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Introductie 
De Seewing is een alternatief garnalenvistuig dat zich van een traditioneel boomkor tuig 
differentieert doordat de boom de vorm heeft van een vleugel en een wiel verwerkt zit in de sloffen 
(figuur 1,2). De vleugel zorgt voor een neerwaartse druk waardoor er minder gewicht noodzakelijk is 
om het tuig op de bodem te krijgen. Verder is het dankzij deze neerwaartse krachten mogelijk om 
met de Seewing met een beperkt gewicht in dieper water te vissen. Uiteindelijk is het idee dat de 
gestroomlijnde vorm van de wing, het lagere gewicht van het tuig en de roterende wielen resulteren 
in minder bodemcontact en een beduidend lager brandstofgebruik. Daarbij is bij een Seewing sprake 
van een kleinere verticale netopening (dan bij boomkor), wat ook zou kunnen bijdragen een 
gereduceerd brandstofgebruik.  
 
Uit de praktijk blijkt dat het brandstofverbruik aanzienlijk minder is, waar visser 1 aangeeft dat zijn 
verbruik van 5.5 ton is gereduceerd naar 4 ton per week, laat een tweede visser zien dat zijn verbruik 
van 6.5 ton is gereduceerd naar 4.5/5 ton per week. Dit zou een afname van ongeveer 30% 
inhouden. Hoewel het tuig momenteel door enkele vissers succesvol in de praktijk wordt gebruikt 
zijn er ook enkele problemen ervaren.  
 
Op ondiep water ondervinden een aantal vissers een verminderde visnamigheid met het gebruik van 
de Seewing ten opzichte van een traditioneel (boomkor) tuig. Verwacht wordt dat dit te maken heeft 
met de hoek waarin de vislijn staat ten opzichte van de Seewing. Deze hoek bepaalt de stand van de 
vleugel en heeft waarschijnlijk direct effect op de neerwaartse druk. Daarnaast wordt gesuggereerd 
dat de Seewing zichzelf ingraaft op een zachte bodem, mogelijk gerelateerd aan de vissnelheid en de 
richting van kracht van het getij. De zuidelijke Noordzee heeft een ongelijke bodemstructuur met 
veel geulen, ondieptes en onderwaterduinen. Voornamelijk op deze ongelijke ondergrond worden 
problemen ervaren met het gebruik van de Seewing waarbij de vangsten van de Seewing aanzienlijk 
minder waren ten opzichte van de traditionele tuigen. Een aantal vissers heeft door deze problemen 
de Seewing vervangen door een traditioneel tuig. Om de werking van de Seewing beter te begrijpen 
is besloten om een schaalmodel van de Seewing in een tank in het Visserij-Innovatiecentrum 
Zuidwest Nederland te Stellendam te testen2.  

http://www.visserijinnovatiecntrum.nl/
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Schaalmodel 
Door het testen van een schaalmodel van het tuig in een proefopstelling kan er nauwkeurig gekeken 
worden naar het ‘Gedrag’ van het tuig onder verschillende omstandigheden. Met het systematisch 
testen en nabootsen van verschillende omstandigheden en instellingen kan effectief gezocht worden 
naar een oplossing voor de problemen die ervaren worden.  
 
Voor de testen in het Visserij-Innovatiecentrum is een schaalmodel van de Seewing ontwikkeld 
(Figuur 1, 2). Hierbij is een schaal van 1 op 4 aangehouden om de afmetingen van het tuig binnen de 
afmetingen van de tank van het innovatiecentrum te houden. Het concept van de Seewing is 
ontwikkeld door de VCU, het gebruikte schaalmodel is door Van Wijk gemaakt. Voor realistische 
testen is er naast de Seewing een bijpassend garnalennet op schaal gemaakt. Hoewel er getracht is 
alles op schaal te maken zijn er enkele kleine verschillen. De klossenpees van het schaalmodel is in 
verhouding wat langer. Verder is het netwerk niet op schaal, dusdanig kleine mazen zijn niet 
verkrijgbaar. In het huidige schaalmodel is er daarom 10mm netwerk gebruikt. Van de OD3 en de 
GO58 is informatie ontvangen zodat het net, inclusief tuig, is opgehangen op dezelfde manier als 
deze twee schepen het in de praktijk hebben. 

