Dit boekje is gemaakt voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen en klas 1 en
2 van het (V)MBO die op 7 juli 2018 deelnemen aan “Visserij & Techniek”.
Met dank aan de inbreng van alle betrokkenen en deelnemende bedrijven.
Namens Vlaggetjesdagcomité 2018,
Yvet Lupgens
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Voorwoord (voor begeleiders)
Al eeuwenlang speelt de visserij een belangrijke rol op Goeree Overflakkee. Vele generaties
werken in of voor de visserij, op zee of aan land bij de vele bedrijven die de kotters voorzien van
benodigdheden. De mooie vissersdorpjes en hun havens zijn stille getuigen van deze rijke
historie. Maar de visserij is tegenwoordig veel meer dan een ambacht. De sector heeft zich
ontwikkeld tot een moderne bedrijfstak en de visserman tot een maatschappelijk verantwoord
ondernemer met oog en oor voor omgeving, milieu en markt. Door toepassing van moderne
technieken en technologieën aan boord van de schepen wordt er tegenwoordig op zeer
duurzame wijze gevist.
Maar innoveren is nooit klaar. Technieken ontwikkelen zich verder en nieuwe inzichten vragen
om continue aanpassing van het mooie beroep van visserman. Om dit te kunnen is het van
wezenlijk belang dat er ook in de toekomst goed opgeleide arbeidskrachten zijn. De jeugd heeft
de toekomst en om die reden willen de verschillende bedrijven op de Kop van Goeree laten zien
wat er allemaal mogelijk is als je werkzaam bent in of voor de visserij.
In 2017 is voor de 1e keer de Educatiedag georganiseerd. In 2018 wordt het evenement
georganiseerd als onderdeel van Vlaggetjesdag Stellendam. Om leerlingen voor te bereiden is
dit informatieboekje samengesteld. Er staat algemene informatie in over de visserij en over de
deelnemende bedrijven, over de activiteiten die op die dag worden georganiseerd en natuurlijk
over de kotters die te bezichtigen zijn.
We wensen jullie en de leerlingen veel plezier!
Yvet Lupgens
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Wat gaan we doen?
Op zaterdag 7 juli kun je met eigen ogen zien wat er allemaal mogelijk is als je kiest voor een
baan in de visserij of bij één van de bedrijven waar de visserman mee samenwerkt. Bedrijven
waar lassers werken, timmermannen of elektromonteurs. Je leert over de visserij en het beroep
van de visserman. Wat gebeurt er op de visafslag? Welke vis kun je daar kopen en hoe smaakt
dat visje? We wensen jullie veel plezier en hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over werken
in de visserij als alle mannen en vrouwen die jullie zullen ontmoeten.

Visserslatijn
Peken: sorteren van vis

Visafslag
Op vrijdag komen de kotters de Stellendamse haven
binnen en zetten ze hun kisten op de steiger. Winkels
en restaurants willen de vis graag op grootte kopen en
dus worden ze in de afslag gesorteerd.
Maar welke vis gaat er eigenlijk door je handen en
welke soorten worden er verkocht op de veiling? Weet
jij dat? En herken je ze?
De vis in de visafslag wordt verkocht via een
veilsysteem dat gebruik maakt van internet. De kopers
in de mijnzaal strijden om de beste koopjes met kopers
aan de andere kant van de wereld! Probeer het zelf en
bied op een partij vis.

Garnalen pellen
De Stellendamse garnaal is beroemd, zelfs de
koningin is er dol op en bij heel veel restaurants
staan ze op de kaart. De garnalen worden aan
boord van de kotter gekookt, maar moeten nog wel
worden gepeld. Kun jij net zo snel pellen als de
oud-visser die het je zal leren?

Visserslatijn
Afslag: de veiling, genoemd naar het afslaan van de
veilingklok door een handelaar op het moment dat de
door hem gewenste prijs is bereikt.
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Visserij-innovatiecentrum
Tegenover de visafslag staat het Visserij-Innovatiecentrum.
Vissers zijn echte Willie Wortels en altijd bezig na te denken
over verbeteringen aan hun net of vistuig. Maar zou het ook
werken? Om dat uit te proberen kunnen ze hun ideeën eerst
in het klein uitproberen in dit centrum.
Op de kade vind je een tafel met allerlei netten. Iedere vorm
van visserij vraagt om een ander net. Kun jij de verschillen
zien en benoemen?
Veel kotters vissen tegenwoordig met “pulsmodules”, dit zijn
draden aan het vistuig die stroomstootjes afgeven. Hier
schrikt de vis van waardoor hij het net inzwemt. Bij de kotter
GO37 staat een bak waar je zelf kunt voelen wat de vis voelt;
wie durft!

