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1942. 

De activiteit van de technische afdeeling breidde zich tot allerlei 
opbrachten en studiën uit n.l. 
I. Het geven van vulgarisatie causeries in verband met de aeevis-

scherij. 
II. Het bijhouden van allerlei inlichtingen nopens de ontwikkeling 

van de visschersvloot en het onmaken van het jaarverslag over 
1942 

III. Voortzetting van de opzoekingen omtrent de ijle-haringvissche-
rij in de Belgische en Pransche kustwateren, 

IV. Een studie nopens de vernielende werking van den visscher op 
de vischstapels van de ï-oordzee en de eventueels beperking 
van het visscherijbodrijf, naar de Conventie van Londen 1937. 

V. Verdere opzoekingen nopens zekere hiometrische en biologische 
kenmerken van de garnaal herkomstig uit onze kustwateren, 

VI. Meteorologische en hydrografische waarnemingen op de visch-
gronden, 

VII. Een studie nopens den gang van den groei van de pladijs 
(Pleuronectes platessa) naar de lezing der otoliethen, 

VIII. Speciale statistiek en gevolgtrekkingen, aangaande de vis-
scherij in 1942: vangsektoren, vischtuigen, aanvoer en op-
brengst, 

x 
x x 

Alvorens in te gaan op de boven aangehaalde werkzaamheden, 
achten we het een aangenamen plicht, in naam van den dienst voor de 
Zeevisscherij, onze erkentelijkheid te betuigen aan den heer Direc-
teur van het Tïati urhistorisch Museum van België voor zijn bereid-
willigheid, waarmede hij personeel en wetenschappelijke instrumenten 
ter beschikking stelde, en waardoor het mogelijk werd onze opzoekin-
gen tot een goed einde te brengen. 
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De heeren Voorzitters van de Oe.Hoofdgroepeering en BedrijfsgréSt-
peering "Handel" en "Productie" van de l.l.V.C. hebben insgelijks 
recht op onze dankbaarheid, voor hunne vriendelijke tusschenkomst, 
bij het aanschaffen van het onontbeerlijk studiemateriaal. 

Heer Verbiest, schipper van het visschersvaartuig 0.20 "Pater 
Reyn" zijn we ook erkentelijk voor zijn dienstvaardigheid en stiptheid 
bij het uitvoeren van weerkundige en hydrografische waarnemingen op 
de vischgronden. 

I. CAUSERIES. 
In den loop van 1942, werden 4 vulgarisatie lessen, in verband 

met de zeevissoherij, in verschillende centra der kust gegeven, 
(Brugge, Heist, Blankenberge, Oostende, ïïieuwpoort, De Panne).Iedere 
causerie duurde minstens een uur. 

Volgende onderwerpen werden behandeld: 
Ie, Caussrie: a) Getij stroomingen, Golfstroom, transgressies, 

b) De zeevissoherij in 1941: vangsektoren,vischtuigen 
aanvoer, opbrengst en gevolgtrekkingen, 

2e.causerie: de levensleer en visscherij van a) ie garnaal';. 
b) ̂  ^JLcuL^ . ^ È S S m s 

Je. De levensleer en visscherij van a) den makreel 
b) de mooie meid(heek) 

4e. causerie: a) de levensleer en visscherij van den kabeljauw, 
b) de vischgronden van de Noordzee: 'liepten, fanaa en 

hunne exploitatie. 
De causeries genoten zooals in 1941, een buitengewone belang-

stelling, bijzonder te Oostende cn te Blankenburge, waar de spreek-
beurten in een kinemazaal telkens voor 200 tot 300 toehoorders 
doorgingen. In de andere centra werden de lessen ineen schoollo-
kaal gegeven met uitzondering voor Nieuwpoort, waar ze in de 



Conferentiezaal van het stadhuis doorgingen. 
Buiten de schooljeugd, telden wij onder de belangstellenden: 

de HH.Courtens , Afgevaardigden Beheerder van het K.W.I. 
Aspeslagh, Eere-Directeur van den Dienst voor de Zeevisscherij 
Carlier, Waterschout der Kust, Lehouck, Waterschout Nieuwpoort 
Duthoit, Provinciaal Inspecteur van het Vakonderwijs, 
de Spot, Diocesaan Inspecteur van het Bisdom Brugge, 
Inspecteurs, Directeurs, en Leeraren van het Lwgeronderwijs, 
College's en Normaalschool. 
R eders, visschers, scheepsjongens enz. 
Dank aan een toelage van de Provincie West-Vlaanderen, kon 

een beperkte oplage met korten inhoud van de causeries, die in de 
twee laatste jaren (I94I-I942) doorgingen, in brochure-vorm uitge-
geven worden. De provincie stelde een vijfhonderdtal exemplaren 
ter beschikking van de visscherijscholen. 
II. TOESTAND VAN DE BELGISCHE VISSCHERS VLOOT : 
Einde 1942, bedroeg de Belgische visschersvloot 290 eenheden, w.o. 
192 scheepjes en 98 open booten. 
De bemanning telde : dekmannen 820 

motoristen. 265__ 
Totaal 1.085 

De tonnemaat van de scheepjes en 49 open booten bedroeg 
netto I.176.18 ton (de helft van do booten -49- was einde '42 nog 
niet gemeten. 

Alle vaartuigen waren voorzien van drijfkracht. De sterkte 
der motoren schommelde tusschen 6 en 105 P.K. In totaal ontwikkelde 
de visschersvloot 9.238 PIC. dat is gemiddeld 31,85 P£. per vaartuig. 

