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1. Doelstellingen van de reizen.
• Doormeten van grote pelagische netten GM3 en GM6, teneinde een
uitspraak te kunnen doen omtrent de bruikbaarheid van het nieuwe
garenmateriaal SK-60, geproduceerd door Dyneema B.V. te Sittard.
Wat betreft net GM6 richtte de vraag zich met name op de
mogelijkheden van de "Tridens" met een motorvermogen van 1800 pk.
om een dergelijk groot net te trekken.
• Doormeten van twee kleine Schotse pelagische netten PT154 en
PT160 voor bestandsopnamen gebruikt door onderzoekers van het
Marine Laboratory te Aberdeen.
• Voorbereiden van een gezamenlijke meetreis op het
onderzoekingsvaartuig "Ernst Haeckel" van het "Institut für
Hochseefischerei und Fischverarbeitung" te Rostock, D.D.R. en
vastleggen van verdere afspraken.
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2. Opstappers
1-ste periode :
Naam
Dai Tianyuan
Derek Galbraith
Jim Hunter
Anne van Duyn
Dick de Haan
Wim van der Hak
Harry de Jong
Ton Buys
Bob van Marlen

Instelling

Land

Xiamen Fisheries Institute
Marine Laboratory

China
Schotland

R.I.V.O., IJmuiden

Nederland

2-de periode
Naam
Dai Tianyuan
Uwe Richter
Frank Chopin
Paulo Fonseca
Noud Verhuist
Anne van Duyn
Dick de Haan
Wim van der Hak
Bob van Marlen

Instelling
Land
Xiamen Fisheries Institute
China
Institut Für Hochseefischerei
und Fischverarbeitung, Rostock D.D.R.
Marine Institute, St-Johns
Canada
I.N.I.P., Alges (Lisboa)
Portugal
Dyneema, B.V., Sittard
Nederland
R.I.V.O., IJmuiden
Nederland
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3. Reisverslag van de eerste periode, december 1988.
6 Dec 88 : Vertrek per vliegtuig naar Lissabon. Aankomst om 20.00
uur, waarna met een bus bemanning en opstappers werden vervoerd naar
de haven. De douane-formaliteiten namen veel tijd in beslag. Om 22.30
uur kwamen we op het schip aan. Vertrek 01.00 uur richting Madeira.
7 Dec 88 : Stomend naar Madeira. Diskussie en planning van de te
meten grootheden met verdeling onderling tussen onderzoekers van het
RIVO en van het Marine Laboratory te Aberdeen.
8 Dec 88 : Aankomst Funchal (Madeira) om 15.00 uur.
Er bleek helaas geen kraan beschikbaar voor het vershiften van
visserijspullen vanwege een nationale feestdag.
9 Dec 88 :Een kraan was beschikbaar rond twee uur 's-middags,
waarna materialen werden verplaatst. De avond werd besteed aan het
klaarmaken van de apparatuur en het bevestigen op de visborden.
Hiervoor werden speciale voorzieningen aangebracht.
10 Dec 88 : Er werd een proeftrek gedaan met net GM3 onder de
volgende optuiging :
lijnlengte :
voorlopers :
bordstroppen :
verlenging ondernokken
nokgewichten :
borden :

300 meter.
150 meter.
4.5 meter.
7.0 meter.
1190 kg.
Süberkrüb, 7 m2

De volgende instrumenten werden toegepast :
hoekmeters borden, self-recording Marine Laboratory,
spreidingsset Scanmar
Net logs, Marine Lab.
netsonde op de bovenpees.
Fluke voor data gemeten aan bord en Scanmar sensors.
Er werden geen load cells aangebracht.
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Om 13.30 uur werd het vistuig scheepgehaald.
Het net bleek niet goed klaar overboord te zijn gegaan, zodat de
meetwaarden niet als reëel mogen worden beschouwd.
Een van de netlogs funktioneerde niet goed.
Het programma in Labview werd enigszins aangepast.
11 Dec 88 : Weekendverlof in Funchal, Madeira.
12 Dec 88 : Eerste volle meetdag. Het schip vertrok om 07.30 uur naar
zee. Om 08.00 uur kon met uitzetten worden begonnen.
Er werden totaal drie meettrekken gedaan : T88/1; T88/2 en T88/3.
De optuiging was gelijk gehouden aan die van 10 December met
uitzondering van T88/2, waarbij met 450 meter lijnlengte werd gevist.
De ontvangst van de Scanmar-signalen gaf problemen.
Soms viel het signaal weg van een aantal sensoren, meestal bij hogere
snelheid. Verschillende oplossingen werden uitgeprobeerd, met
wisselend resultaat. De logs op het net bleken na afloop niet goed te
hebben gewerkt. De nieuwe schakelbom voldeed daarentegen goed,
hoewel hij door zijn afmetingen en gewicht gemakkelijk onklaar raken
van de bovenpees veroorzaakte. Alle trekkrachtopnemers gaven goede
meetwaarden.
Als back-up van de Scanmar sensoren werden Schotse dieptemeters op
de nokken geplaatst.
Het programma in Labview werd iets gewijzigd en draaide goed.
De ruwe data werden opgeslagen in files :T88/001 .wrk, T88/002.wrk
enT88/003.wrk en op twee floppy disks gezet met extra back-up op
HD20 van de Mac. Myliobatis. Enkele handgegevens werden in Excelworksheets ingevoerd.
13 Dec 88 : Er werden weer veel problemen ondervonden met het
ontvangen van de Scanmar-signalen. De hele dag werden allerlei
manieren van ophanging in het net uitgeprobeerd. Het voortdurend
wegvallen van het signaal kon veroorzaakt worden door een zich
wijzigende oriëntatie van de sensoren in het net en/of het effect van
het schroefwater van het schip. Beide effecten worden sterker met
toenemend vermogen. Nadat een dieptesensor op de bom van de
bovenpees in een afgedwongen positie was geplaatst en toch weer
verlies van signaal optrad ging de gedachte toch wel uit naar het
schroefwatereffect als hoofdschuldige. Gelukkig bleken de Schotse
onderzoekers te beschikken over een microfoon in een 'towed
body'. Deze werd opgehangen aan de kraan aan SB met een
binnenhaaldraad op een van de trommels van de lier.
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Na uitzetten bleek de signaaloverdracht bijna volledig. Het
wegvallen van de spreiding van de bovennokken kan vermoedelijk
worden toegeschreven aan een verkeerde stand van de sensor,
('alignment problem')
Vanaf 16.30 uur kon weer worden gemeten.
T88/3 begon om 17.09 uur en besloeg 5 meetblokken. De
bordhoekmeters moesten worden opgeladen en konden niet mee. De
dieptemeters op de bovennokken konden ook niet worden gebruikt. De
bovennokdiepte zal dus op een andere wijze moeten worden berekend.
De diepte van de borden, welke nodig is voor een geometrie-analyse zal
dus op een andere manier moeten worden bepaald. T88/4 begon om
18.56 uur en kreeg ook 5 meetblokken. Er traden problemen op met de
aflezing van de netsonde. De vislijnlengte werd opgevoerd van 300 naar
600 meter.
Om toch de diepte van T88/5 te kunnen bepalen werd bij T88/6 een
Scanmar sensor op het BB-visbord geplaatst, waarmee de
bovennokspreiding kwam te vervallen. (Had toch niet goed gewerkt)
Er werden weer 5 blokken gedaan van 21.06 tot 21.57 uur.
14 Dec 88 : Bij het uitzetten bleek het net niet klaar. De netsonde gaf
geen beeld. Na gehaald te hebben konden om 11.11 uur de metingen aan
T88/7 beginnen.
De nokgewichten waren verzwaard tot 1520 kg.,terwijl de lijnlengte
300 m. bedroeg.
Er zaten Schotse dieptemeters op de boven- en ondernokken, zodat het
dieptebereik van het net was beperkt. Deze meters konden tot 200 m.
diepte funktioneren. Na blok 1 viel de netsonde-aflezing uit, maar de
verklaring kon niet worden gezocht in onklaar raken op het net. We
besloten de meting niet te onderbreken. De trek werd uitgevist met 7
meetblokken. Voor de berekening van de diepteloop bovenpees kunnen
andere grootheden hulp bieden.
Om 15.46 uur werd met T88/8 begonnen. Ook hier weer 7 meetblokken.
Nu echter 600 meter lijnlengte. De diepte van de ondernokken was nu
bepalend voor de vissende snelheid. Het net mocht niet te diep zakken.
Hierdoor is het snelheidsbereik aan de kleine kant, hetgeen de analyse
niet gemakkelijk zal maken. De netsonde werd voorzien van een grote
bal om wegzakken tijdens het uitzetten te voorkomen.
T88/9 begon om 17.41 uur met ingekorte lijnlengte van 450 meter. Nu
kon wat meer met het vermogen worden gespeeld. Totaal werden hier
ook 7 meetblokken gedaan.
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15 Dec 88 : Deze dag werd ook een serie metingen gedaan met
nokgewichten van 1520 kg. Het uitzetten verliep ditmaal voorspoedig
en om 09.12 uur kon het meten beginnen. Trek T88/10 kreeg 7
meetblokken. bij 300 m. lijnlengte.
De voorlopers waren verlengd tot 220 meter. De verlenging in de ondernokken werd weer gehouden op 7.0 m. door 1.0 m. in de bovenvoorloper
toe te voegen en 8.0 meter in de ondernokken. De Schotse hoekmeter
boven op het SB.-bord bleek bij de vorige trek schade te hebben
opgelopen en moest worden gerepareerd, zodat deze opnemer verviel.
Beide spreidings-sensoren op de nokken werkten en ook de
dieptesensoren op de ondernokken. De Schotse dieptemeters werden op
boven- en onder-nokken aangebracht, zodat er weer een dieptebeperking
was. Om 10.37 uur werd de meting gestopt en uitgevierd tot 450 meter
lijnlengte.
T88/11 startte om 10.54 uur kreeg 4 meetblokken en werd om 11.32
uur gestopt. Ook hierbij bleken de Scanmar spreidings- en
dieptesensoren goed te werken. De meting werd ingekort om
meetapparatuur te kunnen uitlezen.
Om naar 600 meter lijnlengte te gaan moesten de dieptemeters worden
verwijderd, daar het net het maximale dieptebereik zou overschrijden.
De bovennokdiepte werd nu met Scanmar gemeten en een netlog werd
niet aangebracht, omdat deze eerst moest worden nagezien.
Gedurende deze trek (T88/12) werd eerst op 450 m. lijnlengte gevist
om wat meer gegevens van de vorige optuiging te krijgen en duurde van
14.32 tot 15.44 uur.
Er werden 6 meetblokken gedaan. De bovennokspreiding gaf geen juist
signaal, maar de ondernokspreiding kwam goed door. Vervolgens werd
tot 600 meter lijnlengte uitgevierd en weer begonnen met meten om
16.31 uur. Deze trek (T88/13) kreeg 4 meetblokken tot 17.20 uur.
Zodoende bleef nog tijd over voor T88/14, waarbij de verlenging werd
gewijzigd. Van de bovenvoorlopers werden de 1.0 m. stroppen
verwijderd, terwijl aan de ondervoorlopers 9.0 m. stroppen werden
aangebracht. 5 meetblokken werden gedaan van 18.14 tot 19.14 uur. De
bovennokspreiding was even tijdens het uitzetten te zien maar
verdween toen het net zich instelde. De ondernokspreiding kwam goed
door. Alle Schotse diepte- en hoek meters werden op de borden gezet.
De trekkrachtopnemers van de Schotten werden wegens diepte
beperkingen niet gebruikt. Na het halen werd het net zorgvuldig schoon
gemaakt en voorbereidingen getroffen voor het overstellen naar de
Schotse vistuigen. Om 21.00 uur meerde de Tridens af in Funchal.
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16-Dec-88 : De ochtend werd besteed met het vershiften van borden
en het aanbrengen van de twee Schotse netten PT154 en PT160,
inclusief de bijbehorende optuiging, die er als volgt kwam uit te zien :
lijnlengte :
voorlopers :
bordstroppen :
verlenging ondernokken :
nokgewichten :
borden :

