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Achtergrond ETP registratie

- In maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor puls. Registratie van 
vangsten van bedreigde en beschermde soorten (ETP) is een belangrijk 
onderdeel van het behalen en behouden van een MSC certificaat. 

- Het doel is om inzicht te krijgen in de vangsten van ETP soorten van de 
pulsvloot door het jaar heen, zodat eventuele verhoogde of verlaagde 
interacties kunnen worden opgemerkt. 

- Gestart met 30 schepen welke elke week hun ETP vangsten bijhouden. 
Uitbreiding naar meer schepen is noodzakelijk.

- Resultaten zullen jaarlijks gepubliceerd worden, waarbij alle data is 
geanonimiseerd en er wordt gerapporteerd op vlootniveau. Data zal dus 
niet terug te herleiden zijn naar schepen.



Om welke soorten gaat het?

- ETP (endangered, threatened and protected) betekent bedreigde of 
beschermde soorten. 

- De lijst met ETP soorten is opgesteld o.b.v. MSC criteria en in samenwerking 
met natuurorganisaties. De lijst ziet er als volgt uit:

ZEEZOOGDIEREN

2. Gewone 
zeehond

1. Bruinvis

3. Grijze zeehond

HAAIEN

5. Ruwe haai

4. Doornhaai

6. Reuzenhaai

7. Haringhaai

8. Zee-engel

9. Voshaai

ROGGEN

11. Stekelrog

12. Golfrog

13. Vleet

14. Witte rog

10. Sterrog

VISSEN

15. Steur

16. Elft



Hoe zien deze soorten er uit?

- Het goed kunnen herkennen van de verschillende soorten is van groot belang 
voor een goede ETP registratie. Sommige haaien en roggen soorten kunnen 
sterk op elkaar lijken

- De zoekkaart 
voor haaien 
en roggen is 
een goed 
hulpmiddel 

- Op termijn zal 
er een ETP 
gids 
beschikbaar 
komen



Wanneer je met de puls vist, bekijk je alle vangsten op aanwezigheid van ETP 
soorten. Indien je één van de soorten vangt, registreer je dit in het uitgereikte 
Excel file. Daarnaast hou je elke week een overzicht van je visreizen bij, 
ongeacht het gebruikte tuig.

Aan het einde van het jaar heb je dan een overzicht van al je visreizen, waarbij 
je in de weken dat je met puls hebt gevist ook hebt geregistreerd of je ETP 
soorten hebt gevangen of niet.

Registratie vindt bij voorkeur plaats in Excel, maar registratie op papier is ook 
mogelijk. Neem hiervoor contact op met Inger Wilms (iwilms@cvo-visserij.nl) 
CVO zal dan zorgen voor de formulieren en antwoordenveloppen. 

Hoe werkt de ETP registratie?

mailto:iwilms@cvo-visserij.nl


De registratie bestaat uit drie onderdelen:

Hoe werkt de ETP registratie?

Registratie gebruik 
tuig en maaswijdte

Registratie vangsten 
ETP soorten

Registratie vangsten 
stekelrog

Wanneer je met puls 
vist, bekijk je alle 
trekken op vangsten 
van ETP soorten. In 
geval van vangst van 
een ETP soort 
gegevens registreren 
per trek. 

Wanneer je met puls 
vist, bekijk je alle 
trekken op vangsten 
van stekelroggen. In 
geval van vangst van 
stekelrog  gegevens 
registreren per etmaal

Iedere week, elke reis, 
ongeacht het gebruikte 
tuig. 

1 2 3



Elke reis de volgende gegevens:
• Weeknummer
• Datum en tijd start visreis
• Datum en tijd eind visreis
• Gebruikt tuig (zie codes)
• Gebruikte maaswijdte
• Visgebieden (Statistische 

vakken)
• Haven van aanlanden
• Vangst ETP tijdens reis: ja of nee
• Vangst stekelrog tijdens reis: ja of nee

1. Registratie tuig/maaswijdte: 
Excel tabblad: ‘Overzicht visreizen’

Tuig Code

Pulswing (HFK) PW

Pulskor (HFK) PH

Pulskor (DELMECO) PD
Boomkor 
traditioneel BK

Boomkor Sumwing BS

Flyshoot FS

Twinrig TRDeze gegevens registreer je altijd! Ongeacht 
gebruikt tuig en/of ETP vangst



Wanneer je geen ETP soort hebt gevangen tijdens de gehele reis:
1) Vul op het tabblad ‘Overzicht visreizen’ ‘nee’ in de kolom ‘ETP gevangen 

ja/nee’ 
2) Vul niets in op het tabblad ‘Registratie ETP vangsten’

Wanneer je één of meerdere exemplaren van een ETP soort vangt tijdens een 
reis: 
1) Vul op het tabblad ‘Overzicht visreizen’ ‘ja’ in de kolom ‘ETP gevangen 

ja/nee’ 
2) Vul op het tabblad ‘Registratie ETP vangsten’ alle kolommen in, waarbij je 1 

regel invult per soort per trek. 

