
PRAKTISEREN 
WINCHES, RADIO'S EN 
MOTORKRACHT 

Een Britse firma heeft een hy
draulische ruigpees tranducerwinch 
op de mark t gebracht die een on
onderbroken gelijke trekking uit
oefent op he t touw da t de transdu
cer met de winch verbindt. De 
t rekkracht wordt ingesteld door de 
schipper in de brug en kan alzo 
gelaten worden. Ze viert en windt 
automatisch. De t rekkracht kan 
anderzijds gemakkelijk aangepast 
worden door de schipper als ver
anderde visserijomabaodigheden dat 
n o d ^ maken. 

De winch heeft een vermogen 
van meer dan 600 meter en trek
kracht tot een halve ton. De Blip-
ringen zitten in de winch en kun
nen gemakkelijk worden schoonge
maak t nada t een der zijstukken 
werd verwijderd. 

De ononderbroken t rekkracht 
wordt bekomen door een veran
derlijke dienstpomp die met band 
vanaf de hoofdmotor kan worden 
aangedreven. Er is geen clutoh 
nodig om los te schakelen aan de 
hoogste snelheden, doordat de pomp 
op neutraal kan worden gezet zon
der oliedruk. Dergelijke opvabting 
voorkomt oververhitting zoals dit 
zou gebeuren moest er gewerkt 
worden met een vultank en een 
gewone toevoetpoanp. 

NOODZENDER 

De Deense regering heeft een be
stelling van 75.000 pond geplaabst 
bij «Ul t r a Electronics» voor 215 
dubbele frekwentie noodbakens. 
Dit is de eerste bes te l ing voor der
gelijke bakens en he t is de uit
komst van 4 .jaar studie en ontwik
keling in de ijszee. De bakens zijn 
bestemd voor he t gebruik aan 
boord van schepen die varen tus
sen Denemarken en Groenland. 

Dit is de eerste baken die nood-
uitzendingen zal verzorgen op zo
wel de mar ine a ls de liuchibvaart 
frekwenties die werken op 243 Mhz 
en 2il82 MHz terzeWdertijd. 

Gedurende de proeven haalde de 
baken 56 naut ische mij 'en afsband, 
baken bot vliegtuig op V.H.F., en 
180 zeemijlen van scihlp tot baken. 

Het is ontworpen om geplaatst te 
worden op de vloer van een red
dingsboot of een vïot maa r he t 
kan drijven wanneer he t per on
geluk overboord gaat. De bedienin
gen werden tob een sbrikb minimum 
herleid om boe te la ten da t ook 
ongeschoold persoaieel er mee over
weg kan. 

De baken kan 48 uren uitzenden 
op h a a r eigen «alkaline-cellen» 
maar er is een stroomverbindiag 
voorzien om m e t een bat ter i j van 
bui tenui t te werken. Bij de Ultra 
firma is men n u a a n he t werken 
aan een baken met 3 golflengben 
die de schipbreukelingen een veel 
beber kans zal geven als ze kan 
uibzenden op drie en zelfs meer 
golflengben terzelfdertijd en aldus 
luchtvaart , mi ' i ta ir of burgerlijke 
enz. kan bereiken. 

Dergelijke baken zal wellicht ' t 
voorwerp ui tmaken van interna
tionale wetgevingen In een niet zo
verre toekomst en sommige Skan-
dinaafse landen hebben reeds kom
missies samengesteld die de zaak 
moeten in de gaten houden 

De baken me t 3 zendgolflengten 
is kompakt genoeg om gestuwd be 
worden aan boord van een red
dingsvlot van 6 man. Het werkt 
op mar ine frekwentie voor nood
gevallen me t schepen, V.H.P. voor 

de bui-gerlijke opsporingsorganisa
ties zoals de Amerikaanse kust
wacht, en U.H.P. voor militaire 
kanalen aldus geraken de radio 
noodfrekwenties .angzamerhand 
wereldwijd. 

