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1. FISH FINDER: DE ONAFHANKELIJKE GIDS

1.1.  Waarom deze serie
Fish finders! Modern gereedschap voor de bootvisser. 
Niet meer weg te denken op een vissersboot.

Hadden we vroeger voldoende hier aan:

Tegenwoordig is dit mogelijk:

Maar dat is echt niet nodig. De techniek heeft zich 
snel ontwikkeld. Prijzen zijn sterk gedaald. Ook  
vissers met een klein budget kunnen een goede fish 
finder kopen. En voor de mannen die graag mooie 
spullen willen, zijn er fantastische dingen te krijgen.

Veel vissers die een fish finder willen, hebben geen
idee welke ze moeten kopen. Welke is beter? Loont
het om die €200 extra uit te geven? Op de websites
van fabrikanten worden ze bestookt met termen als
Chirp, “sidescan”, Hypervision, Sonar Live, iPilot, etc.
Maar wat is dat? En wat heb ik er echt aan?

En als je een fish finder gekocht heb, hoe moet ik die
dan installeren?

En als je op het water zit: wat zie ik nu eigenlijk?  
En hoe krijg ik die strepen weg? Moet ik iets aan de 
instellingen veranderen bij andere omstandigheden?

Allemaal vragen die ik dagelijks zie langs komen.

1.2. Fish finder gids
Daarom deze gids.

Wij willen jullie hierin meenemen in het land van de
fish finders. In een serie van artikelen gaan we meer
vertellen over deze wondertjes van techniek. We 
gaan wat uitleggen over de werking, montage,  
functies, tuning en vele andere onderwerpen. Ook 
zullen we proberen een koopgids te maken. Niet  
zozeer welke je moet kopen, maar vooral om te  
bepalen watvoor jou belangrijke eisen zijn.

1.3. Merkonafhankelijk
En dat alles merkonafhankelijk. Natuurlijk komen 
merken wel ter sprake en zullen we belichten welke
merken welke functies hebben, maar we proberen
dat zo onafhankelijk mogelijk te doen. Het is tenslotte 
aan jou om een keuze te maken.
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1.4. Suggesties welkom
Mocht je suggesties hebben voor onderwerpen, dan
ontvangen we die graag.

1.5. Fish finder vangt geen vis
Een kleine kanttekening bij de technologie: het is 
nog steeds de visser die besluit waar hij gaat vissen,
welke techniek hij gebruikt, hoe snel en diep hij vist
en met welk aas. Een fish finder gaat je zeker helpen
om meer te vangen, maar apparatuur garandeert je 
geen vis.

Gelukkig maar...

1.6. Volgende keer
Dan zullen we ingaan waar we een fish finder allemaal 
voor kunnen gebruiken. Natuurlijk om vis te vinden, 
maar ook voor ….