Bedrijven
Visserij is veel meer dan het vangen van een vis. Om dat te kunnen, heb je van alles nodig aan
boord en aan de wal. Heel veel techniek en high-tech, maar ook veel handenarbeid!
Je kan bij een heleboel bedrijven iets doen waar de visserman dagelijks mee te maken heeft.
Bij Coöperatie Westvoorn worden netten gemaakt. Maak van een stuk touw een sleutelhanger.
Bij Wetec ga je aan de slag met elektriciteit; krijg jij het lampje aan? Of houd je meer van
timmeren? Dan zit je goed bij IJtama. De kotters worden gebouwd en onderhouden bij
scheepswerven. In Stellendam zijn er maar liefst 2; Maaskant en Padmos. Ga aan de slag met
metaal en boor bij Verduijn een gaatje voor de ring, sluit de hydraulische installatie aan bij
Padmos, sla op het aambeeld bij Maaskant of maak een pennenbakje van staal bij Van Wijk.
Visserij
Wat heeft een visserman een hoop apparatuur
tegenwoordig aan boord! Je mag het zelf gaan zien in
het stuurhuis of machinekamer. De vissersmannen
leggen je uit waarom ze al die techniek nodig hebben
en ze vertellen je stoere verhalen wat er allemaal
gebeurt op zee.
Om veiliger te kunnen werken hebben de vissers
hebben een nieuw reddingsvest ontworpen. Het zit vol
met techniek en elektronica. Mocht je overboord
vallen dan zendt het vest een noodsignaal uit. Alle
schepen ontvangen dat signaal. In de Visserijschool
kun je zien hoe “Man-Overboord” werkt.
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Algemene informatie over de visserij
Duurzame visserij
Al eeuwenlang vangen mensen vissen om deze zelf op te eten en te verhandelen. Dan moeten
we er ook voor zorgen dat er over honderd jaar nog steeds gevist kan worden. Dat kan als er op
een duurzame manier gevist wordt. Het woord duurzaam betekent volgens het woordenboek:
bestemd om lang te bestaan. Dus als je duurzaam vist, betekent het dat je wel vissen vangt,
maar dat je dat doet op een manier waardoor er over langere tijd ook nog gevist kan worden.
Vissers moeten leven van de zee en dus zorgen ze er goed voor. Anders is er binnen niet al te
lange tijd geen werk meer voor vissers. En dus zijn er afspraken en regels gemaakt waar de
visser zich aan moet en wil houden.

Visserslatijn
Flessen: inktvis

Overbevissing betekent dat er teveel op dezelfde soorten wordt
gevist waardoor er weinig van die vissen overblijven. En voordat de
vissen die wel overblijven kleintjes krijgen, worden ze weer
opgevist. Zo sterft een soort uit en dat zou zonde zijn. Om dit te
voorkomen zijn er afspraken gemaakt hoeveel vis er gevangen
mag worden. Dit noem je een quotum.

Het vaststellen van zo’n quotum gebeurt ieder jaar in Brussel, waar alle visserijministers uit de
verschillende EU-landen bij elkaar komen. De afspraken die er gemaakt worden gelden voor
iedereen en in alle landen. Een vis trekt zich immers niets aan van grenzen! Dus zullen we er
met z’n allen voor moeten zorgen dat we goed met de zee en de dieren die daar in leven
omgaan.
Maar er zijn niet alleen afspraken over hoeveel vis er gevangen mag worden. Er zijn een hele
hoop regels waar een visserschip aan moet voldoen! Zo mag er
maar een bepaald motorvermogen zijn, mag het schip niet langer
dan een bepaalde lengte zijn en zijn er vergunningen voor nodig
Visserslatijn
om te mogen vissen. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan de
Mooie meid: eek
maaswijdtes van de netten (dit zijn de gaten in het net) en de
(soort vis)
grootte van de netten moet eveneens aan bepaalde voorwaarden
voldoen. De scheepswerven en nettenmakers moeten net als de
vissers dus goed op de hoogte zijn van alle regels en wetten.
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Visserijmethoden
Omdat er in de zee heel veel verschillende soorten vissen en schelpdieren zwemmen, zijn er
ook verschillende soorten visserij. Vissers willen heel gericht vissen, selectief vissen noem je
dat. Dit betekent dat ze liever geen andere vissoorten in hun netten willen krijgen. Daarom
gebruiken de verschillende vissers verschillende netten en verschillende vistuigen.
Pulsvisserij
De pulsvisserij wordt toegepast bij de visserij op platvis. Dat is zoals het woord al zegt platte vis
zoals schol of tong. Deze vis leeft op de bodem van de zee en moet worden opgeschrikt zodat
hij met het net kan worden opgeschept. In het sleepnet van de pulskor zitten sleepdraden waar
heel kleine schokjes (pulsen) doorheen lopen. De vis schrikt van de stroomstootjes en zwemt
omhoog zo het net in.

Met pulsvisserij is er haast geen bodemberoering en wordt er veel minder brandstof gebruikt
door de schepen. Als er iets boven de grond zweeft hoef je immers minder hard te trekken dan
als je iets over de grond sleept; de motor hoeft veel minder hard te werken! Een gemiddeld
vissersschip bespaart per week wel 20.000 liter diesel! En minder brandstof betekent ook
minder luchtvervuiling omdat de uitstoot van CO2 zoveel minder is.
De vis wordt niet gedood of verdoofd door de puls maar slechts opgeschrikt. Omdat het vistuig
boven de grond zweeft worden er veel minder stenen, zeesterren of krabbetjes “gevangen”.
Alles bij elkaar zorgt ervoor dat de vis minder beschadigt en er mooiere vis
op je bord terecht komt.
Visserslatijn
Garnalenvisserij
Garnalen zijn kleine grijze zeediertjes. De meeste
mensen denken dat garnalen roze zijn, maar dat is
niet zo. Pas als garnalen gekookt zijn, worden ze
roze. Als je zelf door het water loopt met een
schepnet, kan je ook garnalen vangen. Dat zijn
dezelfde garnalen als die door de vissers worden
gevangen. Voor de garnalenvisserij hoeven de
netten niet zo groot te zijn. Omdat garnalen dichtbij
het strand leven, hoeven de vissers niet ver op zee
te gaan.
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Stellendams voor
garnaal is
GORNET

Rondvisvisserij
Natuurlijk is niet alle vis plat! Er zijn ook vissen
met een rond lijf zoals bijvoorbeeld kabeljauw en
Visserslatijn
wijting. Deze vissen zwemmen niet vlak boven de
Boeten: het repareren van een visnet
bodem van de zee maar een stuk hoger in de zee.
Als je deze vissen wilt vangen, moet je dus niet het net over de bodem slepen. Nee, een visser
die rondvissen wil vangen laat het net achter de kotter aan slepen.
Flyshoot
Bij flyshootvisserij wordt een groot stuk
zeebodem door lange lijnen en een net
omsloten. Daarna worden deze lijnen naar het
schip toegehaald zodat de vissen worden
opgejaagd en zwemmen ze steeds dichter naar
elkaar toe. En steeds meer naar het midden
tussen die lijnen. En daar drijft het net achter!
De lijnen komen steeds dichter bij elkaar en
vlak voor het binnenhalen van de lijnen
zwemmen ze het net in.

