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KANTTEEKENLVGEN 
Het is zeker onvoorzichtig iemand uitslui
tend naar zijn uiterlijke gedragingen t..e 
beoordeelJen. De spreuk « Waar het hart van 
vól is, loopt de mond van over » is een pa
tente leugen, want zeer weinig menschen 
loopen met hun innerlijke gevoelens te koop. 
Dat is ten andere maar goed ook. 
Nu zou het, als handelaar. toch wel bijzon
der onbehendig zijn het belang van de uiter-. 
lijke vormen te gaaJ3. onderschatten. Laat 

. uw uiterlijk gedrag uw innerlijke hoedanig
heden trouw weersp:eg-elen en uw kleine ge
breken bemantelen. 
Vandaag willen wij wijzen op een der voor
naamste qualiteiten welke een handelaar 
moet bezitten en die steeds naar buiten 
moet stralen, nl. de voornaamheid. 
De stuwende kracht in dezen . behoort vooral 
het besef te zij'n ee~ levensnoodzakelijke 
rol te vervullen in de samenleving, een pion 
te zijn op het schaakbord van 's lands be
stwanskansen. Het past dat gij geheel door
drongen zijt van het verheven karakter van 
uw taak ten opzichte van de algemeene be
voorrading. Hoe men de zaak ook be
schouwe: de verdeeler van levensmiddelen 
neemt altijd - en thans vooral - een . ver
trouwenspost waar. Hij behoort zicll daar 
ten vonè waardig van te toonen. Die waar
digheid omvat. eerstens de . eerbied ten ·op
zichte van de bepalingen der uitgevaardigde 
reglementeering, wier trouwe naleving de op~ 

_perste voorwaarde is voor het algemeen wel· 
zijn. 
Maar dat gevoel van waardigheid moet U 
ook helpen om den reohten toon te vinden 
in uw betrekkingen ten overstaan van uw 
klanten. Geen valsch neerbuigende knipmes
beleefdheid; die doet maar hinderlijk aan ~:;n 
geeft den Vlerbruiker op de zenuwen. Gij 
kunt zeer goed vriendelijk, welwillend en 
behul!)2aam zijn zonder kruiperig te worden. 

* ~or het feit dat ook op gebied van visch 
een str~nge ranstsoeneering van kracht is en 
dat iedere huisvrouw thans een beetje visch 
kan-verkrijgen, meenen vele vischverkoo· 
pers, dat zij de klanten, die bij hen 
komen koopen, een groote gunst bewijzen. 
Wij hebben zelf reeds moeten ervaren· hoe 
sommige vischverkoopers eerder onbeleefd 
waren bij de bediening en klanten op een 
botte wijze te woord stonden. 
Dat onze lezers ons toelaten den hartdelaars 
die derwijze handelen te zeggen dat zij on
gelijk hebben. Het principe dat in iederen 
handel geldt is aan den eventueelen koopers 
den indruk te geven dat men tevreden is 
ben in den winkel te zien en dat men alles 
doet om hen te bevredigen. Daaraan her
kent men een gewiekst handelaar. 
Wij weten overigens dat de goede handelaars 
talrijk zijn in ons beroep. Maar naast de 
goede zijn er die zich niet de geringste 
moeite getroosten om hun verkoopsq'ualitei
ten te doen gelden. 

* Als gij in aanraking komt met agentJen van 
de Oontrólediensten, moogt gij nooit uit het 
oog verliezen dat die menschen een zwaar, 
een lastig en een delicaat ambt uit te oefe
nen hebben. liet past u niet. hen nukkig en 
on willig te woord te staan. Daardoor maakt 
gij hun taak dubbel zwaar en, wat erger IS, 
gij wekt hun wantrouwen Óp! En dat kan 
niet anders dan in uw eigen nadeel uit
_vallen. 
Wordt gij, wat wij niet hopen, betrapt op 
een onregelmatigheid, hoed er U dan voor 
uw wrevel in on..Jetamelijke bewoordingen te 
uiten. Denk er dan wel aan dat, wie plichtig 
is, door woede niets redden kan en... wel
licht zijn zaak heelemaal bederft. 
Zich waardig te gedragen is een schoone 
kunst, .want niets siert den mensch zoozeer 
dan juist de voornaamheid· in zijn en han-
delen. · 

• 

MEDEDEEL IN GE-N Zooals onze lez;ers weten werd er een besluit 
in · zake het electricHeitsverbruik getroffÊm. 
De goede tijd, toen men volop de lichten 
k<l!l aansteken is voorbij. Men moet er dus 
op letten op dit gebied de reglemen:teering Mededeelingen 

~ 
./ 

Wij vestigen de aandacht van 
onze lezers op het feit dat al onze 
berichten ons van officieele 
bron worden toegezond.en. Wij 
hebhen het altijd op prijs gesteld 
uitsluitend mededeelingen in 
te lasschen welke.de goedkeu
r in g weg d rag e n va n d e h o o f d
groepeering « Visch en Vissche
r ij producten ». 

De haring zal voor vele kleine lieden een 
uitkomst zijn om tijdens de feesten van de 
jaarwisseling een mooie smakelijke viseh
schotel op te dienen. 

Te Duinkerken .. r 
~ 

Dit jaar ook heeft de hoofdgroepeering 
« Visch en Visscherijproducten » de toela
ting bekomen voor een aantal Belgische 
vaartuig-en, de haringvangst van uit de 

na te levèn. · 
Voortaan is het verboden lichtreelamen te 
laten werken. Verder mag de kracht der 
verlichtingstoestellen de 5 watts per yie:
kanten meter niet overschrijden. 

Zilvervossen en visch 
Jl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Fransche haven te beoefenen. De teelt van zilvervossen, waaraan in zw~
den op zeer breede schaal wordt gedaan, in 
zooverre zelfs dat hij jaarlijks ten minste 
3.0 millioen kronen opbrengt, stelt thans aan 
de Zwed.en een zeer ernstig prOibleem. MBll 

dient nl. te weten dat de zilvervos een groot 
verbruiker is van visch en dat hij zelfs vis~ih 
absoluut noodig heeft om in goede gEzond
heid te blijven en om zijn pels schitterend 
schoon te houden. De bevoorrading in visr,h 
. dan voor al deze vossen. stelt dus een zeer 
. ernstig voedingstprolbleem dat thans OiP een 

Sla onze inhoudstafel op ! 
~ 

Op blz. · 8 vinden omz;e lezers de inhouds
tafel van 1943. Op systematische manier 
werden ·de m'eer dan 500 bijdragen en me
dedeelingen geclasseerd welke wij in de 
voorgaande 12 nummers hebben gepubli
ceerd. · 
Dit zal U toelaten een welkdanige stof on
der <;ie. con·esPQndeerende 11Jbriek te vin
den; wie de inhoudstafel opslaat krijgt aï
zoo een nauwkeurig idee over de talrijke 
in ons blad behandelde vraagstukken. · 
Het is, meenen wij, niet van belang ont
qloot, dat de lezer een welkdanig artij;:el in 
de desbetreffende rubriek terugvindt; zoo
wel uit technisch Jl..IS uit documentatieoog~ 

