
Door Paul Motshagen i.s.m. Yaïr Jelmer Nauta

NAUTA’S BOAT SHOP

NAUTA’S BOATSHOP | FISH FINDER GIDS

DEEL 8
TRANSDUCER MONTEREN



  1     Fish Finder Gids



8. TRANSDUCER MONTEREN

Dit deel zal ingaan op waar de transducer het beste 
gemonteerd kan worden.

Voordat je allerlei gaten gaat zitten boren in je boot: 
dit zijn algemene regels. Misschien is jouw fish finder 
net anders. Dus RTFM (Read The F&%#ing Manual)!

8.1 Voorop of achterop
Transducers kunnen zowel op de spiegel als onder 
de elektromotor gemonteerd worden. 

Waarom zou je de 2e doen?

In geval 1 zie je op de fish finder vooral de situatie 
die zich achter de boot bevindt. De transducer zit 
immers op de achterkant en brengt actueel in kaart 
wat er zich onder die kegel bevindt. 
Bij vooruit varen is dit het gebied dat je op het 
scherm ziet:

Dat is vooral handig bij trollen omdat je kunstaas
immers achter de boot zwemt.

In geval 2 breng je vooral in kaart wat er zich recht 
onder de boot bevindt. Vooral handig bij verticalen. 
Als je de transducer achterop hebt zitten en je wilt 
verticalen, dan kun je dus beter achteruit varen  
(en vooruit als de transducer voorop zit)

In beide gevallen kan er een groot verschil in diepte 
zitten tussen de voorste visser en de achterste visser. 
Bij een steil talud kan de voorste man bijvoorbeeld 
op 3 meter zitten, terwijl de achterste op de beoogde 
7 meter zit. Daarom zie je wel twee  fish finders 
op de boot gemonteerd zitten: eentje met transducer 
op de spiegel en eentje met transducer onder elektro- 
motor. Kies dan wel verschillende frequenties om  
interferentie te voorkomen.

8.2 Through hull
Er zijn speciale transducers te koop die dóór de romp 
van de boot gemonteerd worden
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8.3 Monteren in de romp
Het is ook mogelijk om een transducer aan de  
binnenkant van de boot te monteren. De geluids- 
golven zullen via de wand van de boot uitgezonden 
en opgevangen worden.

Installatie is echter niet gemakkelijk. De kleinste 
luchtbellen laten hele vreemde dingen zien op het 
scherm. En het werkt alleen bij een dunne romp. Het 
wordt eigenlijk alleen gedaan bij kayaks.

Hobie Kayaks heeft daar een andere oplossing voor:

8.4 Links of rechts
Een veel gestelde vraag is of de transducer links of 
rechts van de buitenboordmotor gemonteerd moet 
worden. Onze voorkeur heeft het om de transducer 
aan de linkse kant te monteren. Dit is omdat wij veel 
verticalen en dit de beste manier is om je aas binnen 
de kegel te houden (en op het scherm te zien).

Echter: vanwege verstoringen op het beeld is 
de linkse kant niet altijd de beste. Verstoringen 
en de plaats van de transducer zijn afhankelijk 
van of je een rechts of linksdraaiende schroef 
hebt. Je kunt natuurlijk altijd kijken welke kant 
jouw schroef op draait. Of dit plaatje gebruiken: 

Tip van Flip: pak het bovenste schroefblad met 2  
handen vast. Is je rechtse hand het verste van je  
lichaam af, dan heb je een rechtsdraaiende schroef; 
anders links.

De meeste buitenboordmotoren in Nederland hebben 
een rechtsdraaiende schroef. Dit betekent dat water 
en luchtbellen naar links gegooid worden.

 
Bij deze rechtsdraaiende motor is de beste plek 
van de transducer dus rechts van de motor (blauwe 
cirkel)

Dus:

De transducer kan bij een rechtsdraaiende schroef 
(in Nederland) dus het beste rechts gemonteerd 
worden. Dit is tegenstrijdig met onze voorkeur bij 
verticalen.



Ons advies: ga je veel verticalen, monteer de trans-
ducer dan links. Als dit teveel problemen geeft met 
luchtbellen, ga je naar rechts toe. Ga je vrijwel nooit 
verticalen, kies dan rechts.

8.5 Midden of buitenkant
Als we weten aan welke kant de fish finder 
gemonteerd moet worden, hoe ver naar buiten of 
binnen moet deze dan: 1, 2, 3 of 4?

