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1. Schip en vismethode  
 

A. Geef de lengte van uw vissersvaartuig aan: 

⃝   kleiner dan 15 m 

⃝   15-24m 

⃝   langer dan 24 m 

 

B. Wat was u belangrijkste vismethode in 2014? 

⃝   bordenvisserij (o.a. twinrig /outrig) 

⃝   kreeftjesvisserij 
⃝   boomkor (incl. sumwing) 

⃝   staandwant 

⃝   zegenvisserij (o.a. flyshoot) 

⃝   pulsvisserij (puls / sumpuls) 

⃝   anders, namelijk… 

 

 

C. Wat was u belangrijkste vismethode in 2015? 

⃝   bordenvisserij (o.a. twinrig /outrig) 

⃝   kreeftjesvisserij 
⃝   boomkor (incl. sumwing) 

⃝   staandwant 

⃝   zegenvisserij (o.a. flyshoot) 

⃝   pulsvisserij (puls / sumpuls) 

⃝   anders, namelijk… 

 
D. Onder welke vlag vaart uw schip? 

⃝   Nederland 

⃝   Anders, namelijk…………….. 
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2. Kabeljauw: 
Is de kabeljauw voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor kabeljauw is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid kabeljauw veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder kabeljauw 

⃝   ja, er is dit jaar minder kabeljauw 

⃝   nee, de hoeveelheid kabeljauw is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer kabeljauw 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer kabeljauw 

 

C. Zijn de hoeveelheden kabeljauw discards veranderd ten opzichte van 

vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van kabeljauw 

⃝   ja, dit jaar minder discards van kabeljauw 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van kabeljauw 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van kabeljauw 

 

 

D. Dit jaar bestaat de kabeljauw vangst uit: 

⃝   vooral kleine kabeljauw 

⃝   alle maten kabeljauw 

⃝   vooral grote kabeljauw 

 

E. De aanwas van jonge kabeljauw die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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3. Schelvis: 
Is de schelvis voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor schelvis is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid schelvis veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder schelvis 

⃝   ja, er is dit jaar minder schelvis 

⃝   nee, de hoeveelheid schelvis is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer schelvis 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer schelvis 

 

C. Zijn de hoeveelheden schelvis discards veranderd ten opzichte van 

vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van schelvis 

⃝   ja, dit jaar minder discards van schelvis 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van schelvis 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van schelvis 

 

 

D. Dit jaar bestaat de schelvis vangst uit: 

⃝   vooral kleine schelvis 

⃝   alle maten schelvis 

⃝   vooral grote schelvis 

 

E. De aanwas van jonge schelvis die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 

 

 



 

 5 

4. Wijting: 
Is de wijting voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor wijting is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid wijting veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder wijting 

⃝   ja, er is dit jaar minder wijting 

⃝   nee, de hoeveelheid wijting is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer wijting 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer wijting 

 

C. Zijn de hoeveelheden wijting discards veranderd ten opzichte van 

vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van wijting 

⃝   ja, dit jaar minder discards van wijting 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van wijting 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van wijting 

 

 

D. Dit jaar bestaat de wijting vangst uit: 

⃝   vooral kleine wijting 

⃝   alle maten wijting 

⃝   vooral grote wijting 

 

E. De aanwas van jonge wijting die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝  Weet niet 
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5. Koolvis: 
Is de koolvis voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor koolvis is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid koolvis veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder koolvis 

⃝   ja, er is dit jaar minder koolvis 

⃝   nee, de hoeveelheid koolvis is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer koolvis 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer koolvis 

 

C. Zijn de hoeveelheden koolvis discards veranderd ten opzichte van 

vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van koolvis 

⃝   ja, dit jaar minder discards van koolvis 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van koolvis 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van koolvis 

 

 

D. Dit jaar bestaat de koolvis vangst uit: 

⃝   vooral kleine koolvis 

⃝   alle maten koolvis 

⃝   vooral grote koolvis 

 

E. De aanwas van jonge koolvis die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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6. Zeeduivel: 
Is de zeeduivel voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor zeeduivel is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid zeeduivel veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder zeeduivel 

⃝   ja, er is dit jaar minder zeeduivel 

⃝   nee, de hoeveelheid zeeduivel is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer zeeduivel 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer zeeduivel 

 