Een overvloedige documentatie ! 

punt. Wij nemen ten andere de gelegenheid 
te baat er onze lezers aan te herinneren, dat 
wij ons altijd gelukkig achten hun gedach
ten te kennen over ons blad, dat voor hen 
is bestemd. Wij blijven ter hunner beschik
king om een of andere. stof voor hen te be
handelen 

De haringcampagne 
, volop · aan gang 

~ 
De haringcampagne 1943-44 is volop aan 
gang. 
Zoowel visschers, detaillanten en verbrui
kers zullen er goed bij varen. 
Het is op 2 December ll. dat de eerste haring 
te Oostende werd aangebracht. 
De aanvoer is geconcentreerd in de havens 
van Nieuwpoort en Oostende, die tot nu toe 
ongeveer van dezelifde beteekenis zijn. 
Dit wijst er dus op dat voor het oogenblik 
de haringsCholen voor onze kust aanwezig 
zijn, juist als verleden jaar. 
Van 2 tot 7 December, werd reeds meer dan 
1 milHoen kg. haring gevangen en in de twee 
hooger vernoemde havens aangevoerd . 

Vier ploeg·en werden reeds aangeduid die, 
vóór enkele dagen, hun onderscheidelijke 
thuishaven hebben verlaten, om gedurende 
het haringsernoen, dit is ongeveer tot de 

helft van Ma.art, Duinkerken als 
ven te hebben, en van uit deze haven ûe 
haringsoholen, die zich gewoonlijk mèest op 
de Fransche kust ophouden, te bezoeken. 
De reeders, die reeds he;. vorige jaar van uit 
Duinkerken de haringvangst uitoefenden, 
hebben den wen.sch uitgèdrukt om dit jaar 
terug te mogen gaan. 
Zoo staan dit jaar weer versclleidene « ve
teranen » van. het vorige jaar op de lijst. 
Ook werden enkele nieuwe groote vaar
tuigen en met sterken motor, aangeduid. 
De bemanning vergezelt de schepen. Wie 
niet in het bezit is van een vrijgelei
debrief of van een pasport, kan geen aan
spraak maken op rantsoeneeringszegels. De 
bemaJJning zal genieten van het zwaar ar-
beidersrantsoen. · 
De bevoorrading in motorbrandstoffen zal 
gebeuren door bemiddeling van dhr. De Zut
tere. oe mazout zal 'geleverd worden in va
ten; iedereen moet zich wenden tot zijn ge
wone leverancier voor het bekomen van twze 
ledige vaten. 

Beperkt electricite itsverbruik 

De zilvervossen hebben ook hun. 
« vischkaart ». 

zoo eenvoudige als radicale wijze werd opge. 
lost. De zilvervossen hebben zooiets als een 
« vischkaart » gekregen. Om :het juister te 
zeggen, met het oog op de bevoorrading van 
zilvervossen, worden thans aan hun eige
naars ·Speciale vischverloven uitgereikt; 

De haringkaart wordt ook 
in Groot-Brussel uitgereikt 

~' 
Gevolg gevend aan een verzoek van de 
kleinhandelaars van Groot-Brussel, zal 1e 
haringkaart ook· in de hoofdstad in zwang 
worden gebracht. 
Deze kaart zal uitsluitend dienen voor den 
verkoop van -versche, gerookte, gezouten of 
ingelegden haring. 
De viwhzegelboekjes blijven" in zwang voor 
al de andere visscherijproducten. 
De haringkaarten werden in den loop v~ 1 

December aan de verbruikers, door de ge
meentelijke bevoorradingsdiènsten uitgereikt, 
zij zullen in zwang treden zoodra verdeelin
g·en met groote hoeveelheden vereischt wor
den. 
Zoodra de verbruiker in het be?:it is van 

Opgepast dat men àen stroom niet afsnijdt! zijn haringkaart, moet hij zich tot den klein-
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handelaa:r wenden bij wien · hij zich heeft bond -of niet,- door de vakgroepeering. aan de 
laten inschrijven, voorzien van voorme:de hoofdgroepeering medegedeeld worden. 
. haringkaart en van zijn vischzegelboekje. De vakgroepeering, van haar kant, verwit
De kleinhande~aar stempelt de hming·kaa.rt tigt de beroepsbonden indien een van haa:r 
af en geeft deze dadelijk terug aan den ver- leden een straf opgeloopen heeft, opdat deze 
bruiker. Hij mag daarvoor geen enkele be- laatste het eventueel verweer op haar be-

-taling eischen. roep. zou kunnen voorbereiden. 

De begrafenis . 
van de slaèhtoft:ers 

van de « Stella Maris » 
Jl 

Dinsdag 30 November had te Oostende de 
begrafenis plaats der drie leden van de be
lllail,!ling van de 0. 117, « Stella Maris » 
vergaan op 2 . November. De lijken werden 
door de zee op het strand . geworpen. 
Het betreft hioer de hh. Alfred Deley, ma
troos, Jozef Huys, motorist, en Jacques 
Brackx, jongen. 

Een groote ingetogen menigte vergezelde 
den lijkstoet. 

0. 320 op een wrak gelnopen 
Jl 

Deze proeeduur zal niet van toepassing zijn 
voor de overtredingen welke door de admi
nistratieve re~htsmacht dienen beteugeld te 
worden. 

Kortom, voordat de hoo:lidgroepeering « Visch 
en Visscherijproducten » een tuchtbeslissing 
neemt, zal de vakgroepeering « Reeders en 
Reeders-Visschers » haar zienswijze in het 
geval aan de hoofdgroepGering doen kennen. 

De hoofdgroepeering zal dus ill laatste ins
jnstantie beslissen. 

Een haai gevangen 
in Nederland 

~ 
T~ Lioessens; een.klein plafltsje in Friesland, 
is over kort een haai gansch onvoorzien op
gedoken. Twee landbouwwerklieden ontwaar
den hem toen zij over den dijk stapten P.n 
dadelijk deden zij hun best om hem te pak
ken te krijgen. 

