon 22, de vriesinstallatie is uitge
legd voor het invriezen van ongeveer 253
ton vis per 24 uur. Dit wordt gedaan in
29 verticale en 4 horizontale plaatvriezers

De visverpakkingsinscallacie.
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De invries- en transporc installatie.

De invries- en transport installatie.

bij een temperatuur van — 40°C. Zowel
de visopslag/voorkoelinstallatie alsook de
plaatvriezers worden door directe ver
damping met Freon 22 gekoeld. De electrisch bediende afsluiters voor de Freon
aan de plaatvriezers zijn zo uitgevoerd dat
er geen Freonlekkage mogelijk is. Voor het
invriezen van de vis zijn 6 schroefcompressoren fabrikaat SABROE type SAB 163 HF geïnstalleerd, het aandrijfvermogen per
compressor is 240 kW. De visvoorkoelinstallatie heeft een separaat koelsysteem,
voor dit R.S.W. systeem is een zuigercom
pressor fabrikaat SABROE type SMC 108 S
geïnstalleerd, deze compressor wordt
aangedreven door een 90 kW elektromo
tor en een SABROE compressor type SMC
I I 2 S aangedreven door een 108 kW elek
tromotor. Het compressortoerental is
I I 20 omw/min van de zuigercompressors
en 5330 omw/min voor de schroefcompressoren.
De 12 R.S.W.-tanks hebben een totale
inhoud van 505 m 3 , het zeewater in deze

wordt voor het vullen van de R.S.W.-tanks
met zeewater, verzorgt ook de circulatie
door de Freon gekoelde zeewaterkoeler
naar de R.S.W.-tanks, deze tanks zijn voor
zien van een dubbele wand waartussen
isolatieschuim is aangebracht. Voor het
koelen van de Freon wordt een condensor
met zeewaterpomp gebruikt.
De gehele koel- en vriesinstallatie werd
door de firma INHAM geleverd en geïn
stalleerd.

Een koelcompressor.

De Messroom.

tanks wordt gekoeld door een Freon
pompsysteem, hierdoor is het mogelijk
een temperatuur van beneden 0°C te
bereiken b.v. — 2°C.
Voor de visopslagruimen zijn gevinde spi
ralen toegepast, geschikt voor directe ver
damping van de Freon. Voor het ontdooien
van deze spiralen, wordt heet Freongas
gebruikt. De visvoorkoelinstallatie is ge
schikt voor het koelen van 300 ton vis van
+28°C naar 0°C in een tijd van 12 uren.
De watercirculatiepomp welke gebruikt

ACCOMMODATIE
De accommodatie is ondergebracht in 3
deklagen en is als volgt ingedeeld.
Op het onderbrugdek zijn de verblijven
voor de kapitein, de I ste machinist, de I ste
stuurman, de 2de stuurman, de 2de machi
nist en het hospitaal ondergebracht.
Op het sloependek zijn I 5 twee persoons
verblijven, een algemeen toilet, een sport
zaal en de wasserij ondergebracht. Op het
bovendek aan de voorkant is een visverwerkings-installatie opgesteld met hori
zontale vriezers voor kleine pakken gese
lecteerde vis met een automatische inpakmachine. Daarachter is een wasplaats, 2
twee persoons verblijven, de kombuis, de
messroom en de bar. De accommodatie is
voorzien van een luchtverversingssys
teem. De verwarming geschiedt door een
warmtewisselaar
welke
gecirculeerd
wordt met thermische olie, de capaciteit
van deze installatie is 83.520 kcal/h.
In de machinekamer is een drinkwater hydrofore installatie geplaatst met een

m//,

twee epirbs, fabrikant Burndept. type
.

Het stuurhuis.
warmwatervat voor het verzorgen van het
nodige drink- en waswater voor de accom
modatie etc.
In het stuurhuis staat aan SB zijde een
hoefijzer vormige lessenaar opgesteld
welke ondermeer de visopsporingsapparatuur, de echoloden, de radar en het giro
kompas alsmede de bediening van de
voortstuwingsmotor bevat. Aan de ach
terzijde van het stuurhuis is een console
voor het bedienen van de vislier en aan BB
zijde is de radiokamer ondergebracht.

NAUTISCHE UITRUSTING
In het stuurhuis zijn de volgende nautische
en
visopsporingsinstallaties
onderge
bracht:
- een registrerend echolood, fabrikaat

Furuno, type FE-824/ET, 10 kW
- een registrerend echolood, fabrikaat
Furuno, type FE-824, 2 kW
- een kleuren echolood, fabrikaat Furuno
type FCV-I6I, 10 kW
- een zelfde kleuren echolood werkende
op 88, 200 kHz.
- een 3 frequentie kleuren echolood fa
brikaat JRC, type JFV-231
- een netsonde en netvolheidsindicator
- een satelliet navigatie ontvanger, type
Saturn III
- een radiotelefoon, fabrikaat SP-radio,
type Sailor Tl 127/RI I 19
- twee marifoons, fabrikaat SP-radio, ty
pe RT-144/C
- een reddingbootzender, fabrikaat Skanti, type TRP-1

BE-369, MK-IV
drie portofoons, fabrikant RH, V l e t 5
een luisterwacht ontvanger, fabrikaat
SP-radio, type Sailor R-501
een automatische VHF richingzoeker,
fabrikaat Furuno type FD-525
- een radiorichtingzoeker, fabrikaat Ramantenn, Radio Holland type G-82-RH
- een navigatie waarschuwingssysteem,
fabrikaat Lokata-Navtex
- twee radars fabrikaat Furuno, type FR121 I /Na, I 220 V ac en I 24 V dc
- een wachtalarm fabrikaat Scan Steering,
type V-500
- een sonar, fabrikaat Furuno, type CH-12
- een Satnav ontvanger, fabrikaat Furuno
FSN-70
- een magnetisch kompas MK3 met een
dochterkompas MK53 fabrikaat Obser
vator met 'off course alarm' en 'stepper
converter'
- een Racal Decca gyro compas MK7
- een Decca Pilot 550 G/450 G
- een Racal Decca navigator MK53 met
kleurenplotter CVP3500
- een Racal Decca elektro magnetisch log
EM 4
- een Simrad sonar SX 202
- een Koden Loran C navigator LR 770.
Deze instrumenten zijn geleverd door RA
DIO HOLLAND en Internationale Navi
gatie Apparaten b.v. (INA)