2. Registratie vangst ETP (excl stekelrog!)
Excel tabblad: ‘Registratie ETP vangsten’

Wanneer je met puls vist, bekijk je de vangst op het voorkomen van ETP soorten



Vangsten van ETP soorten registreer je per soort per trek:

Voorbeelden:
1) Vangst van 2 doornhaaien in 1 trek  Je vult 1 rij in voor de 2 doornhaaien

2) Vangst van 2 doornhaaien en 1 sterrog in 1 trek  Je vult 2 rijen in, één 
voor de twee doornhaaien en 1 voor de sterrog

3) Vangst van 1 doornhaai in 1 trek en 1 doorhaai in de volgende trekJe 
vult 2 rijen in, één voor de doornhaai in de eerste trek, één voor de 
doornhaai in de tweede trek

2. Registratie vangst ETP (excl stekelrog!)
Excel tabblad: ‘Registratie ETP vangsten’



Welke gegevens registreer je wanneer je een ETP soort vangt?

2. Registratie vangst ETP (excl stekelrog!)
Excel tabblad: ‘Registratie ETP vangsten’

Wanneer je slechts enkele exemplaren 
vangt:

- Datum, tijdstip en posities van zetten 
en halen van trek

- Statistisch vak
- Schatting gemiddelde diepte trek
- Soort en aantal (tellen)
- Lengte: ja, indien mogelijk meten, 

anders schatten
- Geslacht: ja, indien mogelijk (alleen 

voor haaien en roggen)
- Staat: ja, bijv. dood of levend

Wanneer je veel exemplaren vangt:

- Datum, tijdstip en posities van zetten 
en halen van trek

- Statistisch vak
- Schatting gemiddelde diepte trek
- Soort en aantal (schatten)
- Lengte: alleen globaal schatten (bijv. 

vooral klein)
- Geslacht: nee
- Staat: globale inschatting (bijv. vooral 

levendig)



Haaien:

Roggen:

Onderscheid geslacht haaien/roggen:



Vangsten van stekelrog registreer je in aantal per etmaal op een apart tabblad. 
Als het er weinig zijn kan je ze tellen, als het er veel zijn kan je ze schatten. 

Let op! Niet alle rog in je vangst is stekelrog, sommige roggensoorten kunnen 
sterk op elkaar lijken. Gebruik de haaien en roggen zoekkaart om onderscheid 
te maken. 

Binnenkort komen er factsheets beschikbaar met meer gedetailleerde 
informatie over haaien en roggen. Ook wordt de zoekkaart geupdate met 
actuele gegevens. 

3. Registratie vangst stekelrog
Excel tabblad: ‘Registratie stekelrog’



Uitleg Excel file



Startscherm

Startscherm met 
helemaal onderaan 4 
verschillende 
tabbladen:
1) Overzicht visreizen
2) Registratie ETP 

vangsten
3) Registratie 

stekelrog
4) Tabellen en 

tuigcodes



Tabblad 1: Overzicht visreizen: iedere week, elke reis

U registreert iedere reis de volgende gegevens:
• Week nr., datum/tijd start visreis en datum/tijd einde visreis
• Gebruikt tuig (zie codes op tabblad 4)
• Maaswijdte
• Visgebieden (Statistische vakken)
• Haven van aanlanden
• Vangst ETP-soort: ja of nee
• Vangst stekelrog: ja of nee



Tabblad 2: registratie vangsten ETP

Indien u een soort uit de ETP-lijst vangst, dan registreert u de gevraagde 
gegevens, waarbij u onderscheid maakt tussen veel of weinig exemplaren (zie 
tabel in protocol voor de gevraagde gegevens per situatie). U hoeft de soort 
niet letterlijk op te schrijven, maar u geeft dit aan door het noteren van het 
nummer van die soort uit de ETP tabel. 

Let op: vangsten van stekelrog registreert u niet op dit tabblad, maar deze 
registreert u per etmaal op tabblad 3!



Indien u stekelrog vangt, registreert u het totale aantal per etmaal, waarbij u de 
datum noteert, de statistische vakken waarbinnen u hebt gevist en eventuele 
opmerkingen (bijvoorbeeld: veel groot, of juiste kleine exemplaren)

Tabblad 3: registratie stekelrog



Tabblad 4: ETP-tabel en tuigcodes

Op dit tabblad vindt u de tabellen met codes terug. Voor het registreren van ETP 
soorten gebruikt u de nummers zoals weergegeven in deze tabel en in het protocol.



- ETP registratie gaat in aantal, niet in kg

- ETP registratie moet op basis van vangsten, niet op basis van aanlandingen

- Voor het registreren van een soort gebruik je het nummer zoals weergeven 
in de tabel op tabblad 4

- ETP versus stekelrog: ETP per vangst registreren, stekelrog per etmaal op 
apart tabblad

- Je kunt het Excel bestand steeds onder elkaar blijven aanvullen. 

- Registratie maandelijks opsturen naar CVO op pulse@cvo-visserij.nl . Jullie 
krijgen daarvoor een herinnering per mail. Als dingen niet duidelijk zijn 
bellen of mailen (iwilms@cvo-visserij.nl of 06-16914257)

Aandachtspunten ETP-registratie:

mailto:pulse@cvo-visserij.nl
mailto:iwilms@cvo-visserij.nl