Visserslatijn
Dagboot: relatief kleine vissersboot
die ’s avonds uitvaart en de volgende
dag terugkomt. De bemanning
bestaat meestal maar uit 3 personen.

Er wordt bij het flyshooten veel vis gevangen waar geen
quotum voor nodig is zoals poon, koningsvis en inktvis.
Er wordt maar heel weinig grondvuil meegevangen en
de vis zit maar kort in het net. Zo vang je dus vis die
nauwelijks beschadigd wordt. En
daar betalen de restaurants graag wat meer voor!
Twinrig
Bij twinriggen zitten aan de buitenzijde van de kotter
scheerborden waar twee sleepnetten aan zijn
vastgemaakt. Tussen de netten zitten “sloffen”. Dit zijn
zware gewichten die over de zeebodem glijden. Een
kleine kotter kan zo met vrij weinig motorvermogen en
met lage snelheid een groot bodemoppervlak bevissen,
heel milieuvriendelijk!

Staand wantvisserij
Een staand want is een vistuig dat loodrecht op de
bodem staat en niet door stroming of trekkracht wordt
voortbewogen. Het staand want wordt in ieder geval
aan beide zijden op de zeebodem vast gemaakt. De
vissen zwemmen tegen het net aan en blijven er in
steken. Door de keuze van de maaswijdte van het
net, van de visplek en diepte van het net wordt
selectief op bepaalde vissen gevist. Kleine vis kan
door de mazen heen zwemmen.
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De veiling
Natuurlijk moet de gevangen vis ook verkocht
worden. Dat doet de visser niet zelf, dat gebeurt
op de visafslag waar de vis geveild wordt.
Visserslatijn
Wanneer het schip in de haven ligt, haalt de visser
Mijnen; het akkoord gaan van een
de kisten vol vis uit zijn kotter. Na het lossen wordt
handelaar met een op de veilingklok
de vis de visafslag in gereden om te worden
bereikte prijs. Toen er nog geen
gesorteerd, gewogen en verkocht. In Nederland
veilingklok gebruikt werd, noemde de
zijn er 11 visafslagen. De visafslagen die bij UFA
afslager de telkens lagere prijs en riep
horen liggen in Scheveningen, Stellendam en
de handelaar “mijn” als hij de partij
Colijnsplaat. Voor een visafslag zijn verschillende
vis tegen de op dat moment
namen. Het wordt ook wel vismijn of visveiling
genoemde prijs wilde kopen.
genoemd.
Op de visafslag wordt van verschillende schepen
de vangst verkocht aan de handelaren die
aanwezig zijn bij de veiling of thuis achter hun pc
zitten. Wanneer de veilmeester de veiling opent wordt de vis per kotter verkocht. De meeste
vissen worden per kist verkocht. Maar bij speciale vissen, of hele grote vissen, kan het
gebeuren dat er maar eentje is.
Voordat de veiling start, wordt de vis bekeken door de handelaren zodat ze weten welke vis ze
willen hebben en hoeveel ze daarvoor willen betalen. Maar het gebeurt steeds meer dat ze
lekker thuis blijven of in hun winkel en via internet de vis kopen. Terwijl ze hem nog niet eens
gezien hebben! Als de veiling klaar is en iedereen heeft gekocht wat hij wilde, dan kan de vis
worden opgehaald en naar de bestemming worden gebracht.
Een veiling is leuk om eens te zien. Er staat
een aantal tafels en stoelen, met daarop
een telefoon en een computer waar je de
veilklok op kunt volgen.
Op die klok zie je welke soort vis er op dat
moment geveild wordt. Het is een soort
digitale wekker (dus geen klok met wijzers)
die snel terugloopt.
De klok start op een bepaalde prijs,
bijvoorbeeld €10,- per kilo. Dan gaat de prijs
naar beneden. Tot op de cent nauwkeurig is
te zien wat er voor een kilo van die vis moet
worden betaald. Als een handelaar op de knop drukt, dan staat de klok stil en koopt hij die partij
voor die prijs, hij slaat af. Daarom heet het ook een afslag.
Het risico bij de veiling is dat als je te lang wacht met drukken (omdat je zo goedkoop mogelijk
wil kopen) iemand anders je voor is. En dan sta je soms met lege handen! Aan de andere kant
moet je ook niet te vroeg drukken, want dan betaal je teveel geld voor een kilo. Je moet als je
viskoper dus goed op de hoogte zijn van de prijzen van vis.
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Visserij en onderwijs
Misschien denk je wel dat het werken in de visserij
iets voor jou is. Er zijn dus verschillende manieren
waarop dat kan. Je kan gaan werken bij de
verschillende bedrijven die materialen maken voor de
visserij of bij een scheepswerf. Vind je high tech en
IT leuk? Ook dan kun je in de visserij aan de slag
want er komen steeds meer computers aan boord. Of
je wordt veilmeester op de afslag!