Nadere inlichtingen omtrent de ontwikkeling van de vloot en 
personeel vindt men op het verslag dienaangaande dat i.d. 19.3.43 
met schrijven nr.l/66I aan het Beheer van Zeewezen werd medegedeeld. 
III. DE IJLE-.HABDTGVISSCHERIJ IN I94I-I942. 
zie verslag i.d.11/3,42 nr.Il/676. 



IV. DE EXPLOITATIE VAN DB VISGKSTAPELS SER. NOORDZEE «n de reglemen-
teering van het vi3schersbedrijf, zie verslag op 14 Sept.1942 neerge 
legd. 
V. BI OMETRI S OHE EN T3IO LOGIS OHE _ KENMERKEN VAN DE GARNAAL. 

Het gaat hier over gemiddelde lengte en gevicht, alsook over 
eierafzetting en uitbroeden der eieren. 

In 't geheel werden in den loop van 1942, 39, handelsmonsters 
herkomstig uit sektor Oostende, onderzocht. 

1°. Lengte, 
In deze 39 stalen telde men 6,982 garnalen die 35mm. tot 90mm 

maten, De gemiddelde lengte bereikte over het gansohe jaar 57,5mm 
mot een maximumlengte van 59mm. In Juni en een minimalengte van 54mm 
in October, , „ ivuU' Tabel I.- Prekwentie der lengtematen in procenten uitge 

Maand 
Lengte in mm. 

Maand 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

April .0.4 2.- II Ei 20 17 13 8 3 I 0.1 
Mei - - • 6 13 21 22 16 II 2 I 0.2 0.1 
Juni - 0.4 4 16 27 20 18. 10 3 2 0.2 _ 
Juli - I.- 5 17 29. 26 14 5 2 I -
Augustus I.- 5 7 20 16 14 u 10 2 I - -

September - 3.- 10 20 21 10 15 15 4 I _ -

October 
• 

I.- 15 31 28 13 7 4 I - - -

1942 Ô.2 2.- 7 14 2£ 19 16 9 3 1 o.ï ö.oï 

Tabel 2. Gemiddelde lengte voor iedere maand afzonderlijk bepaald. 

Maand April " Mèi .Juni: Juli Aug Sept a Oct. 1942 

Lengte in 
mm 57 58 58 58 58 54 57.5 

Op te merken dat wegens gebrek aan toevoer de maanden Januari 
Febru ari, Maart, November en Dt.oember nic t vermeld staan. 

2°. Gowieht, 
De 6.982 garnalev , die aan de ontleding onderworpen werden, 

wogen 9 kg.750 't eij 'bemiddeld 1,4 gr. Dit gemiddelde wos het langst 



n.l. I.I gr. in October en het hoogst ni. 1,5 gr. in Mei-Juai. 
Tabel 3, Gemiddeld gewicht van de garnaal en aantal individuen iïl 

het kgre 

Maand April Mei Juni Juli Aüg Sept, Oct, Ï942 
n 

Je wicht in 
kgr. 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 I.I 1.4 

Lmtal indi-
viduen in 
E kgr, 

750 674 655 722 701 748 948 715 

Waar do gegevens op tabel 3 verstrekt, werd de schoonste 
koopwaar in Juni, (655 'garnalen in het kilogram) aangebracht. De maaad 
October leverde daarentegen Üe^kleinste garnaal (gemiddelde 948 
garnalen in het kilogram). Vangsten ftot meer dan 800 individuen in 
het kilogram maken een minderwaardige koopwaar uit, en het ware te 
wenschen dat zulke koopwaar, door de aankoopcentrale, indien niet 
geweigerd, dan ten minste aan een zeer lagen prijs zou afgenomen 
worden. Zoodoende zou men onzen visschers alleen lust ontnemen nog 
langer op puf uit te. varen. Daarbij zouden en garnaalstapel, en 
verbruikers én vooral de visschers alles te winnen hebben. 

3r» Eierdragende individuen. 
Onder de 6.982 garnalen die de stalen samenstelden telde men 

2660 st zij 38 procent eierdragende individuen. Ze maten 40 tot 
90 mm. Op tabel 4 vinden we het procent eierdragende garnalen voor 
iedere maand afzonderlijk vastgesteld. 
Tabel 4 . Maandelijksoh procent eierdragende individuen. 

Maand April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. 1942 

procent 49 54 59 31 32 12 3 
— ^ 

38 

Naar de cijfers van tabel 4, tellen we vanaf April een hoog 
procent (49) eierdragende garnalen, hetgeen aanduidt, dat Maart-April 



een hoofdperiode voor eierafzetting uitmaakt. Dab dit procent met 
59 in Juni zijn toppunt bereikt komt doordat in deze maand nogmaals 
een belangrijke eierafzetting plaats had. Van af Juli neemt dit pro-

1 we 
cent geleidelijk af en bereikt in October nog slechts 3%» Als nu 
tot de uitslagen van November 1941, teragkeeren stellen we vast 
dat In deze maand het aantal oierdra.' onde individuen merkelijk 
toeneemt en we bijgevolg nogmaals met een belangrijke eierafzetting 
te doen hebben. 

4°. Uitbroeden, 
Daar hot gemiddeld aantal eierdragende individuen dat in Juni 

met 53% zijn toppunt bereikte, in Juli reeds tot 31% daalde, toont 
aan dat in de zomermaandon, het kippen zich snel voordoet sn niet 
veel meer dan een maand vereisc-ht. 
TL. METEOROLOGISCHE EN HYDROGRAFISCHE WAARNEMINGEN . 

