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Rapporteren van discards en ondermaatse vis. 
 
In het trek scherm is er de mogelijkheid om onderscheid te maken en te kiezen tussen normale 
vangst, vangst welke weer overboord gaat en vangst van ondermaatse vis (juveniles) die moet 
worden aangeland. 
 
 

Toevoegen van vissoorten met de presentatie ‘in gehele staat’. 
 
In het tabblad ‘Configuratie’ > ‘Vissoorten’, kun je favoriete vissoorten selecteren. Als je vis moet 
rapporteren, welke onbewerkt is, maar ook met een andere presentatie vorm bijvoorbeeld ‘gestript’, 
dan moeten deze afzonderlijk worden toegevoegd zodat je hieruit allebei kunt kiezen in het 
trekscherm. Met de knoppen Omlaag en Omhoog kun je de positie van de vissoort veranderen. Met 
de knop ‘Verwijder’ kun je vissoorten verwijderen uit de favorieten lijst. Je kunt ook een vissoort 
toevoegen in het trekscherm zelf. 
 

 
 
 
Wanneer je normale vangst ingeeft in het dagelijkse rapport, moet je het ‘dood ’gewicht ( e.g 
gestript) ingeven, deze waarden worden automatisch omgezet naar levend gewicht in het bericht 
wat verstuurd wordt. Wanneer de vis niet bewerkt is, maar ‘in gehele staat’ (Whole) wordt 
gehouden, dan zal dit met hetzelfde gewicht verstuurd worden.  
In het hoofdscherm worden zowel ‘dood’ als ‘levend’ gewicht getoond. 
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  E-Catch B.V. 
  Westwal 2 
  8321 WG  Urk – Holland 
   Tel. +31 (0)85-7774445 
  www.e-catch.eu 

__________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

 

 
Invoeren van discards (terug overboord gezette vis). 
 
Wanneer je het gewicht wilt invoeren van vangst welke terug overboord gezet is, dan moet je deze 
vissoort selecteren met de presentatievorm ‘in gehele staat’. Als er van deze soort ook maatse vis is, 
dan kan dit in 1 keer op dezelfde regel gebeuren mits deze vissoort ook dezelfde presentatievorm ‘in 
gehele staat’ heeft. Als de presentatievorm anders is, dan moeten er twee afzonderlijke vangstregels 
worden gemaakt met de juiste presentatievorm. 
 
Op de onderstaande afbeelding zie je op de gele regel de vangst van 100 kg gestripte schar (DAB) wat 
aangeland wordt. De regel daaronder zie je 200 kg dichte schar welke ook aangeland wordt en 
daarachter op dezelfde lijn 50 kg schar discards welke weer overboord is gegooid.  
Het vakje ‘Juvenile’ moet NIET aangevinkt zijn! 
 

 
 
Vangst die weer overboord gaat (discards) blijf niet zichtbaar in het hoofdscherm van het logboek, 
omdat het maar 1 keer gerapporteerd wordt, en niet nodig is voor andere berichten. 
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Invoeren van ondermaatse vis welke aangeland moet worden (juveniles). 
 
Wanneer je het gewicht wil invoeren van ondermaatse vis welke aangeland moet worden, dan kies je 
hiervoor de vissoort met presentatie ‘in gehele staat’. Vul op de normale manier het gewicht in en 
vink het vakje ‘jongeling ’(juvenile) aan. 
 
Je kunt dan net als normaal doorgaan naar de volgende soort, maar elke keer wanneer het  
(jongeling /  juvenile) betreft, moet dit vakje worden aangevinkt.  
Je kunt discards en ‘jongeling’ NIET in 1 keer invoeren, dit moet altijd apart! 
 
 
 

 
 
De vangst van gemelde ondermaatse vis blijft wel zichtbaar in het hoofdscherm, maar alleen als een 
gedeelte van de totale vangst en niet apart. In het LAN scherm moet het totaal aantal (verkochte) 
kilo’s van maatse vis en juveniles (ondermaatse)  per vissoort worden ingevoerd. 
De ondermaatse die aangeland worden van een soort moeten dan met  Staat  “condition”  code 
“gedroogd” ingevoerd worden. 
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