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Samenvatting 
In het project ‘Opschalen testen Seewing in de garnalenvisserij’ is getracht door middel van het  

ontwikkelen en testen van een innovatief en experimenteel vistuig een combinatie te maken van 

ecologische waarborging en economische rentabiliteit in de garnalenvisserij. Het Europees 

Visserijfonds, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Friesland stellen middels subsidie 

de deelnemende visserijbedrijven in staat om een nieuwe milieu- en economisch vriendelijke 

visserijtechniek aan te schaffen en te testen. Onderzoek van het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ILVO) heeft aangetoond dat het vissen met de Seewing voor een verbeterde 

ecologische en economische bedrijfscontinuïteit kan zorgen. In dit rapport worden de 

wetenschappelijke resultaten van het ILVO vergeleken met de ervaringen die zijn opgedaan door 

vissers wanneer zij commercieel met de Seewing op garnalen hebben gevist. Daarnaast worden er 

suggesties gedaan hoe de Seewing aangepast en verbeterd kan worden.  
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1.  Inleiding 
Duurzaamheid is een term waar hedendaags iedereen van heeft gehoord. Het woord wordt vaak 

gebruikt en er wordt veel over gesproken. Het is echter bij weinigen bekend wat duurzaamheid precies 

inhoud.  

Wanneer men over duurzaamheid spreekt zijn er drie verschillende aspecten die belicht kunnen 

worden. De sociale, de ecologische en de economische aspecten (zie figuur 1). Deze drie aspecten 

worden ook wel de drie “P’s” genoemd; “People, Planet en Profit” (ProSea, 2013). 

 
Figuur 1: Duurzaamheid ten gevolg van een evenwicht tussen de drie P's. Bron: ProSea, 2013. 

Welk aspect van duurzaamheid de overhand heeft, verschilt per partij. Zo zijn er belanghebbende 

partijen die van mening zijn dat met duurzaamheid de ecologische waarborging van een natuurlijk 

systeem moet worden nagestreefd, anderen zijn van mening dat duurzaamheid een economisch 

gezond bedrijf hoort te bewerkstelligen, ook is er een groep die met duurzaamheid vooral de sociale 

aspecten wil belichten.  

De visserijsector heeft, na de afgifte van de NB-wet vergunning (d.w.z. de NB-wet vergunning van vóór 

het wijzigingsbesluit van 16 maart 2011, geldig tot 1 januari 2014), afspraken gemaakt met de overheid 

en natuurorganisaties over de verduurzaming van de garnalenvisserij (Hoek, 2014). Verduurzaming 

omvat onder andere technische innovaties zoals de Seewing.  

Het project ‘Opschalen testen Seewing in de garnalenvisserij’ heeft twee van de drie 

duurzaamheidsaspecten samen gebracht: het ecologische (Planet) en het economische aspect (Profit). 

De derde “P”, voor “People”, is op dit project niet van toepassing aangezien sociale aspecten van de 

visserij met de Seewing weinig tot geen sociale verschillen teweeg brengt in de garnalenvisserij.  

Door het bevorderen van investeringen middels subsidie stellen de EU, het Rijk en de provincie 

Friesland deelnemende Friese garnalenvisserijbedrijven in staat om een nieuwe milieu- en economisch 

vriendelijke visserijtechniek aan te schaffen en te testen: De Seewing. Eerder onderzoek (Verschueren 

& Vanelslander, 2012) heeft aangetoond dat dit tuig minder bodemberoering teweeg brengt en dat er 

een flinke brandstofbesparing mee kan worden bewerkstelligd. Hiermee zorgt het vissen met de 

Seewing voor een verbeterde ecologische en economische bedrijfscontinuïteit van de aan het project 

deelnemende Friese garnalenvisserijbedrijven. 
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2.  De Theorie  

2.1 Introductie 
De Seewing is bedacht door Johan Seepma (OL 5) en verder ontwikkeld in samenwerking met Roelof 

van Urk (VCU-TCD). Een aantal jaar geleden, tijdens een bijeenkomst van het ILVO werd er gesproken 

over bodemberoering en werd o.a. met vissers gesproken over mogelijke oplossingen om de 

bodemberoering van de vistuigen te kunnen verminderen. Dit heeft Johan Seepma ertoe aangezet te 

brainstormen over een mogelijke oplossing voor de garnalenvisserij aangezien het ILVO tijdens de 

bijeenkomst vertelde dat de sloffen van een tuig de meeste bodemberoering van een boomkorkotter 

veroorzaakten.  

Aangezien Johan Seepma veel Formule 1 keek in de tijd dat Jos Verstappen nog racete, kwam hij op 

het idee  om de vleugel  van het ontwerp van de racewagens van de Formule 1 in te passen in een 

experimenteel vistuig. Aangezien het vleugelprofiel ervoor zorgt dat de racewagens aan de grond 

geplakt blijven heeft Johan eenzelfde ontwerp toegepast op vistuigen in de garnalenvisserij. De 

Seewing is daar het resultaat van.  

2.2 Beschrijving methode 

2.2.1 De Seewing  
De Seewing is een innovatief vistuig voor garnalen. De gewone vispijp is in deze tuigconfiguratie 

vervangen door een vleugel met een holte (zie figuur 2) waardoor het tuig een neerwaartse druk 

ondervindt. Daarnaast zijn de sloffen van dit tuig vervangen door twee kunststof wielen. De Seewing 

rijdt hierdoor over de bodem waardoor er minder weerstand ontstaat dan wanneer sloffen 

voortgetrokken dienen te worden.  

 
Figuur 2: De Seewing (boven) en het conventionele garnalentuig (onder). Bron: VCU-TCD & De Nederlandse Vissersbond.  
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2.2.2 Werking net 
Door de neerwaartse druk van de vleugel duikt de Seewing naar de bodem zodat er veel minder 

gewicht nodig is om het gehele tuig op de zeebodem te laten komen. Dit heeft ertoe geleid dat de 

Seewing kon worden ontwikkeld met minder zware materialen en hierdoor lichter is dan de 

conventionele garnalentuigen. 

Voordat deze methode werd toegepast, was men er altijd van overtuigd dat hoe dieper een visserman 

viste, hoe zwaarder de tuigen moesten zijn om op de bodem te komen. Dit betekent ook dat de vislier 

altijd zware tuigen heeft ingehaald waardoor er meer energie verbruikt werd. 

Door de innovatie met een vleugel, blijkt dat het tuig niet zwaarder hoeft te zijn wanneer er dieper 

wordt gevist. Als er genoeg visdraad wordt gevierd komt de Seewing vanzelf op de bodem aan door de 

neerwaartse druk die de vleugel door zijn profiel ondervindt. 

2.3 Eerdere resultaten 
Deze paragraaf is een samenvatting van het eerdere onderzoek dat door het ILVO is gedaan naar de 

werking van de Seewing (Verschueren & Vanelslander, 2012). In hoofdstuk 5 zal besproken worden of 

de bevindingen van het ILVO overeenkomen met de ervaringen van de vissers, tijdens het testen van 

de Seewing gedurende het project in de praktijk.  

2.3.1 Onderwateropnames 
Gedurende haar onderzoek naar de werking van de Seewing heeft het ILVO (Verschueren & 

Vanelslander, 2012) onderwateropnames geanalyseerd. Deze opnames lieten zien dat de Seewing erg 

stabiel over de zeebodem voortbeweegt en dat de wielen zonder te haperen over de zeebodem rolden. 

Het tandprofiel van de wielen zorgde ervoor dat de wielen bleven roteren doordat de groeven licht in 

de grond grepen. Door de vorm van de vleugel, d.w.z. het uitgeholde profiel, wordt een onderdruk 

onder aan de vleugel gecreëerd waardoor de vleugel een neerwaartse druk ondervind en zo op de 

bodem blijft. Deze onderdruk zorgt er voor dat de Seewing zeer stabiel op de zeebodem rust en, 

onafhankelijk van de vaarsnelheid, de bodem blijft volgen. De diepte van het water en de hoeveelheid 

gevierde vislijn bleek hier weinig invloed op te hebben. Wat de onderzoekers tijdens dit onderzoek op 

viel was dat het bodem contact dat door de wielen werd veroorzaakt d.m.v. wervelingen, aanzienlijk 

minder was dan bij conventionele sloffen. Uit het onderzoek van het ILVO bleek dat er zo’n 60% minder 

bodemberoering was bij gebruik van de Seewing tuigen met wielen ten opzichte van de conventionele 

tuigen met sloffen (Verschueren & Vanelslander, 2012).  

2.3.2 Trekkracht 
De gemiddelde trekkracht die de vislijn ondervindt wanneer er een Seewing aan hangt is zo’n 27% 

lager dan wanneer er met conventionele tuigen wordt gevist (Verschueren & Vanelslander, 2012). Dit 

bleek ook doordat bij vergelijkende testen, waarbij aan de ene kant met de Seewing werd gevist terwijl 

aan de andere kant het conventionele tuig viste, de schipper vaak 5 tot 10 graden tegen moest sturen 

om op koers te blijven.  

2.3.3 Brandstof verbruik  
De verminderde trekkracht is mede verantwoordelijk voor het verminderde brandstof verbruik 

wanneer men met een set Seewings vist en dit vergelijkt met vissen met conventionele tuigen. De bij 

Johan Seepma van de OL 5 verzamelde gegevens lieten zien dat hij 30% minder brandstof verbruikte 

door het gebruik van de Seewing (Verschueren & Vanelslander, 2012).  

Ook grotere schepen, zoals de ZK 44, hebben een flinke vermindering in brandstof verbruik (zo’n 35%). 

Dit komt voornamelijk doordat de Seewing een flink stuk lichter is dan de conventionele tuigen 
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(Verschueren & Vanelslander, 2012), vooral wanneer men over tuigen van grotere kotters spreekt. 

Hierdoor is de brandstofbesparing relatief groter wanneer men met een grote kotter op garnalen vist.  

Het verminderde brandstofverbruik dat de Seewing tot gevolg heeft komt doordat de sleep weerstand 

van de Seewing in vergelijking met de conventionele tuigen enorm is afgenomen. Deze verminderde 

weerstand is deels te verklaren door: 

a) het verminderde gewicht van het tuig; 

b) het verschil in weerstand dat rollende wielen hebben met de slepende sloffen;   

c) de geringere verticale netopening die de Seewing heeft;  

d) en deels door de weerstandsvermindering van de vleugel in vergelijking met een vispijp.  

ILVO stelt dat de verminderde weerstand en daardoor het verminderde brandstofverbruik 

voornamelijk te verklaren is door de 18% kleinere netopening die de Seewing heeft in vergelijking met 

conventionele tuigen. Het verschil in gewicht, het verschil dat de rollende wielen teweeg brengen en 

de verminderde weerstand van de vleugel t.o.v. een ronde buis spelen ook mee in het verminderde 

brandstofverbruik. Echter, door de fijne mazen van het netwerk in de garnalenvisserij ondervindt het 

tuig in deze visserij meer weerstand. Hierdoor is het een correcte aanname dat indien de opening van 

een net kleiner is, het totale tuig minder weerstand ondervind waardoor de brandstofbesparing 

voornamelijk te wijten is aan de verkleinde verticale net opening.  

2.3.4 Vangst  
Het onderzoek van het ILVO heeft aangetoond dat de Seewing dezelfde hoeveelheid garnalen vangt 

als een conventioneel tuig (Verschueren & Vanelslander, 2012). Met betrekking tot discards (d.w.z. 

ongewenste bijvangst) is het verschil tussen de Seewing en de conventionele tuigen minder 

uitgesproken (Verschueren & Vanelslander, 2012). Bijvangst van schar en schol leek niet minder, 

echter het resultaat van het ILVO was niet sluitend. Vangst van wijting, grondel en sprot was beduidend 

(doch niet significant) minder in de Seewing. Dit komt waarschijnlijk door de kleinere netopening. 

Sprot, wijting en grondel zijn namelijk soorten die verder van de zeebodem af leven dan garnalen 

waardoor ze door de reductie van de netopening (door verlaging van de bovenpees) waarschijnlijk 

ontsnappen aan het net. Ook werden minder bodemdieren (zoals heremietkreeften, slang- en 

zeesterren) gevangen met de Seewing. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de sloffen 

vervangen zijn door de wielen waardoor minder wervelingen ontstaan waarmee deze soorten in het 

net worden gewerveld (Verschueren & Vanelslander, 2012).  
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3.  De Praktijk  

3.1 Introductie 
Bij dit project zijn drie partijen betrokken; 1. Johan Seepma (OL 5), de eerste tester en initiator van de 

Seewing, 2. De VCU in de persoon van Roelof van Urk, die Johan Seepma heeft ondersteund in het 

uitvoeren van testen met de hydrorig waaruit de Seewing is ontstaan, en 3. De deelnemende 

visserijbedrijven die de Seewing hebben aangeschaft en er in de praktijk mee testen.  

3.2 Johan Seepma: Initiator Seewing 
Het idee voor de Seewing is naar aanleiding van een bijeenkomst van het Vlaamse Instituut voor 

Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) ontstaan. Op deze bijeenkomst werd over bodemberoering 

gesproken en er werd nadrukkelijk vermeld dat de wekkerkettingen niet de grootste bodem 

beroerende onderdelen van het tuig zijn, maar dat 80% van de bodemberoering door de sloffen wordt 

veroorzaakt. Johan Seepma nam aan deze bijeenkomst deel en nam zich voor wat aan deze 

bodemberoering te doen. Johan Seepma: ‘Ik vond dat er wat moest gebeuren aan het besparen van 

brandstofkosten in de garnalenvisserij. Bodemberoering heeft een directe link met het 

brandstofverbruik van een kotter vandaar dat ik een tuig wilde ontwikkelen dat minder 

bodemberoering ten gevolg had’.  

Het vleugelprofiel van de Seewing komt uit de Formule 1. In de tijd van Jos Verstappen keek Johan 

Seepma hier regelmatig naar. Het viel hem op dat door het vleugelprofiel van de spoilers de 

racewagens als het ware ‘aan de grond kleefden’. Johan Seepma is, in samenwerking met Roelof van 

Urk van de VCU, de aerodynamica die ten grondslag ligt aan het vleugelprofiel van racewagens gaan 

toepassen op een garnalentuig. De Seewing is daar het resultaat van. Door het vleugelprofiel van het 

tuig duikt de Seewing naar de grond. ‘Hierdoor is er veel minder gewicht nodig om het gehele tuig op 

de zeebodem te laten komen’, aldus Seepma. Volgens Johan Seepma is de Seewing dan ook een stuk 

lichter dan de conventionele garnalentuigen. Doordat de Seewing lichter is en een constantere druk 

genereert (door de wielen die over de bodem rollen) krijgt de vislier minder te verduren wat minder 

slijtage ten gevolg heeft en ook zorgt voor een verminderd energieverbruik wanneer de tuigen 

binnengehaald worden.  