Op 29 Mei 1942 werd in overleg met de Wetenschappelijke Af-
deel ing van hot Onderzoek der zee (Koninklijk Natuurhistorisch 
Museum) een werkplan opgesteld voor het inrichten van regelmatige 
meteorologische en hydrografische waarnemingen op de vischgronden. 

Begin Augustus werden ons cl oor voornoemd Museum 2 thermometers 
i 

en 2 densimeters ter beschikking gesteld. Waterscheppers voor het 
inzamelen van zeewater-stalen werden door onzen dienst vervaardigd. 
Wegens motordefekt van het visschersvaartuig 0.20 "Pater Reyn" 
waarop bewuste waarnemingen worden uitgevoerd, konden de observaties 
slechts in October aanvangen.. 

Op de vragenlijst, die gedeeltelijk door schipper Verbiest 
en een beambte van de Zeevisscher.I jdienst ingevuld wordt, komen 
volgende inlichtingen voor: datum, uur, ligging van den vischgrond, 
diepte, weder, riohting en snelheid van den wind, gang van het getij-
de, toestand van de zee, temperatuur en densiteit van het zeewater 
op lm. onder den zeespiegel. De uitslagen van deze waarnemingen 



veréchaf "en zeer nuttige aanduidingen voor de studie van flora, fauna, 
en seiz0envi3scherijen, 

Ben afschrift van de ingevulde waa m emings formulieren wordt 
regelmatig aan het imtimrhistorish. Museum overgemaakt» 
VIU GANG- VMi Tb'; '7R0LI BIJ JE Ï-'ÏJ "DL' S 

Deze studie ving in Juli aan e:., kon tot November worden voort-
gezet . 

In den loop dezwr vier maanden, werden 40|5 pladijzen, ten •pzioft* 
te van de lengte, het gewicht, het geslacht en den ouderdom, ontleed. 
Daar de schubben van de pladijs weinig geschikt zijn voor ouderdoms-
bepalingen, nam. men zijn toe-lucht tot de ctoliethen. Leats methode 
die tot nog toe enkel op de schubben van toepassing was, konm<5&kele 
wijzigingen, ook voor de afmetingen van de groeizonen, op de otolie-
thtn van de pladijs, aaxigewend worden. 

Voor de verdere studie van de biologie van deze belangrijke 
visohsoort zal de toepassing van Lea's methode allerbelangrijke aan-
duidingen versch?t ffen. 

De ontleding van het otolietbenmater:;aal is op *t oogenblik 
nog niet verre genoog gevorderd om omtrent den gang van den groei 
bij de pladijs reeds een oordeel te vollen. De verdere ontleding 
van het studiemateriaal zal slechts na het haringseizoen kunnen 
vo o rtg e z e t worden. 
VŒU» DE 'HELG-ISOHfi KUSi:7ISS0HBRIJ II 1942. 

1°) Var, g zone. 
11 et . rbe-jdsveld onzer kustvissohers bleef zooals in 1941, in 

principe tot de territoriale wateren b. perkt. Nochtans werd eert 
stilzwijgende toelating verleend om Irot op enkele zeemijlen buiten 
duze zone ter visohvangst te varen. Zoo werd het de Blankenbergsche 
en Zeebrugsehe visschers mogelijk hun netten tot bij de "Thomtor. 
Fidge" t. ;-*:Ui spannen, dat ia tot or ougeveor een Vijftiental zee-



- a -
mijlen van hunne tehuisteven,. De Oostendoohe vissobers voeren tot 
in hot "v?.nwater" ; dit veronderstelt e«n.. afstond van ongeveur 10 
rili.il van de kust. De Nieuwpoortsche vangsektor werd insgelijks e eni-
ge zeemijlen zeewaarts uitgebreid, zoo dat do v?angzor.e in den loop 
van Ï942nerkeli;'<k vergroot werd, 

2°. VISSGRÏÏR LJEN. 
Kaar de ligging der visohgrondon,. het gebruikte visontuig of 

de nagejaagde vischsoorten., onderscheidde men. in 1942, in 'de nabij-
heid van onze kust en op de Schelde vijf verschillende visscherijen 
te weten: 
A. Garnaalvisscheri j mat garriaalkor, 
B. Bodemvis scherij net groot en bordentreil, 
0. Haring- en sprotvisscherij met haringkor cf str epnet. 
D. Strandvisscberij met stelnetten en kruinetten. 
E. Scheld,:visscherij . 

A. Gam.aalvisseheri;j . 
Deze visscherij trad in. 1942 laattijdig in. Gedurende den 

eersten trimester werden op onze kust slechts 89 vangsten, die 
5 . 1 7 7 kg, garnaal opleverden, aangevoerd, terwijl in 1941, geduren-
de desselfde periode, niet min dan 1 .460 vangsten net 69.9 57 kg. 
ga m a ; -1 werden aangevoerd. 