Bedieningsconsoles voor de vislier.
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Regelgeving visserijbeleid 1989
Op 9, 10 en 11 december hebben de Ministers van Visserij van de Europese
Geneenschap de vangstbeperkende maatregelen voor 1989, waaronder de door de
gezaitenlijke Nederlandse vissers te vangen hoeveelheden vis vastgesteld.
Naast deze ccrnmunautaire maatregelen heeft de minister op 28 december 1988
de voor de Nederlandse vissers geldende nationale vangstbeperkende maatre
gelen vastgesteld. Hierbij doe ik u enige informatie over deze regelingen
toekcnen. Voor gedetailleerde informatie over deze regelingen verwijs ik U
naar de Nederlandse Staatscourant nr. 253 van 29 december 1988 waarin de
regelingen zijn gepubliceerd.
1 . fivyjnp7?ng s t e l s e l m a t i g e c o n t r o l e b i j aanlanding 1988
Voor een effectieve controle op de naleving van de communautaire
vangstbeperkende maatregelen is op grond van deze ministeriële regeling
net ingang van 1 januari 1988 een systeem van een stelselmatige contro
le bij aanlanding ingevoerd. Ook voor 1989 blijft deze regeling onver
kort van kracht. Elke aanlanding van vis (met uitzondering van garna
len, schaal- en schelpdieren) dient in één van de in bijlage 2 bij deze
brief genoemde havens op de bij deze havens genoemde losplaatsen plaats
te vinden. Overtreding van dit voorschrift is een strafbaar feit.
De aanvang van het lossen kan slechts plaatsvinden binnen de lostijden,
die bij elk van de in bijlage 2 bij deze brief genoemde havens staan
vermeld. Uit controle-technisch oogpunt zijn de lostijden beperkt.
Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande aanvoerpraktijk. Het lossen kan pas plaatsvinden nadat toestemming is
verkregen van een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst (AID). U
kan verzoeken die toestemming te laten plaatsvinden door een functiona
ris die door de Minister van Landbouw en Visserij is aangewezen voor de
registratie- en verificatiewerkzaamheden in het kader van deze rege
ling. Deze functionaris verleent dan de toestemming namens de ATnambtenaar. Voorts kan het lossen alleen aanvangen indien de gequoteerde
vis naar vissoort is gesorteerd.
Overtreding van deze voorschriften levert ook een strafbaar feit op.
Het lossen van een vissersvaartuig vindt plaats in volgorde van mel
ding. U of Uw kapitein dient door middel van het TOR-systeem of van de
marifoon op een werkkanaal of van de middengolf "kanaal Anna" een meldingsbericht aan Scheveningenradio te zenden. In dit meldingsbericht
dient te zijn aangegeven de naam van de ondernemer, de naam van de
kapitein, de roepletters van Uw vissersvaartuig, de lettertekens en het
nummer van Uw vissersvaartuig, haven van aanlanding, tijdstip van aan
landing alsmede datum en tijdstip van het doen van melding. Deze mel
ding dient ten minste 4 uur voor het tijdstip van aanlanding plaats te
vinden, indien U een visreis van maximaal 24 uur maakt en tenminste 8
uur voor het tijdstip van aanlanding indien U een visreis van meer dan
24 uur maakt. Indien geen melding wordt gedaan of het tijdstip van
aanlanding in het meldingsbericht meer dan een half uur verschilt net
het daadwerkelijke tijdstip van aanlanding, zal het daadwerkelijke
tijdstip van aanlanding als meldingstijdstip gelden. Deze meldingspro
cedure is zo opgezet cm een zo ordelijk mogelijke lossing in de havens
te kunnen laten plaatsvinden.
U bent of Uw kapitein is verplicht medewerking te verlenen aan de in
het kader van deze regeling aangewezen functionaris, alsnede verplicht
deze functionaris voor de registratie- en verificatiewerkzaamheden toe
te laten op Uw vissersvaartuig.

2.

R&j&l ing bijhouden EEG-logboek en opgave zeevis 1987
Op grond van deze regeling walke ook in 1989 onverkort van kracht
blijft, is degene die net een vissersvaartuig vis aanlandt in een Ne
derlandse haven, verplicht cm binnen een half uur nadat het vaartuig
verbinding net de wal heeft gekregen en vóór de lossing, opgave te doen
van de aangelande hoeveelheden vis. De opgave vindt plaats door het
logboek, tevens vangstopgavefannulier, in de daarvoor bestemde opgavebussen te deponeren of dit te overhandigen aan een daarvoor door de
Minister aangewezen functionaris.

3.

Wijziging van de Beschikking regeling vangstbeperking

3.1 In de Beschikking regeling vangstbeperking zijn de hoeveelheden vis
opgenomen die de gezamenlijke Nederlandse vissers in 1989 mogen vangen.
Deze hoeveelheden, uitgedrukt in levend gewicht, zijn in bijlage 3 ver
meld.
3.2 Met ingang van 1989 geldt een verbod op het aan boord hebben van één of
ireerdere bocrnkorren van een vissersvaartuig waarmee op grond van het
bepaalde van de Beschikking regeling contingentering tong en schol
Noordzee 1989 geen tong en schol mag worden opgevist, aan boord gehou
den of aangeland. Dit verbod is niet van toepassing op vissersvaartui
gen waarvoor een vergunning voor de garnalenvisserij is verleend.
3.3 Evenals in 1988 is het in de periodes van 1 januari 1989 tot en met 31
maart 1989 en van 1 oktober 1989 tot en met 31 december 1989 verboden
met sleepnetten, Deense zegennetten of soortgelijke netten te vissen in
een gebied begrensd docar een lijn die de volgende coördinaten met el
kaar verbindt:
- een punt op de westkust van Denemarken op 55 00' noorderbreedte;
- 55 00' noorderbreedte, 7 00' oosterlengte;
- 54° 30' noorderbreedte, 7 00' oosterlengte;
- 54° 30' noorderbreedte, 6 00' oosterlengte;
- 53° 30' noorderbreedte, 6° 00' oosterlengte;
- 53° 30' noorderbreedte, 4° 00' oostgrlengte;
- een punt op de Nederlandse kust op 4 00' oosterlengte.
Dit verbod geldt niet voor de visserij met deze netten indien de maas
wijdte gelijk is of groter is dan 100 mm. Daarnaast is een uitzondering
opgenomen voor de visserij op garnalen met aangepaste vistuigen en voor
de gerichte visserij op aal.
3.4 Op grond van naar verwachting éénmalige B3-maatregelen gericht op het
bieden van extra bescherming aan de tongstand is het in de periode van
1 april 1989 tot en mgt 30 juni 1989 verboden, in hert deel van de
Noordzee ten zuiden van 55 00' noorderbreedte, de visserij uit te
oefenen, alsmede vis afkomstig uit dat gebied aan boord te houden of
aan te landen, met een vissersvaartuig met een noximaal continue vermo
gen van meer dan 1.324 kW / 1.800 pk en met één of meer bocrnkorren aan
boord.
Tijdens dezelfde periode is het verboden de visserij op tong uit te
oefenen in deelgebied IV (Noordzee) alsmede tong aan boord te houden
van, en aan te landen, met een vissersvaartuig met een maximaal oontinue motorvermogen van meer dan 1.324 kW /1.800 pk en net één of neer
bocrnkorren aan boord.