Aanvoer en verdeeling ·. 
gedurende November 1943 

Jl 
De aanvoer was gedurende · November ge
ring. De totale opbrengst bedroeg slechts 
één derde van deze in October. A ·leen ge
durende Juni, Juli en Augustus wetd dit 
ja.ar minder aangevoe1rd. · In ;vergeliiking 
met vorig jaar, was November 1943 een 
slechte maand;· dit is vooral· te wijten aan 
het uitblijven van de sprot, waarvan alleen 
in De Panne een duizendtal kg. gevangen 
werd. · 
Het mag wel eigenaardig heeten dat deze 
achteruitgang evenredig was voor de kust en 
de Schelde 
Aan de kust is de garnaal om · zeggens ver
dwenen. Slechts 71 kg werden aangevoerd 
(aan de Oostkust). De aanvoer van de visch 
is op de helft gevallen. Sprot werd, zooa's 
gemeld, heel ·weinig gevangen, wijl de mos
selen met 50 % verminderd zijn. Vooral te 
Oostende is de aanvoer gevoelig verminderd 
(van 5 naar 1), terwijl De Panne meer op
bracht als vorige màand. 
Wat de Scheldè. betreft, .zóówel Antwerpen 
als Boekhoute, verminderden on:gevèer met 
één derde. Te Antwerpen werd slechts 2 ton 
garnaa· aan wal gebracht, tegen 14 de 
vorige maand. 
Voor de verdeeling werd er getracht zooveel 
mogelijk de centra die achterbleven op het 
hen toegekend _quantum, terug orp hun nor
maal peil te brengen. Er werd ook naar de 
meeste streken van het land visch gezonden, 
maar vooral naar de groote sted-en Antwer
pen, Brussel. Alleen Limburg kreeg niets. 

. De Scheldeproductie ging uitsluitend naar 
Gent, Antwerpen, Aalst (mosselen), Boek
boute en nàar de bewerkers <lillantjes). ' 

~6 DECE~BER ,1943. 

» 'toebereid, ofwèl geroosterd, gebakken of 1n 
>> de pa.n ·gebraden worden. Onnoodig er vet. 
» stoffen aan toe te voegen . 
.» Best van al zal men de haring in de pan 
» braden, er een geutje water bijvoegen en 
>> gedurende het braden een deksel op de 
» pan zetten. 
>> Deze haring moet dadelijk gegeten wor
» den, want hij is slechts lichtjes gezouten 
>> en dus niet voor. bewaring geschikt. » 

Sprot 
44 

Dit jaar werd er practisch geen sprot aan
gevoerd. Maar heel waarschijnlijk. - én de 
eerste resultaten hebben ons niet tE~l(lur. g~ 
steld - zal dit nadeel rijkelijk gecompen
seerd worden door eeri overvloedigen aan
vier van haring aan de kust. 

De vischerij 
in de Schelde 

-~ 

'· 

In verband met de Scheldevisscherij, her1n• 
neren wij aan een beschikkng getroffen docr 
den admiraal in Nederland, op 2~ Septem~ 
ber 11.: 
Bij -de uitoefening van de visscherij op de 
Schelde, is het den Nederlandsehen vis
schers verboden de Nederlandsch-Belgische 
watergrens te oversohrij(len . 
Den Belgisohen visschers wièr ·thuishaven 
gelegen zijn tusschen Antwerpen en de Bel-

Op 16 dezer is het vaartuig 0. 320 der Ree
derij « Armement Ostendais >> ter hoog
te van Nieuwpoort, en bemand met 1 schip
per, 3 matrozen en 1 scheepsjongen op een 
wrak geloopen eri werd zijn rowp gescheurd. 
Dadelijk werd door twee andere vaartuigen 

\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gisch-Nederlandsche watergrens, is het bin
:: neniaopen van Nederlandsche havens en ~et 

hulp gelJoden en kon de 0. 320, cla zwaren 
arbeid, door de hulpbiedende bemanning op 
het droge gelegd worden. De gansche be· 
manning werd ongedeerd opgeplkt, en zon
der verdere moeilijkheden aan wal gezet. 
Men hoopt het beschadigde vaartuig 

I 
I 

~I. 

Een onverwachte vangst. 

Gerookte zoete haring 
~ 

binnenkort weder vlot te kunnen brengen. Dat ging eohter niet zonder moeilijkheden, 
temeer dat de haai zelf een der mannen 

Wij vestigen de aandacht der verbrui
kers op het feit dat, wat gerookte haé 
ring betreft, er voor het oogenblik uitslui~ 
tend bruine zoete hariifg verkocht wordt. 
Om de verbruikers uit te leggen of te ver
duidelijken op · welke manier deze haring 
moet bereid worden, zullen er in alle viseh
winkels affiches uitgeplakt worden. Deze af
fiches zijn als volgt opgesteld: Tuchtmaatregelen 

tegenover Reeders 
en Reed ers-Visschors 

4t 
Ten einde alle daden van wiilekeur uit te 
schakelen en. haar bestraffing doelmati-g te 
kunnen doorzetten, heeft de hoofdgroepee
ring « Visch en Visscherijproducten » · be
sloten de volgende proeeduur te volgen in
geval een overtreding. ten laste van een ree
der of een reeder-visscher vastgesteld wordt. 
Alvorens een straf uit te spreken ook te
genover een producent, zou de hoofd
groepeering het advies inwinnen van de vak_ 

' groepeering. De ·vakgroepeering zou dit ad
vies in den kortst mogelijken tijd overmaken. 

De op dit advies door de hoofdgroepeering 
uitgesproken· straf, wordt aan den belang
hebbenden per aangeteekenct schrijven be-
kènd gemaakt; afschrift daarvan wordt ·ge-
zonden aan de .vakgroepeering;·. 

Indien veertien dagen, na de bekendmaking, 
door betrokken produc·ent geen beroep bij 
de hoofdgroepe_ering, of· bij de scheidsrechter
lijl{e commissie aangeteekend wordt, wordt 
de straf toegepast wann~er .het om een 
schorsing gaat, (boeten worden dadelijk toe
gepast). 

Het aanteekenen van dit beroep, zou door 
den betrokken producent, langs zijn beroeps-

aanviel. Deze gelukte er echter eindelijk m 
het roofdier met bijlslagen af te maken. 
De haai woog ongeveer 200 kg en werd naar " Heden verkoop van geroo,ll:te zoete haring. 
Amsterdam overgebracht. » Gerookte zoete haring kan ofwel warm 

De Vakgroepsering « Kleinhandelaars » 

~ 
De vakgroepeering 
staat thans officieel. 

Kleinhandelaars » be-

De h. Blaret, vischkleinhandelaar te Brussel, 
13, rue de la Paix, werd inderdaad door dhr. 
Meeuwissen, carporatieleider, officieel Rls 
d.d. voorzitter der vakgroepeering aarigeste1.d. 
Dhr, De Pues, viSChkJèinhandelaar tè Scllaer-. 
beek, werd tot secretaris der vakgroepeering 
aangesteld. 
Tegelijkertijd werden de verschillende afge
vaardigden in de volgende centr·a, zoowel 
voor de vischwinkeliers als voor de· viseh
kleinhandelaars op de openbare markten, 
aangesteld. · 
Wij geven hieronder de. samenstelling van 
deze afgevaardigden: 

a) Vischwinkeliers. 