Dat begin 1342 weinig op garnaal werd gevaren, komt doordat 
de haringkanpanje in den winter 1941-42, buitengewoon loonend was 
en alle scheepjes, op weinige uitzonderingen na, er tot half Maart 
door in beslag genomen werden. Dat de booten, die nochtans aandron-
gen, in Februari en Maart, steeds zonder of met zeer povere vang-
sten terugkeerden, vindt zijn uitleg in den strengen en langduriger), 
winter, waardoor de kustwateren tot einde Haart een zeer lagu tempe-
ratuur behielden en de garnaal slechts in April zijn winterkwartier 
verliet. Bijgevolg is het eerst vanaf April dat regelmatig op gar-



npal word gevaren en bevredigende vangsten aangevoerd. 
Het aantal vangsten bleef nochtans het grootste deel van het 

jaar onder het peil van 194I, waardoor do aanvoer in 1942 insgelijks 
merkelijk slonk. Zulks wordt op tabel 5, duidelijk aangetoond. 
Tabel 5, Garnaalaanvoer voor de vier kusthavons gedurende 1941 en 42. 

Maand. 
Aantal vangsten 

1941 

Aanvoer in kgr, 

1942 1941 1942 

Gemidd. vangver-
mogen (I) 
1941 ! 1942 

Jsn uarx 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
October 
November 
December 

358 
344 
266 
476 
888 
946 

I.4<;9 
1.330 
1.849 
I.3P4 
1.802 
1.222 

36 ! O 
53 

1.415 
1.113 
1.204 
1.143 
1.504 

703 
4.30 
107 
I 

37 
15.220 
54.710 
98.534 
206.734 
230.007 
257.205 
129.530 
178.941 
140.540 
67.305 
35.642 

I.I52 O 
2.327 

121.488 
105.123 
178.150 
137.782 
220.829 
76.624 
26.283 
6.224 

77 

10.9 
129 
76.7 
8Ç.5 
86.5 
61.2 
32.4 
39.8 
45.3 
19.7 
15.7 

30.6 
26.4 
32.1 
42.3 
76.3 
! 59.9 
61.2 
57.1 
41.9 
43.0 
64.1 

Jaarlijksoh totaal 12.821 
100% 

7.709 
60 ; 

1.414.39 5 
100% 

876.059 
61$ 

50.6 52.2 

Naar de gegevens op tabel 5 werden er in 1942 slechts 7.709 
ga maal vangst en aan wal gebracht, tegen 12.821 in 1941, 't zij oen 
vermindering van 40$. Het non ral kilogram aangevoerde garnaal daalde 
in dezelfde inc.te on bereikte slechts 876.058 kgr. tegen 1.4-14«395 kgr. 
zoodat hwt gewicht in 1942 met 3$f<y afnam. Integendeel steeg het ge-
middelde var.' .vermogen van 50.6 kg. tot 52.2 kgr. 

Dat de gr.rnaalvisscherij, ook in zomer- en herfstmaanden, min-
der booofond werd, wijt mon aan de zeewaartsehe uitbreiding dor 
vaugsoictoreiL, wwrdoor buitengewoon rijke vischgronden in 't boroik 
van de visschers kwamen t; liggon. Hierdoor verd het voordeeliger er 

(I) Gemiddeld vangvermogen berekend voor JOU vrartuig voorzien - 11 
een 10 PK. ~>otor in 10 uur afwezigheid van de thuishaven (zie 
ook jaarverslag ACTIVITEIT VAN Dv' TEOIMISOKE APDEELING IN 1941, 
pag. 5 



visoh uit te varen, en de garnaalkor werd dan ook op de meeste 
scheepjes door den gewonen bordentreil vervangen. lieden wordt er, op 
weinige uit Ronde ringen na, nog enkel door de booten op garnaal gevaape 
ren. 

De onverwachte verhooging van het gemiddelde vangvemogen, 
don kt men insgelijks aan de uitbreiding der vangzone, zonder dewelke 
gezien een toename v :o 1 - t aantal visschersvaartuigen met 73 eenhe-
den of 34/ , ongetwijfeld een tegenovergestelde uitslag sou bereikt 
geworden z::jn. 

Bij de garnaalvis s che rij worden buiten garnaal ook nog ande-
re zeedieren buitgemaakt n.l. vissohen. ïiadere bijzonderheden on-
trent de samenstelling en sorteering der garnaalvangsten vinden we 
op tabel 6. 
Tabel 6 - Samenstelling der vangsten, door de gnma&lvisschers in 

1942 aangevoerd: gewicht in Kgr.en procent voor iedere 
soort afzonderlijk aangeduid. 

Zeedieren 
S o r t e 
Groot 

e r i n 
Middel 

6 
Kle in 

tïiet gesor-
teerde ma-
ten 

Totaal 
'ivoft j 
de 
totale 
vangst 

Haaien _ _ 492 492 - I 
Roggen 2.617 466 101 3.937 7.121 - I 
Poor - - — 1.122 1.122 - I 
Knorhaan _ - - 10 10 -1 
Kabelj auw 44 74 14 23 155 .. -1 
Witting 2.181 47 17 3.955 6.200 - I 
Tarbot - - — 158 153 -I 
Grs et - - I 105 106 -I 
Pladijs 1.519 928 220 23.077 2 5.744 2 
Bot 116 42 13 9.546 9.717 I 
Schar 1.346 1.445 2.857 7.334 13.032 I 
P.B.S.(I) — 39.045 65.822 - 104.867 10 
Jong • 1.377 63 6 2.0 55 IAA 4.212 - I 
ïjarinp: - - - 23.393 23.393 2 

/ SPdor - - - 1.840 1.340 -I 
: Varia - - — 556 556 -I 
j Garnaal — 

- — 876.060 876.060 81 
j Inktvisoh - - 69 69 - I 
| Totaal 9.200 

53$ 
42 .683 
20?' 

71.100 
27% 

951.870 1.074.654 1 | 
i 

(I) mengsel van pladigg, bot en sohar. 



