TH‐10 Dirkje
Soort visserij: Pulsvisserij Platvis
Week nr: 42
Datum: 17‐10‐2011 / 24‐10‐2011
Gasolie: 7283
Aantal visuren: 40 + 72 = 112
Weertype: Maandag redelijk. Dinsdag en woensdag slecht binnen
Gemiddelde watertemp: 13 gr
Gebied: 33/F4
Visgebied:

1e Tussen 2 en 8 mijl tussen Hoek van Holland en voormalig Rem Eiland
2e Tussen 4 en 8 mijl kop van de strontbuis en voormalig Remeiland

Omschrijving visweek: Zondagavond vertrokken vanuit Scheveningen. Voordat we vertrokken zijn
de vleugel 2.5 graden omhoog gezet. De eerste trek zijn we bezig geweest om kijken hoeveel vislijn
we nodig hadden om het tuig rustig te krijgen. We steken ongeveer 8 x de diepte. Dit geeft een vrij
rustig beeld.
Doordat de watertemperatuur gaat zakken gaat de vangst ook iets minder worden. Dinsdagmiddag
naar binnen gegaan wegens slechte weer. We hebben de netten en kantketting gemeten en de
kantketting was 10 cm uitgelopen. We hebben er een schalm van afgehaald en een halve slag in de
ketting gegeven omdat de touwpees op een paar plekken afslijt. Ook hebben we aan bb de modules
anders en beter vastgemaakt.
Dinsdagmiddag De vleugel iets omhoog gezet met de halve tand Blz 3.
We zullen nu donderdagmiddag weer naar zee gaan voor overweekse reis
Dinsdagmiddag gelost. 450 kg Tong en 15 kisten vis
Donderdagmiddag uitgevaren vanuit Scheveningen. Omdat we constateren dat de vleugel toch iets
te hoog staat hebben we even een korte trek gedaan.
We zijn even terug naar binnen geweest en de vleugel weer terug gezet. De vleugel staat nu op Blz 5
en dat is 5 graden.
Het tuig geeft nog niet het gewenste resultaat en we zullen het tuig terug gaan zetten in de stand van
de laatste week.
We hebben zaterdagmiddag de vleugel op 1.3 graden gezet dat is Blz 8 en het is iets rustiger maar er
blijft nog steeds een kleine trilling voelbaar. De hoek is rond de 0 tot +10 graden We moeten
minimaal 8 x de diepte steken voor een iets rustiger tuig.
Aan de vangst zien we geen verschil wat we ook doen met het tuig.
De koppen van het tuig blijven rond de 0 tot 10 graden staan .
Zondagmiddag de sluitingen in de onderste 2 gaten terug gezet. Dit geeft een beter resultaat.
Als we 8 x de diepte steken hebben we het idee van een iets rustiger tuig. Zondagnacht gelost. 1100
kg tong en 21 kisten vis.
Aanpassingen of Bijzonderheden:
‐
‐
‐
‐

Aantal malen de vleugel verzet om te proberen het tuig nog beter te krijgen.
Staarten nauwelijks slijtage aan de staart.
Slag in de kantketting gemaakt omdat het touwpeesje teveel gaat slijten.
Elastieken korter op de pees gezet.