Gent: 0. Meersschaut, Hundelgemsche stwg 
269, Ledeberg; 

Antwerpen: F. Aerts, Lange zavelstr. 109, 
Antwerpen; 

Brugge E. Verhelst, Langestraat, 107, 
Brugge; 
Limburg: L. Leuris, Naamsebestraat 7, Sint-

Truiden; . . 
Oostende: 0. Pieters, ,Leffingestraat 174, 

oostende; 

Üége : A. Fauconnier, 23, rue du Pot d'Or, 
Liége; 

Namur: J. Maes, 54, rue St-Nicolli.s, Namur. 
Mons: ._A. Declercq, 14, rue d'Havré, Mans. 
Charleroi : Mme Claeys-Cranshoff, 19, rue 

Jean Teugels, Charleroi. 
Brussel: Nog aan te duiden. 
b) 'Marktkramers. 
Gent: A. Marien, Beeldhouwerstr. ))8, Sint

Amandsb"erg-Gent; 
Antwerpen: L. De Pré,_ Aal;rnoezenierstr. ö6, 

Antwerpèn; · 
Brugge: G. Verregas, Braani bergstraat 11, 

Brugge; 
Brussel : P. Persegael, Groeninghestraat, 

17, Brussel. 
Aldus werd,' dank zij de nauwe samenwer
king tusschen de hoofdgroepeering « Visch 
en. Visscherij.producten », den sector << :Ian
del en Distri-butie » en dhr. Blaret, voor het 
eerst een werkelijk heel het land omvattende 
bei·oepsorganisatie der vischkleinhandelaars 
opgericht. · 
Wij zijn er van overtuigd dat deze orgalll
satie de beste vruchten zal afwerpen voor 
het beroep en bij onze kleinhandelaars an
derzijds een juister begrip zal bijbrengen 
voor de noodwendigheden der huidige mark
tordening. 

contact zoeken met Nederlandsche visschers 
en vaartuigen van allerlei aard verboden. 
Zij moeten zich voortaan .bij elk overschrij~ 
den van de watergrens voor inklaring ' èn 
controle aanmelden bij den Nederlandsehen 
post in Bath. Bij het aandoen van een nood
haven moet zich de kapitein onmiddellijk 
melden bij het naast bij zijnde . hureau van 
de V.G.A.D. 
Overtreding van deze beschikking wordt, 
overeenkomstig par. 7 van de verordening nr 
100/41, gestraft met gevangenisstraf, in ern
stige gevallen ook met tuchthuisstraf tot 
vijf jaar. ~ 

Bericht 
aan de · vischdetaillanten 

te Brussel ., 

Jl 
Door de papierschaarschte is het niet altijd 
mogelijk iederen detaillaritafzonderlijk alle 
nuttige inlichtingen te verstrekken. Derhal
ve zullen alle belangrijke berichten worden. 
uitgeplakt in het lokaal van de Vischhandel
vereeniging Kareelkaai, 66, Brussel. 
De vischdetaillanten hebben .er dus alle be
lang bij dit lokaal geregeld te bezoeken. 

Verordening betreffende 
het stilleggen der bedrijven 
van 24am 12-43 tot 5·1-44 af 

\ 

De Militärverwaltung heeft bekend gè
maakt, dat zij voor de vischindustrie een 
uitzondering zal voorzien op de bepaling de
zer verordening. Bijgevolg zullen de rooke
rijen, inleggerijen en vischconservenfabrie
ken niet verplicht zijn hun activiteit gedu
rende deze periode· stop :e zetten.· 
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Elk twijfelachtig geval werd afzon- .De Schrapper 
derlijk door de Vakgr:oepeering on-
derzocht, welke er aldus over waakte of Noordse he Spiering BfROEPS.DOCUMENTATIE 
dat ~een ver~unning werd uitgereikt . . 

Wat is en hoe werkt de vakgr·oepee·ring 
aan menschen die niet als werke- WetenschappeliJke naam : Athe
lijke beroepsreeders of beroepsree- rina presbyter C -In het Fransch: 
ders-visschers mogen worden t>e- Le prète. 

({ REEDERS EN REEDERS-VISSCHERS )) ' .. 
ll)e Vakgroepeering « Reeders en 
Eteeders-Visschers » werd gesticht in 
1941 met _de opdrácht tegenover de 
!)Verheid, eh in de eerste plaats t-e
genover de hoofdgroepeering « Visch 
m Visscherijproducten » der N. L. 
V. 0., de belangen van de reeders 
m de reeders-visschers te verdedi
~en en te behartigen. 
De reeders en reeders-visschers zul
~n zich hier misschien afvragen : 
!:!' bestonden reeds vóór 10 Mei 1940 
:n de meeste Belgische visschersha
~ens· beroepsvereenigingen, waarvan 
sommige zich zeer verdienstelijk 
!lebben gemaakc ; waarin konden 
deze beroepsvereenigingen die op

2o de Kanaal- en Noordzeevissche
rij; 30 de Kust-· en Garnaalvissche
rij. In den raad van elke ondervak
groe'peering vindt men vertegenwoor
digers der voornaamste betrokken 
beroepsvereenigingen. 
Uit· den aard der zaak is het alleen 
de ondervakgroepeering « Kust. en 
Garnaalvisscherij » welke voor het 
oogenblik actief werkt, vermits de 
twee andere takken van onze vis
scherij door de omst_andigheden 
werden sti~elegd. 

Hoe werkt nu 
de vakgroepeering 1' 

schenbeide gekomen om, in overleg 
met de hoofdgroepeering; vast te 
stellen wie werkelijk als beroe,psr-ee
dèr of beroepsreeder-visscher mag 
worden beschouwd en wie niet. 
Het onderscheid tusschen gelegen
heidsreQders en werkelijke beroeps
menschen werd, door de Hoofdgroe
peering, officieel vastgelegd, in dien 
z4! dat aan de werkelijke beroeps
menschen een vergunuilig werd uit. 
gereikt terwijl de gelegenheidsree
ders slechts een erkenning bekwa
men. 
Het verschil tusschen vergunning 
en erkenning is dus dat hij die een 
vergunning ontvan~t. beantwoordt 
aan de criteria van het beroep en 
hij die een erkenning ontvangt niet. 
Alleen aan de vergunninghouders 
zijn alle rechten voor de toekomst, 
dus voor de naoorlogsche periode, 
gewaarborgd. 

schouwd. De Vakgroepeering heeft Deze visch vertoont een zekere ge
hier een zeer gewichtige opdracht lijkenis met de spiering, maar hij 
vervuld, waarvan de gezondheid en kan er vrij gemakkelijk van onder
de normale ontwikkeling van het scheiden worden dank zij het uit
beroep van reeder en reeder-visscher zicht van de tweede rugvin. die 
na den oorlog rechtstreeks afhan- normaal, straalvormig en zeer ver
gen. schillend van de bijkomstige vin 
Er bestaat dus, zooals men ziet, der zalmachtigen is. De rug is 
een nauwe samenwerking tusschen groenachtig. De zijden zijn door
Hoofdgroepeering en Vakgroepee- schijnend en vertoonen een zilver
ring. De reeders en reeders-visschers achtigen en zeer blinkenden band 
hebben. dank zij de tusschenkom!>t· in de lengte . .Qf. schrapper bereikt 
van de Vakgr<iepeering; in ruime een. grootte van 10 à 12 cm Men 
mate medezeggenschap in alle door treft hem in de havens aan. Men 
de hoófdgroepeering getroffen schik- vischt hem bij het stand en in de 
kingen, waarbij hun beroepsbelan- voortlaven van Oostende en. van de 
gen op het spel staan Het spreekt· andere vischhavens van ons land. 
echter V[ln zelf dat de beslissing m Eetbaar. 