Naar de. cijfers op voorgaande tabel, brachten de ga rnaalkorde r s 
in 1942, in 't geheel I.074*054 kgr. zeeproducten ter markt, te wetens 

Gewiftht 1J roe ent. 
Garnaal 876.060 kg. €I 
Bodemvisschen. 172.936 " 16 
Pelagische vis3chen 25.233 " 2 
Weekdieren ( inktvis oh).. 69 " 
Andere soorten 339 " 

1.074.834 kgr. 
Met 81$ maakt de garnaal, von de door den gernaalkorder aange-

voerde zeeproducten, verreweg de meerderheid uit, en vormt hare vangst 
voor den kustvisscher steeds een belangrijke bron van inkomsten. 

De 18$ visch bij deze visscherij gevangen is grootendeels uit 
ondermaatsche dieren samengesteld, die in normale tijden van de visch-
rnarkten verwijderd blijven en dan de grondstof voor het vervaardigen 
van visohmeel uitmaken. 

Sinds September 1942, worden de belangrijkste bodemvisschen 
(rog, kabeljauw, witting, tarbot, griet, pladijs, bot, sohar en tong) 
naar gewicht of maat in verschillende sorteeringen aan de Corporatie 
afgeleverd. Volgens deze werkwijze bekomen we voor de vier laatste 
maanden van 1942, volgenden uitslag, 

Gewi cht_j_ Procent. 
"groot" 9.200 8 
"middel" 42.603 35 
"klein"... 71.100 57 / 

Deze procenten moeten ongeveer dezelfde zijn bij het niet-ge-
sorteerd materiaal, 'dat voor Septe ber werd aangevoerd, de sorteering 
"klein" uitsluitend samengesteld zijnde uit on de rmaat s«hen visch, 
mogen we aannemen dat de gamaalkorder in 1942 ongeveer 57% onder-
maat s chen visch ter markt bracht. 

Bij de 172,936 kg. bodemvisschen waren de Pleuronectidae of 
platvisschen met Ï57.836 kgr. of 91$ vertegenwoordigd, te weten: 



Pladijs, 
Schar.., 
Bot.... ., 
Tong.... 
Tarbot., 
Griet.., 

Jfil o grammen 
81.324 
4Î.346 
30.690 
4.212 
158 
106 

Procent. 
47 
24 
18 
2 

91 15 ;.836 
De meest voorkomende bodemvisschen op onze kust zijn bijgevolg 

pladijs, schar, bot en tong. Van deze vier vischsoorten is het slechts 
den aanvoer van pladijs en tong die, volgens de Conventie van Londen, 
aan een ininimamaat onderworpen is en deze is voor de pladijs op 23 cms. 
voor de tong op 21 cms. vastgesteld. 

Daar het procent van do sorteering "klein" of ondejmiaatsche 
visch 57 van de totale vangst bedraagt, mogen we aannemen dat de Bel-
gische garnaalkorders in 19A2, minstens 46.355 kg. pladijs en 2.401 kg, 
tong aanvoerder, die volger s de overeenkomst van Londen, niet mochten 
geland worden. Daar de sorteering "klein" gemiddeld ±3 pladijzen en 
15 tongen in het kilogram telt, beteeirende deze aanv&er een vroegtij-
digen dood voor 603.000 pladijzen en 56.000 tongen, de tongjes die 
langs de zwarte markt oen verbruiker bereikten en wellicht de meerder-
heid vormden niet medegerekend. 

Zooals in 1941, werd de aanvoer uit iedere vangsektor ook 
afzonderlijk geboekt en hun vischrijkdom, naar het gemiddelde vangver-
mogen, van een vaartuig mot een 10 .PïC. motor in 10 uur afwezigheid 
van de tehuishaven, vastgesteld. I.v> uitslag dezer berekeningen vinden 
we op tabel 7. 
Tabel 7 •• Genaarlvisscheri.i in 1942. Visch en gamaalaanvocr, alsook 

het gemiddelde vvagvermogen voor iederen vangsektor afzon-
derlijk bepaald. 

A anv oer Ki1ogrm. 
Sektor Visch ( nmaal ' .ITiTct. 

visch 
Totaal , % PTxsëh , G-arïie. ral . T ÖT 

Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebr.-Blank 
Totaal 

52.695 
69.624 
76.400 

169.791 
241.942 
464.326 . 59 

. 222.486 
311.566 
540.801 

21 
29 
50 

15 
12 
10 

50 
43 
61 j 

• 65 
55 

i 7 1 

Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebr.-Blank 
Totaal 198.72 5 B76.060 69 •1.074.854 100 12 52 64 



Met een gemiddeld vangvermogen van 15 kgr. vrusch maakt sektor 
Hieuwpoort, voor den garnaalkorder evenals in 1941, de vischrijkste 
vangzone der kust uit, gevolgd door Oostende met 12 kg. en sektor 
Z e ebruggo-Blankenbe rgo met 10 kgr. . . 

Het is in sektor Zee brugge-Blaiikenberge dat men mee 61 kg. 
het grootste gemiddelde vangvermogen voor garnaal boekte, tegen gOlfe 
in sektor Kieuwpoort en 43 kg, in sektor Oostende, 

Visch en garnaal te samen gerekend komt sektor ̂ eebrugge-Blank® 
"berge met 71 kgr. op de eerste plaats, sektor Fieuwpoort volgt met 
6 5 kg. en sektor Oostende met 55 kgr. 
B.Bodemvlsschcrlj met grooten bordentre.il, 

In 1941 waren er weinig vaartuigen, met den vistrhtreil uitge-
rust, maar zooals reeds aangehaald, gaf de zeewaartsche uitbreiding 
der vangzone aanleiding tot een ruimer gebruik van dit vischtuig. 

