TH‐10 Dirkje
Soort visserij: Pulsvisserij Platvis
Week nr: 47
Datum: 21‐11‐2011 / 24‐11‐2011
Gasolie: 4713 ltr
Aantal visuren: 76 u
Weertype: Redelijk weer
Gemiddelde watertemp: 10 gr
Gebied: 32F3

Visgebied: Visgebied Kommetje en schouwendiep

Omschrijving visweek: Afgelopen vrijdag zijn we in Boulogne geweest in de flumetank. We hebben
met de schippers van de tx 68 en 19 gesproken en aan de hand daarvan zullen we een spruit maken
vanaf het bovenste gat naar de sprankel. We beginnen op het nieuwe stort bij Scheveningen. De
grond is daar vrij zacht en we zien dat de tuigen vrij vlak lopen. Maandagmorgen vroeg stopt BB kant
ermee. Kabelbreuk inwendig. Maandagavond met de reserve kabel naar zee. Dinsdagmorgen zuid in
gestoomd. We hebben bovenop de bollen van Goeree gevist en recht door de puntjes ZW in. Na een
aantal trekken de spruit losgemaakt van de sprankel en aan SB een dubbele sluiting op de middelste
gaten gezet en een 3e sluiting door de 2 heen en aan de sprankel bevestigd. Aan BB de sprankel
rechtstreeks op het 2e gat van onderen. SB kant is een stuk rustiger en daarom BB ook zo gezet. In tij
moeten we 6x de diepte steken en voortij steken we 4,5x de diepte. Dit geeft het beste beeld. Meer
als 6x de diepte voor tij geeft snokken. Donderdagmorgen met HW naar binnen. Donderdag gelost
voor 700 kg Tong en 20 kisten vis. Donderdagmiddag in Dok.

Aanpassingen of Bijzonderheden:
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Maandagmorgen Storting aan kabel. Bleek een breuk in de kabel te zitten en deze vervangen
maandagavond weer terug naar zee.
Slijtage nog steeds normaal aan de staarten
Hebben de pees extra omwoeld met groen plat aan de uiteinde van de midden
BB kant een nieuw blindpees ingehangen. Zijn benieuwd of er na al deze weken een verschil
in zit.
SB kant Strengen 1 slag gedraaid.
Steuntouwen doorgehaald aan BB en SB.
SB nieuw stuk netwerk in de buik. Klein slijtage plek.
Sluitingen van blinde pees vervangen door gekeurde.
Middenketting veranderd van de E‐kabel.