Visserslatijn
Afslager: degene die de veilingklok
bedient, de veilmeester

Maar het mooiste is natuurlijk het beroep van visser,
lekker buiten op zee! Als je kiest voor een baan in de visserijsector, dan moet je wel veel leren.
Niet alleen over vissen en hoe je ze vangt, maar ook over het onderhoud van de kotter, hoe alle
apparatuur werkt aan boord, hoe je de weg kunt vinden op zee, wat je nodig hebt aan netten en
materialen, over EHBO voor als er iets gebeurt op zee en over de regels waarmee vissers te
maken hebben.
Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van een paar studierichtingen die met visserij te
maken hebben. Wie weet zit er ook iets voor jou bij!





Stuurman / Werktuigkundige zeevisvaart SW5; een MBO-2 opleiding waarbij je mag varen
op vissersschepen tot 24 meter lengte en in de kustwateren.
Visserij Officier SW6; met dit MBO-3 diploma kun je kapitein worden op vissersschepen tot
45 meter lengte en mag je varen op alle Noord-West-Europese wateren.
Stuurman alle visserschepen S4/W4; met deze MBO-4 opleiding kun je kapitein worden op
alle soorten visserschepen en mag je wereldwijd rondvaren.
Maritiem Officier; een HBO-opleiding waarbij je alles moet leren wat met het schip te maken
heeft. Je zorgt ook voor de veiligheid aan boord, voor de bemanning en het milieu en leert
omgaan met apparatuur, computer- en communicatiesystemen.

Visserij-opleidingen worden gegeven op het STC in Stellendam, elders in dit boekje staat meer
informatie over de school. Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen.
Als je meer informatie wilt over de visserijopleidingen kun je ook eens kijken op de volgende
websites:
www.spetterendeopleidingen.nl
www.scheepvaartentransportcollege.nl
ww.vistikhetmaar.nl
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Deelnemende bedrijven
Je hebt nu veel gelezen over de visserij. Het is tijd dat de bedrijven zich voorstellen!
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Stellendam is een echt vissersdorp. En bij een vissersdorp hoort natuurlijk een visserijschool.
Die vind je aan de Deltahaven. Recht tegenover de school liggen kotters in de binnenhaven,
klaar om uit te varen of voor onderhoud bij één van de scheepsbouwers.
De officiële naam van de visserijschool is STC mbo college onderdeel van de verticale
vakinstelling STC Group. De school in Stellendam is kleinschalig en heeft een mooi
visverwerkingslokaal, een nettenboetlokaal en een zeevisvaartsimulator.
Als je op een kotter wil werken, moet je veel dingen weten. Op de visserijschool hebben we
verschillende opleidingen op allerlei niveaus. Het STC mbo college leidt leerlingen op voor
schipper, stuurman, scheepswerktuigkundige, matroos op kotters, mosselschepen en
hektrawlers.
Als schipper moet je bijvoorbeeld weten
of je schip de goede koers houdt en of
er obstakels zijn. Je voert de navigatie
en manoeuvreert het vissersschip. Je
geeft vanaf de brug instructies voor de
visvangst en je werkt ook mee aan dek
bij het binnenhalen en verwerken van
de vis. Verder zorg je voor het
onderhoud van het materiaal aan dek
en voer je onderhoudsactiviteiten in de
machinekamer uit.

