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DE ONTWIKKELING VAN DE SPANZEGENVISSERIJ IN NEDERLAND

INLEIDING
In 1977 vond, mede op verzoek van het bedrijfsleven, de introduktie
van de spanzegen-visserijmethode plaats. Dit gebeurde in de vorm van
experimentele reizen. Deze visserijmethode heeft de naam van "Deense
spanzegen" meegekregen.
Financieel ondersteund door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds zijn
meerdere experimenten met dit vistuig onder diverse bedrijfsomstandig
heden aan boord van verschillende "spannen" uitgevoerd.
Gezien het aantal "spannen" dat deze visserijmethode nu beoefent en
de resultaten die daarbij worden behaald,is het interessant om na te gaan
hoe deze methode zich in de afgelopen jaren heeft uitgebreid en welke
ontwikkelingen daarbij hebben plaatsgevonden. Ook zal worden ingegaan
op de voorzieningen die op de schepen moesten worden aangebracht om
deze visserijmethode te kunnen uitoefenen.
Door de relatief lage snelheid (1,5 - 2,5 kn) waarmee de spanzegen
door het water wordt gesleept is het tevens interessant, gezien de
huidige energie-situatie, om na te gaan wat hierdoor aan brandstof
bespaard kan worden.
In rapport TO 77-07 "Experimenten met de Deense Spanzegen" en in de
publikatie hierover in Visserij van april 1978 is de gehele procedure
van uitzetten, vissen en naien met dit vistuig beschreven en in
tekening gebracht.
De verdere ontwikkeling in de spanzegenvisserij heeft op de behandelings
procedure geen invloed gehad.
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DE ONTWIKKELING VAN DE SPANZEGENVISSERIJ
Twee alom bekende aktieve visserijmethoden zijn:
a) de visserij met een "omringend" vistuig (purse seine) en
b) de visserij met "gesleepte" vistuigen (trawl).
Een tussenvorm hiervan is de visserij met de "zegen".
De strandzegen is hier een voorbeeld van. Dit is een methode die vooral
in landen met een laag ontwikkelde visserij wordt toegepast. Ook in
de binnenvisserij wordt de visserij met de zegen, vanaf de oever of
vanuit de boot, veel toegepast.
Kenmerk van de zegenvisserij is dat een beperkte wateroppervlakte gro
tendeels door een langwerpig net wordt afgesloten, waarvan de boven
pees van drijvers is voorzien en de onderpees verzwaard is om goed
kontakt met de bodem te houden,
Een speciale vorm van de zegenvisserij is de ankerzegen- of snurrevaadvisserij. Deze in Denemarken ontwikkelde methode, hier nu nog maar op
beperkte schaal toegepast, wordt met één schip uitgeoefend (zie figuur 1).
Een variant op deze visserijmethode is de uitoefening ervan met twee
schepen (in span), de zgn. "Deense Spanzegenvisserij".
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In figuur 2 wordt aan de hand van een aantal schetsjes enige verduide
lijking van deze visserijmethode gegeven.
Het slepen van een vistuig in span is een methode die reeds vele jaren
in ons land wordt toegepast, echter dan met een spannet en niet met een
spanzegen.
De ankerzegen of snurrevaadvisserij (Danish seining) is een methode voor
de vangst van voornamelijk schol.
De Deense spanzegenvisserij (Danish pair-seining) wordt toegepast voor
de vangst van rondvis.
Gezien de resultaten die zowel in Denemarken als ook in het Verenigd
Koninkrijk met deze spanzegenvisserij werden behaald, werd door het
bedrijfsleven de wens geuit deze methode in Nederland te introduceren.
Niet alleen de goede vangstresultaten zijn hiertoe aanleiding geweest.
Twee andere aspekten van de Deense spanzegenvisserijmethode spraken op
dat moment (en nu zeker) erg aan, namelijk:
1)
De geringe vissende snelheid bij de spanzegenvisserij heeft een
energie- en dus kostenbesparend effekt.
