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Werkvoorschrift “Self-recording” Garnalen puls
Wanneer u in 2018 vist in N2000 gebieden, wordt u verwacht om de totale
hoeveelheden vangst en maatse garnalen tijdens de garnalenpulsvisserij te wegen,
dan wel te meten en te registreren, middels de volgende werkwijze.


Bemonster alle trekken dag en nacht.



Vul alle informatie uit in het Excel bestand (voorbeeld z.o.z.)
a. Open het Excel bestand voor de juiste week (zie week nummer)
b. Lees het eerste tabblad “Info” goed door, dit bevat instructies over het
invullen van trek informatie onder het andere tabblad genaamd
“Invullen”
c. Vul in tabblad “Invullen” eerst de algemene informatie in bovenaan
voor elke reis!



Type tuig: conventioneel (conv) of puls (puls), gebruik zeeflap (ZL) of brievenbus
(BB), Maaswijdte kuil en zeeflap (#mm tussen de knopen), Tijd en datum haven
in en haven uit Aanlandhaven, visgebied en tot slot totaal aantal trekken.
d. Vul nu de trek informatie in voor elke trek:










Algemene trekinformatie: Tijd zetten, Datum, Locatie zetten, Snelheid, Wind, Tijd
halen, Diepte.
Totaal vangst (cm): vlak de vangst in de box zodat de vangst gelijk verdeeld is
over de last. Plaats de meetstok op het diepste punt van de last, lees het
volume (cm) af van de hele last en schrijf dat op en voer dit in het Excel bestand
in.
Aanlandingen: garnaal (gekookt) in kg. Indien er vis wordt aangeland, noteer
dan de aanlandingen voor tong, schol, schar en overige vis in gewicht (kg) van
de bemonsterde trek. Indien geen weegschaal/unster aanwezig: schat het totaal
aantal kilo maatse vis.
Als er gedurende de week onverhoopte wijzigingen aan uw vistuig (bijvoorbeeld
in gevallen van schade) voorkomen dienen wijzigingen binnen de technische
eisen te blijven. Ook dient u deze wijzigingen bij te houden en door te geven aan
WMR doormiddel van een opmerking in het Excel bestand.
Zijn er algemene waarnemingen of dingen die belangrijk zijn om te weten schrijf
deze op in het vakje opmerkingen.

Voor vragen en opmerkingen over zelfbemonstering:
Jimmy van Rijn
T: 06 42 59 17 56
E: jimmy.vanrijn@wur.nl
of
Josien Steenbergen
T: 0317 487 316

Versie 6/12/2016
E: josien.steenbergen@wur.nl

Versie 6/12/2016

Voorbeeld invulsheet excel:

