
 

Werkwijze om vis aan boord te houden en hoe weer te importeren in 

je nieuwe visreis als je weer vertrekt. 
 
Scenario alle vis aan boord houden: 
 
Bij verwachte aankomst, kies als reden van terugkeer: ‘aanmeren’ en geef een vinkje bij 
‘houd vis aan boord’. Je komt dan in een ander scherm. Kies hier ‘alles handhaven’, en klik 
daarna op export en verstuur het bericht. 
 
Daarna ‘Einde Vissen’ bericht. 
 
Vervolgens ‘Aankomst Haven’ bericht met ook als reden van terugkeer ‘aanmeren’ en vinkje 
bij ‘houd vis aan boord’. Je komt opnieuw in het scherm waar je moet kiezen voor ‘alles 
handhaven’, klik daarna op export en verstuur het bericht. Bij ontvangst van het 
retourbericht wordt de visreis afgesloten. 
 
Bij een nieuw ‘Vertrek’ bericht een vinkje geven bij ‘vis aan boord’, daarna ‘Opslaan’. 
In het scherm wat vervolgens getoond wordt, klikken op ‘Importeren’ en daarna 
‘Exporteren’ en daarna gewoon versturen.  
 
 
Scenario gedeelte van de vangst aan boord houden: 
 
Bij verwachte aankomst, kies je als reden van terugkeer: ‘aanlanding / lossen van de vracht’ 
en geef een vinkje bij ‘houd vis aan boord’. Je komt dan in een ander scherm. 
Hier selecteer je aan de linkerkant van het scherm de vissoort en vul je vervolgens aan de 
rechterkant (achter ‘Handhaven’) de kilo’s in die je aan boord wilt houden. Klik daarna voor 
die vissoort op ‘opslaan’ en doe dit voor alle vissoorten die je gevangen hebt. Als je van één 
vissoort alle vis aan boord wilt houden kun je ook de knop ‘selectie handhaven’ gebruiken. 
Dit heeft dezelfde functie als de knop ‘opslaan’, maar verschil is dat de kilo’s die onder 
kolom gemeld gewicht staan nu overgenomen worden in de kolom ‘aan boord houden’. 
Klik daarna op export en verstuur het bericht. 
 
Daarna ‘Einde Vissen’ bericht. 
 
Vervolgens ‘Aankomst Haven’ bericht met ook als reden van terugkeer ‘aanlanding / lossen 
van de vracht’ en vinkje bij ‘houd vis aan boord’. Je komt opnieuw in het scherm waar je 
nogmaals kunt bepalen welke vis je aan boord houdt. Als deze info hetzelfde is gebleven klik 
je op export en verstuur het bericht.  
 
Om een nieuwe visreis aan te maken kies je links onderaan in het hoofdscherm ‘+Nieuwe 
Visreis’. Bij het nieuwe ‘Vertrek’ bericht een vinkje geven bij ‘vis aan boord’, daarna 
‘Opslaan’. In het scherm wat vervolgens getoond wordt, klikken op ‘Importeren’ en daarna 
‘Exporteren’ en daarna gewoon versturen.  



 
 
 
Als de verkochte kilo’s van de vorige visreis bekend zijn, selecteer je in het hoofdscherm links 
de vertrekdatum van die reis. Hierna kom je opnieuw in het Overzicht scherm, waar je de 
verkochte kilo’s per vissoort invult. Als er een vissoort is, waarvan alle kilo’s aan boord 
gehouden worden, moet er toch 1 kg verkocht gewicht voor ingegeven worden. Hierna op 
export klikken en het bericht verzenden. Bij ontvangst van het retourbericht wordt die 
visreis afgesloten. 
 
 
Opmerking: 
 
Als je uit een haven vertrekt, maar je gaat niet vissen, dan moet je als activiteit ‘Cruisen’ 
kiezen in vertrekbericht. Als je uit een haven vertrekt met vangst aan boord en je gaat niet 
vissen, moet je als activiteit ‘Herlocatie’ kiezen. 


