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VOORWOORD
Soms onderscheidt men met een schertsende ondertoon in projekten de volgende fasen:
1. enthousiasme
2. ontnuchtering
3.
paniek
4.
zoeken naar schuldigen
5.
bestraffing van onschuldigen
6.
beloning van hen die er niets mee te maken hebben
Ik denk, dat alle fasen, misschien wat minder extreem dan hierboven geschetst, in dit
projekt zijn doorlopen. Het is echter altijd gemakkelijk om achteraf kritiek te leveren.
Het feit blijft, dat ook onderzoekprojekten niets anders zijn dan mensenwerk, met alle
hoogtepunten en tekortkomingen, die daaraan inherent zijn.
Daarbij komt, dat onderzoek op zee een veelvoud moeilijker is dan op het land. De
omgevingsfaktoren fluktueren continue en zijn niet beheersbaar te maken, terwijl tevens
de visvangsten, waaruit de effektiviteit van vistuigen moet worden beoordeeld ook
telkens variëren, zelfs bij konstante variabelen van de netoptuiging.
Velen hebben aan dit onderzoek meegewerkt op velerlei wijzen. Aan inzet en
enthousiasme heeft het nimmer ontbroken. Toch is er sprake geweest van een groot
verloop onder medewerkers, vaak echter om redenen welke met het projektverloop niets
te maken hadden. De meningen waren en zijn nogal eens verdeeld, de doelstelling echter
niet. Uiteindelijk willen we allen een positieve bijdrage leveren aan problemen in de
Nederlandse visserij.
Zowel mede-auteur Dick de Haan als ik zijn pas in een laat stadium bij dit projekt
betrokken geraakt. We hebben niet bij de besprekingen in de beginfase gezeten en
pretenderen dan ook niet alle genomen beslissingen uit die periode te kunnen beoordelen.
Hoofdstuk 2 "Vistuigontwikkeling" is geschreven door de heer W. van der Hak.
Het manuscript is tevens voorzien van opmerkingen van de vroegere projektleider de heer
Ir. H. Jansen, die wegens zijn ziekte zijn werkzaamheden hieraan moest onderbreken.
Onze speciale erkentelijkheid gaat naar deze bijdragen uit.
Een woord van dank aan alle (ex)medewerkers is op zijn plaats, waaronder Dr. S.J. de
Groot, G.P. Boonstra, J.M. Apeldoorn, J. Gielbert, Ir. H. Jansen, Ir. E.J. de Boer, Ing.
J.B. Agricola, A. Kraayenoord, J.B. van Duyn, W. van der Hak, Ing. J.C. van den
Berg, D. de Haan, E. de Leur, F. Bakker, de studenten R. Hali, J. Verschuren, P.G.M.
Marquering en L.G. Wonder en niet te vergeten Mw. Maija Bruisschaart voor het typen
van de vele rapporten.
Indrukwekkend is ook het enthousiasme van medewerkers van de bij de ontwikkeling
betrokken firma's OKAY BV en Radio Holland BV, terwijl zeker ook de schipper en
bemanning van onderzoekings- en bedrijfsvaartuigen genoemd verdiend te worden, met
name van de UK 141 en de GO 65.
Moge de bevindingen de (Nederlandse) visserij toch nog ten goede komen,
IJmuiden, 18 april 1988
Ir. B. van Marlen

/ML

SAMENVATTING
Dit rapport geeft een chronologisch overzicht van de technische aktiviteiten rond de
elektrische stimulering van platvis over de periode 1966-heden. Het geeft eerst een
algemeen historisch overzicht en beschrijft de technische ontwikkelingen in Nederland
over drie periodes:
A
B
C

-de periode 1966-1979
-de periode 1979-1985
-de periode 1986-heden

De doelstelling van het projekt
"Het scheppen van betei® overlevingskansen voor de
discards het
verhogen van de vangstkwaliteit en selektiviteit
en het bereiken van een lager brandstofverbruik."

De verschillende onderdelen in deze formulering werden tijdens het projekt vaak
afwisselend benadrukt.Dit ontstond door het golvende patroon van onderzoek-resultaten
op de genoemde onderdelen.
In 1985 komt het projekt in een overgangsfase waarbij het bedrijfsleven betrokken wordt
bij de realisatie van een commercieel produkt op basis van de door het R.I.V.O.
ontwikkelde installatie. Na een RIVO onderzoek naar de economische haalbaarheid en
marktverkenning, ontwikkelde de firma OKAY BV een commercieel prototype. Met
ondersteuning van het RIVO werd dit produkt op een bedrijfsschip —de GO-65— getest.

1. HISTORISCHE TERUGBLIK
"Zoude nu de electriciteit, wier schokken zoo veel
overeenkomst heeft met die de sidderaal veroorzaakt, op de
gamaat ( garnaal ) geen uitwerking doen? Mij dunkt het is
waardig, zulks te onderzoeken"
Het was Job Baster die deze woorden in 1765 schreef in zijn "Natuurkundige
Uitspanning"-deel 2.( lit 1.1).
Er kan niet ontkent worden, dat er geen gehoor is gegeven aan deze oproep bij het
nabeschouwen van dit projekt.
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Pas in het midden van de 19e eeuw werden er echte experimenten uitgevoerd op dieren.
Men onderscheidde 4 reakties bij vissen:
1234-

Schrikreaktie

- onrustig zwemmenverandering hartslag en
ademhaling.
Anodische attraktie - de vis zwemt naar de positieve pool.
elektrotaxis
Algehele verdoving - elektronarcosis
Vis wordt gedood - elektrokutie

In de dertiger jaren van de 20e eeuw brak het tijdperk van elektro-biologisch onderzoek in
zoetwater pas goed door met de stellingen en metingen van met name Holzer en
Scheminzky. Met de toepassing in zoutwater vorderde het onderzoek slechts langzaam.
De resultaten van een zeer belangrijk onderzoek naar de gedragingen van rondvis op
elektrische velden werd in 1956 door Mek Bary gepubliceerd.( lit 1.1) Hij ontdekte dat de
theorie,ontwikkeld uit het onderzoek aan zoetwatervissen niet zonder meer gold voor
zeevissen. Mek Bary vond dat vissen reageerden op kondensator-ontladingen met een
pulsbreedte van 0,1 tot 5 msec en een pulsbreedte van 1 tot 5 Hz (voor sommige
vissoorten opklimmend tot 50 Hz. De hogere frequenties waren nodig om sneller
zwemmende en kleinere vissoorten te stimuleren).
Het physiologisch onderzoek van de Russen Danyulite en Malyukina in 1967 naar de
anodische attraktie toonde aan dat dit effekt veroorzaakt werd door de polariserende
invloed van de stroom op het ruggemerg.Dit orgaan is verantwoordelijk voor de golvende
voortbeweging van de vis.( lit 1.1).
Het onderzoek naar de mogelijkheden van elektrische stimulatie in de garnalenvisserij
werd in het begin van de vijftiger jaren in Amerika gestart. Het benodigde vermogen voor
een gelijkstroomveld in een 74-voet garnalen-trawl bleek veel te groot en te duur te zijn.
Bij het aanleggen van een pulserend veld (pulsbreedte enkele msec / 5Hz) en een
stimuleringsvermogen van 3 kW bleken de ingegraven garnalen reeds bij lage amplitudes
uit het zand te springen.( lit 1.1).
Met het uiteindelijk ontworpen vistuig werd de garnalenvisserij met succes op voorheen
moeilijk te bevissen gronden uitgeoefend. Toch hebben de Amerikaanse vissers dit vistuig
nooit op grote schaal toegepast. Het bleef de vraag of de hoge investeringskosten en
reparatiekosten zich zelf konden terugverdienen.
Nadat de ondezoekingen in Duitsland naar het elektrificeren van een heel pelagisch net
voor de "Hochseefischerei" was vastgelopen, zette men daar het onderzoek voort in de
kleine kottersector en de garnalenvisserij.

A

PERIODE TOT 1979

Nederlandse aktiviteiten
In Nederland werd er in 1966 door het RIVO (Dr.SJ. de Groot ) en door het Technisch
Visserij Onderzoek ( G.P.Boonstra ) —toen nog TVO van de Direktie der Visserijenbegonnen met een literatuurstudie over de mogelijkheden van elektrische stimulering voor
zowel de garnalen- als de tongvisserij.
Bij de garnalenvisserij stond een vangstverhoging voor ogen en zo mogelijk het sparen en
weren van ondermaatse vis. Bij de tongvisserij de vervanging van wekkerkettingen.

Vervanging van de wekkerkettingen door een elektrodesysteem betekent in feite
vermindering van brandstofkosten, daar de bijdrage van deze kettingen op de totale
tuigweerstand ca. 30% bedraagt. Het onderzoek naar een alternatief werd door de
oliekrisis van 1973/1974 breder ondersteund. In internationaal verband bestaat en
bestond er grote weerstand tegen de in 1960 ingevoerde boomkorvisserij op platvis.De
mate waarin boomkortuigen een invloed hebben op de flora en fauna leidt nog steeds tot
internationale diskussies en speculaties (ICES-FTFB-werkgroep Hamburg 1987). Een
lichter alternatief tuig zou de aversie tegen deze visserijmethode kunnen verminderen. De
zware wekkerkettingen, soms 10 stuks of meer, worden voor de onderpees
gespannen.Deze kettingen veroorzaken door voortdurend bodemkontakt een vluchtreaktie
van platvis uit de ingegraven posities. Uit ervaring is gebleken, dat bij het onklaar raken
van één van de kettingen de vangst van tong direkt afneemt. Onderwater observaties in
1979 toonden aan dat schol een duidelijke zwem-reaktie op de eerste wekkerketting
vertoont en door vermoeidheid uiteindelijk gevangen wordt Tong kromt zich over de
eerste wekkerketting en zoekt daarna direkt weer bodemkontakt.
Na een voorstudie werd er in 1967 gestart met twee projekten,t.w.
- Elektrische visserij op garnalen
- Elektrische visserij op platvis
Hoewel bij dit laatste projekt steeds de verzamelnaam werd gebruikt, ging de meeste
aandacht uit naar de tong! Deze projekten liepen oorspronkelijk parallel. De eerste proeven
werden voor zowel schol en tong als garnalen in aquaria genomen. Voor de
aquariumproeven werd o.a. gebruik gemaakt van een oesterput in Yerseke.
Het opbouwen van een gelijkstroomveld voor het bereiken van elektrotaxis is in een
medium van zoutwater uitgesloten. Een pulserend veld kost minder energie,maar vereist
wel onderzoek naar het optimum van een aantal variabelen.
Deze variabelen zijn:
- de frequentie
- de pulsbreedte
- de amplitude van de puls
- de stijgtijd van de voorflank van de puls.
Vanuit de resultaten van elektrische stimulering van garnalen werden specificaties
opgesteld voor een pulsgenerator voor stimulering van platvis. De apparatuur werd in
deze periode op specificatie extern ontwikkeld. De eerste pulsgenerator voor stimulering
van zowel platvis als garnalen werd in maart 1969 door de fa. Radio Holland afgeleverd.

Het apparaat bezat de volgende specificaties:
fabr.
type
pulsvorm:

Radio Holland
PG 6820
kondensator-ontlading
1400*6.8uf (metal f)
l-50hz in stappen regelbaar
2.5V-60V
1 msec

freq
amplitude
pulsbreedte
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Deze pulsgenerator werd tot en met 1973 voor beide projekten ingezet (zie 4.1 - 4.4).
Tot 1969 beperkte de elektrische visserij op garnalen zich tot een aantal aquariumproeven
in het RIVO en tot proeven in een oesterput te Yerseke.
Platvis vertoonde bij aquariumproeven bij onderbreking van de elektrische stimulering een
zwemreaktie. Daarom werd later de generator gemodificeerd. De pulsfrequentie werd
gemoduleerd met een onderbrekingsfreqentie van 0,5-10 Hz.
De aquariumproeven toonden aan:
Een optimale pulsbreedte voor garnalen van rond de 0,2msec.
Een optimale pulsbreedte voor tong van ca.0,7msec.
Hoewel er met de pulsgenerator praktijkproeven zijn uitgevoerd, moet deze als ongeschikt
beschouwd worden. De pulsgenerator werd door zijn uitvoering aan boord opgesteld en
niet op de boom van het vistuig, zoals de latere modellen. De bekabeling van de
pulsgenerator werkte als verzwakker ten opzichte van de elektrode-opstelling van het
elektrische vistuig.

De Stichting T.F.B.L.voor de Landbouw te Wageningen leverde in 1971
de eerste pulsgenerator voor de stimulering van platvis.
Het apparaat, de zgn."piekpulsgever" was uitgevoerd in een R.V.S. cylinder en kon
direkt op de boomkor gemonteerd worden.Het systeem bevatte een interne accu met een
kapacitiet van 1450 Ah.
De piekgever bezat de volgende specificaties:
amplitude
10 Vmax
pulsbreedte
0,5 msec
freq
50 Hz
onderbrekingsfreq. 1 Hz
kapaciteit
100A/0,1
Het jaarverslag 1971 vermeldt, dat de installatie goed werkte en dat de resultaten voor
tong "hoopgevend" waren. Echte duidelijke cijfers worden echter niet vermeld. Verdere
onderzoekexperimenten met deze pulsgenerator werden niet gepubliceerd. Duidelijk is,
dat de amplitude van 10 V veel te laag is, anderzijds is het onduidelijk waarom er geen
terugkoppeling heeft plaatsgevonden naar de TFDL voor het uitvoeren van modificaties.
Ook vermeldt het jaarverslag 1971 dat er een studieopdracht werd uitgegeven (Radio
Holland) "voor het ontwikkelen van een bedrijfsmatige installatie voor de tongvisserij".
Vanaf dat moment werd "prioriteit gegeven aan de elektrische visserij op platvis boven de
elektrische visserij op garnalen".
Ook het volgende citaat uit dat jaarverslag is interessant: "De tongvisserij trekt in sommige
omringende landen een vaak ongewenste belangstelling, vanwege de vele wekkers, die bij
deze vismethode worden gebruikt en waardoor men blijvende schade aan de zeebodem
fauna vermoedt.Bovendien is een methode,die het aantal wekkers sterk reduceert een
direkt bedrijfsbelang, doordat het motorvermogen in de kotters kan verminderen en
doordat de aan hevige slijtage onderworpen wekkers vervallen".
In 1972 werden er proeven rond de elektrische garnalen visserij gedaan met de PG 6820pulsgenerator op de TH 6. Het jaarverslag van 1972 vermeldt een negatief resultaat. Als
oorzaak moet verwezen worden naar de eerder vermelde beperkingen van de puls
generator PG 6820.
In 1972 lagen de aktiviteiten voornamelijk op het projekt elektrische afscherming van
schieraal bij de uitwateringssluizen van Den Oever (Dr. Deelder).
Nadat Radio-Holland in opdracht van de Afdeling Technisch Onderzoek een studierapport
had uitgebracht voor ontwikkeling van een nieuwe puls generator,werd in 1973 het proto
type besteld en afgeleverd.
Het apparaat voldeed aan de volgende specificaties:
fabr.
Radio Holland
type
PG7317
pulsvorm
kondensator-ontlading
max.4000 uf
freq
1-10 cont. of 50 Hz
cont. of met onderbrekingsfreq. van 0,5 Hz
amplitude
60 Vmax.
Hoewel dit apparaat in principe voor het garnalenprojekt werd ontwikkeld, is het apparaat
door middel van de "50 Hz" optie (continue of onderbroken) ook inzetbaar voor het
platvisprojekt.

-8-

Onderzoek 1973
Alle tot dusver uitgevoerde proeven beperkten rich tot boomkorvistuigen met een
boomlengte van 3 m. De werking en mogelijkheden van de nieuwe pulsgenerator PG
7317 werfen getest op de daarvoor gehuurde kotter TH 6. De boomkorlengte op de TH 6
bedroeg 9m.De pulsgenerator werd op de SB-boom gemonteerd (lit. 2.0).
Onderstaand schema toont de optuiging van het vistuig:
m

De totale elektrodelengte bedroeg 16,5 m. Tijdens de proefnemingen was de vissnelheid
3-3,5 mijl. Het resultaten bij het vissen op garnalen worden positief genoemd, d.w.z. een
vangstverbetering variërend van 8 tot 35%. Aangetekend werd dat tijdens 20% van het
aantal trekken de apparatuur niet werkte.
"Over de invloed van het elektrische systeem op de bijvangst aan tong kon geen konklusie
getrokken worden,daar de kwantiteiten te gering waren". De bijvangst aan schol wordt
"aan de elektrische kant niet ongunstig beinvloedt,resp. 55 en 44 stuks maatse schollen".
Onduidelijk is waarom de eerder vermelde prioriteitstelling van platvis ten opzichte van de
garnalen niet nagekomen wordt.

onderzoek 1974
In 1974 werden opnieuw experimenten uitgevoerd met dit apparaat op de TH-6.

Na deze proeven werd besloten om een nieuwe pulsgenerator te laten
ontwikkelen voor elektrische visserij op platvis.
Deze pulsgenerator werd volgens TO-specificaties ontwikkeld en in mei 1975 afgeleverd.
Specificaties van de apparatuur:
fabr.
Radio Holland
type
PG 3022 + voeding VA 3022
pulsvorm
kondensator-ontlading
11.200 uf
freq
30 Hz
onderbrekingsfreq. 0,5 Hz
amplitude
65 V max.
De pulsgenerator werd aangedreven door een dieselaggregaat van 3 kVA.
Gedurende 4 weken werd er met dit apparaat geexperimenteerd aan boord van de WR-87
(225 pk). Door vele technische storingen zijn er geen resultaten beschikbaar in 1975.
onderzoek 1976
In 1976 werden er proeven voor het garnalen-projekt op de WR-17 (400 pk) gedurende 5
weken uitgevoerd( lit 2.3). De totale vangstverhouding kwam in totaal praktisch uit op
1:1. Vermeld wordt dat de economische rentabiliteit van een elektrisch garnalenvissysteem afhangt van de helderheid van het water. In de periode van de proeven was er
bovendien sprake van een hoge garnalen-aanvoer.De noodzaak van elektrisch vissen op
garnalen kon op die manier niet overtuigend worden aangetoond.
Z®dDai(t dl® ®xp®rnimi©imtt©im nna dl® pn°©®v®nn mm®! Dn©(t ©ll®Mrn§<Elln vn§§®im
®ip gaiirimfflDœim nnn 197(8> w®rdl©iiD to©®5nndlfigdl=
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Aaneensluitend werd op de WR-87 (225 pk) gedurende 5 weken experimenten uitgevoerd
op platvis met dezelfde pulgenerator ( lit 2.2). De proeven wenden uitgevoerd benoorden
de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. Het vistuig bestond uit een boomkor van 9 m
en een optuiging van 8 elektrodes en 5 kietelaars.
Onderstaand schema toont de elektrodeoptuiging:
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De totale vangstverhouding kwam praktisch uit op 1:1. De apparatuur werkte
probleemloos. De vangsten waren voor beide vistuigen gelijk,bovendien kon er niet
vastgesteld worden dat het elektrische vistuig een hogere selektiviteit bezat.
onderzoek 1977
In 1977 werden de proeven voortgezet op de WR-17 (400 pk). De volgende modificaties
werden aangebracht: De dieselgenerator werd vervangen door een gestabiliseerde
omvormer van 3 kVA. De amplitude van de uitgangspuls werd verhoogd tot voor de voor
de kondensatoren maximaal toelaatbare spanning van 95 V. Ook nu waren de vangsten
ongeveer gelijk,maar dikwijls was er nu een hogere selektiviteit te melden voor het
elektrische vistuig. Technisch gezien werden weinig problemen ondervonden. De
pulsgenerator was echter moeilijk te hanteren door gewicht en afmetingen.
onderzoek 1978
In 1978 werden de experimenten met de elektrische visserij op platvis in drie
verschillende seizoenen aan boord van de hekkotter GO-4 (680 pk) voortgezet. De keuze
van dit schip is achteraf vreemd te noemen, vooral met betrekking tot het hogere
geïnstalleerde motorvermogen. Het schip werd niet zozeer gekozen vanwege zijn
geschiktheid voor elektrische visserij.De keuze werd hoofdzakelijk bepaald door het
projekt "Ontwikkeling vangstsorteerder" (7-7161).Deze ontwikkeling vond in Zeeland
plaats, zodat ook vanuit die lokatie een schip werd gekozen. De manier van vissen en een
andere visgrond werden nu als extra variabelen tijdens de proeven geïntroduceerd. De
manier van vissen van het referentie-wekkertuig zou een standaard moeten zijn bij alle
uitgevoerde experimenten. Reproduceerbaarheid van de proeven moet tot in de details
worden nagestreefd. Ook de bodem struktuur van de visgrond verschilde met de
voorgaande proeven. Er werd met de GO-4 op harde grond gevist. De pulsgenerator had
enige modificaties ondergaan. Het voedingsgedeelte werd uit de pulsgenerator gehaald en
naar het schip overgebracht. Technisch gezien zat dit ontwerp op een dood spoor, niet in
de laatste plaats door gewicht en afmetingen. De specificaties van de kondensatoren
werden maximaal belast.Het rendement van de pulsgenerator zelf was laag door het
overschenken van kondensatorladingen. De bedrijfszekerheid was na de modificaties
laag. Als de generator goed werkte waren de resultaten niet bevredigend. Voor het verdere
verloop van het projekt was dit een cruxiaal moment.
KONKLUSIE EN RESULTATEN
Deze periode van onderzoek werd afgesloten met de volgende resultaten:
- De reaktie van platvis bij aquariumproeven bleek optimaal bij onderstaande
specificaties:
- frequentie 20 Hz
- pulsbreedte 0,7 msec
- Veldsterkte 40 V/m
Tevens werd gekonstateerd.dat bij onderbrekingsfrequentie van 1 Hz,de platvis tot
zwemmen overging.
- Het elektrische systeem kan tijdens bedrijfsproeven niet konkurreren met het
mechanische wekkertuig.
- Het vangstresultaat is het enige meetpunt van het stimuleringseffekt.
- De bedrijfszekerheid van de apparatuur was vooral in de laatste fase te laag.
- Door het ontbreken van metingen,die het uitgangsvermogen vaststellen tijdens de
proefperiodes was de terugkoppeling naar de leverancier slecht
- Met het elektrische vistuig zou de vissnelheid verminderd moeten worden, zodat
naast een eventuele meervangst en het selektiviteitsaspekt ook de eventuele
brandstofbesparing een motief wordt om door te gaan met onderzoek.
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- Ook het milieu-aspekt ondersteunt nog steeds het onderzoek naar een alternatief
voor het mechanische wekkertuig.
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B

