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3. WAT ZIE IK?

In dit deel zullen we ingaan op de basics van de  
sonar en hoe je het scherm moet “lezen”

3.1 Kegel
Door de transducer wordt een signaal uitgezonden 
in de vorm van een kegel.

 

Het signaal is het sterkste in het midden van de  
kegel. Naar de buitenkant neemt het signaal in  
sterkte af. Waardoor vissen en structuren die daar 
zijn ook minder duidelijk te zien zijn.

3.2 Diepte
Als het dieper wordt, zal het signaal van de transducer 
meer afstand afleggen. Het oppervlakte dat bestreken 
wordt, is dan groter. Hieronder is rood groter dan 
blauw.
 

In dieper water breng je dus een groter deel van de 
bodem in kaart dan bij ondiep water.

Hoe groot dan? Bij 1,5 meter diepte zal de diameter 
van de cirkel zo’n 1 meter zijn. Bij 3 meter ongeveer 
3 meter (afhankelijk van de hoek en de frequentie).

3.3 Scherm scrolt
Het is belangrijk om te beseffen dat de echo die  
opgevangen wordt, aan de rechterkant van het 
scherm getoond wordt. Het scherm beweegt van 
rechts naar links. Dus hoe verder je naar links kijkt, 
hoe verder dat achter je ligt.

 

Hoe ver dan? Dat is afhankelijk van hoe snel jouw 
fish finder naar links scrolt en hoe snel je vaart. Je 
kunt het eenvoudig zelf berekenen: ga varen met 
ongeveer 5 kilometer per uur. En kijk hoe snel het 
scherm scrolt. Neem hiervoor bijvoorbeeld een 
duidelijke knik in de bodem en kijk hoe lang het duurt 
tussen verschijnen rechts op het scherm en links van 
het scherm vallen. Vermenigvuldig dit aantal seconden 
met 1,4 (5km/u=1,4 m/s). Dan heb je de meters. 

Bijvoorbeeld: scrollen duurt 20 seconden. Dan is de 
afgelegde afstand 20*1,4=28 meter. Dit is dus afstand 
tussen wat je links op het scherm ziet en jouw boot.

Bij sommige fish finders kun je de scroll snelheid van 
het scherm aanpassen. Bij deze kun je dan de scroll-
snelheid ook op auto zetten waardoor het scherm 
sneller scrollt als je sneller vaart.
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Dit is dus het gebied dat je ziet op het scherm:

 

Bedenk dat het fish finder scherm scrollt, maar jouw 
boot niet altijd vaart. Als we bijvoorbeeld dit zien:

 

dan wil dat niet zeggen dat de bodem vlak is. Als de 
boot compleet stil ligt, zal er één diepte afgelezen en 
getoond worden. Wil je dus de bodemstructuur goed 
in kaart brengen, vaar dan in een rustig constant 
tempo (rond 4-5 km/uur) over het gebied heen.

3.4 Je ziet alle vis in de kegel
Dit is ook belangrijk om te beseffen:

Vis die je dus op de fish finder ziet, kan wel voor of 
achter je boot zitten. Of links of rechts.

3.5 Wat voor vis
Een fish finder heeft een monochroom (zwart-wit) of 
kleurenscherm. De sonar is in staat om te bepalen 
hoe dicht en hard het object is waarvan de golven 
terugkomen. Hoe hoger de dichtheid, hoe sterker 
het signaal terug komt.

Op een zwart-wit scherm wordt dit aangegeven met 
lichtgrijs tot donkerzwart. Bij een kleurenscherm 
worden fellere kleuren gebruikt voor harde objecten. 

Hiermee kun je bepalen wat voor soort vis het is. 
Snoekbaars en baars zullen felle kleuren geven door 
de harde schubben. Snoek en witvis zullen een minder 
felle kleur hebben. Hieronder een school baarzen 
tussen witvis. 

 



Afbeelding hierboven: een wolk aasvis (blauw) te 
onderscheiden van de roofvis links (waarschijnlijk 
snoekbaars).

3.6 Hoe hard is de bodem
Voor ons is het ook belangrijk om te weten hoe 
hard de bodem is. Bijvoorbeeld snoekbaars heeft 
voorkeur voor een harde bodem (zand, mosselen). 
Ook karpervissers vissen bieden het liefst hun aas 
op een harde plaat.

Op de fish finder wordt harde bodem getoond als 
een brede band.

Waarom? Hoe zachter de bodem, hoe mind-
er hard de echo terugkomt naar de transducer.  
Bij harde bodem is de echo sterk en wordt getoond 
in een brede band.

Of in kleur:

 
Voor het bepalen van de hardheid van de bodem kun 
je ook kijken naar de 2e, 3e, 4e echo. 

Huh? Horen we je zeggen. 2e echo? Kijk maar eens 
wat er met een uitgezonden signaal gebeurt:

 

Het oorspronkelijk signaal komt als echo terug van 
de bodem en wordt als bodem getoond op de fish 
finder. 

De echo botst vervolgens tegen je boot en het  
wateroppervlakte en gaat weer naar beneden.  
Daar botst het weer als 2e echo tegen de transducer 
en wordt weer als bodem in kaart gebracht. 

Maar nu 2 keer zo diep! Als de bodem erg hard is, 
kan dit een tijdje doorgaan. 
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Je ziet dit als volgt op het scherm:

 

 

In dit voorbeeld zie je in het rechtse gedeelte een 
duidelijk 2e echo op de dubbele bodemdiepte (40); 
een teken dat de bodem hard is. 