2)
Door het toepassen van relatief grote mazen in het achternet,
10 cm gestrekte maas, en door de lage vissende snelheid zullen de
mazen maar weinig dichtgetrokken worden. Dit bevordert de
selektiviteit naar grootte van de vangst.
In de maanden mei en juni van 1977 zijn aan boord van een Urker-span de
eerste experimenten met de Deense spanzegen uitgevoerd. In het najaar
van 1977 en in 1978 zijn de experimenten op meerdere spannen gekontinueerd. Deze financieel door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor
de Visserij ondersteunde experimenten werden uitgevoerd op schepen met
een voortstuwingsvermogen tot ca. b^O kW (600 pk). Deze schepen waren
reeds voorzien van enkele voorzieningen die nodig zijn om een dergelijke
visserijmethode te kunnen uitoefenen (zoals een nettentrommel e.d.).
De specifieke optuiging van de Deense spanzegen maakt het mogelijk om
de visserij op rondvis te beoefenen in die gebieden waar de bodemgesteld
heid nu niet direkt ideaal te noemen is ("scherpe" grond, zoals stenen
e.d.). Voor de normale rondvisnetten (bordentrawl) zijn deze gebieden
moeilijk of niet toegankelijk.
De eerste experimenten werden uitgevoerd met een spanzegen volgens het
Deense ontwerp; dit gold ook voor het voortuig. In de figuren
en k
is zowel het net als voortuig in tekening gebracht. Het voortuig zoals
in figuur 4 aangegeven is voor de vlakke grond. In figuur 5 is het
voortuig voor de meer "scherpere" bodemkondities weergegeven. ,
Gedurende de experimenten werden diverse wijzigingen in optuiging bij
verschillende bodemkondities en onder variërende omstandigheden uitge
probeerd. Zowel de begeleiders bij deze experimenten als de betrokken
schippers/eigenaars waren unaniem positief over de mogelijkheden van
deze visserijmethode. Het is een methode waarmee bij "zonnig weer en
helder water" de beste resultaten werden behaald. Een aantrekkelijk
alternatief voor de zomermaanden dûs.
Het vangvermogen van dit vistuig wordt voornamelijk bepaald door het
zgn. "herding" effekt (= opjagen) van de over de zeebodem gesleepte
kabels e.d., met als gevolg dat de opgejaagde vis uiteindelijk voor de
netmond komt.
De klossenpees, en vooral de uitvoering ervan, heeft een belangrijke
funktie. Hij beschermt het net tegen eventuele schade ten gevolge van
stenen e.d. De ervaring leerde ook dat een verstoring in de verdeling
van de klossen op de pees het vangvermogen van het net aanzienlijk in
negatieve zin kon beïnvloeden.
Het gehele net was uitgevoerd in een vrij zware garendikte (210/156).
Dit had een negatieve invloed op de vertikale netopening en beperkte
tevens ook de mogelijkheid om op nog moeilijker bodemkondities te
vissen (zwaar vissen).
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Voor de voortzetting van de onderzoekingen naar de toepasbaarheid van
de spanzegen werd het Deense net voorzien van een voornet van lichter
materiaal en ruimer van opzet; ontworpen door de Afdeling Technisch
Onderzoek van het R.I.V.O. (zie figuur 6, 7 en 8). Hiermee werd bereikt
dat het net "lichter" viste en een grotere vertikale netopening werd
verkregen (ca. ra)»
Diverse van deze vistuigen werden door Hollandse
nettenmakers vervaardigd. Kenmerkend voor vistuigexperimenten is o.a.
dat steeds getracht wordt na te gaan wat de mogelijkheden van een vis
tuig in relatie tot de bodemkonditie zijn. Zo kende ook dit vistuig
zijn beperkingen. Bij het vissen in gebieden met steeds slechtere bodemkondities viel de schade aan het net nog wel mee; echter de optredende
slijtage en/of schade aan het voortuig (kabels, vislijn e.d.) was dan de
belemmerende faktor.