100 meter.
55 meter.
15 meter.
3.0 meter.
50 kg.
Süberkrüb, 3 m2

De volgende instrumenten werden toegepast :
hoekmeters borden, self-recording Marine Laboratory,
spreidingsset Scanmar
Net logs, Marine Lab.
Scanmar sensoren voor diepte bovenpees en vertikale netopening.
Fluke voor data gemeten aan boord en Scanmar sensors.
Er werden load cells aangebracht in de voorlopers voor de nokken.
Tevens werd voor de borden een load cell bevestigd.
Om 15.30 uur vertrok het schip naar zee, waar om 16.57 uur het eerste
meetblok werd ingezet. Bij een laag motorvermogen werden vervolgens
7 blokken gemeten.
T88/16 kreeg 5 meetblokken, waarbij nu ook gebruik werd gemaakt van
de carpenter stoppers in de vislijnen, zodat naast TO ook T2 en T4 werd
gemeten. Deze data kunnen gebruikt worden bij controle van de
warpshape routine.
Om 19.32 uur werd begonnen met halen van het vistuig.
Vervolgens stoomde het schip terug naar de haven van Funchal en
meerde daar af om 21.00 uur.
17,18 Dec 88 : Weekendverlof te Funchal.
19 Dec 88 : Om 07.30 uur vertrok het schip naar zee voor de volgende
serie metingen. Het kleine Schotse vistuig PT154 werd die dag in een
aantal verschillende optuigingen doorgemeten.
Na wat aanvankelijke moeilijkheden met het klaren van de netsonde kon
de eerste meting om 10.08 uur beginnen.
T88/17 kreeg 100 kg. nokgewichten en 100 meter lijnlengte, waarna
werd uitgevierd tot 200 meter lijn.(T88/18).
Na de lunch (13.21 uur) werd het net opgehaald om de verschillende
meters uit te lezen.
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Tevens werden de drijvers verwijderd, maar op de netlogs bleven vier
drijvers gehandhaafd om het uitzetten te vergemakkelijken.
Om 14.41 uur kon weer met meten worden begonnen aan T88/19.
Aanvankelijk met 100 meter lijnlengte met de muizen voor de lier en
de stoppers in de lijnen. Om 16.14 uur werd de lijnlengte vermeerderd
tot 200 meter en weer een serie metingen gedaan. (T88/20).
Voor deze serie werden andere dieptemeters gebruikt met een groter
dieptebereik van 200 meter. Om 18.25 uur werden de nokgewichten
scheepgehaald en verminderd tot 50 kg. Vervolgens werden T88/21 en
T88/22 bij respectievelijk 100 en 200 meter lijnlengte bemeten,
waarmee het programma met dit net was afgerond en het tweede net
PT160 werd gereedgemaakt.
20 Dec 88 : Bij dit grotere net werd de verlenging in de
ondervoorlopers verminderd tot 1.5 meter. De afmetingen van stroppen
en voorlopers bleven ongewijzigd. Gedurende deze dag werd een totaal
van 6 trekken gedaan.
Het net werd tevens voorzien van 10 drijvers van 3.8 liter op de
bovenpees. Om 09.22 uur kon het eerste meetblok van T88/23 beginnen.
Om 10.55 uur waren 7 blokken klaar en werd lijn uitgevierd tot 500
meter.
T88/24 kreeg 9 blokken, van 11.23 tot 13.33 uur, waarna het vistuig
werd scheepgehaald om de meetinstrumenten uit te lezen. Daarna werd
200 kg. nokgewicht toegevoegd en weer uitgezet.
T88/25 begon om 14.42 uur en werd gestopt om 16.07 uur. T88/26
kreeg een lijnlengte van 500 meter en liep van 16.37 tot 18.27 uur met
8 meetblokken. Na het eten werden de nokgewichten vermeerderd tot
600 kg. en weer uitgezet. Om 19.20 uur kon het meten weer beginnen.
T88/27 kreeg 5 meetblokken, waarna weer lijn werd uitgevierd tot 500
meter. De volgende meetserie T88/28 kreeg ook 5 blokken van 20.31 tot
21.26 uur.
Daarna werd het vistuig scheepgehaald en gestoomd naar de haven van
Funchal, waar we om ca. 10.30 uur afmeerden.
21 Dec 88 : Met een havenkraan werden verschillende
visserijmaterialen op de kant gezet en verplaatst in het schip.
Om 13.30 uur vertrok de Tridens uit de haven van Funchal voor de
overtocht naar Lissabon.
De nieuwe pelagische trawl GM6 werd uit het voorschip op het
achterschip gezet en op de nettenrol gewonden tijdens het stomen.
Tevens werd het achternet van GM3 aan GM6 aangeslagen.
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22 dec 88 : Stomend naar Lissabon.
23 dec 88 : Om ca. 10.00 uur meerde de Tridens af in de haven van
Lissabon, waar we werden opgewacht door de wachtslieden.
Om ca 16.00 uur vertrok een bus met bemanning en opstappers naar het
vliegveld van Lissabon. Na een voorspoedige vlucht landden we om ca.
22.00 uur op Schiphol.
24 dec 88-1 jan 89 : Kerst- en Nieuwjaarsverlof in Nederland.
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4. Reisverslag van de tweede periode, januari 1989.
2 jan 89 : Vertrek per vliegtuig om ca. 14.30 uur naar Lissabon, waar
de Tridens is gestationneerd.
Aankomst op de luchthaven van Lissabon om ca. 16.00 uur plaatselijke
tijd Opstappers en bemanning werden vervolgens met een bus naar het
schip gebracht. Alle buitenlandse opstappers waren inmiddels ook
gearriveerd. Het schip vertrok om 22.00 uur richting zee.
3 jan 89 : Om 08.00 uur werden de Scanmar dieptemeters geijkt.
Dit duurde tot 10.00 uur, waarna het net GM6, dat reeds op de rol zat
wordt uitgerold.
De bordtransducers werden bevestigd op het BB-bord.
Vervolgens werden de Scanmar sensoren geplaatst in speciaal hiervoor
gemaakte netzakjes. De plaats van deze zakjes en de wijze waarop de
sensoren hierin worden geplaatst kwam overeen met in december
gevonden bij net GM3.
Het vinden van het plaatje van de bordtransducers nam nogal
wat tijd in beslag.
Verschillende hoeken van de spreidingstransducer werden zonder
succes uitgeprobeerd. Om niet teveel vertraging in de metingen te
krijgen besloten we om voorlopig de bordspreiding en diepteloop met
Scanmar-sensoren te meten. De ondernokspreiding en diepte van de
onder SB-nok kwam hiermee te vervallen.
T89/001 werd gestart om 18.33 uur met 300 m. vislijn, 1520 kg
gewicht en 220 m voorlopers.
Tevens verlenging in de ondernokken van 9.0 meter.
De trek werd 8 meetblokken uitgevist, waarna om 20.26 uur lijnlengte
kon worden toegevoegd.
T89/002 met 600 m lijn startte om 20.46 uur en werd na 7 meet
blokken om 22.16 uur gestopt, waarna het vistuig scheepgehaald werd.
Opvallend was de relatief hoge waarde voor de vissende snelheid, die
met dit grote net zelfs bij een vermogen van ca 1300 pk. nog werd
bereikt.
Dit grote net bleek met het beschikbare motorvermogen van
1800 pk., waarover de "Tridens" beschikt goed te slepen.
Bij deze trekken werden de trekkrachtopnemers geplaatst achter de
bordstroppen en niet voor de nokken. (T3 in plaats van T4 metingen.)
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Tijdens
grondig
met de
signaal

