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1. INLEIDING
Sedert jaren wordt door onderzoekers van het Marine Laboratory
te Aberdeen, Schotland inderwater opnamen gemaakt van vistuigen
en het gedrag van vis ten opzichte hiervan.
Men begon met duikers, eerst los op het vistuig, later in een
speciaal voor dit doel ontworpen sleepvoertuig. Met deze methode
is in 1978 op de "Tridens" onderzoek gedaan aan vistuigen.
Een dergelijke opzet vereist veel mankracht en een gedegen
opleiding voor een aantal duikers. De Afdeling Technisch Onder
zoek van het RIVO kon aan deze eisen niet voldoen, hoewel ideëen
in die richting wel bestonden.
Naast het werken met duikers is op het Schotse laboratorium een
toestel ontwikkeld, hetgeen door een schip kan worden gesleept,
en dat op afstand bestuurbaar is.
Deze techniek vraagt een geringere personele bezetting en is uit
dien hoofde reeds aantrekkelijk voor ons.
Daarnaast heeft deze methode een aantal voordelen boven het werken
met duikers, namelijk: langere toelaatbare observatietijden en
grotere te bereiken waterdiepten.
Nu de apparatuur door kommerciële bedrijven wordt geleverd en de
financiële druk van andere projekten van de Afdeling wat vermin
derd is, is er ruimte ontstaan voor aanschaf ervan. Hierbij zijn
verschillende mogelijkheden denkbaar, zoals een kompleet systeem
kopen of de aanschaf van komponenten en het systeem verder uit
bouwen op ons instituut.
Uiteindelijk is voor het laatste gekozen, daar de eerste optie te
duur werd voor onze begroting en de zekerheid van een storings
vrij werken met de apparatuur naar ons inzicht ook bij het duur
dere apparaat niet kon worden gegeven.
Aangezien het onverstandig is om geen gebruik te maken van de
ervaring van mensen, die niet alleen met de apparatuur hebben
gewerkt, maar zelfs aan de ontwikkeling ervan hebben bijgedragen,
werd besloten tot een gezamenlijke reis aan boord van de "Tridens"
met onderzoekers en apparatuur van het Schotse Marijie Laboratory.
Uiteraard dient samenwerking voor beide partijen voordelig te
zijn en met het onderzoek aan'kuilen met vierkante mazen bleek aan
dit kriterium ruimschoots te worden voldaan.
Inmiddels was door ons ook een verzoek ingewilligd-vanuit het
Institut für Fangtechnik te Hamburg om iemand mee te laten varen
om kennis te nemen van deze techniek. Men is ook op dit instituut
bezig met het opzetten van direkte observatietechnieken.
Het is gebruikelijk om het zgn. reisverslag apart op te stellen
van rapportage van de onderzoekresultaten, maar aangezien voor
deze reis beide sterk verweven zijn en de techniek nieuw voor ons
instituut is, leek het beter het geheel te integreren in één RIVOrapport.
In hoofdstuk 2 wordt het reisverslag gegeven.
Hoofdstuk 3 beschrijft het vehicle en de behandeling ervan en de
doorgegeven inzichten van de Schotse onderzoekers.
Hoofdstuk ^ beschrijft de resultaten van het onderzoek aan vier
kante kuilen, terwijl hoofdstuk 5 wat verder ingaat op onze
toekomstplannen en hoofdstuk 6 een samenvatting geeft van konklusies en aanbevelingen.
Het ligt in de bedoeling het geheel als ICES-paper in verkorte
vorm in het Engels te presenteren, aangezien direkte observatie
technieken op de agenda staan als "special topic" dit jaar.

Onze dank gaat uit naar al diegenen, die aan dit resultaat hebben
meegedragen; kapitein en bemanning van de "Tridens" en de onder
zoekers van het Marine Laboratory. We hebben alle gasten met
plezier aan boord gehad en de samenwerking tussen alle betrokkenen
was uitstekend. Tevens een woord van dank aan Mw. Marja Bruisschaart
voor het typewerk.

2. REISVERSLAG
2.1. Reisdoel
Het observeren van kuilen met vierkante mazen en ontsnappings
mogelijkheden van jonge en ondermaatse vissoorten, in samenwerking
met het Schotse Marine Laboratory.
Tevens ervaring opdoen met het gebruik van een op afstand bestuurbaar
sleepwerktuig met T.V.^kamera's voor observatie van visgedrag en
vistuigen.
2.2. Opstappers
B. van Marlen (reisleider)
D. de Haan
J.B. van Duyn
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G. Freytag
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J.H.B. Robertson
R. Priestley
P.J. Berkel