Afgezien van wat aanloop moeilijkheden waren de resultaten met de Deense
spanzegen, voor wat betreft de visserij overdag, zeer positief te noemen.
De resultaten bij nacht waren, zoals verwacht (de rondvis komt vrij van
de bodem en verspreidt zich meer), zeer minimaal zodat maar incidenteel
's nachts werd gevist.
Gedurende de experimenten was het verheugend om waar te nemen dat, naast
de gesubsidieerde "spannen", er ook een aantal spannen voor zich zelf
bezig waren te trachten deze visserijmethode onder de knie te krijgen.
Vooral vissers uit Den Oever, en ook uit Urk, hebben zich deze nieuwe
visserijmethode eigen gemaakt en daarbij goede resultaten geboekt.
Al gauw bleek echter dat, bij het vissen in de wintermaanden op de
vlakke grond, de Duitse spanzegenvissers, die met een andere zegen visten,
betere resultaten behaalden. Alhoewel deze Duitse kollega's, die in
Lauwersoog markten en daar dan tevens bunkerden (vanwege de aantrekkelijke
brandstofprijzen), weinig toeschietelijk waren in het verklaren van hun
resultaten, was het voor onze vissers toch niet zo'n grote opgave daar
achter te komen. Zij kochten een komplete spanzegen direkt bij de fabri
kant in Duitsland. Deze Duitse spanzegen, afgebeeld in de figuren 9» 10
en 11 is uitgerust met een rubber-schijven pees, speciaal voor de vlakke
grond.
Diverse spannen werden nu als volgt uitgerust. Het ene schip met de zgn.
Deense spanzegen, speciaal voor "scherpe" bodemkondities, en het andere
schip met de Duitse spanzegen, speciaal voor de vlakke grond.
Het originele Duitse ontwerp (zie figuur 9) laat zien dat deze zegen
(vooral het voornet) uit relatief licht materiaal is vervaardigd.
(210/66). De kap is ruim van opzet en voorzien van diverse "banden"
(insnoeringen). Deze spanzegen is opgebouwd uit vier soorten maaswijdten;
bij de Deense spanzegen waren dit er twee.
Van vissers die met de
Duitse spanzegen gingen vissen waren de resul
taten zeer goed te noemen. De enige klacht die zij uitten was dat zij
het netwerk aan de lichte kant bevonden. Op verzoek van de diverse vis
sers hebben de nettenfabrikanten deze Duitse spanzegen op een aantal
punten gemodificeerd. Zo werd o.a. het net hier nagemaakt maar uit
zwaarder materiaal vervaardigd..Ook werd een "vereenvoudigde" versie
ontworpen, waarin maar twee maaswijdten voorkwamen en ook de "banden"
ontbraken (zie figuur 12).
Zoals reeds eerder werd vermeld is de spanzegen-visserijmethode een
specifieke dagvisserij. Daarbij worden de beste resultaten verkregen
als het water helder is. 's Nachts wordt met een dergelijk vistuig wei
nig gevangen. Op de geavanceerde visopsporings- en registratie apparatuur,
veelal voorzien van bodemvergroter of loupe, is duidelijk waarneembaar
dat rondvis bij het donker worden vrij van jie bodem komt. De vis reageert
dan bijna niet meer op het zgn. "herding" effekt van de over de grond
gesleepte kabels van de spanzegen.
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Resultaat sterk verminderde vangstJ
Dit is een analoge ervaring van de specifieke ronöviskotters die met de
bordéntrawl vissen. De spanvissers die 's nachts met een rondvisspannet
vissen behalen dan veelal betere resultaten. Dit ook omdat de vangopening hiervan groter is dan van een spanzegen.
De wintermaanden van 1979/80 (vissend op de vlakke grond) gaf het
beeld te zien dat diverse spanners overdag met de Duitse spanzegen (zowel
met de originele als met de gemodificeerde) visten, en *s nachts met
een rondvisspannet. Er zijn diverse soorten en uitvoeringen van spannetten. Het is in het kader van dit artikel niet interessant daar ver
der op in te gaan.