DE PERIODE 1979 TOT 1985

algemeen
Naar aanleiding van de resultaten in voorgaande periode wordt na intern beraad beslist,
dat de ontwikkeling van een nieuwe pulsgenerator zelf ter hand zou worden genomen en
niet meer zou worden uitbesteed.
Op dat moment breekt er een nieuwe periode aan. Het verschil met de vorige periode
komt tot uiting in de volgende aspekten:
- Hogere bezettingsgraad van technisch specialisten op het projekL
- De apparatuur wordt "in eigen huis" ontwikkeld.
- In 1978 start TO met het projekt "Elektrische Visweringen bij inlaten van
koelwaterinstallaties van waterleidingbedrijven".
In de eerste periode werd de technische ondersteuning slechts door 1 man verleend
(G.P. Boonstra ). Bovendien was deze tot eind 1976 tegelijkertijd belast met de
elektrische stimulering van garnalen. Daarnaast werkten een aantal assistenten van de
Zeeafdeling van het RIVO mee in deze beginperiode.
Het projekt kreeg nu een bredere technische ondersteuning.
Op hetzelfde moment werd het mossel-projekt op Texel afgesloten. De elektronicus op dit
proefstation werd belast met de technische ontwikkeling van de pulsgenerator. De
coördinatie van het technisch ontwerp werd verzorgd door de elektronische afdeling
vanuit IJmuiden.
In 1978 werd het projekt "Elektrische Viswering bij koelwaterinlaten" gestart.
Dit projekt (7035) had een looptijd van 4 jaar. Vooral het wetenschappelijke onderzoek in
aquaria, de experimenten met goudwindes, heeft parallel doorgewerkt in het onderzoek
naar elektrische stimulering van platvis. De leider van het viswering-projekt
(Ir.H. Jansen) werd in 1981 tevens projektleider van het platvisprojekt.
Het werk van G.P.Boonstra werd vanaf 1980 gecontinueerd door J.B.Agricola.
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ontwikkeling apparatuur
De ontwikkelde apparatuur is in de periode 1979 tot heden in 3 generaties te verdelen:
1-systeem 1979
2-systeem 1982
3-systeem 1984
1-systeem 1979
Het principe van de RTVO-pulsgenerator was gelijk aan de voorgaande Radio-Holland
generatie.Ook nu werd de energie van de stimulatie betrokken uit een kondensatorontlading. Het grote knelpunt in het ontwerp van de pulsgenerator van Radio-Holland
was de bedrijfsspanning van het kondensator-pakket (100 V). Het algemene principe was
ongeveer gelijk met uitzondering van het laadcircuit Ook ontbrak in het RTVO-systeem de
onderbrekingsfreqentie. De apparatuur bezat een triac-geregeld laad-en een thyristorgeregeld ondaadcircuit.De kondensator laadstroom werd geregeld door een stroombron
trafo met een maximale stroom van 25-80 A.
Het kondensatorpakket bestond uit 10 Papierkondensatoren van 500 uf/150 V. Naast een
beveiliging tegen een te hoge temperatuur in de kondensator-kontainer werd een
spanningsbeveiliging bij kabelbreuk ingebouwd. De verschillende bouwstenen werden
overgedimensioneerd om op die punten een hogere bedrijfzekerheid te waarborgen.
De werking van de pulsgenerator ligt in detail vast in rapport TO 79-01 (lit 2.4);
prestaties:
amplitude
freqentie
pulsbreedte
kapaciteit

40-150 V
2-20 Hz
Bij 5000 uF 0,6 msec
5000 uF

De max. haalbare elektrodespanning is afhankelijk van de frequentie en bedraagt bij 5 Hz
ca. 100 V en bij 20 Hz ca.60 V.
onderzoekprogramma
Gedurende 11 weken (april-aug) werd een programma afgewerkt aan boord van de UK141 (900 pk) met de ontwikkelde pulsgenerator. Gedurende 8 weken werd er
vergelijkend gevist en 3 weken werden besteed aan onderwater-observaties.
Deze apparatuur werd geleend van Rijkswaterstaat en bestond uit een Hydro Products
camera type TC 125 en een service unit type SC-303. De kamera werd aan de binnenkant
van een van de sloffen gemonteerd en gericht op het midden van de onderpees. Voor het
bepalen van de optimale stimulering werden de frequentie, de elektrode-spanning en de
elektrodelengte systematisch gevarieerd. Er werd getracht bij iedere ingestelde frequentie
die elektrodespanning te vinden, waarbij de vangstvermeerdering van het elektrische
vistuig ten opzichte van het referentie-wekkertuig maximaal was.
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vistuigen
Voor de experimenten werden de volgende elektrische "basis"- vistuigen gebruikt:
- Een UK-141 tuig zonder en met kietelaars.
- Een RIVO-tuig, een zgn. rondnet, genoemd naar de ronde snit in het
netwerk aan de pezen.
Kietelaars zijn korte kettingen, die voor het midden van de onderpees gespannen zijn.
Verwijdering van deze kietelaars van dit toch al lichte tuig betekent beinvloeding van de
stand van dit stuk onderpees en tevens het vangstresultaat, want langs dit gedeelte wordt
de door de onderpees verzamelde platvis gevangen.
visgrond
Er werd gevist in een gebied begrensd door de volgende lijnen 53 NB, 3 OL en 54 NB,
6 OL. Het gebied bezit een vlakke slibgrond.
KONKLUSIE
De vangstverhouding als funktie van de oplopende elektrodespanning nam toe bij 5,10 en
15 Hz. Bij 18 Hz en een elektrodespanning van ca. 75 V kwam de vangstverhouding
boven de 100%. De kondensatorspanning was bij dit resultaat 160 V. De veldsterkte
tussen de elektrodes 160 * 0,4 * 50/115= 28 V/m. Het patroon van de vangstresultaten is
over het hele bereik nogal grillig. Een maximum werd bij toenemende spanning nog niet
bereikt.De apparatuur kan de hiervoor benodigde elektrodespanning niet leveren.
De verhouding stuurkastspanning, kondensatorspanning en elektrodetopspanning was 1 :
0,9 : 0,41. De invloed op de vangstresultaten van variaties in elektrodelengte kon niet
worden aangetoond. Een elektrodelengte van 4 m leverde vrijwel dezelfde vangst
resultaten als van 8 m. De video-opnames tonen een reaktie van platvis, maar een vast
patroon is door de objektafstand en de vissnelheid niet vast te stellen. Het verschil in
vangstresultaat van het UK-141 net (met en zonder kietelaars) en het ronde net bleek te
verwaarlozen.
metingen
Rapport TO 81-03 (lit.2.5) toont in figuur 22 het verband tussen de uitgangsspanning van
de pulsgenerator en de elektrodespanning. Dit verband toont een elektrode-topspanning
van 80 V,bij een uitgangsspanning van de pulsgenerator van 105 V. De pulsbreedte van
de elektrodespanning bedraagt 0,7 ms.
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In 1981 wordt het onderzoek naar optimale parameters voor het elektrisch stimuleren
voortgezet. In dat jaar werden ook de onderzoekresultaten van het viswering-projekt
gepubliceerd.De experimenten hadden eerst in Umuiden en later in een stromingsgoot van
het Waterloopkundig Laboratorium plaatsgevonden. Deze experimenten werden
uitgevoerd met goudwindes (1.3). De vis reageerde heel kort en heftig op korte pulsen
met een hoge spanning. De pulsbreedte was ca.340 usee. Direkt na deze vondst werden
de parameters voor stimulering van platvis op grond van bovengenoemde bijgesteld. Op
dat moment werd voor de eerste maal de "historische" pulsbreedte-norm van 0,7 ms
verlaten.
apparatuur
Voor het bereiken van de nieuwe pulsvorm werd de bestaande pulsgenerator op enige
punten gemodificeerd. Het maximale vermogen werd verhoogd van 0,8 tot 2,4 kW. De
kapaciteit van de kondensator werd teruggebracht van 5000 (iF tot 4000 |iF. Het
vermogen van de als stroombron gebruikte lastrafo werd met een faktor 2 opgevoerd.
Deze modificatie resulteerde in een kondensatorspanning van 200 V bij een freqentie van
16 Hz. Uitgaande van de kondensator-kapaciteit van 4000 (iF en een zelfde elektrodeoptuiging moest de pulsbreedte 20% korter uitvallen.
programma 1981
De vervolgproeven met de gemodificeerde apparatuur werden gedurende 8 weken (week
23 t/m 29, 34 en 35) en weer aan boord van de UK 141 "Jacob" uitgevoerd. Ook nu werd
er verder gezocht naar het optimum van frequentie, amplitude en elektrode-optuiging.
uitvoering van de proeven
De proeven werden op dezelfde wijze uitgevoerd als in 1980, d.w.z. met dezelfde netten,
dezelfde vissnelheid en op dezelfde visgronden. Voor details zie rapport TO 81-06. De
elektrode-optuiging kende 4 varianten:
- Vistuig A
- Vistuig B
- Vistuig C
- Vistuig D

(zie tek ) 8 elektrodes (lengte-midden 4 m,onderl.afst.-l m)
„8 elektrodes (lengte-midden 4 m,onderl.afst.-l m)
„ 11 elektrodes (lengte-midden 8 m.onderl.afst.-0,75 m)
„11 elektrodes (lengte-midden 2 m,onderl.afst.-0,50 m)

Er werd gestart met de elektrodeopstelling van vistuig A, omdat hiermee in 1980 de beste
vangstresultaten werden gehaald.

-17-

resultaten
Rapport TO 81-06 vermeldt de in 1981 behaalde resultaten (lit.2.6). In tegenstelling tot
1980 werd nu duidelijk een verschil gekonstateerd in de dag- en nachtvangsten. De
vangstverhouding bleek overdag ca. 0,6 en 's nachts >1 te zijn. De 4 varianten bleken
geen verbetering te geven. Bij alle opstellingen werd de elektrodespanning van de
middelste elektrodes gemeten. Bij herhaling na 3 weken van de metingen bleek de
amplitude van de uitgangspuls 22% lager te zijn geworden. Aangenomen werd dat het
verlies veroorzaakt werd door verliezen in kabellassen en konnektors.
Wegens de slechte weersomstandigheden werden er geen video-opnames gemaakt. "De
elektrode-optuiging van het vistuig A of B bleek het meest efficient".
metingen
Rapport 81-06 Oit 2.6) toont in figuur 7 het meetresultaat van de elektrodespanning van
de middelste elektroden. Opmerkelijk is, dat de pulsbreedte na het verlagen van de
kondensatorkapaciteit van 0,7 naar 1 ms is opgelopen. Ook wijst de elektrodespanning
van 80 V top niet op een vermogensverbetering na de modificatie in de voeding.
konklusie
Met de huidige apparatuur is de vangstverhouding overdag van 0,6 te laag. De
elektrodelengte van 4 m gaf de beste resultaten. Naar aanleiding van de vangstresultaten
overdag moest de stimuleringssterkte verhoogd worden. Hierbij werd de specificatie van
de pulsvorm nog dichter bij de resultaten van de aquariumproeven in Delft gebracht. Bij
kortere pulsen moet de benodigde veldsterkte verhoogd worden. De benodigde
veldsterkte bij de toenmalige pulsvorm werd op 50 V/m gesteld. De veldsterkte was in
1981 40 V/m. Voor de toekomst werd er nog eens uitgegaan van een marge van 100% .
Bij deze max. veldsterkte hoort een max haalbare kondensatorspanning van 100 * 115 /
50 / 0,4 = 595 V. Voor het bereiken van kortere pulsbreedtes werd het kondensatorpakket
van 4000 uF vervangen door een pakket van 1500 uF. De amplitude van de stimulatiepuls
moet bij een veldsterkte van 100 V/m verhoogd worden tot ca.1000 V. Deze specificatieeisen konden niet gerealiseerd worden in de huidige apparatuur, zodat besloten werd tot
het ontwerpen en bouwen van een nieuwe pulsgenerator.

systeem 1982
Naast een schaalvergroting op de hoofdkomponenten onderscheidde de nieuwe
pulsgenerator zich op een groot aantal punten van het systeem 1979. Omdat er voor dit
systeem geen technisch rapport is opgemaakt, volgt er hier een korte technische
bespreking over de mogelijkheden en de elektronische realisatie.
De pulsgenerator bezat de volgende hoofdkenmerken:
1234-

Opslingering van de generatorspanning
Stroom,- en spanningsbeveiliging
Elektronische ringcounter voor sequentiele ontsteking per elektrodepaar
Ontsteekbewakingscircuit
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opslingering van de generatorspanning
Onderstaand schema toont het hoofdstroomcircuit van de installatie.
I Electrodes

I

De installatie werd gevoed door een gelijkstroom-generator met een max. klem-spanning
van 500 V en een max. stroom van 140 A. Het generatorveld werd bekrachtigd uit het
boordnet en geregeld door middel van een variac. De negatieve pool van de generator
werd aan scheepsaarde gelegd. Door de zelfinduktie van de generator (2 mH ) en de
zelfinduktie van 8 mH werd de kondensator van 750 uF opgeslingerd tot de dubbele
generatorspanning. Het ontladen van de kondensator werd door de op dat moment
gedoofde laadthyristor Tl geisoleerd.
stroom- en spanningsbeveiliging
De spanningsbeveiliging diende ter bescherming van de ontlaadthyristoren tegen een te
hoge kondensatorspanning.(Umax.-1200 V) De stroombeveiliging beschermde de
generator tegen optredende kortsluiting door kabelbreuk. In het laadcircuit was hiervoor
een stroomshunt opgenomen. Zowel het stroom- als het spanningsniveau was instelbaar.
De spanning en stroom werden geisoleerd gemeten met behulp van 2 isolatieversterkers
type 286, fabr. Analog Devices. De uitgang van beide isolatieversterkers werd via BNC
konnektors beschikbaar gesteld voor signaal-analyse. Daarna volgde een integrerend
netwerk met als uitgang de gemiddelde waarde van stroom en spanning op een digitaal
paneel instrument.
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elektronische ringcounter voor sequentiele ontsteking per elektrodepaar
De elektronische ringcounter was een zelfstandig opererend regelcircuit,dat de sequentiele
ontlading inleidde van de kondensator in de kontainer. Deze ringcounter bevond zich
daardoor in de kontainer.
Er werd gebruik gemaakt van 2 CMOS countcircuits.n.l.:
-een filter counter
-een ontsteekcounter
De voedingsspanning werd afgeleid van het laden van de kondensator. Deze laadpuls
reset de ontsteekcounter via een "power on" netwerk. Na het beeindigen van de
laadcyclus werd de filtercounter gereset. Volgde er geen ontsteking dan telde de
filtercounter zelfstandig door tot de 8e decade bereikt werd, die de reset voor de counter
verzorgde. Het regelcircuit in de besturing aan boord genereerde binnen dit tijdbestek een
signaal "puls gemist", waarna het systeem automatisch afgeschakeld werd. De uitgangen
van de ontsteekcounter werden via buffers en een ontsteek- transformator galvanisch
gescheiden van de gate van 8 ontsteekthyristoren.
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ontsteekbewakingscircuit
Dit circuit verzorgde naast de ontsteking van de hoofdthyristor en het opwekken van de
pulsfrequentie de melding van de oorzaak van het automatisch afschakelen door middel van
L.E.D's op het frontpaneel. Deze pulsfrequentie werd opgewekt door een geintegreerd
circuit, de AD 537. Deze IC stond ingesteld als V/F converter,waarbij de op het frontpaneel
gemonteerde 1O-slagen pot.meter de frequentie regelde.Tevens was er een fijnafstelling
aanwezig.
De uitgangen van het circuit waren, naast een alarmering, een signalering van:
-puls gemist
-stroom te hoog
-spanning te hoog
Specificaties van de hoofdkomponenten:
•laadthyristor:
ontlaadthyristor

-kondensatorpakket

45 A
Igem
1000 V
Usper
20 A (25 Hz)
Igem
4500 A
Imax
1200 V
Usper
100 A/us
dl/dT
750 uF/1000 V Ri = 133 uohm

onderzoek 1982
In aansluiting op de in 1981 uitgevoerde proeven werd er in 1982 gedurende 11 weken
aan boord van de UK141 onderzoek verricht naar de elektrische stimulering van platvis.
Het onderzoek vond plaats op de bekende lokatie bij Terschelling. In 1981 werd
gekonstateerd, dat het elektrisch vistuig 's nachts meer tong ving, maar dat de vangst van
tong overdag gemiddeld 60% was van de vangst van het wekkertuig. Het onderzoek in
1982 richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de dagvangsten.
apparatuur
De experimenten vonden plaats in de periode 7-6/6-9-'82, totaal 11 weken. De
streefdatum van de ingebruikneming van de nieuwe pulsgenerator stond gepland op 9-7,
zodat tijdens de eerste weken de pulsgenerator van 1981 gebruikt werd.

RESULTATEN
Het onderzoek met de nieuwe pulsgenerator werden vastgelegd in nota 821213/HJ
(lit.3.1). Deze nota vermeldde de volgende resultaten:
-meer vangst
's Nachts werd er gemiddeld over 14 trekken met het elektrische vistuig 1.51 maal meer
tong gevangen dan met het mechanische vistuig (kondensatorspanning 500 V). Overdag
lag deze verhouding op 0,89 (kondensatorspanning 800 V). Uitgaande van een 8-urige
nacht kwamen deze resultaten op een etmaal-gemiddelde van 1.10 maal. Gelet op het
beperkte aantal waarnemingen in kombinatie met de grote spreiding van de metingen is het
statistisch niet verantwoord om dit getal als definitieve uitkomst te beschouwen. Wel geeft
het de mogelijkheden aan van de nieuwe apparatuur.
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-hogere selektiviteit
Met het elektrische vistuig werd minder ondermaatse tong gevangen dan met het
mechanische vistuig. Tong met een lengte van 20 cm kwam nauwelijks voor in de vangst
van het elektrische vistuig. Tevens werd er minder bodemvuil opgevist, zodat in ieder
geval voor de visgrond bij Terschelling de overlevingskansen van jonge vis toeneemt.
Met de volgende elektrode-konfiguratie werden de beste vangstresultaten bereikt:
Aantal
8
Lengte
4m
onderlinge afstand 1 m
Koperdoorsnede
35 mm2 met daaromheen 2 aan elkaar gelaste stalen kettingen
(schalmbreedte 400 mm).
problemen
De elektrodes vertoonden veel mankementen als gevolg van mechanische slijtage en
elektrolyse-proces van het koper in de positieve elektrodes. De lage bedrijfszekerheid van
de pulsgenerator bij hoge kondensatorspanningen was een bijkomstig probleem.
toekomstverwachtingen
De resultaten tot dan toe rechtvaardigden de verwachting dat het elektrische vistuig meer
zou vangen dan het mechanische vistuig. Ook werd de verwachting uit gesproken dat het
elektrische vistuig verder zou worden verbeterd en dan met name de dagvangsten.
De economische rentabiliteit kreeg de nodige aandacht.
Een lager brandstofverbruik kan natuurlijk een economisch motief zijn om het elektrische
vistuig als alternatief voor de mechanische stimulering aan te geven. Daar de rapportage
geen resultaten van weerstandsmetingen vermeldt, kan er alleen bij benadering een trend
aangegeven worden. Andere onderzoekprojekten hebben aangetoond, dat de wekkers
verantwoordelijk zijn voor ca. 30% van de totale sleepweerstand (lit.2.9).
Verwacht werd, dat een elektrode-optuiging dit percentage terug brengt tot 15%. Dit zou
dan kunnen leiden tot een brandstofbesparing van 20%. Door deze extra argumenten
kreeg het projekt nu ook aandacht vanuit het visserij-beleid, in een fase, waarin er nog
vele technische problemen op te lossen waren.
Na een bespreking over de introduktiemogelijkheden van het elektrisch vissen in de
visserij op 7 oktober 1982 op het RIVO met de heren Nijs en Westerduin van het
Ministerie van Landbouw en Visserij en de heren Jansen en de Boer van de Afdeling
Technisch Onderzoek van het RIVO werd er overeengekomen, dat er gestreefd zou
worden naar een zo spoedig mogelijke introduktie van elektrische stimulering in de
visserij nadat de onderzoekingen in mei l/m juli 1983 zouden zijn afgerond. Besloten
werd dat daartoe de afdeling TO de eisen, die aan de bedrijfsapparatuur gesteld moeten
worden, zou vastleggen ten behoeve van fabrikage door een kommercieel bedrijf, de
veiligheidsaspekten voor bedrijfsmatige toepassing zou bespreken met de Scheepvaartinspektie en de mogelijkheid van het verkrijgen van patent op de installatie zou
onderzoeken. In het gesprek werd voorts de mogelijkheid besproken van het verkrijgen
van een ontwikkelingskrediet van het Ministerie van Economische Zaken voor een
fabrikant van een introduktiebijdrage uit het O&S fonds en van steun uit het EOGFL1
*voor vissers, die bedoelde apparatuur aanschaffen. (Zie verder hoofdstuk 3)

Europese Oriëntatie en Garantie Fonds.
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toekomstige aktiviteiten
De resultaten van 1982 toonden aan dat het verzadigingspunt van de vangst bij de hoogste
elektrodespanning nog niet bereikt was. Dit vormde het voornaamste argument om het
uitgangsvermogen van de installatie te vergroten. Daarnaast was de bedrijfszekerheid niet
optimaal. En dan vooral de beveiligingscircuits en de thyristor-gate circuits.
Om te komen tot een nieuwe installatie werd er de volgende planning opgesteld:
-opstellen van specificatie- en ontwerp eisen
-levertijd komponenten
-montage
-testen

2 mnd.
4 mnd.
1 mnd.
1,5 mnd.