C. Zijn de hoeveelheden zeeduivel discards veranderd ten opzichte van 

vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van zeeduivel 

⃝   ja, dit jaar minder discards van zeeduivel 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van zeeduivel 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van zeeduivel 

 

 

D. Dit jaar bestaat de zeeduivel vangst uit: 

⃝   vooral kleine zeeduivel 

⃝   alle maten zeeduivel 

⃝   vooral grote zeeduivel 

 

E. De aanwas van jonge zeeduivel die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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7. Noorse kreeft: 
Is de Noorse kreeft voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor Noorse kreeft is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid Noorse kreeft veranderd ten opzichte van vorig 
jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder Noorse kreeft 

⃝   ja, er is dit jaar minder Noorse kreeft 

⃝   nee, de hoeveelheid Noorse kreeft is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer Noorse kreeft 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer Noorse kreeft 

 

C. Zijn de hoeveelheden Noorse kreeft discards veranderd ten opzichte 

van vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van Noorse kreeft 

⃝   ja, dit jaar minder discards van Noorse kreeft 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van Noorse kreeft 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van Noorse kreeft 

 

 

D. Dit jaar bestaat de Noorse kreeft vangst uit: 

⃝   vooral kleine Noorse kreeft 

⃝   alle maten Noorse kreeft 

⃝   vooral grote Noorse kreeft 

 

E. De aanwas van jonge Noorse kreeft die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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8. Tong: 

Is de tong voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor tong is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid tong veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder tong 

⃝   ja, er is dit jaar minder tong 

⃝   nee, de hoeveelheid tong is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer tong 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer tong 

 

C. Zijn de hoeveelheden tong discards veranderd t.o.v. vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van tong 

⃝   ja, dit jaar minder discards van tong 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van tong 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van tong 

 

 

D. Dit jaar bestaat de tong vangst uit: 

⃝   vooral kleine tong 

⃝   alle maten tong 

⃝   vooral grote tong 

 

E. De aanwas van jonge tong die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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9. Schol: 
Is de schol voor u niet van toepassing, sla deze vragen dan over 

 

A. Mijn belangrijkste visgebied voor schol is: 

⃝ 1   ⃝ 2   ⃝ 3   ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6a   ⃝ 6b   ⃝ 7   ⃝ 8  ⃝ 9 

 
B. Is de hoeveelheid schol veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

⃝   ja, er is dit jaar veel minder schol 

⃝   ja, er is dit jaar minder schol 

⃝   nee, de hoeveelheid schol is gelijk aan vorig jaar 

⃝   ja, er is dit jaar meer schol 

⃝   ja, er is dit jaar veel meer schol 

 

C. Zijn de hoeveelheden schol discards veranderd t.o.v. vorig jaar? 

⃝   ja, dit jaar veel minder discards van schol 

⃝   ja, dit jaar minder discards van schol 

⃝   nee, gelijk gebleven 

⃝   ja, dit jaar meer discards van schol 

⃝   ja, dit jaar veel meer discards van schol 

 

 

D. Dit jaar bestaat de schol vangst uit: 

⃝   vooral kleine schol 

⃝   alle maten schol 

⃝   vooral grote schol 

 

E. De aanwas van jonge schol die dit jaar in de visserij komt is 

⃝   Laag 

⃝   Gemiddeld 

⃝   Hoog 

⃝   Weet niet 
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10. Economische omstandigheden: 
Zijn uw economische omstandigheden veranderd ten opzichte van vorig 

jaar? 

 

A. Problemen met het krijgen en houden van bemanning? 
⃝   dit jaar veel minder problemen 

⃝   dit jaar minder problemen 

⃝   gelijk gebleven 

⃝   dit jaar meer problemen 

⃝   dit jaar veel meer problemen 

 

B. Uw exploitatiekosten zijn ten opzichte van vorige jaar  
⃝   veel minder  

⃝   minder  
⃝   gelijk  

⃝   meer  

⃝   veel meer  

 

C. De opbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar  
⃝   veel minder  

⃝   minder  
⃝   gelijk  

⃝   meer  

⃝   veel meer  

 
D. Hoe optimistisch bent u over de toekomst t.o.v. vorig jaar? 

⃝  veel minder  

⃝   minder  
⃝   gelijk  

⃝   meer  

⃝   veel meer  
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11. Opmerkingen: 
Heeft u nog aanvullende informatie over de visserij? 

 

 