Daar het aantal beoefenaars van de spanzegenvisserijmethode nog steeds
toeneemt, kan gekonkludeerd worden dat het introduceren van deze visserij
methode een sukses is gebleken. Ook de toeleveringsbedrijven voor
visserijmaterialen hebben op deze ontwikkeling ingehaakt.
Diverse modifikaties aan de vistuigen zijn door het bedrijfsleven onder
zocht en ook toegepast.
De laatste ontwikkeling is nu dat voor het vissen op scherpe grond
diverse spanners niet meer met het Deense net vissen, maar met een zgn.
"bobbintrawl". Deze is in figuur 13 en 1^ weergegeven. Speciaal in het
ontwerp en uitvoering van voortuig en klossenpees zijn al veel varianten
toegepast en verdere verbeteringen zijn niet denkbeeldig.
De maaswijdte van de kuilen van de diverse spanzegens zijn meestal 10 cm.
Het is betreurenswaardig om te vernemen dat er vissers zijn die deze
kuil vervangen door één met een maaswijdte van maar 8 cmj Het is een
duidelijke zaak dat dit een vermindering van de selektiviteit tot
gevolg heeft. Uit wetenschappelijke berekeningen, op grond van aanvoercijfers, blijkt dat de in de vangst voorkomende jaarklassen kabeljauw
al reeds op jonge leeftijd vrijwel geheel worden weggevangen (ook bij
een sterke jaarklasse). Het vangen van kabeljauw (gul) op een te jonge
leeftijd moet o.a. om redenen van instandhouding van de visstapel
vermeden worden. Dit kan bereikt worden door o.a. een vergroting van
de maaswijdte toe te passen.

DE INRICHTING EN UITRUSTING VAN SCHEPEN VOOR DE SPANZEGENVISSERIJMETHODE
Voornamelijk door de eigenaars van de garnalenkotters uit Den Oever
en de kleinere kotters (platvis) uit Urk wordt de spanzegenvisserij met
sukses uitgeoefend.
N.B. Gezien hun resultaten en de over het algemeen lage bedrijfs
kosten van de schepen die deze methode uitoefenen, wordt er
serieus gedacht aan het inzetten van grotere en zwaardere
eenheden (1100 kW (= ca.1500 pk) boomkorvaartuigen)...J
Ook voor deze visserijmethode geldt dat het uitoefenen ervan speciale
voorzieningen aan boord vereist.
De spanzegen, voorzien van een klossenpees, is op een schip zonder
nettentrommel bijna niet te behandelen. Een ruim bemeten nettentrommel
is dan ook een eerste vereiste. (Gedacht moet worden in de orde van
grootte van: lengte tussen de schilden ca. 2,3 - 2,5 m en de diameter
van de schilden ca. 1,5 m).
Een nettentrommel vergemakkelijkt de procedure van het halen en uit
zetten van het net en komt de veiligheid van het veelal beperkt aantal
opvarenden ten goede.

Afhankelijk van de technische outillage van het vaartuig en de beschik
bare financiële middelen kan een nettentrommel elektrisch, hydraulisch
of mechanisch worden aangedreven. Laatstgenoemde methode gebeurt dan
met behulp van een "draad", aangedreven door de vislier.
Dit is een eenvoudige, goedkope en vaak ook doeltreffende oplossing.
Technisch gezien echter is het geen fraaie oplossing en ook de veilig
heid van deze manier van aandrijven laat nogal te wensen over. Het
elektrische- of hydraulische aandrijfsysteem, alhoewel aanzienlijk
kostbaarder, verdient qua betrouwbaarheid en veiligheid de voorkeur.