Er werd gestreefd om in mei 1983 met de experimenten op zee te starten. Hiervoor moest
1maand ingelopen worden op bovengenoemd schema. In de experimenteerperiode, welke
ca.13 weken in beslag moest nemen, zou de apparatuur ingesteld worden met de in 1982
gevonden waarden voor spanning, frequentie, pulsduur, elektrodeopstelling en
vissnelheid waarbij de vangsten het grootst waren. Hiervoor werden 4 weken uitgetrok
ken. Daarna zou er getracht worden de dagvangsten te verbeteren. Zodra vastgesteld zou
zijn, dat de elektrische vismethode economische voordelen kon bieden boven de mecha
nische, zou een bedrijfsvaartuig uitgerust worden met de RIVO-pulsgenerator om met een
mechanisch- en een elektrisch vistuig gedurende 1 jaar vergelijkend te gaan vissen.
Van het O&S fonds voor de visserij zou voor die periode een garantie besomming
aangevraagd worden. Er werd gesteld, dat als de optimale vissnelheid van het elektrische
vistuig lager zou zijn dan het mechanische, het schip uitgerust zou worden met een
tweede pulsgenerator. De besomming en kosten van een elektrisch vissend schip zou
over het betreffende jaar vergeleken worden met die van gelijksoortige schepen, die
volgens de mechanische methode vissen. Voor de bouw van een pulsgenerator voor beide
vistuigen werd een jaar uitgetrokken.
Door deze stellingname werd de introduktie van de elektrische apparatuur
in de visserij een jaar opgeschort.
De interne nota 821213/HJ bespreekt voorts de mogelijkheid van acquisitie naar bedrijven
voor het verder ontwikkelen van de experimentele elektrische visserijapparatuur tot een
kommercieel produkt. Tevens verwijst men naar mogelijke kontakten met Scheepvaart
Inspektie over de te stellen veiligheidseisen.
apparatuur
De ontwikkeling van de nieuwe apparatuur werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van
1982 en vrijwel geheel 1983.
De voornaamste kenmerken van de apparatuur waren:
-Een regelbare kondensatorspanning van 200 tot 2000 V
-De behuizing van het onderwaterdeel werd in de boomkorpijp geintegreercL
-Verbeterde elektronische beveiligings- en ontsteekcircuits.
-Ter beveiliging van de ontlaadthyristoren tegen een te hoge stroomstijgtijd (dl/dT) werden verzadigingsspoelen in het ontlaadcircuit opgenomen.
ontwikkeling van een nieuw vistuig
Door de parabolisch verlopende elektrode-optuiging werd er naast de ongelijkmatige
belasting ook geen symmetrisch elektrisch veld opgewekt. Dit werd als een belangrijk
negatief aspekt beschouwd van de installatie. Er werd voor dit doel een nieuw alternatief
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vistuig ontwikkeld door sectie 1 van de Afdeling TO, het zgn. "Haktandennet" genoemd
naar de ontwerper W.v.d.Hak. (zie tekening). In de loop van 1983 werd het projektleiderschap door de langdurige arbeids-ongeschiktheid van Ir.HJ. Jansen overgedragen
aan de heer J.B.Agricola.
onderzoekvaartuig
Medio 1983 kwam het nieuwe onderzoekingsvaartuig ms"Isis" (800 PK) in de vaart. Dit
schip werd, gelet op zijn uitrusting voor de boomkorvisserij, gezien als een belangrijke
verruiming van de onderzoek-mogelijkheden op het gebied van de elektrische-visserij.
specificaties
Het nieuwe ontweip van de pulsgenerator kwam in grote lijnen overeen met het ontwerp
1982. Naast een schaalvergroting van de hoofdkomponenten, werden de elektonische
ontsteekcircuits gemodificeerd. Het opslingercircuit bestond nu uit 2 zelfxndukties van 8
mH parallel en een kondensator van 680 uF. In principe kon de kondensatorspanning een
waarde bereiken van 2000 V. Het circuit dat de ontsteking moet inleiden werd kompleet
nieuw ontworpen. Daarnaast werden de thyristor-ontsteekcircuits aangepast,omdat er een
groter ontlaadvermogen geschakeld diende te worden. De ontlaadthyristoren van het
fabr.Semikron, type SKT630 / 22E, later 27E, waren —qua specifikaties— de zwaarste
thyristoren op de markt verkrijgbaar. De ontlaadthyristoren werden beveiligd tegen te
hoge stroomstijgtijden (dl/dT) door middel van 2 verzadigingsspoelen van 27 uH elk.
Met name het circuit dat de ontsteking moest inleiden en de ringcounter zijn kenmerkend
voor het specialime en de ervaring die voorgaande jaren werd opgebouwd.
Het komplete ontwerp werd vastgelegd door de ontwerper Ing.J.C. van den Berg in het
rapport T.O.85-10 (lit.2.8).
Generator
Kondensator
Zelfinduktie
Ontlaadthyristor

500 V/103 kW
68*10 uF 2000 V fabr. BICC type CA10E
8 mH 2*parallel
SKT630/22E Irms-1400A
Vrms-2200 V
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onderzoek 1984
In 1984 werd aan boord van het onderzoekingsvaartuig "Isis" en het bedrijfsvaartuig
UK141 gedurende 22 weken, verdeeld over 5 periodes, onderzoek verricht. De uitslag
van dit onderzoek moest uitwijzen of een kommercieele toepassing van de installatie
technisch en economisch haalbaar zou zijn.
resultaten
De resultaten van het onderzoek in 1984 vielen uiteen in 5 periodes en werden
gepubliceerd in rapport T.O.85-02 van Ing. J.B.Agricola (lit.2.7 en 4.5).

1
2
3
4
4
5

periode

apparatuur

vaartuig

vistuig

16jan/3febr.
27febr/9mar
9apr/19apr
4jun/29jun
2jul/8sep
10sep/5okt

systeem 82
systeem 84
systeem 84
systeem 84
systeem 84
systeem 84

ISIS
ISIS
ISIS
ISIS
UK141
UK141

rond net
rond net
rond net
rond net
rond net
hakt.net 1
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periode 1
Het onderzoek werd gestart met de installatie en optuiging van 1982. De pulsgenerator
was echter wel uitgerust met de nieuwe elektronische circuits. Eventuele gebreken zouden
voor het inbedrijfstellen van de nieuwe installatie verholpen kunnen worden. Van een
echte vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren kan gezien het jaargetijde geen
sprake zijn.
periode 1 tot 4
De volgende periodes werden gekenmerkt door vele technische tegenslagen. Zo bleek de
geinstalleerde generator op de "Isis" op een te laag maximum toerental te draaien.
Daardoor werd de maximum generatorspanning van 500 V niet gehaald. In de tweede
periode werden er een aantal proeftrekken op zee uitgevoerd. Tijdens deze periode viel de
installatie uit door kortsluiting. Oorzaak: kondensvorming en lekkage van kondensator
olie in de kontainer. De fabrikant garandeerde de specificaties van de kondensator ook na
deze lekkage. Na dit verschijnsel werden de 3 kompartimenten van de kontainer gevuld
met stikstof.
De derde periode werd volledig besteed aan de aanpassing van het generator-toerental.
Tussen de dieselmotor en de generator werd een tandwielkast geplaatst. Tijdens het testen
van de installatie werd er tijdens metingen aan het ontsteek-circuit gebreken gekonstateerd, die daarna op laboratorium-niveau verholpen konden worden.
Tijdens de vierde periode traden er bij het testen van de installatie bij hogere spanningen
verschillende kortsluitingen op in de ontlaadcircuits. Deze kortsluitingen traden op in het
thyristor kompartiment en waren te wijten aan de te lage isolatiewaarde van de hoofdstroomkomponenten onderling. Hierdoor werd de konfiguratie en opstelling van de
desbetreffende komponenten herzien. Na deze modificaties bleek de installatie werkbaar
tot een spanning van 1400 V, daarboven viel deze uit als gevolg van kortsluiting ingeleid
door doorslag op de thyristoren.
periode 4 en 5
Op 2 juli werd de installatie geinstalleerd op de UK141 en werd het programma op semikommerciele basis voortgezet De beperking van 1400 V kon niet worden verholpen,
zodat deze spanning de bovengrens vormde van de experimenten. Het verzamelen van
vangstgegevens was gedurende deze periode gericht op het behaalde resultaat in 1982. Er
werden in totaal 77 dagtrekken en 73 nachttrekken gedaan, waarvan er resp. 21 en 7
afvielen wegens defekte apparatuur. Tevens werden er voor de eerste maal trekkracht
metingen uitgevoerd in de vislijnen. Gelet op de plaatsing en de kwaliteit van de sensor
en daarnaast het gegeven dat de trekkrachten in de BB en SB vislijn niet gelijktijdig
werden gemeten geven de resultaten slechts een trend aan.
TREKKRACHTEN
elektr.vistuig
3,49
3.0
3.1
3.2

2,2

(ton)

mech.vistuig
3,44
3,6
3,9
3,2
3,1

doodgewicht van beide tuigen
voor-tij voor de wind
voor-tij inde wind
in-tij voor de wind
in-tij in de wind
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Vistuigen
Tijdens de vijfde periode werd het nieuw ontworpen haktandennet 1 in gebruik genomen.
De onderpees van dit type net was rechthoekig en tandvormig uitgesneden, waardoor de
totale ruimte symmetrisch opgevuld kon worden met 8 elektrodes van gelijke lengten met
als resultaat een symmetrisch rondlopend elektrisch veld (zie hoofdstuk 2).
Tijdens deze periode werden er 44 dagtrekken en 46 nachttrekken gedaan, waarvan er
resp. 9 en 10 uitgesloten werden wegens defekten aan de apparatuur. De vangstresultaten
waren zo gunstig dat de oorspronkelijke huurperiode verlengd kon worden met nog eens
2 weken!
elektrodes
Er werden drie typen elektrode gebruikt:
1
2
3

-RVS -staaldraad, diam. 16 mm, 6*25F+stalenkern
-Koperlytze bestaande uit 45*1 mm2 omgeven door een kopervlechtwerk
aangebracht op touwwerk met een diameter van 16 mm.
-koper "schijf'elektrode bestaande uit koperelektrode omgeven door 4
staaldraden van 8 mm, op afstand gehouden door rubber schijven.

De resultaten van de proeven van 1982 beschreven reeds de problemen rond de elektrodes
veroorzaakt door korrosie en de hoge kondensatorspanning.
Bij kondensatorspanningen hoger dan 800 V is dit korrosie-probleem snel merkbaar.Bij
ontladingen van deze spanning worden de koper atomen van de positieve elektrode uit de
stuktuur gewerkt. Na enige tijd is dit effekt bij alle positieve elektrodes duidelijk waar
neembaar. Door een juiste keuze van het elektrode materiaal is dit effekt te remmen, het
proces kan zelf niet worden gestopt. Met elektrode type 2 kon slechts 24 uur zonder
reparatie gevist worden, daarna waren de positieve elektrodes aan vervanging toe.
Elektrode type 3 gaf vrijwel dezelfde korrosieproblemen, een positief element bij deze
konstruktie was de vergroting van de elektrode diameter door de 4 RVS draden.
Hierdoor wordt theoretisch het totale elektrode-rendement vergroot. Van elektrode type 1
werden geen resultaten bekend gemaakt.

RESULTATEN
De resultaten worden gedetaileerd beschreven in rapport TO 85-02 (lit.2.8).
vistuigen
Voor zowel de dag- als de nachtresultaten kan gekonkludeerd worden, dat de vangsten
van het ronde net achterbleven bij die van het haktandennet (resp. grafiek 28 en 29).
vangsten overdag
-De optimale stimulatiespanning bedraagt 600 tot 700 V bij een frequentie
van 20 Hz.
-De procentuele meervangst van het haktandennet ten opzichte van het
mechanische tuig bedraagt bij bovengenoemde spanning ca. 45%.
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vangsten 's nachts
-Vanaf 400 V een toenemende meervangst.
-De optimale stimuleringsspanning bedraagt 700 V bij een frequentie van
20 Hz.
-De procentuele meervangst van het haktandennet ten opzichte van het
mechanische tuig bedraagt bij bovengenoemde spanning ca.65%.
toekomstige aktiviteiten
- Het vaststellen van de invloed van de vissnelheid op de vangsten.
Onderzoekresultaten in Duitsland en Engeland wijzen op een
vissnelheidsvermindering van 1 tot 1.5 mijl zonder vangstvermindering.
- Optimalisering van het elektrische vistuig. De visnamigheid van de drie nieuw
ontworpen vistuigen dient door middel van volle schaalproeven vastgesteld te
worden.
- Onderzoek naar de korrosieproblemen van de elektrodes.
Door het verloop van technisch specialisten (Ing J.B.Agricola, Ing J.C.van den Berg en
Ir. H.Jansen) en de voor het gewekte toekomstperspektief te lage onderzoek-intensiteit
worden de onderzoekmogelijkheden minder ondersteund.
Onderzoek 1985
Op 24 en 25 januari 1985 wordt er op het RIVO een kortdurende studiebijeenkomst
georga-niseerd over het onderwerp "Elektrische Stimulering van platvis" met
vertegenwoordigers van de volgende visserijonderzoekinstellingen (zie 4.6):
"Rijksstation voor de Zeevisserij" te Oostende, Belgie;
"Sea Fish Industry Authority" te Hull, Engeland:
"Institut fur Fangtechnik" te Hamburg, W.Duitsland;
"Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek" te Umuiden, Nederland.
Het doel van deze bijeenkomst was om de toenmalige stand van zaken betreffende de
elektrische visserij te analyseren en te onderzoeken of een gemeenschappelijke aanpak met
eventueel financiële steunaanvraag bij de Europese Commissie wenselijk en haalbaar was.
Een technische vergelijking van een viertal systemen ontwikkeld in de vier landen wordt
hierin gegeven. Een gezamenlijke aanpak werd echter niet wenselijk geacht. In een aantal
landen was het onderzoek zover gevorderd, dat men een kommerciele produktontwikkeling trachtte te bewerkstelligen. In alle landen ontbraken echter de financiële
middelen hiertoe en stelde het visserijbedrijfsleven zich afwachtend op.
De bevindingen van deze bijeenkomst werden gerapporteerd aan het "Fish Capture
Committee" van de International Council for the Exploration of the Sea" (I.C.E.S.),
welke uiteindelijk verder onderzoek aan deze visserij-methode aanbeval.
Gedurende drie periodes werden er vervolgexperimenten op de "Isis" uitgevoerd. De
eerste twee periodes in de maanden mei en juni werden gewijd aan onderzoek naar het
effekt van de vissende snelheid op de vangst. Zoals gebruikelijk werd de vangst verge
leken met die van het konventionele wekkertuig (TO 809A) met 6 kietelaars en 10
wekkerkettingen. Evenals in 1984 werd voor elektrisch tuig het haktandennet (TO 809C)
gekozen.
resultaten
De apparatuur stond ingesteld met de in 1984 gespecificeerde optimale waarden. Dus met
een kondensatorspanning van 700 V en een frequentie van 20 Hz. Gedurende de eerste
weken werd er zo een meervangst bereikt van 117% voor tong. In de tweede periode

-28-

werden er 52 trekken gedaan, waarbij de meervangsten afhankelijk van het snelheidsbereik in onderstaande tabel zijn gegeven (lit.2.10).
snelheid
(knts)

meervangst tong

3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-5,3

171
95
77
62,5

%

Duidelijk is dus de meervangst bij lagere snelheden. Het verdient aanbeveling om dit
aspekt uitvoeriger te onderzoeken, de mogelijkheden om vergelijkend met het standaard
wekkertuig op de "Isis" vergelijkend te vissen bij lage snelheden zijn zeer beperkt. Tevens
werden er in deze periode drie varianten van de koperschijfelektrode op duurzaamheid
getest. De beste duurzaamheid en vangstresultaten werden bereikt met de met staaldraad
omvlochten koperen kern bij een kondensatorspanning van 700 V.
derde periode
Gedurende de derde periode in november en december werd het RIVO-systeem
vergeleken met het systeem ontwikkeld door de fa."Impulsphysik GmbH" in nauwe
samenwerking met het "Institut fur Fangtechnik" te Hamburg. Deze 5-weekse periode
begon met de installatie van het RIVO-systeem op de "Isis" in Ijmuiden. Het Duitse
systeem werd in Cuxhaven aan boord genomen en geïnstalleerd. Gedurende de verge
lijkingsperiode vertoonde het RIVO-systeem een groot aantal storingen. Deze storingen
werden samenvattend ingeleid door een te gebrekkige uitvoering van de meeste
komponenten. Onder werkende omstandigheden bleek het RIVO-systeem meer tong en
doorgaans minder schol te vangen dan het EFF-systeem. Het Duitse systeem viel op door
zijn hoge bedrijfszekerheid maar vooral de uitvoering van de elektrodes zijn het vermelden
waard. Er werd gebruik gemaakt van een gelaste schalm-konstruktie. De schalmen
werden in een gelijkzijdige driehoeksvorm gelast. Door het daardoor gevormde hart liep
een koper-lytze. Deze elektrodekonstruktie heeft door zijn gewicht en effektieve diameter
naast een groter werkzaam veld (de elektrode heeft eerder bodemkontakt) ook een beter
bodemkontakt Na deze periode werd er door de Afdeling Technisch Onderzoek een
samenwerkingsverband opgezet met het bedrijfsleven om te komen tot een economisch
verantwoord eindprodukt (Zie hoofdstuk 3).
Na het voor de afdeling slechte technische resultaat in de laatste periode van 1985, werd
het elektronisch lab geconfronteerd met een groot aantal technische problemen. Na bestu
dering en inventarisatie van de problemen werd een vervolgstrategie ontworpen, waarbij
het verhogen van de bedrijfszekerheid centraal stond. Daarnaast lag er nog een onderzoek
taak op het gebied van de elektrodeoptimalisatie.
Omdat er over de nu volgende technische aktiviteiten niet eerder werd gerapporteerd,
volgt er nu een uitgebreidere samenvatting.

-29-

C

PERIODE 1986 TOT HEDEN

problemen
Na inspektie van de installatie kon de volgende inventaris opgemaakt worden:
-meerdere thyristoren defekt
-slechte montage van de thyristoren
-de thyristor-verbindingstrippen vertoonden doorslag naar het koellichaam.
-een van de verzadigingsspoelen was verbrand
-een slecht uitgevoerd kabelplan
-de elektrode aansluitbekabeling verkeerde in een slechte staat
-de oude "elektronische" lieraandrijving was deffekt; de nieuwe moest
worden aangepast.
-De laskabel, die de voedingskabel koppelt aan de kontainer, was op het punt
van isolatie-specifikatie te licht.
-De uitvoering en het ontwerp van het elektonische ontsteekcircuit moest
worden herzien.
thyristoren
De thyristoren in het ontlaadcircuit hebben tijdens het afgelopen onderzoek nogal eens
voor oponthoud gezorgd. Voor een deel is dit te wijten aan de mechanische konfiguratie
van de kontainer en voor een ander deel aan het niet betrachten van uiterste zorgvuldigheid
bij de opstelling van de thyristoren op het koellichaam.
De thermische geleiding van de thyristoren naar de koelplaat dient zo hoog mogelijk te
zijn. De kontaktvlakken van de thyristoren naar de verbindingsstrippen en die van de
verbindingsstrippen naar de koelplaat moeten voorzien zijn van siliconen warmtegeleidingspasta. Ook geeft de fabrikant een montage voorschrift voor de opstelling en
aansluiting van de thyristor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de "box clamps" van de
fa. Bosari uit Italie (zie inzet). De centrale piston oefent een centrale druk uit op de
kontaktplaten van de thyristor en wel door de aanwezigheid van drie kontra gelegde
veerschotels. Voorwaarde is echter wel, dat de vier montagepunten van de "box" een
gelijkmatige druk uitoefenen op de piston en dus op het totale kontaktvlak. Deze kracht
wordt gespecificeerd van 10 tot 13 KN. ( lit.5.2 )
Wordt aan deze voorwaarde niet of gedeeltelijk voldaan, dan is de kans op inbranden op
de P/N overgangen bij deze hoge elektrodestromen zeer groot.
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elektronische modificaties
In het kader van het verhogen van de bedrijfszekerheid werd de lay-out van de
elektronische ringcounter en ontsteekcircuit totaal herzien. Het ontwerp en de lay-out van
alle circuits werden herzien. Daardoor werd het aantal Integrated Circuits teruggebracht
van 8 naar 3 stuks. Het vertragingscircuit van de ontsteking van thyristorpaar 1,2 werd
weggenomen. Met dit vertragingscircuit op de achterflank van de ontsteekpuls was het
mogelijk om uit de kondensatorspanning de ontlading van elektrodepaar 1,2 te her
kennen. Op deze wijze was het vast te stellen dat de teller de komplete cyclus afliep. Ook
bij een asymetrisch werkende elektrode-optuiging was dan vast te stellen welke elektrodes
hiervoor verantwoordelijk waren. Dit circuit werd ingeleverd, omdat de beveiliging (LED
"stroom te hoog") bij het niet ontsteken van de installatie aangesproken wordt.
Onderstaand schema toont de modificatie.

onderzoek 1986
In de periode maart / april werden er experimenten uitgevoerd op de "ISIS" met het
gemodificeerde systeem. Tevens werd het RIVO- systeem vergeleken met een particulier
systeem, genoemd naar de ontwerper de hr.Van der Vis.
Dit systeem werd met steun uit het Ontwikkelings en Saneringsfonds voor de Visserij
geïnstalleerd op de GO-65. De inbouw van het Van der Vis-systeem werd uitgevoerd op
de Oranjewerf te Amsterdam. Het vermogen van deze installatie (3 kW) was aanmerkelijk
lager gedimensioneerd dan het RlVO-systeem (17,5 kW).
Naast het onderzoek werd er met het bedrijfsleven overleg gevoerd over welk systeem en
met welke uitgangsspecificaties als prototype in de Visserijwereld levensvatbaar zou kun
nen zijn. In 1986 maakten o.a.Radio Holland BV, Okay BV, de hr.Van der Vis en de hr.
B Daalder van het Produktschap deel uit van het overleg.
Dit aspekt uit het RIVO onderzoek wordt uitvoerig belicht in hoofdstuk 3.
elektrodes
De tot nu toe gebruikte koper-schijf elektrodes hebben een aantal negatieve aspekten:
-Een mogelijke liftwerking door de rubberschijf-konstruktie.
-Onvriendelijk Lo.v. netwerk tijdens het uitzetten van het vistuig.
-De tijd nodig voor het samenstellen van deze vrij ingewikkelde konstruktie
wordt geschat op ca 24 manuren.
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Het idee om RVS-elektrodemateriaal te gebruiken was niet nieuw. Reeds in 1983 werd
hierover gesproken. Het onderzoekprogramma heeft nooit ruimte vrij kunnen maken door
de vele te onderzoeken parameters en door de in die periode lage bedrijfszekerheid.
Tijdens de periode in 1986 werd er gebruik gemaakt van 2 typen elektrodes t.w.
- De bekende koper-schijfelektrodes
- RVS-elektrodes van dezelfde lengte en een diameter van 18 mm.
Voorafgaand aan de proeven op de visgrond werd binnen de pieren een meetprogramma
afgewerkt aan zowel een RVS-elektrodepaar als aan een koperschijf-elektrodepaar.
Het verdient zeker aanbeveling om het verband van kondensatorspanning en
elektrodespanning bij wisselende generatorspanningen vast te leggen voordat een
proefperiode begint. De installatie is dan meestal qua bekabeling vernieuwd en de
voedingskabel heeft nog een hoge isolatieweerstand.
De resultaten hiervan worden beschreven in het hoofdstuk metingen.
Door omstandigheden werd er opnieuw niet gevist op de voor dit projekt bekende
"standaard" visgrond bij Terschelling. Naast de visgrond zou ook de seizoensinvloed
genoemd kunnen worden als een belangrijke "externe" variabele.
Onderstaande grafiek toont het verband van soortelijke geleiding en temperatuur.
STCOflC CONDUCTANCE Of SOOtUM O4L0R10C
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Dit betreft niet alleen het veranderlijke visgedrag genoemd, maar meer het verband tussen
watertemperatuur en de soortelijke geleiding.
Bij een temperatuurstijging van 15 grd.C neemt de soortelijke geleiding
van zeewater met 50% toe.
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In verband met aanvragen van enkele "Zuidvissers" voor het vissen op ongelijke gronden
en mogelijke te verwachten opstartproblemen met het Van der Vis-systeem werden de
experimenten in de buurt van Umuiden uitgevoerd.
resultaten
De RlVO-installatie funktioneerde behoudens enkele storingen bevredigend.
In onderstaande tabel zijn de vangstvergelijkingen gegeven voor de trekken, waarbij de
systemen naar behoren werkten.