Na beëindiging van het eerste project, het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) 

waarin de Seewing werd ontworpen, stagneerde de opschaling van de testen en uitbreiding van het 

gebruik van de Seewing. Johan Seepma was een van de weinigen die met de Seewing viste aangezien 

er nog weinig bekendheid was. Om het ontwerp meer onder de aandacht te brengen heeft Johan 

Seepma de schipper van de ZK 44, Leo Toxopeus, benaderd met de vraag of hij aan boord van de ZK 44 

(een relatief grote kotter) de Seewing wilde uitproberen.  

Johan Seepma: ‘Ik verwachte dat het tuig te licht zou zijn voor zo’n grote kotter maar na drie dagen 

testen vertelde Leo Toxopeus dat ze hetzelfde vingen als met hun conventionele tuigen maar dat de 

Seewing een enorm stuk lichter trok (‘Leo: Het vliegt weg!’). Een week later hebben ze voor de ZK 43 en 

de ZK 44 en set Seewing tuigen bestelt’.  

Na het succes aan boord van de ZK 44 kwam de ontwikkeling en opschaling van de Seewing van de 

grond. Onder andere Koos de Visser (GO 58) nam contact op om, zonder zelf eerst te testen, een set 

te bestellen.  

In de loop der tijd zijn verschillende veranderingen doorgevoerd aan het initiële ontwerp van de 

Seewing, mede door de ervaringen die door hemzelf en collega vissers zijn opgedaan met het 

innovatieve tuig. Zo is de lengte van de vleugel aangepast aangezien de vleugel te veel neerwaartse 

druk ondervond (d.w.z. 1500 kg: berekent door MARIN) waardoor er geen brandstofbesparing werd 
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geconstateerd. Johan Seepma: ‘De verwijdering van het achterstuk van de vleugel zorgde ervoor dat 

we van 1500 kg neerwaartse druk naar 600 kg neerwaartse druk gingen’ (zie figuur 3).  

 
Figuur 3: De gehele holle vleugel (links) en de holle vleugel die aan het eind is afgeplat, na ‘stop’. Bron: VCU-TCD. 

Ook zijn er, speciaal voor de Wad vissers, brede wielen ontworpen zodat het draagvlak van het tuig 

ook op slappe grond goed zou zijn (zie figuur 4). Daarnaast zijn verschillende soorten lagers ontworpen 

en getest waarvan de laatste zeer slijtvast is. Deze zal gedurende de komende periode in alle Seewings 

worden geïnstalleerd.  

 
Figuur 4: De verschillende wielen van de Seewing. Smalle wielen (links) zijn 10 cm breed, brede wielen (rechts) zijn 15 cm 
breed. Bron: VCU-TCD. 

Johan Seepma is erg enthousiast over de Seewing. Hij vindt dat dit tuig absoluut niet in vangst onder 

doet voor de conventionele tuigen. Ook qua bijvangst is hij zeer te spreken over de Seewing. Aangezien 

het tuig over de zeebodem rolt verstoor je de bodem minder waardoor er minder ‘rotzooi’ en 

ongewenste bijvangst in het net terecht komt. Ook de aangepaste klossenpees van Johan zorgt voor 

minder bodemverstoring. Deze pees is korter (d.w.z. bijna recht) en heeft minder klossen waardoor er 

minder werveling ontstaat. Dit heeft ook invloed op het bodemvuil dat gevangen wordt. Niet alleen is 

de onderpees van het tuig korter, ook heeft Johan Seepma zijn netten aangepast: ‘Wij hebben ons net 

speciaal aangepast aan de Seewing om zo het beste resultaat uit de combinatie net en vistuig te halen. 

Het net dat wij hebben ontwikkeld wordt binnenkort ook op de WL 18 geprobeerd. De combinatie 

net/vistuig moet goed zijn wil je het beste resultaat behalen’. Met betrekking tot brandstofbesparing 
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is Johan Seepma het meest enthousiast. ‘Toen ik nog met conventionele tuigen viste verbruikte ik 

ongeveer 680 – 750 liter per etmaal. Nu ik met de Seewing vis verbruik ik zo’n 540 liter per etmaal’.  

De conclusie van Johan Seepma is dat de Seewing lichter trekt waardoor er brandstof wordt bespaard, 

daarnaast is de combinatie van nieuw ontwikkelde netten, kortere klossenpees en het tuig iets dat 

nauw te maken heeft met de resultaten die behaalt worden.  

3.3 De Visserij Coöperatie Urk: Medeontwikkelaar Seewing 
De VCU is de grootste vistuigen producent van Nederland en zij hebben een groot deel van de 

engineering voor het produceren van verschillende vistuigen in huis, vandaar dat de VCU een logische 

keus was voor Johan Seepma om mee om tafel te zitten voor het uitwerken van zijn idee.  

 
Figuur 5: De hydrorig. Bron: VCU-TCD. 

De VCU is betrokken geraakt doordat Johan Seepma de hydrorig wilde testen. Deze hydrorig gebruikte 

een vleugelvorm, wielen en zogenaamde bolkoppen (zie figuur 5). Dit eerste project van Johan Seepma 

en de VCU (dat door RVS subsidie van EZ gefinancierd werd alleen voor Johan Seepma) deed 

voornamelijk onderzoek naar de effectiviteit van de bolkoppen voor de garnalenvangst. Nadat Johan 

Seepma contact had gezocht met de VCU om te informeren of hij deze hydrorig kon testen bleek 

tijdens de testperiode dat de wielconstructie van de hydrorig boven verwachting goed werkte. 

Vandaaruit zijn Johan Seepma en de VCU verder gaan ontwikkelen met de Seewing als resultaat. 

Daarna is de VCU betrokken gebleven bij het produceren en doorvoeren van veranderingen tijdens het 

opschalingsproject.  

Roelof van Urk: ‘Uit testen op verschillende visgronden bleek dat er twee verschillende vleugel profielen 

nodig waren: één voor op het Wad, en één voor op de Noordzee kustzone. Doordat er op het Wad veel 

slappe grond is kan een vistuig snel vast komen te zitten. Hier moest de Seewing op worden aangepast 

aangezien de vleugel door de inkeping veel neerwaartse druk ondervond. Door het afvlakken van het 

laatste stuk van deze inkeping is ervoor gezorgd dat deze neerwaartse druk verminderde.’  

Het brandstof besparende effect van de Seewing is voor vissers een van de redenen waarom zij kiezen 

om met dit tuig te vissen. De VCU vindt echter de verminderde milieu impact de meest belangrijke 

reden om dit tuig door te ontwikkelen. Roelof van Urk: ‘In vergelijking met andere visserijen verbruikt 

de garnalenvisserij al relatief weinig brandstof. De grootste bedreiging voor de garnalenvisserij is in 

mijn opinie het ontbreken van alternatieve tuigen waarvan is aangetoond dat zij een verminderd milieu 

effect hebben.’ Vandaar dat de VCU het ecologische aspect van de Seewing het meest interessant 

vindt: ‘Je kunt namelijk wel terug gaan naar 1 liter brandstof per uur, maar als je niet meer mag vissen 

dan houdt het gewoon op. Die brandstofbesparing is eigenlijk een mooie bijkomstigheid van het tuig.’ 
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Met betrekking tot de verdere verbetering van de Seewing is Roelof van Urk van mening dat dit 

voornamelijk zou kunnen gebeuren op individuele onderdelen, bijvoorbeeld op de assen, op de wielen, 

op het stralen van het tuig en op het slijtvaster maken van de verschillende onderdelen. Kortom, 

voornamelijk puntjes op de ‘i’ om de Seewing gebruiksvriendelijker te maken. Roelof van Urk: ‘Het zal 

geen redesign van het complete tuig worden.’ 

Een nadeel van de Seewing is dat er een gedragsaanpassing van de visserman gevraagd wordt. Roelof 

van Urk: ‘Er moet onder andere meer vislijn gestoken worden. Als je dat niet doet of niet wilt, dan blijft 

een visserman zwaar vissen en dan trekt het tuig niet goed. Vissen met de Seewing vergt dus iets meer 

van een visserman dan vissen met het conventionele tuig. Er moet af en toe gespeeld worden met het 

vieren en halen van de vislijnen. Het tuig is dus wat bewerkelijker dan het conventionele tuig.’ 

3.4 Vissers: Praktijkervaring 
Gedurende dit project zijn er meerdere Friese garnalenvissers (d.w.z. de LO 10, de OL 12, de WL 4, de 

WL 18, de WON 50 en de WON 77) met de Seewing gaan vissen en testen. Door middel van gesprekken 

met de deelnemende bedrijfseigenaren is de ervaring die de vissers met dit tuig hebben opgedaan in 

kaart gebracht. Voorop staat dat de resultaten die uit deze gesprekken zijn voortgekomen geen 

wetenschappelijk analyse hebben ondergaan aangezien men hier spreekt over praktijkervaring en niet 

over resultaten uit een wetenschappelijk opgezet onderzoek.   

3.4.1 Het begin 
Voor de meeste schippers was de reden om de Seewing aan te schaffen er een die beïnvloed werd 

door meerdere factoren. Veelal werd genoemd dat oude tuigen aan vervanging toe waren; Teake van 

der Kooij (OL 12) vertelt: ‘Wij moesten andere tuigen hebben aangezien de onze aan vervanging toe 

waren. Johan Seepma viste al een tijdje met de Seewing en had nog een stel reserve tuigen liggen die 

wij mochten uitproberen. We hebben een week of vier met de Seewing proef gevist en dat beviel ons 

goed. Toen de subsidie voor dit project vrij kwam waren we dankzij de subsidie in staat om deze 

investering te doen.’ Ook Bouke Koornstra (WON 50) gaf aan dat zijn oude tuigen aan vervanging toe 

waren. ’Ik wilde graag tuigen aanschaffen die brandstof besparend waren. Hierover had ik contact met 

Roelof van Urk (VCU). Nadat bleek dat er nog ruimte was voor één deelnemer in het Seewing project 

heeft de VCU contact met mij opgenomen om mijn interesse in de Seewing te inventariseren. Voordat 

we de Seewing aanschaften hebben we de Seewing tuigen van Hans Poepjes (WON 77) geprobeerd. Dit 

beviel ons goed vandaar dat we hebben besloten om de Seewing door middel van de subsidie aan te 

schaffen.’ 

Nadat het eerste project voor de ontwikkeling van de Seewing door het ministerie werd gefinancierd 

(vanuit de SBIR subsidie) is Jetze Post (WL 18) door Johan Seepma gevraagd om het prototype Seewing 

te testen. Na het uittesten van de reserve tuigen van Johan Seepma heeft ook hij besloten zelf een set 

aan te schaffen.  

Hans Poepjes (WON 77) heeft vanaf het begin af aan de vorderingen die Johan Seepma maakte 

meegekregen aangezien hij samen met Johan Seepma in de 3*5 groep (de latere kenniskring garnalen) 

zat. ’Vanuit deze groep is dit project uitgevoerd in samenwerking met het ministerie. Johan is vanaf het 

begin met de Seewing aan de gang gegaan. Wij hebben altijd meegekeken en zodra hij de Seewing in 

gebruik nam en er enthousiast over was, waren wij (een van) de eersten die ook een set Seewings 

hebben laten maken.’ 

Ties Sloot (LO 10), een neef van Johan Seepma, besloot naar aanleiding van de goede verhalen die de 

ronde deden een set Seewings aan te schaffen: ’In eerste instantie heb ik afgewacht wat de ervaringen 
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van andere vissers waren met de Seewing en toen ik hoorde dat ze heel erg op gasolie konden besparen 

heb ik een set aangeschaft.’  

De beweegredenen van Tjeerd Visser (WL 4) om een set Seewings aan te schaffen waren van een 

andere orde. ‘We zijn met de Seewing begonnen omdat we met onze oude tuigen niet goed mee konden 

komen. Op de haven had ik wat opgevangen en ik las over de Seewing in Visserijnieuws. Naar aanleiding 

van de successen die Leo Toxopeus met de ZK 44 heeft behaald hebben we de Seewing tuigen met 

nieuwe netten besteld. Sindsdien komen we ook goed mee. Johan heeft een goede zet gedaan door Leo 

Toxopeus te benaderen en hem te vragen testen uit te voeren met zijn netten. Doordat Leo er goed mee 

ving kreeg de Seewing een goede naam. Het feit is in de visserij, dat wanneer een tuig op een grote 

kotter goed werkt, dan is een visserman eerder enthousiast.’ 

3.4.2 Vissen met de Seewing  
Het onderzoek in het kader van het, door het SBIR gefinancierde, project dat het ILVO in augustus 2012 

met een rapport heeft afgerond bestond onder andere uit het doen van gepaarde, vangst 

vergelijkende testen. Zoals al eerder aangegeven is er in dit project geen wetenschappelijk vergelijkend 

onderzoek gedaan. Wel heeft de WON 50 van Bouke Koornstra het verschil in totale vangst getest. ’Wij 

hebben aan de ene kant het tuig van Hans Poepjes geprobeerd terwijl we aan de andere kant ons eigen 

tuig gebruikten. Vanaf de eerste trek was de vangst aan beide kanten precies hetzelfde. Het enige dat 

ons toen opviel was dat het tuig van Hans lichter trok waardoor het schip af en toe uit de koers 

getrokken werd.’  

Wat Bouke hierboven beweert wordt door alle andere deelnemers beaamd. De garnalenvangst die 

met de Seewing aan dek wordt gebracht is vergelijkbaar met de hoeveelheid van een conventioneel 

tuig. Wel merkten Hans Poepjes (WON 77) en Jetze Post (WL 18) op dat de vangsten van de Seewing 

schoner zijn dan die van de conventionele tuigen. Hans Poepjes: ‘Wij hebben een schonere vangst, al 

vangen we over het algemeen niet beter. Het gaat zelfs zover dat we het pluis dat normaal gesproken 

de netten beschermd, van de netten af snijden. Deze bescherming hebben we niet meer nodig doordat 

we brandschone garnalen vangen zonder bodemvuil e.d.’ Jetze Post: ‘De Seewing is ongeveer 200 kg 

per kant lichter dan mijn oude tuigen. Doordat je gebruik maakt van een lichter tuig krijg je schonere 

vangsten aan boord.’ Dit werd echter niet door alle deelnemers ervaren, Teake van der Kooi (OL 12) 

zegt: ‘De vangsten zijn eigenlijk precies hetzelfde als die we met onze oude tuigen hadden.’ Ook Tjeerd 

Visser (WL 4) en Bouke Koornstra (WON 50) merken niet dat de vangsten schoner zijn dan voorheen. 

Zowel Tjeerd als Bouke hebben een theorie waardoor dit verschil verklaard zou kunnen worden. Tjeerd 

Visser zegt: ‘Ik merk geen verschil in bodemrotzooi. Dat hangt echter ook weer af van de opstelling van 

de klossenpees.’ Bouke Koornstra denkt dat het verschil in een andere richting gezocht moet worden: 

‘Hans Poepjes zegt dat hij met dit tuig minder schelpen en bodem rotzooi vangt maar daar merken wij 

niks van. Ik denk dat dit bij hem komt doordat hij zijn net er anders achter heeft zitten.’ 