Vooral aan boord van de garnalenvaartuigen die op deze visserijmethode
zijn overgeschakeld is de bergingskapaciteit van de vislijntrommels
beperkt. In veel gevallen kan de voor de spanzegenvisserijmethode
benodigde hoeveelheid vislijn niet op één van deze trommels geborgen,
laat staan ook nog de vrij veel ruimte innemende kabels, etc.
Het alternatief voor de kabels is dan echter dat zij ook op de netten
trommel geborgen kunnen worden.
Er zijn een aantal mogelijkheden die tot een oplossing van het bergings
probleem van de vislijn kunnen leiden:
1)

In het meest extreme geval kan gedacht worden aan het aanschaffen
van een geheel nieuwe aangepaste vislierinstallatie.
Er zijn echter oplossingen te bedenken die net zo effektief doch
aanzienlijk goedkoper zijn zoals:

2)

Indien de technische mogelijkheid van het vergroten van de bestaande
vislijntrommel(s) aanwezig is, biedt deze oplossing een afdoend
alternatief.
In meerdere gevallen is iets dergelijks ook uitgevoerd.

3)

In het geval dat beide voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn
kan gedacht worden aan het plaatsen van een aparte vislijntrommel
speciaal voor berging van de vislijn e.d. voor de spanzegenvisserij.
Deze trommel kan eventueel voorzien worden van een eigen aandrijfen bedieningssysteem (kostbaar). De trommel kan ook zodanig voor de
bestaande vislier worden geplaatst dat deze hier vanaf met een
ketting kan worden aangedreven. Het aandrijvende kettingwiel is dan
op één van de trommels van de vislier bevestigd.
De bediening van de aparte trommel geschiedt nu met het bestaande
bedieningssysteem van de vislier. Door de kettingwieloverbrenging
zó te kiezen kan de haalsnelheid van de aparte trommel afgestemd
worden op de haalsnelheid van de lier van de "spanmaat".
Dit is essentiëeli
Dit alternatief is een goede en financieel aantrekkelijke oplossing.
De hulptrommel kan voor het uitoefenen van een andere visserij
methode (bijv. garnalenvisserij) snel verwijderd worden.
Deze oplossing wordt op meerdere schepen toegepast (zie figuur 15)-

Het vissen met de spanzegen vereist goede visopsporings- en registratieapparatuur. Het is uiterst belangrijk voor de schippers over zo goed
mogelijke momentane informatie van de situatie juist boven en op de
zeebodem te beschikken. De veelal kleine vissersschepen (garnalenvaar
tuigen) waren niet zo up- to-date uitgerust. De meeste spanzegenvissers
zijn dan nu ook voorzien van geavanceerde echoloden met een boderavergroter en/of visloupe.
De geregistreerde informatie op de schrijvende bodernvergroter is blijvend
en kan altijd weer worden "teruggezocht". *0ok als de schipper ten ge
volge van andere werkzaamheden in de brug (zoals navigatie e.d.) het
instrument niet kontinu kan bekijken, kan hij, na de bestudering van de
informatie achteraf hierop zijn beslissingen voor de eventuele volgende
trek baseren.
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De informatie die met een visloupe verkregen wordt is niet blijvend.
Een kbntinue observering van de visloupe zou dus noodzakelijk zijn,
wat veelal bij een eenmans-brugbezetting niet mogelijk is. Een vis
loupe geeft echter in sommige gevallen wel meer informatie, zoals
bepaalde "bodemvertekeningen", die op een schrijvende bodemvergroter
niet geregistreerd wordt. Dit is vooral het geval bij het zoeken naar
vis, dus stomende.
Uit de praktijk zijn gevallen bekend dat men bij het zoeken naar yis
afgaande op informatie van de visloupe ging uitzetten en een goede
vangst behaalde. Op de schrijvende bodemvergroter van kollega-vissers
werd niets geregistreerd, deze zochten dan ook verder.
De mogelijkheden van of alleen de schrijvende bodemvergroter of alleen
de visloupe of beide zijn in de visserij van toepassing.
Het is ter beoordeling van de schipper wat voor hem het beste is.