ISIS
E

tong
kg

845

M

schol
E
M
kg

E

662

611

483,5

42 trekken
+22%

GO-65

1111

35 trekken

tong
kg

M

schol
E
M
kg

707

347,5

44 trekken
-46%

-68%

879,5

16 trekken
-153%

Opvallend is de afname van de scholvangsten voor beide systemen. Als verklaring
hiervoor kan gedacht worden aan te lichte konstruktie van het vistuig met de nadruk op de
grondpees. Hierdoor zal bij het vissen op ongelijke grond en de voor het vistuig toch al te
hoge snelheid geen optimaal grondkontakt kunnen ontstaan.Een vluchtweg voor platvis is
op die manier aangetoond.
In de afgelopen periode had het Van der Vis-systeem te kampen met een groot aantal
technische storingen. De problemen lagen vooral bij de wijze van elektrodeoptuiging in
kombinatie met de ongelijke grond.
Het RIVO-systeem werd tijdens de laatste week uitgerust met RVS-elektrodes. In totaal
10 trekken werden er met dit materiaal uitgevoerd, dus echte cijfers zijn niet te geven,
maar de resultaten van de RVS-elektrodes vielen toch in positieve zin op.
De vangstresultaten van de afgelopen periode worden uitvoerig belicht in de TO-nota dd
29-04-1986 (lit.3.2).
Na het onderzoek van 1986 bleken toch weer enkele modificaties noodzakelijk. Alle
modificaties waren gericht op het verhogen van de bedrijfszekerheid en het verhogen van
het elektrode-rendement.
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TECHNISCHE MODIFIKATIES
thyristor-verbindingsstrippen
Tijdens de onderzoekperiode van 1986 bleek het systeem onbetrouwbaar boven een
kondensatorspanning van 1000 V. De oorzaak moet gezocht worden in de isolatie van de
thyristor-verbindingsstrippen. Bij inspektie bleek deze isolatie in vele gevallen door
geslagen te zijn. In 1986 werd de isolatiewaarde van deze strippen na kontakt met de
fabriek in Italie verhoogd, echter zonder merkbare verbeteringen tijdens het onderzoek.
Omdat dit een zwakke schakel blijft in de huidige installatie werd gezocht naar een
vervangende isolatie. Na studie en kontakt met het Nederlands Instituut voor Kern- en
Hoge-Energie Fysica (NIKHEF), blijkt de isolatiefolie genaamd Kapton Polymidfolie van
DuPont een alternatief te zijn. ( lit.5.3 ) Deze Folie wordt in Nederland geleverd door de
BVTechnische Handelsonderneming M.Seher & Co. Gelet op het feit, dat het projekt zich
in de eindfase bevindt, geldt deze uitkomst slechts als aanbeveling bij eventuele renovatie.
de verzadigingsspoelen LI, L2
Deze spoelen moesten de ontlaadthyristoren beveiligen tegen een te hoge stroom-stijgtijd,
dl/dT. Deze waarde bedraagt voor de SKT630 125 A/usec. Deze drempelwaarde zou
zonder spoelen bereikt worden bij kondensatorspanningen hoger dan 1000 V. Daar deze
spanning om praktische redenen nauwelijks overschreden wordt, verlagen deze spoelen
het rendement van de installatie bij spanningen < 1000 V. Na een uitvoerige meetsessie
aan het uitgangsvermogen van de installatie in een proefopstelling werden de
verzadigingspoelen kortgesloten.
Voor de resultaten van dit ondezoek wordt verwezen naar het hoofdstuk metingen.
Tijdens de volgende onderzoekperiode zal er sprake zijn van een rendements- verbetering
van het elektrodevermogen.Ook zou een stijlere stroomkarakteristiek wel eens kunnen
leiden tot een groter vangstresultaat.
laskabel
Als verbinding tussen de kontainer en de elektrodes en van de voedingskabel naar de
kontainer werd voorheen standaard Drakapeen laskabel toegepast. De laskabel, die de
voedingskabel koppelt aan de kontainer, was op het punt van isolatie-specifikatie te licht.
Deze isolatie moet bestand zijn tegen de kondensator-spanning, die over dat gedeelte naar
de kontainer heerst. De laskabel vanaf de "broeklas" werd vervangen door Hypolon
Traktiekabel. Deze kabel heeft een E.P.R. isolatie (Ethyleen Propyleen Rubber). Deze
isolatie is zeer goed gelijkspanning-bestendig. De meeste rubbers bezitten moleculaire
lekken. In een vochtige zoute omgeving worden deze moleculaire gaten op den duur
opgevuld door koperdeeltjes. In een gehjkspanningsapplikatie zal dit afhankelijk van de
hoogte van de gelijkspanning zeker tot doorslag leiden. Dit fenomeen wordt in de
elektrotechniek ook wel elektro-osmose genoemd. Feitelijk is dit geen exakte benaming,
maar een diffundatie van de kopergeleider door moleculaire lek. Ook de reisverslagen van
afgelopen jaren hebben dit verschijnsel veelvuldig gemeld als oorzaak van storing en dus
verlet.
thyristor-gatesturing
Bij inspektie van de defekte thyristoren bleek er een aantal ingebrand te zijn op de gate
junction. Dit wijst op een te forse gatesturing. De gatesturing wordt volgens onderstaand
schema afgeleid en is een detail uit het schema behorende bij rapport TO 85-10 van Ing.
J.C.van den Berg.

-34-

In feite bepaalt de serieschakeling van de twee zenerdiodes de hoogte van de
kondensatorspanning Cgate. Naast deze spanning is de kapaciteit van de kondensator
mede bepalend voor de hoeveelheid energie, die in de gate wordt afgeschoten. Deze
energie ligt vast in het verband tussen spanning V en kapaciteit C 1/2CV2.
De kondensatorspanning werd na bestudering van de gate-karakteristiek van de SKT630
teruggebracht tot de helft van de oorspronkelijke waarde.( lit 5.1 )
Beide zenerdiodes werden vervangen door twee types van 6 V. Deze modificatie hield
tevens in, dat de voedings-spanning voor de elektronische ringcounter en ontsteking op 6
V kwam te liggen. Onderstaande gate karakteristiek toont het gebied, waarin de thyristorgate is aan te sturen.

10°

2

3 4 5

to'

2

3 4 S

A IQ*

Tevens werd de totale gate bedrading herzien en afgeschermd tegen de aanwezige zeer
hoge stralingsniveaus, die de thyristoren onderling veroorzaken.
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metingen
De kondensatorspanning is naast de aangelegde generatorspanning een meetpunt, dat in
de opstelling kontinue beschikbaar is. Begin januari '86 werd de calibratie van dit meet
punt gekontroleerd, mede gelet op het feit dat dit de enige referentie is met de in het
verleden gedane proeven. Uit het verloop van de kondensatorspanning is veel af te leiden.
Bij het afnemen van de isolatieweerstand van de voedingskabel, bijv. door waterlek, zal
de kondensatorspanning na het bereiken van de max.waarde voor het ontsteken weer
afnemen (zie inzet ).

C

F

Ook de opslingerverhouding van de generatorspanning is een maat voor de konditie van
de voedingskabel. Daarom is het belangrijk om voor de aanvang van het onderzoek een
meetsessie uit te voeren en dit verband tussen generatorspanning en kondensatorspanning
vast te leggen. Een teruglopende konditie kan op die manier bewaakt worden.
meetsessie 1986
De metingen werden uitgevoerd binnen de pieren van IJmuiden. De ontlaadkarakteristiek
werd als funktie van de generatorspanning gemeten van elektrodepaar 5,6 voor zowel
koper- als RVS-elektrodes. Voor elektrode 5 werd een kabelshunt opgenomen in de
elektrode-aansluitkabel. Lengte 50 cm en een doorsnede van 50 mm2, zodat de R = 0,175
mohm. De absolute waarden van deze meting zijn niet representief voor de werkelijke
elektrodestroom. Bij deze hoge stromen beinvloedt elke overgangsweerstand het resultaat
van de meting. Met name de overgangsweerstand bij de shunt zelf veroorzaakt meetfouten. Relatief behoudt deze meting ten opzichte van bijv. RVS elektrodemateriaal zijn
waarde. Het ontlaadcircuit was uitgerust met de verzadigingsspoelen. De eerste meting
werd uitgevoerd met de koper-schijfelektrode. Voor de tweede meting werd elektrode 5,6
vervangen door twee RVS-elektrodes.
Meetapparatuur:
- Tektronix oscilloscope 5103N geladen met:
Differential Amplifier 5A22N met 2 10*1 probes voor elektrodespanning en
elektrodestroom.
Differential Amplifier 5A21N voor de kondensator- spanning.
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- H.E.M.E.-stroomtang voor de kondensatorlaadstroom.
- Oscilloscope-kamera Tektronix C5-C.
- Fotomateriaal type 669 80ASA. De gevoeligheid van dit fotomateriaal is te laag en
daardoor niet geschikt voor metingen op zee. Ander materiaal was echter niet
voorradig.
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De uitkomsten van de metingen liggen vast in onderstaande tabel:
tabel 1
koper-schijf-elektrode 5,6
Laden

Ontladen

M

Freq

Ugen Uc

Uelek

1
2
3
4

80
80
80
80

200
240
280
300

92/ 0,4ms
112/
135
145

580
700
800
840

Ielek
+2171/-114
+2629/-1371
+3314/-1714
+3429/-1829

Foto

2

RVS-elektrode 5,6
5
6
7
8

80
80
80
80

200
240
280
300

640
760
880
1000

124/0,5ms +2457/-1371
155
+3429/-1486
175
+4114/-1712
190
+4571/-1829
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8

foto's

• Ielek

. Uelek

8

Uelek
50 V/div

AUc
200 V/div
F = 80 Hz

konklusie
Het rendement van de RVS-elektrode valt in positieve zin op. De opslingerfaktor neemt
bij het RVS-elektrodepaar enorm toe. Bij een generatorspanning van 300 V blijkt het
RVS-elektrodepaar 30% meer energie af te geven.
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STUDIEOPDRACHT
Op 1 sept.1985 kregen de studenten P.G.M. Marquering en L.G. Wonder van de
H.T.S. te Alkmaar en in opdracht van het RTVO een studieopdracht uitgereikt ten behoeve
van het projekt Elektrische Stimulering van platvis.
De begeleiding werd vanuit het elektronisch lab verzorgd en de opdracht werd in mei
1986 voltooid.
De opdracht kan als volgt omschreven worden:
Het ontwikkelen van een micro-processor gestuurde regeling, die
1- de systeemparameters instelt en kontinue regelt.
2- de konditie bewaakt van de voedingskabel.
De invoer van de parameters geschiedt via een toetsenbord en fout-meldingen worden
zichtbaar gemaakt op een display.
De software werd totaal ontwikkeld, de hardware ten dele.
hardware
Het hardware regelcircuit bestond uit het op het lab reeds aanwezige "minimum system"
rond de 8085 micro-processor van Intel.
Dit systeem bestaat uit de volgende bouwstenen:
-8085-micro-processor
-8755 EPROM (2k*8) + 28 bits brede I/O poorten
-8156 RAM (256*8) + 3 8 bits brede I/O poorten
Op deze manier kon gebruik gemaakt worden van alle op het lab aanwezige software
ontwikkelapparatuur.
De volgende taken werden door het systeem verzorgd:
-

Het in- en uitschakelen van het systeem.
Het regelen van de generatorspanning.
Het regelen van de pulsfreqentie.
Het invoeren van de puls-parameters en het uitlezen van de ingestelde waarden.
Het meten en regelen van de amplitude van de pulsspanning.
Het defekteren van kortsluiting in de voedingskabel.
Het detekteren van verdere systeemstoringen.

Het gaat te ver om in dit rapport een uitgebreide samenvatting te geven van de realisatie
van deze taken alsmede de ontwikkelde software. Dit is reeds uitgebreid vastgelegd in het
rapport wat bij inlevering van de opdracht werd aangeboden (lit. 2.11).
Een uitzondering moet gemaakt worden op de 6e en de 7e taak in de reeks, het detekteren
van kortsluiting in de voedingskabel. Aanleiding hiervoor is de moeilijkheidsgraad van
interfacing en de wijze waarop dit werd opgelost..
Er kunnen op drie manieren kortsluitingen optreden in de voedingskabel:
1- Kortsluiting in de +lijn naar aarde (bij breuk via zeewater)
2- Kortsluiting in de -lijn naar aarde (bij breuk via zeewater)
3- Kortsluiting van + en -lijnen
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Onderstaand schema toont de oplossing en de interfacing naar de processor.

Twee opto-couplers detekteren de kortsluitingsmogelijkheden. Via een X-or poort wordt
bij kortsluiting de TRAP interrupt geaktiveerd. Deze interrupt heeft in het systeem de
hoogste prioriteit. Via bits pBO en pBl kan gelezen worden waar de kortsluiting is
opgetreden. Een interrupt-serviceroutine kontroleert deze kortsluiting. Is het resultaat
positief dan wordt het systeem afgeschakeld en het display vermeldt welke kortsluiting de
oorzaak is van afschakelen.
software
Het programma bestaat uit twee delen:
1- Een hoofdprogramma
2- Twee interruptroutines
Het hoofdprogramma heeft de volgende bestanddelen:

invoerparameters

uitrekenen
konstanten

opstarten systeem

laden frequentie en
spanning
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De twee interruptroutines bestaan uit een:
1- Een ERROR-service routine
2- Een KEYBOARD-serviceroutine
De ERROR-serviceroutine handelt de TRAP interrupt af. De aangeroepen routine redt
eerst de conditiecode en de gebruikte registers. Blijkt na kontrole dat er sprake is van een
echte kortsluiting dan wordt het systeem afgeschakeld. De KEYBOARD-serviceroutine
zorgt voor invoer van de systeemparameters.
konklusie
Door gebrek aan tijd is de koppeling van dit systeem naar de installatie nooit getest Wel is
er met dit ontwerp aangegeven, dat een aantal automatische regelingen ingepast kunnen
worden in het huidige systeem. Waarbij het konstant houden van de uitgangsgrootheden
als een zeer belangrijke uitbreiding moet worden gezien. Met name in relatie tot de
elektrodekonditie en de veranderlijke soortelijke geleiding van het zeewater. De
gebruikers-vriendelijkheid is een ander positief argument. Systeem-wijzigingen kunnen
op software-niveau gerealiseerd worden. De enige ingreep is dan het verwisselen van de
EPROM uit het systeem. In de experimentele fase zal dit meer als een nadeel uitgelegd
worden. Tijdens het gebruik zal dit argument zijn voordelen bewijzen.
metingen 1987
Ter ondersteuning van het te verwachten onderzoek in 1987 werd er een tweede meetsessie uitgevoerd in een proefopstelling.
Doel van deze metingen waren:
-Het testen van de uitgevoerde modificaties.
-Het vaststellen van de rendementsverbetering zonder de verzadigingsspoelen.
-Het vaststellen van het positieve rendement van RVS-elektrodes.
De metingen vonden plaats in de Rederijloods van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
uitvoering
Een kunststofbassin van 3*0,9*1 m werd gevuld met 1730 liter zeewater afkomstig uit
het RIVO-aquarium (saliniteit 33,85). Onderstaand schema toont de meetopstelling:
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Om voldoende vermogen te kunnen aanbieden werd het systeem gevoed uit de drie fasennet uit de laskast nr.25 van het Staatsvissershavenbedrijf. De driefase-spanning 220/380
V werd geconverteerd naar een gelijkspanning-vermogen van 110V/50 AJDeze powerconverter werd speciaal voor de meting gerepareerd en gemodificeerd.
Meetapparatuur:

2 kan.storage-oscilloscope Tek.464+batterypack.
1 100*1 probe voor de kondensatorspanning.
1 10*1 probe voorde elektrodespanning.
H.E.M.E.-stroomtang
C5-C oscilloscope kamera.
FilmmateriaaliPolaroid 667 (3000ASA).

De stromen werden gemeten met gecalibreerde stroomshunts. Voor de laadstroom was dat
een shunt van 60 mV = 100 A. Voor de elektrodestroom werd een shunt van 60 mV =
200 A gebruikt. De meeste metingen werden uitgevoerd met RVS-elektrodemateriaal
(diam.16 mm). Meting nr. 3 toont de resultaten van de gepantserde koperader uit de
koper-schijf elektrode (doorsnede 50 mm2). Meting nr. 4 werd uitgevoerd met de
voedingskabel opgenomen in het laadcircuit. Op deze wijze werd ook het verlies van de
lierbekabeling bekend. De metingen werden uitgevoerd aan elektrodepaar 1, 2. De voor
de elektrodes geldende kondensatorspanning werd bepaald met behulp van de H.E.M.E.stroomtang. De overige elektrodes werden kortgesloten op de aansluitpunten. Om het
verloop van het veld in de langsrichting te bepalen werden beide elektrodes voorzien van
4 meetpunten. De tabel geeft de topwaarde van de elektrodespanning aan het begin (mp 1)
en einde (mp 4) van de elektrodes.
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Onderstaande tabel 2 toont de meetresultaten,
tabel 2
Ontladen

Laden
M
1

Ugen

Uc

RVS-elektrodel,2
Ic max
Uelek
mpl mp4

124/76

800

163A/7ms

235

225/0,8ms

116/86

820

163A/6ms

230

220/1, lms

Koper-elektrode 1,2
3

-

680

163A/7ms

215

200/0,8ms

RVS-elektrode 1,2
4

-

780

143/6ms

200
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1866 124A/us

1/5

met Ll,2

RVS-elektrode 1,2
2

zonder LI,2
Ielek di/dt Foto

1667

24A/us

12/16

zonder LI,2
1333 15,9A/us 19/22
zonder Ll,2 met lier

190/0,9ms

1466 73,3A/us 24/27

konklusie
Het verschil in uitgangsvermogen wordt uitgedrukt door meting nr. 1 en 2. Dit verschil
bedraagt ca. 12%. Daarnaast valt de stroomstijlheid en de pulsbreedte op zonder LI en 2.
Meting 4 toont een verlies door de lierkabel van 11,5%.
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T=10msec / div

Ic max
33,3A / div

T=10msec / div

Uelek
50V/div

Ielek
666,6A/div
T=0,2msec / div
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I
Uc
200V/div

Ic amptang
50mV/div
T=10msec/div

Ic max
3,3A / div

T= 1 Omsec /div

Uelek
50V/div
Ielek
66,6A / div

T=0,2msec/div
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20

Ic max
33,3A/div

T= 10msec /div
21

Uelek
50V/div
Ielek
666,6A / div
T=0,2msec / div

-48-

meting 4

22
Uc
200V/div

Ic amptang
50mV/div
T=10msec/div
23

Ic max
33,3A / div

T=10msec / div
24

Uelek
50V / div
Ielek
666,6A / div
T=0,2msec / div
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ONDERZOEK 1987
In het vooijaar van 1987 werd er over een periode van 5 weken experimenten uitgevoerd
aan boord van de "Isis". Het onderzoek was gericht op het vergelijken van het prototype
van de fa. OKAY BV met het RTVO-systeem. De periode kende een groot aantal verlof
dagen. Er werden in totaal 55 trekken uitgevoerd, overeenkomend met 150 visuren. Als
elektrodemateriaal werd tijdens de hele periode de RVS-uitvoering gebruikt. De proeven
werden op dezelfde visgronden uitgevoerd als in 1986, d.w.z.op de lokatie, die in de
visserijwereld bekend staat als de Bruine Bank. Tijdens de eerste week werd het RIVOsysteem vergeleken met het "standaard" wekkertuig om op deze manier een referentie op
te bouwen voor de gelijking van beide elektrische vistuigen. Het RIVO-systeem dient dan
als referentie voor de resultaten behaald met het systeem van OKAY BV. Voor de
technische beschrijving van het prototype van OKAY bv wordt verwezen naar hoofdstuk
8.2 .
resultaten
Alvorens de proeven werden gestart, werden er weer metingen uitgevoerd aan de RIVOinstallatie, zoals dat aanbevolen werd in 1986.
Onderstaande tabel toont de uitkomsten:
tabel 3
Ugen
(V)

Ic
(A)

Uc
(V)

Uelek
(V)