Met betrekking tot het brandstof verbruik concludeerde het ILVO dat er flink bespaart kan worden op 

de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit wordt door de meeste deelnemers beaamd. Teake van der 

Kooi (OL 12): ‘We zijn voornamelijk met de Seewing doorgegaan omdat we lichter trekken en daardoor 

brandstof besparen.’ Hans Poepjes: ‘Ik weet zeker dat wij 10% brandstof besparen. Het is echter zo dat 

wij vroeger gemiddeld maar 1500 – 2000 liter in een week verbruikten, daar gaat nu 150 tot 200 liter 

vanaf, dat verschil is niet ontzettend hoog. Je gaat dit verschil echter wel merken als je per week 20.000 

liter gasolie verbruikt.’  

De meerderheid van de deelnemers merkt dat de Seewing lichter trekt. Dit vertaalt bij een aantal van 

hen niet per direct in een vermindering aan brandstofkosten aangezien zij hun methode van vissen 

lichtelijk hebben aangepast. Jetze Post (WL 18) verbruikt niet minder brandstof dan voorheen maar 
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kiest ervoor zijn vissnelheid iets te verhogen: ‘Het net trekt lichter, waardoor je meer snelheid kunt 

houden. Hierdoor kun je op een hoger tempo vissen. Het gasolieverbruik is bij mij daardoor niet minder. 

Als je dat zou willen nastreven dan moet je echt de snelheidsregulator terugdringen.’ Ook Ties Sloot 

(LO 10) verbruikt niet minder brandstof dan voorheen doordat de Seewing breder is dan zijn oude 

tuigen. ‘In principe kun je veel lichter vissen, maar omdat wij iets breder zijn gaan vissen (van 760 cm 

naar 790 cm) zijn onze Seewings zwaarder dan onze oude conventionele tuigen. Onze oude tuigen 

wogen 430 kg per stuk, de Seewings 460 kg. Wel vissen we nog steeds met dezelfde snelheid, maar 

doordat we zwaarder zijn gaan vissen merken we dus niet zoveel aan ons gasolie verbruik.’ 

Op het schip van Bouke Koornstra, de WON 50, is het brandstof verschil niet merkbaar: ‘Ik heb goed 

met een brandstof meter bijgehouden hoeveel brandstof we verbruikten. Bij ons was dit eigenlijk bij 

alle toerentallen steeds hetzelfde. Pas als er omstandigheden waren waarbij we tegen het tij op visten 

waardoor de weerstand groot was hadden wij een beetje voordeel bij het vissen met de Seewing. De 

brandstof besparing is in mijn geval dus nihil.’ Tjeerd Visser (WL 4) sluit zich bij deze ervaring aan. Ook 

in zijn geval merkt hij weinig verschil in brandstof verbruik: ‘We verminderen vast wel iets aan 

brandstof maar niet zo veel dat het opvalt.’ 

3.4.2.1 Vissen op verschillende bestekken  

De Nederlandse garnalenvisserij vindt plaats in de Noordzee kustzone en in de Waddenzee. De 

structuur van de bodem in deze wateren verschilt wezenlijk van elkaar. De Waddenzee heeft veel 

slaptes, heuvels en kuilen terwijl de Noordzee kustzone voornamelijk bestaat uit harde, vlakke 

gronden. De effectiviteit van de Seewing wordt per ondergrond verschillend ervaren. Teake van der 

Kooi (OL 12): ‘Op een hardere grond vist dit tuig beter want dan zakken de wielen niet weg. In de 

Waddenzee zitten veel kuilen waar het tuig ondanks de wielen toch vaak in duikt. Aangezien wij 

voornamelijk op harde grond vissen en nooit vastzitten zien wij niet de noodzaak om de 

standaardwielen (d.w.z. de smalle wielen van 10 cm breed) door de bredere wielen te vervangen.’ Ook 

Ties Sloot (LO 10) en Jetze Post vinden de Seewing beter op een harde ondergrond: Ties Sloot: ‘Als we 

in de slapte op het Wad vissen dan heb ik een klein beetje mijn twijfels of de Seewing daar beter in is 

dan het conventioneel tuig.’ Jetze Post: ‘Wij vissen zowel op het Wad als op de Noordzee. Ik heb het 

idee dat het tuig op de Noordzee echt goed is. Op het Wad werkt het tuig niet minder dan een 

conventioneel tuig, en op sommige plekken misschien zelfs iets beter omdat je toch een wiel hebt 

waardoor je iets minder snel vast komt te zitten.’ Ties Sloot (LO 10) vist voornamelijk op het Wad en 

heeft nog niet de brede wielen aan de Seewing zitten. Hij zegt over de vastlopende tuigen: ‘Dat is niet 

specifiek iets van de Seewing, dat hadden we met de conventionele tuigen ook. Als er te slappe grond 

is dan ga je sowieso in de grond, en met de Seewing is dat niet anders. Misschien ook niet minder maar 

dat zijn we nog aan het uitvinden. Binnenkort krijgen wij de brede wielen. Met bredere wielen heb je 

meer draagvermogen waardoor het tuig beter over de slaptes heen rolt. Dat is in ieder geval de opzet.’ 

Bouke Koornstra (WON 50) is echter van mening dat zij minder vaak vast komen te zitten dan 

voorheen: ‘Wij vissen overal goed overheen. Waar we voorheen niet in de slappe grond konden vissen 

daar kunnen we nu wel komen.’  

Hoe snel de Seewing de grond in duikt wordt ook beïnvloed door de hoek van de vleugel. ‘Hoe groter 
de hoek, hoe meer duikkracht het tuig heeft’, aldus Jetze Post. De hoek van de vleugel is bepalend over 
de snelheid waarmee het tuig naar de grond duikt. De hoek van de vleugel kan er hierdoor voor zorgen 
dat de Seewing de slappe Wad grond in duikt wanneer deze hoek te groot is. Jetze Post: ‘Ik had de 
hoek vorige week op 17 graden maar ik heb ze nu weer terug gezet naar 15 graden zodat de tuigen 
minder met de snuit naar de grond toe duiken.’ 
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3.4.3 Benodigde aanpassingen 
Gedurende de ontwikkeling van de Seewing zijn er flink wat veranderingen aan de tuigen gedaan. Zoals 

in hoofdstuk 3.2 beschreven is, is de lengte van de vleugel aangepast en is bij de meeste Seewings de 

inkeping aan de bovenkant afgevlakt zodat er minder neerwaartse druk ontstond. Hans Poepjes (WON 

77) vormt hierop een uitzondering, ’Ik heb de knik nog in de vleugel waardoor hij langer is dan die van 

de meeste Seewings. Ik heb hiervoor gekozen omdat het tuig wel zijn downforce moet blijven houden 

aangezien het in de Waddenzee over het algemeen minder stroomt. Door de vorm van de vleugel is het 

tuig sneller aan de grond.’ 

De hoek van de vleugel kan per kotter worden aangepast aan de wensen van de schipper. Dit betekent 

dat deze hoek per kotter verschillend is. Ook verschilt het per visgebied welke hoek door een visserman 

de voorkeur geniet. Jetze Post (WL 18) zegt: ‘Wij hebben nog steeds niet de juiste hoek te pakken die 

op alle gronden werkt.’ Deelnemers aan dit project hanteerden een hoek variërend tussen de 14° en 

de 20° (voor specifieke hoek per kotter zie interviews in bijlage 6.3 t/m 6.8).  

Over het algemeen ondervonden de deelnemers dat de standaardwielen (10 cm breed) niet onder alle 

omstandigheden even goed werkten. Voornamelijk in de slappe grond, die te vinden is op het Wad, 

bleek de Seewing nog al eens vast te lopen. Als oplossing hiervoor is een breder wiel (15 cm) gemaakt 

dat meer draagvlak op slappe grond creëert. Alle deelnemende schippers hebben een breed wiel aan 

de Seewing behalve Teake van der Kooi (OL 12): ’Aangezien wij voornamelijk op harde grond vissen 

hebben wij de standaardwielen nog op het tuig. We zien ook niet de noodzaak om onze wielen te 

vervangen door de bredere wielen aangezien we nu nooit vast zitten.’ Over het gebruik van de bredere 

wielen zegt Jetze Post (WL 18): ‘Soms denk ik dat het brede wiel beter is maar zodra je echt in de slapte 

zit maakt het niet heel veel uit, dan zakt het tuig toch wel weg. Om dat te voorkomen heb je echt de 

sloffen/sleeën nodig.’ 

Ook de lagers van de Seewing bleken niet slijtvast genoeg te zijn. Volgens Teake van der Kooij (OL 12) 

sleten de lagers die in het begin werden gebruikt erg snel, ‘dan kwam er na een paar weken al ruimte 

tussen.’ Hiervoor is een alternatief ontwikkeld waarvan de slijtage minimaal is.  

3.4.4 Conclusie visserman 
Op één na, zijn alle deelnemers aan het project “Opschaling testen Seewing in de garnalenvisserij” erg 

te spreken over de Seewing. Tjeerd Visser (WL 4): ‘Mijn ervaring met de Seewing is heel goed. Het tuig 

houdt veel beter grond, zorgt voor een meer constante druk op de vislijnen, en het werkt veel prettiger 

doordat je bij het binnenhalen van de netten het tuig makkelijk beet kunt pakken om het storten van 

de vangst bij te sturen. Ik vind het helemaal super!’; Teake van der Kooi (OL 12): ‘We zijn erg tevreden 

met de Seewing aangezien we brandstof besparen en omdat de vangsten van dit tuig gelijk lijken te 

zijn aan de vangsten van onze conventionele tuigen. Daarnaast vist de Seewing een stuk constanter 

dan onze conventionele tuigen waardoor er een constante druk op je vislijnen blijft staan. Dit heeft ons 

in staat gesteld om lichtere vislijnen te nemen.’; Hans Poepjes (WON 77): ‘De reden waarom ik zo 

ontzettend blij met de Seewing ben is omdat hij mooier over de grond rijdt. Wij hebben hierdoor een 

schonere vangst, al vangen we over het algemeen niet beter. Dit verschilt echter per omstandigheid. In 

goed weer is er geen verschil in vangsten met onze oude tuigen, in slecht weer blijft de Seewing door 

de neerwaartse kracht van de vleugel veel rustiger over de bodem rijden. Het tuig gaat dus niet 

stuiteren zoals de conventionele tuigen nogal eens deden.’; Jetze Post (WL 18): ‘Ik vind het een prachtig 

mooi tuig. Er is weinig onderhoud nodig en de VCU en Johan Seepma zijn steeds bezig met het 

verbeteren van de onderdelen. Over het algemeen ben ik erg tevreden met de Seewing. Je moet echter 

wel je aandacht bij het vissen houden wanneer je dit tuig gebruikt.’; Ties Sloot (LO 10): ‘Wij vissen nu 

zo’n twee jaar met de Seewing en we zijn er erg tevreden over. De conventionele tuigen stuiterden nog 

wel eens van de bodem af, de Seewing blijft echter stabiel aan de grond staan.’ 
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De ervaring van Bouke Koornstra (WON 50) met de Seewing laat te wensen over. ‘Helaas is de Seewing 

mij een beetje tegen gevallen. We hebben zo’n 1,5 jaar geleden met de tuigen van Hans Poepjes gevist 

en toen leek het wel alsof de Seewing een stuk lichter trok. Op basis daarvan hebben we besloten de 

Seewing te gaan gebruiken maar we zien er toch te weinig van terug. Met de Seewing maken we 

gebruik van onze eigen netten, maar het verschil met ons oude tuig is nauwelijks merkbaar. Wij hadden 

al lichte tuigen. Ik denk zelfs dat onze oude tuigen nog iets lichter waren dan de Seewing. De Seewing 

moet het puur hebben van de mindere weerstand van de vleugel en de wielen, maar bij ons maakt dit 

geen verschil. Ik zit er zelfs aan te denken om weer eens met de oude tuigen te vissen om te kijken of 

die beter vangen. Mocht dat zo zijn dan kan het echter ook liggen aan het feit dat er op dit moment 

sowieso erg weinig garnalen te vangen zijn. Vooral op onze bestekken is er nu nauwelijks wat te vangen. 

Dat lijdt tot twijfel: misschien ligt het wel aan het tuig?’ 

Alle schippers die met hun kotter aan dit project hebben deelgenomen zijn in het bezit van een relatief 

kleine kotter (<24 m). Daardoor zijn het geen grootverbruikers van gasolie en zijn zij van mening dat 

de brandstof besparing bij grote kotters (zoals de ZK 43, ZK 44 en GO 58) veel meer tot uitdrukking 

komt. Ties Sloot (LO 10): ‘Vooral de zwaardere eurokotters merken veel aan hun brandstofverbruik. Die 

zijn van een tuig van ±1500 kg naar een tuig van 500 kg gegaan, moet je nagaan hoe licht zij ineens 

kunnen trekken. Zij hebben er dus het grootste voordeel bij.’; Bouke Koornstra (WON 50): ‘Ik kan me 

voorstellen dat brandstof besparing bij grotere kotters veel meer het geval is omdat zij van een veel 

zwaarder tuig naar een lichte Seewing om zijn geschakeld.’ De grote kotters die per week veel gasolie 

verbruiken zullen de voordelen van het lichter trekken van de Seewing daardoor meer terug zien in 

hun brandstof kosten.  

De kosten van een standaard set Seewings bedragen zo’n € 15.000,- tot € 16.000,-. Het krijgen van 

subsidie heeft de meeste deelnemers gemotiveerd om een set aan te schaffen. Ties Sloot (LO 10): ‘Op 

een goed jaar kun je zo’n flink bedrag wel aan een tuig spenderen. Maar wanneer de visserij jaren niet 

bijzonder was geweest dan had ik het tuig niet zelf aangeschaft.’ Tjeerd Visser geeft eerlijk toe dat het 

verkrijgen van de subsidie ‘er bij mij wel voor heeft gezorgd dat de keuze sneller gemaakt was. Als ik 

geen subsidie had kunnen krijgen dan weet ik niet of ik de Seewing had aangeschaft.’ Ook Bouke 

Koornstra (WON 50) vertelt dat het verkrijgen van de subsidie hem in staat heeft gesteld dit tuig te 

testen: ‘Als ik het tuig tegen normale kostprijs aan had moeten schaffen dan had ik het niet gedaan, 

dan was het voor mijn bedrijf te duur geweest. Met de subsidie konden we het proberen.’ 

Hans Poepjes (WON 77) daarentegen had de motivatie van het verkrijgen van subsidie niet nodig en 

zou de Seewing sowieso hebben aangeschaft dankzij de ontzettend positieve verhalen van Johan 

Seepma: ‘Ik zou de Seewing ook zonder subsidie hebben aangeschaft ja, maar niet dat jaar. Je moet de 

Seewing financieel namelijk wel kunnen betalen. €15.000,- is nogal een investering, vooral als je een 

minder jaar achter de rug hebt. Maar ik had het wel gedaan als ik er de mogelijkheid voor had gehad.’ 