Het hebben van beide systemen biedt echter wel de meeste mogelijkheden.
In de inleiding is er reeds op gewezen dat de spanzegenvisserij met een
relatief lage vissende snelheid moet worden uitgeoefend (snelheid ge
meten over de bodem tussen 1,5 en 2,5 kn). Ook is reeds in vroegere
rapportering (en publikatie) gesteld dat de trekkracht per vislijn
ca. 20 kN (= ca. 2 tonf.) moet bedragen. Binnen deze marges funktioneert
de spanzegenvisserijraethode zo optimaal mogelijk.
Om zowel de snelheid als de trekkracht te kunnen registreren zijn een
loginstallatie en trekkrachtregistratie-apparatuur nodig. Dit zijn
instrumenten die op de kleinere vaartuigen meestal niet aanwezig zijn.
Bij het overschakelen naar de spanzegenvisserijmethode werd op al deze
schepen trekkrachtregistratie-apparatuur (zowel elektrisch als hydrau
lisch) geïnstalleerd. Deze apparatuur is qua investering niet te duur
en tevens eenvoudig te installeren. Het aanschaffen en installeren van
een loginstallatie voor het bepalen van de snelheid over de grond
(Doppler-log), vergt een grotere investering (ook de inbouw ervan) en
is vaak om die reden op de schepen -die de visserij met de spanzegen
beoefenen niet aanwezig. Het installeren echter van een loginstallatie
die de snelheid door het water aangeeft (aanzienlijk goedkoper) biedt,
bij een juist gebruik, goede perspektieven.
Als de trekkracht per vislijn op ca. 20 kN (ca. 2 tonf) wordt gehouden
impliceert dit tevens dat in veel gevallen binnen de snelheidsmarge
wordt geopereerd. De ervaring heeft echter geleerd dat de max. waarde
van 20 kN (2 tonf.) per vislijn niet als een bindende waarde moet worden
beschouwd. Er komen omstandigheden voor die vereisen dat om de snel
heid van het vistuig te kunnen handhaven de trekkracht per vislijn naar
een hogere waarde moet ca. 25-30 kN (2,5 - 3 tonf.).
In konkreto is dit het geval als er op "slappe" grond wordt gevist.
Ook is dit het geval als men tijdens het vissen op "droger" water komt
(minder diep). De eerder uitgevierde vislijnlengte blijft veelal
gehandhaafd met als gevolg dat hierdoor meer vislijnlengte kontakt met
de bodem krijgt. Dit geeft een toename van de wrijvingsweerstand,
zodat de snelheid af zal nemen. Om die te kunnen handhaven zal er meer
vermogen aan de schroef moeten worden toegevoerd met als resultaat een
hogere vislijnbelasting.
Het zal duidelijk zijn dat voor deze visserijmethode niet alleen trekkrachtregistratie-apparatuur belangrijk is, maar dat ook een loginstal
latie een uitermate nuttig instrument kan zijn.
»

De praktijk van de spanzegenvisserij laat zien dat vangsten van een
paar honderd manden rondvis per trek regelmatig voorkomen. Het verwer
ken van deze vangsten rondvis is voor het gering aantal opvarenden een
zeer arbeidsintensieve bezigheid.
Het gevolg is dan ook geweest dat er door de spanzegenvissers al snel
naar de mogelijkheid van het machinaal strippen van de vangst werd
gezocht. De meeste van deze schepen zijn nu uitgerust met een rondvisstripmachine. Een ontwikkeling die is toe te juichen. Het mechanisch
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strippen van rondvis geeft, binnen een bepaalde grootte-marge, weinig
problemen. Er moet echter wel goed opgelet worden dat niets in de
buikholte van de vis achterblijft. Indien het laten ontbloeden, spoelen
en uitlekken van de vangst niet goed wordt uitgevoerd kan dit zeer
nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het produkt geven. De aanwezige
(vaak beperkte) outillage van het betrokken vissersvaartuig en het
gering aantal opvarenden zijn faktoren die, vooral bij grote vangsten,
de mogelijkheden en effekten van genoemde proceshandelingen nadelig
kunnen beïnvloeden.