200
225
250
275
300

100
113
130
143
156

400
440
480
520
640

150
165
185
200
220

De kondensator laadstroom Ic werd gemeten met een gecalibreerde shunt van 60 mV =
100 A. De gemiddelde berekende laadstroom (Igem) ligt vast in de formule
Igem=C*Uc*f, waarin
C
de kondensatorwaarde vertegenwoordigt,
Uc de kondensatorspanning en
f
de frequentie.
Wat opvalt is de lage opslingerfaktor in vergelijking met voorgaande metingen, al moet
aangetekend worden, dat dit het eerste resultaat is van een kompleet RVS-elektrodesysteem.
Tijdens de eerste week, waarbij de visnamigheid van het RIVO-systeem ten opzichte van
het standaard wekkertuig werd vastgelegd, werd er met het RIVO-systeem een
gemiddelde meervangst van 25% aan tong behaald. Gesteld kan worden, dat het systeem
van OKAY BV, de vangsten van het wekkertuig evenaarde. Wat de scholvangsten betreft
is het beeld onduidelijk, het vangstresultaat is voor schol nog steeds negatief.
De konklusie en de aktiviteiten na deze periode van onderzoek worden verder beschreven
in hoofdstuk 8.
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2. VISTUIGONTWIKKELING.
Naar aanleiding van de goede vangstresultaten van het zgn. "haktandennet", tekening
nummer TO 809C (zie rapport TO 85-02), werd dit net bij de verdere experimenten in de
hierop volgende jaren gebruikt
Hierbij ontstond voor het vis-technische gedeelte, in tegenstelling tot het elektronische
gedeelte, een nieuwe situatie. Van het nieuwe ontwerp was namelijk in tegenstelling tot de
tot dan toe gebruikte netten (tekening nr. 809A/B) geen enkel praktijkgegeven bekend,
zoals: grondgedrag, visnamigheid, toepasbaarheid, etc.
Het was om die reden dat in 1985 geen antwoord gegeven kon worden op de vraag in
hoeverre de betere resultaten toe te schrijven waren aan het net c.q. het 30% grotere
symmetrische stroomveld.
Omdat gedurende de loop van het onderzoek de prioriteit gericht was op optimalisering en
betrouwbaar werken van het elektronische gedeelte, werd aan het mechanische gedeelte
(zoals netten en vistuig als gevolg van invloeden bij eventuele veranderingen ten aanzien
van referenties) een lagere prioriteit toegekend.
Na het in gebruik nemen van het nieuwe ontwerp volgens tekening 809C eind 1984 leken
modifïkaties gezien het grondkontakt van het net niet nodig, temeer omdat naast een
meervangst van tong de scholvangst gelijk was ten opzichte van het konventionele
vistuig.
In hoeverre dan ook —zoals bij later onderzoek naar voren kwam- de achteruitgang in
scholvangsten toe te schrijven is aan het net dan wel het elektrische veld, is niet geheel
duidelijk. Tijdens het verloop van het verdere onderzoek is het vermoeden gerezen, na
veranderingen die aan het vistuig konden worden uitgevoerd, dat de geringere vangst van
schol niet veroorzaakt wordt door het elektrische gedeelte.
Bij het ontwerp van het net is er vanuit gegaan, dat kettingen moesten voorkomen dat het
voorste gedeelte van de buik van het net in de grond kon happen en tevens de funktie van
elektroden zouden vervullen.
Nadat het ontwerp gereed was, vond men bij nader inzien de stap van beproefde
koperen/stalen elektroden naar ketting-elektroden groot.
Als argument hiervoor gold, dat ketting een slechte geleider is door zijn losse verbin
dingen. Hierdoor werd gekozen voor een kompromis en werden elektroden tussen de
sleepkettingen geplaatst.
Het ontwerp was vooral toegespitst op visgronden gelijk of vergelijkbaar met die welke
tijdens de diverse proefperioden in 1984 bevist waren.
Bij gebruik van dit ontwerp in 1985 en ook later werden steeds verbeteringen aan het
elektrische gedeelte aangebracht, waarvan de betrouwbaarheid diende te worden vergroot.
Om de eventuele invloeden van de veranderingen te kunnen waar-nemen, konden
daarnaast niet tegelijkertijd veranderingen op vis-technisch gebied plaatsvinden. Kleine
wijzigingen in het vistuig leverden nauwelijks enig verschil op. Het omlaag brengen van
de verbindingsketting was één van die veranderingen.
In de periode van vergelijkend vissen tussen het RIVO-systeem en het door Duitsland
ontwikkelde systeem kwam naar voren, dat de scholvangst ten opzichte van het konven
tionele wekkertuig achterbleef.
Het omlaag brengen van de trekpunten van de vislijn op de sloffen had een enigszins
positief resultaat. Omdat de overgebleven vistijd door storingen van vooral het liergedeelte
en vanwege de slechte weersomstandigheden minimaal was, moest men het bij deze ene
aanpassing laten.
Na bekendmaken van de resultaten van het onderzoek tot 1985 kwamen er vragen vanuit
het bedrijfsleven. Zij waren vooral geïnteresseerd in het gedrag van het systeem in onge
lijke grond, met name het gebied van ongeveer 52.00 NB/02.30 OL en 53.00 NB/03.00
OL (omgeving Bruine Bank). Mede hierdoor weid besloten om bij verdere proeven voor
dit gebied te kiezen. Zo werd in maart 1986 aan boord van de "Isis" gevist in ongelijke
grond. Daar in deze periode vergelijkend gevist werd met een systeem dat door partikulieren was ontwikkeld (Van der Vis), werd aan de oorspronkelijke optuiging bij de
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aanvang ten behoeve van de referentie weinig veranderd. Voor het vergelijkende Van der
Vis-systeem werd gebruik gemaakt van een bedrijfsschip.
In genoemde periode bleken de vangsten ten opzichte van die in de voorgaande
vergelijkbare proeven minder. Na het afwerken van een eerste reeks proeven op
elektronisch gebied werd een nieuw net 809C geïnstalleerd. De konstruktie hiervan was
iets gewijzigd. Zo werden de zijkanten met 10 mazen verhoogd en was de grondpees
uitgevoerd in zwaardere ketting. Na het installeren van dit nieuwe net werden de vangsten
duidelijk beter en kon weer enig vergelijk worden getrokken met de resultaten uit de
voorgaande perioden.
Bij een later onderzoek aan boord van de "Isis" is naar de invloed op de visnamigheid van
verschillende elektroden-optuigingen en netten gekeken. Bij dit onderzoek werd geen
elektrische- of wekkerketting stimulering gebruikt. Uit dit onderzoek kwam naar voren,
dat het ontwerp 809C ten opzichte van de konventionele netten een duidelijke meervangst
geeft Verder bleek, dat het gebruik van elektroden met rubber schijven ten opzichte van
kale elektroden nadelig voor de tongvangsten zijn. Aan de hand van deze uitkomsten en
gegevens en die van voorgaande perioden werden de netten verder aangepast. Zo werden
de pezen verzwaard en het netwerk verder verstevigd. Elektroden met rubber schijven
werden vervangen door kale elektroden. Ook werden kettingen in zijkanten verzwaard en
werd wat "slack" in het netwerk gebracht.
In een volgende periode werd met twee elektrische tuigen aan boord van de "Isis" gevist.
Het tweede elektrische tuig was een proto-type van OKAY BV en kwam overeen met het
RTVO-systeem. Voor beide systemen werden identieke netten gebruikt. Hierdoor was het
mogelijk onderlinge verschillen te konstateren. Het RIVO-systeem werd hierbij als
referentie-tuig gebruikt, nadat eerst een week gevist was met een konventioneel
wekkertuig en het RIVO-tuig. (Zie ook hoofdstuk 6).
Aan de hand van de resultaten werd besloten het door OKAY BV gefabriceerde systeem
onder bedrijfsomstandigheden te testen aan boord van de GO 65. Hiervoor werd door het
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij een bedrag van Fl. 250.000,geblokkeerd als garantiebesomming. De proeven werden uitgevoerd in ongelijke grond.
Door storingen in het elektrische gedeelte, vooral bij het doorvoeren van kabels, moest de
periode in twee delen worden gesplitst Zo werd in de eerste weken met veel visverlet een
groot gat geslagen in de financiële garantie. In een later stadium van deze periode, toen het
elektrische gedeelte probleemloos funktioneerde, kon iets ter verbetering van het
mechanische vistuig worden gedaan. In hoofdzaak waren de veranderingen gericht op
verbetering van het grondkontakt.
Verbetering van het grondkontakt door lagere snelheid en/of meer vislijn bleek erg
moeilijk te realiseren in verband met het "blijven liggen" van het schip. Verbetering van
het grondkontakt moest dan ook door verzwaring van het vistuig en net verkregen
worden. Met het verzwaren van het vistuig bleken de resultaten beter te worden, echter de
aangebrachte verzwaringen waren niet in verhouding met het verschil in gewicht van het
tot referentie dienende konventionele vistuig. Hierdoor bleef de indruk bestaan, dat het
totale gewicht van het vistuig niet toereikend was voor het vissen met de vereiste snelheid
in ongelijke grond.
Doordat gevist werd met een kale ketting als grondpees, zij het weliswaar met een zgn.
"roltouw", werd het gevaar op "in de grond lopen" door de verzwaring steeds groter. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat in het begin van de derde week na het modificeren het
net achter een zandduin bleef haken en zodanig vernield werd, dat reparatie niet mogelijk
bleek. Om de resterende tijd van die week nog vol te maken, werd het laatste reserve-net
aangeslagen en verdere experimenten ter verbetering van het grondkontakt door verzwa
ring gestaakt.
Het was intussen duidelijk, dat verbetering van het grondkontakt in ongelijke grond nodig
is voor goede vangst. Cijfers als 30% tongvangst verbetering en 25% voor de schol na
verzwaring geven dit duidelijk aan. In deze laatste week werd getracht met lagere snelheid
te vissen. Omdat het normale vistuig van de GO 65, dat als referentie-tuig diende, nogal
zwaar was, waren verschillende eerdere pogingen hiertoe mislukt, daar het vistuig bleef
steken achter punten. Om toch tot langzamer vissen te komen werd alleen het elektrische
tuig tot op de bodem gevierd. Het gewone tuig werd onderwater gevierd voor evenwicht.
Hierdoor was het niet mogelijk om de vangst te vergelijken. Uit voorgaande trekken kon
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echter afgeleid worden, dat het elektrische tuig bij lagere snelheid (ca. 3 mijl) beter ving
en de gevangen platvis groter was.
Aan het eind van de periode werden enkele feiten op een rijtje gezet:
1. De voor de vlakke grond ontwikkelde elektrische netten zijn niet zonder meer
toepasbaar in ongelijke grond. Ideëen ter verbetering zijn aanwezig en uitvoerbaar
mits hiervoor tijd en geld beschikbaar wordt gesteld.
2. Van de beschikbare garantiestelling uit het O&S-Fonds resteert nog een bedrag.
Gedurende de laatste drie weken weinig bijgepast op de besomming.
3. De ontheffing op de aanvoer van gequoteerde vissoorten liep af op 19-12-1987,
hetgeen verdere proeven onmogelijk maakte.
Hieruit werd de konklusie getrokken dat, voordat verder werd gegaan, het nodig was om
de netten en tuigen aan te passen. Aangezien de tijd die hiervoor nodig zou zijn moeilijk
was te overzien, werd afgetuigd en de periode afgesloten.
Verandering aan het vistuig werd aangebracht —net 809C—, voorzien van een zware
rubberpees. Gelijktijdig werd een alternatief op het bestaande net gemaakt, met name het
terugbrengen van het aantal punten tot drie, er van uitgaande dat tussen de punten in plaats
van 1 elektrode een paar (dus + en - elektrode) geplaatst kon worden. Ook werd het
verloop van de netten verscherpt, zodat zij korter werden.
Medio maart 1988 waren de wijzigingen en aanpassingen verwezenlijkt en werd aan
boord van de "Isis" het één en ander bekeken op vis-technische aspekten. Hierbij werd
geen gebruik gemaakt van stimulering. Bij deze proefnemingen kwam naar voren, dat het
gewenst is deze aanpassingen onder bedrijfsomstandigheden te testen. Echter, dit zou
wederom financiële ondersteuning vereisen.
Konklusie ten aanzien van vistuigontwikkeling
Medewerkers van de Afdeling Technisch Onderzoek van het RIVO, die zich bezighouden
met het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe netten geschikt voor de elektrische
stimulering, zien nog veel mogelijkheden om de visnamigheid van deze netten bij deze
stimulering op te voeren. Indien dit zou leiden tot een geringer vangstverlies van schol
zou een stevig ekonomisch fundament voor de elektrische stimulering worden gelegd,
uiteraard onder de voorwaarde, dat de grootte van de visbestanden een normale visserij op
platvis toelaat.
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3. SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN.

3.1. Kennistransfer

Gedurende de gehele looptijd van het projekt is telkens geprobeerd de aandacht van het
visserijbedrijf te trekken en in latere fasen de toepassing van elektrische stimulering in het
visserijbedrijf te stimuleren.
Dit leidde tot vele publikaties, kranteberichten, presentaties tijdens visserijdagen en op
kaderkursussen voor jonge vissers, uiteenzettingen op vergaderingen met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in adviesorganen, alsmede kontakt met
verschillende firma's, welke eventueel als producent of toeleverancier zouden kunnen
fungeren.
Het visserijbedrijf toonde steeds belangstelling, maar ook de nodige reserve ten aanzien
van de vangstresultaten en de betrouwbaarheid van de (experimentele) systemen.
Dit leidde tot een soort vicieuze spiraal, waarbij een onderzoeker kwam tot een
proefapparaat met relatief beperkte middelen, waarvan het bedrijfsleven eiste dat het
commercieel bruikbaar en inzetbaar was alvorens er in te willen investeren, waarop de
onderzoeker vervolgens stelde, dat meer onderzoek nodig was om d t doel te bereiken,
aangezien het om een proefopstelling ging, met als gevolg dat het visserijbedrijf zich weer
afwachtend opstelde en voor de sterk risicodragende proeven in praktijkomstandigheden
aanklopte bij de overheid voor een garantiebesomming. Deze werd in een aantal gevallen
verleend, zodat met het experimentele apparaat praktijkproeven werden gedaan, vaak
gehinderd door een beperkte tijdsduur en een niet optimaal op bedrijfsomstandigheden
gerichte technische uitvoering. Dit leidde soms tot teleurstellende resultaten. Vervolgens
werd gesteld, dat het projekt de onderzoeksfase nog niet uitgegroeid was en een
gemodificeerd apparaat ontworpen en getest. Verschillende malen is geprobeerd om deze
spiraal te doorbreken door de produktontwikkeling over te dragen aan een partikuliere
onderneming.
In 1982 vonden verkennende gesprekken met bedrijven plaats om te komen tot
kennisoverdracht. Eind 1982 werd vanuit de onderzoekers gekozen voor de ontwikkeling
van een zwaarder gespecificeerd systeem. Deze ontwikkeling en tests zijn door
onvoorziene omstandigheden een jaar vertraagd. In 1985 kwam deze problematiek terug
aan de hand van dit nieuw ontwikkelde systeem (zie hoofdstuk 1).
De verdere ontwikkeling tot een commercieel produkt was uit het budget van de Afdeling
Technisch Onderzoek niet meer te bekostigen. Slechts met een volledig systeem, waarbij
het schip zou worden uitgerust met twee speciale kabellieren en een tweetal elektrische
tuigen zou de technische en economische haalbaarheid definitief kunnen worden
aangetoond. Om deze reden werd gezocht naar participanten uit het bedrijfsleven, welke
op basis van de toen op het RIVO beschikbare kennis en ervaring de verdere produkt
ontwikkeling zouden overnemen (3.6).
Deze ontwikkelingsfase is in ieder technisch projekt een kritieke fase, waarbij sprake is
van een hoog technisch en financieel risiko.
In het kader van de verzelfstandigingsgedachte werd onderzocht in hoeverre de kennis
opgedaan op het RIVO kan worden beschermd door middel van een octrooi. Er vonden
verkennende gesprekken plaats met de Rijksnijverheidsdienst te Rijswijk, Afdeling
Octrooivoorlichting (3.3 - 3.5).
De mogelijkheden tot het verkrijgen van een octrooi werden niet geheel uitgesloten, maar
het veelvuldig publiceren in de voorgaande jaren had de kansen sterk gereduceerd. Tevens
bleek dat de procedure veel tijd in beslag zou nemen en dat de kosten tot het verkrijgen en
instandhouden van een dergelijk octrooi aanzienlijk waren. Het exklusief maken van
kennis opgedaan door onderzoek betaald uit algemene middelen bleek niet geheel te
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stroken met de toenmalige taakstelling van het RIVO. Het streven naar kennisbescherming
werd dan ook losgelaten.
Intussen werden enkele firma's, die interesse hadden getoond en/of in vroegere
experimenten hadden geparticipeerd benaderd. Met een tweetal bedrijven werd een aantal
gesprekken gevoerd, waarbij ook de mogelijkheid tot een tri-partite samenwerking met de
volgende rolverdeling aan de orde kwam:
RIVO:
kennisleverancier en begeleider van proeven op zee;
Oranjewerf BV:
producent van het elektrisch vissysteem gekombineerd met
scheepsbouwkundige installatie;
Radio Holland BV:
verkoop en service van dit systeem.
De gedachte was, dat deze ondernemingen zelfstandig verder zouden gaan met de
produktontwikkeling en dat eventueel vervolgonderzoek voortkomend uit ervaring in de
praktijk al dan niet onder kontrakt door het RIVO zou worden gedaan.
Tijdens deze besprekingen werd al spoedig duidelijk dat de realisatie van de ontwikkeling
tot een kommerciëel suksesvol produkt inderdaad hoge investeringskosten met zich mee
zou brengen, terwijl het uittesten van een prototype op zee een groot bedrag zou vergen
voor de huur van een geschikt vaartuig. Om deze reden werd besloten te onderzoeken of
externe financiering uit de Innovatie Stimulerende Regelingen van het Ministerie van
Economische Zaken te verkrijgen was. Vertegenwoordigers van het Ministerie van
Economische Zaken wezen tevens op de mogelijkheid om via de Stichting Coördinatie
Maritiem Onderzoek (CMO) financiële ondersteuning te krijgen.
De aanvraag van Oranjewerf BV bij CMO werd niet gehonoreerd gezien de hoge kosten
aan hardware en huur van schepen, alsmede het ontwikkelingskarakter van het projekt,
met een terugverwijzing naar Economische Zaken. Oranjewerf BV besloot daarop een
aanvraag op te stellen voor een Technisch Ontwikkelingskrediet en voor de personele
kosten aanspraak te doen op de INSTER-regeling. Na zeer uitvoerige projektplannen en
diverse besprekingen tussen vertegenwoordigers van Economische Zaken, Oranjewerf
BV, het RIVO en het LEI werd ook deze aanvraag niet gehonoreerd.
Deze afwijzing kwam niet voort uit kritiek op de projektplannen noch uit verschil van
inzicht betreffende de rentabiliteit van het projekt en de marktverwachtingen, maar werd
gemotiveerd vanuit twijfels omtrent de financiële positie van de aanvrager. Een aanvraag
vanuit het aan Oranjewerf BV gelieerde Electro-Technisch Bedrijf OKAY B V/Giesselbach
Electro Engineering zou misschien anders zijn gelopen.

3 . 2 . Vergelijking tussen verschillende elektrische visserijsystemen in de
praktijk
De "State of the art" betreffende elektrische visserij werd geanalyseerd op een in januari
1985 door het RIVO georganiseerde bijeenkomst van onderzoekers op dit gebied uit
Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en West Duitsland (zie hoofdstuk 1).
Het bleek, dat er in de ons omringende landen onafhankelijk van elkaar systemen
ontwikkeld waren voor de elektrische stimulering van platvis.
In navolging van de bijeenkomst van januari 1985 werd besloten tot vergelijkende
proefnemingen tussen het door het RIVO ontwikkelde systeem en het door Impulsphysik
GmbH te Hamburg in samenwerking met het Institut fiir Fangtechniek (IFF) ontwikkelde
systeem. Deze proeven vonden plaats op de "Isis" in november en december 1985.
Tijdens deze experimenten had het RIVO systeem te kampen met veel technische
storingen, voornamelijk betreffende de voedingskabel, de kabellier en de verbinding van
kabels met de container. Het Duitse systeem bleek eenvoudiger en minder gevoelig voor
storingen, maar was al verder in diens ontwikkeling. Dit systeem was in energetisch
opzicht duidelijk lager gedimensioneerd.
Het RIVO systeem bleek gedurende de weinige trekken waarbij alles naar wens
funktioneerde meer tong te vangen en doorgaans minder schol dan het IFF systeem. Er
bleek een noemenswaardige verschuiving in de lengteverdeling voor beide systemen op te
treden, zodat van een duidelijk selektiviteitsverschü geen sprake was. Blijkbaar was de
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hogere stimulering van het RIVO systeem gunstiger voor de tongvangst, maar wellicht
ongunstiger voor de scholvangst. Een voorzichtige konklusie van deze experimenten was,
dat de oplossing van de Duitse kollega's niet duidelijk als favoriet kon worden
bestempeld. De resultaten werden gepresenteerd aan de firma's OKAY BV en Radio
Holland BV, hetgeen bij eerstgenoemde het vertrouwen in het RIVO systeem versterkte.
Intussen was eind 1985 bij de Afdeling Technisch Onderzoek van het RIVO een verzoek
binnengekomen om een elektrisch vissysteem, ontwikkeld door een partikulier uit Texel,
te beproeven en te beoordelen. Dit systeem, het zgn. "Van der Vis-systeem", genoemd
naar zijn ontwerper, bleek te zijn gebaseerd op kennis, welke vanuit het RIVO was
uitgedragen in een vroegere periode. Naast vertegenwoordigers uit het
visserijbedrijfsleven, wilden de firma's OKAY BV en Radio Holland BV ook graag
weten, welk van de nu ontwikkelde Nederlandse systemen zich het best zou lenen voor
verdere produktie. Er werd een beroep gedaan op de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Visserij voor dekking van de risiko's voor een bedrijfsschip,
waarop het Van der Vis-systeem zou worden beproefd, terwijl simultaan het RIVO
systeem zou worden getest op de "Isis" gedurende dezelfde tijd en waar mogelijk in
hetzelfde gebied. De keuze viel op de "Soli Deo Gloria" GO 65 van H. Tanis te
Goedereede. De inbouw van het Van der Vis-systeem werd gedaan op de Oranjewerf te
Amsterdam. De experimenten op beide vaartuigen vonden plaats in maart en april 1986.
De bevindingen werden o.a. gerapporteerd aan het Bestuur van het O&S-Fonds, terwijl
met alle betrokkenen na de proeven gezamenlijk overleg werd gepleegd. De tongvangsten
van het RIVO systeem waren circa 29% hoger dan van de konventionele
wekkerboomkor, de scholvangsten waren circa 40% lager. De cijfers voor het systeem
van Van der Vis waren voor beide vissoorten ongunstiger. Zelfs gelijke tongvangsten
werden zelden gehaald. Van een overtuigende selektiviteit in lengte bleek na het bepalen
van de cumulatieve lengteverdelingen niet veel, zowel voor tong als voor schol. Dit geldt
voor het lengtebereik van 15 cm tot 50 cm en voor beide systemen. Eventuele effekten bij
de kleinere lengteklassen worden echter overschaduwd door ontsnapping uit de kuil door
gebruik van de voorgeschreven minimum maaswijdte, zodat voor kleinere vissen geen
harde uitspraak is te doen. Opmerkelijk is het verschil in elektrisch vermogen geleverd
door beide systemen. Het Van der Vis-systeem nam circa 2 kW af, het RIVO systeem
komt op circa 10 kW. Deze proeven gaven een indikatie dat voor effektieve visserij met
redelijke vangstresultaten een groter elektrisch vermogen nodig is dan geleverd door
zowel het Duitse apparaat als het Van der Vis-systeem. Later zou dit vermoeden tijdens de
ontwikkeling van het systeem door OKAY BV worden bevestigd.
Ongetwijfeld hebben deze vergelijkende proeven met andere systemen de ontwikkeling
van een proto-type elektrisch vissysteem vertraagd. Achteraf gezien was deze vergelijking
toch nodig en nuttig, aangezien het vertrouwen in de juiste technische oplossing er door
werd versterkt en de diskussie over welk systeem de voorkeur verdiende kon worden
afgerond. Opgemerkt moet worden, dat er sprake was van uiteengroeiende belangen
binnen het min of meer afgebakende samenwerkingsverband tussen het RIVO en beide
firma's, maar dat er telkens naar werd gestreefd de verschillende partijen onder één\
noemer te brengen onder de hiervoor geschetste rolverdeling. Met name de mate van
financiële verbintenis met het projekt ging niet gelijk op voor alle participanten. Geen van
de partijen gaf te kennen hierover duidelijke afspraken te willen maken.
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4. HET SYSTEEM OKAY BV

4.1. Systeem-beschrijving
Het OKAY ELVis systeem is opgebouwd uit een regelunit en kabelhaspel boven water en
twee containers op de kor. Met de regelunit wordt de spanning van de voeding, 3-fasen,
naar de containers ingesteld. In elke container bevindt zich een chopper, condensator
eenheid en de benodigde stuur-electronica.
De stuur-electronica verzorgt de chopper-frequentie en de electrode- en 3-fasensynchronisaties. De electronica en hoofdstroom componenten zijn dusdanig overgedimensioneerd dat een betrouwbare werking is gewaarborgd.
Een overzicht van het gehele systeem is gegeven in figuur 4.1, samengesteld door de
firma OKAY BV.
Kenmerkende verschillen met het RIVO-systeem zijn de voeding en de verdeling van het
condensatorpakket in twee aparte containers, welke aan weerszijden van de boom aan de
sloffen worden gemonteerd. Een integratie van deze containers met de slofkonstruktie zou
in de toekomst gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd.
Belangrijke uitgangspunten in het ontwerp zijn:
- Robuustheid van de konstruktie
- Snelle uitwisselbaarheid van componenten
- Veiligheid

4.2. Veiligheidsaspekten elektrisch vissysteem
Reeds in 1979 en 1981 zijn er gesprekken geweest met Scheepvaart Inspectie betreffende
de eisen en wensen ten aanzien van de veiligheid van deze installaties aan boord van
zeegaande kotters.
Het elektrische systeem is door OKAY BV, in overleg met de Scheepvaart Inspectie,
dusdanig opgezet dat aan de gangbare normen van veiligheid is voldaan. Onder andere
zijn hiertoe op de werklokaties noodstoppen aangebracht. Eén en ander blijft echter
afhankelijk van individuele goedkeuring door de Scheepvaart Inspectie.
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5. ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN EN MARKTVERKENNING.

5.1. Algemeen

Naar aanleiding van de aanvraag voor een Technisch Ontwikkelingskrediet is ruime
aandacht besteed aan het beoordelen van de economische perspektieven en de omvang
van de markt voor een elektrisch vissysteem.
In 2.12 zijn berekeningsmethoden en criteria gegeven, welke bij het afwegen van
investeringsbeslissingen kunnen worden gebruikt.
Met dergelijke berekeningen is aan te geven welke variabelen de belangrijkste rol spelen
en hoe variatie hiervan doorwerkt in het eindantwoord.
Het gaat hierbij niet zozeer om absolute waarden maar om relatieve verschillen.
De voornaamste variabelen, die bij de investeringsbeslissing een rol spelen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de hoogte van het te investeren bedrag;
de exploitatiekosten van het systeem;
de besparing in brandstofkosten;
de eventuele extra inkomsten;
de rentevoet;
de afschrijvingstermijn;
het belastingpercentage.