Marine Laboratory-Aberdeen

2.3._Vistuigen
Figuur 2^ geeft weer de BT 157 "Jackson Rockhopper trawl" en wel
de bovenzijde, terwijl de onderzijde is opgenomen in figuur 1b met
een schets van het voortuig en de rubber schijven pees. Het is een
veel gebruikt type rondvisnet voor schepen van ca. 500 pk.
Het net wordt bevist met 8 voet V-borden en 30 vadem onder- en
bovenkabei. De bordstroppen zijn 3 m lang.
De boven- en onderpees zijn beide 90 voet lang. Op de bovenpees
zijn 38 drijvers geplaatst van 200 mm doorsnede, de onderpees is
voorzien van rubber schijven van 9 cm doorsnede en schijven van
35 cm doorsnede, zoals weergegeven in figuur 22b.
We zullen dit net voortaan aanduiden met net A.
Net B is een in de Nederlandse visserij gebruikt rondvisnet (o.a.
als spanzegennet) en op voorgaande reizen uitvoerig doorgemeten.
Het nummer is 8oUa. De bovenpees is 38.32 m lang en de onderpees
meet 28.10 m.Dit vistuig werd op deze reis bevist met 850 kg
polyvalent borden, met kabels van Uo m en 35 m en bordstroppen
van 6 m boven en onder. Op de bovenpees werd 220 liter drijfvermogen aangebracht. De onderpees bevatte bobbins van 30 cm door
snede met daartussen rubber schrijven van 1U cm doorsnede (figuur 23).
Voor de verscheidene opnamen werden beide netten voorzien van een
aantal verschillende kuilen, opgebouwd uit vierkante mazen en
overkuilen en ook ter vergelijking met de konventionele ruitvormige
mazen in de kuil. De verschillen komen later aan de orde.
2.U. Verloop van de reis
Maandag U maart 1985
Vistuigen aan boord gedaan. Om 11+.30 uur vertrokken uit de haven
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van IJmuiden. Matige wind en kalme zee.
Dinsdag 5 maart 1985
Stomend naar Aberdeen. Om 17.00 uur afgemeerd in de haven van
Aberdeen.
Woensdag 6 maart 1985
De hele dag werd "besteed met het aan "boord brengen van de vistuigen
en observatieapparatuur en de visborden. Het underwater towed
vehicle (UTV) van het Marine Laboratory te Aberdeen werd in gereed
heid gebracht. De monitoren en besturingsapparatuur hiervan werd
in het achterste laboratorium opgesteld. Om middernacht vertrokken
uit Aberdeen.
Donderdag 7 maart 1985
Deze morgen aangekomen in de Moray Firth (Bellans). Eerst werd het
vehicle uitgevierd en de video en besturingskabels getest, en ver
volgens werd een proeftrek gedaan met alleen het vehicle.(figuur 26a).
's Middags werd net A uitgezet, de Jackson Rockhopper trawl BT 157»
met 55 ni onder- en bovenkabei en 8 voet V-borden. Hierna werd het
vehicle uitgevierd en waarnemingen bij de kuil gedaan. De kuil was
gemaakt van vierkante mazen van 80 mm.en niet zoals gebruikelijk
met ruitvormige mazen. Deze vierkante kuil had een omtrek van 120
benen en een diepte van 138 benen tot de verdeelstrop en 39 benen
vandaar tot de pooklijn. Totale lengte en omtrek: 8 m en 5A m
(1 been - 0.0^5 m; hart tot hartgaren). Een een op een aanslag
dus. De kuil stond duidelijk te wijd .{figuur 2l*a).
Vrijdag 8 maart 1985
Tijdens de eerste trek van deze dag (trek 2) werd een kuil aange
slagen met een omtrek van 60 benen, de helft dus van die van trek 1.
De diepte bedroeg 13^ benen tot de verdeelstrop en 35 benen tot de
pooklijn. Deze kuil stond veel beter open. De lengte en omtrek be
droegen 7.6 m en 2.7 m. (figuur 25b).
Bij trek 3 werd een trechtervormig tussenstuk van vierkante mazen
aangebracht, aangeslagen op de 120 mazen van het perk daarvoor
(figuur 2ko ) en de 30 benen van kuil 2, om hier extra ontsnap
pingskansen te kreëren. Het resultaat viel tegen, het net stond
niet erg taps.
Trek b werd gedaan met een taps toelopende kuil van vierkante
(80 mm) mazen, aangeslagen aan het perk met 200 mazen opzet.
De lengte van deze kuil was 12.5 m en de omtrek bij de aanslag
9 m en bij de pooklijn 5.^ m. Een goede kuil, maar weinig vis om
reakties te zien .(figuur 2Ud).
Zaterdag 9 maart 1985
Om 10.00 uur afgemeerd in de haven van Aberdeen.
Zondag 10 maart 1985
Weekend in Aberdeen. Om middernacht vertrokken uit Aberdeen.
Maandag 11 maart 1985
's Nachts stomend Noord-over naar de Orkney Eilanden. Uitgezet
in positie 58°-50' NB en 2°-33' WL.en het NNO in gevist tot
59°-05'NB en 2°-l8'WL (Copinsay) (zie figuur 26b).
Bij trek 5 werd dezelfde kuil gebruikt als bij trek 2, maar nu
voorzien van een nauwmazige overkuil (maaswijdte 30 mm) om het
effekt op de netvorm en de vangst te bekijken. Door middel van vier
drijvers werd gepoogd te voorkomen, dat het netwerk van beide
kuilen teveel op elkaar zou blijven liggen. Inderdaad ontstond
hierdoor een tussenruimte, hoewel bij de aanslag en vlak erachter
de overkuil de gewone kuil wel degelijk afschermt (figuur 2He).
Na het halen bleek ca. 35 manden met schelvis, wijting en haring
in de overkuil te zitten en 6.5 manden vis in de originele kuil.
-3-

Voor trek 6 werd deze overkuil vervangen door een langere,
namelijk 56 voet (17.0 m); met een maaswijdte van 30 mm. De vangst
bedroeg nu 23 manden hoops in de overkuil en 2.5 mand in de gewone
kuil (figuur 2kf).
Van deze kuilen werden verscheidene opnamen gemaakt.
's Avonds ten anker gegaan achter Mainland.
Dinsdag 12 maart 1985
Uitgezet in dezelfde positie als maandag. De gehele morgen bezig
geweest om een storing van de "pan en tilt" unit van de kamera
op te lossen. Om 15.00 uur het vehicle uitgevierd en de verdere
reis met de video kamera in een vaste stand gewerkt.
Een korte trek (trek 7) werd gedaan om meer opnamen te krijgen
van kuil 2. Goed te zien was het naar onderen zakken van de kuil,
omdat de vis erin niet meer leefde. De kuil was immers de gehele
dag niet geleegd, 's Avonds weer ten anker achter Mainland.
Woensdag 13 maart 1985
Deze dag twee trekken gedaan en opnamen hiervan gemaakt.
Voor trek 8 was het tapse tussenstuk zoals gebruikt in trek 3
versneden om de hoek te vergroten. Tevens werd daarachter een
konventionele ruitvormige kuil gezet in de hoop op deze wijze een
goede ontsnappingsmogelijkheid voor vis te kreëren, maar ook
aan de huidige visserijpraktijk met ruitvormige kuilen tegemoet
te komen. Hoewel er geen grote hoeveelheden vis voorkwamen kon
men toch zien, dat de vis door het zwarte vierkante mazenstuk
werd opgeschrikt. Ze probeerden er meestal voor te blijven
zwemmen en ontsnapten in tegenstelling tot de verwachting juist
veelvuldig door het ruitvormige perk ervoor (figuur 2kg).
Om 13.30 uur werd gehaald en daarna naar de wal gestoomd. Om
16.15 uur afgemeerd in het stadje Kirkwall op het eiland Mainland.
Hier de Jackson bobbintrawl verwisseld voor een trawl volgens
tekening TO 8oUa en de V-borden verwisseld voor 8j50 kg polyvalentborden (figuur 23).
Tevens werd door de heren van Marlen, de Haan en Freytag een
bezoek gebracht aan de fabriek van "Norland RCV Systems" geleid
door de heer Th. Balfour, waarbij de stand van de techniek en
toekomstige ontwikkelingen werden doorgesproken.
Donderdag 1U maart 1985
Om O7.OO uur werd vertrokken naar de visgronden, waar werd uitgezet
op hetzelfde bestek van woensdag met trawl TO 8oUa en onder- en
bovenvoorlopers van 35 m. De eerste trek met dit vistuig (Trek 9)
werd gedaan met de konventionele kuil op een diepte van 77 m bij
Copinsay- Auskerry , (figuur 2Uh).
Het ontbreken van de mogelijkheid om de kamera op afstand te
besturen verminderde de kwaliteit van de opnamen. De stofwolken,
opgewoeld door de visborden en de ketting aan de onderpees, kruisden de kuil waardoor het zicht vaak werd onderbroken en het moei
lijk was om het vehicle bij het net te houden.
De helderheid onder water was echter uitstekend en de netmond was
goed zichtbaar. De kuil stond erg plat met dichtgeknepen mazen
onder weinig spanning.
Voor trek 10 werd de kuil vervangen door een vierkante kuil,
waarvan uit berekening van de openingshoek van de mazen in het
perk ervoor en de ervaringen met de Jacksontrawl de verwachting was,
dat hij goed zou open staan. Deze kuil is gemaakt van normaal
nylon, geknoopt netwerk, vlak voor de pooklijn was een stukje van
U mazen diep aangebracht met de normale ruitvorm (figuur 2^i).
De totale lengte bedroeg 3.70 m en de omtrek 3.0 m. Aan beide
zijden is bij deze trek 15 cm ketting ingekort om de pees wat
lichter over de bodem te laten gaan in de hoop de stofwolken te
verkleinen. Het zicht op de kuil bleef echter verstoord door de