Het volgen van een opleiding is altijd belangrijk, ook als je in de visserijsector wil werken.
Visserijbedrijven moeten aan bepaalde regels voldoen, er zijn voorwaarden ten aanzien van de
diploma’s en kwalificaties van het personeel aan boord. Voor het voortbestaan van de visserij is
het belangrijk dat er opleidingen voor de visserij zijn en blijven en dat mensen onze opleidingen
volgen. Met een diploma van het STC mbo college heb je een papiertje op zak waarmee je een
mooi beroep kan gaan uitoefenen
Vergeet geen bezoek te brengen aan onze informatiestand in de Visserijschool aan de
binnenhaven van Stellendam! En met de software die Wärtsila aanlevert kun je op de simulator
de procedure “Man Overboord” volgen.
Deltahaven 4, 3251 LC Stellendam
www.stc-group.nl
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De vissers vangen de vis op zee. De restaurants en winkels verkopen de vis in hun schappen
op het land. De mensen die op de visafslag werken zorgen ervoor dat de vis op reis kan van het
schip naar schap. Zij vormen het “doorgeefluik”. ‘s Ochtends heel vroeg komen de kotters terug
van zee. De medewerkers van de visafslag pakken met hun heftrucks de vis op van de steigers
en rijden de kisten vol verse vis de hal in.
Per schip staan de kisten netjes bij
elkaar klaar om door de peken
gesorteerd te worden. Na het sorteren
wordt er een kwaliteit aan de vis
toegekend; is de vis vers, staan de ogen
helder, ruikt hij lekker naar vis, zijn de
kieuwen mooi rood? Allemaal
eigenschappen die de kwaliteit en
daarmee de prijs bepalen. Vervolgens
worden de vangsten ingevoerd in de
computer en kan de veilingklok gaan
draaien. Hoeveel brengt de vis deze
week op? De visser wil natuurlijk een zo hoog mogelijke prijs voor zijn harde werken, maar de
handelaar wil een zo laag mogelijke prijs. Een spannende strijd! Als de vis verkocht is dan gaan
ze in de vrachtwagen naar de winkel of naar een bedrijf die de vis zal fileren of verwerken tot
lekkere kibbeling!
UFA staat voor United Fish Auctions en is een bedrijf met 3 visafslagen. Er is er 1 in
Scheveningen, 1 in Colijnsplaat en 1 in Stellendam. In Scheveningen kun je elke dag verse vis
kopen van bijvoorbeeld schepen die vissen met de flyshoot methodes. De vangst van deze
schepen wordt vaak in het buitenland aan land gebracht en met de vrachtwagen naar
Scheveningen gereden zodat wij ook hier kunnen genieten van rode poon, mul of inktvis!
Op de afslag in Colijnsplaat worden vooral garnalen aangevoerd en in de zomer kreeft.
In Stellendam is alleen op vrijdag verkoop. De rest van de week zijn de kotters buiten op zee
aan het vissen. In Stellendam wordt vooral veel platvis zoals tong, schol, griet en tarbot
verkocht.
Duik in de wereld van de afslag en probeer eens een garnaal te pellen, is het een heel
gefriemel of toch een kunstje? Herken jij de vissoorten die een paar bladzijdes terug op het
plaatje staan op de vistafel? En neem plaats in de “mijnzaal” om de veilingklok te laten draaien.
Of eigenlijk meer stoppen op de prijs dat jij de vis waard vindt.
Je vindt de vistafel en de speciaal ingerichte mijnzaal in de Visserijschool aan de binnenhaven
van Stellendam.
Mr. Snijderweg 5, 3251 LJ Stellendam
www.unitedfishauctions.com
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Bij Coöperatie Westvoorn ontwerpen en maken ze allerlei visnetten en toebehoren voor de
visserij. Er zijn veel verschillende vismethoden en de Coöperatie levert voor elke vismethode
het juiste materiaal tot en met complete tuigages voor alle typen vissersschepen. Een
vissersschip zonder visnetten en -tuigen vangt natuurlijk geen enkele vis en daarom zijn de
vissers maar wat blij met een bedrijf als Coöperatie Westvoorn! De medewerkers hebben heel
veel verstand van de visserij. Veel zijn oud-visserman en er zijn mensen werkzaam met een
technische opleiding op VMBO- en MBO-niveau (STC en EduDelta).
Innovatie speelt een grote rol bij Coöperatie
Westvoorn. Het bedrijf loopt voorop als het
gaat om de ontwikkeling van moderne
visserijtechnieken en heeft meegeholpen
met de ontwikkeling van de MDV1, het schip
van de toekomst.
De afgelopen jaren is de Coöperatie enorm
uitgebreid, ze zijn niet alleen in Nederland
maar ook over de grens actief.
Heb je je wel eens afgevraagd wat dat nou
voor toren is bij de buitenhaven? Die heeft
de Coöperatie in 2013 geplaatst. De toren is maar liefst maar 27 meter hoog en bedoeld om
visnetten in op te hangen. Hangend aan de toren kunnen de netten zo worden afgesteld dat de
visserman er gelijk mee aan de slag kan.
Op de kade kun je bij de stand van Coöperatie
Westvoorn zelf leren hoe je netten moet boeten
en kan je maaswijdte opmeten van visnetten.
Wat denk je? Zou er een verschil zijn tussen de
maaswijdte van een nat en droog visnet?
Werk je liever met machines? Laat ons dan zien
hoe goed jij met de hydraulische pers overweg
kunt.
Heb je oog voor gewichten? Probeer het totale
gewicht te raden van de heftruck met tension
machine en maak kans op een leuke prijs!
Tot op de kade van de binnenhaven van Stellendam.
Mr. Snijderweg 7a, 3251 LJ Stellendam
www.coopwv.nl
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Vissers vinden het belangrijk om duurzaam te
vissen. Het zijn Willie Wortels die altijd nadenken
hoe ze hun netten, vistuigen en hun schip kunnen
verbeteren. Ze doen dit omdat ze goed willen
zorgen voor de Noordzee waardoor ze ook in de
toekomst vis kunnen blijven vangen. En natuurlijk
willen vissers ook alleen die vissen vangen die ze
kunnen verkopen. De waterbak in het Visserijinnovatiecentrum is de “Noordzee in het klein”. Om
te kijken of verbeteringen aan hun netten en
vistuigen goed werken, kunnen vissers hier hun
nieuwe visnetten en -tuigen in schaalmodel testen.
Het scheelt een visserman veel geld als ze
nieuwe netten eerst uitproberen in het
testbassin. De uitvinding wordt door het
bassin getrokken en onderwatercamera’s
laten zien wat er onder water gebeurt. Als
blijkt dat iets niet goed werkt of beter kan, dan
kunnen dingen aangepast worden en opnieuw
getest. Net zolang tot het nieuwe net klaar is
voor de praktijk.
Op de kade vind je een tent waar wel meer
dan 20 verschillende soorten modelvisnetten
te zien en leggen we je uit welke netten
waarvoor worden gebruikt.
En als je dat durft, steek dan je je hand in een waterbakje en
ervaar wat een vis voelt als er gevist wordt met de
pulsmethode!
Je vindt ons op de kade van de binnenhaven van Stellendam
en op het ponton bij de kotter GO37.