3.4.5 Tips voor verbetering Seewing 
De meeste deelnemers zijn van mening dat de Seewing nog niet helemaal is uitontwikkeld en dat er 

nog wel een aantal verbeteringen toegepast kunnen worden. Bouke Koornstra (WON 50): ‘Wat ik een 

flink nadeel aan de Seewing vind is dat het erg aan de hoeveelheid draad ligt die je laat vieren hoe licht 

of zwaar de Seewing trekt. Als een vleugel hoek van 2 graden al zoveel verschil uitmaakt voor de 

trekkracht dan mikt het draadsteken ook heel nauw. Het hangt erg af van het visgebied hoe de hoek 

van de vleugel moet staan en hoeveel draad je kunt laten vieren om licht te blijven trekken. Om een 

voorbeeld te geven: in slappe grond moet je minder draad laten vieren aangezien de kans dat de 

Seewing dan vastloopt kleiner wordt. Dit zorgt er echter voor dat je steiler vist waardoor je meer 

weerstand krijgt en dus zwaarder trekt. Doordat wij op veel verschillende bestekken vissen kunnen wij 

minder goed vergelijken welke veranderingen effectief zijn en welke niet.’ 
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Hans Poepjes (WON 77) heeft voornamelijk moeite met de manier waarop de Seewing is gestraald. ‘Ze 
roesten al na zo’n 3 weken. Dit heeft echter niets met de werking van het tuig te maken, alleen met de 
afwerking ervan.’ Roelof van Urk merkt hierover op dat dit probleem bekend was en dat dit recentelijk 
door de leverancier verholpen is door de tuigen opnieuw te stralen en te conserveren.  
 
Om te voorkomen dat het tuig achterover gaat hellen en zo voor veel weerstand zorgt, zou Jetze Post 
(WL 18) graag een extra klein wieltje achter het grote wiel willen toevoegen. ‘De theorie van de 
Seewing berust op het feit dat door de vleugel en de afstelling daarvan het tuig alleen op het voorste 
wiel loopt. Op een vlakke grond zal dat inderdaad zo werken, maar op het Wad lijkt dat minder zo te 
zijn. Als je een extra wieltje toevoegt wat pas in werking treedt wanneer het tuig neigt achterover te 
gaan hellen dan dwing je het tuig om op twee wielen te draaien.’ 
 
Het vervangen van de smalle wielen door de brede wielen heeft voor de vissers die voornamelijk in de 

Waddenzee vissen al een en ander opgelost met betrekking tot het vastlopen van de tuigen. Ties Sloot 

(LO 10) heeft echter nog een idee waardoor het vastlopen van het tuig verminderd kan worden: ‘Wij 

zitten er aan te denken om de dragers achter de wielen van het tuig af te halen zodat het minder in de 

bodem snijdt. Vooraan heb je de wielen die draaien, daarachter zitten twee lipjes. Als de wielen in de 

slapte gaan dan happen die lipjes de grond in waardoor de lipjes ervoor zorgen dat het tuig steeds 

verder de grond in gaat.’ 

Ook Tjeerd Visser (WL 4) heeft een tip voor de verbetering van de Seewing: ‘Wat ik jammer vind is dat 
de klossenpees niet in hoogte versteld kan worden. Ik vis met een normale klossenpees, als je daarmee 
erg smerig vangt dan zou je eigenlijk de klossenpees een stukje omhoog moeten kunnen doen waardoor 
je lichter vist. Dat kan op dit moment met dit tuig niet. Dat zou een puntje op de i kunnen zijn.’ 
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4. Discussie & Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt de theorie met de praktijk ervaringen vergeleken. De theorie is door het ILVO 

in hun rapport van augustus 2012 (Verschueren & Vanelslander, 2012) beschreven. Beschrijvingen van 

praktijk ervaringen van de deelnemende schippers is door middel van een aantal interviews verzameld 

(zie bijlagen). In dit hoofdstuk zal eenzelfde puntsgewijze structuur worden aangehouden als in 

hoofdstuk 2. Per onderwerp (d.w.z. trekkracht, brandstof verbruik en vangst) zal er een vergelijking 

worden gemaakt tussen de door het ILVO geconcludeerde resultaten en de ervaringen die de schippers 

hebben opgedaan.  

4.1 Trekkracht 
Vissermannen die met de Seewing vissen ondervinden dat de trekkracht die de vislijnen en de vislieren 

ondervinden een stuk minder maar vooral een stuk constanter is. De Seewing rolt rustiger over de 

bodem, vooral in wat onstuimiger weer. De conventionele tuigen konden dan nog al eens ‘stuiteren’. 

Dit doet de Seewing niet. Doordat het minder zwaar is om de Seewing binnen te halen is het nu zelfs 

mogelijk lichtere vislijnen aan te schaffen. Ook al zijn er in dit project in de praktijk geen metingen 

gedaan, toch komt de praktijk ervaring overeen met de wetenschappelijk bewezen effecten, d.m.v. 

het onderzoek van ILVO, die de Seewing heeft op de trekkracht.  

4.2 Brandstof verbruik 
Ook wanneer het om het brandstofverbruik gaat, lijken de ervaringen van de schippers overeen te 

komen met de resultaten die het ILVO heeft behaald, al moeten hier enkele kanttekeningen bij worden 

geplaatst. Deelnemers merken geen verschil van 30% (zoals in het rapport van ILVO wordt gesteld), 

hoogstens 10%. Daarnaast lijkt het brandstofverbruik op de Noordzee minder te zijn dan in de 

Waddenzee aangezien de Waddenzee een slappere ondergrond heeft waardoor het tuig sneller vast 

loopt en om die reden een gelijkwaardige hoeveelheid brandstof verbruikt als een conventioneel 

garnalenvistuig.  

Het brandstof verbruik bij gebruik van de Seewing is gedurende dit project niet op een grote kotter 

onderzocht, echter zijn alle deelnemende schippers het er over eens dat brandstofbesparing bij de 

grote kotters het grootst zal zijn. De resultaten die zijn behaald door de grotere kotters die buiten dit 

project om testen hebben gedaan met de Seewing, bevestigen deze bewering. De brandstofbesparing 

op grotere kotters is te verklaren door een combinatie van een teruggang in het gewicht van de tuigen, 

de conventionele tuigen van een grote kotter wogen ± 1500 kg en nu ± 500 kg, en doordat er aan boord 

van een grote kotter meer gasolie wordt verbruikt dan aan boord van een kleine kotter.  

Aangezien de relatief kleine garnalenschepen, die binnen dit project deelnemen, al een vrij licht 

conventioneel tuig gebruikten is na het in gebruik nemen van de Seewing het gewicht niet drastisch 

veranderd, wat verklaart waarom zij grotendeels geen significante vermindering in het gasolieverbruik 

hebben kunnen bewerkstelligen. Sommigen van de deelnemers aan dit project zijn zelfs iets zwaarder 

gaan vissen dan dat zij voorheen deden. Het minieme verschil in brandstof verbruik ten goede van de 

Seewing zou hierdoor verklaard kunnen worden.  

4.3 Vangst 
In dit project is er geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vangstsamenstelling 

aan boord van de deelnemende schepen. Echter, door hun jarenlange ervaring hebben vissers een 

goed idee van het verschil tussen de vangst van hun conventionele tuigen en de vangst van de Seewing.  

De praktijk wijst uit dat met betrekking tot de vangst van garnalen de Seewing niet afwijkt van de 

garnalenvangst van de conventionele tuigen. Met betrekking tot de bijvangst geeft het merendeel van 

de deelnemers aan dat ook dit geen verschil maakt met vroeger.  
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Bij één van de deelnemers is de hoeveelheid bodemvuil drastisch afgenomen waardoor zijn netten 

zelfs minder slijten en hij er geen ‘pluche’ meer aan hoeft vast te maken. Waar deze afname aan 

bodemvuil, zeesterren e.d. precies door komt is echter onduidelijk. De rest van de deelnemers heeft 

deze afname namelijk niet geconstateerd en het is om die reden ook niet onomstotelijk en objectief 

aantoonbaar dat het gebruik van de Seewing hiervan de oorzaak is.  

4.4 Hoe verder? 
De Seewing is een goede ontwikkeling maar het tuig is nog niet uitontwikkeld. Er zijn nog een aantal 

aandachtspunten die opgepakt en verbeterd kunnen worden. Het tuig werkt nog niet optimaal op alle 

visbestekken. Voornamelijk in de Waddenzee zijn er verbeteringen mogelijk. Om er voor te zorgen dat 

de Seewing op alle bestekken goed werkt, zal er (in samenspraak met alle gebruikers van de Seewing) 

een concept bedacht moeten worden waarbij er, door middel van gestandaardiseerde aanpassingen, 

gezorgd wordt dat het tuig in alle omstandigheden eenzelfde resultaat bewerkstelligt. Dit zou 

bijvoorbeeld een extra wieltje kunnen zijn dat ervoor zorgt dat het tuig niet te veel gaat overhellen 

waardoor de weerstand groot wordt (zie hoofdstuk 3.4.5 idee Jetze Post). Nadat er een concept is 

uitgedacht zal het in de praktijk getest moeten worden (liefst onder begeleiding van een 

wetenschappelijke autoriteit waardoor de resultaten voor beleidsvorming gebruikt kunnen worden).  

Ook in het lozen van bodemvuil en benthische soorten (zoals zeesterren, slangsterren, e.d.) valt er met 

de Seewing nog verbetering te behalen. Dit zou kunnen door een aangepaste (kortere/ minder klossen) 

klossenpees te ontwikkelen die verstelbaar is waardoor een visser kan kiezen welke configuratie het 

beste bij de omstandigheden van het moment en het visbestek past.  

Daarnaast moet er onderzocht worden waarom sommige (relatief kleine) kotters wel een brandstof 

besparing behalen en andere niet. Nadat de reden hiervoor bekend is zal er mogelijkheid zijn tot 

oplossing van dit issue.  

Als laatste moet worden bepaald wat de effecten zijn van de hoeveelheid draad die gevierd moet 

worden zodat de Seewing optimaal gebruikt kan worden.  

Al met al is er gedurende dit project op verschillende visgronden en met verschillende configuraties 

van het Seewing tuig getest en geëxperimenteerd. Geconcludeerd kan worden dat de Seewing een in 

potentie een goedwerkend innovatief vistuig is. Wel zijn er nog zeker een aantal verbeteringen 

mogelijk aan de Seewing. 
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6. Bijlagen 

6.1 Interview Johan Seepma (OL 5): Initiator Seewing 
 1 mei 2015 

Hoe ben je op het idee gekomen om de Seewing te maken? 
‘Ik vond dat er wat moest gebeuren aan het besparen van brandstof kosten in de garnalenvisserij. 

Bodemberoering heeft een directe link met het brandstofverbruik van een kotter vandaar dat ik een 

tuig wilde ontwikkelen dat minder bodemberoering ten gevolg had. 

Als je een beetje goed oplette dan kon je 5-6 jaar geleden al zien welke kant het op zou gaan met bijv. 

Vibeg, e.d. Daarnaast werden de brandstofprijzen steeds hoger dus moest hier een oplossing voor 

komen.  

Een tijd geleden was ik op een bijeenkomst met Johan Nooitgedagt. Het ILVO had deze bijeenkomst 

georganiseerd en de onderzoekers spraken voornamelijk over bodemberoering. Van deze bijeenkomst 

is mij één ding zeer bij gebleven: dat de wekker kettingen niet het materiaal zijn dat de meeste 

bodemberoering tot gevolg heeft maar dat dit de sloffen zijn! De sloffen maken 80% van de 

bodemberoering van een boomkorkotter uit. Toen dacht ik bij mezelf, dat moeten we oplossen.  

Na deze bijeenkomst ben ik eens gaan nadenken over een mogelijke oplossing in de garnalenvisserij. 

Het idee komt van de formule 1 (F1). Tegenwoordig volg ik dat niet meer zo maar in de tijd van Jos 

Verstappen keek ik regelmatig naar de races. Daar zag ik het vleugelprofiel in de wagens waardoor de 

auto als het ware aan de grond kleeft. Toen kwam bij mij de vraag op, waarom gebruiken wij dit niet? 

Ik ben de aerodynamica die aan de basis van het vleugelprofiel van de racewagens ligt toe gaan passen 

op een garnalentuig. De Seewing is daar het resultaat van. Water is veel vaster dan lucht waardoor de 

vleugel in het water ‘hapt’ waardoor hij naar de grond duikt. De Seewing heeft in plaats van sloffen 

twee wielen die over de bodem rollen, ook heeft dit tuig een vleugel profiel waardoor het tuig naar de 

grond toe duikt zodat er veel minder gewicht nodig is om het gehele tuig op de zeebodem te laten 

komen. Dit heeft ertoe geleid dat de Seewing veel lichter is dan de conventionele garnalentuigen.  

Een visserman heeft tot nu toe altijd gedacht, dat hoe dieper je vist, hoe zwaarder je tuig moet zijn om 

op de bodem te komen. Dit betekent dan ook dat je vislier het een stuk zwaarder krijgt (waardoor er 

meer gasolie wordt verbrand). Maar het tuig hoeft helemaal niet zwaarder te zijn wanneer er dieper 

wordt gevist, zolang er maar genoeg draad wordt gevierd komt de Seewing vanzelf op de bodem aan 

door de neerwaartse beweging van de vleugel. 

Op een gegeven moment liep het niet zo lekker met het ontwerp. Ik was een van de enigen die met de 

Seewing proeven wilde doen omdat er nog weinig bekendheid was. Toen heb ik de ZK 44 benaderd en 

hem gevraagd om testen te doen met de Seewing. Deze kotter is een grootverbruiker waardoor het 

project van de grond zou komen als bleek dat de Seewing op deze kotter werkte. Ik heb Leo Toxopeus 

aangeboden datgene wat hij minder zou vangen te vergoeden als hij de Seewing ging testen. Leo is 

hiermee akkoord gegaan en heeft de Seewings aan boord genomen.  

Ik verwachte dat het tuig te licht zou zijn voor zo’n grote kotter maar na drie dagen testen vertelde de 

schipper van de ZK 44 dat ze hetzelfde vingen als met hun conventionele tuigen maar dat de Seewing 

een enorm stuk lichter trok (‘Leo: Het vliegt weg!’). Een week later hebben ze voor de ZK 43 en de ZK 

44 en set Seewing tuigen bestelt. Dat was de doorbraak van de Seewing.  

