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Inleiding 
 
Deze handleiding beschrijft de werking van het elektronisch logboek systeem E-Catch BE 
versie 3.3. Dit versienummer wordt weergegeven rechtsonder in de programmabalk. 
Deze handleiding is alleen bestemd als leidraad voor het gebruik van bovengenoemd 
systeem. Deze handleiding heeft niet tot doel uitleg te geven over het gebruik van de 
communicatie apparatuur. 
 
Velden waarop kan worden geklikt of uit gekozen kan worden, worden in deze handleiding 
tussen “” en onderstreept weergegeven. Als moet worden geklikt op een veld om een keuze 
te maken, dient dit altijd met de linker muisknop te gebeuren. 
 
Omdat er voor de communicatie tussen schip en wal verschillende soorten apparatuur 
kunnen worden gebruikt, wordt hiermee in het elektronisch logboek E-Catch rekening 
gehouden. Dit betekent dat in hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe een en ander werkt met een 
verschillend communicatiemiddel. Let dus op welk type berichtenverkeer op uw situatie van 
toepassing is. 
 
Niets uit deze handleiding mag worden vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik. 
 
 
 
Urk, Januari 2020 
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1. Het programma voor de eerste keer gebruiken. 
 
Nadat het programma is geïnstalleerd op uw computer, en u het voor de eerste keer opstart, 
zal het programma om een geldige licentie code vragen zoals afbeelding scherm 1.1. 
 

 
(Scherm 1.1) 

 
In dit scherm kunt u een (nieuwe) licentiecode invoeren of u kunt een tijdelijke licentie 
aanvragen. Een nieuwe licentiesleutel wordt afgegeven door E-Catch en is geldig voor een 
afgesproken termijn, dit zal veelal 31 december van het lopende jaar zijn. 
Wanneer u een tijdelijke sleutel wilt aanvragen moet u de correcte vaartuigcode (vb. Z-123) 
invoeren om het programma te kunnen gebruiken. De tijdelijke sleutel zal gedurende 30 
dagen geldig zijn.  
 
De afbeelding hieronder toont het scherm waar de licentie code ingevoerd kan worden. Als 
de licentie wordt gekopieerd vanuit vb. een e-mail kunt u de knop "Plakken" gebruiken om 
de code in te voegen. Klik op “Bevestigen” om de code op te slaan. 
 

 
 
Als een geldige licentiecode is opgeslagen, wordt u gevraagd de resterende vaartuig 
gegevens in te vullen. Het vaartuignummer is gekoppeld aan de licentiecode en is daarom al 
ingevuld en kan niet gewijzigd worden. Het volledig ingevulde scherm moet er dan als volgt 
uitzien: 
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De knop “opslaan” zal de invoer opslaan, de knop “Annuleren” zal de invoer wissen. 
 
 

2. De eerste configuratie. 
 
Bij de opstart van E-Catch komt u in het beginscherm.  
 

 
 
In dit beginscherm zijn een 11-tal knoppen. 
Namelijk “Visreis”, “Communicatie”, “Configuratie”, “Rapportering”, “Overzicht”, “Quota”, 
“Taal”, “Help”, “Licentie sleutel”, “Template” en de knop “Afsluiten”.  
In dit hoofdstuk zal de knop “Configuratie” verder worden besproken. 
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Door te klikken op de knop “Configuratie” wordt een keuze menu uitgevouwen. 
Deze configuratie zal bij de eerste keer dat het programma wordt gestart, moeten worden 
ingevuld.  
 

 
 
Dit keuzemenu zal in de navolgende paragrafen verder worden besproken. 
 

2.1 Keuze Bemanning 

 
Als men in het keuzemenu kiest voor “Bemanning” opent een nieuw scherm, waarbij aan de 
linkerkant de al eerder aangemaakte bemanningsleden worden getoond en aan de 
rechterkant een reeks invulvelden voor een nieuw aan te maken bemanningslid. 
De velden gemerkt met * zijn verplichte velden. 
Sommige van de invulvelden moeten worden ingevuld door te typen, andere zijn 
zogenaamde keuze velden, hier kan alleen worden gekozen voor waarden die in de lokale 
database zijn vastgelegd. 
 

2.1.1. Invullen keuzevelden bemanning 

 
In het scherm bemanning zijn aan de rechterkant de volgende keuzevelden zichtbaar: 
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                                                                  (Scherm 2.2.1) 
 
Na het invullen van de verplichte velden (*) kan door op “Opslaan” te klikken het 
bemanningslid worden bewaard in de lokale database. Voor de werking van het programma 
is het genoeg om alleen de kapitein in te vullen.  
Als op “Opslaan” is geklikt, verschijnen de ingevulde waarden aan de linkerkant van het 
scherm. Door op “Toevoegen” te klikken kan een nieuw bemanningslid worden toegevoegd. 
De knop “Activeer” kun je gebruiken als tijdens de visreis een ander persoon als kapitein 
gaat fungeren. Kies hiervoor aan de linkerkant de nieuwe kapitein en klik daarna op 
“Activeer”. Door aan de linkerkant van het scherm een van de ingegeven bemanningsleden 
te selecteren, de regel wordt dan blauw en vervolgens op “Verwijderen” te klikken wordt het 
geselecteerde bemanningslid verwijderd. 
De tabs “Algemeen”, “Medisch” en “Opmerkingen” zijn niet verplicht, maar wellicht handig.  
Het wijzigen van gegevens van een bemanningslid gaat als volgt: selecteer een 
bemanningslid aan de linkerkant van het scherm, de regel wordt blauw en de bijbehorende 
waarden zijn aan de rechterkant zichtbaar. Vervolgens kan een waarde worden gewijzigd en 
door op “Opslaan” te klikken, worden de gewijzigde gegevens van het bemanningslid 
opgeslagen in de lokale database. Wanneer er midden in de reis van schipper gewisseld 
wordt, kan deze hier geselecteerd worden en met de knop “Activeer” actief gesteld worden. 
 

2.2 Keuze favorieten algemeen 

 
Door in het keuzemenu “Configuratie” te kiezen voor favorieten, opent een nieuw scherm, 
(2.2.1) waarin een aantal vaste gegevens kunnen worden ingevuld, zoals de haven van 
aanlanding en vertrek, de vismethode etc. Ook dit scherm moet worden ingevuld, voordat 
men voor de eerste keer kan beginnen met een nieuwe visreis. Zie scherm 2.3. 



 

 

 

9 

 
(Scherm 2.3) 

 
Bij “Vangstgebied”, “Verwachte activiteit”, “Reden van terugkeer”, “Economische zone” en 
“Verpakking” kan worden gekozen uit een aantal voor gedefinieerde waarden. 
Verder vindt u nog de “Tijd voor bevestiging” waar u het tijdsbestek aan kunt geven voor de 
bevestiging van uw verzonden bericht. Als u binnen het opgegeven tijdsbestek geen 
retourbericht heeft ontvangen, gaat onderaan in het scherm de tab Time-out rood 
knipperen.  
 
Met het activeren van de functie “Auto Polling” kunnen retourberichten automatisch 
worden binnengehaald. Het interval moet worden ingevuld met de tijd waarin u wilt dat E-
Catch automatisch verbinding maakt totdat voor alle berichten een retourbericht is 
ontvangen. Wanneer gekozen wordt voor auto polling, kan dit resulteren in meer data 
verbruik en hogere kosten in de communicatie. 
 
De volgende optie is “Gebruik GPS”. 
Wanneer u Gebruik GPS aan vinkt dient u ook het tabblad GPS in te vullen. Wanneer u uw 
GPS gebruikt kunt u binnen E-Catch bij sommige opdrachten op het icoontje GPS klikken, 
waarna E-Catch gegevens zoals lengte- en breedtegraad automatisch invult. 
“Gebruik Compressie” kan aangevinkt worden bij verzenden via VMS+ apparatuur. 
U kunt een backup van de database en de system directory maken en bij “Backup Directory” 
de map definiëren waar u het bestand wilt plaatsen. De optie “Gebruik RFID” kan gebruikt 
worden als er gewerkt wordt met verpakkingsmateriaal met een RFID tag. 
 
