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5. Chirp, down-, side-, 3D en Live Vision

5.1 Chirp
CHIRP: staat voor ‘Compressed High Impact Radar 
Pulse’. Het verschil met een reguliere sonar is dat 
een CHIRP sonar een reeks verschillende frequenties 
van laag naar hoog uitzend in één puls. Denk aan een 
merel die in één uithaal een serie noten voortbrengt. 
Hierdoor wordt er meer informatie terug ontvangen, 
wat resulteert in een beter af te lezen beeld. Dit 
maakt het makkelijker om specifieke vissen te onder-
scheiden binnen een grote school vissen.

 

Daarnaast gebruikt Chirp allerlei technieken (puls 
compressie, patroon correlatie) om een scher-
per beeld te krijgen: beter onderscheid tussen  
vis/structuren en vegetatie en minder ruis. Ook 
gaat Chirp beter om met dieptes, maar dat is in ons  
kikkerlandje niet zo relevant. Chirp is als eerste op 
de markt gebracht door Raymarine.

Het resultaat (links gewone sonar, rechts Chirp):

 

Of dit plaatje: 

 

Is dit vis? 

 

Nee! Duidelijk tak!

Afhankelijk van het merk en type van de fish find-
er, wordt CHIRP aangeboden op een bepaald fre-
quentiebereik. De goedkopere fish finders doen 
CHIRP rondom de standaard frequenties van 83 en 
200kHz. De duurdere hebben CHIRP frequenties 
rond de 455kHz, 800kHz of rond de 1200kHz. Zoals 
hiervoor beschreven leveren hogere frequenties 
scherpere beelden op (maar is de bundel smaller). 
Bijvoorbeeld een beeld van een Garmin op 800Mhz:
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5.2 Down vision
Sommige fish finders hebben down vision. 

Garmin noemt dit DownVü, Lowrance en Hummin-
bird Downscan. Om merkonafhankelijk te blijven, 
gebruiken wij Down Vision.

Down Vision is CHIRP, maar dan op 2 verschillende 
frequentiebereiken.

 

Een fishfinder met Down Vision heeft een Dual- 
channel CHIRP transducer. Deze transducer zendt 
twee pulsen uit om informatie te verkrijgen van 
de onderwaterwereld onder jouw boot. De eerste 
Down Vision pulse is een brede pulse die de bodem 
identificeert. Zo leest de fishfinder af hoe de bodem-
structuur is en of er zich obstakels bevinden op de 
bodem. De tweede pulse is kegelvormig en herkent 
vissen. Alle informatie wordt naar het beeldscherm 
van de fishfinder gezonden. Door de dual-channel 
CHIRP sonar zijn de beelden op uw beeldscherm  
fotografisch.

 

Als het sonar signaal vis ontdekt, zal deze getoond 
worden als heldere stipjes. Scholen aasvis worden als 
een wolk getoond. Begroeiing zal als strepen te zien 
zijn die van de bodem omhoog steken. Je ziet ook 
hoe hoog deze is. Datzelfde geldt voor structuren 
als rotsen, autowrakken, etc. 

Hieronder een school spiering:

 

De frequentie van Down Vision sonar varieert 
van 170kHz-230kHz (bijvoorbeeld Dragonfly) en 
320kHz-380kHz (bijvoorbeeld Axiom). Andere 
merken gebruiken Down Vision frequenties tussen 
455kHz en 800kHz. Tegenwoordig zijn er zelfs al fish 
finders te krijgen met megaherz frequenties (boven 
1000kHz). 

5.3 Side vision
Fish finders kunnen ook uitgerust zijn met side vision: 

 

Garmin noemt dit SideVü, Lowrance SideScan en 
Humminbird side imaging. Wij gebruiken “Side Vision”. 



De transducer zendt een smal signaal uit naar de  
zijkanten van de boot. 

 

Dit is handig omdat de gewone sonar (en Down  
Vision) alleen “kijken” in de kegel recht naar beneden. 
Side Vision kijkt vooral naast de boot en over een 
veel groter bereik dan de gewone sonar. 