deze metingen werd de netsondekabel voor de bordmeting
nagekeken en ondeugdelijke stukken eruit gehaald. Doormeten
voltmeter had namelijk aangetoond, dat de kabel een zwak
doorgaf.

4 jan 89 : Om 08.00 werd begonnen met uitzetten, maar al gauw bleek,
dat de bordspreiding niet doorkwam. De diepte bleek zelfs met de
spreidingstransducer op te pakken. Na verzetten van de spreidingstransducer in een andere stand, rechtop met 30 graden hoek naar
achteren trad geen noemenswaardige verbetering op.
Na enkele andere pogingen werd besloten om niet verder te zoeken,
maar de bordspreiding met Scanmar te meten, om niet teveel tijd te
verliezen. De diepte zou dan met de bordtransducer worden gemeten.
De spreidingstransducer werd iets naar beneden gezet en recht op het
vlak van het bord. Nu bleek de spreiding goed door te komen.
Om 12.11 uur kon weer worden gemeten met 300 m lijnlengte, 1520 kg
gewichten, 220 meter voorlopers, maar met 7.0 meter verlenging in de
ondernokken. T89/003 kreeg 5 blokken en duurde tot 13.12 uur.
Na het halen bleek de netsonde te zijn ingedraaid.
Zorgvuldig werd uitgezet om doorzakken of draaien van de zware bom te
voorkomen, maar toch bleek het plaatje van de netsonde zwak nadat
lijnlengte was uitgevierd tot 450 meter.en onder dezelfde optuiging
werd gemeten van 14.30 tot 16.08 uur. (T89/004).
Tijdens deze trek kwam het beeld van de netsonde plotseling weer
krachtig terug na blok 4.
Teneinde de trekmeters tijdig uit te lezen werd om 16.08 uur gehaald.
Hierna werd weer uitgezet en om 18.01 uur begonnen met meten aan
T89/005 weer met 300 m lijnlengte om een back-up te krijgen voor
T89/003. Nu bleek de nokspreiding soms weg te vallen, maar niet zo,
dat gehaald moest worden omdat totaal geen waarde doorkwam.
Na 7 meetblokken werd om 19.43 uur tot 600 meter lijn uitgevierd.
Omdat de carpenterstoppers doorslipten werd nog 50 m extra lijn
gevierd om nieuwe muizen te gebruiken als aanslag voor de stoppers.
Om 20.05 uur kon weer met meten worden begonnen, nu dus met 650 m
lijnlengte. (T89/006). Tijdens het 4-de meetblok brak de kabel van de
bordnetsonde, zodat het vistuig om 21.14 uur werd scheepgehaald.
5 jan 89 : De voorlopers werden ingekort tot 150 meter door de
stukken van 70 meter te verwijderen. De gewichten bleven gelijk.
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Omdat werd doorgevaren tot onder het eiland Madeira konden we pas om
10.30 uur met de voorbereidingen tot uitzetten beginnen. Het voordeel
van deze verplaatsing was, dat het schip rustiger lag, omdat de
oceaandeining door het eiland wordt afgeschermd.
Om 12.14 uur kon met meten worden begonnen. Trek T89/7 kreeg 9
meetblokken en werd om 14.26 gestopt. Hierna werd uitgevierd tot 450
meter lijnlengte en begonnen met T89/8 om 14.43 uur. 7 meetblokken
waren gereed om 16.15 uur. Omdat de stopper doorslipte is op de BBvislijn vanaf blok 4 een tweede muis gebruikt, die ca. 20 cm. achter de
eerste zat.
De volgende serie metingen werd gedaan bij 550 meter (600 was niet
meer te gebruiken). T89/9 kreeg 8 meetblokken van 16.32 tot 18.29 uur.
De gedachte achter dit aantal meetblokken was om een voldoende aantal
metingen te krijgen om een betrouwbare grafiek te maken.
Bij metingen met drie blokken ontbreekt deze mogelijkheid.
Fouten in een van de meetpunten kunnen de conclusie geheel
veranderen.
Na deze trek moesten de trekkrachtopnemers worden uitgelezen en
werden de gewichten verminderd tot 1190 kg.
Om 20.36 uur werd weer begonnen met meten, echter bij 250 meter
lijnlengte. Bij 300 meter was een streng van de BB-vislijn gebroken
onder de stopper. Om risico van breuk te vermijden werd 50 meter
ingehaald en op een onbeschadigd deel van de vislijn getrokken. De
stoppers werden daarna niet meer op de lijn geplaatst, zodat TOP en
TOS voor deze trek kwamen te vervallen.
De metingen werden na 7 blokken gestopt om 22.09 uur. Hierna werd
uitgevierd tot het breukpunt op 300 meter en de BB-vislijn ter plaatse
met staaldraad omwikkeld. Hierbij zijn nog twee metingen genoteerd
om het effect van een zeer lange tijd tussen meetblokken na te gaan.
Om 22.35 uur kon met halen worden begonnen.
6 jan 89 : Om 08.00 uur werd weer begonnen met de voorbereidingen
tot de volgende meetserie, nu met 1190 kg. gewichten, 150 meter
voorlopers en een verlenging in de ondernokken van 7 meter. Om 09.38
uur begon het eerste meetblok van T89/11, waarna een totaal van 7
blokken werd gedaan tot 11.27 uur.
Helaas bleken de carpenter stoppers niet meer te gebruiken omdat de
kiezen nu zelfs op de muizen doorslipten.
De meting van TOP en TOS kwam hierdoor te vervallen.
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Tijdens de metingen bleek de SB-lijn dieper te staan dan de BB-lijn.
Vervolgens werd lijn uitgevierd tot 600 meter. Door de stoppers niet te
gebruiken was deze lijnlengte, welke betere vergelijking geeft met
vorige metingen wel toe te passen. Om 11.45 uur startte het eerste
meetblok. Om 13.37 uur werd deze trek T89/12 beëindigd na 7 blokken.
De visborden werden daarna scheepgehaald om de trekkrachtopnemers
uit te lezen. Tevens werd de verlenging in de ondernokken ingekort tot 5
meter om een vergelijking met de metingen van maart 1988 te krijgen.
Eigenlijk kwam deze tot stand door extra stukken van 2 meter lengte in
de bovenvoorlopers aan te brengen. Om 16.20 uur startte het eerste
meetblok van T89/13, nadat aanvankelijk de netsonde op de bovenpees
onklaar was geraakt en het vistuig tot hier was gehaald en weer was
uitgezet. Tijdens de eerste 2 blokken bleek men het schip langzaam te
draaien waardoor een asymmetrie in het vistuig ontstond. Besloten
werd om het totaal aantal blokken op te voeren tot 9 stuks. Om 18.30
uur kon het meten worden gestopt en werd het vistuig geheel scheep
gehaald.
Vervolgens werd koers gezet naar de haven van Funchal, waar het schip
om 20.00 uur afmeerde.
7 jan 89 : De ochtend werd besteed aan het gereedmaken van het
vistuig voor de volgende meetserie. De Süberkrüb-borden werden op de
kant gezet en vervangen door de nieuwe Deense borden van 8 m2.
(Fabrikaat Dangren A/S, Denemarken.)
Deze borden werden tevens voorzien van bevestigingsbeugels voor de
Scanmar sensoren en bordtransducers.
8 jan 89 : Weekend te Funchal.
9 jan 89 : Om 07.30 uur vertrok het schip uit de haven van Funchal. Om
08.00 uur werd begonnen met uitzetten van de eerste trek met de
grotere Deense borden. De vislijn werd op het door de fabrikant
aangegeven derde gat van onderen ingeschoren, waarna het vistuig
zonder netsonde op de bovenpees werd uitgezet. Bij het uitvieren bleek
al gauw, dat deze borden een ander gedrag vertonen.
Ze bleven zeer lang aan de oppervlakte en kwamen moeilijk
tot scheren.
Om deze reden werd besloten om te proberen de borden rechterop te
laten lopen door de vislijn een gat lager te bevestigen.
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Deze proeftrek werd niet volledig geregistreerd, maar wel enkele
waarden van de Scanmar sensoren genoteerd om een indruk te krijgen
van de spreidingskarakteristiek.
Daarna werd gehaald en weer uitgezet met de netsonde op de bovenpees.
Trek T89/14 begon om 14.24 uur en kreeg 7 meetblokken. Om 16.07 uur
moest worden gestopt met meten om de trekkrachtopnemers, die al
vanaf 08.00 uur in het vistuig zaten, op tijd te kunnen uitlezen.
Er werd gevist met 250 meter lijnlengte, 1190 kg nokgewichten, 150
meter voorlopers en een verlenging in de ondernokken van 7 meter. Door
de problemen met de carpenterstoppers konden deze niet in de vislijnen
worden aangebracht, waardoor de meting van TOP en TOS weer kwam te
vervallen.
De netsonde bleek geen goed beeld te geven, zodat vermoed werd dat
deze niet goed klaar zat. Dit bleek na halen ook het geval te zijn. De