- 3 -

3.5 Anders dan in 1988, is de visserij pp haring in
november tot en roet 16 november in het gebied,
die de volgende coördinaten net elkaar verbindt:
- een punt op de zuidkust •ran Ierland op 8 00'
ic:' noorderbreedte, 8^ 00' westerlengte
- 5ri 15'
- 51 15' noorderbreedte, 9 00' westerlengte
- een punt op de zuidkust van Ierland qp 9 00'

1989 verboden van 1
begrensd door een lijn
westerlengte
westerlengte.

3.6 De Minister van Landbouw en Visserij heeft op grond van de beschikking
"Regeling Vangstbeperking" de bevoegdheid tot sluiting van de visserij
op een bepaalde vissoort in een bepaald deelgebied over te gaan, indien
het beheer van de aan Nederland toegewezen quota dat noodzakelijk
maakt. Het ligt in het voornemen van de minister deze bevoegdheid te
gebruiken bij het niet-naleven van de regels voor bijvangsten. Het gaat
hier om een maatregel noodzakelijk voor het beheer van de aan Nederland
toegewezen quota.
3.7 Voor zover voor Uw vissersvaartuig op 31 december 1988 een kabeljauw-,
rondvis-, seizoenrondvis- of makreeldocument is uitgereikt, treft U
bijgaand een kabeljauw-, rondvis-, seizoenrondvis- of makreeldocument,
voor 1989 aan.
Indien aan U voor 1989 een seizoenrondvisdocument is uitgereikt dan
treft u bijgaand het document aan dat toegang geeft tot de kabeljauw
visserij in de periode van 1 januari 1989 tot en met 1 april 1989.
Indien u er de voorkeur aan geeft cm in de periode van 1 juni tot en
met 1 september van dit document gébruik te maken in plaats van in de
periode van 1 januari tot en met 1 april dan dient u daarvoor vóór 10
januari een aanvraag in te dienen middels het in bijlage 5 van deze
brief opgenomen model aanvraagformul ier. Bij de aanvraag dient het
thans aan u toegezonden seizoenrondvisdocument te worden meegestuurd.
Het verzoek wardt slechts toegewezen indien:
a. het verzoek vóór 10 januari 1989 is ingediend en
b. tot het moment dat op de aanvraag is beslist in 1989 per week dan
wel per visreis van meer dan één week niet meer dan 160 kg kabeljauw
en 120 kg wijting met het betreffende vissersvaartuig is aangeland.
4. Wijziging EEG-veixzrdening Technische maatregelen
4.1 Ter bescherming van jonge platvis, is het van 1 april 1989 tot en met
30 september 1989 verboden te vissen met boatnkorren en bordermetten in
de geografische zone, die wordt gevormd door een lijn tussen de volgen
de coördinaten:
- een punt op de Deense westkust op 57° 00' noorderbreedte,
- 57_ 00' noorderbreedte, 7 15' oosterlengte,
oos
- 55 00' noorderbreedte 7~ 15' oosterlengte,
- 55 00' noorderbreedte 7 00' oosterlengte,
- 54q 30' noorderbreedte 7 00' oosterlengte,
- - 54q 30' noorderbreedte 7 30' oosterlengte,
- 54q 00' noorderbreedte 7q 30' oosterlengte,
- 54q 00' noorderbreedte 6q 00' oosterlengte,
- 53q 50' noorderbreedte 6q 00' oosterlengte,
- 53 50' noorderbreedte 5q 00' oosterlengte,
- 53 30' noorderbreedte 5q 00' oosterlengte,
- 53q 30' noorderbreedte 4q 15' oosterlengte,
- 53 00' noorderbreedte 4 15' oosterlengte,
- een punt op de Nederlandse kust op 53 00' noorderbreedte.
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Evenals bij het verbod te vissen net bocmkorren en bordennetten in de
12-mijls-zone, zijn van het verbod te vissen roet bocmkorren en bordennetten in de bovenstaande geografische zone vrijgesteld vaartuigen, die
vermeld staan op de zogenaamde lijst I van de Europese Commissie.
De toegestane maximale bocnrkorlengte voor deze vissersvaartuigen is 8
mater.
Het instellen van deze box-maatregel ter bescherming vein met name jonge
platvis kan op termijn leiden tot een belangrijke vergroting
van het
platvisbestand.
4.2 Met ingang van 1 januari 1989 geldt o.a. voor de gehele Noordzee een
nieuwe situatie met betrekking tot de minimummaaswijdten. Hiertoe werd
overigens reeds in december 1987 door de EBG-Raad van Visserijministers
besloten.
Maaswijdte Noordzee
- voor alle vissoorten, uitgezonderd tong, geldt een minimum maaswijd
te van 90 mm.
- voor vaartuigen van 221 kW /300 pk of minder, geldt voor de tonqvisserij een minimummaaswijdte van 75 mm. Deze maaswijdte is alleen
toegestaan wanneer tong minimaal 5% van de totale vangst uitmaakt.
Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan geldt een minimummaas
wijdte van 90 mm.
- in de periode 1 januari tot en met 31 maart geldt voor de tonqvisserij een minimummaaswijdte van 90 mm.
- in de periode van 1 april tot en met 31 december is voor de tongvisserii een minimummaaswijdte toegestaan van 80 mm. Deze maaswijdte is
alleen toegestaan wanneer tong minimaal 15% van de totale vangst
uitmaakt en wanneer de totale vangst voor niet meer dan 20% bestaat
uit één of meer van de volgende soorten: kabeljauw, schelvis, wij
ting, zwarte koolvis. Wordt aan één of meer van deze • voorwaarden
niet voldaan, dan geldt een minimummaaswijdte van 90 mm.
5.

Regeling kabeljauw- en wijtingvisserii 1988
Gezien de voor 1989 beperkt beschikbare hoeveelheden kabeljauw en wij
ting in de Noordzee en de Noorse Zee is een spreiding van de visserij
uit een oogpunt van de naleving van de ccrttnunautaire vangstbeperkende
maatregelen noodzakelijk. Na overleg met het visserijbedrijfsleven is
daartoe de aanvoer van kabeljauw en wijting per week dan wel bij een
visreis van meer dan een week per aanvoer van vis gelimiteerd voor de
verschillende groepen van vissers. Vissers, die beschikken over een
kabeljauwdocument of rondvisdocument, mogen maximaal 2.400 kg kabeljauw
en 3.200 kg wijting per week dan wel per visreis aanlanden. Vissers,
die niet in het bezit van een dergelijk document zijn en voor wie de
vangst van kabeljauw en wijting derhalve bijvangst is, mogen maximaal
160 kg kabeljauw en 120 kg wijting per week dan wel per visreis aanlan
den.
Voor de seizoenvissers of wel de zogenaamde gemengde bedrijven is een
aparte voorziening getroffen. Deze vissers dienen in het bezit van een
seizoenrondvisdocument te zijn. Zij mogen dan vanaf 1 januari 1989 tot
en met 1 april 1989 of indien zij daarvoor van de Minister toestemming
hebben ontvangen vanaf 1 juni tot en met 1 september maximaal 2.400 kg
kabeljauw en 3.200 kg wijting per week dan wel per visreis aanlanden.
Buiten de periode dat het document recht geeft op deze visserij mogen
zij evenals de overige vissers maximaal 160 kg kabeljauw en 120 wijting
per week dan wel per visreis aanlanden.
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6.