Ik heb het grootste garnalen schip benaderd omdat ik dacht dat als de Seewing daarop werkte dan 

komt het goed met het project. Het was een risico maar die heb ik genomen. Als het anders had 

uitgepakt dan had nu niemand met de Seewing gevist. Na het succes aan boord van de ZK 44 nam Koos 
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de Visser contact met me op. Hij is een zuid visser en had ook interesse in de Seewing. Door het succes 

van de ZK 44 heeft hij zonder de Seewing van te voren te testen, twee tuigen besteld.’ 

Heb je veranderingen aan de Seewing laten doen?  
‘Ja, er zijn verschillende veranderingen in de loop der jaren gedaan. In eerste instantie was de vleugel 

nog langer waardoor er een neerwaartse druk van 1500 kg was (berekent door Marin). Deze druk bleek 

echter niet brandstof besparend te zijn. Aan de hand van onderwaterfilms bleek dat het 

vleugelontwerp te breed was. Aan de hand van de camera beelden hebben we samen met de VCU 

besloten het laatste stukje van de vleugel weg te halen. Tegelijkertijd zijn we met Marin om tafel 

gegaan om de berekening uit te voeren. De verwijdering van het achterstuk van de vleugel zorgde 

ervoor dat we van 1500 kg neerwaartse druk naar 600 kg neerwaartse druk gingen. Ook hebben we 

speciaal voor de Wad vissers brede wielen ontworpen die meer draagvlak hebben wanneer er in 

gebieden wordt gevist waar de grond slap is. Ook hebben we veel lagers uitgeprobeerd. Inmiddels 

hebben de VCU en ik een lager ontworpen die zeer slijtvast is, maar dat heeft wel even geduurd.’ 

Hoeveel brandstof bespaar je ongeveer? 
‘Toen ik nog met conventionele tuigen viste verbruikte ik ongeveer 680 – 750 liter per etmaal. Nu ik 

met de Seewing vis verbruik ik zo’n 540 liter per etmaal. 

Doordat de Seewing over de bodem rolt en niet zo vaak stuitert ondervinden de vislijnen een veel 

constantere druk. Hierdoor bespaar je op onderhoud van de vislijnen en verbrand je minder olie bij 

het binnenhalen van het tuig. 

Johan maakt gebruik van een kortere klossenpees met minder klossen. Door de verkorte pees ontstaat 

er minder werveling doordat de hoek klossen rechter over de grond rollen.’ 
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6.2 Interview Roelof van Urk (VCU-TCD): Medeontwikkelaar Seewing 
10 juni 2015 

Hoe is de VCU betrokken geraakt bij het Seewing project?  
‘In 2009 had de VCU met de FD 281 van Klaas Jelle Koffeman een project gestart met de zogenaamde 

hydrorig. Deze hydrorig gebruikte een vleugelvorm, wielen en bolkoppen. De bolkoppen zorgen door 

hun vorm voor een waterjetstroom waardoor er turbulentie op de bodem ontstaat wat ervoor zorgt 

dat garnalen opspringen en in het net belanden. Het tuig zelf raakt de bodem bij deze vismethode niet 

omdat de klossenpees was vervangen door de bolkoppen en doordat een vleugelprofiel was toegepast 

dat zorgde voor de neerwaartse druk. Naar aanleiding van het hydrorig project heeft Johan Seepma 

mij opgebeld met de vraag of hij testen uit kon voeren met deze hydrorig. Tijdens de testen bleek dat 

door het toepassen van de bolkoppen de garnalenvangst groter werd. Echter, de bijvangst percentages 

werden ook veel groter.  

Wat voornamelijk opviel tijdens de testen met de hydrorig was dat de wielen verbazingwekkend goed 

werkten. Dat hadden we niet verwacht aangezien de focus van het hydrorig project op de bolkoppen 

lag. Het was wel de bedoeling een tuig te maken dat rolde, maar we hadden niet verwacht dat de 

wielconstructie zo goed zou functioneren. Dit was dus eigenlijk de allereerste Seewing. Vandaar uit zijn 

Johan Seepma en de VCU verder gaan bouwen waardoor de huidige Seewing is ontstaan: inclusief 

vleugel profiel en wielen. 

Johan Seepma heeft vanaf 2009 dus al (naar eigen zeggen) met succes met de Seewing op garnalen 

gevist. Het duurde echter tot 2012 voordat de Seewing naamsbekendheid kreeg en door meerdere 

vissers werd getest. Dit kwam voornamelijk doordat ik aan Leo Toxopeus van de ZK 44 heb gevraagd 

of hij de Seewing van Johan Seepma wilde uitproberen. Ik dacht aan Leo Toxopeus omdat we de 

effecten van de Seewing wel op een klein schip kenden (schip Johan Seepma is ‘klein’), de effecten van 

de Seewing op een grote kotter waren echter nog onbekend. Leo Toxopeus is akkoord gegaan maar 

alleen nadat hem compensatie voor zijn eventuele vangstverlies werd aangeboden. De ZK 44 heeft de 

Seewings donderdag aan boord genomen en maandag werd ik gebeld door Leo om twee sets aan te 

schaffen, één voor de ZK 43 en één voor de ZK 44. Dit was de doorbraak van de Seewing. Nadat Leo 

Toxopeus heeft laten zien dat de Seewing ook op een grote kotter effectief was hebben meer vissers 

een set besteld (o.a. Tamme Bolt van de ZK 13, en in de zuid Koos de Visser van de GO 58). Er waren 

dus al een aantal vissers die met de Seewing visten voordat dit project (Opschaling testen Seewing) 

met Friesland van de grond kwam. 

Eigenlijk verschillen alle Seewings weinig van elkaar. Als je van verschillen spreekt dan praat je meer 

over de verschillende lengtes van de Seewings, dat is namelijk erg schip specifiek.  

Voor de Wad vissers bleek een standaard vleugel (met gehele holte) te veel neerwaartse druk te 

hebben waardoor ze snel in de slappe Wad grond vastliepen. We hebben dit probleem opgelost door 

de achterkant van de vleugel eerder af te vlakken.  

De Wad vissers gebruiken dus een ander soort vleugel dan de vissers die alleen buiten vissen. Wad 

vissers gebruiken over het algemeen dus een vleugel met minder neerwaartse druk. Deze vissers vissen 

vaak erg kort, d.w.z. ze laten weinig vislijn vieren. Hoe korter je vist, hoe meer neerwaartse druk er op 

de vleugel wordt uitgeoefend. Daarom heeft de VCU twee verschillende vleugels gemaakt, zodat 

vissers kunnen kiezen wat ze willen bereiken. Het korter vissen heeft ook effect op de hoek waarin de 

vleugel moet staan, hoe korter er gevist wordt hoe kleiner de hoek moet zijn (anders duikt het tuig al 

helemaal de grond in).   
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De smalle wielen zijn 10 cm breed, en de brede wielen zijn 15 cm breed. De wielen zijn gemaakt van 

Nylatron (oftewel PH6). Dit is een soort kunststof waar 3% krimp en rek in zit. Dit zorgt ervoor dat het 

materiaal zelf smerende eigenschappen bezit en dat het in een natte omgeving slijtvaster wordt 

doordat het een klein beetje water opzuigt.’ 

Wat is de rol van de VCU geweest in het project? 
‘De VCU is de grootste producent van vistuigen in Nederland. Vandaar dat wij een groot deel van de 

engineering in huis hebben. Wij zetten de ideeën die een visserman heeft op papier. Johan Seepma en 

ik zijn om tafel gegaan om de ideeën die we beiden hadden samen te voegen, dit is gelukt en heeft tot 

een prototype Seewing geleid.  

Het idee dat ik had heb ik opgedaan op het eiland Man (in de Ierse zee). Ze gebruikten daar een 

soortgelijk tuig voor de visserij op Sint Jakobsschelpen. Vroeger visten ze met een snijbalk op deze 

schelpen. Het breuk percentage van dit tuig (dat de schelpen van de rotsen schraapte) was echter 40%, 

dus daar moest een oplossing voor komen. Een Amerikaan had hier een idee voor en ik ben met hem 

in contact gekomen. Het idee van deze Amerikaan was gebaseerd op het feit dat bolkoppen zo’n sterke 

stroming teweegbrachten dat de schelpen van de rotsen werden getrokken, het tuig zweefde door de 

vleugel vorm. Daar komt het idee van vissen met een vleugel vandaan. Dat ben ik voor de Nederlandse 

visserij uit gaan werken. Toen Johan Seepma met zijn idee bij mij kwam hebben we beide ideeën 

samengevoegd.’ 

Zou u willen uitweiden over uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van het prototype? 
‘Het prototype dat Johan Seepma en de VCU hebben ontwikkeld is in het kader van een ander project 

gedaan. Dat project werd gefinancierd door het vroegere ministerie van LNV. Het prototype dat daaruit 

voortkwam is bij Johan Seepma aan boord geplaatst en daar heeft het ILVO onderzoek naar gedaan. 

Toen duidelijk werd dat aan boord van dit ene schip de claims over het tuig waar waren (brandstof 

besparing, minder bodem beroering, minder bijvangst) is het huidige project opgeschaald naar 

Friesland. Het doel van het huidige project is om te onderzoeken of hetzelfde resultaat wordt behaald 

door meerdere schepen.  

De VCU is dus vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling en het uitdenken van de 

Seewing (in samenwerking met Johan).’ 

Is de huidige Seewing wezenlijk anders dan het prototype? 
‘De vorm van de vleugel van de huidige Seewing is korter dan die van het prototype. Dit komt 

voornamelijk doordat we merkten dat de lange vleugel te veel neerwaartse druk ondervond. Dit zijn 

echter maar kleine wijzigingen. Het is niet zo dat er extreme wijzigingen in het huidige tuig zijn 

aangebracht als men het vergelijkt met het prototype.’ 

Zijn er veel schip specifieke aanpassingen gedaan? Wat? Waarom? Hoe zijn die tot stand 

gekomen?  
‘In eerste instantie had de Seewing smalle wielen. Maar gedurende dit project zijn we er achter 

gekomen dat brede wielen in slappe grond beter werkt. Alleen de LO 10 en de OL 12 hebben nu nog 

smalle wielen. De vissers die de Seewing hebben aangeschaft nadat de brede wielen zijn ontdekt 

hebben alleen met de brede wielen gevist. Het verschil tussen smalle en brede wielen is dat met smalle 

wielen het tuig de neiging heeft om in de grond te lopen door de neerwaartse druk die de vorm van 

de vleugel genereert. Dit gebeurt voornamelijk in slappe grond. Die wielen zijn het draagvlak, hoe 

breder dit is hoe meer draagvlak. Dit is echter wel gebaseerd op een gevoel dat we nooit hebben 

bewezen.  
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Er zijn geen schip specifieke aanpassingen gedaan. Het brandstof verbruik scheelt per schip, hoe lichter 

je schip en lichter je oude tuigen hoe minder groot het verschil in brandstof besparing je ziet met de 

Seewing. Is het echter zo dat je voorheen zware tuigen gebruikte dan kun je weldegelijk grote 

brandstof besparing merken.’ 

Wat zijn volgens u de voordelen van de Seewing? 
‘Ik hou me wat dat betreft minder bezig met de brandstof besparing aangezien die voor mij wat minder 

belangrijk zijn als ontwerper van tuigen en netten. Ook is het zo dat de garnalenvisserij al niet veel 

brandstof verbruikt per kg gevangen garnalen. Ik houd me vooral bezig met de milieu impact. In mijn 

opinie wordt de garnalenvisserij daardoor voornamelijk bedreigt, doordat zij op de Waddenzee vissen. 

Zij worden meer gedwongen om veranderingen door te voeren (door milieuorganisaties). Het 

ecologische aspect van de Seewing vind ik eigenlijk het meest belangrijk. Je kan namelijk wel terug 

gaan naar 1 liter brandstof per uur, maar als je niet meer mag vissen dat houdt het gewoon op. Die 

brandstof besparing is eigenlijk een mooie bijkomstigheid van het tuig.  

Het onderhoud van de Seewing is minder doordat hij minder slijt. De trekkracht is minder waardoor 

de levensduur van je vislijn en je lier langer is. 

Het mooiste is natuurlijk dat je ecologische en economische break even point in balans zijn.’ 

Wat zijn de verbeterpunten van de Seewing? 
‘Het vissen met de Seewing kost wat gedrags aanpassingen die een visserman moet doorvoeren. Zo 

moet er onder andere meer vislijn gestoken worden als je dat niet doet of niet wilt, dan blijft een 

visserman zwaar vissen en dan trekt het tuig niet goed.  

Het nadeel is dat de Seewing iets meer van een visserman vergt dan het conventionele tuig, er moet 

af en toe gespeeld worden met het vieren en halen van de vislijnen. Het tuig is dus wat bewerkelijker 

dan het conventionele tuig. Het tuig heeft meer bijsturing nodig tijdens het vissen dan de 

conventionele tuigen.’ 

Wat zou er volgens u nog aan de Seewing verandert kunnen worden? 
‘We hebben veel verschillende technieken geprobeerd om de Seewing nog beter en slijtvaster te 

maken. Voorbeelden hiervan zijn wielen van rubber, daarbij bleek dat deze wielen naar een kant 

gingen uitlopen, verschillende slijtvaste lagen gehard staal, vlamspuit techniek, roestvrijstaal, 

kunststof.  

Met betrekking tot de ontwikkeling van de Seewing denk ik dat we alleen op individuele onderdelen 

nog kunnen verbeteren (bijv. op de wielen, of op de assen) dit zal geen redesign van het complete tuig 

worden. De ontwikkelingen die nog plaats kunnen vinden zullen meer gefocust worden op de 

onderdelen om ze bijvoorbeeld meer slijtvast te maken. Het is echter ook de bedoeling dat het tuig 

betaalbaar blijft dus op een gegeven moment valt er geen winst meer te halen uit een ontwikkeling. 

Dus verdere veranderingen hebben voornamelijk te maken met het meer gebruiksvriendelijk maken 

van de Seewing.’ 

Wat is de volgende stap in de ontwikkeling van de Seewing? (puls? 70 cm brede wielen?) 
‘De laatste ontwikkeling omtrent de Seewing is dat dit tuig wordt uitgerust met puls modules. Het gaat 

hierbij om een grote kotter die een afgeleide van de Seewing aan boord heeft. Het betreft een tuig van 

twaalf meter voor de tong en schol visserij. Doordat het tuig twaalf meter breed is heeft het ook 

bredere wielen nodig om draagvlak te behouden. Er is hierbij gekozen voor een glad wiel zonder 

groeven. De Seewing voor garnalen heeft groeven met het idee dat dit profiel meer grip zou bieden. 

Ik ben echter van mening dat het nauwelijks verschil maakt met een glad wiel. Daarnaast is het maken 
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van dit profiel erg duur. De VCU heeft er dus voor gekozen om geen groeven te gebruiken bij de puls 

ontwikkeling.  

We zijn op dit moment bezig om de twee innovaties voor garnalen samen te voegen (d.w.z. puls en de 

Seewing) aangezien blijkt dat de sumwing na zo’n 4 jaar aan vervanging toe is en de Seewing toch wel 

langer mee gaat.  