stofwolken, zelfs veranderen van koers gaf geen verbetering.
Na het halen bleek het vehicle op een aantal plaatsen gebroken,
vermoedelijk bij het aan boord brengen gebeurd. Gezien de ver
vormingen leek het frame onder grote spanning te staan, mogelijk
ontstaan bij het lassen. De eerste machinist zorgde voor verster
kingsbeugels, waarmee een noodreparatie kon worden uitgevoerd.
Bij trek 11 werd precies dezelfde optuiging en kuil gebruikt,
teneinde het aantal goede opnamen te vergroten en tevens de
mogelijkheid te geven voor niet-ingewijden om het vehicle te
besturen, hetgeen door hen als zeer leerzaam werd ondervonden.
Duidelijk is, dat het besturen bij slecht zicht, waarbij men het
vistuig soms verliest, een grote koncentratie vereist. Men moet
voortdurend korrigeren, vooral als het schip door zeegang en
deining beweegt.
Er werd doorgevist tot 22.00 uur, waarbij zelfs bij volslagen
duisternis het net bij kunstlicht nog goed te zien was op de
monitoren, 's Avonds Zuidwaarts gestoomd naar het bestek van 7
maart (figuur 26a).
Vrijdag 15 maart 1985
Trek 12 werd gedaan met dezelfde optuiging en dezelfde kuil als
die van trek 1.1, maar met een verlengstuk van vierkante mazen
voor de kuil. Het zicht op de kuil bleek weer onderbroken door
de aanwezigheid van de stofwolken (figuur 2Uj).
Voor trek 13 werden de voorlopers verlengd tot 75 m door UO m
kabel toe te voegen in de hoop door het vergroten van de bord
spreiding de stofwolken langs het net te laten gaan.
Het achternet werd niet gewijzigd.
Helaas bleek het probleem met de stofwolken niet opgelost.
Toch werden enkele goede opnamen gemaakt van het gedrag van
haring ten opzichte van het net.
Tenslotte werden voor trek 1U de bobbins (12":) bij de kettingpees
verwijderd om deze van de grond te lichten. Daarnaast werd de
6 m ketting verlenging vervangen door een 30 cm kortere en
lichtere ketting, maar ook deze maatregelen leverden niet het
gewenste resultaat. De stofwolken bleven het zicht op de kuil
belemmeren.
De reis werd besloten met training in de besturing vân het vehicle
door de verschillende opstappers, waarbij snel duidelijk werd hoe
moeilijk het is om het net goed in beeld te houden onder derge
lijke omstandigheden.
Om 18.1+5 uur werd gehaald. Tijdens het halen was de windkracht
NO 8 met zware sneeuwval, 's Nachts stomend naar Aberdeen.
Zaterdag 16 maart 1985
Om 09-30 uur afgemeerd in Aberdeen.
Zondag 17 maart 1985
Weekend in Aberdeen.
Maandag 18 maart 1985
's Morgens de Schotse visserijspullen van boord gedaan en het door
het RIV0 bestelde vehicle aan boord gedaan. Om middernacht ver
trokken uit Aberdeen.
Dinsdag 19 maart 1985
Stomend naar IJmuiden.
Woensdag 20 maart 1985
Om 09.30 uur afgemeerd in de Haringhaven in IJmuiden en de visserij
spullen en het vehicle van boord gedaan.
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3. APPARATUUR EN WERKWIJZE BIJ DIRECTE OBSERVATIE
3.1. Het onderwatervehicle (remotely controlled television vehicle, RCTV)
Het RCTV is opgebouwd uit een alumium "buizen frame met aan de
onderzijde een dubbele, van voren rond oplopende, slede (figuur h).
De vier cylinders aan de voorzijde van het RCTV dienen voor de
besturing. Deze worden paarsgewijs door een elektromotor (220 V,
750 W) aangedreven. Deze aandrijving is zodanig uitgevoerd, dat de
cylinders met instelbaar toerental kunnen draaien. Het zgn. "magnus
effekt" dat deze draaiende cylinders veroorzaken levert voldoende
liftkracht op voor een nauwkeurige besturing, zowel in horizon
tale als vertikale richting.
Hoewel, en misschien wel juist doordat, het RCTV allerminst hydro
dynamisch gestroomlijnd is, blijkt dat hij zich onderwater zeer
stabiel en rustig gedraagt. Het gebruik van bijvoorbeeld vinnen
voor de besturing zou tot een veel kritischer besturingsgedrag leiden.
De totale weerstand van het RCTV wordt weergegeven in figuur 25a.
Het dieptebereik uitgezet tegen de kabellengte wordt weergegeven
in figuur 25b.
Om voldoende stabiliteit onderwater te waarborgen is, midden-boven,
horizontaal een grote luchttank geplaatst. Onder deze luehttank
zijn zowel een foto- als video kamera geplaatst. Beiden zijn beves
tigd aan een zgn. "pan and tilt" unit. Deze unit is vanaf het
schip bedienbaar en zorgt ervoor dat de beide kamera's over prak
tisch elke hoek bewogen kunnen worden, zowel in horizontale- als
in vertikale zin.
Tijdens het maken van de opnamen wordt het RCTV aan een stalen
sleepkabel (8 mm 0) achter het schip gesleept. Deze sleepkabel
dient dan tevens voor de geleiding van de diverse voedings-,
monitor- en besturingskabels. Bij de huidige uitvoering is de
lengte van deze kabelset beperkt tot ca. 350 m.
De Schotse onderzoekers schatten met deze samengestelde kabel tot
ca. 500 m lengte te kunnen gaan. Daarboven worden de mechanische
eigenschappen van de kabels kritisch. Daarnaast belemmert een
langere kabel het vehicle meer in zijn bewegingen, door de grotere
hydrodynamische weerstand.
Tijdens deze reis werd gewerkt met een kabellengte variërend van
310 tot 250 m, een waterdiepte van ca. 80 m en een vaarsnelheid
tussen de 2.5 en 3-5 knoop. Onder deze omstandigheden was het
RCTV goed te besturen en konden duidelijke opnamen worden gemaakt.
De besturing van zowel de kamera's en de lampen, als het RCTV zelf
geschiedt vanaf het schip. De benodigde apparatuur voor de be
sturing en weergave van de beelden waren zo omvangrijk dat deze
niet op de brug geïnstalleerd konden worden. In plaats daarvan
werd één van de onderzoekruimten aan boord ingericht als regelcentrum. Het noodzakelijke kontakt met de brug én het werkdek werd
onderhouden met behulp van zender-ontvangers (figuur 12).
Het daadwerkelijk besturen van het RCTV gebeurt met behulp van een
"joy-stick" voor de bewegingsrichting en twee potentio meters voor
het instellen van de liftkracht (horizontaal en vertikaal).
Twee andere potentio meters, één drukknop en een tweede joy-stick
moeten zorgen voor de lichtsterkte, fotokamera en bediening van
de videokamera. Een op het vehicle geplaatste dieptemeter zorgt
er tevens voor dat er kontinue informatie beschikbaar is over de
diepte waarop het RCTV zich bevindt, hetgeen essentiëel is om te
voorkomen dat het apparaat door grondkontakt wordt beschadigd.
De bediening van al deze onderdelen vereist een zeer grote koncentratie (figuur 8,9,10,11,1H,15,16 en 17).
3.2. Werkwijze bij het uitzetten en halen
Het uitzetten van het RCTV kan op de "Tridens" zeer gemakkelijk
-6-