Beschikking regeling contingentering tong en schol Noordzee 1989

6.1 Contingent
Anders dan in 1988 het geval was geldt de œntingentering voor tong en
schol in 1989 ook voor sector IIb. De door de gezamenlijke Nederlandse
vissers in 1989 te vangen hoeveelheid tong respectievelijk schol in de
Noordzee (deelgebied IV) en Noorse Zee (deelgebied II) tezamen bedraagt
10.195 ton respectievelijk 89.520 ton. Op basis hiervan is het contin
gent tong voor 1989 vastgesteld op 97% van het voor 1988 vastgestelde
contingent tong. Het contingent schol is voor 1989 vastgesteld op 120%
van het voor 1988 vastgestelde contingent schol. De hoeveelheden zijn
uitgedrukt in levend gewicht. Ingevolge artikel 6, eerste tot en met
derde lid, van de beschikking zal het contingent tong onderscheidenlijk
schol worden verminderd met de overschrijding van het voor 1988 toege
kende contingent tong onderscheidenlijk schol, vermeerderd met eventu
eel in gébruik gekregen hoeveelheden tong en schol. Hierover bent U
reeds nader geïnformeerd in de begeleidende brief.
6.2 Kortingen
Voor zover voor Uw vissersvaartuig op 31 december 1988, 24.00 uur, con
tingenten tong en schol zijn vastgesteld, treft U bijgaand het tongrespectievelijk scholdocument voor 1989 aan. In deze documenten is Uw
contingent tong onderscheidenlijk schol op basis van voornoemde percen
tages in kilogrammen (levend gewicht) uitgedrukt. Deze hoeveelheid is
echter vastgesteld onder het voorbehoud dat de overschrijding in 1988
van Uw contingent tong onderscheidenlijk schol nog van deze hoeveelheid
zal worden afgetrokken. Over de hoogte van de kortingen, wordt u zo
spoedig mogelijk geïnformeerd. In verband met nog lopende administra
tieve onderzoeken zullen, in een beperkt aantal gevallen, de gegevens
inzake de hoogte van de kortingen eerst in de loop van 1989.beschikbaar
zijn. Met betrekking tot de kortingen is nog het volgende van belang.
De beschikking voorziet in de mogelijkheid dat op verzoek van de onder
nemer de hiervoor genoemde korting op beide contingenten plaatsvindt,
ook al betrof de overschrijding slechts één van beide contingenten. Op
die wijze lean een betere verhouding tussen beide contingenten tot stand
kanen, waardoor de bijvangstproblemen verminderd kunnen worden. Indien
U van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient U vóór 15 januari
1989 het als bijlage bijgevoegde formulier ingevuld in te dienen bij de
Minister van Landbouw en Visserij.
Voor wat betreft de kortingen dient nog het volgende te worden opge
merkt. Indien de overschrijding van een contingent tong of schol in
1988 groter was dan het voor 1989 toe te kennen contingent, dan wordt
desondanks alleen het voor 1989 toe te kennen contingent gekort.
Met ingang van 1989 geldt een andere regeling: indien de overschrijding
van het contingent in 1989 groter is dan het voor 1990 toe te kennen
contingent, dan zal ook het contingent voor de jaren daarna worden ge
kort, net zo lang tot de hele overschrijding is gecompenseerd.
Met ingang van 1990 zal het bijhuren en bijkopen van contingenten niet
meer mogelijk zijn voor een vissersvaartuig net een nul-contingent.
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6.3 Groepsvorming
Wederom bestaat de mogelijkheid an gioepscontingenten te vormen. Hier
toe dienen de ondernemers die deelnemen aan het groepscontingent vóór
1 februari 1989 een verzoek bij de minister in te dienen. Ben onderne
mer kan alleen deelnemen aan een groepscontingent als hij zijn contin
gent tong of schol nog niet voor 90% heeft opgevist. Het gehele voor
1989 toegekende contingent wordt ingebracht. Voor de ondernemer, die
als gevolg van de korting voor 1989 niet neer beschikt over een contin
gent tong of schol is een uitzondering gemaakt. Hij dient dan wel aan
de voorwaarde te voldoen, dat hij vóór de toestemming in 1989 geen
hoeveelheden tong of schol heeft aangeland.
6.4 Diversen
De volgende punten zijn nog van belang:
- in verband met de bijvangstproblematiek is het de visser verboden de
visserij op tong en schol uit te oefenen, indien hij zijn contingent
schol (vermeerderd met eventueel in gebruik gekregen hoeveelheden
schol) heeft opgevist. Deze maatregel is getroffen omdat de speci
fieke
tongvisserij niet mogelijk is zonder zeer aanzienlijke
vangsten van schol.
- de mogelijkheid van overdracht of in gebruik geven van contingentai
tong en schol is gehandhaafd. Hiervoor gelden twee voorwaarden. Ten
eerste dient de ondernemer aan wie wordt overgedragen of in gébruik
gegeven, het voor zijn vissersvaartuig toegekende contingent tong
onderscheidenlijk schol vermeerderd met eventueel in gebruik gekre
gen hoeveelheden tong of schol nog niet voor 90% te hebben opgevist.
Voor de ondernemers die door de korting voor 1989 niet meer beschik
ken over hoeveelheden tong en schol geldt deze voorwaarde niet, mits
zij dat contingent tong en schol nog niet hébben overschreden op het
tijdstip van ontvangst van het verzoek. De tweede voorwaarde is dat
de minister nog geen vangstverbod voor tong of schol heeft inge
steld.
- de overdracht van contingenten tong en schol aan meerdere onderne
mers. Naast de onder het tweede gedachtenstreepje genoemde voorwaar
den geldt voor deze overdracht de extra voorwaarde dat de overdracht
alleen mogelijk is aan ondernemers die reeds beschikken over oentingenten tong en schol.
- de minister kan bepalen dat na een door hem vast te stellen tijdstip
geen verzoeken tot gezamenlijke aanvoer, overdracht of ingebruikgeving kunnen worden ingediend.
Verzoeken tot -overdracht, ingebruikgeving of gezamenlijke aanvoer die
nen volgens daarvoor bestemde formulieren te worden ingediend. Deze
formulieren zijn op te vragen bij de Directie Visserijen van het Minis
terie van Landbouw en Visserij.
7.