Aan de rechterzijde van het favorietenscherm is als eerst de keuze om het laatste bericht 
van een visreis te laten versturen door een gemachtigde aan de wal. Hierdoor hoeft men 
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niet zelf een aanlandingsbericht te versturen voordat met een nieuwe visreis kan worden 
gestart.  
 
Als er een weegsysteem aan boord is, kan men ervoor kiezen om de in het visruim gewogen 
kilogrammen automatisch te importeren in het E-Catch programma. Er is voorzien in een 
koppeling met het weegsysteem van VCU uit Urk. Andere weegsystemen kunnen op verzoek 
ook worden gekoppeld. 
 
Als de optie “Weegsysteem geïnstalleerd” is aangevinkt moet ook een directory op de pc 
worden geselecteerd waarin de weegsoftware records kan wegschrijven en het E-Catch 
programma records kan lezen. Het programma stelt zelf de standaard aangemaakte 
directory voor (c:\e-catch\weegschaal). Het is aanbevolen deze directory niet te wijzigen. 
 
Hierna kunt u het overschrijdingspercentage invullen. Dit is van belang bij het zelf opgeven 
van een aanlandingsbericht en geeft een rode indicatie kleur als de marge wordt 
overschreden.  
 
Vervolgens dient het communicatieprofiel te worden gekozen. Dit is afhankelijk van de aan 
boord geïnstalleerde apparatuur.  
E-Catch CLS: Communicatie via CLS VMS+ 
E-Catch Dialup: Communicatie via een inbel satelliet 
E-Catch Dialup Backup: Tweede communicatie kanaal via een inbel satelliet 
E-Catch IP: Alle IP gebaseerde verbindingen. (VSAT, 3/4G, Fleetbroadband) 
E-Catch MAPI: Communicatie via Skyfile 
E-Catch VMS: Communicatie via een Bluetraker op verschillende kanalen mogelijk 
E-Catch Webservice: Communicatie via een web service 
 
Verder ziet u de optie “Vlaggen als verzonden/ontvangen zichtbaar”. 
Indien de optie “vlaggen als verzonden en ontvangen” wordt aangevinkt, worden de 
berichten niet als zodanig uitgestuurd maar worden enkel de checkboxen “verstuurd” en 
“ontvangen” afgevinkt. Deze functie kan dus gebruikt worden voor test en 
demonstratie/oefen doeleinden.  
 
Als u voor iedere trek ook de start- en eindtijd wilt registreren in E-Catch, dan vinkt u de 
optie “Gear shot en gear retrieved altijd tonen” aan. 
 
Als er met een ander vaartuig spanvisserij uitgeoefend wordt, dan moet men de optie 
“Spanvissen” aanvinken. In een volgend scherm moet dan de gegevens van het vaartuig 
waarmee gepand wordt ingevuld worden. 
 
Als laatste is er de optie “Vistijd in uren”. Als deze geselecteerd is, moet in het trekscherm de 
vistijd in aantal uren opgegeven worden i.p.v. aantal minuten. Het aantal uren kan met een 
decimaal opgegeven worden; bijvoorbeeld 2,5 is dan gelijk aan 150 minuten. 
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2.3.1 Tabblad GPS & VMS 

 
Dit tabblad dient ook in te worden gevuld wanneer u bij het algemene tabblad heeft 
aangegeven, dat u een GPS wilt gebruiken. In scherm 2.3.1 kunt u de instellingen zien welke 
u moet ingeven.  
 

 
(Scherm 2.3.1) 

 
Instellingen welke gebruikt moeten worden zijn afhankelijk van de GPS welke aangesloten 
word. Tevens zit er een knop om automatisch de GPS te zoeken ingebouwd welke te vinden 
is onder “Auto search VMS”. Via de knop “Test GPS” kan de verbinding met de GPS getest 
worden. 
 

2.3.2 Tabblad Relatie 

 
Hier kunnen relaties aangemaakt worden die nodig zijn voor het opmaken van een 
Vervoersdocument of CMR (internationale vrachtbrief). Er zijn drie type relaties: “Afzender”, 
“Vervoerder” en “Afleveradres”. De “Afzender” is het schip en de “Afleveradres” is de veiling 
waar uw vis verkocht wordt en de “Vervoerder” is degene die de vis vervoerd. U dient eerst 
alle gegevens van uw standaard relaties in te vullen; als een nieuw adres wilt toevoegen 
moeten eerst de gegevens in ingevuld worden en daarna op “Nieuw” geklikt worden. De 
relaties die aangemerkt zijn “Standaard”, worden in de vervoersdocumenten getoond. Als u 
een relatie wilt verwijderen, selecteert u een relatie aan en klikt u vervolgens rechts onderin 
op het knopje “Verwijder”, daarna krijgt u een bevestiging en daar dient u op “Bevestigen” 
te klikken. Als u een adres wilt wijzigen maakt u de relatie blauw en wijzigt u de gegevens. 
Vervolgens klikt u op het knopje “Wijzigen” en wordt de wijziging opgeslagen. Zie scherm 
2.3.2. 
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(Scherm 2.3.2) 

 

2.3.3 Tabblad Templates 

 
Het gebruik van templates geeft de gebruiker de mogelijkheid om alleen de opties van 
verschillende keuzemenu’s te tonen die voor hem van toepassing zijn. 
 

2.3.3.1 Instellen van templates. 

Zodra u op de tab “Templates” klikt, wordt de database met master files geladen, zoals 
getoond in de volgende afbeelding. 
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Het standaardsjabloon heet ALL en geeft alle mogelijke opties weer voor iedere categorie. 
In elke categorie hebt u de volgende opties: "All", "None", "Invert", "Search". 
 
All:            Deze optie toont alle mogelijkheden binnen deze categorie. 
None:       Bij deze optie wordt geen enkele mogelijkheid getoond. 
Invert:      Deze optie draait de keuze om voor aangevinkt of geen vinkje. 
Search:    Deze optie laadt een pop-up venster waarin een zoekopdracht kan worden gedaan.
     
In de bovenste taakbalk in de template manager kunt u bij “Huidige Set” selecteren welke 
template u wilt wijzigen. Met de opties “Ongedaan maken”, “Verwijder”, “Opslaan” en 
“Opslaan als” kunt u templates aanmaken en wijzigen. 
 

2.3.3.2 Activeren van een template 

 
U kunt op ieder moment wijzigen welke template actief moet zijn binnen E-Catch. 
Switchen tussen templates doet vanuit de bovenste taakbalk van E-Catch met de tab 
Template. 
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Zoals getoond wordt in de afbeelding hierboven, is er een drop down menu die alle 
aangemaakte templates toont. Een geselecteerde template wordt het nieuwe actieve 
sjabloon en de naam hiervan wordt altijd linksboven in het scherm getoond. 
 

2.3.4 Tabblad Vismethoden 

 
In het tabblad "Vismethoden" kan de gebruiker het vistuig (of meerdere vistuigen) 
definiëren, wat gebruikt wordt voor de berichten tijdens de visreis. Bij het vertrekbericht 
moet worden aangegeven wat voor soort vistuig zal worden gebruikt en wat voor soort 
vistuig(en) er aan boord zijn. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld van het 
“Vismethoden” menu. 
 

 
 
Vul alleen de velden in die van toepassing zijn voor de vismethode die u invoert. Gebruik de 
knop “Toevoegen” voor het maken van een nieuwe vismethode. Wanneer u instellingen 
wijzigt voor een bestaande vismethode, selecteert u de vismethode en nadat de wijzigingen 
zijn aangebracht klikt u op de "Wijzigen" knop om deze aanpassingen op te slaan. Gebruik de 
knop "Verwijderen" om een geselecteerde vismethode te verwijderen uit uw lijst.  