worden gedaan met behulp van de zgn. "klapgalg", een A-frame beves
tigd aan de hekportaalmast, welke met de lier in horizontale stand
is te brengen. Tijdens het behandelen van het vistuig kan het vehicle
in de klapgalg worden opgehangen en "deun gezet" (figuur U).
Allereerst dient het vistuig te worden uitgezet alvorens het
vehicle overboord kan.
Belangrijk is, voordat het RCTV wordt uitgezet, de verschillende
apparaten te testen (zie punt 3.^).
De samengestelde kabel (figuur 2) bestaat uit een video-kabel (oranje)
en drie kabels voor de bediening van de twee rotoren en de bewe
gingen van de kamera; de "pan en tilt" unit. Deze vier kabels worden
met tape tegen elkaar gezet en met de hand uitgevierd. De sleep
kabel van het vehicle wordt bediend door een trommel van de lier
en loopt over de protaalmast via de nettentrommelgeleider en het
schuine blok onder aan de bovenkant van de portaalmast (figuur 6).
De staaldraad werd door middel van een extra geleideblok, intrek
baar met de lier, aan het sleepwerktuig verbonden (figuur 7).
Op deze wijze kan het vehicle gemakkelijk naar het schip toe worden
getrokken en de kabels worden ingehaald tot boven het werkdek.
De elektrische kabels worden bevestigd aan de sleepkabel tijdens
het uitvieren. De eerste 60 à 70 m worden vastgebendeld om de
vijf meter teneinde te voorkomen, dat de kabel blijft haken in
het vistuig. Het vervolg werd met "clip-on"haken vastgezet, de
haken waren reeds op de elektrische kabel bevestigd en de stoppers
op de trekkabel op een onderlinge afstand van 25 m. Deze werkwijze
is vrij bewerkelijk, omdat ze herhaald moet worden telkens als
het vehicle wordt uitgezet, terwijl bij het halen alle haken
moeten worden losgekoppeld en de bendels doorgesneden.
Na een inwerkperiode kon echter de hele procedure worden uitge
voerd in ca. 1.5 minuten.
Tijdens het uitzetten wordt voortdurend de diepte van het vehicle
afgelezen en vergeleken met de diepteuitlezing van het echolood
op de brug om te voorkomen, dat het vehicle de bodem raakt.
In het algemeen wordt eerst de hele benodigde kabellengte uitge
vierd en vervolgens het vehicle naar het vistuig gebracht door te
duiken. Hiertoe dienen de rotoren te worden bekrachtigd, zodat
de elektrische kabel onder spanning moet komen (220 V").
Om ongelukken te voorkomen dient het aanraken van de kabel door
de bemanning onder alle omstandigheden worden voorkomen als er
spanning op staat. Dit vereist een zeer effektieve kommunikatie
tussen de vehicle-bestuurder, het achterdek en de brug.
Deze werd door middel van walkie-talkies tot stand gebracht met
"codewoorden" voor de diverse plaatsen als "brug", "dek", "naam
van bestuurder".
Deze kommunikatie is ook essentiëel tijdens opnamen, wanneer met
het vistuig of het vehicle moet worden gemanoeuvreerd. Het RCTV
is in lengte-richting te positioneren door hetzij het vistuig uit
te vieren of in te halen of door de kabels van het vehicle zelf
uit te vieren of in te halen. Opdrachten hiertoe worden gegeven
door de bestuurder van het RCTV, hij kent immers de situatie op
ieder moment het best. Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe
belangrijk het is om goede kommunikatielijnen te hebben en om voor
elke van buitenaf komende noodzaak tot manoeuvreren, zoals koers
wijzigen voor andere vaartuigen, de vehicle-bestuurder tijdig
van te voren in te lichten, zodat deze het RCTV vrij kan maken van
het vistuig.
Gezien de enorme hoeveelheid apparatuur werd besloten deze in de
laboratoria onder in het schip te plaatsen, hoewel aanvankelijk
om bovenstaande redenen aan de brug werd gedacht (figuur 8 en 9).
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Het kommunikatieprobleem tussen brug en bestuurder kan bij plaatsing
op de brug worden opgelost, maar er zijn ook nadelen. Het zicht
op de monitoren wordt gehinderd door het invallende licht van
buiten en de koncentratie van bestuurder en van wachtlopende stuur
lieden kan door de verschillende aktiviteiten wederzijds negatief
worden beïnvloed. Daarnaast neemt het geheel nogal veel ruimte in
beslag.
Voor dit soort werk is het belangrijk een afgescheiden ruimte te
hebben, zo dicht mogelijk bij maar niet noodzakelijk op de brug,
hetgeen bij ontwerp van een nieuw onderzoekingsvaartuig dient te
worden opgemerkt. In ieder geval is het zeer verhelderend, als de
wachtlopende stuurman een monitor op de brug heeft en de gang
van zaken kan volgen tijdens het bedienen van de lier (figuur 3).
De bedieningsapparatuur is al beschreven in punt 3.1. en weer
gegeven in de figuren 8 en 9«
De diepte van het vehicle wordt digitaal weergegeven; de waarden
dienen in één oogopslag met de monitor te kunnen worden afgelezen.
Vooral als het zicht op het vistuig wegvalt, b.v. door stofwolken,
is het essentieel de positie vertikaal te handhaven door de diepte
in de gaten te houden.
Met behulp van een echolood kan de afstand van het vehicle ten
opzichte van de bodem worden afgelezen. Het signaal wordt opgepikt
met een speciale ontvanger gesleept naast het schip (figuur 1).
In de praktijk werd deze waarde niet veel gebruikt, doch meestal
naar de diepte ten opzichte van het wateroppervlak gekeken.
Om het vistuig in beeld te houden moet men vooral bij enige deining
kontinu met het toerental van de rotoren spelen en zeer gekoncentreerd te werk gaan.
De Schotse onderzoekers wezen er vooral op om degene achter de
knoppen alle beslissingen zelfstandig te laten nemen. Hij kent de
voorgeschiedenis van iedere situatie en na een inwerkperiode weet
hij ook hoe het vehicle reageert. Men moet voorkomen dat allerlei
raadgevingen door omstanders, hoe goed bedoeld ook, zijn koncen
tratie afleiden. Dit is vooral belangrijk bij het verstrikt raken
van het vehicle in het vistuig (zie ook punt 3.3.).
De Schotse onderzoekers hebben veel apparatuur dubbel- uitgevoerd
aan boord om over een ruime hoeveelheid reservemateriaal te
beschikken. Het is belangrijk dit streven zoveel mogelijk na te
volgen, aangezien scheepstijd duur is. Als uitgangspunt dient te
gelden, dat het onderzoek kan worden voortgezet bij de meest voor
komende en waarschijnlijke storingen. Onder anderen zijn de kabel,
kamera's, monitoren, recorders alle in tweevoud aanwezig.
Met twee recorders is het ook zeer gemakkelijk om tapes te kopiëren.
Figuur 18 toont duidelijk wat er allemaal aan het RCTV is bevestigd.
Naast de "pan en tilt" unit, waaraan zowel een video kamera als een
fotokamera zijn bevestigd, is het vehicle voorts opgetuigd met
blitslampen voor foto's, gewone lampen om het zicht te verbeteren,
een transmitter voor de diepteuitlezing, een echolood, een akoes
tisch baken om het RCTV te kunnen terugvinden in geval van verlies,
een schakelunit voor de diverse funkties.
De meeste van deze opties zijn minimaal vereist voor een goed en
veilig funktioneren. Bezuinigen hierop zal de kwaliteit en de
kwantiteit van de opnamen negatief beïnvloeden.
Gedurende een aantal trekken funktioneerde de "pan en tilt" unit
niet en moesten opnamen worden gemaakt met de kamera's in een
vaste positie. De grotere inflexibiliteit verminderde de kwali
teit van de opnamen aanzienlijk, vooral onder moeilijke zichtkondities. Een goed werkende "pan en tilt" unit is essentiëel
voor het doen van goede observaties.
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De kabellengte wordt aangepast aan de lengte van het vistuig, de
voorlopers en bordstroppen en de vislijnlengte. Aangezien we een
maximale lengte beschikbaar hadden van 350 m, moest doorgaans met
kort bot worden gevist (vislijnlengte ca. 250 m).
Bij het zoeken naar het net wordt aan de brug gevraagd of het
RCTV zich aan bakboord of stuurboord van het net zal bevinden,
hetgeen door vergelijking van de richting waarin de vislijnen
weglopen en die van de TV-kabel kan worden vastgesteld. Het vehicle
wordt gebracht op een aantal meters van de bodem en dan zijdelings
bewogen, waarbij de stofwolken, opgewekt door de borden en het net
zelf, als oriëntatiepunten dienen.
Ontsnapte vis en de aanwezigheid van schubben (haring) in het beeld
duiden op de nabijheid van het net.
Bij dwarsstroom kan het moeilijk zijn het net te vinden gezien de
grenzen van de zijdelingse "uitslag" van het vehicle. Meestal loont
het om in deze situaties van koers te veranderen en/of de sleepsnelheid te verminderen, in nauwe samenspraak tussen de bestuurder
en de brug. Het zoeken naar het vistuig kan soms redelijk lang
duren (ca. 30 minuten).
Soms nadert het vehicle de bodem al voordat de volledige kabel
lengte is uitgevierd. Het vieren wordt dan stopgezet en na een
waarschuwing de kabel niet meer aan te raken, wordt deze onder
spanning gezet, waarna het vehicle met de rotoren omhoog wordt
gebracht tot een veilige diepte. Nadat de spanning van de kabel
gehaald is en deze wordt "vrijgegeven" kan het uitvieren worden
vervolgd. Een dergelijke stijgbeweging duurt maar enkele minuten.
3.3. Raadgevingen bij problemen
Aangezien diegenen aan boord waren, die de ontwikkeling van het
RCTV van het begin af hebben meegemaakt en over een ruime ervaring
beschikken in het gebruik ervan, lag het voor de hand na te gaan
tegen welke problemen men aangelopen was in de praktijk.
Dhr. Priestley onderscheidde de volgende problemen en gaf onder
staande raadgevingen om ze op te lossen:
-