Zeedagenregeling 1989

7.1 Aantal zeedagen
Evenals in 1988 maken de aan Nederland voor 1989 toegewezen quota in
combinatie met de vangstcapaciteit van de Nederlandse vloot een beper
king en spreiding van de visserij over het jaar 1989 noodzakelijk. Om
die reden en omdat door het bedrijfsleven om handhaving van een zeeda
genregeling is verzocht, is ook voor 1989 een zeedagenregeling tot
stand gebracht. In de regeling zijn in vergelijking met 1988 de volgen
de wijzigingen aangebracht:
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1. Het aantal zeedagen voor vissersvaartuigen met een irotorvermogen van
minder dan 600 pk is teruggebracht van 152 voor 1988 tot 138 voor
1989;
2. Het aantal zeedagen voor vissersvaartuigen met een motorvermogen van
600 pk of meer is teruggebracht van 172 voor 1988 tot 154 voor 1989.
Voor vissersvaartuigen waarvoor een seizoenrondvisdocument is uitge
reikt, is in het eerste kwartaal een aantal extra zeedagen toegekend.
Voorts is de spreiding van het aantal zeedagen in 1989 over de bestaan
de tijdvakken op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven gewij
zigd.
Voor vissersvaartuigen waarvoor een kabeljauw-document of rondvisdocument is uitgereikt geldt hetzelfde aantal zeedagen als in 1988, dat wil
zeggen voor vaartuigen met een motorvermogen van minder dan 600 pk 152
dagen en voor vaartuigen met een motorvermogen van 600 pk of meer 172
dagen.
Voor vissersvaartuigen waarvoor een seizoenrondvisdocument is uitge
reikt, geldt in het eerste tijdvak een zelfde aantal zeedagen als voor
de houders van een kabeljauw- of rondvisdocument is vastgesteld. Het
aantal zeedagen in het eerste kwartaal geldt zowel voor vissers die een
seizoenrondvisdocument hebben dat geldig is van 1 januari tot en met
1 april 1989, als voor degenen wier seizoenrondvisdocument geldig is
van 1 juni tot en met 1 september 1989. Deze laatste groep vissers kan
het aantal zeedagen dat een vissersvaartuig minder dan voor het eerste
tijdvak geldende aantal zeedagen is uitgevaren, dan benutten in een
later tijdvak.
De Zeedagenregeling voorziet in een maximaal aantal zeedagen voor een
vissersvaartuig, velke verspreid worden over vier tijdvakken. Indien
het aantal zeedagen voor een tijdvak is bereikt, is het verboden uit te
varen. De zeedagen zijn als volgt over het jaar verspreid.
minder dan 600 pk
zonder kabeljauwrondvis- of seizoenrondvisdocument

net kabeljauwof rondvisdocument

met seizoenrondvisdocument

Tijdvak
1 jan - 26 mrt

29

32

32

27 mrt - 25 jun

39

42

39

26 jun - 24 sep

30

34

30

25 sep - 31 dec

40

44

40

138

152

141
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600 pk of meer
zonder kabeljauwrondvis- of seizoexirondvisdocumeat

met kabeljauw- roet
seïzoenof rondvisdocurondvisdocument
ment

Tijdvak
1 jan - 26 mrt

32

36

36

27 mrt - 25 jun

43

48

43

26 jun - 24 sep

34

38

34

25 sep - 31 dec

45

50

45

154

172

158

De Zeedagenregeling zal in de loop van 1989 worden geëvalueerd. Voor de
eerste naai zal dat, op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven
plaatsvinden aan het einde van het eerste tijdvak. Daarbij zal, onder
meer rekening houdend net de uitputting van de quota, worden bezien of
het gewenst is het aantal zeedagen te verhogen of te verlagen.
7.2 Ontheffingen
Van de beperking van het aantal zeedagen kan de minister evenals vorig
jaar geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen. U moet dan voor uw
vissersvaartuig kunnen aantonen dat U:
- in 1988 ten minste 75% van Uw besomming uit de U op 31 december 1988
toegekende contingenten tong en schol en onderscheidenlijk of haring
heeft gehaald, of
- in 1988 90% van Uw besomming heeft gerealiseerd met de vangst van
kokkels, mosselen of oesters, of,
- in 1988 70% van Uw bescntning heeft gerealiseerd net de vangst van
garnalen en aal, of,
- in het bezit bent van een vergunning voor het vissen op aal, afgege
ven op grond van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en
kustwateren.

Ben verzoek voor exitheffing moet U vóór 1 fefan«T-ï
indienen.

iqftq bij

de

Bij een verzoek voor een ontheffing moet een gespecificeerde accoun
tantsverklaring warden overgelegd met de besocmingsgegevens over 1988
van het vissersvaartuig waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd.

Wordt een verzoek ingediend voor een ontheffing op grond van "de 75%
regeling voor tong, schol en haring", dan moet de accountantsverklaring
tenminste de volgende gegevens bevatten:
- de totale brutobesomming,
- de totale aangelande hoeveelheid tong en de opbrengst daarvan,
- de totale aangelande hoeveelheid schol en de opbrengst daarvan,
- de totale aangelande hoeveelheid haring en de opbrengst daarvan,
- het aantal zeedagen dat op tong en schol is gevist,
- het aantal gerealiseerde zeedagen bij de haringvisserij.
Directie Visserijen,
29 december 1988

Bijlage 2

Losplaatsen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van
de Regeling stelselmatige contrôle bij aanlanding 1988

Haven
1. Breskens

2. VlisFa'ngen

Losplaats

lostijden

a. de kaden van de Visaershaven a.
vanaf de jachthavens langs
de visafsLag tot aan de
Visserssteiger.
b. de Visserssteiger alsmede de
b.
openbare kade langs de Middenhavendam voorzover het betreft
het lossen van vissersvaar
tuigen die uitsluitend garna
len, 3?rot of -'harden lossen.

maandag tot en met woens
dag tussen 06.00 uur en
17.00 uur
donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur

: a. de loswal langs de visaf
slag gelegen aan de eerste
binnenhaven te Vüssingen;
b. de kades in de Sloehaven
(alleen voor trawlers)

maandag tot en met woens
dag 04.00 uur en 16.00
uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
c. donderdag tussen 22.00
uur en 24.00 uur.

3. Calijnsplaat

de vislossteigers aan de zuid
zijde van de Rijksvissershaven

maandag tot en met woens
dag tussen 04.00 uur en
16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur

4. Stellendam

de vislossteigers van de
buitenhaven

maandag tussen 00.00
uur en 12.00 uur, dins
dag en woensdag tussen
04.00 uur en 16.00 uur
donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur

5. Scheveningen

de kaden van de Eerste
Binnenhaven

maandag tot en met
woensdag tussen 04.00
uur en 16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur.