De bewerkingen die de vis ondergaat vóór het koelen c.q. vriezen, wordt
de voorbehandeling genoemd (zie: "Conservering van vis door toepassing
van koude aan boord van vissersschepen" van J.J. Bronsveld).
Kwaliteitsvermindering, ontstaan door een onjuiste of niet toegepaste
voorbehandeling, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Ook niet door
toepassing van de beste koel- of vriesmethode.
Zoals elke visser zich nog uit zijn
opleidings- periode kan herinneren
(of niet?) verdient het aanbeveling om de vis zo snel mogelijk na de
vangst te verwerken (problematisch bij grote vangsten). Als het strippen
gebeurt voordat de lijkstijfheid (rigor-mortis) intreedt, kan de vis
beter leegbloeden. Na het strippen moet de vis direkt vakkundig in
"ruim" stromend water gespoeld worden om de slijm- en bloedresten af
te voeren. Het verdient tevens aanbeveling om de vis tijdens het spoelen,
of daarvóór, enige tijd in het waterbad te houden. Het water zal de dan
nog aanwezige bloedresten aan de vis onttrekken. Het ontbloeden dat
plaatsvindt tijdens het strippen en spoelen van de vangst zal doelmatiger
geschieden als dit gebeurt bij een lage temperatuur (temperatuur spoel
water!). Indien de vis moet ontbloeden bij een temperatuur hoger dan
5 C zal bloedstolling (coagulatie) optreden, waardoor het ontbloeden
wordt tegengegaan. Het is bekend, dat Deense rondvissers de vangst
vaak in gekoeld zeewater spoelen (zeewater met ijs erin)J
Alvorens de gespoelde vis in het visruim wordt opgeijsd verdient het
aanbeveling deze in het visruim eerst enige tijd uit te laten lekken.
Deze technologische uiteenzetting beoogt te benadrukken dat om tot een
kwaliteitsprodukt te komen (wat toch elke visser nastreeft) bepaalde
regels in acht moeten worden genomen. Het, vanwege de vaak grote
vangsten, snel spoelen van de rondvis in manden is een verre van toerei
kende methode, die echter veel wordt toegepast. De klacht van de
spanzegenvissers (oorspronkelijke garnalenvissers) is dat hun aange
voerde produkt niet die kwaliteit heeft die zij zelf zouden wensen.
Ook realiseren zij zich dat er aan de voorbehandeling van de vangst
iets mankeert. Als de lijn van de technische ontwikkeling verder wordt
gevolgd, houdt dit in dat, na de door de meeste "spannen" aangeschafte
stripmachine, er nu ook een spoelmachine aan boord moet komen, die
aan genoemde richtlijnen voldoet (Een dergelijke installatie is op veel
Deense rondvisschepen te vinden). Voor de relatief kleine bemanningen
van de spanzegenvissers zou dit arbeidskundig gezien een zeer aan
trekkelijke en goede oplossing zijn, en het komt tevens de kwaliteit
van het produkt ten goede. De ouderwetse methode, nog steeds toege
past op de specifieke rondviskotters, voldoet echter ook uitstekend
alhoewel deze wel meer arbeidsintensief is. Eén van de vakken van de
vislast wordt met de dekwas-leiding (gedeeltelijk) met water gevuld.
Na het strippen wordt hierin de rondvis gedeponeerd. De bewegingen
van het schip en het stromende zeewater zorgen ervoor dat de vis goed
gespoeld wordt. Te lang mag de vis in het spoelvak niet blijven om
zodoende eventueel "rijen" ervan te voorkomen.
Ook kan, vooral 's zomers, ijs in het spoelvak worden gebracht om de
temperatuur van de vis laag te houden.