Het breken van de sleepdraad
Om te beginnen moet men het schip stoppen en de elektrische
systemen uitschakelen op de voeding van de kamera en "pan en
tilt" unit na om te kunnen nagaan waar het RCTV zich bevindt
ten opzichte van het net.
Daarna kan men voorzichtig het vehicle halen
via de elek
trische kabels.

-

Het breken van de elektriciteitskabels
De remedie hier is ook weer het schip stoppen en de elektrici
teit uit te schakelen. Aangezien men nu niet meer beschikt over
het visuele beeld is het belangrijk de laatste positie van het
RCTV, voordat de kabels braken, ten opzichte van het net te
onthouden. Men kan nu gemakkelijk in het net verstrikt raken.
Het is daarom zaak beiden tegelijk in te winden, omdat de kans
groot is, dat het RCTV beschadigt indien men een van beide eerst
naar binnen haalt.

-

Verstrikt raken in het net of het voortuig
Men komt er achter of het vehicle vastzit door te pogen het
vehicle te laten stijgen.
De allerbelangrijkste raad is om rustig te blijven en geduld
te hebben. Het kan wel een half uur duren voordat men vrijkomt,
maar dit is nog altijd sneller dan alles te halen en weer uit
te zetten.
Men moet goed bedenken wat de voorgeschiedenis is geweest.
Waar was men ten opzichte van het net en welke beweging heeft
men met het vehicle uitgevoerd voordat men vastraakte?
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Dit vereist koncentratie en kalmte. Voorkom dat de bestuurder
wordt afgeleid. Laat hem het probleem zelfstandig oplossen!
Vooral bij een slag om de voorlopers is dit essentiëel.
Het is gemakkelijk om steeds weer de verkeerde kant op te
draaien. Men heeft eens veertien keer om de bovenvoorloper
gedraaid gezeten. De Schotse onderzoekers werken wel eens met
een ruw model van het vistuig of een perspektieftekening vlak
bij de bestuurder, zodat hij het monitorbeeld kan vertalen in
ruimtelijke zin.
Pas als men weet hoe men in de situatie gekomen is, kan men
gaan manoeuvreren met het vehicle. Het is belangrijk om de
kamera op de rotoren te richten. Het vehicle kan b.v. gedraaid
zitten waardoor de vertikale en horizontale bewegingsrichting
niet meer overeenkomen met de kommando's duiken, klimmen en
zijwaarts uitwijken van de joy-stick besturing!
Een algemene stelling bij dit soort onderzoek is, dat indien het
denkbaar is, dat iets in het vistuig blijft haken, dit ook zal
gebeuren en iedereen met praktijkervaring in het visserijbedrijf
zal dit kunnen beamen. Kan iets vastraken dan ®al het vastraken!
Om deze reden is het gebruikelijk om de buiktouwen van een net
niet buitenom te laten lopen, maar binnen in de netmond.
-