2.4. Keuze vissoorten 

 
Het volgende configuratiescherm dat moet worden ingevuld, is het scherm vissoorten. Door 
hier een aantal vissoorten te selecteren, wordt voorkomen dat tijdens het invullen van een 
visreis iedere keer moet worden gekozen uit alle vissoorten. 
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2.4.1. Toevoegen van een vissoort 

 
In het scherm vissoorten kunnen dus meerdere vissoorten worden gekozen. Om een vissoort 
toe te voegen gaat men als volgt te werk.  
Kies onderin het scherm eerst een “Vissoort” (dit kan door in het keuzevak te klikken en 
vervolgens de eerste letters te typen van de vissoort die men zoekt), maar het kan ook 
sneller door op het vergrootglas te klikken ( ). Hierdoor wordt het volgende scherm 
geopend. 
 

 
 
 
Dit is een handige tool om snel een vissoort op te zoeken. Vissoorten zijn er natuurlijk in alle 
soorten en maten. En voor sommige vissoorten zijn meerdere namen bekend. Daarom is het 
nog wel eens mogelijk dat men een vissoort zoekt en deze niet kan vinden omdat het in E-
Catch anders vermeld staat. Vandaar dit scherm. De code van een vissoort is in alle landen 
hetzelfde dus kunnen er geen fouten meer gemaakt worden omdat de verkeerde vissoort is 
ingevuld. Bij het naamveld code dient de code van de betreffende vissoort ingevuld te 
worden. De vis en zijn code worden onderaan het scherm weergegeven. Ook is het mogelijk 
gewoon op naam van de vis te zoeken. Kies hierna een “Kwaliteit” dan een “Presentatie” dan 
een “Conditie” en als laatste de “Hoeveelheid per kist” waarin de vissoort zich bevindt. Ook 
kan nog een standaardhoeveelheid per kist worden ingevuld. 
Belangrijk om te weten is dat alleen presentaties van een vissoort kunnen worden gekozen 
waarvan de conversiefactor bekend is bij de overheid. Het aantal presentatievormen kan dus 
per vissoort verschillen, zo zullen er voor kabeljauw meer presentatievormen te kiezen zijn 
dan voor schol of schar. Als bij een vissoort dus een bepaalde presentatie niet kan worden 
gekozen, bestaat hiervoor geen conversiefactor en moet gekozen worden voor “gehele 
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staat”. Als alle velden zijn gekozen dient men te klikken op “+ Toevoegen” naast de 
hoeveelheid om de soort toe te voegen aan de favorieten. In scherm 2.4.1 zijn diverse 
vissoorten toegevoegd aan de favoriete vissoorten. Let op dat een vissoort ook meerdere 
keren aan de favorieten kan worden toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld het geval als er naast 
gestripte Tong ook dichte Tong wordt aangevoerd.  
 

 
(Scherm 2.4.1) 

 

2.4.2. Het verwijderen van een vissoort en volgorde 

 
Het verwijderen van een vissoort uit de lijst van favoriete vissoorten kan door in het 
overzicht de betreffende vissoort te selecteren (de lijn blauw te maken in het overzicht door 
hier met de muis op te klikken) en vervolgens op “Verwijder geselecteerde vissoort uit 
favorieten” te klikken. Met de knoppen “- Omlaag” en “Omhoog +” kunt u de volgorde van 
de getoonde vissoorten bepalen. 
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2.4.3. Het invullen van prijzen en percentages bij een vissoort 

 
Als in de lijst favoriete vissoorten ook een prijs per vissoort wordt ingevuld, bijvoorbeeld de 
prijs van de laatste besomming, rekent het programma de waarde per trek uit en houdt ook 
bij wat de totale waarde is van de tot dan toe gevangen hoeveelheid vis. 
Het ingeven van een prijs gaat als volgt. Selecteer de bovenste vissoort in het overzicht, vul 
in het vak prijs de prijs per kilogram in en druk op <enter>. Het naamveld “Percentage” kunt 
u gebruiken om bijvoorbeeld de 5% kabeljauw van de gehele vangst in orde te houden of 
juist bij houden of meer dan 55% van de gehele vangst uit krab bestaat. U geeft aan of het 
percentage groter of kleiner mag zijn door het teken kleiner dan <, of groter dan > aan te 
klikken en daarnaast aan te geven hoeveel die percentage dan mag/moet zijn. Zie scherm 
2.4.2 
 

 
(Scherm 2.4.2) 
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2.5. Keuze e-mail 

 
Onder de keuze e-mail zijn er twee tabjes. Het tabje “Overheid” en de tab “Rapport”. In het 
tabje “Overheid” wordt de communicatie met de diverse overheidsinstellingen via het OTP 
(Overheids-Transactie-Portaal) geregeld. In de tab “Rapport” kan men middels een andere 
mailserver mails versturen naar andere relaties. 

 

2.5.1. Overheid 

 
Per schip/ gebruiker zijn de email instellingen verschillend. Deze instellingen worden 
gebruikt om de communicatie naar de overheid te verzorgen. De gegevens die nodig zijn om 
deze postbus te kunnen vullen en legen moeten hier worden ingevuld. De accountgegevens 
worden voor iedere gebruiker persoonlijk afgegeven door E-Catch 
Een volledig ingevuld Overheid e-mail configuratie scherm ziet eruit als scherm 2.5.1.1. 
 

 
(Scherm 2.5.1.1) 
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2.5.2. Rapport 

 
Als men beschikt over een “E-Catch mailaccount” moet men de volgende waardes invullen 
om mail te kunnen versturen vanuit het programma. Er kan geen persoonlijke mail worden 
ontvangen binnen het programma.  
 
 

 
(Scherm 2.5.2.1) 

 
Bij de Rapporten kunnen één of meerdere ontvangers worden ingevuld. Meerdere 
ontvangers van hetzelfde bericht moeten worden gescheiden door middel van een punt 
komma;  
Rapport na FAR betreft een kopie van het dagelijkse vangstbericht, rapport na PRN is een 
kopie van het verwachte aankomstbericht en rapport na LAN is een kopie van het 
aanlandingsbericht. Rapport extern wordt alleen gebruikt als een gemachtigde het LAN 
bericht opmaakt en rapport RFID is alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van 
verpakkingsmateriaal met RFID tags. 
Een kopie bericht bestaat uit een bijlage waarin alle info wordt vermeld en kan verzonden 
worden in de formaten XML, CSV, XLS en XLSX.  
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2.6. Updates. 

Als u op het knopje “Updates” onder het menu configuratie krijgt u het volgende scherm te 
zien: 
 

 
 
In dit scherm kunt u de database updaten. Klik op de knop “On-line bijwerken” om de 
stambestanden te updaten. Hiermee worden de havens, vissoorten, ERS codes en de actuele 
conversie factoren (voor de dood/levend/gewicht conversie)” bijgewerkt. 

 

 

3. Berichten verkeer 

3.1. Berichtenverkeer met Iridium standaard. 

 
Er bestaat geen verschil tussen de manier waarop de berichtgeving wordt afgehandeld als 
men in de configuratie van de favorieten kiest voor gebruik “E-Catch Dialup” of “E-Catch IP”. 
In beide gevallen zal een mail van het schip naar het OTP worden gestuurd als er op 
“Versturen Ontvangen” wordt geklikt. Het belangrijke verschil tussen beide is hoe de 
communicatielijn wordt opgebouwd. Bij het gebruik van Iridium standaard, zal het 
elektronisch logboekprogramma “E-Catch” de Iridium standaard set gebruiken als 
inbelmodem, waarna over de opgebouwde verbinding IP communicatie verloopt.  

3.2. Berichtenverkeer bij IP communicatie. 

 
Als in de configuratie is gekozen voor gebruik van “E-Catch IP” gaat het elektronisch logboek 
programma ervan uit dat er altijd een IP verbinding aanwezig is. Het versturen van de 
communicatie zal dus onmiddellijk plaatsvinden, zonder dat er eerst via een inbelverbinding 
moet worden gewerkt. In een rapport in de ‘communicatie’ tab is te zien welke berichten 
zijn verzonden en opgehaald. Zie scherm 3.2.1. 



 

 

 

21 

 
(Scherm 3.2.1.) 

 
4. Het vastleggen van een visreis. 

 4.1. Het begin van een visreis. 

 
Als de tab “Visreis” wordt gekozen komt het beginscherm van de visreis naar voren. Let op 
dat de in de tab “Configuratie” vastgelegde gegevens alvast door het programma zijn 
ingevuld. De datum en tijd kan handmatig ingevuld worden voor het vertrek bericht, maar 
als de velden nog blanco zijn en deze worden blanco gelaten. Dan zal E-Catch op het 
moment van het klikken op “Opslaan” de datum en tijd van klikken hier automatisch 
invullen. 
Zie scherm 4.1. Als voor de eerste keer een visreis wordt vastgelegd, kan nu op “Opslaan” 
worden geklikt.  
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(Scherm 4.1)4.1.1. Het maken van een vertrekbericht (DEP). 

 
Een eerste visreis kan worden gestart door op “Opslaan” te klikken welke in het “Vertrek” 
kader zich bevindt. Als dat gebeurd is opent u het communicatie scherm en moet eerst een 
vertrek bericht worden verstuurd, voordat er verder kan worden gegaan.  
Dit vertrekbericht wordt verstuurd, door “Versturen Ontvangen” te klikken. Zie scherm 4.1.1. 
 

 
(scherm 4.1.1) 

 
Er wordt aan de hand van de haven van vertrek automatisch een zone binnenvaren (COE) 
bericht gegenereerd. De informatie hiervan wordt naar het E-Catch Elogboek verstuurd en is 
na ontvangst als pop-up te zien. Onder de tab “Overzicht” zijn alle berichten van een visreis 
te zien, inclusief de automatisch gegenereerde COE en COX. 
 
 
Als op “Versturen Ontvangen” is geklikt, verschijnt een vinkje in het vak ‘verzonden’. 
Ontvangen berichten vanaf de overheid zullen geplaatst worden in de eerder opgegeven 
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import directory. Als hier berichten in worden geplaatst, zal E-Catch deze automatisch 
verwerken en worden ook de vinkjes in het vak ‘ontvangen’ geplaatst.  
Als men hierna terugkeert naar de tab “Visreis Informatie”, kan men hier ook zien dat er een 
vertrekbericht is verstuurd door middel van de geplaatste vlag. Voor de overige berichten 
staat nog het rode kruis, om aan te geven dat deze berichten nog niet zijn verstuurd.  
 

 
(Scherm 4.2.1) 

 

4.2. Het toevoegen van een dag en een trek. 

 
Nadat het vertrekbericht is verzonden en de tab “Visreis” weer is gekozen, kan een dag 
worden toegevoegd door op “+ Toevoegen Dag” te klikken. Hierdoor wordt het dagscherm 
geopend waar de diverse trekken van die dag kunnen worden ingevuld. Voordat een trek 
kan worden toegevoegd, dient eerst de datum te worden ingevuld. Zie scherm 4.2.1. 
 

 
( Scherm 4.2.1) 

 
Door op “Opslaan” te klikken wordt de datum opgeslagen en opent het trekscherm. 
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(De gebruiker heeft zelf de keuze om per dag alle vangst in één trek in te vullen, of dit per 
trek te doen. De enige voorwaarde is dat er iedere 24 uur een vangstbericht wordt gestuurd. 
Dit zogenaamde 24-uurs bericht moet voor middernacht UTC worden verstuurd). 
Door in de tab ‘dag informatie’ op “+ Toevoegen Trek” te klikken kan men de gegevens per 
trek invoeren. Let op het tabje bovenin is gewijzigd van ‘Dag Informatie’ naar ‘Trek 
Informatie’. Zie scherm 4.2.2. 
 

 
(Scherm 4.2.2) 

 
In de tab ‘trek informatie’ (scherm 4.2.3.) kan dan vervolgens per vissoort het aantal 
gevangen kilogrammen worden ingegeven. (NB: Een trek kan dus ook een totaaloverzicht 
van een hele dag zijn.) 
 
Onderstaand is een voorbeeld van het trek scherm: 

 
(Scherm 4.2.3) 

  



 

 

 

25 

Als eerste moet het statistisch vak ongevuld worden. Wanneer er daarna op enter wordt 
geklikt word de economische zone (EZ) automatisch gevuld als er één economische zone 
beschikbaar is. Als er meerdere economische zones mogelijk zijn, moet er een keuze 
gemaakt worden uit de opties. Klik daarna opnieuw op enter om het vangstgebied te laten 
vullen. Als er discards ingevuld moeten worden, is het ook verplicht om de positie in te 
vullen. Vul hierna de vistijd en het aantal trekken in. Hierna kan de vangst ingegeven 
worden. Het programma selecteert automatisch de eerste vissoort die is aangemaakt in het 
favorieten scherm ‘vissoorten’. Door in het vak gewicht en het vak wegdoen het aantal 
kilogrammen in te vullen en vervolgens op <enter>  te duwen, wordt de volgende vissoort 
geselecteerd en kan ook daar het aantal kilogrammen van worden ingevuld.  
Let op het aantal kg dat moet worden ingevuld is het aantal dat daadwerkelijk in de kist is 
gedaan, dus het dode gewicht. Het programma rekent op de achtergrond zelf de levende 
gewichten uit en verstuurt deze ook. Als er discards ingevuld worden, verschijnt er een extra 
keuze menu achter het veld discards. Klik daarop om aan te geven of de vis mats of 
ondermaats is en maak een keuze uit de redenen voor het discarden. In het veld BMS kan 
men vangst opgeven van ondermaatse vis die men niet mag discarden, maar verplicht is aan 
te landen. 
Als alle vissoorten zijn ingevuld kan de trek worden vastgelegd door op “Opslaan” te klikken. 
Hierdoor keert het programma weer terug naar de tab ‘dag informatie’ en kan de volgende 
trek worden ingevoerd.  
Vissoorten die niet zijn ingevoerd als favoriete vissoort, kunnen per trek worden 
toegevoegd. In scherm 4.2.3. komt bijvoorbeeld de vissoort zeebaars niet voor. Stel dat deze 
vissoort in een van de trekken wel wordt gevangen kan deze dus door de vissoort onderin de 
tab ‘trek informatie’ te selecteren, worden toegevoegd. 
 
In scherm 4.2.3 kunnen vissoorten worden aangegeven in een groene of rode balk. Dit heeft 
te maken met het percentage dat u hebt ingesteld bij de configuratie van de vissoorten. Als 
een vissoort rood is, komt dit omdat u een percentage had ingesteld, en deze overschreden 
is. 

 

4.3. Het verzenden van een 24-uurs melding (FAR). 

 
Als alle trekken van een dag zijn ingevoerd kan de 24-uurs melding worden verzonden. Dit 
kan door in de tab ‘dag informatie’ te klikken op “Exporteren”.  Zie scherm 4.3.1. 
 

 
                                                                  (Scherm 4.3.1) 
 
Hierna opent u het communicatiescherm en kan de 24-uurs melding worden gedaan. Let in 
het communicatie scherm ook op de verschillende typen berichten. 
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                                                                (Scherm 4.3.2) 
 
Elke vangstopgave moet voorafgegaan worden door een zone binnenkomen bericht voor het 
vangstgebied dat vermeld wordt. Als er een FAR verstuurd wordt met vangstgebied waar 
geen COE aan vooraf is gegaan, dan wordt deze afgekeurd. In dit geval moet er eerst een 
COX (verlaten vorige zone) en COE (binnenkomst huidige zone) ingestuurd worden. 
Vervolgens moet het afgekeurde FAR rapport opnieuw geopend worden, opnieuw 
opgeslagen (kan alleen na kleine wijziging v.b. 1 kg verschil) en geëxporteerd en verzonden 
worden. 
 