Mr. Snijderweg 5, 3251 LJ Stellendam
www.visserij-innovatiecentrum.nl

Vlaggetjesdag Stellendam - 7 juli 2018 - Binnenhaven Stellendam
pagina 19

Vishandel is een makkie met Pefa
Ons verhaal is simpel. De vishandel - het kopen en verkopen van vis - is best ingewikkeld en wij
willen die eenvoudig maken.
Voor kopers, vissers én veilingen (hier
brengen vissers hun koopwaar naar toe
en bieden kopers een prijs voor de vis).
Vroeger moesten inkopers, bijvoorbeeld
iemand die een viswinkel heeft, voor
verse vis héél vroeg naar de veiling toe.
Met een slimme app van ons hoef je daar
niet meer aanwezig te zijn. Via je tablet of
smartphone koop je verse vis in op de
beste Europese veilingen. Dat kun je dus
overal doen, ook lekker thuis als je dat
wilt.
Vissers moeten elke dag aan de overheid doorgeven wat ze hebben gevangen. Hoe groot de
vissen zijn, waar precies op zee ze zijn gevangen, enzovoort. Dat is best een klus, maar bij ons
is die dagelijkse registratie een eitje. Je logt in op onze website en geeft door wat je hebt
gevangen: klaar is Kees!
En zo hebben en maken we nog meer diensten waardoor zakendoen in de visserij makkelijk
gaat. En waardoor jij uiteindelijk een lekker visje kan eten. Cool hè?
Pefa
Visafslagweg 1, 2583 DM Scheveningen
www.pefa.com
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Welkom aan boord!
Een vissersschip of kotter is altijd herkenbaar aan zijn registratienummer op de boeg van het
schip. Die letters geven aan wat de thuishaven van het schip is. In de haven van Stellendam zie
je vooral kotters met op de boeg GO (Goedereede), SL (Stellendam) en OD (Ouddorp).
Reuzetrots zal de schipper je op 7 juli rondleiden en je vertellen over het leven op zee, over het
vangen en verwerken van de vis, over alle apparatuur aan boord.

Goeree 1 ‘Wouter Adriaantje’
De GO1 vist met de flyshootmethode; achter het schip wordt gevist met lijnen met daaraan een
net. Tijdens het vissen worden de touwen met het net naar het schip gehaald en veroorzaken
stofwolken zodat de vissen opschrikken. De vissen blijven voor de touwen uitzwemmen tot het
net wordt opgehaald. Hebbes!

Goeree 37 ‘Eben Haëzer”
Hans en Peter varen al weer jaren met veel plezier op deze pulskotter en brengen elke week
hun verse vis naar Stellendam. Bekijk de netten en zie hoe de pulsmodules erin bevestigd zijn.

Tholen 16 ‘Harder’
Job Bout gaat niet de volle zee op, maar vist vlak onder de kust. Met ringzegenvisserij vist hij ’s
zomers op harder en met ankerkuilvisserij in de winter op sprot. Hoe werken deze technieken?
Job en Miranda vertellen je er graag alles over.

Ouddorp 3 ‘Adrianne’
De OD3 is een zogenaamde eurokotter uit 1981. Deze is veel kleiner dan de GO37. Jan Pieter
vist er in de winter mee op platvis en in de zomer op de beroemde Stellendamse garnaal.
Behalve op 7 juli, want dan zijn jullie van harte welkom aan boord!
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Gaat er iets mis op het water, dan probeert de KNRM je te redden. Als het bijvoorbeeld slecht
weer is en een boot omslaat, maar ook al er een ongeluk gebeurt op zee, een dier in nood is,
iemand ziek wordt en naar het ziekenhuis moet of overboord slaat.
KNRM staat voor Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij en er werken in het hele land
wel 1300 mannen en vrouwen. De meeste daarvan zijn vrijwilligers die in actie komen zodra
hun pieper gaat. Binnen 10 minuten zijn zij dan in het boothuis waar ze heel snel hun
reddingspak van de hanger af grissen en aan boord van één van de reddingsboten springen om
supersnel uit te varen naar de plek waar hulp nodig is. Iemand redden op het water is vaak veel
moeilijker dan iemand redden op het vasteland. Als je geen reddingsvest aan hebt dan kun je
niet zomaar even wachten op hulp maar loop je groot gevaar te verdrinken. Vooral als het
stormt en de golven om je heen je op en neer wordt gooien alsof je een speelbal bent. Het
nieuwste reddingsvest zit vol techniek en zendt signalen uit als je in het water valt. Je ziet de
KRNM-reddingsboten gedurende de hele dag in de haven en ’s middags varen ze mee als de
kotters een rondje varen over het Haringvliet.

Wil je een beeld krijgen van hun werk? Op 7 juli kun je op de simulator in de Visserijschool de
procedure “man overboord” zien.
Zou je ook wel redder willen worden? Dan zul je nog even moeten wachten tot je 18 jaar bent.
Dan kun je opstapper “op proef” worden. Als blijkt dat je zeebenen hebt, niet meteen zeeziek
wordt en begrijpt hoe redden werkt dan kun je een opleiding krijgen en word je officieel redder.
Wil je niet zo lang wachten? Kijk dan eens of er in de buurt een Reddingsbrigade is waar je
jeugdlid kunt worden en je kunt reddend zwemmen kunt leren of strandwacht worden.