Vooral in ondiep water kan Side Vision helpen om de 
vis te vinden. De reguliere sonar heeft immers maar 
een hele kleine kegel recht onder de boot. De Side 
Vision kan tientallen meters ver kijken. 

Wat is het bereik van een Side Vision? De brochures 
hebben het over honderden meters. De vraag is ech-
ter of dat in onze erwtensoep haalbaar is. Soms kun 
je het bereik instellen. Zoals je op het plaatje kunt 
zien, staat dat rechts en linksboven op het scherm. 

 

Als je zoekt, stel het bereik dan breed in. Heb je iets 
gevonden, verklein dan het bereik om meer gericht 
te zoeken en meer details te zien.

Tip van Flip: beste resultaten krijg je bij troebel water 
met bereik 2 maal waterdiepte aan elke kant. Dus 
3 meter diep; instellen op 6 meter links en 6 meter 
rechts. Bij helder water kun je uitgaan van 3 maal 
waterdiepte.

Ook Side Vision moet je leren lezen. Hier een 
“sneaky” roofvis wachtend op een prooi die over het 
richteltje zwemt.

 

Omdat op hoge frequenties wordt uitgezonden, 
worden de echo’s vertaald naar een gedetailleerd 
beeld op het scherm. 
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Dit levert zulke plaatjes op. De witte vlekken zijn vis.

 

Het sterke punt van Side Vision is dat deze snel vis 
en structuren kan vinden over een groot gebied.  
Individuele vissen zullen op de sonar of met down 
vision beter zichtbaar zijn. Dus ga je verticalen:  
zoeken met Side Vision en dan uitvissen met de  
sonar of Down Vision. Ga je trollen: gebruik dan 
vooral de Side Vision.

Daarnaast brengt Side Vision haarscherp alle details 
van taluds in beeld:

 

5.4 3d vision
3D Vision combineert de down vision en side vi-
sion in één beeld. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit bij  
Raymarine (heet dan RealVision):

 

5.5 360 vision
In 2016 is Humminbird 360 imaging uitgebracht. 360 
duidt hier op het aantal graden dat in beeld gebracht 
wordt (rondom dus).

 

Om dit mogelijk te maken, wordt een ronde  
transducer gebruikt. Deze moet goed onder de boot 
uitsteken om geen last te hebben van de boot. Hij 
kan aan de front troller of aan een aparte “paal” 
bevestigd worden.
  

De transducer zendt een smalle bundel uit op 
455kHz, en verwerkt de echo’s tot een plaatje van 
vissen, planten en structuren. Omdat de transducer 
ondertussen rond draait, wordt een compleet rondje 
van 360 graden gemaakt. De software breit dit aan 
elkaar tot één beeld.

 

Op de sonar wordt de scanbundel in een smalle 
streep zichtbaar.



 

Het is mogelijk om de scanhoek te beperken tot 
90 of 180 graden zodat je alleen vooruit, opzij of  
achteruit kijkt.
 

Ook is mogelijk de snelheid van draaien te roteren. 
Bij sneller draaien wordt het beeld eerder ververst, 
maar neemt het detail af. 

Net als met de gewone sonar, Chirp, Down Vision 
en Side Vision is het goed om te beseffen dat 360  
Vision niet live is, maar historische informatie laat 
zien. Als de straal gepasseerd is, moet gewacht 
worden op de volgende straal om te verversen.  
Alleen de smalle streep is actueel. Bijvoorbeeld de vis 
in onderstaand plaatje kan ondertussen verdwenen 
zijn.
 

Deze technologie is vooral geschikt als de boot stil 
ligt of langzaam vaart.

Door de hoge prijs, beperkte inzetbaarheid en on-
handige transducer is dit product niet erg populair 
geworden. Voor serieuze hobbyisten en wedstrijd-
vissers heeft het wel meerwaarde.

5.6 Volgende keer
Extra aandacht voor een geheel nieuwe ontwikkeling 
in fish finder land: Live Vision.
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