De puls ontwikkelingen voor de garnalenvisserij is denk ik de volgende logische ontwikkeling. Hiermee 

bedoel ik de combinatie tussen Seewing en pulsmodules. Deze zouden uitermate geschikt kunnen zijn 

voor het vissen op garnalen.’ 

Waarom is de Seewing zoveel lichter dan de conventionele tuigen? 
‘Dit komt voornamelijk doordat de enorm zware sloffen vervangen zijn door de wielen. In de sloffen 

zit namelijk gigantisch veel gewicht. Dus de gewichtsbesparing zit hem in de meeste gevallen 

voornamelijk in het feit dat de sloffen vervangen worden door de wielen, al licht het er ook weer aan 

van welk soort tuig de visserman af kwam. De vleugel is namelijk waarschijnlijk zwaarder dan de vispijp. 

In de meeste conventionele gevallen zit het gewicht in de bodemplaat van de sloffen waar de 

slijtblokken zich bevinden.’ 

Is de Seewing ook geschikt voor andere soorten visserij dan de garnalenvisserij? Zo ja, welke? 

Waarom? 
‘Ja, in de vorm zoals de Z 284 hem gebruikt is de Seewing ook geschikt voor de visserij op platvis. De 

Seewing kan prima gecombineerd worden met pulsmodules of wekkerkettingen. De Seewing is dus 

een multifunctioneel tuig op dit schip, hij kan gebruikt worden voor zowel puls visserij als visserij met 

wekkers. Dat is hiermee ook een van de voordelen van de Seewing. De Seewing zou eigenlijk de basis 

kunnen vormen voor het gebruik van één tuig voor verschillende visserijen, dus zowel de pulsvisserij 

op platvis als de garnalenvisserij met klossenpees.’ 
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6.3 Interview Teake van der Kooi OL 12, deelnemer project 
         1 mei 2015 

Waarom wilde je deelnemen aan dit project? 
‘Wij moesten andere tuigen hebben aangezien de onze aan vervanging toe waren. Johan Seepma viste 

al een tijdje met de Seewing en had nog een stel reserve tuigen liggen die wij mochten uitproberen. 

We hebben een week of vier met de Seewing proef gevist en dat beviel ons goed. Wel moesten we het 

een en ander af stellen m.b.t tot de hoek van de vleugel maar uiteindelijk ging dit goed. Toen de 

subsidie vrij kwam waren we dankzij de subsidie in staat om deze investering te doen.’ 

Waarom blijf je met de Seewing vissen? 
‘We zijn er tijdens het proefvissen achter gekomen dat wij een substantiële brandstofbesparing 

hadden van ± 100 liter per etmaal. Daarnaast vist de Seewing een stuk constanter dan onze 

conventionele tuigen. Vroeger was het zo dat we in slecht weer niet goed konden vissen aangezien het 

conventionele tuig dan over de bodem stuiterde. De vislijnen vielen dan het ene moment slap om dan 

van het ene op het andere moment weer heel strak te staan. Dit is met de Seewing niet zo aangezien 

het tuig over de bodem rolt. Hierdoor vis je een stuk constanter waardoor er veel minder snel een 

piekdruk op je vislijnen en je lier komt te staan. Dit heeft ons in staat gesteld om lichtere vislijnen te 

nemen.  

De Seewing bevalt ons nu heel goed maar in het begin wisten we niet of we met de Seewing door 

wilden gaan aangezien het vissen met dit tuig wel erg anders was dan normaal, je moet echt even je 

weg leren vinden met dit nieuwe tuig. We waren telkens de vleugel hoek aan het afstellen. Dit deden 

we aan een kant en de effecten van de veranderde vleugel hoek vergeleken we dan tussen de twee 

kanten van het schip om te controleren welke vleugel afstelling beter ving.’ 

Wat is jullie visgrond? 
‘Wij vissen altijd op de Noordzee (d.w.z. op harde grond). Op een hardere grond vist dit tuig beter want 

dan zakken de wielen niet weg. In de Waddenzee zitten veel kuilen waar het tuig ondanks de wielen 

toch vaak in duikt.’ 

Hebben jullie de standaardwielen op het tuig? Of de bredere? 
‘Aangezien wij voornamelijk op harde grond vissen hebben wij de standaardwielen nog op het tuig. 

We zien ook niet de noodzaak om onze wielen te vervangen door de bredere wielen aangezien we nu 

nooit vast zitten. Wel krijgen we binnenkort de nieuwe lagers aangezien die van ons aan versleten zijn.’ 

Zijn de vangsten van de Seewing vergelijkbaar met die van een conventioneel net? 
‘Onze vangsten zijn gelijk gebleven. We zijn dus voornamelijk met de Seewing doorgegaan omdat we 

lichter trekken en daardoor brandstof besparen, niet omdat we meer garnalen vangen.’ 

Zijn de vangsten schoner? Komt er minder troep mee? 
‘Nee, de vangsten zijn eigenlijk precies hetzelfde als die we met onze oude tuigen hadden. Het gaat 

echt puur om de verminderde trekkracht.’ 

Zijn jullie dingen tegengekomen waar jullie niet tevreden over zijn? 
‘Ik vond dat de lagers van de Seewing in het begin erg snel sleten, dan kwam na een paar weken al 

ruimte tussen. Daar hebben ze nu een nieuwe oplossing voor gevonden. De nieuwe lagers slijten 

nauwelijks.’  
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Hebben jullie aanpassingen aan het tuig laten doen? 
‘Nee, eigenlijk niet. Alleen de lagers zijn vervangen en de pennen aangezien die twee onderdelen snel 

sleten. Wel zijn we in het begin veel bezig geweest met aanpassingen aan de hoek van de vleugel, maar 

nu de vangst gewoon goed is hebben we niets meer verandert. Op dit moment staat de vleugel op een 

hoek van 14 graden en daar zijn wij tevreden mee.’ 

Conclusie:  
‘We zijn erg tevreden met de Seewing aangezien we brandstof besparen en omdat de vangsten van dit 

tuig gelijk lijken te zijn aan de vangsten van onze conventionele tuigen.’  
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6.4 Interview Bouke Koornstra WON 50, deelnemer project 
5 juni 2015 

Hoe ben je met de Seewing begonnen?  
‘Het was eigenlijk een combinatie van factoren, mijn oude tuigen raakten op en zodoende waren we 

op nieuwe tuigen aan het oriënteren. Daarbij wilde ik graag tuigen aanschaffen die brandstof 

besparend waren. Hierover had ik contact met Roelof van Urk (VCU). Toen bleek dat er nog ruimte was 

voor één deelnemer in het Seewing project heeft de VCU contact met mij opgenomen om mijn 

interesse in de Seewing te inventariseren. Voordat we de Seewing aanschaften hebben we de Seewing 

tuigen van Hans Poepjes geprobeerd. Dit beviel ons goed vandaar dat we door middel van de subsidie 

hebben besloten om de Seewing aan te schaffen. Zonder subsidie zijn de tuigen eigenlijk te duur, 

wanneer je ze zelf aan moet schaffen kost een set Seewings zo’n € 16.000,- inclusief brede wielen.’ 

Wat is je ervaring met de Seewing? 
‘Helaas is de Seewing mij een beetje tegen gevallen. Ik heb erg goed met een brandstof meter 

bijgehouden hoeveel brandstof we verbruikten. Bij ons was dit eigenlijk bij alle toerentallen steeds 

hetzelfde. Pas als er omstandigheden waren waarbij we tegen het tij op visten waardoor de weerstand 

groot was hadden wij een beetje voordeel bij het vissen met de Seewing.  

Ik had meer van de Seewing verwacht. We hebben zo’n 1,5 jaar geleden met de tuigen van Hans 

Poepjes gevist en toen leek het wel alsof de Seewing een stuk lichter trok. Op basis daarvan hebben 

we begin dit jaar (2015) besloten de Seewing te gaan gebruiken maar we zien er toch te weinig van 

terug. Met de Seewing maken we gebruik van onze eigen netten, maar het verschil met ons oude tuig 

is nauwelijks merkbaar.  

De brandstof besparing is in mijn geval dus nihil. Ik kan me voorstellen dat dit bij grotere kotters veel 

meer het geval is omdat zij van een veel zwaarder tuig naar een lichte Seewing om zijn geschakeld. Wij 

hadden echter al lichte tuigen. Ik denk zelfs dat onze oude tuigen nog iets lichter waren dan de 

Seewing. De Seewing moet het puur hebben van de mindere weerstand van de vleugel en de wielen, 

maar bij ons maakt dit geen verschil.  

Het verschil in brandstof wanneer je op harde en zachte grond vist is bij ons ook nauwelijks merkbaar. 

Met de oude tuigen zaten we eigenlijk net zo vaak vast in de slapte als met de Seewing.  

Ook aan de vangsten merken we geen verschil. We hebben de vangsten niet daadwerkelijk opgemeten 

maar ik merk geen verschil. Ik zit er aan te denken om weer eens met de oude tuigen te vissen om te 

kijken of die beter vangen. Mocht dat zo zijn dan kan het ook liggen aan het feit dat er op dit moment 

sowieso erg weinig garnalen te vangen zijn. Vooral op onze bestekken is er nu nauwelijks wat te 

vangen. Dat lijdt tot twijfel: Misschien ligt het wel aan het tuig?’ 

Merk je verschil in vangstsamenstelling?  
‘Nee, Hans Poepjes zegt dat hij met dit tuig minder schelpen en bodem rotzooi vangt maar daar merken 

wij niks van. Ik denk dat dit bij hem komt doordat hij zijn net er anders achter heeft zitten.’ 

Hebben jullie vergelijking gedaan tussen een conventioneel net en een Seewing?  
‘Ja. Wij hebben aan de ene kant het tuig van Hans Poepjes geprobeerd terwijl we aan de andere kant 

ons eigen tuig gebruikten. Vanaf de eerste trek was de vangst aan beide kanten precies hetzelfde. Het 

enige dat ons toen opviel was dat het tuig van Hans lichter trok waardoor het schip af en toe uit de 

koers getrokken werd. We hebben toen ook wel gemerkt dat de Seewing wat eerder in de slapte dook.’  
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Wat is je voornaamste visgrond?  
‘We vissen eigenlijk overal. We hebben een GK vergunning dus we kunnen zowel op het Wad in slappe 

grond, als op de Noordzee kustzone op harde grond vissen.’ 

Heb je nog tips? 
‘Ik heb geen fundamentele dingen waarvan ik denk dat ze verbeterd kunnen worden. Misschien 

zouden de tuigen nog lichter kunnen, nog dunner. Dan kom je echter terecht in een discussie over wat 

het tuig dan nog kan hebben, hoe sterk het tuig dan nog is. Ik denk niet dat dit de ontwikkeling is die 

prioriteit heeft. Wel denk ik dat de vervanging van de smalle wielen door brede een goede ontwikkeling 

is. Ik heb zelf nooit met de smalle wielen gevist maar ik verwacht wel dat die meer in de slappe grond 

vastlopen.  

Gisterenavond hadden we het tuig voor het eerst op de kop liggen. Dit gebeurt wanneer je te snel het 

schip draait en tegelijkertijd in een kuil beland. Hierdoor gaat het tuig zweven en wanneer er een flinke 

stroom staat kan het gebeuren dat het tuig op zijn kop beland. Dat gebeurde vroeger met de oude 

tuigen ook wel eens. Of dit gebeurt is afhankelijk van hoe je vist. Wanneer je een korte draaicirkel 

maakt is de kans groter dat een tuig op zijn kop beland.’  

Hebben jullie aanpassingen laten doen aan het tuig? 
‘Nee, wij hebben geen aanpassingen aan het tuig laten doen sinds we de Seewing in gebruik hebben 

genomen. Toen wij de Seewing aanschaften hebben we meteen de Seewings met de brede wielen en 

de slijtvaste lagers besteld. Ook gebruiken we het vleugelprofiel met het afgevlakte stuk erachter (dus 

de ingekorte versie). Hiervoor ben ik op de ervaringen van de WL 18 afgegaan. Wel hebben we in het 

begin nogal wat gespeeld met de afstelling van de vleugel. Hij staat nu op 19 graden.  

Wat ik een flink nadeel aan de Seewing vind is dat het erg aan de hoeveelheid draad ligt die je laat 

vieren hoe licht of zwaar de Seewing trekt. Als een hoek van 2 graden al zoveel verschil uitmaakt voor 

de trekkracht dan mikt het draadsteken ook heel nauw. Daarnaast vissen wij op zoveel verschillende 

visbestekken waardoor we dit constant in de gaten moeten houden. Wanneer je steeds op hetzelfde 

visbestek vist dan hoef je niet zoveel aan de hoek van de vleugel te veranderen. Ook heb je dan goed 

vergelijkingsmateriaal bij het verstellen van de hoek aangezien je weet dat je op eenzelfde ondergrond 

vist. Je weet dan dat de aanpassing die je hebt gedaan daadwerkelijk resulteert in een lichtere (of 

zwaardere) trekkracht. Als je op veel verschillende bestekken vist kun je dit minder goed uittesten. Het 

hangt dus erg af van het visgebied hoe de hoek van de vleugel moet staan en hoeveel draad je kunt 

laten vieren om licht te blijven trekken.  

Om een voorbeeld te geven: in slappe grond moet je minder draad laten vieren aangezien de kans dat 

de Seewing dan vastloopt kleiner wordt. Dit zorgt er echter voor dat je steiler vist waardoor je meer 

weerstand krijgt en dus zwaarder trekt.’ 

Blijf je met de Seewing doorvissen?  
‘Dat weet ik nog niet. Misschien gaan we terug naar ons oude tuig. Aan de andere kant, aangezien het 

qua vangst niets uitmaakt kunnen we net zo goed met de Seewing door blijven vissen.’ 

Conclusie: 
‘Mijn algehele conclusie is dat de Seewing mij wat tegen valt. Als ik het tuig tegen normale kostprijs 

aan had moeten schaffen dan had ik het niet gedaan, dan was het voor mijn bedrijf te duur geweest. 

Met de subsidie konden we het proberen.’ 
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6.5 Interview Hans Poepjes WON 77, deelnemer project 
5 juni 2015 

Hoe ben je er bij gekomen om de Seewing uit te proberen?  
‘Ik zat, samen met Johan Seepma in de 3*5 groep (= de latere kenniskring garnalen). Vanuit deze groep 

is dit project uitgevoerd in samenwerking met het ministerie. Johan is vanaf het begin met de Seewing 

aan de gang gegaan. Wij hebben altijd meegekeken en zodra hij de Seewing in gebruik nam en er 

enthousiast over was waren wij (een van) de eersten die ook een set Seewings hebben laten maken. 

Doordat Johan Seepma een prototype liet maken en er subsidie op aan vroeg, heb ik de Seewing in dit 

project met subsidie kunnen aanschaffen. Doordat we zo vroeg bij het project betrokken waren vissen 

we nu een jaar of vijf met de Seewing.’ 