 

 
  

Figuur 1. Schematische tekening dimensies schaalmodel Seewing 



      

 
Proeven in de tank 
Op vrijdag 25 november 2016 kwamen vissers en onderzoekers samen in het Visserij-
Innovatiecentrum bij de haven van Stellendam om het schaalmodel te testen in een testsysteem 
(Figuur 3). Dit testsysteem bestaat uit een grote waterbak opgebouwd uit grote betonnen 
stapelblokken. De bak is 32,8 meter lang, 3,2 meter breed en 2 meter hoog, de bodem is bedekt met 
30 cm zand. Door middel van camera’s is het hier mogelijk om te kijken hoe de Seewing en het net 
zich onderwater bij verschillende afstellingen gedraagt. De beelden kunnen ter plaatse worden 
geanalyseerd (figuren 4,5). Opnames van de testen met de Seewing zijn terug te kijken op de 
website www.visserijinnovatiecentrum.nl. 
 
  

Figuur 2. De op schaal gemaakte Seewing. 

Figuur 3. Het net wordt getest in het testsysteem; een langwerpige bak met water, hier kan een 
schaalmodel op de juiste snelheid voortgetrokken kan worden om de praktijksituatie na te bootsen. 

http://www.visserijinnovatiecentrum.nl/


      

 

Voor het testen is er eerst met de vissers een inventarisatie gemaakt 
van de stand van zaken. Bij testen de dag ervoor bleek een kant nog 
omhoog te trekken; de aanwezige vissers merkten op dat dit 
waarschijnlijk veroorzaakt werd door de afstelling van de Seewing. De 
hoek van de Seewing ten opzichte van de vislijn moet gemeten worden 
op de onderplaat van het tuig (figuur 6). Bij voorgaande testen was dit 
mogelijk op de bovenzijde van de plaat gemeten, waardoor de afstelling 
eerdere testdagen misschien niet optimaal was.  
 
Na kort overleg gingen de aanwezigen naar de tank om te kijken naar 
het model. Ter plekke werd er bepaald wat er verbeterd en getest 
moest worden. Er werd besloten om te variëren met de kracht die het 
net op de Seewing uitoefent, hierbij werd er getest onder verschillende 
snelheden met grotere en zwaardere “vangsten” in de kuil. Het tuig 
werd vervolgens onder verschillende omstandigheden getest. 
 

Figuur 6. Het meten van de 
hoek van de Seewing ten 
opzichte van de vislijn 

Figuur 4. Het analyseren van de beelden. 

 

Figuur 5. Meerdere camera’s laten de vissende Seewing van verschillende hoeken zien, in deze trek (trek 6) zakt het tuig 
weg in het sediment. Dit is voornamelijk zichtbaar op camera 2  

1 2 3 



      

Resultaten 
Tabel 1 geeft een samenvatting weer van de geteste variabelen en de bijhorende resultaten. Tijdens 
de eerste test hing het tuig in een hoek van 12 graden ten opzichte van de sprankel en in de overige 
trekken hing het tuig in een hoek van 15 graden ten opzichte van de sprankel. De Seewing heeft 
tegendruk van het netwerk nodig om optimaal te functioneren. Dit werd ook opgemerkt met eerdere 
testen waarbij veel pluis (meer tegendruk) aan het netwerk bevestigd was. 
 
Tijdens het testen bleek de optimale snelheid, om genoeg tegendruk te creëren, tussen de 3 en de 
3,5 knoop voor een optimale positie van de Seewing. Echter was het niet mogelijk om 
getijdenstroom te simuleren in de tank, terwijl betrokken vissers van mening waren dat dit wel 
degelijk invloed zou kunnen hebben. In stilstaand water zou de snelheid daarom minimaal 3 knopen 
moeten zijn, maar indien er met het getij (stroom) mee gevist wordt dan heeft het net minder 
weerstand en werkt de Seewing niet optimaal. Er zal dan harder gevaren moeten worden om 
voldoende weestand van het netwerk te creëren (min de weerstand van de bodem). 
 

