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E-Catch Staand Want - BE3.3
Handleiding voor het gebruik van het E-Catch e-logboek bij Staand Want visserij.

Vismethode aanmaken
Start E-Catch, ga naar Configuratie > Favorieten> Vismethoden en maak een vismethode aan met een
zelf te kiezen naam vb. staand want GNS (eventueel aangevuld met maaswijdte). Vul alle velden in die
van toepassing zijn bij staand want. Het veld ‘Lengte’ wordt automatisch gevuld als de velden ‘Aantal
uitgezette netten’, ‘Gemiddelde lengte van de netten’, en ‘Gemiddelde hoogte van de netten’ ingevuld
zijn. Klik vervolgens op ‘Toevoegen’. Zie voorbeeld onderstaande afbeelding.

Er kunnen meerdere vismethoden aangemaakt worden per gear code (= vb. GNS), maar ook per
maaswijdte voor dezelfde gear code. De vismethode die als “Actief” gemerkt is, wordt als eerste optie
getoond tijdens de visreis.
Al er steeds gevist wordt met verschillende maaswijdtes per visreis, dan moet in de vismethode de
kleinste maaswijdte aangegeven worden van de range staand want netten. Vist men bv in de range
90-99 mm, dan is het perkje dat de kleinste mazen heeft (90 mm) bepalend.
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Het starten van een nieuw visreis reis met Staand Want:
Selecteer Vistuigen op deze reis, en zorg dat de aangemaakte vismethode op deze reis actief is (in dit
geval staand want GNS).
Klik op ‘Opslaan’.

Hiermee zet u het vertrek bericht klaar en komt u automatisch in het communicatiescherm.
Hier klikt u op ‘Versturen Ontvangen’.
Ga daarna terug naar het hoofdscherm door op ‘Visreis’ links bovenaan in het scherm te klikken.
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Net Uitzetten:
Klik in het hoofdscherm op ‘+Toevoegen’.
Controleer of de datum goed is en klik op ‘Opslaan’.
Hierna komt u in het Trek Informatiescherm.