4.4. Het maken van een aanlanding. 

 
Aan het eind van een visweek zal de tab ‘visreis informatie’ er als onderstaand beeld uitzien. 
 

 
                                                          (Scherm 4.4.1) 

4.4.1. Het verwachte aankomst bericht (PRN). 

 
Het gedeelte binnen het rode vierkant in scherm 4.4.1 moet nu worden ingevuld. Als eerste 
moet er een verwachte aankomstdatum en tijd worden ingegeven.  
Als de datum en tijd van de verwachte aankomst is gekozen, moet hierna de verwachte 
aanlandingshaven worden vastgesteld. Let op deze waarde is al ingevuld met de informatie 
van de vorige visreis. Als in een andere haven wordt aangeland kan deze hier worden 
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gewijzigd. Typ de eerste letters van de geplande aankomsthaven in en selecteer deze 
vervolgens. Klik hierna op “> Verwachte Aankomst” om het bericht te versturen. 
Nu opent u het communicatiescherm weer en kan een voorgenomen terugkeer bericht 
worden verzonden door op “Versturen Ontvangen” te klikken. Als het bericht is verzonden 
wordt dit in de tab “Visreis Informatie” ook gemerkt met een vlag. Let op: Het verwachte 
aankomst bericht moet tenminste 4 uur voor de daadwerkelijke aankomst worden 
verstuurd. 

4.4.2. Het gestopt met vissen bericht (EOF). 

 
In de tab ‘visreis informatie’ moet vervolgens het gestopt met vissen bericht worden 
aangemaakt. Dit kan door in tab ‘visreis informatie’ de datum en tijd in te vullen wanneer 
gestopt is met vissen. Het invullen van datum en tijd gaat op dezelfde manier als in de 
voorgaande paragraaf beschreven is. Let op: Er kan niet verder vooruit en achteruit in de tijd 
gegaan worden dan 12 uur. Er kan dus niet maandag alvast een einde vissen bericht worden 
gestuurd voor vrijdag. Als u geen datum en tijd invult, wordt automatisch de datum en tijd 
van opslaan gebruikt. 
Zodra de datum en tijd is ingevuld kan worden geklikt op > “Einde Vissen”. Hierna opent u 
het communicatiescherm weer en kan door op “Versturen Ontvangen” te klikken een 
‘gestopt met vissen’ bericht worden verstuurd. Als het bericht is verzonden wordt dit in de 
tab “Visreis Informatie” ook gemerkt met een vlag. Indien gewenst kan na het einde vissen 
bericht nog een laatste dag vangst (FAR) verstuurd worden. 
 

4.4.3 Het binnenvaren haven bericht (RTP). 

 
Het bericht dat nu moet worden verstuurd, is het bericht bij het binnenvaren van de haven. 
Dit bericht kan worden aangemaakt door in de tab ‘Visreis Informatie’ de aankomstdatum en 
tijd in te vullen. Dit gaat weer op dezelfde manier als de vorige twee berichten. Als u geen 
datum en tijd invult, wordt automatisch de datum en tijd van opslaan gebruikt. Ook moet 
een reden van terugkeer worden gemeld. Deze is al ingevuld met de informatie van het PRN 
bericht, maar dit kan gewijzigd worden als dat nodig is. 
Als de reden van terugkeer is ingevuld, kan door op “> Aankomst in Haven” te klikken een 
‘binnenvaren’ bericht worden aangemaakt. Open het communicatie scherm weer en door op 
“Versturen Ontvangen” te klikken wordt een binnenvaren bericht verstuurd. Als het bericht 
is verzonden wordt dit in de tab “Visreis Informatie” ook gemerkt met een vlag. 

 

4.4.4 Het aanlandingsbericht (LAN). 

 
Het laatste bericht betreft het LAN bericht met de verkochte kilo’s. Hiervoor klikt u op de 
knop “> Aanlanding”, zie het rood omcirkelde gedeelte in scherm 4.4.5.1.  
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(Scherm 4.4.5.1) 

 
Als op de knop “> Aanlanding” wordt geklikt opent scherm 4.4.5.2. 

 
(Scherm 4.4.5.2) 

 
De linkerzijde laat een overzicht zien van de totale vangst. Deze is verdeeld in twee 
kolommen. De kolom ‘Gemeld gewicht’ en ‘Verkocht’. De kolom ‘Gemeld gewicht’ is het 
opgetelde gewicht van de diverse soorten die gevangen zijn en ook al is doorgegeven in de 
afzonderlijke 24-uurs berichten.  
 
De kolom ‘Verkocht’ is het gewicht dat nu wordt doorgegeven in het aanlandingsbericht. Dit 
is nu ook gevuld met het gemeld gewicht en moet waar nodig worden aangepast naar de 
werkelijk verkochte kilogrammen op de veiling. 
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Pas hier waar nodig per vissoort de kilo’s aan, wanneer via het “+” teken een vissoort wordt 
uitgeklapt kan waar nodig de kilo’s aangepast worden per vangstgebied en per vismethode. 
Na elke aanpassing dient geklikt te worden op “Opslaan” alvorens men een andere vissoort 
kan aanpassen. 
Tevens kan het BMS gewicht per vissoort hier definitief worden doorgegeven. 
Ook hier geld te klikken op “Opslaan” voordat men verder kan met het invullen van een 
andere vissoort.    
 
Gebruik de knop “Importeer favoriete vissoorten” om deze snel toe te voegen. Als de 
favorietenlijst wordt toegevoegd verschijnt er een pop-up waarin het statistisch vak, 
economische zone en vangstgebied moeten worden gekozen voor de vissoorten die men 
tijdens de visreis niet heeft opgegeven. Geef het aantal verkochte kilo’s in voor de gewenste 
vissoorten. Als men vangst van Garnaal (CSH) met de presentatie WHL heeft verkocht, dan 
wordt in het verkoop declaratie scherm automatisch hieronder de regel garnaal met 
presentatie OTH (other) toegevoegd. Voor deze regel kan men het ziftsel opgeven. 
 
Het programma houdt ook rekening met het in de ‘favorieten’ ingestelde 
overschrijdingspercentage. Als bijvoorbeeld 240 kg kabeljauw is verkocht i.p.v. de 200 kg die 
is aangegeven, zal de betreffende soort in rood gemarkeerd staan. Immers er is een 
overschrijding van 20% daar waar een percentage van 10% was ingesteld. Dit is alleen een 
waarschuwing voor de schipper dat zijn opgave niet correct is geweest. Als alle kilogrammen 
onder de kolom ‘gewicht’ zijn ingevuld, kan het aanlandingsbericht worden verstuurd door 
op “Exporteren” te klikken. Hierna opent het communicatiescherm weer en kan door op 
“Versturen Ontvangen” te klikken het aanlandingsbericht worden verstuurd. Als het bericht 
is verzonden wordt dit in de tab “Visreis Informatie” ook gemerkt met een vlag. 
 

4.5. Vis aan boord. 

 
Als u een nieuwe visreis start en u hebt nog vis aan boord dan dient u het hokje “Vis aan 
boord” aan te vinken en drukt u op “Opslaan”. U wordt dan automatisch doorverwezen naar 
het tabblad “Overzicht”, hier moet u eerst de vissoorten toevoegen die u aan boord heeft, 
daarna kunt u het aantal kisten dat u heeft invoeren in het vakje achter “Handhaven” en 
klikt u op opslaan. Indien u de vorige keer, aan het einde van de visreis op “Exporteren” 
heeft geklikt is de vis opgeslagen en kan het tijdens de nieuwe visreis eenvoudig weer 
invoeren door op het knopje “Importeren” te klikken. 
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(Scherm 4.5.1) 

 
Tijdens de visreis kunt u bij het PRN bericht en bij het RTP bericht aangeven of u vis aan 
boord wilt houden. U ziet het volgende scherm; als u alles aan boord wilt houden drukt u op 
het knopje “Alles handhaven” en daarna op opslaan. U kunt ook een deel van uw vis aan 
boord houden, u vult achter handhaven het aantal in en dan klikt u op “Selectie handhaven”. 
Aan het einde van de visreis kunt  u hetzelfde doen als tijdens de visreis en hier kunt u alles 
wat u wilt handhaven “Exporteren” dit betekent dat als u op export drukt de vangst 
automatisch in het systeem bewaard wordt en u alleen aan het begin van de volgende visreis 
op “Importeren” hoeft te klikken.           