dracht niet vervullen ? De Hoofdgroepeering « Visch eri 
De Beroepsvereenigingen van vroe- Visscherijproducten » heeft de Vak
~er waren niet opgèvat om .:le groepeering « Reeders eh_ Reeders
tischen van de huidige omstandig- Visscher3 » als uitsluitend vertegen
ltedlm èe beantwoorden. woordiger van onze reeders en ree
!>àarbij hadden ze alle een privé ders-visschers erkend, d.- w. z. dat 
tarakter, er bestonden zelfs in ze- geen enkele andere beroepsvereeni
tere havens twee beroepsvereeni-- ging of geen reeder of reeder-vis
~ingèn. scher persoonlijk zijn belangen 
Voor de hoofdgroeepering was een rechtstreeks te Brussel mag be
Jruchtbare en ~egelmatige samen- pleiten. Deze belangen moeten bij 
:werking slechts practisch mogeltjk den raad van de Vakgroepeering 
met 1één enkel organisme, op voor- aanhangig worden gemaakt en het 
waarde dat dit organisme ruim ge- is de Vakgroepeering welke ze bij 
lloeg was opgevat om werkelijk te de hoofdgroepeering verdedigt. 
~unnen optreden als vert-egenwoor- De hoofdgroepeering heeft tegen
diger van al onze reeders en ree- over de Vakgro.epeering en trouwens 
ders-visschers, om het even in welke· ook tegenover alle andere door haar 
)laven zij gevestigd zijn. erkende Vakgrepeeringen van Visch
!)e •. Vakgroepeering « Reeders en handelaars en Vischnijveraars de 
R..eeders-Visschers ll beantwoordt aan verbintenis aangegaan g·een markt
de~; voorwaarde, en wel om de vol- ordenende maatregelen te treffen 
~ende reden : De Vakgroepeering is alvorens de Vakgroepeering te he!>
ln feite niets .. anders dan een bond 
llf federatie van de voornaamste be- ben geraadpleegd. Deze verbintenis 

is van het allergrootste belang voor 
roepsvereenigingen in elke visschers- onze reeders en reeders-visschers. 

Deze criteria werden vastgelegd ln 
de verordening 1-42 van 20 Juni 
1942. Het voornaamste criterium lS 
wel dat men, om. als vergunning
houder erkend te worden, het be
roep moet hebben uitgeoefend vócir 
10 Mei 1940. Er werd hier dus, door 
deze eenvoudige bepaling, met één· 
slag een duidelijke scheidingslijn 
getrokken tusschen beroepsreeders 
en gelege:ilheidsreedel'S. 
De Vakgroepeering ontving de op
dracht bij de uitreiking der vergun. 
ningen en erkenningen de hol)fd.. 
groepeering van advies te dieni')n. 

laatste instantie steeds van de 
hoofdgroepeering afhangt. De sa
menwerking heeft tot nu toe. guns
lige resultaten opgeleverd en in 
1eder geval tqt gevolg gehad dat 
de reeders en reeders..visschers niet 
voor voldongen feiten woràen ge
steld en dat hun stem steeds te 
Brussel kan gehoord worden. Na
tuurlijk is het begrijpelijk dat soms 
moeilijkheden ontstaan, in de hui
dige abnormale omstandigheden is 
het immers onmogelijk het iedereen 
in het bijzonder steeds en overal 
100 t. h. naar den zin te maken. 

Dergelijke moeilijkheden bestaan 
ook in den vischlçlein- en groothan
del en in de vischnijverheid. Daar
aan kan de . hoofdgroepeering nu 
eenmaal niets veranderen. Deze 
moeilijkheden zullen slechts met. 
den oorlog verdwijnen._ 

LIJST VAN DE VISSC·HEN 
die door onz.e visschers 

in de havens worde·n aangevoerd 
)laven. Er zal dus nooit van Brussel uit een 
Pe ?estuursraad . van de Vakgro~- maatregel getroffen worden, waarin 
'!)eenng bestaat Uit vertegenwoord~- de belangen der reeders en reeders-
g-~rs van elk dezer beroepsver~::n- visschers betrokken zijn, zonder dat Wij zetten hieronder de beknopte beschrijving voort van de 
r;mgen, door deze lJ;eroepsvereemgm- deze maatregel voorafgaandelijk verschillende visschon die, in gewone tijden, door de vissellers 
g-en ~elf aangedUld en d?<Jr"" den door den raad der Vakgroepeering in onze havens worden aangevoerd. Al deze visschen worden 
voorzitter der Vakgroepeermg aan- onderzocht wordt. De Vakgroepee- niet noodzakelijl' bij onze kusten aangetroffen, maar de meeste 
vaard. . ring kan wanneer zij meent dat de worden door onze -visscherssloepen uit verschiilende deelen van 
~eder vertegenwoordiger kan en mag eeri of àndere maatregel pi•actisch den oceaan -aangebracht en komen voor het meerendeel bij onze 
_l~. dezen ra~;d het standpunt. ":~ niet uitvoerbaar is, of de belangen handelaars terecht. (Zie nummers 6, 7, 8, 10 en 11 van ons blad.) 
~!JU plaatsel!J~e beroepsvereemg~n" der reeders en reeders-visschers te 
vertegenwoordigen, zoodat .r.ekem~ veel zo. u aa-n-tasten, b!'J' de hoofd- De_. Smelt van het laagtij. Zij is olijfgi·oen ge-