Bij deze visscherij hebben we uitsluitend met bodemvissohen 
te doen slechts kleine hoeveelheden haring worden door den. gewonen 
bordentreil buitgemaakt. Daar de mazen van dezen treil grooter dan 
deze van hst gamaalnet gebreid zijn zwemt de garnaal er doorheen 
en wordt er evenmin garnaal door do trailers aangevoerd. 

Hot zijri vooral de scheepjes die de bodem visscherij beoefenen 
Bij deze visscherij werd in 1942 een totaal van 1.738,989 kgr. zee-
producten buitgemaakt. Y/at den maan de li jkschen aanvoer en gemiddeld 
vangvermogen (10 PK.motor in IOu.afwezigheid) der treilers betreft, 
zie tabel 8. 



Tabel 8. Treil visscheri;) in 1342: Aantel vangsten, gewicht en gemid-
deld vangvermogen (eenige vangsten voor rekering van de 
Wehrmacht niet inbegrepen). 

Maand Aantal vangsten Gewicht in Kgr. 
Gemiddeld 
vangvermogen 
in kgr. 

I 

April 83 18.396 49 
Mei 768 346.281 101 
Juni 81S 293.711 86 
Juli 756 204.347 60 
Augustus 651 187.679 52 
September 569 127.616 55 
October 1.080 313.127 90 
November 1.098 291.477 92 
December 20 2.355 

! * 

1942 6 .023 1.788.989 77 1 

Opgemerkt dat gedurende de maanden Januari, Februari en 
Maart niet op bodernvisschen werd uitgevaren. Het geldt hier dezelfde 
redenen als deze die we voor het laattijdige intreden van het garrxaal-
seizoen aangaven: koude en langdurige winter, loonend haringseizoen. 

Eveia&ês voor de garnaal vi s s ene ri j werden vangsten, gewicht 
en gemiddeld vangvermogen voor ieder vangsektor en maand afzonderlijk 
berekend. Het zijn deze gegevens die we op tabel 9 aangeven 
Tabel. 9. Treilvisscherij in 1942 : Aanvoer en gemiddeld vangvermogen 

(10 PK. motor in IOu. afwezigheid) voor de drie vangsek-
toren en iedere maand afzonderlijk bepaald. 

Maand Aanvoer in kgr. i Gemiddeld vangvermogen Maand 
Nieuwpoort (Oostende . Zeeb-Blank . jïieuwprt .Oostende .Zeeb.-Blan 

April 18.396 0 0 49 0 0 
Mei 129 .330 20.005 196.866 88 108 III 
Juni 96.771 15.406 183.534 70 71 100 
Juli 91.578 28 . 528 84.240 63 54 59 
Aug. 115.349 17.330 55.000 48 39 71 
Sept. 39.689 19.188 68.740 47 48 65 
Oct. 135.141 69.620 110.367 i 101 88 79 
Nov. 102.672 51.529 137.276 1 107 90 85 
Dec. 52 0 2.302 87 0 31 
1942 728.979 221.685 838.326 i 71 ! 84 

Het is in sektor Zeebrugge-BIarikenberge, dat de treilers 
met 838.326 kg. of ^7$ van 'jen totalen treilaanvoer, de* grootste 



vangsten boekten, gevolgd door sektor Nieuwpoort met 728.279 kg. of 
41% en sektor Oostende met 221.685 kg. H zij nauwelijks 12%, 

Bij .afzonderlijke beschouwing van het gemiddelde vangvermogen 
voor iedere maand (zie tabel j en 9) moeten we vaststellen dat onze 
kustwateren, niettegenstaande het hier vooral over sedentaire visschen 
gaat, niet altijd eVen vischrijk zijn. Bewust gemiddelde is inderdaad, 
in den tijd, aan belangrijke afwisselingen onderhevig. Zoo boekt men 
gedurende de zomer- en wintermaanden bij een zeer laag vangvermogen 
een geringen aanvoer, terwijl in lente- en herfstmaanden, bij een hoog 
vangvermogen, rijke vangsten werden aangevoerd. 

Wat de samenstelling (verschillende vischsoorten en sorteerin-
gen) der vangsten betreft, zie tabel 10 

Soorten Sorteering 
Groot 'Middelm. 

K v . : 
Klein 

.ÏÏIët ge-
sorteer-
de visch 

L 

Totaal Procent 

Zsnd « r - , • 

Doornhaai -e* 
Zeehond 16.237 16.237 0.9 
Ruige <m. -, 

Gladderog e>v 
84.361 Vleet 36.679 22.733 2.708 22.241 84.361 4.7 

Pijlstaart 35 35 0 
Poor 10.728 10.728 0.6 
Koningvisch / 8 8 0 

Botskop 214 214 0 

Knorhaan en 
Roodbaard 129 160 II 1.895 2.195 0.1 

Kabeljauw 6.975 10.754 2.343 169 20.241 I.I 
Witting en 

Steenpost 137.592 7.44-2 538 31.396 176.968 9.9 
Tarbot 433 178 4 1.206 .1.821 0 . 1 

Griet 2 57 918 1.175 0 . 1 

Schol (pladijs > 158.925 84 .6 54 17.815 191.716 ; 53.110 2 5.4 
Bot 3.918 1.472 281 46.167 51.838 2.9 
Schar(schul) 41.42 5 32.303 47.456 90.568 211.752 II .9 
-Schol, Bet, Scha: " . 