Ad.1. Naast de kostenprijs van het systeem is het investeringsbedrag afhankelijk van
eventuele subsidies uit een nationaal fonds of vanuit de E.E.G.
Voor schepen tot 33 meter lengte is deze bijdrage momenteel 20%, voor grote
vaartuigen 10%, daarnaast bedraagt de nationale bijdrage 10%.
De subsidie wordt o.a. verleend voor het verbeteren van systemen voor
kwaliteitsbeheer-sing van de vangst aan boord en zou betrekking kunnen hebben
op de elektronische visserijmethode.
Ad.2. Deze bestaan uit onderhoudskosten en servicekontraktkosten, met eventuele ver
zekeringskosten. Bij de vergelijking tussen een conventioneel wekkertuig en
elektrisch tuig, werd verondersteld, dat de kosten voor de regelmatig
noodzakelijke vervanging van wekkerkettingen in grootte orde vergelijkbaar zijn
met die voor het vervangen en repareren van elektroden.
Ad.3. De besparing in brandstofkosten wordt bepaald door de verwachtte besparing in
brandstofverbruik en de brandstofprijs.
De brandstof besparing volgt uit de weerstandvermindering van het elektrische
tuig verminderd met de brandstof, benodigd voor het opwekken van de elektrische
energie voor het vissysteem. Uiteraard bespaard men slechts tijdens het vissen.
Een schatting van deze kostenbesparing bedraagt 13% op het totale brandstof
verbruik.
Ad.4. Extra inkomsten bij gebruik van elektrische stimulering zouden kunnen ontstaan
door een algehele verhoging van de vangst per tijdseenheid of door een
verschuiving in deze vangst naar hoogwaardiger vissoorten.
De geconstateerde verbetering van de kwaliteit van de aangevoerde vis zou kunnen
leiden tot een verhoging van de visprijs. Door percentuele aannamen door te
rekenen is de gevoeligheid van het systeem voor deze inkomstenstijging te
toetsen. De investeringskosten zouden bij nieuwbouw door een lichtere
konstruktie van bomen, gieken en vistuigen kunnen dalen.
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Ad.5. De beschikbaarheid van eigen vermogen en de kosten voor het verkrijgen en
onderhouden van vreemd vermogen spelen in de beslissing mee.
De rentetarieven op de kapitaalmarkt beïnvloeden sterk de rentevoet, waarbij een
investering rendabel wordt. De interne rentevoet dient in ieder geval hoger te zijn
dan de eerstgenoemde. Voor risicovolle ondernemingen wordt bij de berekening
uitgegaan van een hoge interne rentevoet.
Ad.6. De afschrijvingstermijn hangt sterk af van de levensduur van de componenten
maar tevens van de marktsituatie. Bij een snel wijzigende stand der techniek
verouderen produkten snel en dient de afschrijving overeenkomstig snel te
geschieden.
Tevens spelen de fiscale regels een rol. Te snelle afschrijving is vaak niet toege
staan.
Ad.7. Over de winst dient belasting te worden betaald. Het percentage bepaalt de relatie
tussen de rentevoet vóór en nâ belastingheffing, waarbij ook de afschrijvings
termijn een rol speelt.
Als wegingsfaktoren worden gebruikt:
De netto kontante waarde (net present value);
De interne rentevoet, oftewel die rentevoet welke de netto kontante waarde op nul
doet uitkomen (internal rate of return).
De terugverdientijd van de investering (pay back period).
Uit berekeningen blijkt een sterke gevoeligheid van eventuele extra inkomsten op de
rentabiliteit van de investering.
Verder is de gasolieprijs belangrijk, alsmede de hoogte van het investeringsbedrag.
Indien men veronderstelt, dat de besomming bij invoering van het elektrisch vissysteem
niet verandert zijn terugverdientijden van enkele jaren slechts haalbaar bij een gasolieprijs
hoger dan ƒ 0,80 per liter en een investeringssom lager dan ca. ƒ 300.000,—.
Nadrukkelijk dient erop te worden gewezen, dat extra inkomsten niet alleen door het
vangen van meer vis kunnen worden bereikt.
Een verschuiving van schol naar tongvangsten alsmede een hogere prijs voor de
aangelande vis zou de besomming al snel enkele procenten kunnen verhogen, hetgeen
reeds voldoende is voor een rendabele exploitatie.
De verschuiving van schol naar tong is aantoonbaar uit de vangstresultaten van de laatste
jaren. De situatie betreffende de visbestanden van tong en schol is bepalend voor de
mogelijkheid en/of wenselijkheid van een dergelijke verschuiving.
Een hogere prijs voor een betere kwaliteit vis is door de geringe aanvoer gedurende de
experimenten niet sterk kwantitatief te onderbouwen.
Een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van een elektrisch vissysteem is het "leasen"
voor een bepaald bedrag per maand, waarbij onderhoudskosten in het leasebedrag kunnen
worden opgenomen (zgn. operationele lease).
Deze vorm van aanbieden wordt door de producerende firma OKAY B. V. overwogen en
biedt voor de visser, welke het zou aanschaffen aanzienlijke voordelen. Hij zou hiertoe
kunnen overgaan op gunstige tijdstippen. Het biedt ook betrekkelijk weinig risico voor de
visser en kan daarom drempelverlagend werken. Na verstrijken van de looptijd wordt de
apparatuur diens eigendom.
Uiteraard heeft het slechts zin indien de besparingen en extra inkomsten het lease-bedrag
overschrijden.
Hierbij speelt de tijdwaarde van het geld een rol. Theoretisch bestaan er immers ook
andere investeringsopties met een bepaald rendement, dat overschreden dient te worden
bij investering in de nieuwe vismethode.
Ter illustratie diene het voorbeeld, dat een maandelijkse storting op een bank van b.v.
ƒ 10.000,- na 5 jaar met een interestpercentage van 5% per jaar opleven de som van
ƒ 680.060,-, hetgeen per maand omgerekend resulteert in ƒ 11.334,33. Van een gelijke
inzet van ƒ 10.000,— per maand in een elektrisch vissysteem mag verwacht worden, dat
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de maandelijkse extra inkomsten deze ƒ 11.334,33 ruimschoots overtreffen. Immers
anders is de veilige belegging van een bankrekening te verkiezen. Fiscale effecten zijn
hierbij buiten beschouwing gelaten.

5.2. Marktverkenning
Door de Afdeling Visserij van het Landbouw Economisch Instituut werd een schatting
gemaakt van de potentiële markt van schepen voor een elektrisch vissysteem.
Deze visserijmethode werd in eerste instantie geschikt geacht voor schepen met een
motorvermogen tot ca. 1500 pk, aangezien de ervaring voor grotere vermogens ontbreekt.
In 1986 bestond de vloot met boomkorren uitgeruste schepen in dit vermogensbereik uit:
(Noord) 140
(Zuid)
35
Deze schepen beoefenen soms echter niet het gehele jaar door de boomkorvisserij. Het
percentage boomkorvissers stijgt over het algemeen met het motorvermogen.
Dit levert op een totale potentiële markt van 116 schepen, waarbij wordt voorbijgegaan
aan het feit, dat enkele schepen die met de boomkor vissen, niet het gehele jaar op platvis
vissen.
Van dit totale potentieel zal niet iedereen tegelijk overgaan tot aanschaf van een elektrisch
vissysteem. Alleen de innovatieve schippers zullen er snel bij zijn, terwijl anderen de kat
uit de boom zullen kijken. Zoals de vangstkarakteristieken nu zijn lijkt de elektrische
stimulering meer te bieden voor specifieke tongvissers. De Noordvloot bestaat voor een
groot deel uit scholvissers, welke tot deze aanschaf minder gemotiveerd zullen zijn.
Indien men aanneemt, dat circa de helft tot aanschaf zal overgaan komt men in deze
vermogensrange uit op ca. 70 schepen.

5.3. Marketingaspekten
De marketing onderkent de aspekten:
- Produkt
- Plaats
soms de 4 p's
- Prijs
genoemd.
- Promotie
Een "marketingmix" is een combinatie van aandacht gericht op deze aspekten, teneinde de
verkoop te bevorderen.
Het produkt moet vooral betrouwbaar en robuust zijn, omdat het inkomen van de visser
direkt afhankelijk is van het goed funktioneren van het apparaat. Uitval betekent onher
roepelijk visverlet en derving van inkomsten.
De plaats van aanbod dient goed bereikbaar te zijn dus dicht bij visserijhavens. Service
moet dag en nacht leverbaar zijn in deze havens.
Bij de prijsstelling is het belangrijk om zo laag mogelijk uit te komen zonder afbreuk te
doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.
In de praktijk blijkt dat men slechts zeer korte terugverdientijden acceptabel acht (tussen 1
en 3 jaar).
De promotie dient vooral gericht te zijn op overtuiging van het financiëel rendement van
de investering. Succes hangt sterk af van een gunstig oordeel van de pioniers.
Wetenschappelijke rapporten spreken bij deze groep ondernemers niet aan.
Deze marketingsaspekten worden door de producent terdege onderkent.
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5.4. De rol van de overheid
Naast de gebruikelijke verkoper - koper relatie speelt de houding van de overheid in
visserij-transacties sterk mee, enerzijds door stimulerende maatregelen welke de prijs
aantrekkelijk maken (subsidies uit het Europese Oriëntatie en Garantie Fonds voor de
Landbouw (E.O.G.F.L.); investeringspremies (tot voor kort de W.I.R.-premie)),
anderzijds door regelementen ter beheersing van de visserij-inspanning (quota's, licenties,
stilligregelingen, aanvoerverbod, zeedagenregeling, beperking vistuigafmetingen en
motorvermogen, (eventueel) verbod van bepaalde visserijtechnieken).
Een ondernemer in de visserij zal zich, net als iedere andere ondernemer, afvragen wat de
extra investering in een nieuwe visserijmethode hem oplevert en natuurlijk ook op welke
termijn.
Sommige investeringen leveren niet een direkt zichtbaar revenu, maar zijn wenselijk
vanuit sociaal, gezondheids-, veiligheids- of milieu-technisch oogpunt.
Voor de elektrisch stimuleringsmethode zijn er argumenten aan te wijzen naast het
economisch motief welke een invoering bepleiten, echter tot op dit moment zijn deze niet
zeer sterk kwantitatief te onderbouwen uit onderzoeksresultaten.
De belangrijkste zijn een kwaliteitsverbetering van de aangevoerde vis en een beperking
van het effekt van het vistuig op de bodemorganismen.
Indien deze argumenten maatschappelijk zwaarder worden gewogen dan nu zou door
middel van stimulering van deze visserijtechniek een maatschappelijke sturing kunnen
worden geleverd. Hiervoor is een subsidie in de aanschaf een mogelijke strategie.
Gezien de problematiek van de afstemming van de visserijkapaciteit op de toegestane
vangsten lijkt op dit moment het streven naar meervangst van één of meerdere vissoorten
ongewenst.
Echter de exploitatiekosten en de besomming van ieder visserschip moeten zo op elkaar
zijn afgestemd, dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is.
Met andere woorden; het kostenverloop bepaalt welk niveau van inkomsten noodzakelijk
is. Bij stijgende kosten moet men streven de stijging te beperken en tegelijk de inkomsten
te verhogen. Dan kan het invoeren van nieuwe en meer efficiënte visserijmethoden een
noodzaak tot overleven worden.
Indien vooral dit laatste streven botst tegen een biologisch bepaalde randvoorwaarde voor
de totale visserijkapaciteit rest slechts de mogelijkheid om het totaal aantal vaartuigen aan
banden te leggen, of zelfs te verminderen.
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6 . DE BEDRIJFSPROEVEN OP DE GO 65.

6.1. Kandidaatskeuze voor bedrijfsproeven 1987

Na een zorgvuldige afweging van een aantal faktoren werd uit de beschikbare kandidaten
weer gekozen voor het vaartuig de "Soli Deo Gloria" GO 65, van H. Tanis te Goedereede
(5.1.; 5.2.). Doorslaggevend was de maximalisering van het aantal weken, afhankelijk
van de gevraagde garantiebesomming per week, gedurende welke de proeven zouden
kunnen worden uitgevoerd met het door de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Visserij voor dit projekt geallokeerde bedrag van Fl. 250.000,-.
Andere motieven en randvoorwaarden waren eventuele vorige ervaring met de elektrische
stimulerings-methode, onderzoekmotivatie van schipper en bemanning, het beschikken
over een contingent schol en tong, een geldige licentie en een geldig certificaat van
deugdelijkheid voor het vaartuig.
De opgestelde regeling en voorwaarden tot deelname aan het projekt "Onderzoek effekten
elektrische visserij 1987" voorzag tevens in een ontheffing tot aanlanden van de vis
soorten vermeld in de Beschikking Regeling Vangstbeperking (St. Art. 1984, 254) in het
kader van wetenschappelijk onderzoek.
Het projekt werd uitgevoerd in de periode van 12 oktober 1987 tot en met 19 december
1987, onder begeleiding van medewerkers van de Afdeling Technisch Onderzoek van het
RIVO.
Als doelstelling van dit projekt werd gegeven: het onderzoeken van de effekten van elek
trische stimulering bij de visserij op platvis met als speciale aandachtspunten:
milieuaspekten, bedrijfsrendement en de vangstkapaciteit.
Gezien de tijdsplanning en de reeds behoorlijk oplopende ontwikkelingskosten opge
bracht door de producent OKAY BV werd besloten te vissen met slechts één elektrisch
vistuig, hetgeen beperkingen oplegde aan het optimaliseren van de vissende snelheid,
maar voordelen bood betreffende de vangstvergelijking ten opzichte van een konventioneel wekkertuig.

6.2. Het verloop van de proeven en de resultaten
Een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen gedurende de proefperiode is zowel door de
schipper van de GO 65, als de vaste medewerker van het RIVO opgesteld. Deze verslagen
zijn als bijlagen toegevoegd.
Aanzienlijke technische kinderziekten werden ondervonden gedurende de eerste weken.
Het waterdicht maken en houden van de compartimenten bleek moeilijker dan van te
voren was ingeschat.
Gedurende slechts 4 weken werd naar behoren gevist, hetgeen een nogal beperkt
gegevensbestand opleverde. Helaas werd de periode niet verlengd, hoewel er nog geen
beroep gedaan was op de totaal gereserveerde som. Over de mogelijkheid, dat verdere
proefnemingen tot andere inzichten zouden leiden zijn de meningen verdeeld.
De resultaten van deze laatste weken (week 49,50 en 51) zijn weergegeven in de figuren
6.1 tot en met 6.6, samengesteld door OKAY BV, terwijl in bijlage A een overzicht van
de vangsten is gegeven.
Ondanks de sterke fluktuaties in vangsten, welke normaal zijn in de visserij, is het
algemene beeld, dat men meer tong ving en minder schol en tarbot.
De effektiviteit van de elektrische stimulering op tong was reeds lang bekend en werd in
voorgaande experimenten reeds aangetoond.
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Een afdoende verklaring voor het achterblijven van de scholvangsten is zonder verder
onderzoek niet te geven. Bekend is wel, dat zwem- en voedingsgedrag van beide vis
soorten verschillen.
Tevens is er sprake van een uiteenlopend dag- en nachtritme in de biologische aktiviteit
van deze vissen. De verschillen in aktiviteit komen tot uiting in verschillen in vangst,
gemeten over perioden van de dag.
De spanning op de elektroden kon worden gevarieerd van.. tot.. V, overeenkomend met
10 spanningsstanden.
Bij hogere spanning blijkt relatief meer tong te worden gevangen aan de elektrische kant.
In figuur 6.6 zijn de lengteverdelingen van gewicht aan tong voor het elektrische tuig en
het konventionele wekkertuig weergegeven. Het elektrische net blijkt bij deze
spanningsstand meer kleine tong te vangen. Een verbetering van de lengteselektiviteit is
bij deze hoge spanning blijkbaar niet aanwezig.
In de figuren 6.2 en 6.3 zijn de vangsten uitgezet voor verschillende standen van de
elektrodenspanning voor twee tijdvakken, terwijl figuur 6.1 een totaalgemiddelde geeft als
funktie van de spanningsstand. Tijdvak 7 is representatief voor de dagvangsten, terwijl
tijdvak 12 de nachtvangsten weergeeft.
Voor tijdvak 12 blijkt de elektrische stimulering praktisch voor elk spanningsbereik gun
stiger voor tong. Een hogere spanning geeft geen beter beeld. Voor tijdvak 7 geldt deze
superioriteit van de elektrische stimulering niet. De schol- en tarbotvangsten blijken
onafhankelijk van de tijd ongunstiger voor het elektrische tuig. Men moet echter zeer
voorzichtig zijn om uit deze geringe aantallen waarnemingen konklusies te trekken.
Het totaal-gemiddelde (figuur 6.1) geeft al een stabieler beeld. Opmerkelijk is hierbij, dat
de effektiviteit van de elektrische stimulering afneemt bij hogere spanning. De
tongvangsten worden zelfs kleiner bij spanningsstand 11, terwijl de verschillen voor
schol en tarbot ten ongunste van de elektrische stimulering toenemen. Dit duidt op een
optimum bij het opvoeren van de elektrodenspanning. Ook hiervoor geldt weer, dat deze
uitspraak pas hard te maken zou zijn na veel meer experimenten.
Opmerkelijk is het verschil in de samenstelling van de vangst voor het elektrische en niet
elektrische tuig. In figuur 6.7 is de vangst van het elektrische tuig te zien, uitgestort op het
dek van de GO 65. Figuur 6.8 laat hetzelfde zien voor de wekkerkant. Hier wordt
duidelijk meer "grondvuil" en andere bodemorganismen meegevangen. Dit levert niet
alleen meer tijd op benodigd voor het sorteren van de vangst, maar tevens wordt de vis
tijdens de trek door dit materiaal eerder beschadigd, hetgeen de kwaliteit van de vangst
vermindert.
Vaak moet men door de bijvangst van grondvuil de trekken kort houden. Met de elek
trische stimulering kan men wellicht langer trekken alvorens het net te moeten halen,
hetgeen de arbeidsrust van de bemanning ten goede komt.
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7. TERUGBLIK EN NABESCHOUWING ONTWIKKELING
Na vele jaren van experimenteren aan de elektrische stimulering is de ontwikkeling in
Nederland nooit dichterbij een suksesvolle kommerciële applikatie geweest dan nu!
Het zou dan ook een verspilling van kennis, ervaring en veel onderzoeksgeld zijn, indien
de introduktie op bedrijfsschepen onmogelijk wordt gemaakt om nog maar te zwijgen van
de financiële strop voor het bedrijf, OKAY BV, dat aanzienlijke investeringen heeft
gedaan in de ontwikkeling van het proto-type.
De Afdeling Technisch Onderzoek heeft gedurende de lange reeks van jaren, welke met
onderzoek gemoeid gingen mede vanuit zijn taakstelling altijd een aktieve rol gespeeld in
de kennisoverdracht naar het visserijbedrijf. Wellicht heeft het streven naar toepassing in
het bedrijfsleven in het verleden geleid tot hooggespannen verwachtingen, welke op dat
moment niet waargemaakt konden worden. De kommercialisatie-fase is altijd een kritieke
fase in dergelijke projekten en als onderzoekorganisatie ontbreekt bij het RIVO de
benodigde expertise en mankracht voor marketing,produktie en service.
In een bepaalde fase groeide het projekt de mogelijkheden van het RIVO boven het hoofd
kwa mankracht en financiën. Toen is kennisoverdracht naar een producerende firma het
centrale thema geworden met als resultaat een ontwikkeling tot een verkoopbaar produkt
door een partikulier bedrijf. Een gebruikelijke strategie overigens, die in andere projekten
suksesvol is toegepast, echter gericht op de gehele sektor. Dit streven naar gerichte
kennisoverdracht viel samen met het opkomen van de verzelfstandigings-gedachte, en het
oogmerk van het verwerven van ekstra inkomsten. Het bleek echter niet mogelijk om na
jaren van vrije gegevensuitwisseling in nationaal- en internationaal verband om de
opgedane kennis adekwaat te beschermen. Om voor octrooibescherming in aanmerking te
komen moet er sprake zijn van een nieuw produkt, werkwijze of verbetering daarvan met
enige uitkomst op welk gebied van nijverheid ook (hieronder wordt ook de landbouw
verstaan). Gegeven de stand van de techniek mag het uitgebrachte niet voor de hand
liggen. Publikaties en zelfs demonstraties nemen de nieuwheid weg en ondergraven de
octrooipositie. Gezien de hoge kosten ter verkrijging en behoud van een octrooi en de
toch in aantallen beperkte markt, het toenmalige gebrek aan ervaring en het in nog
ontwikkeling zijnde beleid op het gebied van verzelfstandiging is afgeweken van deze lijn
en de kennis en ervaring openbaar gemaakt. Trouwens een octrooirecht heeft slechts zin
als men bereid is om dit recht te verdedigen bij inbreuk. Dergelijke juridische procedures
zijn zeer kostbaar en zouden het budget van het RIVO gemakkelijk ver kunnen
overschrijden.
Pogingen om tot kontraktuele afspraken te komen strandden gezien de hoge geschatte
kosten aan de huur van vaartuigen in de verdere projektplannen ter ontwikkeling van een
kommerciëel produkt. In deze plannen werd voorzien in een bedrijfsproef van minimaal
een half jaar met een volledig aan twee zijden met elektrische tuigen uitgerust vaartuig.
De Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) achtte het ontwikkelingskarakter
meer in lijn met de Innovatie-Stimulerende Regelingen van het Ministerie van
Economische Zaken. Deze weigerde in 1986 een Technisch Ontwikkelings-Krediet
(TOK) te verlenen vanwege de toenmalige financiële positie van de firma Oranjewerf BV,
welke als aanvrager optrad. Het bedrijf OKAY BV heeft toen uit eigen middelen de
ontwikkelingsfase bekostigd. Een schatting van deze kosten tot en met eind 1987 bedraagt
Fl. 380.000,-, te verdelen in Fl. 170.000,- aan materiaalkosten en Fl. 210.000,- aan per
soneelskosten. De steun van Fl. 250.000,- vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Visserij was dan ook onontbeerlijk voor het bewerkstelligen van de proeven op
een bedrijfsvaartuig. Als tussenoplossing werd voor proeven met slechts Één elektrisch
tuig gekozen.
Over de vraag of een langere proefperiode tot andere inzichten zou hebben geleid zijn de
meningen verdeeld. Zeker zouden bepaalde uitspraken statistisch beter kunnen worden
onderbouwd.