dt h d t d b- d .. kleurû. Haar· kaken zijn niet van 
wor ge ou en. me e !Jzon e.e groepeering wijzigingen aanvragen WetenschappeliJke naam : A mmo- tanden voor~ien. De onderkaak is 
~~standen. yan lederen ha_ven, te~~ en tegenvoorstenen doen. dytes lanceolatus L. In het veel langer dan de bovenkaak. ZiJ' 
~~J~ 31-nderZJJ~S, door het .~e1t dat ZlJ . . . . , Fransch : Le Lançon. 
111 een orgamsme, nameliJk de raad De practiJk heeft u~tgewezen dat ,,e . . · . . heeft bovendien geen buikvinnen. 
van de Vakgroepeering, worden sa- voorstellen en !!odVJe~en we~e van De smelt JS langwt:rPJ:g. bere1kt Zij is niet zeer gekend in België. 
mengebracht deze verschillende de Vàkgroepeermg uitgaan, m vele een lengte van een twmtlgtal centi- Men vindt ze dan ook ~;;lechts zel
itanctpunten 'tot één geheel kunnen geva.lleJ:?- ?-oor de h<>?!~g!'üepeering meter en bewoont de zandachtige den op onze m:arkten. Men vischt 
worden samengesmolten eri aldus met wem1g of geen W~JZJgm~<:n "Y?r- strandplaatsen van de kusten van ze in zee met een zeer bijtend 
~egenover de hoojdgroepeering den r:-anyaard. Zulks lS begnJpel!Jk: den Atlanti~hen Oce~ ~n de sleepnet voor de garnaalvangst. 
~ Visch en Visscherijproducten » het IS Immers de Vakgr<;~epeermg Noordzee. ZIJ graaft ZICh m het Wordt zeer op prijs gesteld in Frank
jtlS het standpunt van de gehe-ele welke het best geplaatst. lS om ~e zand in een weinig boven de lijn rijk en in Engeland. 
Belgische visscherswereld mag gel- oordeelen over de practlsche mt-
ilen. · voerbraa;rheid van de door de Hoofd
f[et is misSchien wel interessant, grepeenng voorg-~stelde maatregelen 
)lier even aan te stipPen welke be- en over d~ reaetJe welke deze ma~t
~·oepsvereenigingen i:n den schoot r~gelen. biJ. onze reeders en reedeJ s
der Vakgroepeering onderafdeeling VJSSChers ka!l wek.ken:. W:;tnneer de 
J{ust en Garnaalvisscherij verte- Vakgro.epeermg ~!erbiJ met alleen 
genwoordigd zijn en door wie zij het bela_ng van een enkel reeder of 
vertegenwooi·digd zijn. Wij geven reeder-V!SSCJ:er, maar het be!an,g van 
daarom hieronder de samenstelling het beroep m t algemeen m t ?og 
van dezen hijraad met vermelding houdt, . zal d~ hoofdg~?epeermg 
der vertegenwoordigxle beroepsver- steeds m de minst ~ogel!Jke mate 
?€nigingen : aan de Vakgroepeerrog voldoening 

kunnen geven, 
Voorzitter a. i. : 'R. Bauwens. De Vakgroepeering heeft niet alleen 
peeretaris : Camiel Menu. het recht de maatregelen der Hoofd-
f.,eden : 1. P. Van den Berghen groepeering voorafgaandelijk te on
~Voorzitter van de Beroepsvereeni- derzoeken, zij mag ook zelf het ini
~ing « Hand in Hand », Oostende); tiatief nemen om bepaalde maatre
~- Maurice Verbeke (Secretaris van gelen bij de hoofdgroepeering voor 
àe Beroepsvereeniging « Hand in te stellen. Ook hier is de Hoofd
~aild », Oostende) ; 3. Albert Huys groepeering in vele gevallen op de 
{Bestuurslid van de Beroepsvereeni- voorstellen der Vakgroepeerillg inge~ 
ging « Hand in Hand », OOStende) ; gaan. 
~ August BeyJen (Voorzitter « Kust. De voornaamste taak van een Vak
visscherijcentrale », Nieuwpoort) ; groepeering is wel de voorwaarden 
~· August Legein. (Secretaris « Kust- te bepalen waaraan men moet beant
;;isscherijrentrale », Nieuwpoort); woorden om een bepaald beroep 
~ .. Uroaen Laplasse , (Bestuurslid blijvend te kunnen uitoefenen. De 
~ Kustvisscherijcentrale », Nieuw- taak van de overheid bestaat er dan 
9<)ort); 7. Léon Savels (Voorzitter in deze voorwaarden, indien 'ze met 
i< Visscherijcentralè ». Heist-Zee- het algemeen belang strovkim, offi
\)rugge) ; 8. Louis Vandierendonck cieel te bekrachtigen, m. a. w. voor 
(Ondervoorzitter « Visscherijcen- iédereen geldig en bindend te ma-
'rale », Heist-Zeebrugge) 9. Julien ken. · 
Warmoes (Secretaris « ViSSOherij- Bij onze reeders en reeders-visschers 
~ntrale », Heist-Zeebrugge) ; 10. was zulks een zeer belangrijke aan
~lorimond De Coninck (Voorzitter gelegenheid. Inderdaad, het beroep 
~ Visscherijcentrale »,. Blankenber- moest verdedigd worden tegen de 
~e); 11. Val. Ponjaert (Bestuurs- eventueele schadelijke gevolgeiJ. van 
]Ji.d « Visscherijcentrale », Blanken- een overdreven toeloop van men
\)erge); 12. Gustaaf Fonte.vne -<Bè- schen buiten het beroep, welke zich, 
~tuurslid <Nisscherijcentrale» B'an- slechts ten voor1oopigen titel, als 
lr:enberge). reeders wenschten te vestigen, .de 
De Vakgroepeering ls onderverdeeld zgn. gelege:ilheidsreeders. 
~n drie onderva:kgróepeeringen, na- De Vrakgroepeering is. hier, krac:h

·fllelijk : 1o de Hoogzeevisscherij; tens haar opdra.oht, energi.ek tus-

De smelt. 
' De Herder 

Wetenschappelijke naam Mugil 
chelo. In het Fransch : La 
Muge. 
Nogal langwerpige visch, die 50 
cm. lang wordt en . .ozeer goed te, on
derscheiden schubben vertoont. 
Grijs metaalachtig, min of meer 
zwartachtig op den rug met bruine 
banden op de zijden. Zijn eerste 
rugvin vertoont vier stekelachtige 
stralen. Zijn lippen zijn vaak kus
senvormig dik en hij heeft geen of 
slechts zeer zwakke tanden. 

Hij leeft in zee, maar men treft 
hem zeer vaak aan in de havens, 
waar hij langs de muren van de 
kaaien schuurt en zich voedt met 
hun bedekking, bestaande uit slijk 
dat rijk is aan bruine wieren, wor
men en andere ·lichaampjes. Men 
treft hem_ zoowat overal aan, maar 
niet in zeer grooten g·etale. Men 
houdt niet van zijn. veesch uitge
sproken slijksmaak. Men kan dien 
smaak min of IIJ.eer doen verdwij
nen door den levenden visch zoo 
lang mogelijk, zonder eenig voed
sel, in zuiver water te leggen. 

.De herder. 

De schrapper. 

De Kleine Smelt 

Wetenschappelijke naam : Ammo
dytes tobianus L.- In lilet Fransch: 
L'équille. 

Gelijkt veel op de smelt, maar is 
kleiner. Zij is niet grooter dan J5 
cm. Zij is metaalachtig grijs. m~t 
een somberder rüg. De onderkaak 
is minder ontwikkeld. Zij leeft in 
dezelfde voorwaarden als de smelt, 
maar wordt meer op prijs gesteld. 
Men gebruikt zè als aas. Wordt 
nogal veel langs onze kusten aan
getroffen. 

Het Zeepaa,rcl 

Wetenschappelijke naam : Flippo
campus antiquorum L. - In het 
Fransch : I.'hippocampe ou cheval 
marin. 

Ii et zeepaarct. 