Conclusie 
In de tank lijkt te Seewing optimaal te functioneren bij een snelheid van 3,5 knopen. Betrokken 
vissers zijn het er over eens dat de snelheid door het water 3,2 – 3,3 knopen moet zijn om het net 
optimale tegendruk te geven om de Seewing in positie te houden. Indien er met het tij mee gevist 
wordt moet er dus harder gevaren worden om de optimale tegendruk van het tuig te verkrijgen.  
 
 
 
 



      

Tabel 1. Resultaten van de proeven met de Seewing op 25 november 2016 in het Visserij-Innovatiecentrum Zuidwest Nederland 

Proefnr. Snelheid Hoek Vislijn Instelling vleugel Toevoeging Observaties 

1 3 kn 4x Waterdiepte 12 Graden  • Seewing blijft niet volledig stabiel aan de grond, na een heuvel komt één kant kort 
los van de bodem. 

• Stand van de Seewing beïnvloedt ook de onderpees aldus een van de aanwezige 
vissers. 

• Onderpezen liggen over de klossen heen 
• Als de Seewing achterover hangt werkt deze als een ploeg 

2 3 kn 4x Waterdiepte 15 Graden  • Rechterkant liet even los van de bodem 
• Seewing bleef beter aan de grond t.o.v. proef 1 
• Het creëren van ongelijkheden (heuvels) op de bodem van de bak zou een reëler 

beeld geven 
3 3 kn 4x Waterdiepte 15 Graden  • Achter plaat Seewing gaat door het zand, het geheel wordt iets achterover 

getrokken 
• Seewing volgt ongelijkheden in tank en komt niet meer los van de bodem na hobbel 
• Volgende trek testen met meer “vangst” in de kuil 
• Wier in de mazen van het net heeft een effect dat moeilijk te simuleren is in de tank 

(blazen) 
4 4 kn 4x Waterdiepte 15 Graden  • Seewing blijft aan de grond, ondanks hogere snelheid 
5 4 kn 4x Waterdiepte 15 Graden 12L emmer 

in kuil voor 
extra 
weerstand 

• Emmer in kuil heeft geen effect op grondcontact Seewing 

6 3 kn 4x Waterdiepte 15 Graden 12L emmer 
in kuil voor 
extra 
weerstand 

• Door lagere snelheid en grotere weerstand net (emmer) zaken wielen verder in de 
bodem 

7 2 kn 4x Waterdiepte 15 Graden  • Onderpees en net lagen over klossenpees, waarschijnlijk door te lage snelheid. 
• Wiel Seewing zakt niet zo ver weg in bodem 

8 3 kn 4x Waterdiepte 15 Graden 2,7kg stenen 
in kuil 

• Seewing ligt opnieuw iets meer achterover door grondcontact stenen in de kuil 

9  4x Waterdiepte 15 Graden 2,7kg stenen 
in kuil, 
sporen in 
bodem 
gevlakt 

• Onderpees ligt opnieuw over de klossen 

10 2.5 kn 4x Waterdiepte 15 Graden 2,7kg stenen 
in kuil 

• Onderpees zeer dicht op klossenpees maar niet er overheen 



      

Aanvullende toekomstige proeven 
Na afloop van de proeven is er meer duidelijkheid over de snelheid waarmee gevaren moet worden 
om het net optimaal te kunnen gebruiken. Er is echter nog geen duidelijkheid over hoe het net zich 
onder andere omstandigheden gedraagt. Enkele openstaande vragen zijn daarom nog: 
 

1. Wat zijn de eigenschappen van de Seewing als deze op de afgaande helling van een 
onderwaterduin bodem vist?  

 
Een afgaande helling kan mogelijk invloed hebben op de hoek waarin de Seewing staat, daarnaast 
kan het achterste gedeelte door het zand gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer bodemvuil 
tussen de vangst aangetroffen wordt. 
 

2. Wat zijn de eigenschappen van de Seewing als deze op een ongelijke bodem vist?  
 
Er zal verder getoetst moeten worden om te kijken hoe de Seewing reageert als er over een heuvel 
op de zeebodem gevist wordt. Hierbij moet er in de bak een ongelijke bodem, met bij voorkeur 
meerdere heuvels na elkaar, moeten worden aangebracht om de situatie voor de zuidelijke kust te 
simuleren. Er zal ook gekeken moeten worden of de Seewing bovenop een zandduin de neiging heeft 
om voorover te kantelen. Indien dit het geval blijkt te zijn moet er worden nagedacht over hoe dit te 
voorkomen is. 
 