4.6. Het afsluiten van een visreis. 

 
Een visreis wordt afgesloten wanneer alle berichten zijn bevestigd/goedgekeurd. 
In het geval dat de aanlanding gemaakt word door een derde partij word de reis afgesloten 
bij de bevestiging op het aankomst bericht. 
 
Er kan nu reeds een nieuwe visreis worden gestart en als het retourbericht op het 
aankomstbericht wordt ontvangen zullen alle berichten van de vorige visweek worden 
gewist in het communicatiescherm en er kan een back-up gemaakt worden van de visreis. Er 
verschijnt een ‘pop up’ met de melding “De visreis wordt afgesloten”. Door op “F2” of op 
“Bevestigen” te klikken wordt dan ook daadwerkelijk de vorige visreis afgesloten. Hierna 
komt de vraag of u een back-up wilt aanmaken. Dit is niet noodzakelijk, maar wel aan te 
raden. 
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4.7 Oude berichten corrigeren 

 
Oude berichten kunnen opnieuw worden ingestuurd door de visreis te selecteren in 
“Historiek”. Wanneer de reis geselecteerd wordt kan in het communicatie scherm een 
bericht opnieuw gestuurd worden door deze te selecteren en via de rechterklik erop te 
kiezen voor “Opnieuw versturen”. 
Ook kan via het visreis scherm opnieuw het aanlandingsvenster geopend worden om 
vervolgens deze te corrigeren en een correctie te versturen. 
 

 5. De overige berichten 

 
Naast het in hoofdstuk 4 behandelde berichtenverkeer zijn er nog een aantal berichten die in 
de praktijk niet zo veel zullen voorkomen. Deze 4 andere berichten worden hierna 
behandeld.  

 
5.1. Inspectie op zee. 
 
Als er tijdens een visreis op zee een controle wordt uitgevoerd, moet dit aangegeven worden 
in de vangstmelding die dan verplicht verzonden moet worden. Hiervoor moet in het 
trekscherm het veld “Inspectie” aangevinkt worden.  
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Als vervolgens op “opslaan” word geklikt gaat Scherm 5.1.1 open. 

 
                                                          (Scherm 5.1.1) 
 
 
 
De volgende velden moeten worden ingevuld. 
De datum: de datum van de dag dat u dit invult.  
Land: Het land dat de inspectie uitvoert. 
Inspectie datum en tijd: Datum en tijdstip van de inspectie 
Inspecteur nummer: Het nummer van de inspecteur die de inspectie uitvoert. 
Breedte en Lengte: De plaatsbepaling door het invullen van de lengte en breedtegraad. 
Op de velden breedte- en lengtegraad is een zogenaamd masker geplaatst. Dit masker zorgt 
ervoor dat de lengte- en breedtegraad juist wordt ingevuld.  
Zie scherm 5.1.2.  
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(Scherm 5.1.2) 

 
Door op “Opslaan” te klikken komt men in het communicatie scherm. Er kan nu een dagelijks 
24-uurs bericht worden verzonden met het inspectiebericht daarin verpakt. Als na de 
inspectie opnieuw gevist wordt voor 24:00 uur, dan moet er een tweede FAR verstuurd 
worden. De berichten die verstuurd zijn voor de inspectie mogen -  en kunnen niet meer 
gewijzigd worden. 
 

5.2 Het overladen bericht. 

 
Het overladen bericht kan worden aangemaakt door in de tab “Visreis Informatie” te klikken 
op de tab “Overladen”. Hierdoor opent scherm 5.2.1. Het overladen bericht kan voor twee 
doeleinden worden gebruikt. Of men ontvangt vis van een ander schip, in dat geval moet 
Ontvangend Vaartuig’ worden aangevinkt, of men laadt vis over naar een ander schip, in dat 
geval moet ‘Donor Vaartuig’ worden aangevinkt.  
 

 
(Scherm 5.2.1) 
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De velden die moeten worden ingevuld zijn datum en tijd. De breedte en lengte graad, dus 
de positie waar het overladen plaatsvindt en het statisch vak. (Voor de lengte/breedte graad 
en statisch vak geldt weer het invulmasker, zie ook hoofdstuk 5.1. Verder nog het 
vangstgebied, de vismethode en de economische zone. Deze laatste drie waarden kunnen 
gekozen worden uit de lokaal opgeslagen database. Als dit is gebeurd, moet op “v Opslaan” 
worden geklikt en hierna kunnen de vissoorten worden toegevoegd, die zijn ontvangen of 
zijn overgeladen. Dit toevoegen gebeurt door onderin de ‘overladen’ tab een vissoort te 
kiezen, vervolgens de kwaliteit, presentatie en conditie en het overgeladen of ontvangen 
gewicht van die vissoort in te vullen. Zijn alle waardes ingevuld, kan op “+ Toevoegen” 
worden geklikt en komt de vissoort in het overzicht te staan.  
 
Als alle vissoorten, die zijn overgeladen of ontvangen zijn gekozen en ingevuld, kan hierna 
door op “Exporteren” te klikken het ‘overladen bericht’ worden aangemaakt. In tegenstelling 
tot het controle bericht is dit wel een bericht dat apart moet worden verstuurd. Dus als op 
“Exporteren” is geklikt opent het communicatiescherm en wordt het bericht verzonden door 
op “Versturen Ontvangen” te klikken.  
Een volledig ingevuld ‘overlaad’ scherm ziet eruit als scherm 5.2.2. 
 

 
(Scherm 5.2.2) 

 
Als er tijdens een visreis meerdere keren wordt overgeladen of ontvangen, kan een volgend 
bericht worden gemaakt door op “+ Nieuw” te klikken.  
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5.3. Het herlocatie bericht. 
 
Het herlocatie bericht kan worden aangemaakt door op de tab “Herlocatie” te klikken. In 
praktijk zal het herlocatie bericht niet veel worden gebruikt. Het bericht is vooral bedoeld 
voor de visserij methodes waarbij de vangst wordt bewaard buiten het schip in leefnetten of 
buns etc. 
Het invullen van een herlocatie bericht gaat op dezelfde manier als het invullen van een 
‘overlaad’ bericht. Er is één extra keuzeveld en dat is het veld ‘Relocatie type’ dit zijn een 
aantal voor gedefinieerde types waaruit een keuze kan worden gemaakt. Een voorbeeld van 
een ingevuld herlocatie scherm is scherm 5.3.1. 
 

 
                                                   (Scherm 5.3.1) 
 
Als alle vissoorten, die zijn overgeplaatst naar een andere locatie, gekozen en ingevuld zijn, 
kan hierna door op “Exporteren” te klikken het ‘herlocatie bericht’ worden aangemaakt. Ook 
dit bericht moet apart worden verstuurd. Dus als op “Exporteren” is geklikt opent het 
communicatiescherm en wordt het bericht verzonden door op “Versturen Ontvangen” te 
klikken.  
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5.4. Het zone wijziging bericht. 
 