netsonde kwam ingedraaid boven.
Als back-up van de netsonde werd een Scanmar hoogtesensor tevens op
de bovenpees op de eerstvolgende maas aan BB aangebracht en de
dieptesensor van de boven BB-nok gehaald en op het huis van de
netsonde vastgemaakt. Om een nog betere scheerwerking te krijgen
werden de vislijnen nog een gat lager aangebracht.
T89/15 werd weer met 250 meter lijnlengte en dezelfde optuiging als
T89/14 gedaan. De metingen vingen aan om 18.31 uur en na 7 blokken
werd gestopt met meten om 21.10 uur en vervolgens uitgevierd tot 600
meter lijnlengte. T89/16 kreeg 5 meetblokken van 21.29 uur tot 22.24
uur. Tijdens het meten werd geconstateerd, dat de vertikale netopening
aan de kleine kant was en gespeculeerd over de mogelijke oorzaak. De
spreidingswaarden van borden en net bleken tevens aan de grote kant,
hetgeen wel consistent was. Na het halen werd het net de volgende dag
nog eens goed nagelopen en bleek een gerepareerde maas doorgehaald te
zijn waardoor het net niet goed klaar overboord was gegaan. Om de
reden moeten de meetwaarden van T89/14, T89/15 en T89/16 met de
nodige scepsis worden bekeken.
10 jan 89 : Het net werd nauwkeurig nagelopen en geklaard. De
verlenging in de ondernokken werd op 9 meter gezet om een goede
vergelijking met T88/15 te krijgen en wat meer opening te krijgen.
Om 09.24 uur werd het eerste meetblok van T89/17 gestart, waarna om
11.09 uur na 8 blokken lijnlengte werd uitgevierd tot 600 meter.
T89/18 kreeg 9 meetblokken van 11.28 uur tot 13.31 uur. Na het ten kon
het vistuig worden scheepgehaald. De twee voorste kettingen aan de
achterzijde van de borden werden met een schalm verlengd teneinde
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meer invalshoek en spreiding te krijgen. In deze optuiging werden de
vorige twee trekken herhaald om het effect te kunnen analyseren. Om de
trekkrachtopnemers tijdig te kunnen uitlezen werd het aanta! blokken
op 4 gehouden, een mimimum waarde.
T89/19 duurde van 14.06 tot 14.48 uur. T89/20 van 15.02 tot 15.43 uur.
Na het uitlezen en weer monteren van de trekkrachtopnemers werden
nog twee trekken gedaan, nu met een verlenging in de ondernokken van 7
meter om een goede vergelijking te kunnen maken met de trekken
T88/1,2,3 en T88/5,6 en met T89/10,12.
Trek T89/21 kreeg 7 meetblokken van 17.35 uur tot 19.45 uur op 250
meter lijnlengte. Daarna werd uitgevierd tot 600 meter lijn en weer
gemeten van 20.02 uur tot 21.50 uur. Het laatste blok (6) werd
dynamisch gemeten met veranderingen in het motorvermogen tijdens
het meten. Indien een langazame regelmatige verandering in
motorvermogen mogelijk zou zijn, zou deze meettechniek het geheel
aanzienlijk kunnen versnellen. De huidige techniek gaat ervan uit, dat
het vistuig in een quasi-stationnaire evenwichtstoestand verkeerd
tijdens de metingen. Tussen het bereiken van deze toestanden gaat veel
tijd verloren na het geven van een verandering in motorvermogen.
11 jan 89 : In overleg met de kapitein en de bemanning van het schip
werd nog een extra meetdag toegevoegd en een zodanig reisschema
uitgedacht, dat het schip op tijd terug zou kunnen zijn in IJmuiden, en
tevens het varen op zondag, dat door veel leden van de bemanning niet
op prijs wordt gesteld kon worden vermeden. Hierbij werd ook berekend
een korte stop in Plymouth, Engeland voor het lossen van de Schotse
meetapparatuur en vistuigen.
Om 08.00 uur werd met het uitzetten en het monteren van de
meetapparatuur begonnen. De nokgewichten waren tot 1520 kg. vergroot
teneinde een vergelijking te kunnen maken met de trekken T88/7,
T88/9 en T88/8, die met GM3 waren gedaan. De rest van de optuiging
werd niet veranderd.
Na het uitzetten bleek de netsonde geen beeld te geven, zodat werd
besloten het vistuig weer scheep te halen. De netsonde bleek inderdaad
te zijn ingedraaid. Door de optredende krachten was de speedlog
geheel van de bovenpees afgerukt. Slechts een splinter aan de
veiligheidslijn getuigde nog van diens aanwezigheid. Een dergelijke
destructieve belasting op het apparaat was niet voorzien. De
constructie oogde robuust en de klemmen om de bovenpees gaven de
indruk dat deze sensor wel de laatste zou zijn, welke verloren zou
raken.
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De teleurstelling van het verlies van deze belangrijke sensor was dan
ook groot. Besloten werd om toch door te gaan met meten.
Om 10.21 uur kon na opnieuw uitzetten weer met meten aan T89/23
worden begonnen, hetgeen duurde tot 12.12 uur. Vervolgens werd lijn
uitgevierd tot 450 meter en weer gemeten van 12.28 tot 14.00 uur.
(T89/24). Vanzelfsprekend ontbrak de snelheidsmeting in het net.
Daarna werd de laatste meetserie gedaan van 14.18 uur tot 16.00 uur
bij een lijnlengte van 600 meter (T89/25).
Vervolgens werd het vistuig scheepgehaald en samengebendeld op de
nettenrol gewonden. De visserijspullen en meetapparatuur werden
opgeruimd en zeevast gezet voor de terugreis. Om ca 19.00 uur liep het
schip de haven van Funchal binnen, waar een kraan gereed stond voor
het overzetten van de opgeslagen visserijspullen.
12 jan 89 : Om 10.00 uur gingen vier opstappers van boord en om
10.15 uur vertrok het schip naar zee voor de thuisstoom.
13 jan 89 : Stomend richting Porto (Portugal)
14 jan 89 : Aankomst in Porto de Leixoes om 13.24 uur.
15 jan 89 : Weekend te Leixoes, een voorhaven van Porto.
Vertrek naar zee om 24.00 uur.
16 jan 89 : Stomend langs de Portugese Noord en Kaap Finisterre.
17 jan 89 : Stomend door de Golf van Biscaye, richting Plymouth.
Aankomst in de haven van Plymouth rond 22.00 uur plaatselijke tijd.
Personeel van het Marine Laboratory te Aberdeen, op 14 januari bericht
omtrent ons reisschema, bleek zich nog niet bij de havenautoriteiten te
hebben gemeld. In overleg met de agent werden apparatuur en netten op
gelost en vervolgens opgeslagen in een afsluitbare loods, waar ze de
volgende dag zouden kunnen worden opgehaald. Om ca, 24.00 uur zette
het schip weer koers naar zee.
18 jan 89 : Stomend door het Kanaal richting IJmuiden.
19 jan 89 : Aankomst in de haven van IJmuiden om 08.45 uur.
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5. Inrichting van de metingen.
Bij de planning van de metingen is rekening gehouden met eerdere data
bestanden, namelijk van december 1984 en van maart 1988.
In 1984 werden 7 trekparen gedaan met het net GM3 in de uitvoering
van Noordzee netten te Katwijk. Dit net werd later verkocht aan de
rederij W. v.d. Zwan te Scheveningen. Twee trekken waren met
vergelijkbare optuiging gedaan, 7 m2 Süberkrüb-borden en 150 meter
voorlopers en een verlenging van 7.5 meter in de ondernokken en 1120
kg. nok-gewichten. De vislijnlengte bedroeg 300 en 600 meter.
In maart 1988 werden enkele metingen gedaan aan een nieuwe GM3versie, ditmaal door Maritiem te Scheveningen gemaakt. Er werd gevist
met 300 en 600 meter lijnlengte, 1100 kg. nokgewichten, 150 meter
voorlopers en 5 meter verlenging in de ondernokken. Tevens werd een
serie gedaan met 100 meter voorlopers. Destijds was slechts de
voorkop opnieuw gemaakt, terwijl het achternet werd gehaald van het
GM2-net en aangepast om op de grotere voorkop aan te sluiten met een
verlengd perk van 80 cm. Strikt genomen zijn deze twee versies van
GM3 niet geheel te vergelijken. Voor deze reis werd besloten om een
origineel GM3-achternet te gebruiken. De meetwaarden zijn dan ook het
best vergelijkbaar met die van december 1984.
Er werd besloten om te beginnen met het net GM3 in december 1988,
vervolgens de Schotse netten PT154 en PT160 te meten en de tweede
periode in januari 1989 volledig te wijden aan net GM6.
De optuiging voor GM3 kreeg de volgende waarden:
Nokgewichten :
Lijnlengte :
Bordstroppen :
Voorlopers :
Verlenging :
Visborden :
Aangrijpingspunt vislijn :