3. Behoudt de Seewing zijn positie op een zachte ondergrond?  
 
De Seewing zakt weg in het sediment als er met een te lage snelheid of op een zachte ondergrond 
wordt gevist. Er zal getest moeten worden in hoeverre dit gebeurd en of het mogelijk is dat de wing 
krom wordt getrokken als deze vast loopt in zeer fijn zacht sediment. Eventueel kunnen deze testen 
worden uitgevoerd met meer gewicht aan de Seewing.  
 

4. Wat gebeurt er als één kop (wiel) volledig vast loop in de bodem (bijvoorbeeld in een 
zandduin)? 

 
Vergelijkbaar met punt 3, er moet getest worden wat er zou gebeuren als de Seewing vast komt te 
zitten door een obstakel zoals een zandduin.  

 
5. Het punt waar de onderpees aan de Seewing vast zit t.o.v de bodem heeft mogelijk invloed op 

het gedrag van de Seewing. 
 
Als het wiel in de bodem zakt is de hoek van de onderpees t.o.v de bodem anders. Dit zou vervolgens 
invloed hebben op de stand van de wing. Bij een boomkortuig met sloffen verandert deze hoek niet. 
 

6. Blijft het tuig ook aan de grond als er in dieper water wordt gevist met een lagere vis hoek? 
 
De meeste testen werden onder een hoek van 15 graden getest. In dieper water moet onder een 
lagere hoek worden gevist, hierbij wordt er minder vislijn gebruikt (2x de diepte), het blijft de vraag 
of het tuig dan alsnog aan de grond blijft. Dit is tijdens de trekken niet getest, mogelijk zou dit 
volgende keer aan bod kunnen komen. Johan heeft aangegeven dat dit moeilijk te testen is omdat de 
bak in het innovatiecentrum onvoldoende diepte heeft. 
 
  



      

7. Wat is de invloed van lichter netwerk?  
 
Aldus een van de betrokken vissers kan lichter netwerk mogelijk beter vissen. 
 
 
Overige aanbevelingen voor toekomstige testen: 

• Een camera richten op de binnenzijde van het wiel. Dit kan mogelijk een beter beeld geven. 
• Een (gopro) camera op de klossenpees richten om te onderzoeken of deze beïnvloed wordt 

door de stand van de Seewing. 

Opvolgende proeven, ongelijke bodem 
In opvolging van de eerder besproken openstaande vragen zijn er 3 opvolgende proeven uitgevoerd, 
waarbij de Seewing over een drempel heen rijdt. De drempel bestond uit een zak met schelpen die in 
het bassin werd geplaatst. De trekken lieten zien dat bij hogere snelheden boven de 4 mijl, het tuig te 
lang van de bodem loskomt. De optimale snelheid ligt ook hier bij de 3 mijl, en het tuig zal dan na de 
drempel vrijwel direct terug aan de bodem komen. Ook als er maar aan een kant van het tuig een 
obstakel werd geplaatst, bleef de andere kant keurig aan de grond. Sommige vissers gaven aan in de 
praktijk met 4 mijl te vissen, deze test was dus een bevestiging dat dit niet goed werkt.  
 
Tijdens deze trekken was er eerst geprobeerd te vissen met een hoek van 1 op 3 in de vislijn, hierbij 
ging de Seewing zweven na het passeren van de drempel. Vervolgens is de hoek terug gezet naar 1 
op 4, dit ging beter. De vleugelstand is op 15 graden gehouden en in de kuil zat een drijfbal met een 
doorsnede van 10cm.  
 

 
Er is ook geprobeerd de Seewing vast te laten lopen door twee zakken met schelpen (circa 25-30cm) 
boven elkaar te leggen, om te kijken of er een mogelijkheid is dat de seewing wordt krom getrokken 
door obstakels. Dit was tevergeefs aangezien het tuig niet wilde vastlopen en gewoon over de hoogte 
van twee zakken heen werd getrokken.  
 
 

 

Europese Unie, Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij 
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