Wat is er anders aan jou tuig dan dat van Johan Seepma? 
‘Ons tuig heeft de bredere wielen, en ook heb ik de knik nog in de vleugel waardoor hij langer is dan 

die van de meeste Seewings. Ik heb de Seewing dus aangepast naar mijn idee waarvan ik dacht dat het 

voor zowel de Waddenzee als de Noordzee zou werken, ik heb namelijk een GK vergunning. Johan vist 

alleen op de Noordzee dus hij heeft de Seewing anders dan ik. Ik heb de vleugel in zijn originele 

toestand behouden. Mijn vleugel heeft dus geen afgevlakt stuk aan het eind en is daardoor nog een 

stukje langer dan die van de meeste visssers. Ik heb hiervoor gekozen omdat het tuig wel zijn 

downforce moet blijven houden aangezien het in de Waddenzee over het algemeen minder stroomt. 

Door de vorm van de vleugel is het tuig sneller aan de grond.’ 

Heb je buiten de brede wielen nog andere aanpassingen laten doen?  
‘Ik heb helemaal niks verandert nadat we de eerste week de hoek van de vleugel hebben aangepast 

van 15 naar 19-20 graden. Vanaf trek 1 hebben we geen moment in de slappe grond vast gezeten, en 

vanaf week 2 was de Seewing voor ons helemaal perfect. Wel heb ik de nieuwste lagers in de seewing 

laten zetten. D.w.z. de lagers die d.m.v. watersmering minder slijten. Ik ben ontzettend tevreden met 

de Seewing, ik wil hem voor geen goud meer kwijt!’ 

Waarom ben je zo lyrisch?  
‘Het gaat mij bij de Seewing niet direct om de brandstof besparing, al weet ik zeker dat wij 10% 

brandstof besparen. Het is echter zo dat wij vroeger gemiddeld maar 1500 – 2000 liter in een week 

verbruikten, daar gaat nu 150 tot 200 liter vanaf, dat verschil is niet ontzettend hoog. Je gaat dit 

verschil echter wel merken als je per week 20.000 liter gasolie verbruikt.  

De reden waarom ik zo ontzettend blij met de Seewing ben is omdat hij mooier over de grond rijd. Ik 

ben ervan overtuigt dat je daardoor meer garnalen vangt en minder bodem rotzooi. Wij hebben een 

schonere vangst, al vangen we over het algemeen niet beter. Dit verschilt echter per omstandigheid. 

In goed weer is er geen verschil in vangsten met onze oude tuigen, in slecht weer blijft de Seewing 

door de neerwaartse kracht van de vleugel veel rustiger over de bodem rijden. Het tuig gaat dus niet 

stuiteren zoals de conventionele tuigen nogal eens deden. Het tuig is dus stabieler dan de 

conventionele tuigen. Je voelt aan de kotter ook bijna niks zodra hij gaat trekken.’ 

Merk je nog andere verschillen tussen de Seewing en conventionele tuigen? 
‘Het enige verschil dat ik me kan bedenken is dat wanneer het dood tij is en er loopt een bepaalde 

onderstroom, dan krijg je de Seewing met geen mogelijkheid aan de grond. Dan wil hij gewoon niet 

naar beneden. Ik stel me zo voor dat er dan een onder stroom is die het tuig naar boven blaast, 

waardoor je het tuig niet naar beneden krijgt. Mijn ervaring is dat dit alleen bij dood tij/ afgaand tij 

(dus eb) kan gebeuren.’  
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Zijn er nog verbeterpunten? 
‘Het enige minpunt wat ik op dit moment kan bedenken is de manier waarop de Seewing is gestraald. 

Ze roesten al na zo’n 3 weken. Dit heeft echter niets met de werking van het tuig te maken, alleen met 

de afwerking ervan. Voor de rest ben ik dik tevreden.’ 

Heb je het gevoel dat de Seewing sterker is dan het conventioneel tuig?  
‘Nee, ik merk dat niet. Maar ik had mijn oude tuig ook niet zo vaak krom. Nu is het echter wel een 

probleem wanneer je de Seewing krom hebt getrokken. Het is namelijk lastiger te verhelpen dan een 

kromme vispijp. Als je vroeger je vispijp krom had dan kon je heel gemakkelijk een nieuwe pijp tussen 

de sloffen plaatsen, bij de Seewing komt hier wat meer bij kijken.’ 

Merk je nog verschil op slappe en harde gronden? 
‘Nee, wij vissen overal goed overheen. Waar we voorheen niet in de slappe grond konden vissen daar 

kunnen we nu wel komen. Het gaat zelfs zover dat we het pluche dat normaal gesproken de netten 

beschermd, van de netten af snijden. Deze bescherming hebben we niet meer nodig doordat we 

brandschone garnalen vangen zonder bodemvuil e.d. De boksen komen schoon aan boord. Het net slijt 

hierdoor dus amper. We moeten hele gekke dingen doen willen we een paar schelpen in de box 

hebben. Voorheen moesten we elke week de zeef uitspuiten omdat deze verstopt zat met schelpjes, 

dit gebeurt ons nu nooit meer.’ 

Als je geen subsidie had gehad, had je de Seewing dan ook aangeschaft? 
‘Ja, maar niet dat jaar. Je moet de Seewing financieel namelijk wel kunnen betalen. €15.000,- is nogal 

een investering, vooral als je een minder jaar achter de rug hebt. Maar ik had het wel gedaan als ik er 

de mogelijkheid voor had gehad. Dit komt voornamelijk doordat Johan Seepma zo ontzettend positief 

was.’ 
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6.6 Interview Jetze Post WL 18, deelnemer project 
1 mei 2015 

Hoe ben je begonnen met de Seewing? 
‘Ik ben door Johan Seepma gevraagd toen hij net met EZ een subsidie project had gestart. Wij hebben 

zijn eerste testtuigen gebruikt. De eerste Seewings hadden geen slijtplaat en een geheel holle vleugel. 

Daarmee liepen wij op rare, niet standaard plekken vast in de grond. Om dat te voorkomen hebben ze 

een soort van slofje achter de wielen aan het tuig gemaakt zodat de tuigen ook op het Wad wat meer 

opwaartse kracht hebben om over de slik heuvels heen te gaan. Wij hadden echter zowel dat sleetje 

toegevoegd als de holte en lengte van de vleugel verandert, daardoor wisten we niet wat de oorzaak 

van de verbetering was. Uiteindelijk hebben we ook testen gedaan met tuigen waarbij het sleetje was 

weg gefreesd. Het bleek dat dit ook goed ging, in principe kan het sleetje dus van de zijkant van het 

tuig verwijdert worden.’ 

Heb je aanpassingen gedaan aan de Seewing? 
‘Door de tijd heen hebben we wel een aantal aanpassingen gedaan. Onder andere hebben we de vorm 

van de vleugel verandert. Voor mijn gevoel had de vleugel namelijk te veel neerwaartse druk door de 

holte in de bovenkant, deze was voorheen namelijk helemaal doorlopend. We hebben deze holte aan 

het eind afgeplat en de vleugellengte iets ingekort.  

Daarnaast zijn we eigenlijk nog steeds de hoek van de vleugel aan het variëren. Wij hebben dus nog 

steeds niet de juiste hoek te pakken die op alle gronden werkt.’ 

Wat zijn je ervaringen met de Seewing? 
‘Het net trekt lichter, waardoor je meer snelheid kunt houden. Hierdoor kun je op een hoger tempo 

vissen. Het gasolieverbruik is bij mij daardoor niet minder. Als je dat zou willen nastreven dan moet je 

echt de snelheidsregulator terugdringen.’ 

Dus je vist met de Seewing op een grotere snelheid dan voorheen?  
‘Ja, ik kan nu altijd nog wat snelheid houden.’  

Heb je ooit gepaarde vergelijkingen gedaan waarbij aan de ene kant het conventionele net werd 

gebruikt en aan de andere kant de Seewing?  
‘Nee. Ik heb wel gepaarde testen gedaan met een originele vleugel (d.w.z. de lange vleugel, met holte 

in de bovenkant van de vleugel) en een aangepaste vleugel. Op de aangepaste vleugel zit een strip die 

de holte opvult.’  

Heb je ooit wat gemerkt aan je vangsten bijv. meer garnalen (conventioneel net en originele 

Seewing)? 
‘Nee, de vangst lijkt normaal te zijn. Ik had graag gewild dat ie meer ving maar dat is niet zo.’ 

Waarom ben je met de Seewing doorgegaan?  
‘We zijn ermee doorgegaan omdat men eist van ons dat we innoveren en we zijn ermee doorgegaan 

omdat we straks in bepaalde gebieden alleen met het meest duurzame vistuig mogen vissen. Wat dat 

meest duurzame vistuig gaat worden dat weten we niet. Ik ga er echter van uit dat dit puls zal zijn. Ik 

hoop dat de Seewing hier ook een kans krijgt maar ik denk dat het ministerie in principe al bijna zeker 

weet dat alleen de puls in deze gebieden mag vissen.  

Dat gevoel gedwongen te worden tot innovatie is niet de enige reden dat we door gaan met de 

Seewing. We hebben een bepaalde stap gezet en daarmee willen we zo ver mogelijk komen. Datgene 

wat je bent begonnen wil je ook graag af maken. Mocht het toch zo zijn dat het vissen echt niet wil 
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met die Seewing dan ga ik weer over naar mijn oude tuigen. Het risico bestaat echter dat indien de 

vangsten dan wel goed zijn, dit niet aan het tuig ligt maar dat het een pure samenloop van 

omstandigheden is (weer, plaats, periode, duur trek, hoe lang vis je, etc.). Dan is het alsnog niet 

duidelijk of de Seewing voor ons werkt of niet.’ 

Merkte je dat ook aan je brandstofverbruik? 
‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Seewing lichter trekt, maar ik heb nooit een daadwerkelijke meter 

op de brandstoftank gezet om dit op te meten. Doordat we nu lichter trekken kunnen we echter meer 

snelheid houden met het vissen. En doordat we lichter trekken kunnen we met een grotere snelheid 

eenzelfde toerental houden waardoor ik vermoed dat het brandstofverbruik eigenlijk niet minder 

wordt dan in de conventionele situatie.’ 

Zijn de vangsten schoner? 
‘Ja. Doordat je gebruik maakt van een lichter tuig krijg je schonere vangsten aan boord doordat je 

lichter over de bodem gaat. De Seewing is ongeveer 200 kg per kant lichter dan mijn oude tuigen, en 

dat waren ook al geen zware tuigen (600-650). Maar ook hiervoor geld, ik heb dit niet daadwerkelijk 

gewogen dus ik kan het niet met 100% zekerheid bewijzen.’  

Ben je breder gaan vissen?  
‘Nee. Dit tuig is voor mijn oude netten gemaakt. Wel hebben wij bij dit tuig een breder wiel. Soms denk 

ik dat dit wiel beter is maar zodra je echt in de slapte zit maakt het niet heel veel uit, dan zakt het tuig 

toch wel weg. Om dat te voorkomen heb je echt de sloffen/sleeën nodig.’ 

Heb je het gevoel dat je vaak vastzit? 
‘Nee, we zitten minder vaak vast dan met de conventionele tuigen. De hoek van de vleugel maakt 

hiervoor echter veel uit. Hoe groter de hoek, hoe meer duikkracht het tuig heeft. Ik had de hoek vorige 

week op 17 graden maar ik heb ze nu weer terug gezet naar 15 graden zodat de tuigen minder met de 

snuit naar de grond toe duiken.’  

Heeft het jullie veel tijd gekost voordat jullie in de gaten hadden hoe het werkte? 
‘Eigenlijk heeft het ons al met al heeft veel tijd gekost. Vooral het spelen met de hoek van de vleugel 

is een continue proces.’  

Heb je dat ook gemerkt aan je vangsten? Dat er bijvoorbeeld in de periodes van uitproberen 

minder gevangen werd waardoor de vangsten achter bleven?  
‘Nee. Ik zit op dit moment in een periode dat ik niet goed vang en dan ben je heel gauw geneigd om 

de tuigen daar de schuld van te geven. Dit is echter niet reëel omdat ik weet dat we met dit tuig ook 

goede vangsten hebben gehad. Daarnaast is dat het risico van het vak, je moet de garnalen wel treffen 

anders blijft je vangst achter.’ 

Heb je nog dingen die je aan het tuig zou willen veranderen? Of dingen waar je niet tevreden 

over bent? 
‘Ik heb vanaf het begin af aan al aangegeven dat ik nog een kleiner wieltje achter de grote zou willen 

zetten. Dit zou ik willen toepassen om te voorkomen dat het tuig achterover gaat hellen en daardoor 

veel weerstand opwekt. De theorie van dit tuig berust op het feit dat door de vleugel en de afstelling 

daarvan het tuig alleen op het voorste wiel loopt. Op een vlakke grond zal dat inderdaad zo werken, 

maar op het Wad lijkt dat minder zo te zijn. Als je een extra wieltje toevoegt wat pas in werking treed 

wanneer het tuig neigt achterover te gaan hellen dan dwing je het tuig om op twee wielen te draaien.’ 
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Wat is jullie visgrond?  
‘Wij vissen zowel op het Wad als op de Noordzee. Er is echter geen meetbaar verschil in vangsten. 

Toch heb ik het idee dat het tuig buiten (d.w.z. de Noordzee) echt goed is. Daar kun je ook qua snelheid 

en qua gasolie iets bereiken. Op een harde grond is de Seewing dus effectiever. Op het Wad werkt het 

tuig niet minder dan een conventioneel tuig, en op sommige plekken misschien zelfs iets beter omdat 

je toch een wiel hebt waardoor je iets minder snel vast komt te zitten.’ 

Wat is tot nu toe je conclusie over dit tuig? 
‘Ik vind het een prachtig mooi tuig. Er is weinig onderhoud nodig en de VCU en Johan Seepma zijn 

steeds bezig met het verbeteren van de onderdelen. Bijv. de lagers, die worden ook steeds beter 

bestand tegen slijtage (d.w.z. duurzamer). Over het algemeen ben ik erg tevreden met de Seewing. Je 

moet echter wel je aandacht bij het vissen houden wanneer je dit tuig gebruikt, de afstellingen van de 

vleugel hoek komen af en toe heel nauw. Het afstellen doen we echter niet op zee maar aan de kant.’  
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6.7 Interview Ties Sloot LO 10, deelnemer project 
  1 mei 2015 

Waarom ben je met de Seewing begonnen? 
‘Johan Seepma is mijn neef en hij heeft mij gevraagd of het vissen met de Seewing niet ook wat voor 

mij zou zijn. In eerste instantie heb ik afgewacht wat de ervaringen van andere vissers waren met de 

Seewing en toen ik hoorde dat ze heel erg op gasolie konden besparen heb ik een set aangeschaft. 

Daar kwam bij dat mijn oude tuigen aan vervanging toe waren.’  