Uitvallen van de pan en tilt van de kamera
Zoals we reeds hebben gezien zijn de mogelijkheden tot goede
opnamen sterk verminderd als de pan en tilt uitvalt.
Denkbaar is dat de kamera in een dermate ongunstige richting
wijst, dat verdere opnamen onmogelijk zijn. Of dit zo zal zijn
hangt verder af van de helderheid van het water en de aanwezig
heid van deining en zeegang, alsmede de ervaring van de bestuurder.
Onder slechte omstandigheden kan men als regel beter halen en
proberen het mankement te verhelpen. Lukt dit niet, dan kan men
nog altijd proberen opnamen te maken met de kamera onder een
vaste hoek.

-

Vastlopen van het vistuig
In dit geval zal het vehicle op de bodem vallen. Vaak is men
geneigd eerst het vistuig te halen en zich later pas om de
apparatuur te bekommeren. Het vistuig belemmert immers het vaar
tuig het meest in zijn bewegingen en om reden van veiligheid
kan dit vereist zijn. Op bedrijfsschepen zal de schipper stellig
in eerste instantie zijn aandacht richten op het vistuig en
eventueel de vangst. Als het vistuig is losgemaakt en gehaald
kan men het vehicle inhalen aan de sleepkabel. Het verdient
aanbeveling om de spanning in dit geval uit te schakelen.

3^. Checklist van het RCTV
Naast het optreden van problemen zoals hiervoor beschreven, waarvoor
het risiko altijd aanwezig zal zijn, kan men door een goede behan
deling veel problemen voorkomen. De Schotse onderzoekers verrichten
de nodige kontroles voordat het RCTV te water gaat.
De heer Robertson stelde de volgende checklist op met raadgevingen
voor de te volgen procedure, waarvan enkele misschien nogal triviaal
lijken.
- Verzeker je ervan, dat de spanning van alle kabels af is, voordat
de checkprocedure begint ;
- Zorg ervoor, dat de kabels welke op dek liggen zodanig worden
geplaatst, dat er geen voorwerpen op kunnen vallen welke de
kabel kunnen beschadigen;
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-

-

1
-

Kontroleer of de kabels niet zijn beschadigd voor er spanning
opkomt;
Maak onderwater konnektors schoon voor ze aan te sluiten;
Kontroleer regelmatig het oliepeil van de elektromotoren
(men gebruikt Shell Diola BG);
Als de kabels vrij liggen en iedereen op dek is gewaarschuwd,
kunnen de bewegingen van de rotoren "op/neer" en "links/rechts"
worden gekontroleerd. De kettinkjes worden vaak even met smeer
middel behandeld voor gebruik. Roestvrij stalen kettingen ver
dienen de voorkeur;
Kontroleer of de pan en tilt in alle richtingen beweegt en van
de uiterste standen weer terugkomt;
Kontroleer of de lampen werken en check de richting ervan;
Kontroleer de richting waarin de flash-units staan. Het beste is
om er één bovenop de fotokamera zelf te hebben. Deze wijst
immers altijd naar het te fotograferen objekt;
Loop het frame van het vehicle regelmatig na en kijk of alle
verbindingen nog intakt zijn. Het frame is gemaakt van aluminium
en lassen van aluminium vereist speciale apparatuur. Het verdient
aanbeveling dit aan boord te kunnen doen;
Kontroleer of het frame goed in de verf zit. Kale plekken, waar
het metaal doorkomt, reflekteren sterk in het beeld;
Kontroleer de verbinding van de sleepdraad met de sluitingen en
wartels;
Kontroleer of de sleepdraad niet tussen de schijf en de wangen
van het geleide-blok kan vastraken;
Loop de stoppers op de sleepdraad na. Deze worden omwikkeld
met tape om scherpe kanten te voorkomen, welke kunnen blijven
heiken;
Maak de touwen klaar waarmee het vehicle wordt geleid en "deun
gezet" tijdens uitzetten en halen;
Spreek de te volgen procedure goed door met de kapitein, beman
ning en stuurlieden.