20P5.1

- 2 Haven

Losplaats

lostijden

6. IJ muiden

: a. de kotterkade;
b. een kade aan de noordzijde
van de vissershaven met
uitzondering van de houten
steigers;
c . de Trawlerkade gelegen aan
de zuidzijde van de vissers
haven;
d. de kades in de Haringhaven
(alleen voor trawlers)

a. maandag tussen 00.00
uur en 12.00 uur
b. dinsdag en woensdag
tussen 04.00 en 16.00
uur
c. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
d. zaterdag tussen 00.00
'uur en 12.00 uur

7. Den Helder

: a. de elf zich in de buiten
haven bevindende steigers
gelegen voor perceel het
Nieuwe Diep nr. 27b,
b. de kade gelegen tussen de
Moormanbrug en de Koopvaar
derschutsluis (steiger 51,
52 en 53);
c. de Paleiskade (steiger 32
tot en met 35);
d. de steigers 36, 37 en 38
gelegen aan de voormalige
onderzeedienstkade;

a. maandag tot en met woens
dag tussen 04.00 uur
en 16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 vair
c. vrijdag tussen 16.00 uur
en 20.00 uur
d. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur

8. Den Oever

: a. de voor perceel Havenkade
1 gelegen kade aan de Oude
Vissershaven;
b. de kade gelegen aan da
Noorderhaven vanaf het
einde van de pier tot en
met de voor perceel Haven
kade 1 gelegen kade;

a. maandag tot en met woens
dag tussen 04.00 uur en
16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur

9. Harlingen

: a. de lossteigers en kaden voor
a. maandag tot en met woens
en nabij de visafslag te
dag tussen 04.00 uur
Harlingen, gelegen in en
en 16.00 uur
aan de Nieuwe Vissershaven;
b. donderdag en vrijdag
b. de kaden van de* Handelsha
tussen 00.00 uur en
ven, bestaande uit de Nieuwe
16.00 uur
Willemshaven, de Oude Wil
c. vrijdag tussen 16.00 uur
lemshaven en de Vluchthaven;
en 20.00 uur
d. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur

10. Lauwersoog

: a. de kade gelegen voor het
gebouw van de visafslag;
b. de kaden gelegen ten westen
en ten oosten van het
gebouw van de visafslag;

a. maandag tot en met woens
dag tussen 04.00 uur
en 17.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur
en 16.00 uur
c. vrijdag tussen 16.00 uur
en 20.00 uur
d. zaterdag tussen 00.00 uur
en 12.00 uur

(

- 3 -

Losplaats

lostijden

11. Delfzijl.

a. de Handelskade west;
b. de Damsterkade;
c. de kade van, de
Farmsamer haven;

donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
b. vrijdag tussen 16.00 uur
en 20.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur

12. TermunterzijL

de in de Vissershaven gelegen
steiger;

a. maandag tot en met woens
dag tussen 04.00 uur
en 16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur

Haven

13. Eemshaven

14. Vlaardingen
(alleen voor
aanlanden
haring)
15. ürk

20P5.3

: a. de kade van de Terminal
Eemshaven;
b. de kade van Transit Center
Eemshaven

de kade aan de noordzijde
van de koningin Wilhelminahaven;
: de Burgemeester Schipperkade.

donderdag en vrijdag
tassen 00.00 uur en
16.00 uur
b. vrijdag tussen 16.00 uur
en 20.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur
maandag tot en met vrij
dag tussen 08.00 uur
en 16.00 uur
a. maandag tot en met
woensdag tassen 04.00
uur en 16.00 uur
b. donderdag en vrijdag
tussen 00.00 uur en
16.00 uur
c. zaterdag tussen 00.00
uur en 12.00 uur.

BIJLAGE

3

OVERZICHT VANGSTQUOTA 1989
************************************************************************
vissoort:

gebied:

kabeljauw

Ila-EG, IV
(13.740)
IIb
EG-quotum
IIIaN
(100)
Vila
(100)
VII-excl.Vila,VIII,IX,X,COFACE 34.1.1
(150)

schelvis

IIa—EG, IV
IIIaN

quotum:

(295)
(10)

zwarte koolvis Ila-EG, IV
witte koolvis

Ville

wij ting

Ila-EG, IV
IIIaN
Vila
VII-excl.Vila

190

6.430
0
0
0

(70.270)
(2.250)
(90)
(290)

89.520

IIIaN
Vila
VIIh,j,k
II, IV
IIIaN
Vila
VIIh,j,k
Villa,b

(10.530)
(65)
(230)
(95)
(330)

10.195

1
1
1
1
1

(6.380)
(50)
(20)
(90)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100

>

A

M

H
M

tong

305
0

EG-quotum

1

schol

13.840
100
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

makreel

Ila-EG, IV
Ila-nietEG, Vb-EG, VI, VII, Villa,b,d ,e, XII, XIV

1.190
30.310

sprot

Ila-EG, IV-EG
IIa—EG, IV-EG
VIId,e

EG-quotum
(840)

44.000

EG-quotum
EG-quotum
EG-quotum

45.000
104.500
7.000

(200)