1190 en 1520 kg.
300, 450 en 600 m.
4.5 m., met 0 = 25 mm.
150 en 220 m., met 0 = 14
mm. boven en 22 mm. onder.
7.0 en 9.0 m.
Süberkrüb, 7 m2.
4-de gat.

De optuiging voor het Schotse net PT154 kreeg de volgende waarden:
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Nokgewichten :
Lijnlengte :
Bordstroppen :
Voorlopers :
Verlenging :
Visborden :
Aangrijpingspunt vislijn :

50 en 100 kg.
100 en 200 m.
15m., met 0 = 16 mm.
55 m., met 0 = 16 mm.
3.0 m.
Süberkrüb, 3 m2.
2-de gat.

De optuiging voor het Schotse net PT160 kreeg de volgende waarden:
Nokgewichten :
Lijnlengte :
Bordstroppen :
Voorlopers :
Verlenging :
Visborden :
Aangrijpingspunt vislijn :

200, 400 en 600 kg.
200 en 500 m.
15 m., met 0 = 16 mm.
55 m., met 0 = 16 mm.
1.5 m.
Süberkrüb, 3 m2.
2-de gat.

De optuiging voor GM6 kreeg tenslotte de volgende waarden:
Nokgewichten :
Lijnlengte :
Bordstroppen :

Voorlopers :
Verlenging :
Visborden :
Aangrijpingspunt vislijn

1190 en 1520 kg.
300, 450 en 600 m.
4 kettingen op lengte instel
baar, genoemd 1 en 2. Bij 2
zijn de voortste twee 1
schalm verlengd.
150 en 220 m., met 0 = 14
mm. boven en 22 mm. onder.
5.0, 7.0 en 9.0 m.
Süberkrüb, 7 m2., en Dangren
A/S, 8 m2.
6,7,8-de gat, middelste plaat.

Een overzicht van alle experimenten is in de tabellen Planstatus 88
en Planstatus 89 gegeven. Naast de optuiging is hierin ook een
Statusrapport van de verschillende gemeten grootheden opgenomen.
Deze tabellen geven een heel kompakt beeld van het resultaat van de
reis en dienen als basis voor het vergelijken van verschillende trekken
om de invloed van veranderingen in de optuiging en verschillen tussen
de netten onderling te analyseren.
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6. Meetmethode en techniek der experimenten.
In het begin van de reis werd met de Schotse kollega's overlegd welke
meetpunten door welke opnemers zouden worden gemeten. Als
tegenprestatie voor enkele dagen te besteden aan het doormeten van de
twee Schotse netten mochten we immers voor de overige dagen in
december gebruik maken van de meetapparatuur van de Schotten. Deze
deal was niet voor de januari-periode op te zetten. Om deze reden was
besloten om tevens sensoren van de firma Scanmar in te huren.
De metingen vallen uiteen in een aantal kategorieën:
1. Metingen door opnemers on-line aan boord.
2. Metingen door on-line opnemers in het vistuig.
3. Metingen door off-line, selfrecording opnemers
in het vistuig.
De eerste kategorie werd via de Fluke-datalogger, type 2280-B
binnengehaald, en vervolgens via een programma in Labview op de
harde schijf weggeschreven van een Macintosh SE- computer van het
R.I.V.O.
In het begin werden kleine wijzigingen in het Labview programma
aangebracht om het op onze wensen af te stemmen. Dit programma
bleef gedurende de reis probleemloos werken.
De on-line informatie van het vistuig werd binnengehaald door middel
van één of twee netsondekabels of door middel van een
acoustische link bij de Scanmar-sensoren.
De netsonde gegevens konden (nog) niet direkt worden ingelezen en
zullen als handgegeven later worden toegevoegd. De Scanmar gegevens
konden direkt door Labview worden opgevraagd en vervolgens worden
weggeschreven op de harde schijf. Wel moest steeds worden gedefi
nieerd welk kanaal wat meette en dit kon van trek op trek verschillen
door een andere plaatsing in het vistuig.
De meetblokken werden vanuit Labview gestart en gestopt voor alle
gegevens die door dit programma werden binnengehaald. Voor de
echoloodgegevens moest tegelijkertijd via de markerknop worden
gestart. De meetblokken van de selfrecording-opnemers werden later
aan de hand van de opgegeven start- en eindtijd bepaald. Treknummers
werden met de hand in een Labview venster ingevoerd, terwijl de
bloknummers automatisch werden verhoogd. Via een ander Labview
venster konden de verschillende grootheden worden opgevraagd. Het
vermogen op de schroefas werd tijdens de meting kontinue vertoond,
hetgeen voor deze stuurvariabele nodig was. De meetwaarden werden
om de 12 seconden weggeschreven, wat bevestigd werd door oplichten

- 20 -

van de schijf-LED. Het bestand was na stoppen van Labview in Excel
opvraagbaar als text-file. Na aanpassen van de naam en werd het
bestand bewaard in de normal-mode van Excel en tevens twee back-ups
op floppy disc gemaakt. Met behulp van de Mac Myliobatis, die voor
noodgevallen was meegenomen werd tevens een back-up gemaakt op de
harddisk in de mappen T88rawdata en T89rawdata.
Handgegevens werden dagelijks ingevoerd in Excel-worksheets onder de
naam T88/0**.finaldata en T89/0**.finaldata. Deze bestanden
zullen uiteindelijk de basis gaan vormen voor de grafische verwerking
en analyse en worden aangevuld met de gemiddelden over de bloktijden
van de ruwe gegevens. Vanuit Excel zullen met een warp-shapeprogramma in Pascal de richtingscosinussen worden berekend en weer
teruggezet op het betreffende worksheet. Hiermee zijn de afgeleide
gegevens gemakkelijk via Excel-funkties te berekenen en vervolgens
ook grafisch voor te stellen.
Tijdens het meten werden naast de bloknummers en -tijden uitlezingen
van de verschillende sensoren met de hand op een speciaal voor dit doel
aangemaakte lijst genoteerd, teneinde een kontrole op de metingen te
hebben en een globaal overzicht van de uitkomsten, waarmee tijdens
een meting kon worden vergeleken met eerder verzamelde gegevens en
met deze informatie kon worden bijgestuurd indien nodig.
De kanaalindeling voor de Fluke kwam er als volgt uit te zien:
Fluke-kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8

te meten grootheid

idem. Enoels

tijd van de meting
scheepssnelheid
drift
trekkracht BB-lijn
trekkracht SB-lijn
astoerental
askoppel
asvermogen

time
ship-speed
drift-speed
TOP, P-deck warpload
TOS, S-deck warpload
R.p.m.
Shaft-torque
Shaft-power.