Een van de vreemdsoortigste vis~ 
schen. Zijn kop heeft het uitzicht 
van een paardc:nko.p en zijn staart 
is spiraalvormig opgerold en wordt 
door den visch aangewend om z;ch 
aan wieren en andere lichamen 
vast te haken. Het zeepaard kan 
12 è 14 cm. lang worden. Deze 
vi.sch is één der weinige die in een 
verticale positie zwemmen. dank 
zij zijn rugvin, die snel trillend be- -
weegt. Deze visch leeft zeer goed m. 
de aquariums. Men treft hem zel
den aan langs onze kusten. Hij1 
word nochtans door de garnaal•
visschers op de poliepgronden . ge~ 
vangen. 

De Zeeforel 

Wetenschappelijke naam : SalmOJ 
trutta. In het Fransch : La. 
truite de mer. -!1' 

Door haar gelijkenis, vindt zij haar.· 
plaats· t.usschen den zalm en de ri-· 
vierforel, • waaraan zij nauw verwant: 
is. Zij leeft in zee, maar· evenals de, 
zalm, begeeft zij zich in de stroo-. 
men· om zich voort te planten, zon-. 
<j.er qaarbij echter de kleine water-. 
loopen aan te doen. Men vischt ze. 
toevallig in den Scheldèmond. Zij 
wordt vooral in het noorden van 
Europa aangetroffen. De<zeeforellen. 
die op onze markten verschijnen,, 
worden ingeyóerd en onder den 
naam van zalmforel verkocht. Zij 
worden door het publiek zeer . op, 
prijs gesteld. 
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Of HARINGCAMPAGNE 1943- 44 De hoofdgroepeering Visch wenscht 
dat de vervoerders zoo mogelijk een 
begeleider medenemen om over de 

' DE REGELING 
VOOR HET HARINCV·ERVOER 

Daar het haringseizoen' volop aan gang is, moeten natuur
lijkerwijze maatregelen worden getroffen ten einde het ver
voer zoo vlot mogelijk van stapel te doen loopen. Met het 
doel de moeilijkheden die zich verleden jaar bij het vervoer 
van haring voordeden te voorkomen, werd er ·een regeling 
getroffen die,®naar het ons voorkomt, de gewenschte doel-

matigheid za) bez:tten. 

goederen te waken. 
Wegens de mogelijke toegestane 

De hoofdgroepeering « Visch » deelt verhooging der vervoertarieven 
mede dat de bezettende overheid de wordt dit verzoek mogelijk geacht. 
vischvangst slechts bij dag toelaat Op wrzoek van d;e ho<llfdgil'oepeering· 
en hierbij alle nachtwerk uitgeslo- «Visch» za] het Ministerie van Ver
ten wordt. keerswezen verzocht worden de noo
Onder deze omstandigheid zullen dige sanctiemaatregelen te treffen 
de vervoerders Zich van af 8 uur· tegenover de vervoerders welke zich 
s morgens tot 8 uur 's avonds bij willens en wetens plichtig zouden 

d"! laedingsplaats kunnen aanniel- maken aan ongeoorloofde feiten. 
den. Het werk loopt normaal dobr De controle op het vervoer bij de 
op Zon~ en feestdagen. ' ladingsplaatsen geschiedt door dt> 
De lading der voertuigen wordt uit- hoofdgroepeering Visch. 
gevoerd door de laadploegen op de Bij mogelijk verplichtend .verblijf 
kaai. De voertuigbestuurders dienen aan ·. de· kust dient de :vervoer be
bij deze. behandeling niet tè h:Ipen. stuurder vergoed voor zijn nacht-
Zij dien~n echter bij de lading aan- verblijf. 

De productieplaatsen waarvoor· het wezig te zijn. De visch· wordt onin- De vervoerdocumenten voor het ha
b.aanvervoer m aanmerking komt, gepakt verladen. Het i s derhalve ringseizoen worden bij vertrek van 

J. b 1an ''kh 'd wenschelijk dat elk voertuig voor- de ladingsplaats door de hoofdgroe-
Zl n naar . e gnJ ei gerailg- · peering « Visch » aan "en voe· rtul·g-
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Het gewicht 
yan de benn~en 

.®:t 

In ~J verschillende havens waar de 
aanvoer gebeurt, Za.! de plaatselijke 
marktleider dagelijks tien bennen 
wegen en het gemiddeld gewicht 
van een JJ.en uitrekenen. Dit gemid
deld gewicht zal meestal voor den 
gansehen dag gelden. 
In sommige gevallen kan het ook 
voorkomen dat de marktleider twee
maal de bennen moet .wegen .. Di~ 
zal afhangen van de omstandighe.-
d 

. . . . . 
en. 

Er zijn genoeg b-e·nnelf 
@:::t 

De bectrijfsgroepeei:ing Baanver
keer. is, wegens de door het Minis
terie van Verkeerswezen getroffen 
maatregel om een rationeele benut
tiging van de resteerende verv.oer
middelen te verzekeren en wegens 
het te kort aan vervoermateriaal 
van de , beroepsvervoerders, waar
van den omvang veel kleiner is dan 
het wagenpark der eigen vervoerders, 
niet bij inachte het haringvervoer 
onder eigen beheer uit te voeren. 

schikt. · zien ·is van een dekzeil en bind- "' 
koorden. bemuurder overgemaakt. Verschillende bladen hebben de 

Het vevroer langs den weg zal zich ·t dru · 

:Wel kan de bedrijsgroepeering de 
organisatie van het vervoerplan op 
zich nemen en de uitvoering er van 
voorlichten bij het Ministerie van 
:Verkeerswezen. 

Onder deze omstandigheden staat 
de uitvoering van het vervoerplan 
onder toezicht van het Ministerie 
van Verkeerswezen. 
De· dienst der vervoerburea.ux bij 
voornoemd Departement zal derhal
ve alle noodige onderrichtingen <l.an 
de respectievelijke vervoerbureaux 
en hulpbureaux dienen over te ma
ken.. 
Het welgelukken van het voorgeno
men massavervoer hangt vanzelf
sprekendvan de goedesamenwerking 
af• met de ver<>cnillende vervoerbu
reaux. De vervoerbureauleiders wor
den aangespoord hun medewerkmg 
te vereenen opdat de. vischaanvoer 
naar de diverse tistributiecentra 
viot zou verloopen. 
Met het üOg de organisatie van het 
haringvervoer zoo rationeel moge
lijk te maken is het natuurlijk wen
scnelijk dat alle door de hoofd
groepeering « Visch,Visscherijproduc
ten » en hare vertakkingen gegeven 
opdrachten voor haringvervoer van 
de KUSt naar de diverse distributie
centra bij één vervoerbureau gecen
tral,seerd worden. 
Het ligt voor de hand dat het Ver· 
voerbureau van Oostende bij uitstek 
het aangewezen organisme IS om 
die centralisatiewerk te verriclo.ten. 
In overeenstemming met den ver
voerbureauleJder te Oosèenue zul
len de vervoeropdrachten als volgt 
bekend femaakt. worden . 
a) de· hoofdgroepeering Visch stelt 
het Vervoerbureau te Oostende op 
de hoogte van den mogenjken 
vischaanvoer met opgave der te be
dienen distributiecentra; 
b) het Vervoerbureau te Oosten
de maakt deze ondernchtingen over 
aan het gewenschte. vervoerbureau 
gevestigd m de provinciale hoofd
stad; 
cJ het Vervoerbureau uit de Provin
cie hoofdplaats geeft de opdrach
ten gebeurlijk verder door. aan de 
-arrondissementsvervoerbureau's of 
hulpbrtreaux. 