4 is niet handig omdat bij golven, scheef liggen of 
schommelen de transducer boven water uit komt.  
1 is niet handig omdat dan waarschijnlijk de motor 
de transducer raakt. Bovendien is vlak bij de kiel 
meestal veel turbulentie.

De  algemene regel is dat de beste plaats op 1/3 
vanuit het midden kunt monteren. Nummer 2 dus. 

3 zou ook kunnen afhankelijk van de bodem van de 
boot: 

Een transducer kan beter niet gemonteerd worden  
achter planeervlakken (1), verdiepingen (2), klinknagels 
(3) of ribben (4). Dit omdat deze veel turbulentie  
(en luchtbellen) veroorzaken die het beeld verstoren.

8.6 Parallel waterlijn
Monteer de transducer ook altijd parallel met de  
waterlijn; niet parallel met de bodem!
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8.7 Hoe diep
En hoe diep moet de transducer geplaatst worden?

De algemene regel is dat het midden van de  
transducer gelijk loopt met de bodem van de boot 
(rode lijn):

En zorg dat de middellijn van de transducer parallel 
loopt met bodem:

8.8 Montageplaat
In plaats van gaten boren in je boot, kun je ook gebruik 
maken van een transducerplaat. Deze lijm je met 
Sikaflex of Tec7 vast op de boot. En daarop schroef 
je de transducerbracket. Deze platen zijn ook in de 
vakhandel te verkrijgen.

 

8.9 Transducerstang
Als je de fish finder op meerdere boten wilt gebruiken, 
kun je het beste een transducerstang kopen:

8.10	 Meerdere	fish	finders
Als je meerdere transducers (en fish finders) gebruikt, 
zullen deze elkaar waarschijnlijk verstoren. Ze zenden 
immers beiden geluidsgolven uit en vangen beiden 
de echo’s op. 



Dit is op te lossen door:
• de hoek van beide transducers te veranderen 
 zodat ze meer naar achteren en meer naar voren  
 zenden;
• andere frequenties te kiezen;
• de gevoeligheid te verlagen of 
• de pingsnelheid verschillend te kiezen.

8.11 Plaats van het scherm
Als de transducer gemonteerd is, moet je natuurlijk 
ook nadenken over de plaats van het scherm. Dit is 
erg afhankelijk van de boot die je hebt en wat voor 
visserij jouw favoriet is. 

Heb je een consoleboot en ga je vooral trollen, dan 
zal dit de beste opstelling zijn. 

Ga je vooral verticalen, dan is dit een goede plaats:

 
Denk bij het plaatsen er om dat je fish finder binnen 
in de boot houdt (niet op de rand). Dit omdat een 
walkant of een steiger de fish finder kan beschadigen. 

En zorg er voor dat de fish finder de hengelsteunen 
niet in de weg zit. 

Mocht je nog wat geld over hebben, investeer dan in 
een goede steun; bijvoorbeeld deze van RAM:

De fish finder zit als een huis vast; is draaibaar naar 
alle kanten (denk aan zon of je vismaat) en is snel los 
te halen.

8.12 Electriek
Voor het aansluiten van de fish finder op het  
elektrische systeem, gelden de volgende regels om 
storingen te voorkomen: 
• Houd de stroomdraad van de fish finder 
 gescheiden van andere stroomdraden 
 (om interferentie te voorkomen). 
 Ga ze zeker niet bundelen tot een mooie kabel  
 boom.
• Een rechtstreekse aansluiting van accu tot fish   
 finder is gewenst. Liever niet via switch panelen  
 op de console of zekeringkastjes. 
 Ook dit ter voorkoming van interferentie.
• Gebruik de juiste stroomdraden. Ga niet zitten  
 knoeien met draad “dat je nog hebt liggen”.
• Gebruik goede connectors (met hars); het beste  
 is altijd nog solderen met zuurvrije vaseline!
• Gebruik krimpkous om aansluitingen af te dekken.
• Heb je meerdere accupolen voor + (bijvoorbeeld  
 1  met schroefdraad en een gewone accupool),  
 gebruik dan één van deze twee exclusief voor de  
 fish finder.

8.13 Volgende keer
Gaan we in op het koppelen van een tablet of mobiel 
aan de fish finder.
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