Vul de posities bij Net Uitzetten handmatig in, of klik op de GPS bol om ze automatisch in te vullen.
Controleer alle andere automatisch ingevulde waardes en selecteer de economische zone als daar
meerdere mogelijkheden voor beschikbaar zijn. Klik daarna op opslaan. Bevestig de melding dat er nog
geen vis aan boord is.
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Hierna komt u terug in het Dag Informatiescherm.
Als er meerdere netten uitgezet worden, kunt u nadat het eerste net is opgeslagen op ‘Toevoegen
Trek’ klikken. Vervolgens hanteert u opnieuw de procedure zoals hierboven beschreven. Bij
netnummer staat nu reeds het nummer 2 ingevuld en bij opnieuw een trek toevoegen (net uitzetten)
volgt steeds een opvolgend uniek netnummer.
Als de informatie van het laatste net is opgeslagen, klikt u (in het Dag Informatiescherm) vervolgens
op ‘Export’ om het bericht klaar te zetten voor verzending. In het communicatiescherm wat dan
getoond klikt u op ‘Versturen Ontvangen’ om het bericht te verzenden.
Dagelijkse berichten (net uitzetten en/of net binnenhalen) moeten iedere dag voor middernacht
verstuurd worden, ook als er nog geen vis aan boord is.
Als het vaartuig terug naar de haven gaat, en er is nog geen vangst aan boord, hoeft het ‘Verwachte
Aankomst’ bericht NIET verzonden te worden. Deze mogelijkheid is dan ook uit gegrijsd en men kan
als eerstvolgende het ‘Einde Vissen’ bericht opmaken.
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Einde Vissen
Voer de datum en tijd in. Het tijdstip van ‘einde vissen’ kan maximaal 12 uur eerder gedateerd
worden, maar echter nooit voor de tijd van uw laatste trek (net uitzetten / binnenhalen). Als u geen
datum en tijd invult en meteen op ‘→ Einde Vissen’ klikt wordt de datum en tijd van dat moment
automatisch ingevuld.
Aankomst Haven
Voer datum en tijd in of sla deze velden over om de datum en tijd van dat moment automatisch in te
laten vullen. Kies als reden van terugkeer ‘Anders’ of ‘Overig’ en selecteer de haven waar u
binnenkomt. Klik vervolgens op ‘→ Aankomst Haven’. U komt nu in het ‘Overzicht’ scherm; klik op
‘Export’ om het bericht te exporteren naar het communicatiescherm en verstuur het bericht.
Zodra het laatste retourbericht van de overheid is ontvangen (u kunt na enkele minuten nogmaals
Versturen Ontvangen klikken om het bericht binnen te halen) wordt de visreis afgesloten.
De berichten hieronder zijn een vervolg op de voorgaande berichten, maar zijn ook van toepassing op
een afzonderlijke visreis waarin u netten schiet en deze ook weer binnenhaalt.
Nieuw Vertrek
Na het versturen van uw vertrekbericht klikt u in het hoofdscherm op ‘+Toevoegen’.
Controleer of de datum goed is en klik op ‘Opslaan’. Hierna komt u in het Trek Informatiescherm.
Als eerst optie voor het netnummer wordt een opvolgend nummer getoond van het aantal reeds
uitstaande netten. U kunt dus meteen dit net schieten, maar normaal gesproken zult u de uitstaande
netten binnen willen halen. Klik hiervoor op de drop down box naast netnummer (…).
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De nummers van de uitgezette netten worden nu getoond. Kies het net dat u wilt binnenhalen.
De gegevens van dit net worden getoond en de positie van binnenhalen wordt ook meteen gevuld.
Voer de vangstgegevens in en klik daarna op ‘Opslaan’.
Als u een volgend net wilt binnenhalen of een net wilt uitzetten klikt u in het ‘Dag Informatie’ scherm
op ‘Toevoegen Trek’ en volg steeds de bovenstaande werkwijze. Als de informatie van het laatste net
is opgeslagen, klikt u (in het Dag Informatiescherm) vervolgens op ‘Export’ om het bericht klaar te
zetten voor verzending. In het volgend Communicatiescherm klikt u op ‘Versturen Ontvangen’ om het
bericht te verzenden.
Verwachte Aankomst
Als u vis aan boord hebt moet er vooraf aan de binnenkomst in de haven een ‘Verwachte Aankomst’
bericht verstuurd worden. Geef de verwachte aankomstdatum en tijd in, kies de haven van terugkeer
en geef als reden van terugkeer ‘Aanlanding (lossen van de vracht)’. Klik op ‘→ Verwachte Aankomst’
en verstuur het bericht.
Einde Vissen
Voer de datum en tijd in. Het tijdstip van ‘einde vissen’ kan maximaal 12 uur eerder gedateerd
worden, maar echter nooit voor de tijd van uw laatste trek (net uitzetten / binnenhalen). Als u geen
datum en tijd invult en meteen op ‘→ Einde Vissen’ klikt wordt de datum en tijd van dat moment
automatisch ingevuld.
Aankomst in Haven
Voer datum en tijd in of sla deze velden over om de datum en tijd van dat moment automatisch in te
laten vullen. Kies als reden van terugkeer ‘Aanlanding (lossen van de vracht)’ en selecteer de haven
waar u binnenkomt. Klik vervolgens op ‘→ Aankomst in Haven’. U komt nu in het ‘Overzicht’ scherm;
klik op ‘Export’ om het bericht te exporteren naar het communicatiescherm en verstuur het bericht.
Aanlanding
Zodra de vangst verkocht is en de verkochte kilo’s bekend zijn, kunnen deze gewichten ingevoerd
worden om de visreis af te sluiten. Hiervoor klikt u op ‘→ Aanlanding’. U bent nu in het overzicht
scherm. Links in het scherm staan de vangstgegevens met een gewicht bij ‘gemeld gewicht’ en
‘verkocht’ welke nu no gelijk is. Selecteer een vissoort, deze wordt nu aan de rechterkant van het
scherm getoond. Overschrijf het gewicht met het verkochte gewicht en klik op ‘Opslaan’. Doe dit voor
elke vissoort. Ook is het mogelijk om vissoorten toe te voegen in de onderste taakbalk (selecteren,
waarden kiezen, gewicht invoeren en klik op ‘+ Toevoegen’) of u kunt via de knop ‘importeer favoriete
vissoorten’ deze toevoegen en aanpassen met het verkochte gewicht.
Wanneer alle vissoorten zijn opgeslagen met de juiste kilo’s klikt u op ‘Export’. Verstuur het bericht
daarna vanuit het communicatiescherm. Zodra het laatste retourbericht van de overheid is ontvangen
(u kunt na enkele minuten nogmaals Versturen Ontvangen klikken om het bericht binnen te halen),
wordt de visreis afgesloten.