-64-

8. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.
8 . 1 . Het RIVO-projekt "Elektrische stimulering"
Resultaten ten opzichte van de doelstelling
De aspekten overlevingskansen van discards en vermindering van het brandstofverbruik,
zoals vermeld in de projektdoelstelling (zie blz. 3) zijn gedurende het onderzoek
voortdurend in het achterhoofd gehouden. Echter een systematisch onderzoek naar deze
effekten heeft niet plaatsgevonden. Veeleer is men bezig geweest met de technische
optimalisering van het elektrisch vissysteem aan de hand van vangstgegevens, waarbij de
overlevingskans van de discards en het brandstofverbruik aan de hand van grove
indikatoren werden beschouwd, zonder het verrichten van uitgebreide metingen en
biologisch onderzoek.
Uit deze observaties is echter wel aannemelijk, dat voor de elektrische stimulering deze
aspekten gunstiger uitvallen. Zo is de hoeveelheid grondvuil in de vangst van het
elektrische tuig duidelijk lager en geeft de stand van het roer duidelijk aan dat het
elektrische tuig lichter trekt.
Wat de selektiviteit betreft is een duidelijke verschuiving in de lengteverdeling van tong
niet uit de resultaten af te leiden (zie 2.7). Echter er is wel sprake van een
soortselektiviteit, daar een verschuiving optrad van schol naar tongvangsten. Daarbij dient
te worden opgemerkt, dat er voornamelijk is gekeken naar de tong en aanvankelijk slechts
globaal naar schol.
Verloop van het proiekt
De voortgang in het projekt heeft geleden onder de wisseling van projektleiders en het
aanzienlijke verloop van projektmedewerkers. Het doel te onderzoeken of met behulp van
elektrische stimulering platvis is te vangen is volledig bereikt. Het resultaat is bevesti
gend, echter de effektiviteit blijkt voor verschillende vissoorten verschillend. De werke
lijke oorzaak hiervan is nog niet achterhaald. De beste resultaten werden gehaald op
bedrijfsschepen, zeker waar gedurende langere tijd op hetzelfde vaartuig werd gewerkt.
Het is namelijk essentieel om bij dergelijk onderzoek, waarbij zovele omgevings-variabelen een rol spelen (zeegang, watertemperatuur, biologische aktiviteit van vis), de experi
mentele kondities beheersbaar te houden en resultaten reproduceerbaar te maken. In de
beginfase is hier misschien teveel aan voorbijgegaan. Tevens heeft men te maken met een
groot aantal stuurvariabelen in het elektrisch vissysteem (spanning, frekwentie, vissende
snelheid, netkarakteristieken en optuiging). De beperkingen in tijd lieten niet altijd toe
voldoende experimenten te doen bij iedere mogelijke instelling van deze variabelen.
Het verlangen tot introduktie van een kommerciëel suksesvol produkt in het visserijbedrijf
kreëerde een spanningsveld met de wens tot een gedegen wetenschappelijke aanpak. In
bepaalde fasen werden verwachtingen gewekt in de hoop op ekstra financiële input, welke
later moesten worden afgezwakt. Dit kwam de geloofwaardigheid niet ten goede. Men
moet echter beseffen, dat middelen en mankracht voor een dergelijk technisch
hoogstaande innovatie zeer beperkt waren en moesten worden gedeeld met vele andere
Projekten. Ook de ontwikkelingsfase in het bedrijfsleven leverde technische start-proble
men, hetgeen mag dienen ter illustratie van de komplexiteit van het geheel.
De lange periode van onderzoek werd door een aantal faktoren bepaald,waarvan alleen
hier de technische argumenten vermeldt worden:
- Het benodigde aantal trekken voor het bepalen van de optimale waarden van de
stimulatie-pulsvorm.
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Voor het vaststellen van drie parameters (amplitude,freqentie en pulsbreedte) zijn
totaal 512 trekken nodig; uitgaande van 4 waarden per parameter en 8 trekken per
waarde.

- Opgedragen specifikaties waren te licht .werden of niet gehaald of de puls-generator
bezat een te lage bedrijfzekerheid.
- De beperkte financiële middelen voor het huren van bedrijfsvaartuigen.
- De beperkte hoeveelheid manuren van technisch specialisten in de periode 19821984.
- In de periode 1983-1985 lopen de aktiviteiten terug door het verloop van
onderzoekers binnen T.O. en door de beschikbare financiële middelen om de
noodzakelijke modificaties te plegen.
Bij een terugblik op de onderzoekperiode en de resultaten valt vooral het jaar 1982 op. De
onderzoekintensiteit in de voorgaande jaren (1979-1982)was het hoogst. Er werd op een
visgrond gevist,boven de Nederlandse Waddeneilanden en steeds in het zelfde jaargetijde.
De beslissing om een nieuwe pulsgenerator te ontwikkelen na 1982 is nog steeds terecht
te noemen.De vangstresultaten waren nog nooit zo hoog als in 1984.(lit.2.7) De
technische ondersteuning is wellicht te smal geweest,zodat er een te groot "gat" is
gevallen na het onderzoek in 1982. Tevens werd in deze periode tegelijkertijd door
beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw en Visserij onderzocht welke
mogelijkheden er waren om te komen tot een snelle introduktie in de visserij. Dit moment
valt ongelukkig samen met het nieuw te ontwerpen systeem. Dit aspekt heeft geleid tot een
spanningsveld tijdens de technische ontwikkelingen van het laatste RIVO-systeem.
Vistuigen
Het optimaliseren van het vistuig, naast het stimuleringssysteem is relatief laat gestart.
Eind 1984 gaf een verbeterd ontwerp (het zgn. "Haktandennet") een duidelijke
verbetering in vangstresultaten. In de periode 1985-1987 lag de nadruk meer op de
ontwikkeling door een kommerciëel bedrijf en werd relatief minder tijd besteed aan
verdere verbeteringen in het vistuig.
Het probleem van kleinere scholvangsten zou misschien ondervangen kunnen worden
door aanpassingen in het vistuig. Het is namelijk op dit moment niet bekend of de
elektrische stimulering deze vangstvermidnering veroorzaakt. De hypothese van een
beïnvloeding door de hydrodynamische eigenschappen van de elektrische boom bleek uit
onderzoek ongeldig te zijn.
Aanbevelingen
Automatische regeling elektrodespanning
Als aanbeveling kan de automatische regeling van de elektrodespanning genoemd worden
(lit.2.11). Deze regeling kompenseert het veranderlijke geleidingsvermogen van zeewater
(bij dT=15 grad. bedraagt dat 50%) en tevens de veranderlijke weerstand van het
elektrodesysteem.
Elgkmxlg-pptuic'ng
De keuze van het elektrodemateriaal en de optuiging daarvan is na de ontwikkeling van het
haktandentuig als een apart probleem benaderd. Koper elektrodes bezaten een zeer lage
levensduur (een stage-verslag van J. Verschuren vermeldt het onderzoek naar het optimale
elektrodemateriaal). Opvallend was het Duitse elektrode-systeem (1985). Deze
onderzoekers begrepen dat de effektiviteit van een elektrode-systeem voor een deel
afhankelijk is van zijn gewicht. Onderzoekresultaten van 1986 toonden de toepasbaarheid
van RVS-elektrodemateriaal.
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Mogelijk is een zwaardere konstruktie van het RVS-elektrode-systeem en de integratie van
dit systeem in de trekpunten van het haktandennet een aanbeveling voor een toekomstig
model.
Vistuigen
Snelheidseffekten zijn slechts optimaal te testen met twee elektrische tuigen op één schip,
aangezien variatie bij verschillende tuigen leidt tot een sub-optimale snelheid voor één van
beide. Een langdurige proef (circa 1 jaar) met een volledig uitgerust vaartuig is dan ook
aan te bevelen, waarbij tevens de toepasbaarheid op verschillende visgronden en
seizoenseffekten kunnen worden bestudeerd.
Het vistuig is kompakter te maken door de punten met de elektroden te verbinden. Hier is
nader onderzoek gewenst. Aanpassingen om een goed grondkontakt te waarborgen van
het elektrische tuig dienen onderzocht te worden (gewicht spoilers).

8 . 2 . Systeem OKAY BV en bedrijfsproeven GO 65

Elektro-Techniek
Na aanvankelijke problemen betreffende de waterdichtheid, altijd een zeer moeilijk punt
bij produktontwikkeling voor gebruik onder water, is een ontwerp klaar voor een produktie-nul-serie van twintig stuks (tien tuigen).
De standtijd van de elektroden bleek bij gebruik van roestvrij staal zeer acceptabel (3 à 4
maanden wordt haalbaar geacht).
Plaatsing van de containers aan de buitenzijde van de sloffen bleek niet aan te bevelen,
omdat deze veelal tegen de verschansing stoten. Een integratie van container en slof is
zeer wel mogelijk. Tevens kan de hydrodynamische vormgeving nog worden verbeterd
om nog minder weerstand op te leveren.
De verbindingen tussen kabelschoenen en elektroden en de doorvoering van de
voedingskabel zijn belangrijke aandachtspunten. Aanbevolen wordt om bij deze
verbindingen gebruik te maken van connectors, zodat een gehele container kan worden
gewisseld, zonder dat deze moet worden geopend. Een snelle verwisselbaarheid is van
belang om visverlet bij storing te beperken. De lengte van de containers mag niet groter
worden, gezien plaatsing aan dek en het aantal flenzen zou kunnen worden verminderd.
Het aantal spanningsstappen zou kunnen worden beperkt tot drie of vier, hetgeen de
kompaktheid en bedrijfszekerheid ten goede zal komen.
Samenvattend mag worden gekonkludeerd, dat het bedrijf er in geslaagd is een goed
bruikbaar technisch produkt te leveren, wat op bepaalde punten nog kan worden verfijnd.
Bekend is, dat de dag- en nachtvangsten verschillen door verschillen in aktiviteit van de
vis. Door variatie van de elektrodcnspanning is met het vistuig op dit variabele visgedrag
in te spelen, een stuurmogelijkheid, welke met het gewone wekkertuig niet bestaat.

Ekonomie
De berekeningen van terugverdientijden leren, dat de elektrische visserij ekonomisch
rendabel kan zijn, vooral bij een geringe stijging in de besomming. De verwachte
kwaliteitsverbetering van de vangst zou tot hogere inkomsten kunnen leiden. Een strategie
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gericht op energiebesparing wordt slechts lonend bij geringe investeringskosten en veel
hogere gasolieprijzen dan tegenwoordig.
Een lease-aanbieding zal voor de visser drempelverlagend werken, maar ekstra inkomsten
en kostenbesparingen zullen tenminste het lease-bedrag moeten terugverdienen.

Markt
De marktverwachting voor een dergelijk systeem voor de Nederlandse boomkorvisserij
kan geschat worden op circa 116 stuks, met als startwaarde circa 70.
De doelgroep bestaat momenteel uit kotters met een motorvermogen tot circa 1500 pk.
Voor grotere vermogens ontbreekt enige ervaring. Invoering van deze visserijtechniek zal
de konkurrentiepositie van deze schepen ten opzichte van de grotere kunnen verbeteren.
Het beste rendement is momenteel voor de specifieke tongvissers te verwachten.
Een blijvend verbod van de elektrische visserij in Nederland zal de producent dwingen uit
te kijken naar buitenlandse markten. Vooral de Duitse, Belgische en opkomende Engelse
vloot boomkorschepen lijken mogelijkheden te bieden. De konkurrentieverhoudingen
zouden internationaal gezien zich kunnen ontwikkelen ten ongunste van de nederlandse
boomkorvisserij, indien deze de aansluiting op deze nieuwe technologie mist.
Beieidsaspekten
Het visserijbeleid staat voor de taak een evenwichtige vlootopbouw mogelijk te maken.
Men is nu bezig de bestaande overkapaciteit terug te dringen. Dit heeft geleid tot een ver
bod van het elektrisch vissen, waarvan gevreesd wordt, dat het kapaciteitsvergrotend zal
werken. In internationaal verband bestaat er veel kritiek op de met relatief zware vistuigen
met hoge snelheid opererende boomkorvisserij. Men vreest vooral een onherstelbare
schade aan bodemorganismen en jonge vis. Deze bezorgdheid heeft zelfs geleid tot het
oprichten van een aparte studiegroep onder auspiciën van de International Council of the
Exploration of the Sea (ICES), welke in mei 1988 in IJmuiden bijeen zal komen.
Tegelijkertijd wordt nagestreefd om de kwaliteit van de aangelande vis te verbeteren,
milieu-effekten te minimaliseren, zorg te dragen voor energiebesparing in de visserij en de
arbeidsomstandigheden aan boord te verbeteren.
De elektrische visserijmethode strookt stellig met laatstgenoemde doelstellingen, hoewel
de kwantitatieve onderbouwing op sommige punten nog wat zwak is. De nieuwe techniek
kan inderdaad ook worden aangewend om de vangsten per tijdseenheid op te voeren (Dit
blijkt alleen voor tong op te gaan). Echter, gezien het hoogtechnologische karakter zouden
kontrole- en beheerssystemen in de apparatuur kunnen worden geïntegreerd, welke niet
door een niet-ingewijde op elektronisch gebied kunnen worden beïnvloed. Pogingen
daartoe zouden onmiddellijk aan het licht komen bij de service-verlener.
In deze gedachte zou de visser wel de beschikking krijgen over stuurvariabelen, maar met
een beperkt bereik. Het systeem als geheel blijft voor een "black box".
Met name de producent schat de kansen voor een effektief beheers- en registratiesysteem
hoog in. Immers, de vangst is gerelateerd aan de elektrische stimulering, welke meetbare
en registreerbarc fysische eigenschappen heeft zoals stroom, spanning, tijd, datum, e.d.
Deze registraties kunnen zodanig op chipkaarten worden opgeslagen, dat ze voor de
gebruiker onbereikbaar zijn.
Men kan hiertegen inbrengen, dat andere technische beheersmaatregelen, zoals het
afstellen van scheepsmotoren, ook niet gevrijwaard waren van menselijke interventie.
Geknoei aan het elektrisch vissysteem echter zal de goede werking van het vistuig, de
bron van inkomsten, in het geding brengen. Tevens zal de dimensionering van de
elektronische componenten (met name de thyristoren) harde beperkingen opleggen. De
stand der techniek op het gebied van halfgeleiders wijzigt zich zo snel, dat deze nieuwe
kontrolemogelijkheden nu binnen bereik zijn gekomen.
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Reakties uit het visserijbedrijf
De gekonstateerde achteruitgang in scholvangsten is voor een visser niet acceptabel. Deze
zal slechts overgaan tot aanschaf van een nieuw vissysteem, als dat niet tot vangstver
mindering leidt.
De technische problemen in het begin van de proefperiode werkten zeker niet in het
voordeel van een gunstig beeld voor de elektrische stimulering. Toch bleek men later
gematigd positief. De schonere vangsten aan de elektrische kant worden van diverse zijderi bevestigd (zie foto's 6.7 en 6.8). Men beschrijft de elektrisch gevangen vis als
levendiger met minder beschadigingen en acht de overlevingskans van ondermaatse vis bij
terugzetten in zee aanmerkelijk hoger. Ook erkent men, dat het elektrisch tuig lichter trekt.
Naast metingen met trekkrachtopnemers is de roerstand een duidelijke indikator voor
verschillen in de tuigweerstand aan stuurboord- en bakboordzijde.
De afkondiging van het verbod van de elektrische visserij heeft bij de potentiële klanten
een afwachtende houding opgewekt.
De presentatie van het elektrisch vissysteem op de maritieme beurs "Europoort '87" in de
RAI te Amsterdam leverde een zeer behoorlijke respons vanuit het visserijbedrijf.
SLOTKONKLUSIE
Eens bejubeld als de mogelijke redding van de Nederlandse boomkorvisserij, nu op het
punt staand simpelweg terzijde te worden geschoven, kan samenvattend worden gekonstateerd, dat een kommerciële toepassing van de techniek van elektrische stimulering in de
boomkorvisserij het overwegen waard blijft, vanuit ekonomische motieven, het beheer
van visbestanden en de bezorgdheid over het effekt van de boomkorvisserij op
bodemorganismen.

ML/
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Ook werd besloten

om de afdichtingsringen te vervangen door

platte rubberen pakking»
Hiermede werd woensdagmorgen begonnen en men was donderdagmorgen
gereedo
Donderdagmorgen om 8.30 uur uitgevaren naar de positie 52°05* fl-ts
en 3°32* OL alwaar werd uitgezet,
Ka een uur vissen viel de stroom voor de helft weg maar er werd
nog een uur door gevist.
Na opgehaald te hebben werd het elektrische vistuig binnen
boord gehaald en bij controle bleken beide containers water te
bevatten.
Na overleg werd besloten

om alleen het elektrische vistuig

op de zeebodem te laten zakken en dan stil te blijven liggen»
om d a n d e c o n s t a t e r e n wat v o o r e f f e c t d a n z a l o p t r e d e n t . O o V .
de waterdichtheid.
Na twee en een half uur werd weer opgehaald en in beide containers
werd weer water geconstateerd
.Besloten werd om naar Stellendam te varen alwaar we 22 o 40 uur
ariveerden.
Vrijdag 6-11-1987
De achterste compartimenten der containers werden gedemonteerd
en naar firma Okay gebracht en werden nieuwe kabeldoorvoeringen
aangebracht.
Het geheel werd zaterdag 7-ll-19ö7 weer opgebouwd en visklaar
gemaakt o

verslag van week 9-11-1987 tot 13-11-1987 "Elektriscne visserij"
projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de CrO«65 "SOLI DEO GLORIA"
Maandag 9-11-1987
Ctu 4.30 uur uitgevaren naar de positie 51°57* NB en 3°31 l OL
alwaar werd uitgezet«
Na twee uur vissen werd opgehaald en werd het electrische vistuig
binnen boord gezet en gecontroleerd
Beide containers bleken water te bevatten,dit water werd afgetapt
en in de voedingskabel werd een eindverbinding gemonteerd.
Hierna werd weer uitgezet, maar na tien minuten bleek dat het
elektrische vistuig niet meer werkte, en na telefonisch overleg
met firma Okay werd besloten om naar Scheveningen te varen.
Aangekomen in Scheveningen werd gelijk begonnen met aan de kabels
andere verbindingen te monteren en werd het elektrische gedeelte
gerepareerd en hieimee was men om 23«30 uuflgereed 0
Daar de nieuwe kabelverbindingen een aantal uren droogtijd nodig
hadden werd besloten om de volgende morgen uit te varen.
Dinsdag 10-11-1987
Qn 7o2Ü uur uitgevaren naar de positie 52°06 t ' NB en 3°26' 01
Eerst werd het elektrische vistuig overboord'gezet om dit alleen
op de zeebodem te laten zakken en dan stil te blijven liggen.
Na twee uur en vijftien minuten werd het weer boven water gehaald
en binnen boord gezet en gecontroleerd,hierbij bleken de containers
geen water te bevatten.
Daarna werd weer uitgezet en gevist en na drie trekken van elk
twee uur werd weer gecontroleerd en er werd weer geen water
geconst at eerd 0
Verder werd de gehele dag gevist.
Woensdag 11-11-1987
Gevist met steeds verslechterend weer en na het weerbericht van
16o40 uur van Scheveningen radio welke storm opgaven werd besloten
te stoppen met vissen en naar Scneveningen te varen alwaar we om
20o30 ariveerden.
Donderdag 12-11-1987
Om 13o3u uur uitgevaren, maar bij slecnte weersverwachting van
windkracnt 7 tot 9 werd besloten om naar Stellendam te varenV
alwaar we om 16 o 30 ariveerden 0
Vrijdag 13-11-1987
Vistuig gereed gemaakt voor de volgende reis.

Verslag van week 16-11-1987 tot 20-11-1987 "Elektrische visserij"
projekt 70,016 uitgevoerd aan boord van de G-0.65 "SOLI DEO GLOßlA"
«•> ^

Maandag 16-11-1987
Cta 9.15 uur uitgevaren naar de positie 51°59 ( 4 tf-B en 3°27 ( l OL
alwaar werd uitgezet 0
üfa de tweede trek was het net van het elektrische vistuig stuk
welke gerepareerd werd.
Hiennee was men vijf uren mee "bezig en intussen verslechterde
het weer naar windkracht 7 a 8 •
Besloten werd om beter weer af te wachten 0
Dinsdag 17-11-1987
•rot 7o00 uur beter weer afgewacht en daarna uitgezet0
xijdens het uitzetten kwam het net van het elektrische vistuig
in de schroef.
JMa enkele uren bezig fcijn geweest konden we het net niet uit
de schroef krijgen en werd getracht om naar Scheveningen te varen,,
Hier werd een duiker erbij gehaald om het net uit de schroef
te halen»
Woensdag 18-11-1987
Qn 5.15 uur uitgevaren naar de positie 52°06.' JNxs en 3 0 2ö' OL
alwaar werd uitgezet 0
Er werden vier trekken gevist van elk twee uur en bij de vijfde
trek viel de stroom uit»
Het elektrische vistuig werd binnen boord gezet en bij controle
bleek een container water te bevatten.'
Het geheel werd droog gemaakt en weer over boord gezet en in het
water hangend beproefd, hierbij bleek de voedingskabel sluiting
te maken 0
.Besloten

werd om naar Stellendam te varen,.

Donderdag 19-11-1987
Qn lo35 uur in Stellendam geariveerd»
De beide containers gedemonteerd en de achterste compartimenten
naar firma Okay gebracht alwaar nieuwe kabeldoorvoeringen gemonteerd
werden
Vrijdag 20-11-1987
De voorste compartimenten werden geheel schoongemaakt en dicht
gemaakt«
Verder werd het net visklaar gemaakt voor de volgende reis
' s Avonds waren de achterste compartimenten nog niet gereed en
werd besloten deze maandag te monteren.

Verslag van week 23-11-1987 tot 27-11-1987 "Elektrische visserij"
Projekt 7üo016 uitgevoerd aan boord van de GO» 65 "SOLI DEO GLORIA"
haandag 23-11-1987
Gehele dag monteren en instaleren van de Containers aan vistuig
welke om 17«3O na testen van instalatie gereed was.
Cöi 18„00 uur uitgevaren naar de positie 51°59,' NJ3 en 3°12 l OL alwaar
werd uitgezet.
Verder de dag gevist.
Dinsdag 24-11-1987
De gehele dag gevist met in de middag verslechterend weer»
Woensdag 25-11-1987
De gehele nacht en morgen gevist met nog steeds verslechterend
weer en in de middag werd gestopt met vissen en met de weersverwachting
van windkracht 7 tot 8 werd besloten om naar Scheveningen te varen.
Donderdag 26-11-1987
Om 8,30 uur weer uitgevaren naar de positie 52°08* .N±S en 3°28' OL
alwaar werd uitgezet.
Verder werd de gehele dag gevist.
Vrijdag 27-11-1987
xot 3o00 uur gevist nadat het elektrische gedeelte was uitgevallen
.Bij controle bleek er een print defect te zijn.
-besloten werd om naar Stellendam te varen alwaar we om 6.5<J uur
ari veerden o
Bij binnen liggen werd de storing verholpen en werd alles gereed
gemaakt voor de volgende réis.

Verslag van week 30-11-1987 tot 4-12-1967 "El ek tris che visserij "
Projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de G-0,65 "SOLI DEO ti-IOHIA"
haandag 30-11-1987
On 8.15 uur uitgevaren naar de positie 51°58' WB en 3°27,' OL
alwaar werd uitgezet.
Er werden twee trekken van elk twee uur gevist en bij de derde trek
viel de stroom uit van een container,,
Het vistuig werd boven gehaald en binnen boord gezet.
Na controle bleek een voedingsprint defect te zijn en deze werd
gerepareerd
Hierna weer weggezet en verder de gehele dag gevist.
Dinsdag 1-12-1987
De gehele nacht gevist en in de morgen werd het elektriscne vistuig
binnen boord gezet voor controle en alles bleek in orde
Hierna weer uitgezet en verder de gehele dag gevist.
Woensdag 2—12—1987
De genele nacnt gevist
In de morgen waren er twee electroden defect zodat net elektriscnevistuig binnen boord gezet werd en het geheel werd gerepareerd.
Tevens werd er controle gedaan op de waterdichtheid van de containers 0
Daarna weer uitgezet en verder de genele dag gevist.
Donderdag 3-12-1987
Werd de genele dag gevist, en om 22.00 uur gestopt met vissen en
naar Stellendam gevaren
"vrijdag 4-12-1987
Cfc lo30 uur te Stellendam geariveerd 0
Bij binnen liggen werd vistuig gereed gemaakt voor de volgende reis.