 

Notabene: om deze 2e echo te kunnen zien, moet je 
het dieptebereik van de fish finder wel op “manueel” 
zetten en dan op 3 keer de diepte. In het voorbeeld hi-
erboven op 60. Laat je het dieptebereik op automatisch 
staan, dan zal het volledig scherm gevuld worden met  
wateroppervlakte – bodem (tot 20 meter).

3.7 Thermocline
Thermocline. Volgens Wikipedia: “De thermocline, 
spronglaag of inversielaag is de aanduiding van een 
overgang tussen twee lagen water met verschillende 
temperatuur en dichtheid, bijvoorbeeld in meren of 
oceanen. Het water onder de thermocline heeft een 
andere temperatuur dan de laag erboven”.

Deze zijn met name interessant voor vissers omdat 
vis zich vooral ophoudt in bepaalde temperatuur- 
lagen.

De betere fish finders laten deze thermoclines als 
een band zien:

 

Heb je zo’n band in jouw scherm op bepaalde diepte, 
dan is dit geen storing! Tenzij je deze band natuurlijk 
altijd en overal op die diepte hebt.

3.8	 Fishdetectie
Een fish finder kan de echo’s die terug ontvangen 
worden, op meerdere manieren laten zien. Allereerst 
zullen we fish id gebruiken. Hier een voorbeeld van 
Humminbird:

 



De echo’s worden geïnterpreteerd en als de software 
denkt dat het vis is, wordt een vissymbooltje getoond. 
In dit geval wordt erboven de diepte aangegeven. 
Oranje en blauw worden gebruikt voor de verschil-
lende frequenties. De grootte van het symbool geeft 
aan hoe groot de vis is. 

Bekijk goed je handleiding, want de betekenis van de 
nummers en de kleuren kunnen een andere betekenis 
hebben.

Voor de gebruiker is dit een hele eenvoudige manier 
om de fish finder te lezen. 

Een nadeel is dat de software soms planten aanziet 
voor vis.

3.9 Banaantjes
De tweede soort fish finder maakt gebruik van  
“banaantjes”. Ze laten exact het signaal zien dat de 
transducer ontvangt. 

 

Als een sonar signaal terugkaatst op een bewegend 
object, dan laat de fish finder een omgekeerd  
banaantje zien. Stationaire objecten worden als een 
lijn afgebeeld.

In dit plaatje wordt uitgelegd hoe de banaanvorm 
ontstaat:

 

Of zo uitgelegd:

 

Dit soort fish finders maakt veel minder fouten dan 
die met fish id. Toch zijn ze niet altijd gemakkelijk 
te lezen. Ook plantenbedden kunnen als banaantjes 
getoond worden als je er overheen vaart. Je zult tijd 
moeten investeren om ze te leren begrijpen.
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Bijvoorbeeld deze grote wolk aasvis bleek achteraf 
een plantenbed te zijn.

3.10 Grote banaan=grote vis?
Eén van de meest gemaakte fouten door fish finder 
gebruikers is dat ze maat van de vis afmeten aan de 
grootte van de banaan. Dit is dus een enorme vis:

 

Klopt dat? Nou nee, niet echt. 

Stel je eens voor dat je stil ligt en een baars van 20 
centimeter ligt stil onder je fish finder. Je zult deze 
zien als een hele lange streep op je fish finder.

Of bedenk eens dat je vaart en er 2 vissen onder 
je boot doorzwemmen. Eén voorn van 15 centimer 
zwemt heel erg langzaam. En een grote snoek van 
120cm komt keihard door het beeld gezwommen op 
weg naar die voorn. Welke zal de langste banaan laten 
zien? De voorn, want die is het langste in beeld  
omdat het scherm van rechts naar links scrollt. 

In plaats van naar de lengte van de bananen te kijken, 
kijk naar de dikte.

 



3.11 Halve banaan=halve vis?
Soms zie je een halve banaan:

 

En zo ontstaan ze:

 

De vis komt niet in het centrum van de kegel terecht 
waardoor geen volledige banaan wordt gemaakt. 

Ook halve bananen zeggen dus niets over de grootte 
van de vis.

3.12 Down vision
Tot zover de “gewone” sonar technologie. Tegen-
woordig hebben veel fish finder “down scan” of 
“down vision”. In principe is de technologie hetzelfde, 
maar de beelden zijn veel scherper. Er wordt gebruik 
gemaakt van een hogere frequentie. In deel 4.4  
leggen wij dit uit. Vis, planten en structuren zijn goed 
zichtbaar.

We zullen daar later uitgebreid op ingaan, maar het 
levert plaatjes als volgt op. Links de gewone sonar. 
Rechts de down vision.

 

3.13 LiveScope / Video camera
Nog mooier wordt het als we niet alleen een foto 
kunnen laten zien van de onderwaterwereld, maar 
de beelden ook bewegen. Een soort video-opname 
dus.

 

Bekijk deze beelden maar eens van  
Garmin LiveScope:
https://www.youtube.com/watch?v=GnUoQcBOwtQ

Of dit mooie filmpje van Hendry Vis waar je een 
snoek door een school aasvis ziet speren:
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https://www.facebook.com/groups/ 
2489277511339693/perma-
link/2637616883172421

3.14 Volgende keer
In deel 4 geven we meer informatie over de  
frequenties waarmee fish finders tegenwoordig 
werken.