Het zone wijziging bericht kan worden aangemaakt door op de tab “Zone Wijziging” te 
klikken. Hierdoor opent de tab ‘zone wijziging’ en moeten een aantal zaken worden 
ingevuld. 
Ten eerste de datum en tijd. Deze kan op de bekende manieren worden ingegeven. Dan 
moet de breedte- en lengtegraad ingevuld worden. Hierna moet de zone worden ingegeven 
die wordt binnengevaren. Als u op het icoontje van de liniaal drukt worden het statistisch 
vak en ICES gebied automatisch ingevuld aan de hand van lengte en breedte graad, maar u 
kunt deze ook handmatig ingeven. Als laatste moet de economische zone nog worden 
ingevuld. Daarna doet u precies hetzelfde bij Verlaten zone alleen dan vult u de gegevens in 
waar u zich op dat moment nog bevindt. 
Als alle bovengenoemde zaken zijn ingevuld, wordt door op “Exporteren” te klikken het 
communicatie scherm weer geopend en kan het bericht door op “Versturen Ontvangen” te 
klikken worden verzonden.  
 
Het zone binnenvaren bericht bij DEP en zone verlaten bericht bij RTP worden nu 
automatisch gegenereerd aan de hand van de opgegeven haven. Er wordt een bericht naar 
het vaartuig verzonden met info over het COE of COX bericht als er opnieuw verbinding 
wordt gemaakt. 
 
Het zone wijziging bericht is te zien in scherm 5.4.1. 
 

 
(Scherm 5.4.1) 
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5.6. Het verlies vistuig bericht. 
 
Als een vistuig verloren is kunt u dit aangeven in een trek zonder vangst. 
Als u het trekscherm hebt geopend vult u het statistisch vak en ICES gebied in en klikt u 
vervolgens op de tab “Vistuig” in de taakbalk. Hierdoor opent de tab ‘Vistuig’ en moeten een 
aantal zaken worden ingevuld. 
De datum moet op de standaard manier toegevoegd worden. Verder het unieke nummer 
van het vistuig (indien beschikbaar) en de breedte- en lengtegraad. Hierna klikt u op 
“Opslaan” om het bericht klaar te zetten en in het volgende scherm klikt u zoals gewoonlijk 
op “Export” om het bericht te versturen. 
 

 
 

 
6. Fouten corrigeren. 
 
Natuurlijk zal het in de praktijk gebeuren dat er foute berichten worden verstuurd. Hier 
wordt in het elektronisch logboekprogramma E-Catch rekening mee gehouden en kunnen 
verschillende berichten worden gecorrigeerd. Dit betekent dat een bericht nogmaals kan 
worden verzonden en dan in de status de vlag ‘correctie’ meekrijgt. (NB een bericht kan ook 
meerdere malen worden gecorrigeerd.) 
 

6.1. Een 24-uurs bericht corrigeren. 

 
Het bericht dat in de praktijk het meest zal worden gecorrigeerd is het 24-uurs bericht. Om 
een 24-uurs bericht te corrigeren gaat men als volgt te werk. Kies in de tab ‘Visreis 
Informatie’ voor een van de dagen door dit onder in het scherm te selecteren (de lijn blauw 
maken) en vervolgens te klikken op “Selecteren Dag” of dubbelklik op het rapport. Kies 
vervolgens in de tab ‘Dag Informatie’ voor een trek (op dezelfde manier als het selecteren 
van een dag) en klik vervolgens op “Selecteren Trek” of dubbelklik op de trek. Hierna opent 
het detail overzicht van de geselecteerde trek. Door in het overzicht de vissoort te selecteren 
waarvan de kilogrammen moeten worden gewijzigd (de lijn van de betreffende vissoort 
weer blauw maken door erop te klikken (scherm 6.1.1.) kan aan de rechterkant het vakje 
‘gewicht’ worden aangepast. Door na het wijzigen van alle gewichten van de vissoorten die 
men wilde wijzigen op “Opslaan” te klikken, kom je terug in de tab ‘Dag Informatie’. In deze 
tab moet op “Export” worden geklikt om het gewijzigde 24-uurs bericht te verzenden. U 
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wordt automatisch doorverwezen naar de tab ‘Communicatie’. Hier moet u alleen nog op 
“Versturen/ Ontvangen” klikken om het bericht te verzenden. 
 

 
(Scherm 6.1.1.) 

 
             

6.2. De overige berichten corrigeren. 

 
Ook de overige berichten van de visreis, het ‘verwachte aankomst’ bericht, het ‘stoppen met 
vissen’ bericht en het ‘aankomst in de haven’ bericht kunnen worden gewijzigd. Als 
voorbeeld zal hieronder het ‘aankomst in de haven’ bericht worden genomen, de andere 
twee berichten werken precies hetzelfde. 
Stel dat in het eerste ‘aankomst in de haven’ bericht is ingegeven dat om 17:00 uur de haven 
wordt binnengevaren, maar dit moet 18:00 zijn. Zie scherm 6.2.1. 
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(Scherm 6.2.1) 
 
 
Door in de tab ‘visreis informatie’ het tijdstip van binnenvaren te veranderen in 18:00 uur en 
vervolgens te klikken op “> Aankomst in haven” zal een pop up verschijnen die waarschuwt 
dat de wijziging zal resulteren in het maken van een correctie bericht. Zie scherm 6.2.2. 
 

 
(Scherm 6.2.2) 

 
Als op “Bevestigen” wordt geklikt in de pop up, zal het communicatiescherm verschijnen en 
kan het bericht worden verzonden door op “Versturen Ontvangen” te klikken. Als op 
“Annuleren” wordt geklikt, gaan aangebrachte wijzigingen verloren. 
 
Het is mogelijk om in de huidige visreis een eerder verzonden bericht opnieuw te verzenden. 
Dit kan door in het communicatie-scherm met de rechtermuisknop op het bericht te klikken 
dat u opnieuw wil verzenden en de optie ‘Opnieuw versturen’ te kiezen.   
             

6.3. Verwijderen van een trek bericht. 

 
Indien u een lege trek bericht wilt verwijderen doet u dat als volgt. U klikt op het knopje 
“Toevoegen (aan) dag” en gaat automatisch door naar het tabje “Dag Informatie” en 
selecteert de trek waar niks instaat en klikt u op het knopje “Verwijderen” en daarna klikt u 
op “Bevestigen” of op “F12” Als u dit goed heeft gedaan is de trek verwijdert. 
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Ook in het hoofdscherm kunt u een trek verwijderen als een lege trek nog niet verzonden is. 
Alle verzonden rapporten zijn groen gekleurd en een nog niet verzonden rapport is oranje 
gekleurd. Als u deze wilt verwijderen selecteert u deze door er 1 keer op te klikken en 
vervolgens  drukt u rechts onderaan in het scherm op “Verwijderen”.  
 

7. Rapportering. 
 
Naast de hoofdtabs “visreis”, “communicatie” en “configuratie” is er ook een tab 
“rapportering”. Als men hierop klikt, komt men in een nieuw scherm, waar men kan kiezen 
voor een bepaalde visreis in de tab Visreis Rapporten. Als een datum van een visreis wordt 
gekozen, kan er via de knop “Afdrukken vangst” een totaal overzicht van de reis worden 
afgedrukt. Via de knop “Afdrukken dagtotaal” wordt er een rapportage uitgeprint waarin de 
diverse dagen ook vermeld worden. 
Tevens kan via de tickboxes gekozen worden welke informatie getoond moet worden in het 
rapport. 
Zie scherm 7.1. 
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                                                               (Scherm 7.1) 
 
De tweede tab betreft  een vrachtbrief (CMR) die voor internationaal transport van uw vis 
gebruikt kan worden.  
 

 
 
Hier kan een visreis gekozen worden en de vis geselecteerd worden welke in de CMR moet 
komen. De CMR kan via de knoppen, “Verstuur e-mail” als email verzonden worden of via de 
knop “Afdrukken CMR’’ afgedrukt worden. Om een CMR aan te maken dient er een 
Afzender, Vervoerder en Aflever adres gekozen worden. Zijn deze nog niet aanwezig dan 
kunnen ze aangemaakt worden via: Configuratie > Favorieten > Relatie. 
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In het tabblad Logboek kan een visreis gekozen worden om deze af te drukken of te e-
mailen. Er wordt hier een rapport gemaakt welke de opmaak heeft van het voormalige 
papieren logboek. 
 