Verslag van week 14-12-1987 tot 18-12-1987 "Elektrische visserij"
projekt 70o016 uitgevoerd aan boord van de (JO,65 "SOLI DEO GLORIA"
Maandag 14-12-1987
On 8,00 uur uitgevaren naar de poâitie 52°01' .wB en 3°17' OL
alwaar werd uitgezet.
De gehele dag gevist maar om 19-15 uur opgehaald bleek het net
zodanig stuk dat het niet gerepareerd kon worden»
Besloten werd om naar Scheveningen te varen om daar een ander net
aan te sluiten»
Om 23.00 uur te Scheveningen geariveerd en gelijk begonnen met
het aansluiten van een ander net.
Dinsdag 15-12-1987
Om 1.50 gereed met de werkzaamheden en gelijk uitgevaren naar de
positie 52°16' WB en 3°32' OL alwaar om 4o30 uur werd uitgezet.
Verder de gehele dag gevist.
Woensdag 16-12-1987
De gehele dag gevist.
Donderdag 17-12-1987
De gehele dag gevist tot 21.30 uur toen werd gestopt met vissen en
naar Stellendam gevaren.
Vrijdag 18-12-1987
Om 00.45 uur geariveerd te Stellendam.
Het elektrische vistuig en de instalatie geheel gedemonteerd en
van boord gehaald, en het wekkerkettingtuig van de U-0.65 aan
boord gezet.

De scnipper van de 00.65 "SOLI DEO GLORIA"

C. Boelaars
Alexanderstraat 3
32 53 BA Üuddorp.

verslag van week 7-12-1967 tot 11-12-1987 "Elektrisene visserij"
projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de GO»65 "SOLI DEO ülOKIA"
haandag 7-12-1987
Om 3*00 uur uitgevaren naar de positie 51°58 1 NB en 3°27 4 OD
alwaar werd uitgezet.
Verder de genele dag gevist.
Dinsdag 8-12-1987
De genele nacnt gevist.
's Morgens was net net stuk en werd gerepareerd, tevens werd alles
gecontroleerd en werden enkele electroden vernieuwd,.
Daarna werd de genele dag gevist»
Woensdag 9-12-1987
De genele dag gevist
Donderdag 10-12-1987
De genele dag gevist
Vrijdag 11-12-1987
Cta 2o00 uur gestp£t met vissen en naar Stellendam gevaren alwaar we
5.30 uur ariveerden
Bij binnen liggen vistuig gereed gemaakt voor de volgende reis 0

Elektrische visserij GO 65
Week 30 nov. tot 4 dec. 1987
Maandagmorgen om 08.30 uur uitgevaren vanuit Stellendam naar
pos: 51O58'40"N en 3°27'50"OL waar werd uitgezet. De eerste werd
op de spanning op de elektroden ingesteld maar bij de tweede
trek werd 3 stappen hoger gevist op 9 (hoeveel Vdt ongeveer?)
Bij de derde trek viel na ca. 15 min. vissen een container uit,
de boom werd boven gehaald en binnenboord gezet. Na controle
bleek een voedingsprint defect te zijn deze werd gerepareerd en
na +/- 3 uur werd met vissen weer begonnen. De hele nacht gevist
en dinsdagoverdag tot 10 uur, trekken tuig op het dek gezet voor
controle of er water in de containers bevond doch deze bleken
droog. Daarna weer uitgezet de gehele nacht gevist met een bries
van 6-7 NO. Na trek 17 bleken er 2 electroden gebroken te zijn
het tuig werd binnen boord gezet en de electroden gerepareerd.
Ook werd er een korte wekker voor de electroden aangebracht om
te onderzoeken of de schol vangst kan worden opgevoerd daar het
electrische net duidelijke achterblijft bij het wekker net.
Tevens werd weer gecontroleerd op water, doch beide containers
droog. Vervolgens werd de gehele dag gevist. Er werd gladde of
vlakke grond opgezocht om te proberen of het electronische net
wat meer schol vangt omdat het vermoeden bestaat dat de
haaietanden over de ongelijke grond niet genoeg grond houwen.
Donderdag de gehele dag gevist om +/- 22.00 uur werd gestopt met
vissen en stomen naar Stellendam waar we om +/- 01.00 uur
vrijdag afmeerden. Vrijdagmorgen om 07.00 uur begonnen om de
haaietanden te verzwaren 13 kg per meter ketting, de ketting die
er af kwam van de haaietanden hebben we als kietelaar voor de
kettingpees laten lopen, en de electroden werden daar ook aan
bevestigd, zodat die niet aan de haaietanden zouden trekken.
Verder werden de zijpezen de kettingen overgesteld, en het net
werd nagekeken op eventuele averij, hetgeen 's middags om +/17.00 uur klaar was.
Electrische visserij GO 65
Week van 7 tot 11 dec. 1987
Maandagmorgen om 03.00 uur uitgevaren naar pos: 51°58'30"N en
3 27'13"0L, waar werd begonnen met vissen. Maandag werden 7
trekken gedaan (zie opmerkingen).
Dinsdag 8 trekken gedaan bij de 3e trek bleek het achterstuk weg
te zijn, het tuig werd aan boord gezet en het net gerepareerd
tevens werden enige electroden vernieuwd en werd er op water
gecontroleerd. Na ca. 5 uur reparatie werd weer begonnen met
vissen.
Woensdag werden eveneens 8 trekken gedaan.
Donderdag 9 trekken gedaan veel last van haar. De laatste trek

viel de spanning weg bij controle bleek dat de dynamo defect
was. Na borstel vervanging die afgesleten waren was de storing
opgeheven.
Vrijdag werd nog een trek gedaan en om 02.00 uur gestopt met
vissen stomen Stellendam naar om +/- 05.30 uur werd afgemeerd.
Vrijdag de gehele dag met het vistuig (veranderingen aanbrengen)
achterstuk verkleind, nieuwe kuil aangeslagen, staande ketting
van haaietanden vastgemaakt op een korte wekker, het geheel was
om 17.0 uur gereed voor de volgende reis.

Electrlsche visserij GO 65
Week van 14 tot 18 dec. 1987
Maandag morgen om 07.30 uur uitgevaren naar pos: 52°01'00"N en
3°17'12"OL waar we om 11.00 uur begonnen met vissen. Na de le
trek bleek de electrische kant weinig of geen bodem grondvuil te
hebben, de 2e trek met 15 meter draad meer gevist bleek nog niet
meer grond vuil aanwezig te zijn.
De staandekettingen van de haaietanden zijn met 6 schalmen
verlengd waarna met de3e trek begonnen werd. Tijdens het vissen
+/- 1 uur trok het electrische net een beetje na het halen bleek
het hele net kapot te zijn. Besloten werd om naar Scheveningen
te stomen waar we om ca. 23.00 uur afmeerden. Een ander net werd
opgetuigd.
De extra ketting van ca. 75 kg van zijpezen werd verwijderd, de
haaietanden pees 16 mm ketting, en de valse pees van 16 mm. Om
02.00 uur dinsdag uitgevaren van Scheveningen naar pos:
52°16'21"N en 03 32'06"0L waar met vissen werd begonnen 04.30
uur. De hele dag gevist 8 trekken afwisselend van stand 6-3.8
Woensdag de gehele dag gevist, er werden 8 trekken op stand 8
gedaan en 1 op stand 10. Overdag weinig vangst resultaat, met de
donker meertong visserij. Donderdag gevist tot 21.30 uur. Stomen
Stellendam waar we om 01.00 uur weer afmeerden. Begonnen werd
met aftuigen.

BIJLAGE B

Verslag van week 2-11-1987 tot 7-11-1987 "Elektrische visserijn
projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de CrO<>65 "SOLI DEO ü-LOkIA
Vrijdag 30-10-1987
Gehele dag monteren en instaleren elektrische boomkor en vistuig
en het geheel beproefd«
Maandag 2-11-1987
Ctai 9*30 uur uitgevaren naar de positie 51?58*NB en 3?23* 01
alwaar werd uitgezet.
Eerst werd het elektrische vistuig in het wat-er hangend beproefd
waarna werd uitgevierd,,
Na twee uur vissen werd vistuig opgehaald en werd het elektrische
binnen boord gezet om de containers op hun waterdichtheid te
te controleren.
Bij deze controle bleken beide containers watwB te bevatten
welke werd afgetapt.
Hierna werd weer weggezet maar na een half uur trad er een
storing op in het elektrische gedeelte waarna weer werd opgehaald.
Het

elektrische vistuig werd weer binnen boord gehaald en bij

open maken van een der containers bleek deze vol water te zitten
zowel de voorste als achterste compartiment
Wa telefonisch overleg met firma Okajr werd besloten om naar
Scheveningen te varen.
Om 20.10 uur ariveerden we in Scheveningen en onmiddelijk werd
begonnen met net demonteren van de containers.
Een der containers bleek in orde maar de ander was defect
Deze werd gerepareerd waarmede men om middernacht gereed was
3esloten werd om alle afdichtingen de ringen te vervangen door
een andere soort met een hardere samenstelling.
Deze ringen waren dinsdagmorgen om 10,00 uur ter plaatse waarna
ze gelijk werden gemonteerd.
niermede was men om lb.OOuur gereed waarna gelijk werd uitgevaren
naar de positie 52°12*
en 3°33' OL alwaar werd uitgezet.
.Ma een uur vissen vera weer opgehaald en net elektriscne vistuig
binnen boord gezet.
i3ij controle bleek beide containers water te bevatten,
wa telefonisch overleg met firma Okay werd beslotexi om weer
terug te keren naar Scheveningen
(te 23.15 uur ariveerden we in Scneveningen en werd glijk begonnen
met de demontage van de containers.
JNa overleg met alle pairtijen werd besloten om in de afdichtingsflenzen meer boutgaten aan te brengen
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FIGUUR 6.7.

BOX ELEKTRISCH SB-TUIG
PROEVEN GO 65
NOVEMBER/DECEMBER 1987

FIGUUR 6.8.

BB-TUIG WEKKERTUIG, PROEVEN GO 65, NOV/DEC. 1987

BIJLAGE A
Reisverslag van de periode electrisch vissen met de GO 65
van 2 nov tot 18 dec. : 1987.
Opstappers:

RIVO

OKAY BV.

A. Kraaijenoord
J•B. van Duyn
W. v.d. Hak
F. Bakker

J. Hoge
F. van Bos

Doel van de reis
Praktijkproef met electrische boomkor van OKAY BV. op de GO 65.
Onderzoek naar kwaliteitsverschil in de vangst tussen elektrisch
tuig en referentie tuig, energieverbruik, en aantasting verschil
bodem gesteldheid, tusen electrisch en referentie tuig.
Inleiding
In deze periode werden totaal 110 trekken gedaan. Tussen 2 nov.
en 20 nov. traden er nogal wat storingen op met de electrisch
kant b-v. door water lekkage. Vanaf 23 nov tot 18 dec. heeft de
electrich kant zich technisch goed gehouden. In deze laatste
periode waren de Tong vangsten redelijk te noemen voor het
electrische tuig, schol vangsten bleven aanmerkelijk achter op
het referentie tuig.
Optuiging
Electrische installatie OKAY BV. het RIVO-nettekening no. 809C.
Tuig GO 65 referentie tuig GO 65.
Electroden: roestvrijstaalkabel 4 meter lengte, 18 mm O
Resultaten: proeven GO 65
Week 23 tot 27-11-87
Tong
E- 182 kg + 9.6 %
W. 166 kg
Schol
E 497 kg - 33 %
W. 742 kg
Tarbot E. 14.5 kg - 72.1 %
W. 52 kg
Week 30 tot 4-12-87
Tong
E. 293 kg - 1.3 %
W. 297 kg
Schol
E. 723 kg - 68.8 X
W. 2318 kg
Tarbot
E. 99 kg - 9.2 %
W. 109 kg
S.B. E. • Electrisch
B.b. W. - Wekkerkant

Week 7 tot 11-12-87
Tong
E. 584 kg + 36,8 %
W. 427 kg
Schol E. 1141 kg - 44,2 %
W. 2045 kg
Tarbot E. 111.5 kg - 16.2%
W. 133 kg
Week 14 tot 18-12-87
Tong
E. 409 kg + 33,2 %
W. 307 kg
Schol E. 766 kg - 57,3 %
W. 1795 kg
Tarbot E. 114.5 kg - 14.2%
W. 133.5 kg

Week 2 tot 7 nov. 1987
Verloop van de periode:
Vrijdag 30/10 1987 Electrische boomkor opgebouwd en beproefd.
Maandag 2/11 1987 om 9.30 uur uitgevaren naar pos: 51°38'12"N en
3°33'A5"OL waar werd uitgezet. Eerst werd de Electrische boomkor
beproefd in het waterhangend waarna verder werd uitgevierd. Er
werd een trek Noord overgevist, met een tijdsduur van twee uur.
Na deze trek werd de Electrische boomkor binnengehaald en werden
de afstapstoppen uit de containers gedraaid, en deze bleken
water te bevatten. Achterste container A meer als voorste B^.Voor
de tweede trek weer weggezet. Na een half uur echter liep de
amp:meter naar 100 amp: De boomkor werd weer opgehaald. Bij het
monteren van container A bleek de binnendoorverbinding van de
kabels (zweedse mof) geheel vernield te zijn, waardoor er veel
water binnen gelopen was in het voorste compartiment. Na
telefonisch overleg met OKAY BV. werd besloten om naar
Scheveningen te stomen, s'Middags +/- 17.00 uur stomend naar
Scheveningen waar om +/- 20.00 werd afgemeerd. Onmiddelijk werd
begonnen met het open maken van de containers en daarbij bleek
dat container A defect was, terwijl B in orde was.
Container A werd gerepareerd en hiermee was men om 24.00 gereed.
Besloten werd om in container A een geheel nieuwe (zweedse mof)
doorvoering van de kabels te monteren en de flenzen van een
nieuwe hardere rubberringen te voorzien. Deze ringen konden
dinsdag morgen bij Eriks in Alkmaar worden opgehaald, die
s'morgens om 10.00 uur in Scheveningen aankwamen. De flensen
werden goed gereinigd evenals de binnenkant van de containers,
daarna werden de ringen en zweedse doorvoeringen gemonteerd.
Hiermee was men om 15.00 uur gereed- Waarna vervolgens gelijk
werd uitgevaren naar de pos: 52 12'20"N en 3 33'30"0L waar om
17.45 uur werd uitgezet. Na een uur werd er gehaald en de
electrische boomkor werd aan boord gezet. Bij controle bleken de
containers weer water te bevatten. Direct werd er telefonisch
contact opgenomen met OKAY BV. waarna besloten werd om naar
Scheveningen terug te keren en we om +/- 23.15 uur afmeerden. Na
demontage van beide containers bleek alleen het achterste
compartiment water te bevatten. Na overleg werd besloten om
flensen van meer gaten te voorzien en de rubberpers te vervangen
door een rubber platte pakking.
Hiermee werd woensdag begonnen, tot donderdag s'morgens +/03.00 uur gereed.
Donderdag +/- 08.00 uur uitgevaren naar pos: 52°03'36"N en
3 32'10"OL waar werd uitgezet. Na een uur vissen viel de
Amperemeter terug van 30 naar 15 amp, vermoedelijk door het
uitvallen van een container. Na 2 uur gevist te hebben werd
gehaald en werd de elektrische boomkor scheepgeliaald. Bij
controle bleek dat beide containers water binnen gekregen
hadden. Na overleg aan boord werd besloten om het electrische

tuig op de zeebodem te laten zakken en dan stil blijven liggen
om de watersdichtheid te controleren bij niet vissen. Na 2^.00
uur werd opgehaald en weer bleken beide containers water binnen
gekregen te hebben in de achterste compartimenten. Hierna werd
container opengemaakt en hierbij bleek dat de flensen waterdicht
waren, en het voorste compartiment droog was. Besloten werd om
naar Stellendam te stomen, waar we om +/- 22.00 uur afmeerden.
Vrijdag morgen werden de achterste compartimenten van de
containers gemonteerd en naar Amsterdam gebracht om daar op
haarscheurtjes te worden gecontroleerd en van nieuwe kabeldoor
voeringen te worden voorzien. Het geheel werd zaterdag weer
opgebouwd.
Maandag 9 nov. 1987
Om 04.30 uur uitgevaren uit Stellendam en gestoomd naar
visgronden pos: 51°57'NB en 03°31'0L. Om 06.30 uur
uitgezet in bovengenoemde positie. Na 2 uur vissen werd gehaald
en het vistuig scheep gezet voor controle. In beide containers
bleek zich water te bevinden. In container A was de hoeveelheid
2 liter, in container B bleek er 1 liter water te zijn afgetapt
Daarna weer uitgezet. Tijdens het vissen werd telefonisch
contact opgenomen met de Fa. OKAY BV. en in onderling overleg
werd besloten naar Scheveningen de stomen. Na 10 minuten met
spanning te hebben gevist, viel de spanning op het elektrische
tuig uit. Na 2 uur vissen werd gehaald en het vistuig werd
scheepgezet en gestoomd naar Scheveningen alwaar om 14.30 uur
werd afgemeerd. Vistuig aan wal gezet, en na controle bleken de
beide containers water te bevatten. Conclusie die hieruit
getrokken werd, was dat het water via de kabels de containers
binnendrong. Besloten werd om alle kabels af te knippen en deze
te voorzien van kabelschoenen, die later (met een component)
werden ingegoten. Na overleg werd geconcludeerd dat een
mogelijke oorzaak van het vollopen is als de kabels van de
elektroden met water gevuld zijn en hierdoor de containers vol
gepomp worden met zeewater, de spanning gaat zweven en er geen
spanning op de elektroden staat.
Het is dus van groot belang om de containers goed waterdicht te
maken. Omdat de gegoten verbinding een droogtijd van +/- ca. 8
uur werd besloten om de volgende morgen te varen.
Dinsdag 10 nov. 1987
Om 07.30 uur uitgevaren uit Scheveningen en gestoomd naar pos:
52°06'NB en 3°26'0L. Het elektrische vistuig werd over boord
gezet en op de zee bodem gevierd waarna dit 20 minuten op een
diepte van ca. 30 meter werd stilgelegd. Na 2 uur en 15 minuten
vissen(?) werd het vistuig weer boven gehaald en aan boord gezet
ter controle. Na het openen van de containers bleek er zich geen
water in de containers te bevinden. Daarna werd weer uitgezet en
na 3 trekken het vistuig opnieuw scheepgehaald ter controle. Na
het openen van de containers bleek er ook ditmaal geen water in
te zijn.

Daarna werd gevist tot woensdagmiddag 17.00 uur. Omdat de
weerssituatie zover verslechterd was dat niet kon worden gevist
en de weerberichten zeer slecht waren, werd besloten om naar
Scheveningen te varen waar om 20.30 uur werd afgemeerd.
Donderdag 12 nov. 1987
Na de weersberichten om 12.30 uur uitgevaren uit Scheveningen en
koers gezet naar Stellendam alwaar om 17.30 uur werd afgemeerd.
Vrijdag 13 nov. 1987
Omdat de indruk bestaat dat het vistuig wat aan de te lichte
kant is, werd de boomkor met 240 kg ketting verzwaard. De
onderpees werd verzwaard met +/- 75 kg ketting.

Electrische visserij GO 65
Week van 16 tot 20 nov. 1987
Maandagmorgen uitgevaren om 09.15 uur naar pos: 51°59'45"N en
3°27'30"OL alwaar werd uitgezet. Eerst werd een trek gedaan in
de laagste stand. De tweede trek was het net van de elektrische
boomkar stuk wat +/- ca. 5 uur boetwerk opleverde. Intussen werd
het weer slechter windkracht 7. Besloten werd om op beter weer
te wachten en dinsdagmorgen werd om 07.00 uur uitgezet. Tijdens
het wegzetten kwam de Kuil van het electrische net in de
schroef. Hiermee zijn we +/- 5 uur bezig geweest voordat het
geheel geklaard was en zijn om +/- 12.30 uur gaan stomen naar
Scheveningen om restanten van het net uit de schroef te laten
halen door een duiker. Ook bleek container A defect en na
onderzoek bleek een printplaat los te zitten wat al gauw weer
was verholpen. Woensdagmorgen om 5 uur was de schroef schoon van
netwerk en werd om +/- 05.15 uur uitgevaren naar pos: 52 06'36"N
en 3°28'45"0L waar weer werd uitgezet. Na vier trekken gedaan te
hebben, viel bij de vijfde trek de spanning weg. Het electrische
net werd binnen boord gehaald en contianer B bleek water te
bevatten. Container A (is achterste slof waar container aan
bevestigd is).
Hierna werd het elektrische tuig weer overboord gezet en de
stroom werd in werking gesteld. Hierbij bleek de verbinding van
de voedingskabel (mof) defect te zijn. Besloten werd om naar
Stellendam te varen waar we om 01.15 uur donderdags aankwamen.
Donderdags werden de containers gedemonteerd en de achterste
compartimenten naar Amsterdam vervoerd, waar nieuwe
kabeldoorvoeringe gemonteerd werden. (Deze zouden vrijdag avond
gereed zijn om zaterdags opgebouwd te worden. Er trad echter
vertraging op tot maandag.) Container B bleek na demontage water
te bevinden in de vaste compartimenten zodat de gehele container
in de loods uit elkaar moest worden gehaald en schoon gemaakt
hetgeen de hele vrijdag in beslag nam. Het geheel is maandag
weer opgebouwd.
Electrische visserij GO 65
Week van 23 tot 27 nov. 1987
Maandagmorgen om +/- 08.00 uur zijn de achterste compartimenten
van de containers terug uit Amsterdam. Beide containers werden
in de loods gemonteerd (nieuwe doorvoeringen en krimpkousen) en
na 13.00 uur op tiet tuig gemonteerd proefgedraaid, en om +/18.00 uur gereed waarna gelijk werd uitgevaren. Stomen naar pos:
51 59'20"N en 3 12"50"F, waar werd begonnen met vissen. De hele
dinsdag werd gevist alhoewel het weer steeds verslechterde,
woensdag woei het 7-8 NO. s'Woensdag om +/- 12.30 uur gestopt
met vissen weerbericht afgewacht, verwachtingen waren 7-8 NO
waarna werd besloten om naar Scheveningen te stomen.

Donderdagmorgen werd om 08.30 uur uitgevaren naar pos:
52°08'30"N en 3°28'06"OL waar weer met vissen werd begonnen. Er
werden 6 trekken gedaan en bij de 6e trek viel de spanning weg.
Tuigen werden aan boord gezet en besloten werd om naar
Stellendam te stomen. Waar we om 06.30 uur afmeerden. Bij
controle bleek dat er een print defect was in container B^.
Deze werd gerepareerd. De containers werden tevens schoon
gemaakt daar zij toch nog enkele resten water binnen gekregen
hadden. De netten werden nagekeken en het geheel was vrijdags om
17.30 uur gereed.