k. RESULTAAT VAN OBSERVATIES AAN DE VERSCHILLENDE KUILEN

4

Video opnamen en foto's (zie figuur 27)
Gedurende zeven dagen konden opnamen van de vistuigen worden gedaan,
hetgeen resulteerde in 15 tapes video opnamen met een speelduur
van ca. 150 minuten en circa 500 foto's, niet allemaal gelukt.
Duidelijk is, dat als alles goed werkt in korte tijd ontzettend
veel informatie kan worden verzameld. Een aantal indrukken zijn
reeds in Hoofdstuk 2 aan de orde gekomen.
Een aanslag van één ruitmaas op één vierkante maas blijkt een veel
te wijde kuil op te leveren, zowel voor net BT 157 als voor net
TO 8oûa. Veel betere resultaten levert een aanslag van twee op één.
De tweede kuil, gemaakt van het Japanse knooploze netwerk, stond
heel fraai open en gaf een zeer geleidelijke overgang tussen de
ruitvormige- en de vierkante mazen.
Hoewel de hoeveelheden vis niet bijster groot waren, was toch duide
lijk waarneembaar, dat jonge vis een grotere ontsnappingsmogelijk
heid heeft bij de vierkante mazenkuilen.
Bij een konventionele kuil ontsnapt de vis meestal vlak voor de
pooklijn, waar de vangst de mazen opendrukt. De stroming is daar
ter plaatse nogal turbulent en de vis heeft weinig moeite met meezwemmen.
Met kuil 2 werd een vangst gedaan van een aantal grote kabeljauwen,
welke heel gemakkelijk in het achternet meezwommen.
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Waarschijnlijk konden ze genoeg snelheid ontwikkelen om voor uit
het net weg te zwemmen, maar ze vertoonden niet de geringste
neiging daartoe, kennelijk onbewust van het gevaar.
Proeven met een taps middenstuk van vierkante mazen vertoonden niet
het gewenste resultaat van het opwekken van extra ontsnapping er
doorheen.
Kuil 3 had een taps gedeelte (snit ÎNUb) geplaatst voor de vierkante
mazenkuil, maar dit bleek een te kleine hoek met de stroming te
maken om effekt op het visgedrag te hebben.
Bij kuil 8 is een taps stuk van grotere steilheid (iN2B) geplaatst
tussen twee stukken met ruitvormige mazen. De vis schrok er wel
door op, maar probeerde veeleer vóór het zwartgekleurde gedeelte
te blijven en door de ruitvormige mazen te ontsnappen!
De vierkante mazen van de kuil waxen bij de naden te kort afge
sneden, waardoor er aan weerszijden nogal grote gaten ontstonden
in het achternet, waarvan menig visserman zal denken dat het ideale
ontsnappingsplaatsen zijn. Niets bleek minder waar, geen enkele
vis verdween erdoor!
Overkuilen hebben een sterk effekt op het ontsnappingsgedrag.
Bij de aanslag van beide kuilen op elkaar zijn ontsnappingsmoge
lijkheden gering. Als de stukken netwerk elkaar niet bedekken
ontstaat wel de mogelijkheid voor de vis om de binnenkuil te
verlaten.
Verschillende opnamen toonden zeer duidelijk de turbulente stro
ming in de overkuil met grote hoeveelheden kleine vis, en de
kontraktie van deze kuil door de vangst. Het is vaak moeilijk om
de binnenkuil te zien door de reflektie van het licht op het
nauwmazige want van de overkuil.
Uit de vangsten in beide kuilen bleek, dat een zeer groot gedeelte
van de vis ontsnapt uit de binnenkuil. De overkuil bevatte gemid
deld zeven keer zoveel vis. Met behulp van drijvers op de overkuil
is inderdaad -zij het vooral plaatselijk- een scheiding tussen
de kuilwanden te krijgen. Ontsnapping door de overkuil van vis
kwam haast niet voor; hiertoe was de maaswijdte van ca. 30 mm te
klein.
Er leek weinig verschil in ontsnappingsreacties te zijn tussen
beide overkuilen van verschillende lengten, maar het aantal
trekken was onvoldoende om tot kwantitatieve uitspraken te komen.
De geometrie van een kuil met snit (trek k) bleek zeer fraai met
een gelijkmatige aanslag aan de ruitvormige mazen. Helaas was er
gedurende deze trek bijzonder weinig vis om gefundeerde uitspraken
over het visgedrag te doen.
De konventionele kuil van net TO 8oUa bleek heel weinig open te
staan, mogelijk door de konstruktieve opzet van het net, welke
de spanningsverdeling over de naden laat lopen. Voor dit net
bleek een kuil met vierkante mazen (aanslag 1 op 2) fraai te staan,
mits er ook gebruik werd gemaakt van een tunnel met vierkante
mazen. Deze kuil en tunnel zijn gemaakt van geknoopt poly-amide
netwerk, dat een slag is gedraaid bij het aanslaan.
Duidelijk was te zien, dat de knopen anders worden belast en bij
grote vangsten kunnen slippen. De vierkante mazen van de tunnel
en kuil stonden fraai open. Veel "stekers" traden op in het ruit
vormige want, waar vis gemakkelijk bij ontsnappingspogingen wordt
vastgeklemd in de wig van de maas.
Hoewel de vangstgegevens te gering waxen voor een duidelijke kwan
titatieve uitspraak, leken de ontsnappingskansen van jonge vis te
vergroten bij gebruik van vierkante mazen.
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5• VERDERE PROCEDURE BIJ HET OPZETTEN VAN DIREKTE OBSERVATIES AAN
VISTUIGEN EN VISGEDRAG
5.1. Algemeen
Uit de ervaringen van de Schotse onderzoekers blijkt, dat een aan
tal opties bij het RCTV-onderzoek noodzakelijk zijn om tot een
veilige en verantwoorde opzet te komen.
De "pan en tilt"-unit is onontbeerlijk om goede opnamen te maken,
vooral onder moeilijke omstandigheden.
Een aflezing van de diepte, waarop het vehicle zich bevindt, mag
niet ontbreken.
Verlichting is noodzakelijk in vele gevallen.
Konnektors dienen robuust te zijn en goede specifikaties te hebben.
Het is raadzaam het vehicle bij eventueel verlies te kunnen op
sporen door middel van een akoestisch baken, gezien de hoge inves
tering.
De hier gebruikte opzet van een composiet elektrische kabel met een
aparte sleepkabel maakt uitzetten en halen bewerkelijk, maar de
benodigde tijd hiertoe kan worden beperkt, tot ca. 15 minuten door
een goed op elkaar inspelen van brug- en dekpersoneel in samen
spraak met de vehicle-bestuurder.
Deze optie is echter flexibèl, dat wil zéggen gemakkelijk uit te
breiden, en relatief goedkoop.
In de toekomst bij het overgaan naar grotere kabellengten dient
het gebruik van êén samengestelde kabel, tezamen met een lier of
opspoelmechànisme te worden overwogen. Langere kabellengten zullen
nodig zijn om pelagische vistuigen te observeren.
De Schotten hebben een Vrij ruim budget voor dit onderzoek, ca.
Dfl. UOO.OOO,- per jaar, en werken veel met reserveapparatuur,
zodat voortijdige beëindiging „van een reis zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Dit moet ook ons uitgangspunt zijn. Êer reis gaan
meestal drie onderzoekers mee, inklusief een elektronikus.
5.2. Totale kostenbegroting
Uit recente offertes (prijspeil: april 19Ö5) is het volgende budget
op te stellen:
Omschrijving van het artikel

^

> v' ^ aantal

Bedrag in Dfl.
(inkl. BTW)

Basis RCTV, frame, rotoren, motoren,
overbrenging (E.P. 6000 à Dfl.b,50)

1

Pan en tilt unit (Molynx Sea Horse)
plus kontrole box

1
1

Osprey TV-kabel (500 m)

1

9«075,-

Diepte sensor

1

6.700,-

Osprey componenten (b.v. lamp, etc)

27.000,1?