Deze indeling werd gedurende de rest van de metingen niet meer
gewijzigd, integenselling met die voor de Scanmar-sensoren.
Omtrent het gebruik en de plaatsing van opnemers werd de volgende
afspraak gemaakt:
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Visborden :
Trekkrachten

Nokken :

Snelheid :

Schotse hoek- en dieptemeters op BB. en SB.
Spreiding gemeten met Scanmar van het RIVO.
RIVO meet T4 op de nokken, MARLAB meet T3
achter de bordstroppen. RIVO meet TO aan dek
met carpenter stoppers. T2 voor de borden zou
voor de kleine Schotse netten met de opnemers
van het RIVO kunnen worden gemeten.
MARLAB meet de diepte boven met 2
selfrecording dieptemeters, en indien mogelijk
ook de diepte onder met 2 dieptemeters. RIVO
meet de ondernokdiepte BB en SB met Scanmar
dieptemeters. RIVO meet de spreiding boven en
leest tevens in de spreiding onder, gemeten met
een Scanmar sensor van MARLAB.
RIVO meet snelheid van het schip met de
Doppler-log, MARLAB meet met twee
selfrecording logs de snelheid in het net.

Omdat in snelheidsmeting in het net was voorzien werd besloten af te
zien van het meten op twee tegengestelde koersen, een tot nu toe
geaccepteerde techniek ter bepaling van getijde-effecten.
In de tweede periode ontbrak de mogelijkheid van het gebruik van de
Schotse apparatuur, behalve van de Towed Body, die welwillend ter
beschikking werd gesteld. Dit betekende, dat een andere opzet moest
worden gekozen om voldoende meetpunten binnen te krijgen.
In het begin werd de volgende opzet gekozen:
Scanmar kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8

te meten grootheid

idem Engels

bovennokdiepte BB

UP w/e depth

bordspreiding
bovennokspreiding
ondernokdiepte BB
bovennokdiepte SB
diepte BB-bord
snelheid in het net.

door spread
U w/e spread
LP w/e depth
US w/e depth
P-door depth
net speed

Deze opzet is voor T89/1 en T89/2 gehanteerd.
Ondertussen werd verder gezocht naar de meting van bordspreiding en
borddiepte met behulp van de tweede netsondekabel.
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Voor T89/3 werd de kanaalindeling gewijzigd, omdat de borddiepte via
de kabel binnenkwam.
Scanmar kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8

te meten grootheid

idem. Engels

bovennokdiepte BB

UP w/e depth

bordspreiding
bovennokspreiding
ondernokdiepte BB
bovennokdiepte SB
ondernokdiepte SB
snelheid in het net.

door spread
U w/e spread
LP w/e depth
US w/e depth
LS w/e depth
net speed

T89/3 tot en met T89/13 werden zo gemeten.
Bij het overgaan op de borden van Dangren A/S is de netsondekabel voor
bepaling van spreiding en diepte achterwege gelaten.
Deze borden waren tot nu toe nog nooit gebruikt en hun gedrag totaal
onbekend. Het zou veel tijd vergen om de juiste stand van de
transducers te vinden, terwijl de kabel tevens kwetsbaar is bij
toepassing op een bord. Borddiepte en -spreiding werden daarom met
Scanmar-sensoren gemeten. De kanaalverdeling werd nu als volgt:
Scanmar kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8

te meten grootheid

idem Engels

bovennokdiepte BB

UP w/e depth

bordspreiding
bovennokspreiding
diepte BB-bord
bovennokdiepte SB
ondernokdiepte SB
snelheid in het net.

door spread
U w/e spread
P-door depth
US w/e depth
LS w/e depth
net speed

Dit is gedaan voor T89/14.
Aangezien de netsonde problemen bleef geven met indraaien is voor de
rest van de metingen gekozen voor een andere aanpak, waarbij een
lichter transducerhuis werd toegepast met slechts één echolood.
Hiermee werd de vertikale netopening gemeten.
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De Scanmar-hoogte-sensor werd nu op de eerste maas uit het midden
aan BB gezet om een back-up te krijgen van de meting van de vertikale
netopening. Tevens werd een Scanmar-dieptemeter geplaatst op het
huis van de netsonde.
Voor trek T89/15 tot en met T89/22 werd de volgende kanaalindeling
gebruikt :
Scanmar kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8

te meten grootheid

idem. Engels

diepte bovenpees
vertikale netopening
bordspreiding
bovennokspreiding
diepte BB-bord
bovennokdiepte SB
ondernokdiepte SB
snelheid in het net.

h/l depth
h/l/ height
door spread
U w/e spread
P-door depth
US w/e depth
LS w/e depth
net speed