(I 323.741 40 5.52 5 729.26G 40.8 
Tong 7.646 6.321 7.866 100 21.933 1.2 
Andere Bodemviï > . 7.054 7.054 0.4 
Haring 

• 
I I 

Sprot ' . , » ; 48 48 
Kreeft 3 3 

Totaal 393.722 489.758 484.804 420.704 1.788.989 
(0 Mfw^d souŵ t̂'eiJ-uJjf (,<4 •/. otÛ f, % oâ a/u > 7, • . 



Naar de ontleding van tabel 10, maakten pladijs, schar en bot 
bij de treil - sooals bij de ga maal visscherij j verreweg fie voornaam-
ste vischsoorten uit. Hunne vangst en procent bereikte inderdaad: 

Kilogram Procent. 
Pladijs 919.840 51 
Schar 423.239 24 
Bot 102.8b7 6 
't zij te zamen 1445.966 of 61$ van den 

totalen aanvoer der treilers. 
Wat het gesorteerd materiaal betreft bekomen we vol/enden uit 

slag: Kilogram Procent. 
"Groot" 393.722 29 
"Middel" 439.758 36 
"klein" 434.804 35 

Totaal 1368.284 100 
Opgemerkt dat de sorteering "klein" bij de treilers 35$ bereikte en 
dus veel lager staat dan bij de garnaalkorders, waar het 575 bereikte 

Om volledig t-; zijn dient het totale gewicht, op tabel 10 ver 
meld met 88.131 kg. verhoogd. Het gaat hier over vangsten die recht-
streeks aan de Wehrmacht werden geleverd en waaromtrent we de noodige 
inlichtingen niet verkregen, om ze bij de vangsten va:, tabel 10 te 
rekenen. Be totale treilvangst bedroeg bijgevolg 1.877.120 kgr. 
C. Haring en sprotvisschcrij (strandvisscherlj niet inbegrepen). 

In 1942, bedroeg de sprotvangst op onze kust 722.862 kg. en 
de haringvangst 18.505.827 kg. (aanvoer in Jan. Pebr. Maart en Dec. 
1942) omtrent het verloop van de haringvisscherij, zie verslagen 
dienaangaande. 
D. Stran d.vis s oho rij . 

De uitbating van het strand bracht in 1942, niet minder dan 
482.806 kg. visch en garnaal op. 

Hier volgt oen opgave van den aanvoer in kilogram voor ieder 
bepaalde str-ndplaats afzonderlijk. 



Tabel 11. Strandvisscherij in 1942 i Aanvoer in kilogram en procent 
voor iedere herkomst afzonderlijk vastgesteld. 

Herkomst . Garnaal . Visch , Totaal .Procent 

De Panne 11.307 173.647 184.954 38 Koksij de 11.997 87.188 99.185 20 
0 o s t dui nkarr ke 4.671 20.080 24.751 5 Middf lkerke 2 .277 20.124 22.401 5 Breedene 3.173 54 3.227 1 
Blankenberge 7.459 fc55.631 63.090 13 Heist 16.996 ' 67.917 84.913 18 

Totaal 57.860 42.641 482.521 100 
Procent 12 88 100 

De Westhoek (De Panne,Koksijde,Oostduinkerke,Middelkerke) le-
verde 68 procent van de door de strandvisschers aangebrachte vissche 
rijprodueten, tegen 32 procent door den Oosthoek (Breedene,Blanken-
berge ,Heist) . Do garnaal is slechts voor 12$ in de strandvisscherij 
begrepen, zoodat deze visscherij voor 80'/ op de vischvangst steunde. 

Nadere inlichtingen omtrent de samenstelling der vangsten vin-
den we op tabel 12. 
Tabel 12; Strandvisscherij in 1942: Samenstelling der vangsten en 
belang van iedere vischsoort in procent uitgedrukt. 

Soorten Kilogram Procent 
Zeehond 10 
Rog 6 
Haring 20Ç.251 4279 
Sprot 173. '270 35.9 
Knorhaan 4 — 

Kabeljauw 27 -
Witting 4.468 0.9 
Griet 5 — 

Pladijs I.6I5 0.3 
Bot 92 

7.4 Schar 35.854 7.4 
Tong 56 -

Garnaal 57.880 12.-
Varia 1.983 0.4 

Totaal: /, 82.521 99.8 



Bij de strandvisscherij komen slechts drie vischsoorten tin 
aanmerking, te weten: haring met 42,9%, sprot 35,9% en schar 7,4a> 
B,Soheldevisscherij. 

In 1942, bedroeg de buit der Scheldevisschers 1.761,526 kgr. 
vigecherijproducten die 8.395.371 frk. opbrachten. 

De mosselkweekerijen brachtcn daarbij nog 475.080 kgr. mosse-
len op. De vischsoorten door de Scheldevisschers aangevoerd waren de 
volgende: paling, 541 kg. Bliek (jonge haring) en sprot, 152.398 kg, 
spiering 17.139 kg. bot 1.643 kg. schar 135 kg. Garnaal 171.674 kg. 
krab 20.726 kg. haantjes 113.187 kg. en spuitvisch 137.676 kgr. 

De Scheldevloot telde einde 1942, 76 vaartuigen, w.o. 52 
motor en 24 roei- of zeilbooten. De visschersbemanning telde 214 kop-
ffAMSNVATTING £11 GEVOIGIBEKKIHGEH. 

