Werking E-Catch bij visserij in het Skagerak.
Vertrek uit Thyboron.
Als de vorige visreis is afgesloten, klik dan op opslaan bij het vertrekveld. Als de vorige visreis nog niet
is afgesloten, klik dan op + Nieuwe Visreis en daarna op opslaan.
Voor middernacht UTC en voor een zonewijziging moet een dagrapport (FAR) verstuurd worden; dit
moet ook als er niet gevist is. Dit is een cruising/stomen FAR. Klik hiervoor in het hoofdscherm
onderop op +Toevoegen. In het volgende scherm (Dagoverzicht) klik je op opslaan om de dag te
registreren. Je komt dan in het trekscherm. Vul de positie in en klik op het liniaaltje erachter om
statistisch vak, economische zone en vangstgebied automatisch te laten vullen. Als de economische
zone leeg blijft, kies dan uit de beschikbare mogelijkheden. Verander de activiteit naar
cruising/steaming en klik op opslaan. In het volgende scherm klik export en verstuur het FAR bericht.
Zonewijziging.
Klik in het hoofdscherm op Zone Wijziging om een COE en COX bericht te sturen. Vul de breedte- en
lengtegraad in van positie in het Skagerak, net over de grensoverschrijding. Klik bij Binnenkomen
Zone op het liniaaltje; het statistisch vak wordt automatisch gevuld. Doelvisserij is Demersaal,
economische zone is Denemarken en vangstgebied is 27.3.A.N. Bij het veld Verlaten Zone moet een
statistisch vak van de Noordzee staan, economische zone moet ook Denemarken zijn en
vangstgebied is 27.4.B. Wijzig de tijd bovenaan (naast de datum) naar de tijd van je pc en klik op
Export COE/COX.
Dagbericht.
Je bent nu in het Skagerak en er moet zoals gewoonlijk een dagbericht (FAR) verstuurd worden voor
middernacht UTC. Als je dus om 23:00 uur het Skagerak binnenkomt, moet je nog steeds voor die dag
een FAR versturen. Als er dan niet gevist wordt moet je een cruising FAR indienen. Alle trekken
moeten geregistreerd worden bij visserij in het Skagerak. Om dit te activeren klik je op Configuratie >
Favorieten en geef een vinkje bij Gear shot en Gear retrieved altijd tonen en klik op opslaan.
Dagbericht opmaken in het Skagerak.
Het trekscherm is nu veranderd; vul de positie in van net uitzetten met tijd en positie van net
binnenhalen met tijd. Vul de vangst in zoals je gewend bent en klik op opslaan. Je komt dan in het
Dag Overzicht scherm. Om een 2e trek aan te maken klik je nu op onderop op +Toevoegen trek en op
deze manier registreer je alle trekken. Als alle trekken voor die dag op deze manier zijn genoteerd
klik je in het Dag Overzicht scherm op Export-FAR en daarna op verzenden/ontvangen om het
dagrapport te versturen.
Als je een trek op vandaag begint, maar je gaat deze halen na middernacht op de volgende dag, dan
moet die op de volgende dag geregistreerd worden. Bijvoorbeeld het is 22:30 uur en je hebt de
laatste trek voor die dag ingevuld, dan kun je die dag versturen. De volgende trek zet je dan bv om
23:00 uur uit. Hiervoor klik je op +Toevoegen zoals gewoonlijk. In het volgden Dag Overzicht scherm
staat bovenaan de datum waar je de komende trekken voor op wilt slaan. Die staat dan op de
huidige dag. Wijzig die datum naar de volgende dag en klik dan op opslaan. Dit is dan de 1ste trek van
de nieuwe dag die in het trekscherm een datum/tijd heeft van dag 1 en een datum/tijd van
binnenhalen op de dag erna (dag 2). Alle opvolgende trekken van dag 2 kun je daar dan gewoon bij
zetten.

Verlaten Skagerak.
Voor dat het Skagerak verlaten wordt moet er een FAR verstuurd worden, pas daarna kun je de
zonewijziging doen. Voor de zonewijziging kies je een positie in de Noordzee net over de grens en klik
je bij Binnenkomen Zone op het liniaaltje. Economische Zone moet Denemarken zijn en vangstgebied
27.4.B. Bij Zone Verlaten moet automatisch staan dat je gebied 27.3.A.N verlaat. Wijzig de tijd naar
de tijd van de pc en klik op Export COE/COX en verstuur het bericht.
Als de zonewijziging verstuurd is kun je het registreren per trek weer uitzetten. Klik hiervoor op
Configuratie > Favorieten en haal het vinkje bij ‘Gear shot en Gear retrieved altijd tonen’ weg en klik
op opslaan.