RADIO 

De nieuwe radioreglementen 
voor de visserij moeten ide veilig
heid op zee verbeteren door heb 
gebruik van de single-sidelband ra-
diobelefonieuibrusbing. Inderdaad 
heefb heb Bribse «Deparbemenb of 
Trade» nieuwe reglementen aan
gekondigd. 

Deze biezondere uitrusting geeft 
een groter bereik en meer selekti-
viteit bij de oproepen en laa t de 
schepen boe aubomabisoh opgeroe
pen be worden. Dib is een zeer goed 
sbesel omidab in heb biezoader aan 
boord van kleine schepen nleb per-
manenb op luisbersband ingescha
keld kan worden. 

De Engelse Posib Office Coasb 
Stations werden uibgerust met 
nieuwe zendbuigen om de nieuwe 
scheepsuibrusbingen be kunnen be
dienen. Daarbij bevindb zich ook 
eevi der voomaamsbe en groobste 
kusbsbabions en een der stabions 
heb meest gebruikt door de vissers
vaartuigen, Humlber Radio, nabi j 
Mablethorpe. 

KRACHT 

De krach t die wordt voortge
bracht door de verbranding van de 
brandstof in de motor van de trei-
ler, wordt gebruikt om he t schip 
door het water voort te stuwen 
en door de lucht. Verder wordt de
ze verworven krach t verspild in 
het voortstuwingsistelsel van he t 
schip zowel binnenin he t schip als 
rondom de schroef. Hetgeen over
blijft van de machinekamer, wwdt 
aangewend voor he t slepen van ue 
korre. Daardoor hacigt het gedeel
te van de hele voortgebrachte ma
chinekracht dat voor he t slepen 
van de korre wordt gebruikt af van 
de weerstand van he t schip in het 
water. Deze weerstand is bij 
«sleepsne'heid» veel minder dan 
men zou denken. Deze k rach t hang t 
dus verder ook nog af van de weer
stand die he t schip biedt aan de 
lucht en van de kracht die verlo
ren gaat rondom de schroef en bin
nenin de machine en he t schip. 

Ongetwijfeld kan er veel brand
stof gespaard worden en de sleep-
vaarb kan verbeberd worden. Ook 
kan de groobte van de kor verbe
terd worden zoals de doelmatigheid 
van de schroef kan worden aange
scherpt. Nochtans is he t zo, da t 
schepen die een schroeifbuis bezit-
ben, een zogenaamde nozzle, reeds 
een zeer doemabige Inrichbir^ be-
zibben en dab er bijgevolg nog r.iaar 
weinig kan a a n veranderd worden. 
Daar waar schroeven be klein zijn 
b.v.b. of slecht werden geplaatst of 
niet geschikt zijn voor dienst aan 
boord van treilers, kan evenwel 
veel verbetering worden aange
bracht, zelfs tot meer dan procent. 

De t rekkracht van de trailer voor 
he t s'epen van de kor gemeten in 
kilogrammen moet worden ge
bruikt om de weersband van de 
boel be overwinnen. Deze weerstand 
is samengesteld ui t de hydrodyna-
mische sleep van he t tuig en de 
vangst veroorzaakt door haa r be
weging doorheen he t water en de 
wrijvingsweersband van h a a r aan
raking meb de zeebodem. 

Nieb de gehele sleepkradht wordt 
gebruikt. Een aanzienlijk gedeelte. 

misschien wel 40 % wordt verbruikt 
bij heb openhouden van de kor bij 
midde. van de visplanken en bij 
het overwinnen van de weersband 
van de korrebouwen. De pairvissers 
die een gewoon sleepneb brekken, 
gebruiken hun machinekrachb veel 
doelmabiger doordab heb helemaal 
wordb aangewend voor heb neb en 
de korretouwen. Daardoor is ieder 
ekonomie in de kracht die wordt 
gebruikt voor korre en korrebouwen 
een echte winst. De aJldus verwor
ven wï-isb komb dan naa r voor aJs 
besparing in de brandstof ook wel 
nog als groter s eepvaart. Er kan 

niet veel gedaan worden a a n de 
korretouwen. Hun deel in h e t ge
heel van de weersband van heb sle
pen is in ieder geval van weinig 
betekenis. Maa r dit is niet he t ge
val met de planken. Een verminde
ring van hun weerstand, van 10 tot 
15 procent van de totale weerstand 
van de boe', kan bekomen worden. 