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Resumerend kan gesteld worden dat de resultaten van de spanzegenvisserij
niet alleen afhankelijk zijn van een visnamig vistuig en goede regisstratie-apparatuur, maar in zekere mate ook van voorzieningen aan dek,
die de kwaliteit van het produkt mede kunnen bepalen.
De zorg echter die de opvarenden aan het verwerkingsproces moeten be
steden, ook met diverse voorzieningen aan dek, blijft toch de belang
rijkste faktor.
Het strippen van rondvis met een stripmachine geeft het beste rendement
als de rondvis naar grootte gesorteerd aan de machine wordt toegevoerd.
Dit vraagt wat extra arbeid van de opvarenden maar het komt uiteindelijk
de kwaliteit van het produkt ten goede. De stripresultaten zijn beter
door sortering vooraf (machine afstellen), de vis komt dan gesorteerd
in het visruim en daarna ook in de visafslag waar het sorteren kan
komen te vervallen.
De ,s extra arbeid"die verricht moet worden bij het vooraf sorteren zal
door een goede dekindeling en -uitrusting geheel gekompenseerd kunnen
worden. Het kan zelfs een verbetering van de werkomstandigheden betekenen.

NABESCHOUWING
Getracht is in dit artikel een overzicht te geven van de ontwikkeling
van een visserijmethode die, na de introducering ervan in de Neder
landse visserij, een sukses is gebleken te zijn.
Deze ontwikkeling was dusdanig dat het een onmogelijkheid bleek te zijn
om alle door de vissers en bedrijfsleven uitgevoerde modifikaties aan
vistuig e.d. te vermelden en in tekening te brengen.
De ontwikkeling is ook nu nog niet gestopt, zodat bij het verschijnen
van dit artikel diverse details alweer achterhaald kunnen blijken te zijn.
De in de spanzegenvisserij geïnteresseerde visser kan, mede aan de hand
van dit artikel, voor zichzelf bepalen welke voorzieningen hij op zijn
schip moet treffen om deze methode te kunnen uitoefenen.
Diverse schepen bezaten geen enkele voorziening voor deze visserijmethode.
Ondanks dit hebben deze eigenaars zich hiervan niet laten weerhouden,
en hebben behoorlijke investeringen gepleegd. De resultaten van de
spanzegenvisserij zijn bekend; de investeringen zijn niet voor niets
geweest.
In het begin van dit artikel is gesteld dat de spanzegenvisserijmethode
een relatief weinig energie-behoevende methode is. Gezien in het
kader van de huidige (energie) situatie klinkt deze uitspraak erg
aanlokkelijk. Haar wat zijn de feiten?
Inderdaad wordt deze uitspraak door de beoefenaars van de spanzegenvisserij
onderschreven. Dit is een belangrijk gegeven. De bezuiniging aan
energie uit te drukken in een percentage blijkt, ook na bestudering van
cijfermateriaal van het L.E.I., niet zo eenvoudig te zijn.
Er is materiaal van een bepaald schip dat tegenstrijdig lijkt aan de
uitspraak. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de verhouding
visuren ten opzichte van stoomuren bij de spanzegenvisserij geheel
anders ligt dan bij de visserijmethode die ervoor werd uitgeoefend.
Voorlopige analyses van een ander schip onderschrijven de uitspraak.
Per zeedag omgerekend was het brandstofverbruik, van een kotter welke
vóór de spanzegenvisserij de visserij met de bordentrawl op rondvis
uitoefende, met ca. 35^ afgenomen. Ook dit percentage geeft echter om
bovengenoemde redenen een versluierd beeld. '
Bij het tot standkomeii van dit artikel zijn informaties en adviezen van
diverse toeleveringsbedrijven voor visserijmaterialen, de Afdeling Visserij
van het LEI en medewerkers van de Afdeling Technisch Onderzoek van het
RIVO de heren N.J. Pronk, A. Kraayenoord en W. van der Hak onontbeerlijk
geweest. Hiervoor hartelijk dank.
IJmuiden, 6 november 1980
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