Voor T89/23 tot en met T89/25 ontbreekt kanaal 8, wegens verlies van
de sensor. De snelheid in het net kon hiervoor dus niet worden gemeten.
7. Data-acquisitie problemen.
Zoals meestal bij dit soort reizen gaat in het begin vrij veel tijd
verloren met het vinden van de juiste ophanging van de sensoren in het
net. Een bijkomend probleem van een acoustische link zoals bij Scanmar
sensoren wordt gebruikt, is het ontvangen van het signaal. Hierbij
treden effecten op door een inkorrekte stand in het water van de
sensor of mini-transponder, waardoor het signaal in de verkeerde
richting wordt gezonden en niet door de microfoon aan boord wordt
opgevangen of verstoringen in het pad van het signaal optreden,
b.v. ruis opgewekt door het schroefwater. Het is meestal niet aan te
geven als een signaal niet doorkomt of het ene effect de oorzaak is of
het andere of een kombinatie van beide, hetgeen de juiste oplossing
moeilijk te bepalen maakt. We hadden meestal bij lage snelheid een
goede ontvangst, die echter bij opvoeren van het motorvermogen
wegviel. Beide genoemde effecten konden dit veroorzaken. Uit
voorgaand onderzoek was al gebleken, dat onder bepaalde kondities de
sensoren zelfs ronddraaien aan de ophangpunten. Om een stand in het
net af te dwingen werden stukken netwerk gemaakt waartegen de
sensor werd bevestigd.
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Na wat zoeken en strakker zetten van dit want bleken goede resultaten
te behalen, waarmee metingen konden worden gedaan.
Een latere proef met een microfoon in een gesleept lichaam
(Engels : towed body), door de Schotten meegenomen gaf een
aanzienlijke verbetering van de signaaldoorkomst.
Vanaf dat moment verliepen de metingen gunstiger. Betere data werd
dan ook verzameld na de eerste paar dagen. De netlogs bleken moeilijk
in de juiste stand in het water te krijgen, omdat de bevestiging op de
bovenpees niet werd gesteund door netwerk ter plaatse. Stukken
netwerk aangebracht ter plaatse gaven wel wat verbetering, maar het
bleef toch een moelijk meetpunt. Deze problemen werden versterkd
door de zware schakelbom van de netsonde, die de neiging had om door
mazen te vallen en zodoende onklaar te raken. Later gaf een grote blaas
op de bom enige verbetering, maar het geheel bleef gevoelig voor
indraaiien.
Het door de mechanische werkplaats geconstrueerde huis voldeed
overigens goed, zij het dat een kleiner gewicht gewenst is.
In een latere fase is een bordstrophoekmeter onklaar geraakt door
slaan van het bord tegen de verschansing bij het uitvieren on inhalen.
Plaatsing op de borden is vaak kwetsbaar als het instrument uitsteekt.
De veel kleinere Schotse netten gaven aanzienlijk minder problemen bij
het binnenhalen van meetgegevens. Niet alleen konden verschillende
opnemers veel makkelijker worden bevestigd op het netwerk, ook de te
overbruggen afstanden waren voor deze netten veel kleiner.
Dientengevolge werd de serie metingen aan deze netten succesvol in
kwantiteit en kwaliteit. Tevens werden de trekkrachten voor de
borden gemeten (T2) met de opnemers van het RIVO, gegevens waarmee
later de berekeningsmethode voor de geometrie van de vislijnen is te
kontroleren. De T3 metingen bleven hier achterwege.
De netlogs bleken nu in de meeste gevallen goed te hebben gewerkt en
leverden een set gegevens op waarmee een verband tussen
scheepssnelheid en snelheid in het net zal zijn af te leiden.
Het gehele wensprogramma van de Schotten kon worden afgewerkt.
In de tweede periode met net GM6 bleken de Scanmar-signalen beter
door te komen zonder 'towed body'. De Scanmar-dieptemeters werden
opnieuw geijkt door ze aan een lange draad bijelkaargebonden in zee te
laten zakken bij bekende lijnlengte. De netstukken werden op
overeenkomende plaatsen in het grotere net gehangen.
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De zware netsonde werd vervangen door een lichtere, die geen
schakelmechanisme kende en dus maar één meetwaarde produceerde,
namelijk de vertikale netopening. De diepte werd toen gemeten met een
Scanmar dieptemeter. Het duurde geruime tijd voordat de juiste stand
van de bordspreidingstransducer was gevonden. De diepteloop bleek
gemakkelijk op te pakken.
Nadat de spreidingstransducer een beetje schuin naar onderen en op een
kleinere invalshoek gericht was kwam het beeld van het andere bord
goed door.
Deze bevinding bevestigt de meetwaarden van de bordhoeken, welke
duidelijk afweken van meetwaarden bij kleinere netten. De snelheidslog
gehuurd van Scanmar bleek, indien de bovenpees klaar bleef, een waarde
te geven in de buurt van de scheepssnelheid. Op het kabinet was tevens
een andere waarde afleesbaar, die mogelijk de dwarssnelheid weergaf.
Aangezien een handleiding bij deze sensor ontbrak kon hierover geen
duidelijke uitspraak worden gedaan. Voor alle zekerheid werden de
andere waarden tevens met de hand genoteerd, maar niet door Labview
in de Excel-files opgeslagen. Uit deze twee waarden is de snelheid te
berekenen en een korrelatie met de scheepslog te bepalen. De risico's
van verlies van de sensoren werden zo klein mogelijk gehouden door
veelvuldig veiligheidslijnen aan te brengen. Buiten verwachting
bleek bij indraaien van de netsonde op de laatste meetdag de
netlog van de bovenpees te zijn afgerukt. De konstruktie zag er
stevig uit met klemmen om de pees. Wellicht zat er toch een zwakke
schakel in deze klemkonstruktie, zoals de draaipennen. De mechanische
sterkte van de sensoren hangt af van de eigenschappen van het
gietmateriaal, aangezien de ophangpunten los zijn ingegoten. Een
doorlopende metalen framekonstruktie zou de sterkte ten goede kunnen
komen.
Problemen werden bij de hoge trekbelastingen, die optraden ook
ondervonden met de carpenter-stoppers. Ze slipten wel eens door en
bleven slechts op de muizen in de lijnen hangen. Dit leidde in een aantal
gevallen tot het ontbreken van de meetwaarden of tot de keuze van een
afwijkende lijnlengte in een trek om een niet afgesleten muis te
benutten. In een later stadium brak een streng van de BB-vislijn,
hetgeen provisorisch kon worden gerepareerd, maar tot verdere
terughoudend-heid bij toepassing van deze stoppers leidde.
Het is op de SB-lijn nog wel geprobeerd, maar om veiligheidsreden is er
later van afgezien, zodat de lijnentrek voor die metingen helaas kwam
te vervallen. Hier zal een regressie met de trekkrachten gemeten achter
de bordstroppen uitkomst moeten beiden.
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Omdat de meetwaarden van de Scanmar sensoren over het geheel
genomen in de tweede periode goed doorkwamen is er vanaf gezien om
verder te experimenteren met een door Noorse koüega's gesuggereerde
uitvoering met een staart gemaakt van P.V.C.-pijp. Dit kan bij
toekomstige reizen van te voren nog eens worden uitgeprobeerd,
wellicht eerst in een sleeptank, of flumetank.
Het principe van deze ophanging is, dat de sensor op één punt hangt en
zichzelf in de stroming richt. Een veiligheidslijn op een tweede punt
moet verlies voorkomen.
Een dergelijke ophanging zou met kiezen in de voorlopers voor de
nokken kunnen worden toegepast. Indien met clips wordt gewerkt is
misschien wat tijdwinst bij het bevestigen van deze sensoren te
behalen.
8. Conclusies.
Over het algemeen kan gesteld worden, dat binnen de geschapen
mogelijkheden een behoorlijke hoeveelheid werk is verzet. Deze
bevinding werd door de buitenlandse gasten bevestigd. Het totaal aan
trekken en meetblokken mag zeker in vergelijking met voorgaande
reizen goed genoemd worden.(Zie de tabellen planstatus88 en
planstatus89)
De doelstellingen van de meetreizen zijn dan ook volledig
gerealiseerd. Een uitgebreid data-bestand is binnengehaald
voor alle betrokken netten GM3, PT154, PT160 en GM6.
De door Dyneema B.V. gevraagde uitspraak over de
hanteerbaarheid van het 5600-mazen net GM6 op de "Tridens"
met zijn relatief kleine motorvermogen kan positief worden
beantwoord. Een uitvoerige analyse en rapportage zal volgen.
De voorgenomen reis op het Oost-Duitse onderzoekings
vaartuig "Ernst Haeckel" is verder doorgesproken en in een
Protokol vastgelegd.(zie Bijlage)
Hierin zijn enkele afspraken konkreet vastgelegd. Deze reis
zal plaatsvinden in de periode tussen 11 september en begin
oktober en de mogelijkheid bieden voor maximaal drie man
van het RIVO tot deelname. Apparatuur en personeel zal in
IJmuiden aan boord gaan en van boord gaan.
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9. Nabeschouwingen.
• Planning van de metingen.
Opzettelijk is getracht het aantal varianten niet te veel op te
voeren en bij twijfel omtrent de meetwaarden een trek aan te
vullen en/of te herhalen.
In de tweede periode met net GM6 is het programma van GM3 geheel
herhaald. Echter een vergelijkende meting met 1520 kg. nokgewichten
en een voorloperlengte van 220 meter is niet meer voor GM6 met de
Deense borden aan de orde gekomen. Hiervoor bleek de tijd te krap. We
hebben de tweede serie zo opgezet, dat de beste trekken van december
met elkaar vergeleken kunnen worden en zijn daarom eerst met de
zwaardere gewichten en langere voorlopers begonnen. Ongetwijfeld
hebben de metingen aan GM6 er baat bij gehad, dat reeds veel
problemen in de voorgaande periode waren opgelost.
« Data-acquisitie aspecten.
Het ontvangen van goede meetsignalen blijkt ondanks onze ervaring op
voorgaande reizen toch steeds in de beginfase weer tot problemen te
leiden. Er is wel eens gesuggereerd om voor dit soort problemen
kortdurende reizen te organiseren, niet lang voor de eigenlijke
meetreis, zodat wijzigingen en verbeterde technische uitvoeringen nog
tijdig kunnen worden uitgevoerd. Mijns inziens is dit een goed idee en
moeten we zoeken naar oplossingen, die zoveel mogelijk onafhankelijk
zijn van een bepaald vistuig.
Wat betreft de automatisering van het binnenhalen van gegevens kan
gesteld worden, dat het Labview-programma probleemloos heeft
gewerkt evenals de onderwater-trekkrachtopnemers. De aanezigheid
van een extra Macintosh was zeer handig voor het maken van back-ups
en het dagelijks bijhouden van de gegevensinvoer, alsmede de
verslaglegging tijdens de terugreis. De machines hebben onder de
moeilijke omstandigheden (trillingen, scheepsbewegingen,
temperatuurschommelingen) uitstekend gewerkt.
« Reisindelinçi en werkgebieden.
De opzet van de 'Zuidreis', reeds vele keren verdedigd, blijkt nog steeds
de beste 'Value For Money' te geven. De weersomstandigheden waren
soms zelfs boven verwachting, hetgeen de nauwkeurigheid van de
metingen stellig heeft verhoogd. Uit het trekkenoverzicht, genoteerd
op de brug, is dit duidelijk af te lezen. Hiervoor wordt verwezen naar de
tabel T88/89.log.
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In de planning is nog meer tijdwinst te creëeren door Funchal als basis
aan te houden en niet op een andere haven terug te moeten vallen voor
een tussentijdse verlofperiode. Hierdoor gaat veel tijd aan heen en
weer stomen verloren. Gelukkig viel dit tijdens de tweede periode mee
door goed weer ter plaatse, waardoor reeds de volgende dag met meten
kon worden begonnen en 's-nachts werd doorgestoomd richting Madeira.
Vanuit Funchal heeft men slechts een half uur nodig om aan
het vissen te kunnen zijn. Ook zijn er goede havenfaciliteiten.
Ten Zuiden van het eiland vissend heeft men een goede afscherming van
de veelvoorkomende oceaandeining uit het Noorden, hetgeen de
spreiding in de meetwaarden tot een aanvaardbaar niveau beperkt.
Als beste schema is in toekomstige plannen te gebruiken een periode
van zeven weken met een verlofperiode tussendoor, mits daar
niet tevens al feestdagen inzitten. Anders is een acht-weekse periode
met tussenverlofperiode en compensatieverlof achteraf aan te bevelen.
» Sociale aspecten.
De samenwerking aan boord en de sfeer werden sterk gewaardeerd en
vielen de (buitenlandse) gasten in positieve zin op.
Kleine geschillen en misverstanden treden natuurlijk wel eens op,
evenals verschillen in zienswijze. Ondanks dit mag gesteld worden, dat
de reizen in goede harmonie zijn verlopen.
Het varen op zondag, hetgeen werd voorgesteld op de Rederij
vergadering, blijkt bij veel bemanningsleden op grote weerstand te
stuiten en dient mijns inziens in de huidige opzet te worden vermeden.
Dit leidt echter bij langere reizen vaak tot een onhandige indeling van
de laatste week, gezien vanuit het oogpunt van de onderzoekers. Bij de
bemanning leeft de vrees, dat eenmaal toegezegde uitzonderings
situaties zullen leiden tot herhaling. Dit is niet geheel onterecht, het
onderzoek is immers nooit voor 100% afgerond en de onderzoekers zijn
nu eenmaal geneigd er zoveel mogelijk uit te halen. Zij verblijven
slechts een korte tijd aan boord. Daar staat tegenover, dat er wel eens
te formeel met de dagindeling wordt omgesprongen. Wat meer
flexibiliteit zou soms tot een hoger rendement van de beschikbare tijd
kunnen leiden. Over het geheel genomen is er desondanks een
behoorlijke hoeveelheid kwalitatief goed werk gedaan en zijn er in
onderling overleg voor alle partijen aanvaardbare oplossingen gevonden.
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« Public Relations-aspecten.
Zoals uit de lijst van opstappers is af te leiden hadden beide reizen een
internationaal karakter. In de eerste periode is intensief
samengewerkt met de onderzoekers van het Marine Laboratory te
Aberdeen, terwijl in de tweede periode veelvuldig gedachtenuitwisseling plaatsvond met de verschillende gasten, afkomstig uit
uiteenlopende culturen en economische stelsels. Het effect hiervan mag
niet onderschat worden. Enerzijds leert men veel van elkaar zowel
binnen als buiten het vakgebied en anderzijds wordt veel good-will
voor het RIVO gecreëerd, waardoor samenwerking op internationaal
terrein in de toekomst gemakkelijker is op te zetten.
Dit is voor effektief visserij-onderzoek van groot belang.
10. Dankwoord.
Tenslotte wil ik namens de andere opstappers en de buitenlandse
gasten mijn erkentelijkheid uitspreken voor de inzet van kapitein en
bemanning van het onderzoekingsvaartuig "Tridens".
Zonder deze is een goed resultaat niet mogelijk.
Tridens, 19 januari, 1989,
B. van Marlen, (reisleider).
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Date:

19-Jan-89,

11:46

HAND INPUT DATA

NAME E

NAME GERMAN

NAME NL

haulnumber
geartype
course
wind
seastate
doortype
area
warppoint
stroppoint
height blocks
spread blocks
warp diam.
warp weight
U-backstrop length
L-backstrop length
U-bridle length
L-bridle length
U-bridle extension
L-bridle extension
warplength
bridle weight
door height
door width
door weight
x U-backstrop point
y U-backstrop point
z U-backstrop point
x L-backstrop point
y L-backstrop point
z L-backstrop point
x warppoint
y warppoint
z warppoint
x transdud
y transdud
z transdud
x transduc2
y transduc2
z transduc2

Holnummer
Fangerätetyp
Kurs
Wind
Seegang
Scherbrett-typ
Scherbrettfläche
Kurrleinenfesselung
Standerfesselung
Höhe der Kurrleinenblöcke
Entfernung der Kurrleinenblöcke
Kurrleinendurchmesser
Metergewicht der Kurrleinen
Obere Brettstanderlänge
Untere Brettstanderlänge
Obere Jagerlänge
Untere Jagerlänge
Obere Zusatzlänge
Untere Zusatzlänge
Kurrleinenlänge
Zusatzgewicht
Scherbretthöhe
Scherbrettbreite
Scherbrettgewicht
x Oberer Brettstanderfesselungspunkt
y Oberer Brettstanderfesselungspunkt
z Oberer Brettstanderfesselungspunkt
x Unterer Brettstanderfesselungspunkt
y Unterer Brettstanderfesselungspunkt
z Unterer Brettstanderfesselungspunkt
x Kurrleinenfesselungspunkt
y Kurrleinenfesselungspunkt
z Kurrleinenfesselungspunkt
x Schwinger 1
y Schwinger 1
z Schwinger 1
x Schwinger 2
y Schwinger 2
z Schwinger 2

treknummer
net type
koers
windsterkte
zeegang
type bord
opp. bord
aangrijpingspunt vislijn
aangrijpingspunt bordstrop
hoogte hangerblokken
spreiding hangerblokken
diameter vislijnen
gewicht vislijnen kg/m
boven bordstrop lengte
onder bordstrop lengte
boven voorloper lengte
onder voorloper lengte
boven verlenging
onder verlenging
vislijnlengte
nokgewicht
hoogte visbord
breedte visbord
gewicht bord in lucht
x-boven bordstrop punt
y-boven bordstrop punt
z-boven bordstrop punt
x-onder bordstrop punt
y-onder bordstrop punt
z-onder bordstrop punt
x-aangrijpingspunt vislijn
y-aangrijpingspunt vislijn
z-aangrijpingspunt vislijn
x-transducer1
y-transducer1
z-transducer1
x-transducer2
y-transducer2
z-transducer2
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MEASURED DATA

NAME E

NAME GERMAN

NAME NL

nr. of blocks

Anzahl der Meßblöcke

aantal blokken (per trek)

block number
time in
ship speed
drift speed
net speed
shaft hp
nr. of revs
torque
P-warp load deck
S-warp load deck
door spread
w/e spread
hor. netop.
P-door depth
S-door depth
UP w/e depth
US w/e depth
LP w/e depth
LS w/e depth
h/l height
h/l depth
T4UP
T4US
T4LP
T4LS
T3UP
T3US
T3LP
T3LS
T2P
T2S
time out

Nummer des Meßblockes
Anfangszeit
Schiffsgeschwindigkeit
Driftgeschwindigkeit
Netzgeschwindigkeit
Wellenleistung
Wellendrehzahl
Wellenmoment
B-Kurrleinenzugkraft
S-Kurrleinenzugkraft
Scherbreite
Abstand der Flügelspitzen
Netzöffnungsbreite (Maulbreite)
B-Scherbrett-tiefe
S-Scherbrett-tiefe
OB-Flügelspitzentiefe
OS-Flügelspitzentiefe
UB-Flügelspitzentiefe
US-Flügelspitzentiefe
Netzöffnungshöhe
Netztiefe (Kopftau)
OB-Jagerzugkraft an Flügelspitze
OS-Jagerzugkraft an Flügelspitze
UB-Jagerzugkraft an Flügelspitze
US-Jagerzugkraft an Flügelspitze
OB-Jagerzugkraft an Brettstander
OS-Jagerzugkraft an Brettstander
UB-Jagerzugkraft an Brettstander
US-Jagerzugkraft an Brettstander
B-Kurrleinenzugkraft an Brett
S-Kurrleinenzugkraft an Brett
Endzeit

bloknummer
begintijd
scheepssnelheid
drift
snelheid in net
schroefasvermogen
toerental
askoppel
trekkracht dek bb-vislijn
trekkracht dek sb-vislijn
bordspreiding
nokspreiding
horizontale netopening
diepte bb-bord
diepte sb-bord
diepte bb-bovennok
diepte sb-bovennok
diepte bb-ondernok
diepte sb-ondernok
vert, netopening
diepte bovenpees
trekkracht bb-bovennok
trekkracht sb-bovennok
trekkracht bb-ondernok
trekkracht sb-ondernok
trekkracht bb-bordstrop
trekkracht sb-bordstrop
trekkracht bb-bordstrop
trekkracht sb-bordstrop
trekkracht voor bb-bord
trekkracht voor sb-bord
eindtijd
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