70
20
0

EG-quotum

171.000

EG-quotum
EG-quotum
EG-quotum
EG-quotum

50.000
287.000
6.500

horsmakreel

Ila-EG, IV-EG

Vb-EG, V I , V I I , X I I , x r v
Villa,b,d,e
heek

kever

Ila-EG, IV-EG
Villa,b,d,e
Vb-EG, VI, VII, XII, XIV
Ila-EG, IV-EG

blauwe wij ting Ila-EG, IV-EG
Vb-EG, VI, VII
Villa,b,d
Ville

1.000
0

1.000

VERZOEK OONTIN3ENTEN TONG EN SCHOL OP ANDERE WUZE TE KCRTEN.
(art. 6, vierde lijd, van de Beschikking regeling oontingentering tong en schol
Noordzee 1989)
Qrxlergetékende,
Ondernemer
:
Straatnaam en huisnummer :
Correspondentieadres
:
Postcode en woonplaats :
Vissersvaartuig
Î
VERKLAART:
dat hij het voor zijn bovenvermelde vissersvaartuig voor 1988 toegekende
contingent tong en/of schol, vermeerderd of verminderd net eventueel in ge
bruik gekregen, of gegeven hoeveelheden, in 1988 heeft overschreden, het
geen blijkt uit de bij dit verzoek gevoegde gespecificeerde verklaring van
de accountant of de boekhouder, en
ervan op de hoogte te zijn dat het voor zijn bovenvermelde vissersvaartuig
voor 1989 berekende contingent tong onderscheidenlijk schol wordt vermin
derd met de overschrijding van het voor 1988 toegekende contingent tong on
derscheidenlijk schol, overeenkomstig het bepaalde in artikel. 6, eerste tot
en met derde lid, van de Beschikking regeling oontingentering tong en schol
Noordzee 1989, en
ermee in te stemmen dat de in de verklaringen van de accountant en de boek
houder vermelde gegevens worden vergeleken met die welke beschikbaar zijn
bij het Ministerie van Landbouw en Visserij en eventuele andere instanties,
en
VERZOEKT:
de hoeveelheden tong onderscheidenlijk schol waarmee het voor 1988 toege
kende contingent tong onderscheidenlijk schol is overschreden qp andere
wijze in mindering te brengen op hert voor het bovenvermelde vissersvaartuig
voor 1989 berekende contingent tong onderscheidenlijk schol, en wel:
a
kg. overschrijding tong op het contingent schol (excl. anrekeningsfactor)
b
kg. overschrijding schol op het contingent tong (excl. omre
keningsfactor)
Vervolgens zal door de minister een omrekeningsfactor worden toegepast van
1 kg. tong is 7 kg. schol en omgekeerd.
plaats

datum

handtekening

BKLflNSRLIK
Deze aanvraag moet vóór 15 januari 1989 worden ingediend bij de DIRECTIE VIS
SERIJEN, F0S3B0S 20401, 2500 EK DEN HMG.
GELIJKTIJDIG met de aanvraag moet de eerdergenoemde verklaring van de accoutant
of boekhouder worden neegezonden, waarin tenminste moet zijn vermeld de net het
bovenvermelde vissersvaartuig in 1988 in de Noordzee en Noorse Zee gevangen en
uit deze wateren aangelande hoeveelheden tong en schol, alsmede de opbrengsten
daarvan.
Onvolledig ingevulde aanvragen en aanvragen die niet vergezeld zijn van een
verklaring van de accountant of de boekhouder, alsmede te laat ontvangen aan
vragen worden NJ~kt IN BEHRNDKT.TNG genotten.

bijlage: 5
AANVRA^GPCRMUliIER

VOOR WUZIGINS VAN HET VOCR
VRSUiab-JL'KLDE SEIZOEN.

DE SEIZOENRCNDVISSERS

Ondergetekende,
Ondernemer
Straatnaam en huisnummer
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
Vissersvaartuig

VERZOEK
Aanvrager verzoekt hierbij op grond van het bepaalde in artikel 8a,
van de Beschikking regeling vangstbeperking (Stort. 1984, 254), hem
te verlenen, cm in de plaats van in de periode 1 januari tot en
1989 met zijn bovenvermeld vissersvaartuig de kabeljauwvisserij als
artikel 6, vierde lijd, van de beschikking te mogen uitoefenen in de
1 juni tot en met 1 september 1989.

plaats

datum

tweede lid,
toestemming
met 1 april
bedoeld in
periode van

handtekening

BELANGRIJK
Deze aanvraag moet vóór 10 januari 1989 worden ingediend bij de DIRECTIE VISSE
RIJEN, POSTBUS 20401, 2500 BK EEN HMG.

Eet verzoek wordt slechts toegewezen indien tot op het mmpnt- dat op da aan
vraag is beslist, ln 1989 per wéék danwel per vissols van meer dan één week
niet meer dan 160 kg. kabeljauw en 120 kg. wijting met het betreffende vissers
vaartuig is aangeland.
Met dit formulier moet worden meegezonden het voor de periode van 1 januari tot
en met 1 april 1989 uitgereikte sei^oen-rondvisdocument, gedateerd 30 december
1988.

bijlage: 6
OVERZICHT BELANC3U3KSTE DATA. VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN

10 januari 1989
Indien een ondernemer aan wie een seizoen-randvisdocument is uitge
reikt er de voorkeur aangeeft cm van dit document gebruik te maken
in de periode van 1 juni t/m 1 september in plaats van in de periode
van 1 januari tot 1 april, dan moet de aanvraag daartoe vóór 10
januari 1989 worden ingediend.
Het verzoek wordt slechts toegewezen indien:
a. het verzoek vóór 10 januari 1989 is ingediend en
b. tot het moment dat op de aanvraag is beslist in 1989 per week
dan wel per visreis van meer dan één week niet meer dan 160 leg.
kabeljauw en 120 kg. wijting met het betreffende vissersvaartuig
is aangeland.

15 januari 1989
De mogelijkheid bestaat cm de korting op het contingent tong geheel
of gedeeltelijk te laten plaatsvinden op het contingent schol en om
gekeerd. De aanvraag daartoe moet vóór 15 januari 1989 worden inge
diend.

1 februari 1989
Voor deze datum moeten worden ingediend de aanvragen;
AB-

voor het inbrengen van de aan een ondernemer toegekende contin
genten tong en schol in een door eed producentenorganisatie te
beheren groepsoontingent
voor een ontheffing op grond van de Zeedagenregeling 1989.

ad. A.
Aanvragen kunnen uitsluitend warden gehonoreerd indien het
toegewezen contingent tong of schol nog niet voor 90% is op
gevist, of indien het contingent tot 10% of minder is ge
kort, nog niet is overschreden.
ad. B.
De aanvragen voor een ontheffing moeten zijn vergezeld van
een gespecificeerde accountantsverklaring.
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quotwn

1800
79540 +8000
80
200
81620

150
28380 +1900
90
100
28720

48530 +1160
24490 -8160
5630
1246
800
80696

Schol
lila N
IIa, IV
VIIa
V l I hj k
Totaal

Kabeljauw
JIJ a N
J ! a, IV
VJJ (excl,a),VIII
\' l Ia
Totaal

H.1 ring
il,!Va,b
!\'c, VIId
Vt,VlaN,VIb
V!a2,V!Ibc
l'Jlghjk
Totaal

70
9480
20
100
9670

210

...._,ij t i ng
1I !a
1 Ia, 1V
V! 1a
\'ll (excl.a)
Totaal

:<oo 1 vis
l Ia,I11,IV

42

+730

31170
32370

35000
35330

10
1620
1630

260

+70

70
12422 +4662
-20
100
l 2592

1200

66700 -2200
21320
5160
1550
1060
95790

150
17420 -1250
100
-100
17670

330

JO
2060
2070

-945
-300
-80

2170
77430 +9200
-80
-200
79500

105
14270

14105

50

/�akreel
! la, l JI,IV
Il (excl.a),Vb,
Vl,VIl,VII!,XII
Totaal

-590

50
16105
195
80
105
16535

Schelvis
II 1
! la, JV
Totaal

..,,v.
ruil

1986

quotum

v.v.
ruil

1987

quotum

v.v.
ruil

1988

-250
-80

-100

10
1030
1040

210

90
7900

50
7760

34720
36210

1490

-20

78330 -1810
13120 +1810
4990
1550
1110
99100

llO
13490
100
14700

2170
62500 +5000
-80
- -200
64670

305
10985

70
10530
80
-300
-275
-80
-255

10
1320
1330

200

6770

50
6720

34720
36410

1690

71530
9860
4990
1270
800
88450

17550

llO
17440

-20
-90

+200

-2000
-2100

-100

2240
76730 +10300
-70
-200
78970

10310

80
10230

--------------------------------------------------------------

..,,v,
ruil

Tong
lil
II, IV
VIJa
VlIbj k
VII l
Totaal

-

quotum

1985

- ---------------------------------------------------------------

Overzicht van de Nederlandse quota 1985-1988 (tonnen)

