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6. Live Vision

In dit hoofdstuk zullen we een fundamentele nieuwe 
benadering van fish finders belichten: Live Vision.

6.1 Fundamentele vernieuwing!
In deel 3.3 hebben we uitgelegd dat het scherm van 
een fish finder scrolt:

Beeldlijn voor beeldlijn wordt opgebouwd vanaf
de rechterkant. Wat je dus in het midden en links
ziet, is van de situatie van 10-20 seconden geleden
(afhankelijk van de scroll snelheid).
 

Live Vision is fundamenteel anders. Hierbij wordt 
het gehele scherm gevuld met wat er op dat moment 
gebeurt in de richting waarheen de transducer wijst. 
Zoals de kreet al zegt: “Live”.

In deze foto wijst de transducer naar voren (boot 
ligt links bovenaan). Als er iets vóór de boot langs 
zwemt, zie je dat in beeld. Ook als je stil ligt. Het is 
ook mogelijk om de transducer naar beneden of naar 
de zijkant te richten.

Dit was mogelijk met de eerste Garmin Panoptix 
en heette toen LiveVü Forward (naar voren kijken) 
of LiveVü Down. Dit systeem is niet erg bekend  
geworden.

6.2 Garmin LiveScope
Recent heeft Garmin echter een update uitgebracht. 
Ze noemen het Garmin LiveScope (forward en down). 
Dit levert dit soort plaatjes op. En ook real time:

 

En hoewel dit lijkt op dit soort beelden:

 
het is echt fundamenteel anders. Waar het onder-
ste beeld tot stand komt door eroverheen te varen 
en lijn voor lijn van rechts naar links op te bouwen, 
wordt het beeld van Garmin in één beeldopname 
vastgelegd. In het onderste beeld kan een vis die je 
ziet allang verdwenen zijn; bij Garmin LiveScope is 
wat je ziet, de actuele situatie.
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Of een ander voorbeeld waarbij de boot stil ligt 
boven een groep baarzen:

 Omdat de boot stil ligt en de vissen ook, zie je op de
traditionele sonar strepen. In dat laatste geval bouwt
hij immers het beeld van rechts naar links op waarbij
continu echo’s van vissen ontvangen worden. Bij de
LiveScope vult hij elk moment het hele beeld met
de actuele situatie. En kun je dus echt de vis zien
zwemmen.

Als je de transducer aan de trolling motor bevestigt,
kun je in de richting kijken waar je wilt. Zo wordt het
bijvoorbeeld mogelijk om de boot op de rand van het
kribvak te ankeren en te kijken waar de vis zwemt in
het kribvak en daar gericht naartoe werpen. Wil je
met de transducer onder je boot kijken, dan moet je
omschakelen met het fish finder scherm.

We kunnen helaas geen details vertellen over
de gebruikte technologie. Deze deelt Garmin
(om begrijpelijke redenen) nog niet. Uit de
specificaties lezen we:

• Frequenties 530-1100kHz via 3 verschillende
 elementen in dezelfde transducer
• Bereik: 60 meter
• Hoek 20 bij 135 graden
• AHRS (Attitude Heading Reference System met
 3 sensoren voor de drie assen X, Y en Z wordt
 gebruikt om het beeld te stabiliseren bij
 bootbewegingen.

6.3	 Elke	richting
De Garmin LiveScope kan niet alleen naar beneden 
kijken zoals een traditionele transducer, maar ook 
vooruit. Of opzij! Waar je de transducer ook maar 
heen wijst: 

 
In feite kun je de transducer dus als een zaklamp
wijzen naar het gebied dat je gescand wilt hebben.
Zoals je aan het bereik van 20 graden ziet, wordt wel
een smal gebied in kaart gebracht.

Het wisselen van Forward naar Down kun je op de
fish finder doen.

Aan het gele gebied kun je zien dat als je de
transducer naar voren wijst, de hoek 135 graden is.
Dat wil zeggen dat een klein stukje onder de boot
ook in kaart wordt gebracht.

