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4.	 Frequenties	en	zo

In dit artikel gaan wij in op de frequenties van de fish 
finder.

4.1	 Hoek	en	frequentie
Een transducer zendt uit in een bepaalde hoek en 
met een bepaalde frequentie. 

Deze hoek is belangrijk omdat hoe groter de hoek, 
hoe meer water bestreken wordt. 

Daarentegen levert een grotere hoek minder duidelijke 
beelden (het signaal wordt immers verspreid over 
een groter oppervlak).

4.2 Meestal 83kHz of 200kHz
De frequentie waarmee uitgezonden wordt, is meestal 
83 kHz of 200kHz. De hoek bij 83kHz is 60 graden en 
bij de 200kHz 20 graden. Welke frequentie gebruikt 
wordt, is te zien op het scherm.
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De 83kHz brengt meer water in kaart, maar is wat minder 
scherp. De 200kHz zoekt gerichter en geeft een scherper 
beeld. 
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Er is nog een voordeel van het gebruik van de 
200kHz frequentie:
 
In dit geval zijn de vissen op de 83kHz frequentie 
niet zichtbaar (plaatje links). Op de 200kHz zie je ze 
wel (plaatje midden). En als je de twee frequenties in 
één beeld combineert zie je ze ook (plaatje rechts) 

Zo kun je bij een scherp talud ook vissen missen 
met een breed (83kHz) signaal. Zie in het plaatje de 
“dead zone”.

Een aantal fish finders heeft beide frequenties.  
Je kunt dan bijvoorbeeld de 83kHz gebruiken om vis 
te vinden op een groter water. 

Heb je ze eenmaal gevonden, dan gebruik je de 200Hz 
voor scherpere beelden en meer exacte positie. 
Of je zet de verschillende frequenties op verschillende 
schermen: 

 

Duurdere fish finders kunnen snel wisselen tussen 
wel 6 verschillende frequenties en combineren het 
resultaat in één beeld. Met als voordeel dat je een 
groot gebied in kaart brengt (83kHz) maar toch de 
details ziet van een hogere frequentie (200Hz).



4.3	 50kHz	frequentie
Op zout water kom je ook de ultra lage frequentie 
van 50kHz tegen. Deze scant een heel groot gebied 
tegelijk af. Bovendien hebben de lage golven een 
groot bereik (net als olifanten getoeter) en dringen 
dus door in diep water. Dit is alleen interessant als 
het dieper wordt dan 50 meter. Een diepte waar de 
83kHz en 200kHz niet goed meer werken.

4.4 455kHz / 1200kHz / ….
De laatste jaren beconcurreren de leveranciers 
elkaar met steeds hogere frequenties. Een smalle 
kegel dus, maar steeds scherper beeld. Bijvoorbeeld 
455kHz levert dit soort beelden op. 

Of één met 1200kHz:

In de brochures wordt dan gesproken over Mega-
hertz bereik (1200 kilo herz is immers 1,2 mega 
hertz).

Onderstaand voorbeeld geeft duidelijk het verschil 
aan tussen de reguliere sonar (links) en megahertz 
frequentie. In het rechts plaatje zie de karpers 
duidelijk.

4.5	 Fish	finder	en	transducer	afstemmen
Sommige fish finders kunnen aangesloten worden 
op transducers met verschillende frequenties. Maar 
koop niet zo maar een andere transducer. Deze moet 
wel door je fish finder ondersteund worden.

4.6	 Output	Wattage
Als je de technische specificaties van een fish finder 
bekijkt, dan zie je ook nog de Output Wattage.  

Je kunt dit vergelijken met Watts van geluidsboxen. 
Hoe hoger het aantal Watts, hoe sterker de golf die 
uitgezonden wordt. En dus hoe dieper de fish finder 
kan “kijken”. 

Voor ons kikkerland niet heel boeiend omdat wij niet 
veel zullen vissen in water dieper dan 100 meter. 

Maar voor de liefhebbers toch een tabel met het 
bereik:

					100W	=	130	meter
					200W	=	165	meter
					300W	=	200	meter
					600W	=	260	–	300	meter
					1KW		 =	600	–	800	meter
					2KW		 =	500-1300	meter

4.7		Volgende	keer
Volgende keer bespreken we Chirp, down vision, 
side vision, 360 vision en 3D vision. We doen pre-
cies uit de doeken wat deze termen betekenen en 
waarvoor je welke kunt gebruiken.
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