'

7.111,-

Componenten

350,370,-

Power konnektoren

2.1*5^,-

Brantner konnektoren

5.915,-

Kabels voor aandrijving rotoren en
pan en tilt unit

6

Schakelaars

5.890,360,-

Bedieningskast•

1

*+15,-

Transformatoren• (schatting)

2

2.600,-

Uitbesteden kabellassen• (schatting)

1.000,-

Dfl. 81.5^6,

•= nog geen aangegane verplichting per 17 april 1985•
Voor 1986 is nog te verwachten:
Hydrofoon
Reserve TV-kabel
Konnektoren

Dfl. 6.100,9.075,"
5.000,Dfl. 20.175,-

Tevens (nog niet begroot):
- Sleepkabel (0 8 mm: 500 m)
- Clip-on haken ca. 20 stuks
- Wartel bij trekpunt vehicle
- Geleidehlok
- Reserve kamera Osprey Electronics
- Transportkisten
5.3. Planning
Gezien levertijden van diverse Componenten is een operationeel
systeem niet te verwachten voor augustus dit jaar.
Het is daarom beter te mikken op een eerste reis met ons systeem in
het voorjaar van '1986 op de "Tridens" en de komende augustusperiode te gebruiken voor het verkennen van geschikte visgronden
ten behoeve van dit onderzoek.
Vervolgens dienen een aantal jàren te jwó^den besteed met het
inwerken, opdoen van ideëen voor de toekomst en het doen van
diverse observaties aan vistuigen.

6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN
De direkte observatietechniek met behulp van "Remotely Controlled
Television Vehicles" .(.RCTV) is een zeer krachtige methode om
informatie over het funktioneren van vistuigen te verkrijgen.
In feite is er voor veel problemen geen betere methode van waar
nemen voorhanden.
De reikwijdte van deze onderzoekmethode 'gaat uit boven de Pro
jekten van de Afdeling Technisch Onderzoek alleen.
Voor veel biologisch onderzoek, zoals het "Stock-assessment"
onderzoek is een "tuning" van de vistuigen van invloed op het
eindresultaat, terwijl velen maar marginaal op de hoogte zijn van
alle parameters, die in het vangproces een rol spelen.
Ook het selektiviteitsonderzoek, waarbij ontsnappingsgedrag van
vissen centraal staat en het gebruik vran overkuilen veelvuldig
voorkomt, Jean enorme baat bij ondèrwatçr opnamen hebben.
Uiteraard zuilen vistuigen ook konstrüktief kunnen woVden ver
beterd door te zien hoe "alles er bij staat" én is het gemakkelij
ker om nieuwe ontwerpideëen op bruikbaarheid te toetsen.
Het streven naar het kreeren van extra'geldstromen voor het onder
zoek uit betaalde opdrachten van het bedrijfsleven is verenig
baar met het observeren van kommerciëel toegepaste vistuigen tegen
betaling, waarbij de visserman de mogelijkheid krijgt zijn net
op visnamigheid te optimaliseren.
Het is een snelle methode van onderzoek, welke reeds in kort tijds
bestek tot veel inzichten kan leiden, zeker als men het geluk heeft
onder goede observatie-omstandigheden in een goede visserij te komen.
Men kan in korte tijd zeer veel film of video-materiaal verzamelen
en het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen, dat dit materiaal
niet alleen wordt opgeslagen, maar ook veelvuldig wordt bekeken
achteraf.
-II+-

Het samenstellen van goede tapes, welke geschikt zijn voor presen
tatie, vereist veel tijd en inzicht. Uit vroegere presentaties
van dergelijk materiaal aan het visserijbedrijf blijkt dat deze
opnamen door de visserman zeer worden gewaardeerd. Hij kan immers
dingen zien, die hij vaak nog nooit zo heeft kunnen waarnemen en
ideëen over het funktioneren en het verbeteren van zijn vistuigen
opdoen.
In internationaal verband zijn steeds meer instituten ertoe over
gegaan om dergelijke apparatuur aan te schaffen of er juist nu mee
bezig, terwijl ook enkele vooruitstrevende visserijorganisaties
er over beschikken (IJsland). Om internationaal op een goed niveau
te kunnen blijven meedraaien is de aanschaf van een RCTV onontbeer
lijk.
Het gebruik van vierkante mazen in de kuil en eventueel in andere
gedeelten van een net kan een bijdrage leveren tot een verbeterde
selektiviteit van dat net. Zo is het signifikant, dat in de vier
kante maas haast geen "stekers" voorkomen, terwijl de vorm van
de kuil veel gunstiger is voor het ontsnappen van jonge vis, zeker
bij grote vangsten, die de ruitvormige kuil doen samenknijpen.
De visserman dient er van bewust gemaakt te worden, dat het
onzinnig is om eerst een grote hoeveelheid ondermaatse vis te
vangen en uit die vangst een klein gedeelte marktwaardige vis te
sorteren en vervolgens de rest dood overboord te zetten. Een zin
loze verspilling van biomassa en arbeid!
Bij het gebruik van vierkante mazen -lijkt knooploos gevlochten
materiaal veel beter bestand te zijn tegen vervorming. Dit want
is echter moeilijker te repareren,'maar waarschijnlijk toch te
verkiezen boven geknoopt netwerk.
Voor de overgang van ruitvormige mazen op vierkante mazen geeft
een verhouding van twee ruitvormige-,oj> één vierkante maas een
gelijkmatiger verloop en een mooi openstaande kuil.

IJmuiden, 23 april 1985
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Figuur 2T"b
Trek 1 ; kuil 1
Overgang ruitvormige mazen
naar vierkante mazen

Figuur 27c
Trek 2; kuil 2
Meezwemmende kabeljauw
in de kuil
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Figuur 27d
Trek 3; kuil 3
Voorkant van het tapse
gedeelte met vierkante
mazen

Figuur 27e
Trek 3; kuil 3
Achterkant van het tapse
gedeelte met vierkante
mazen

Figuur 27f
Trek 5 ; kuil 5
Overgang van ruitvormige
mazen naar vierkante mazen.
Kuil met overkuil van 30 mm
mazen.

0

êf

Figuur 27g
Trek 5 ; kuil 5
30 voet lange overkuil met
mazen van 30 mm maaswijdte

Figuur 27h
Trek 5 ; kuil 5
Kuil gevuld met kleine vis
ter plaatse van de verdeelstrop. De vorm fluktueert
sterk.

Figuur 27i
Trek 6; kuil 6
56 voet lange overkuil met
mazen van 30 mm, gevuld met
kleine vis.

Figuur 27j
Trek 6; kuil 6
56 voet lange overkuil ter
plaatse van de verdeelstrop.

Figuur 27k
Trek 8; kuil 7
Taps gedeelte met vierkante
mazen tussen netperken met
ruitvormige mazen.

Figuur 271
Trek 8; kuil 7
Kuil met vangst ter plaatse
van de verdeelstrop.

Figuur 27m
Trek 10; kuil 9
Overgang van ruitvormige
naar vierkante mazen.

Figuur 27n
Trek 10; kuil 9
Vierkante mazen van
geknoopt netverk.
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Figuur 27o
Trek 11 ; kuil 9
Ontsnapping van vis door
de vierkante mazen.

Figuur 27p
Trek 11 ; kuil 9
Ontsnapping van vis bij de
pooklijn.

Figuur 27q.
Jackson Rockhopper Trawl
Ondernok aan stuurboord
gezien vanuit de netmond.
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Figuur
Onderpees van het
Nederlandse spanzegennet.