Volgens Garmin is het bereik naar voren tot 60 meter.
Onze ervaring is dat 40 meter haalbaar is. Dus 
als je op werpafstand van een plantenbed ankert, 
dan zie je de vis tegen het plantenbed liggen.



6.4 Lowrance LiveSight
Lowrance is in juni 2019 met een vergelijkbaar  
concept uitgekomen. Ze noemen het Lowrance  
LiveSight. 

 
Ook hierbij wordt het complete beeld in een flits 
opgebouwd met alles wat zich in het bereik bevindt 
(vandaar de naam “Live”).

Als je de twee naast elkaar zet, dan zie je duidelijke 
verschillen:

Boven de Lowrance met in de cirkel het kunstaas 
en de vis. Op het onderste deel op exact hetzelfde 
moment de Garmin.

De Garmin lijkt hierbij veel scherper. Dit klopt ook. 
Er is echter een belangrijk voordeel van de Low-
rance: de hoek! Bij de Garmin is die 20-135. Bij de 
Lowrance 40-90. In twee plaatjes:

 
 

Je ziet hier dus duidelijk dat de Lowrance een breder 
bereik heeft. De Lowrance heeft dus meer voordeel 
als je op zoek bent naar de vis. De Garmin heeft 
meer detail en is dus meer geschikt om gevonden vis 
proberen te verleiden.

De eerste berichten zijn dat de Lowrance iets trager 
beelden doorgeeft dan de Garmin (1-2 seconden). 
Dit zal wel te maken hebben met de rekenkracht van 
het aparte Garmin kastje.

Lowrance LiveSight wordt momenteel aangeboden 
als aparte transducer die te koppelen is aan de HDS 
Live toestellen (dus niet Hook en Elite). Er is ook nog 
een apart kastje in ontwikkeling dat te koppelen is 
aan de HDS Carbon fish finders.  
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6.5 3D wordt 2D
Ondanks dat Live beelden van de onderwaterwereld 
geweldig zijn, blijft het een vertaling van een 3D naar 
een 2D schermpje. Een beetje moeilijk om uit te leggen 
wat we bedoelen, maar misschien maakt het volgende 
 plaatje dit duidelijk:

Op het fish finder scherm lijkt het of we met het
aas recht boven de vis zitten. De onderwater wereld
is echter in 3D. In werkelijkheid zit de vis links van
de boot en ons kunstaas misschien wel recht onder
boot.

Bij de Lowrance zal dit sneller gebeuren omdat de
hoek breder is. Daarentegen had je bij de Garmin de
vis over het hoofd gezien omdat de kegel smaller is.

6.6	 Locatie	transducer
Het is mogelijk om de transducer van een Live Vision 
op de spiegel te monteren. Je kunt hem dan alleen 
gebruiken om naar voren en naar beneden te kijken. 
Als je ook opzij wilt kijken, dan kun je hem op de 
front troller monteren. Bijvoorbeeld zo: 

Een nadeel is natuurlijk dat de straal wijst naar de 
locatie waar de front troller heen stuurt.

Als vakman hebben we daar natuurlijk een oplossing 
voor:

	

	



6.7	 Dit	is	de	toekomst
Wij verwachten dat deze technologie steeds meer 
toegepast wordt (tenzij Garmin en Lowrance succesvol 
patenten beschermen). 

Ten eerste omdat de beelden intuïtief veel beter 
aansluiten bij de manier waarop wij gewend zijn naar 
een schermpje te kijken (als live verslag van de actuele 
situatie). 

Ten tweede omdat dit de eerste keer is dat we zien 
hoe een vis reageert op het aas en op de manier 
waarop dit aangeboden wordt (langzaam / snel). We 
zien nu ook alle “bijna” vangsten en kunnen hiervan 
leren door ander aas te proberen of de aanbieding te 
veranderen.

Hopelijk wordt de technologie goedkoper, want de 
prijs is momenteel nog hoog.

6.8 Volgende keer
Gaan wij in op GPS en kaarten. Waarom heb je die 
nodig en hoe kun je zelf kaarten maken.
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