1°. Aanvoer. 
In 1942 brachten onze zeevissohers in 't geheel 22.544,457 kg. 

zeeproducten ter markt: 17.583.223 kg. uit de Belgische kustwateren 
en 4.961.234 kg. (meestal haring) uit de Pransche wateren. 

Voor hoeveel iedere visscherij bij dezen aanvoer tusschen-
kwam wordt op tabel 13 aangeduid. . 
Tabel 13. Belgische seevisscherij in 1942: gewicht en opbrengst in 

procenten uitgedrukt. 

Visscherij, Gewicht kgi i Waarde 

5 ) 
8 ) 
3 82 
2 

34.98G.7I0 
4.154.862 

138.665.131 
3.742.339 

100 181.549.042 

% 

19 
3 
76 
2 

Garnaalkorders 
Treilers 
Sprotvisscherij 
Haringvis s che ri j 
St randvis s che ri j 

1.074.654 
1.788.989 

722.862 
£8 . 503 . 827 

482.521 
22.573.053 100 

Dat onze visschers een gulden tijd doormaken, blijkt uit de 
ontzagelijke aanvoer en opbrengst. Inderdaad een aanvoer van 
22,.090„532 kg. (strondvangston niet inbegrepen) en een opbrengst van 



177.606.703 frk. bettekent een jaarlijksche vangst van 76.174 kgr. 
per vaartuig (290) en 20.360 kgr. per visscher (1085)% De jaarlijksche 
opbrengst bereikte 613.124 frk. per vaartuig en 163*9 50 frk* per 
visscher. De haringvangst leverde 76$ van de opbrengst op, zoo dat 
zonder haring onze visschers maar karig zouden bedeeld geworden zijn. 
2. Gamaalvisscheri j. 

In 1942 bedroeg.de garuaalaanvoer 538.37 5 kg. of 39$ minder 
dan in 1941. Deze geweldige inzinking vindt gedeeltelijk haar uitleg 
in de aanzienlijke uitbreiding van de treilvisscherij op bodemvis-
schen, waardoor de jaoht op garnaal in sterke mate afnam. Het aantal 
garnaalvangsten slonk inderdaad van 12.821 tot 9.200 't zij 
3.619 vangsten minder dan in 1941. 

Daar het gemiddelde vangvermogen bij de garnaalkerders licht-
jes vermeerderde kan er ook geen sprake zijn. van overbevi ssching. 

57$ van de garnaalvisohjes behoorde tot de sorteering "klein" 
Dit procent staat merkelijk lager dan dat, door Professor Gilson, in 
1932-33 vastgesteld, wanneer het, naar gelang de vischsoort, tusschen 
65 en 95> schommelde. Dit verschijnsel raag als zeer bevredigend be-
schouwd worden en duidt aan dat d< gamaalkorders de te kleine visch-
jes terug overboord gooien. 

De garnaalvisschers blijven niettemin groote verdelgers van 
onderrcaatschen vis oh en zoodra de vrede terug zal ingetreden zijn z a! 
men onmiddellijk tot de reglementeering van deze visscherij dienen 
over te gaan, 

Bodemvisscherl,i . 
Zoolang de kustzone, voor alle visscherijbedrijf, slechts 

tot op 3 zeemijlen van de trust toegankelijk bleef, kon er enkel in 
sektor Nieuwpoort nl, in het Westdiep, op visch worden j acht gemaakt. 
Voor de Oostendsche, Blankenbergsoht* en Zeebrugsche vissohers bestond 



er in zoo'n nauwe kuststrook geen andere keuze dan op garnaal te varen. 
In'1942 werd nochtans, door de plaatselijke Duitsche Overheid 

een stilzwijgend®toelating verleend om de territoriale wateren enkele 
mijlen te overschrijven. Hierdoor kwamen nu rijke vischgronden in 
't bereik*'' te liggen van de vischtuigen. De uitbating dezer gronden 
loonerder zijnde dan de garnaalgronden, werden alle vaartuigen, waarop 
zulks eenigszins mogelijk was, met den bordentreil uitgerust om deA 

bodemvisscherij te beoefenen. Zulks was het geval voor al de scheepjes 
en ook voor menige boot, zoodat, einde 1942, nog slechts weinig vaar-
tuigen met de gamaalvisscherij bemoeid waren. 

Het procent ondermaatsche visschen, door de treilers aange-
voerd staat veel lager dan dat door de garnaalkorders, 35$ in plaats I 
van 57$. Hiermede is aangetoond dat een net met groote mazen minder f 

\ ondermaatsche visschen gevangen houdt dan een met kleine mazen en heij 
voorschrijven van grootere mazen een degelijke maatregel is ter be-
scherming van de ondermaatsche visscherijproducten. 
4. Sprotvisscherij. . 

Sedert den oorlog blijft de opbrengst der sprotvisscherij 
onder het gemiddelde. Deze povere uitslag is grootendeels te wijten aan 
de beperkte vrijheid, waarover de visscher in de huidige omstandighedej 
beschikt, bij het opzoeken der vischgronden. De rijke haringvangsten 
zijn ook niet vreemd aan het geringe rendement van de twee laatste 
sprotseizoenen. Gezien de moeilijke omstandigheden en het gebrek aan 
personeel was het niet mogelijk een biologisch onderzoek omtrent de 
sprotconcentratien, zooals dit voor den haring geschiedt, in te stelle 

Gezien; De Visscherijtechnicus, 
De Directeur, C.Gilis, 
A .Eberhardt 