 
 
 
Via tabblad “Vervoersdocument” kan een transportdocument opgemaakt worden. Klik op de 
knop “Nieuw Vervoersdocument” om het document aan te maken. Selecteer een afzender, 
bestemming en transporteur (deze moeten in de tab ‘Relatie’ aangemaakt zijn). Klik op 
“Vervoersdocument” om het document te genereren en af te drukken via Bestand – 
Afdrukken. 
 

 
 
Via de knop “verstuur e-mail” kan het vervoersdocument via email verzonden worden in 
plaats van deze af te drukken. 
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8. Overzicht. 
 
Naast de ‘‘Rapportering’’ vindt u ook nog een tabblad Overzicht. 
Als u deze aanklikt opent scherm 8.1. 
 

 
                                                           (Scherm 8.1) 
 
Hier kunt u links boven aan naast ‘’Visreis’’ een visreis aanklikken, een visreis uit het 
verleden of de visreis waar u op dat moment mee bezig bent. 
U kunt in dit tabblad dan zien welke berichten zijn verzonden en ontvangen. Indien het het 
balkje rood is onder het kopje “Verzonden/Bevestigd” in plaats van groen, dan is het bericht 
nog niet verzonden. U kunt ook zien of E-Catch bestanden heeft aangemaakt of heeft 
opgeslagen. Als u dubbelklikt op een berichtregel opent zich het xml bericht, wat naar de 
overheid is verstuurd. 
 
Ook de signaalberichten, zoals informatie over de automatische aangemaakte COE (na DEP) 
en COX (bij RTP) worden in dit overzicht getoond. 
       
 

9. Quota. 
 
Als laatste ziet u nog het tabblad Quota. Dit is een handige en leuke tool voor elke 
visserman. Waarmee u kunt zien hoeveel uren u hebt gedraaid (De uren dat een visreis is 
gestart en geëindigd) en hoeveel dagen u op zee bent geweest in het aangegeven jaar. Maar 
waar de echte functie van ‘Quota’ om draait is dat u kunt bijhouden hoeveel u al van een 
betreffende vissoort hebt gevangen afgaande op de quota van deze betreffende vissoort.  
Als u op Quota klikt, opent scherm 9.1. 
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(Scherm 9.1) 

Onder in het Quota scherm kunt u eerst aangeven in welk jaar en maand u een quota toe 
wilt voegen. Vervolgens kunt u het betreffende vissoort opzoeken en selecteren door deze 
aan te klikken, Hierna nog het vangstgebied aangeven van deze vissoort en als laatste de 
quota zelf van deze vissoort.  
 

9.1 Quota aanpassen. 

 
Het kan natuurlijk gebeuren dat de quota van een bepaalde vissoort in een jaar verhoogd of 
verlaagd wordt. Of dat u een typefout gemaakt hebt en 100 kilo hebt toegevoegd in plaats 
van 1000 kilo. Op zulke momenten is het handig als u de quota kunt aanpassen. Dit wordt 
hier verder uitgelegd. 
Ten eerste bijvoorbeeld wanneer u nu een quota heeft toegevoegd voor kabeljauw en de 
quota 1000 kilo bedraagt maar dit moet 2000 kilo worden moet u deze verhogen dit gaat als 
volgt. 
Voeg onder in het scherm opnieuw kabeljauw toe, zorg dat deze precies dezelfde waarden 
heeft als de alreeds toegevoegde kabeljauw. Dus het vangstgebied moet ook hetzelfde zijn. 
Nu u had al 1000 kilo toegevoegd en moet 2000 worden. Dan moet er nog 1000 kilo bij dus 
geeft u bij “Quota” 1000 kilo aan zie scherm 9.2. 
 

 
(Scherm 9.2) 

 
Wanneer u nu klikt op toevoegen zult u zien dat het quota verandert in 2000 kilo. 
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Het kan natuurlijk ook zijn dat het quota een keer moet worden verlaagd. Dit is ook mogelijk 
en werkt hetzelfde als het verhogen van de quota alleen typt u nu voor de quota een              
‘- ‘minteken voor de quotawaarde. Dus de vissoort en vangstgebied hetzelfde als de vissoort 
in de quotalijst die u wilt wijzigen. Zie het voorbeeld in scherm 9.2.1 waar u kunt zien dat de 
kabeljauw quota van 2000 kilo wordt veranderd in 1500 kilo. 
 
 

 
(Scherm 9.2.1) 

 
En u kunt dan weer zien in de quota lijst dat het quota van de kabeljauw nu 1500 kilo is. 
Let u op! Zoals u kon zien gaat het wijzigen van een quota op een bepaalde reken manier. 
Bijvoorbeeld als u 1000 kilo hebt en u wilt 2000 kilo hebben moet u wanneer u wijzigt niet 
2000 kilo aangeven maar 1000, E-Catch rekent bij een wijziging de wijzing er bij op of er af. 
Dus als 1000 kilo 500 moet worden vult u in -500 en dan ziet u dit negatieve getal tussen 
haakjes 

 
10. Noorwegen. 
 

 
Wanneer u in de wateren van Noorwegen vaart worden er in het programma een aantal 
dingen veranderd. Soms moeten er meer waarden ingevuld worden, de belangrijkste 
verandering is dat u het FAR bericht in moet vullen per trek.  
Zie onze handleiding voor specifiek gebruik van het E-Catch E-logboek in Noorse wateren en 
het communicatieprotocol Noorwegen v1.5. 
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11. Het maken van een back-up. 
 
Bij het afsluiten van een visreis (bij retourbericht op de LAN) wordt u steeds gevraagd of u 
een back-up wil aanmaken van E-Catch. Aangeraden wordt om dit te doen. 
Deze back-up wordt weggeschreven op een vaste locatie op de harde schijf van de computer 
waarop het programma is geïnstalleerd, namelijk c:\e-catch\backup. Vanaf deze locatie kan 
dan een handmatige kopieer actie worden gedaan naar bijvoorbeeld een USB-stick, die 
meegenomen kan worden.  
 
Deze procedure doet u via het menu “Configuratie”. Dan klikt u op “Auto-Backup Restore” 
(zie scherm 10.1). Daarna klikt u op een back-up die u terug wilt zetten, denk eerst wel na 
voordat u dit doet. 
 

 
(Scherm 11.1.) 

 
U kunt zelf een back-up maken van het systeem, dat doet u doormiddel van het knopje 
“Volledige back-up” in het menu “Configuratie” zoals u hieronder ziet. Het enige wat u hoeft 
te doen is alleen een map aan te klikken, waar u de back-up wilt plaatsen en klikt u op “OK”  
 

 
                      (Scherm 11.2.) 
 
U kunt zelf ook een volledige back-up van het systeem terugzetten, dit doet u via het knopje 
“Volledige Restore” in hetzelfde menu “Configuratie” 
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12. Contactgegevens support desk. 
 
 
De mensen van E-Catch zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar. 
Het gratis telefoonnummer: 0031 85 777 444 5 
Contact per e-mail: info@e-catch.eu  
 
Support via de website: 
Op de website www.efice.nl onder de tab support is het ook mogelijk om met het 
programma Teamviewer, support op afstand te verlenen. Heeft u dit programma nog niet op 
de computer staan, is dit ook te vinden op: www.teamviewer.com. Ook in E-Catch zelf is er 
een optie om teamviewer op te starten. Dit kan men vinden onder het vraagteken (?) in de 
bovenste taakbalk. Hiermee kan uw computer worden overgenomen om op afstand naar het 
probleem te kijken. Voor updates en veel gestelde vragen kunt u ook op de website terecht. 
 
 
Postadres E-Catch: 
 
EFICE bv 
Postbus 17 
8320 AA  URK 
Nederland 
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