Vissoort/
Vangstgebied

Bijlage I

Bijlage
(vervolg)

v.v.
rul l

quotwn

1986

v. v.
ru 11

quotum

1987

-----------------

90

50
40

1400
1950
-50
-50
-10

-210
-360
a)

-180
-240

110
10
120

-!00

350
30000 d)

90
120
210

340000

60000
184000
33000
277000

17500
140000 b)
17500
175000

-

---300000

50000
252000
13000
315000

30000
78250
4000
112250

b)

H

�z

tl

H

t '"

Visserij in cijfers
"1987

Vb, VI.
Vb,VI,VII.
c) Vll lc.
d) TAC• Total Allo..,able Catch,

Opmerkingen: l)
a)

------------------------Voorlopig,

Kever
IIa,IIla,IV

Blauwe "i;�lng
II a, IV
Vb,VI,VII
VII l (EG zone)
Totaal

Horsmakreel
I Ia, IV
Vb,VI,VII,XIV
VIII
Totaal

kracht zijn
Vissoorten ..,aarvoor alleen TAC's van

Totaal

VIII

Heek
Ila,IV
Vb,VI,VII,XII,XIV

IIa,IV

Sprot

VII de

Totaal

Zeeduivel
Vb,Vl,XII,XIV
VII

quotum

1985

-135
-180

"'· v.
ruil

171000

-200

----

n: i 1

•.,:' \/ .

200000

50000
252000
6500
308500

50000
100750
10000 c)
160750

90
200
20
HO

--

-iC
280
50000 d)

300
390
690

quotum

1988 l)

-------------------------

50000
252000
6500
308500

30000
113250
4000
147250

20
110

90

50 -300
50000 d)

135
180
315

----------------- -----------------------------------

Vissoort/
Vangstgebied

Bijlage 1

-------------------------------

INDELING VISGEBIEDEN
o

r 2° 3° 4* 5*" 6° 7° 8° 9° 10*

O.L.

K8; KabeLjauubox
Nin.maasuijdte voor
alle visserij (ook
binnen 12 mijl!) uitge-zonder.d garnalenvisse
rij met beperkte kabeljauub ijvangs t, tijdens eerste
en vierde kuartaal van het
jaar is hier 100 mm.
Vissersbond

dec «-1 986
4-:

4

'

9° 10° O.L.

Ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de kotter
sector in de periode 1971-1987 (guldens van 1987)

Gemiddeld over de jaren:
1971+72

1977+78

1986+87

Totaal (min. gulden)
Besomming
Af: Technische kosten
Ar be idsopbrengst

488
256
232

486
293
193

734
476
258

Gemiddeld per schip (1.000 gld.):
Besomming
Af: Technische kosten
Arbeidsopbrengst

805
422
383

978
587
390

1193
773
420

2016
1056
960

1492
897
595

1339

187
98
89

226
136
90

245
159
86

Gemiddeld per pk (gld.):
Besomming
Af: Technische kosten
Arbeidsopbrengst
Gemiddeld per opvarende (1.000 gld):
Besomming
Af: Technische kosten
Arbeidsopbrengst

868

471

Visserij in cijfers
1987

Grote zeevisserij - bedrijfseconomische resultaten
(x miljoen gulden)

Besomming 1)
Af: Technische kos
ten 2)
Arbe idsopbrengst
waarvan:
gages/soc.lasten/
proviand
nettoresultaat
In guldens van 1987:
Besomming 1)
Af: Technische kos
ten 2)
Arbeidsopbrengst
waarvan:
gages/soc.lasten/
proviand
nettoresultaat
1)
2)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987 1)

144

173

181

203

215

171

161

87 - 107

117

143

155

118

113

57

66

64

60

60

53

48

47
10

57
9

59
5

64
-4

69
-9

55
-2

49

166

188

191

208

2 1S

171

161

102

116

123

147

155

118

113

66

72

68

61

60

53

48

54
11

6 210

62
6

66
-5

69
-9

55
-2

49

- 1

- 1

Inclusief overige opbrengsten.
Alle kosten, exclusief gages, sociale lasten en proviand.

TABEL A

-

ENERGIE-BESPARINGSCONCEPTEN

ALGEMENE ENERGIE-BESPARINGSCONCEPTEN IN
HET SCHEEPSONTWERP EN DE BEDRIJFSVOERING

BOOMKORKOTTER
(toegepast) (studie)

L. SCHEEPSONTWERP

- rorapweerstand
-

modelproeven
databank, verhoudingsgetallen/coëfficienten
voorschip (bulb, halve intreehoek w.l.)
achterscheepsvorm (rendement schroef)
snelheid/diepgang/trim
huidappendages
- kimkielen; kim-/kielkoeling
- huidkoelers
- sensoren etc- slytstrippen
- huidopeningen
- luchtweerstand
- opbouw/masten + tuigage
- windoppervlak
- snelheid
- afstemmen diesel/tandwielkast/schroef
- voortstuwingsdieselmotor (koppel/toeren/F.0-verbruik)
- brandstofsoorten/-kwaliteiten
- brandstofbehandelingsinstallatie
- tandwielkast overbrengingsverhoudingen

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

- onderhoudsplan
- machines
- dokbeurten
- reparaties huid/schroef/machines

X

X
X
X
X

- optimalisatie vistuigen/geïnstalleerd vermogen
- visserijraethoden
- weerstand vistuigen
- diesels/snelheid

X
X
X

X
X
X
X

- afvalwarmte
- schroef (type, diameter, toeren)
- energie-opwekking
- energie-balans
- power take off (PTO)
- hulpdieselgenerator set
2. BEDRIJFSVOERING OP ZEE
- routing (wind/getijden/sturen)
- machinekamer conditiebewaking
- brandstof registratie (verbruik)

3-

DIVERSEN

- zeil (hulp) voortstuwing
- opleiding bemanningen

X

TO 86-02
TOEPASSING VAN ENERGIE-BESPARINCS
CONCEPTEN IN HET NEDERLANDSE
KOTTERONTVERP EN DE BEDRIJFSVOERING
OP ZEE.
"stand van zaken 1906".
Ir. F.A. Veenstra.