Dergelijke vermindering in de 
sleepkracht van de planken is in 
sommige gevallen wel mogelijk 
want verschillende opmetingen to
nen aan, dat he t bereik van de ge-
dee de weersband van de planken 
tob 33 procent kan bedragen. 

IDSSE PUNTIES... 
Volgens de Britse minis ter van landbouw, F. Peart , zal de blauwe 

wijitinlg weldra op de markb verhandeld worden. Hij Kei 'dab he t onderzoek 
heeft uibgewezen dab grobe stocks in de kuStwateren voorkomen en dab het 
onderzoek eveneens heefb aangeboond dab de vis goede filets kan geven. 

Misschien kan deze visserij op blauwe wijting de andere s tocte 
toelaten zich te herstellen. iEn di t is de hoogste t i jd ! 

X X X 

De Amerkaanse kusbwaohb heefb een Pools schip meb een zeventig-
koppige bemaiming opgebrachb. Heb schip was a a n heb vissen binnen de 
twaalfmijls-aone voor de Amerikaanse Jkusb, te r hoogte van Monterey. Di t 
betekent een schending van de twaaUmijlzane tob waar de Amerikaanse 
territoriale wateren zich uitstrekken. 

Het is de eerste maa l da t een vissersvaartuig van een kommunis-
tisch land wordt opgebracht voor de Amerikaanse westkust. O p vissen 
binnen de twaalf mijl s t aa t een boete van maxümnn 100.000 dollar. 
Verder kan he t schip verbeurd worden verklaard. De aaafe zal voor

gebracht worden voor de federale gouverneur van S a n Plranclsco. 
We zijn benieuwd voor de uitspraak. 

X X X 

De grootste Britse rederij , Associated Fisheries, heeft 14 trawlers 
ui t de vaa r t genomen, 8 andere opgelegd en 2 verkocht. 

Niet tegenstaande de overheidssteun van 395.000 pond heeft de 
rederij een verUes geboekt van 1.600.000 pond in zes maanden tijd, 
eindigend einde maar t . In dezelfde periode van vorig j a a r boekte de 
rederij een winst van 4.600.000 pond. 

Da t zijn cljferB die tellen en he t is een teken a a n de waoid. 

^ ^ jL 

De bijvangsten bij de garnalenvisserij zijn zeer belangrijk. Da t weet 
iedereen. In WestTDuitsIand heefb men hieromtrent onderzoek veirlcht. I n 
1973 vertegenwoordigde de ondermaatse vis 5,4 t.h. Het aan ta l m e ^ e -
vangen kleine tong en schol ibedroeg, n a a r raming, respectievelijk 34 mil
joen en 112 miljoen stuks. 

Ook da t zijn cijfers die tellen. 

X X X 

Het Nederlandse Landbouw - Economisch Ins t i tuu t heeft een studie 
gepubliceerd met als titel : «De Nederlandse zeevisserij op de drempel 
van een nieuw tijdvak». I n De Visserijwereld van 15 mei 1.1. verscheen 
een samenvat t ing van de studie en we zij zo vrij de laats te zinnen van 
de studie over te nemen. «Zonder enige overdrijving kan worden gecon
stateerd, dat door een cumulat ie van interne en externe oorzaken van 
conjuncturele en structurele aard, de Nederlandse zeevisserij zich t h a n s 
in een wel zeer diepe, economische crisis bevindt. Hoeveel bedrijven in 
de visserij — en in de toeleverende en afnemende sector — deze periode 
van economische neergang op lange termijn zuilen overleven, kan niet 
worden voorzien. Voor de individuele bedrijven zullen de overlevings
kansen mede afhankelijk zijn van h e t in temat ionaJe en nat ionale visserij
beleid». 

Geldt d i t ook nie t ivoor ons Hand ? 
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