KNRM station Stellendam, Mr. Snijderweg
www.knrm.nl
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Wärtsilä is in 1834 opgericht als een werkplaats met een zaagmolen in Värtsilä dat in Finland
ligt. Het hoofdkantoor is nog altijd gevestigd in Finland, maar inmiddels werken er bijna 18.000
mensen in 70 landen.
Wärtsilä bouwt dieselmotoren en propellers voor schepen en elektriciteitscentrales. In
Nederland werken er 55 mensen voor dit bedrijf. Ook in Stellendam is een vestiging aan de
buitenhaven van Wärtsilä vlakbij de kotters. Een ideale plek!
De medewerkers in Stellendam hebben zich
gespecialiseerd in het leveren en onderhouden
van apparatuur aan boord van de viskotters. Je
moet daarbij denken aan apparatuur die hen
helpen de weg te vinden op zee, te kunnen
bellen met elkaar of om te kunnen internetten.
En dan natuurlijk niet alleen om filmpjes te
delen of een leuke post op Instagram te zetten,
maar ook omdat er bijvoorbeeld informatie
aangeleverd moet worden hoeveel er gevangen
is aan de overheid of visafslag. Wärtsilä zorgt
ervoor dat alles piekfijn werkt aan boord zodat
de visserman zonder zorgen naar zee kan.
Om veilig je weg te kunnen vinden op zee heb je goede kaarten nodig. Ook wil je weten waar
andere schepen varen, boortorens staan of kabels op de zeebodem liggen zodat je geen
aanvaring krijgt. En natuurlijk is het allang niet meer zo dat deze kaarten uitgerold worden op de
tafel in de hut van de kapitein. Deze zitten
gewoon in de computer!
Dankzij de communicatie-mogelijkheden aan
boord kunnen de vissers ook informatie en
signalen opvangen die via de satelliet worden
rondgestuurd. In het nieuwe reddingsvest dat
speciaal is ontwikkeld voor het veilig werken op
zee zit ook een zender. Mocht een visserman
overboord vallen dan stuurt dit een MAN-OVERBOORD-signaal uit. Iedereen ontvangt dit signaal en zo kan er snel in actie gekomen worden.
Hoe werkt dat zenden en ontvangen van zo’n signaal en wat heb je daarvoor aan apparatuur
nodig? Kom het zien op de simulator in de Visserijschool!
Mr. Snijderweg 29, 3251 LJ Stellendam
www.wartsila.com
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Aan boord van een kotter hoor je regelmatig getimmer! Want heel veel van de inrichting van een
schip is van hout. Een standaard tafel of bed past immers niet en alle apparatuur in de stuurhut
moet netjes worden verwerkt. En goed vast zitten, want je kunt het natuurlijk niet hebben dat je
spullen gaan schommelen op de deining van de zee.
Bij Scheepstimmerbedrijf IJtama kunnen de vissermannen terecht voor het aanbrengen en leveren van
complete scheeps-betimmeringen, vanaf de isolatie
tot aan de stoffering. Op de wal staat een ruime
moderne werkplaats, uitgerust met alle benodigde
machines. Na veel gesprekken waarin de visserman
zijn wensen vertelt gaan de timmermannen dan aan
de slag en zo ontstaat er een prachtige inrichting.
IJtama, een partij met een no-nonsense aanpak. “Wat
we zeggen, is wat we doen”.

Kom je bij ons met een CNC-frees een heus
houten modelbootje timmeren op de kade van
de Stellendamse Binnenhaven?

Deltahaven 13, 3251 LC Stellendam
www.ijtama.nl
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Al eeuwenlang worden in Nederland schepen gebouwd. Een aantal scheepswerven zijn
internationaal heel beroemd waaronder Damen Shipyards. Maaskant Shipyards is een
onderdeel van dit bedrijf en gevestigd in de haven van Stellendam.

Net als bij auto’s of je fiets moet ook een kotter regelmatig “naar de
garage”. In scheepstermen zeg je dan dat het schip in dok gaat.
Daar wordt het uit het water gehesen zodat ook de onderkant goed
bekeken kan worden, geverfd of gerepareerd.
Ook in Stellendam is zo’n droogdok waar zo’n groot schip
geparkeerd kan worden!
Maar ook worden er nieuwe kotters gebouwd of bestaande schepen verbouwd tot kotters.
Natuurlijk doet een scheepsbouwer dat niet alleen. Er wordt veel gepraat van tevoren over de
wensen van de visser, de eisen die hij stelt aan zijn nieuwe kotter, de nieuwste technieken om
vis te kunnen vangen moeten een optimaal plekje krijgen en samen met alle andere bedrijven
die aan het schip bouwen wordt goed samengewerkt. Zo zijn er de afgelopen jaren 6 kotters
gebouwd in Stellendam. De medewerkers zijn er maar wat trots op als hun kotters elke week
uitvaren!
Bij Maaskant werken 85 mensen. Je kunt er aan de slag als lasser, ijzerwerker,
machinebankwerker, tekenaar of projectleider.
Laat je ons bij de Maaskant-stand op de kade aan
de binnenhaven zien hoe handig je bent met
metaal, flenzen, bouten en moeren?

Deltahaven 40, Stellendam
www.maaskant-shipyards.nl
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Padmos is al meer dan 80 jaar een begrip in de scheepsbouwwereld, voor het bouwen,
verbouwen en onderhouden van allerlei soorten schepen waaronder visserijschepen en
sleepboten Ook voor een nieuwe motor kun je bij Padmos terecht. Padmos is als sinds 1972
dealer van Mitsubishi scheepsdieselmotoren.
Padmos heeft 3 vestigingen, één in Bruinisse, één in Stellendam en één in Kilmore Quay (dat
ligt in Ierland) waar in totaal ongeveer 90 mensen werken als dieselmonteurs, lassers,
machinebankwerkers, tekenaars en scheepbouwers.
De laatste jaren hebben wij bij Padmos een aantal nieuwe schepen ontworpen en gebouwd.
Eén van deze schepen is de MDV 1 met de naam “Immanuel”. Dit was een heel bijzonder
project; de MDV 1 is de zuinigste en meest milieuvriendelijke viskotter die ooit gebouwd is. In
2016 hebben wij hiervoor de prijs “schip van het jaar” gekregen. Dit is een zeer belangrijke prijs
in de scheepsbouwwereld. Wij hebben dit schip in samenwerking met Hoekman Shipbuilding uit
Urk gebouwd.
Padmos bouwt en repareert schepen voor
over de hele wereld. Het afgelopen jaar
hebben wij 2 garnalenkotters gebouwd voor
Nigeria. Deze garnalenkotters zijn in maart
vertrokken naar hun thuishaven Lagos.