Hebben jullie een vergelijking gedaan met de Seewing aan de ene en een conventioneel net aan 

de andere kant?  
‘Wij hebben nooit vergelijkende testen gedaan. Een andere deelnemer van het project heeft dit wel 

gedaan en die vertelde dat het gebruik van de Seewing ervoor kon zorgen dat het schip wel 5-10 graden 

uit het roer getrokken werd doordat de Seewing lichter trok dan het conventionele net. Ook al hebben 

wij geen vergelijkende testen gedaan, wij merken wel aan onze brandstof kosten dat de Seewing lichter 

trekt. Wij verbruiken door de Seewing minder brandstof.’ 

Hoe lang vissen jullie nu met de Seewing? En wat is jullie ervaring? 
‘Wij vissen nu zo’n twee jaar met de Seewing en we zijn er erg tevreden over. De tuigen lijken sterker 

dan de conventionele tuigen, want als je met de conventionele tuigen een wrak tegen kwam dan 

trokken de buizen krom. Met de Seewing gebeurt dat niet, wij hebben deze tuigen nog nooit krom 

gehad. Dit komt waarschijnlijk door het materiaal waarvan de vleugel is gemaakt en doordat dit 

ontwerp breder is. Daarnaast wil deze vleugel altijd naar de grond (net zoals de spoiler van een formule 

1 wagen die neerwaartse druk uitoefent waardoor de wagen aan de weg geplakt zit).  

In principe kun je veel lichter vissen, maar omdat wij iets breder zijn gaan (van 760 cm naar 790 cm) 

vissen zijn onze Seewings zwaarder dan onze oude conventionele tuigen. Onze oude tuigen wogen 430 

kg per stuk, de Seewings 460 kg. Wel vissen we nog steeds met dezelfde snelheid (we trekken even 

hard), maar doordat we zwaarder zijn gaan vissen merken we dus niet zoveel aan ons gasolie verbruik. 

Het brandstofverbruik is dus niet minder dan voorheen maar doordat we breder zijn gaan vissen 

vangen we wel meer garnalen. Hoeveel meer dat hebben we niet getest waardoor we het niet kunnen 

bewijzen. De snelheid waarmee we vissen ligt erg aan het tij. Wij vissen altijd op het Wad en dan voor 

het tij, dit scheelt sowieso al in brandstof verbruik.’ 

Merk je wat aan de vangst? Ziet deze er anders uit? 
‘Nee. Totaal niet. Niet schoner. Er zitten dezelfde netten aan en door de zeefnetten (waar we eigenlijk 

altijd al mee visten) vissen we al erg schoon. Wij zeggen wel eens dat als we tegelijkertijd met de 

Seewing de zeefnetten hadden uitgevonden dan waren we klaar geweest. Ook qua rotzooi vangen de 

Seewings niet meer dan de conventionele tuigen.’ 

Merk je ook niet aan je bodemvuil dat je zwaarder bent gaan vissen? 
‘We zijn inderdaad zwaarder gaan vissen maar dat is maar 30 kilo. Dus dat merken we niet aan de 

hoeveelheid bodemvuil dat we naar boven halen.  

Vooral de zwaardere eurokotters merken veel aan hun brandstofverbruik. Die zijn van een tuig van 

1000-1500 kg naar een tuig van 500 kg, moet je nagaan hoe licht zij ineens kunnen trekken. Zij hebben 

er dus het grootste voordeel bij.’ 

Wil je met dit tuig blijven vissen?  
‘Ja.’  



36 
 

Wat is eigenlijk de reden dat je toch met de Seewing wilt blijven vissen terwijl het niet veel scheelt 

in brandstof? 
‘Ten eerste omdat we net iets meer vangen. Maar we doen dit ook een beetje om de groene mensen 

tegemoet te komen, je moest wat doen om de milieuorganisaties tegemoet te komen en de 

mogelijkheid te blijven behouden om op het Wad te vissen, daar kwam het eigenlijk op neer.  

Daarnaast konden we subsidie krijgen en was ik toe aan nieuwe tuigen. Tijdens de zoektocht naar 

nieuwe tuigen hoorde ik de goede verhalen van mijn collega’s over de Seewing vandaar dat ik ze heb 

aangeschaft. Na de aanschaf bleek dat wij in de diepte wat meer vangen. Dit komt waarschijnlijk 

doordat deze tuigen altijd naar de grond willen. Dit is voornamelijk voordelig wanneer je buiten vist 

aangezien het schip dan slingert. De conventionele tuigen stuiterden dan wel eens van de bodem af, 

de Seewing blijft echter stabiel aan de grond staan. Dus doordat de tuigen beter aan de grond blijven 

staan vang je meer alleen kun je dat niet bewijzen. Maar wij weten echter uit ervaring dat het zo is.  

Een van de voorwaarden voor ons om met de Seewing van start te gaan en door te blijven vissen, was 

dat we met de Seewing overal konden vissen waar we met een conventioneel tuig ook konden komen. 

En dat lukt, we vissen overal waar we voorheen ook kwamen. Als we bijvoorbeeld niet konden komen 

op plekken met de Seewing dan had ik ze er af gedaan.’ 

Maakt de ondergrond waarop je vist uit voor de effectiviteit van het tuig? 
‘Ik vind de tuigen beter op harde gronden. Als we in de slapte op het Wad vissen dan heb ik een klein 

beetje mijn twijfels of de Seewing daar beter in is dan het conventioneel tuig. Maar we krijgen 

binnenkort bredere wielen in plaats van deze smalle.  

Wij waren een van de eersten die meededen met het project en echt 100% op het Wad visten dus ik 

moest alles nog een beetje uitvinden. Er zit een groot verschil tussen de ondergrond van het Wad en 

die van de Noordzee. Op het Wad heb je een hele hoop slaptes en als je dan niet genoeg trekkracht 

hebt dan gaan die tuigen de grond in zakken (tuigen met smalle wielen) en dan lig je stil. Maar met 

bredere wielen heb je meer draagvermogen waardoor het tuig beter over de slaptes heen rolt. Dat is 

de opzet.’ 

Heb je zelf ervaren dat je op een gegeven moment vast zat? 
‘Ja, zeker wel. Maar dat is niet specifiek voor de Seewing, dat hadden we met de conventionele tuigen 

ook wel hoor. Als er te slappe grond is dan ga je sowieso in de grond, en met de Seewing is dat niet 

anders. Misschien ook niet minder maar dat zijn we nog aan het uitvinden.’ 

Hebben jullie specifieke aanpassingen aan de tuigen laten doen? 
‘Het vervangen van de smalle wielen door brede wordt de eerste aanpassing die wij laten doen. Naast 

het af en toe spelen met de hoek van de vleugel. Wij zitten nu voornamelijk op 15 graden, we zijn veel 

geholpen door Johan Seepma. Johan is een 100% Noordzee visser die zijn hoek op 17-18 graden heeft 

staan. Egbert: is er veel tijd in gaan zitten met Johan Seepma om de afstellingen van de vleugel hoek 

goed te krijgen? Ja, daar zat wel flink wat tijd in om de hoek goed af te stellen. Maar als het dan ook 

goed staat, dan hoef je er niet meer aan te komen. We vissen nu al dik 1,5 jaar zonder dat we de hoek 

hebben hoeven aanpassen.’ 

Hebben jullie tijdens de ‘verstelperiode’ naar je gevoel veel vangst verspeeld? 
‘Waarschijnlijk wel maar dat valt niet te bewijzen. Maar goed, dat heb je altijd met vernieuwing, dat 

kost vaak eerst geld en later verdien je het hopelijk weer terug. Met de oude tuigen kwam het wel 

eens voor dat als je vast had gezeten dat je dan terug naar de haven moest omdat je tuigen verbogen 

waren, dat kost natuurlijk ook geld (nieuwe tuigen, verlies van vistijd, e.d.). Ik heb met de Seewing ook 
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al een aantal keer vastgezeten maar dan mankeert er helemaal niets aan de tuigen dus kan ik gewoon 

door vissen.’ 

Als de subsidie niet beschikbaar was geweest, had je de Seewing dan ook aangeschaft? 
‘Op een goed jaar wel, dan kun je zo’n flink bedrag wel aan een tuig spenderen. Maar wanneer de 

visserij jaren niet bijzonder was geweest dan had ik het niet gedaan.’ 

Heb je nog ideeën wat er verder, naast de bredere wielen, aan het tuig verbeterd zou kunnen 

worden? 
‘Naast het vervangen van de smalle wielen zitten wij er aan te denken om de dragers achter de wielen 

van het tuig af te halen zodat het net nog minder in de bodem snijd. Vooraan heb je de wielen die 

draaien, daarachter zitten twee lipjes. Als de wielen in de slapte gaan dan happen die lipjes ook de 

grond in waardoor de lipjes ervoor zorgen dat het tuig steeds verder de grond in gaat. Ik wil die lipjes 

er af halen. Maar verder, iets wat goed is daar moet je niet meer aankomen toch?’ 

Vanuit VCU, heb je het idee dat ze je goed hebben geholpen? 
‘Ja zeker. Goede service.’ 

Conclusie:  
‘Ik ben positief, als dat niet zo was geweest dan had ik de Seewing niet meer gebruikt. ‘Ik ben prima 

bereid om mee te denken maar het moet op de lange duur geen geld gaan kosten’.’ 
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6.8 Interview Tjeerd Visser WL 4, deelnemer project 
1 mei 2015 

Waarom ben je met de Seewing begonnen? 
‘We zijn onder andere met de Seewing begonnen omdat we met onze oude tuigen niet goed mee 

konden komen. Daarom hebben we naar alternatieven gezocht. Daarnaast waren onze oude tuigen 

aan vervanging toe. Naar aanleiding van de successen die de ZK 44 heeft behaald hebben we de 

Seewing tuigen met nieuwe netten besteld. Sindsdien komen we ook goed mee. Het was dus eigenlijk 

een samenloop van omstandigheden.’ 

Hoe kwam je juist bij deze tuigen?  
‘Op de haven heb ik wel eens wat opgevangen en ik las over de Seewing in Visserijnieuws. Ik ben dus 

bij de Seewing uitgekomen door ‘horen zeggen’. Ik ben niet actief door Johan Seepma benadert. Johan 

Seepma heeft namelijk in eerste instantie zijn neven en broers gevraagd om de tuigen te testen. Toen 

dat werkte maar het tuig nog steeds niet echt van de grond kwam heeft Johan een goede zet gedaan 

door Leo Toxopeus (ZK 44) te benaderen en hem te vragen testen uit te voeren met zijn netten. 

Doordat Leo er goed mee ving kreeg de Seewing een goede naam. Na de testen die Leo heeft gedaan 

kwam de ontwikkeling van de Seewing in een sneltrein terecht. Het feit is in de visserij, dat wanneer 

een tuig op een grote kotter goed werkt, dan is een visserman eerder enthousiast.’ 

Wat is je ervaring met de Seewing? 
‘Mijn ervaring met de Seewing is heel goed. Het tuig houd veel beter grond en het werkt veel prettiger 

doordat je bij het binnenhalen van de netten het tuig makkelijk beet kunt pakken om het storten van 

de vangst bij te sturen. Ik vind het helemaal super!’  

Heb je ooit een vergelijking gedaan met de Seewing en een conventioneel tuig?  
‘Nee, dat was wel de bedoeling. Aan de ene kant zouden we het traditioneel tuig doen en aan de 

andere kant de seewing maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen.’ 

Heb je het gevoel dat je meer garnalen vangt?  
‘De Seewing vangt sowieso niet meer garnalen dan een conventioneel tuig. De vangst is eigenlijk 

hetzelfde als die van andere vissers die een conventioneel tuig gebruiken. Ook qua gasolieverbruik 

merk ik weinig verschil. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat wij al lichte tuigen hadden, wij zijn 

namelijk van 800 kg naar 600 kg gegaan. We verminderen daardoor wel iets aan brandstof maar niet 

zo veel dat het opvalt. De grote kotters die voorheen tuigen hadden van 1500-2000 kg en nu naar 600 

kg zijn gegaan, die merken het verschil in brandstof verbruik waarschijnlijk wel erg goed.’  

En hoe zit het met de rotzooi van de bodem, merk je verschil met het oude tuig? 
‘Ik merk geen verschil in bodemrotzooi. Dat hangt echter ook weer af van de klossenpees. Feit blijft 

dat beide tuigen over de bodem gaan en daardoor denk ik dat het voor het vangen van bodemrotzooi 

niets uitmaakt.’ 

Vis je met deze lichte tuigen sneller? 
‘Voor mijn gevoel vissen wij niet met een hogere snelheid. Wel varen we met hetzelfde toerental als 

voorheen, maar die 1/10e mijl die je qua snelheid zou pakken valt niet op.’ 

Wat is je visgebied?  
‘Ik vis op de Noordzee. Ik vis dus voornamelijk op harde grond. Er zijn wel eens plekjes met zachte 

grond maar die komen we niet zo vaak tegen als de vissers op het Wad. Daardoor zakken onze tuigen 

minder weg dan die van de vissers op het Wad. De Seewing rolt dus echt meer over de bodem heen.’ 
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Heb je het idee dat de trekkracht op de lier constanter blijft? 
‘Ja, het tuig rolt over de bodem waardoor er een meer constante druk op de vislijnen en de lier blijft 

staan. Het oude tuig stuiterde nog al eens, vooral met slecht weer. Daarnaast kraakte vroeger de lier 

elke keer als er ‘gehaald’ werd. Nu gaat dat allemaal veel soepeler en meer geleidelijk.’ 

Heb je aanpassingen aan je tuig laten doen? 
‘Nee, helemaal niks. De hoek waarmee ik vis is zo’n 14-15 graden. Daar heb ik wel even mee 

uitgeprobeerd. Maar ik merk eigenlijk heel weinig verschil. Misschien dat als je die hoek iets scherper 

maakt dat het tuig dan wat sneller naar beneden zakt, maar om nou te zeggen dat dit het ei van 

Columbus is…’ 

Zijn er dingen aan de Seewing waar je minder blij mee bent? Wat zou je willen veranderen? 
‘Ik ben over het algemeen heel tevreden over de Seewing. Wat ik wel jammer vind is dat de 

klossenpees niet in hoogte verstelt kan worden. Ik vis met een normale klossenpees, als je daarmee 

erg smerig vangt dan zou je eigenlijk de klossenpees een stukje omhoog moeten kunnen doen 

waardoor je nog lichter vist. Dat kan op dit moment met dit tuig niet. Dat zou een puntje op de i kunnen 

zijn.’ 

Als je geen subsidie had kunnen krijgen voor de aanschaf, had je de Seewing dan alsnog 

aangeschaft? 
‘Dat weet ik niet. Het krijgen van subsidie motiveert wel. Zo’n set kost ongeveer € 17.000,- en nu (met 

subsidie), hoef je slechts € 8.000,- zelf in te leggen. Dat heeft er bij mij wel voor gezorgd dat de keuze 

sneller gemaakt was.’ 
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