Op alle schepen die bij Padmos gebouwd worden zit een
hydrauliekinstallatie. Een voorbeeld hiervan is te zien in de
visserijschool op vlaggetjesdag. Hier hebben wij een stukje
van een hydraulische installatie opgesteld waar jullie zelf
een deel van aan mogen sluiten.
Komen jullie helpen in de machinekamer van de
Visserijschool?

Deltahaven 18, 3251 LC Stellendam
www.padmos.nl
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Een kotter zit vol met moderne techniek, waaronder ook elektrotechniek. Wetec verzorgt alle
voorzieningen aan boord op het gebied van elektra. Denk aan de bekabeling en verlichting,
beveiligingssystemen, alarmen en sirenes. Ook zorgen we voor de besturing en data- en
telecommunicatie. We zorgen eigenlijk voor de complete bedrading van een nieuw te bouwen of
te renoveren visserschip, tot het aanleggen van een stuurhut of het herstellen van schade (na
bijvoorbeeld brand of waterschade) en het vernieuwen van antennes en dekverlichting.
WETEC is ook leverancier van dieselelektrische voorstuwing, dit betekent dat er een
elektromotor de schroef aandrijft in plaats van een dieselmotor.
Wetec is actief in een branche waarbinnen innovatie een grote rol speelt. We zijn er om mee te
denken met onze klanten om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te vissen. De pulsvisserij is hier
een goed voorbeeld van, in het sleepnet van de pulskor zitten sleepdraden waar heel kleine
schokjes (pulsen) doorheen lopen. De vis schrikt van de stroomstootjes en zwemt omhoog zo
het net in. Op het gebied van pulsvisserij leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van
kabels en toebehoren. Zonder elektrotechniek is pulsvissen niet mogelijk.
Werken in de elektrotechniek is leuk en afwisselend en iedereen heeft zijn eigen expertise. Zo
hebben we bijvoorbeeld engineers, paneelbouwers, werk-voorbereiders, programmeurs en
elektromonteurs in dienst die studies volgden op verschillende niveaus.
Veel van onze medewerkers werken op locatie aan schepen. Anderen werken vooral in onze
werkplaats in Stellendam. Het werkgebied voor de scheepvaart beperkt zich echter niet alleen
tot Nederland; wij zijn ook actief in de rest van Europa.
We willen graag laten zien hoe
leuk het is om met
elektrotechniek te werken.
Daarom kun je bij ons een
elektrisch circuit maken. Door
middel van het verbinden van
een aantal draadjes ontstaat er
een stroomkring en als je dit op
de juiste manier doet, gaat er
een lampje branden.
Doe je licht op bij ons in de
Visserijschool aan de
binnenhaven van Stellendam.

Nijverheidsweg 34, 3252 LP Stellendam
www.wetec-europe.com
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Heb je weleens gezien wat er aan boord van een kotter allemaal voor metaalconstructies zitten?
Grote kans dat de giek waaraan de netten hangen of de visborden die voor de netten zitten
door Van Wijk zijn gemaakt. Want het bedrijf houdt zich binnen de visserij vooral bezig met de
productie en onderhoud van vistuigen, visborden, visstortbakken en gieken.
Al deze onderdelen vormen een heel belangrijk deel van een viskotter. Vistuigen zorgen er
namelijk voor dat de visnetten van de visser op de juiste manier over de bodem gaan. Zonder
een goed vistuig vangt een visser geen vis! Omdat het bedrijf al zo lang bestaat en ze bij Van
Wijk heel veel verstand hebben van de visserij, ontwikkelt het bedrijf samen met vissers steeds
betere en efficiëntere constructies die bijdragen aan een duurzame visserij.

Van Wijk maakt onder andere de SumWing, een vistuig dat minder contact met de zeebodem
maakt. Vissers die dit tuig gebruiken besparen brandstof en dat is én voor de visser natuurlijk
top want dat betekent minder kosten én het is ook nog eens beter voor het milieu.
Op het terrein ligt een SumWing, hij is wel 12 meter lang en weegt meer dan 3.000 kilo! Je past
er met al je vrienden tegelijk op, dat vraagt om een instagram-moment!
Werken bij van Wijk is zeer veelzijdig, hier werken lassers, machinebankwerker tekenaars en
monteurs. Ze volgden VMBO metaal of MBO werktuigbouwkunde. Samen werken zij aan een
steeds betere, innovatieve en millieuvriendelijke toekomst voor de visserij.
Wil jij ook iets maken van staal en zien hoe leuk dit is? Kom dan naar ons in de Visserijschool
en maak je eigen pennenbak. Superstoer voor op je bureau!
Provincialeweg 10, 3252 LR Goedereede
www.vanwijkbv.nl
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Repareren op locatie! Dat is de slogan die je ziet als je de website van Verduijn Techniek
opent. Als je bij Verduijn wilt gaan werken heb je dan ook niet alleen technische kennis nodig,
maar ook een rijbewijs. Want de monteurs van Verduijn rijden in een volledig ingerichte bus
naar de klant. Daar werken ze aan bijvoorbeeld de apparatuur die aan boord van de kotters
nodig is voor de vangstverwerking.
Natuurlijk werken de monteurs ook in een moderne
werkplaats. Daar knippen (!) ze bijvoorbeeld aluminium
en roestvrijstaal. Of wordt metaal gelast. Kortom, voor
onderhoud, montage en bewerking van roestvrijstaal,
bel Verduijn!

Tijdens Vlaggetjesdag ben je van harte welkom bij de
stand op de kade om in een sleutelhanger je eigen
naam te slaan met slagletters en boor je zelf een gat
voor de ring.

Je vindt ons voor onze werkplaats aan de kade van de binnenhaven van Stellendam.
Deltahaven, 3251 LC Stellendam
www.verduijntechniek.nl
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Puzzel
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