natuurlijk. moeten coricentreeren Ql)t Dit vervoerdocument is van een vrees m ge kt dat de aankoop~ 
vastgesteld model in vijf exempla- vereeniging niet over het voldoende 

naar die havens waartegenover de t 1 b h'kk · 
haringbanken het diehtsgelegen Op de plaats van bestemming dient ren opgemaakt. ' aan a denneutzou bescdJ e~. Wij 
Zl.J·n. d d · De vervoerders ontvangen de ver- ·mogen e gem erresseer e middens e gea resseerden de visch op den t 11 • T voeropdracht van de vervoerbureau- geruss e en. ot nog toe beschikt De distributiecentra waarvoor het. wagen in ontvangst te nemen. Bij de nk op · · ed 

d -1 · d h 1 · ·eiders. Het vervoer wordt gedekt aa o · vereemgmg re s over vervoer langs den weg m· e ossmg is e u P van den voer- 38 000 b aanmer- door een vervoerbevel, opgemaakt · ennen. king komt, zijn in principe alle tuigbestuurder niet verplichtend. 
gemeenten gelegen ten westen Het probleem van de vervoerprijs- volgens de vigeerende onderrichtin- -----------'---'--
eener lijn getrokken van Antwer· berekening is zoowel voor de hoofd- gen aan de vervoerbureauleiders 
pen over Chaxleroi en Brussel groepeering Visch als voor de ver- bekend gemaakt. 
naar Thuin. Voornoemde grootcen- voerders van het hoogst belang; Om alle moeilijkheden van toegang 
tra inbegrepen. · tot het spergebied te vermijden 

De grootste moeilijkheden op het Zijn de vervoerders verplicht zich 
De zeer bedenkelijken technischen gebied van prijzenberekening ont- aan de volgende bepalingen te on-
toestánd der voertuigen en voorna· t t"d d · moe IJ ens e vonge campagne, derwerpen. De voertuigen welke 
meiijk het te kort· aan banden, zijn waarbij op heden nog versèhillende uit het Noorden van het land ko~ 
oorzaak dat deze grens principieel transportrekeningen hangend bie.- men dienen het 13pergebied te be-
als afstandscriterium voorhet baan- d' t I tr ff ven, 1enen maa rege en ge o en- treden over Brugge, terwijl de voer-
vervoer dient aanzien. ~ om voortaan alle geschillen te voor- tuig_en uit het zulden komende het 
De aandacht wordt er op gevestigd komen. spergehied· over Diksmuide binnen
dat de spoorverladingen voor het De hoofdgroepeering· Visch en de rijden. 
haxingvervoer voorrang genieten en bedrijfsgroepeering Baanverkeer De V€Tvoerbrurea.uleider te Oos
het baanvetVoer slechts in aanmer- zijn van oordeel dat de afrekening tende zal met de bezettende 
king komt voor de resteerende ton- moet plaats vinden op basis van overheid de noodigè schikkingen 
nage welke niet per spoor kan wor- het verladen gewicht en niet op het treffen opdat de vervoerbevelen 
den verzonden. laadvermogen van het voertuig. voor het haringseizoen dienst zou
Daar de te' vervoeren tonnage on- Deze: beschikking zal misschien in den doen als toegangsbewijs voor 
bekend is, en er enkel kan worden zeker vervoermiddens tot ontevre- het spergebied voor zoover zij voor
gesteund . op de vischvangst van denheid stemmen, zij is echter zien zijn van een duitsehen stempel, 
vorig jaar, zal de hoofdgroepeering noodzakelijk daar bepa·alde vervoer- te bekomen te Brugge of te Diks
Visch het cijfermateriaal over de ders van alle ;'~oUdere beschikkingen muide naar omstandigheid. 
gevoerde tonnage der campagne misbruik zouden maken. ln de gewesten waar een vervoer-
1942-43 aan de bedrfjfsgroepeering He't vorig seizoen gaf deze aangele- enctrale is gevestigd kan dit orga
Baanverkeer bekend makeri. genheid dikwerf aanleiding tot ge- ilisme als verrekeningskantoor fun
Dit cijfermateriaa zal een beeld schillen geeren. De vervoercentrale kan voor 
geven van de met het spoor en per Anderdeels moet de hoofdgroepee- de gansche provincie de verrichtin-
baan vervoerde tonnemaat. ring Visch de noodige schikkingen gen waarnemen. 

treffeil dat de voertuigen steeds 
met hun door den voertuigebestuur-
der vermeld hoogst toegelaten ge-

D h fd · v· h 1 · wicht beladen worden. ' e oo groepeermg Isc za ms- Nadat de vervoerders het afleve-
gelijks aan het Ministerie van Ver- Het maximumlaadvermogen wordt ringsbewijs der. goederen van den 
keerswezen en de bedrijfsgroepee- bepaald door het bewijs van deug- groothandelaar-verdeeler heeft out
ring Baanverkeer melding geven delijkheid -door het Ministerie van vangen, wordt dit bewijs aan de 
van de tijdens de campagne 1942-43 Verkeerswezen aan den vervoerder xervoercentrale overgemaakt welke 
vervoerde tonilage per ba•an en per uitgereikt. onmiddellijk de vervoerrekening op-
spoor naar de respectievelijke een- D h . . maakt, een kopiJ' van de· rekening 
tra. e ,wac ttijdeh biJ de ladingsplaat- wordt aan de hoofdgroepee·rmg· ge-

sen dienen vergoed. De vervoerder 
Het distributieplan van .de hoofd- heeft recht op de wachttijdvergoe- zonden. 
groepeering '1 Visch » voorziet dat dingen na het 4e uur. De vergoeding Daar de vervoerprijzen uniform per 
de bedeeling aan de bevolkmg in wordt alsdan berekènd van af het distributiecentra zijn va.Stgesteld, 
drie phasen plaats vindt : uur waarop de voertuigbestuurder zijn alle geschillen uitges!oten en 
1. de centra!. van meer dan 25,000 kennis van zijn aankomst gàf op kan enkel een mogelijke betwisting 
inwoners; . de laadplaats bij dén kaaicommis- over. het geladen gewicht loopen, 
2. de central van ·1C,OOO tot 25,000 saris of zijn afgevaardigden. welke plaatselijk kan worden opge.-
inwoners; lost. _ _ 
3. de central van 5,000 tot 10,000 Ql)t Uit juridisch standpunt is de groot. 
inwoners; handelaar-verdeeler de opdracht-
is het noodig bij benadering de gever. Hij ontvangt de goederen bij 
hoeveelheid te kennen welke die- De huidige technische om5tan- aankomst bij den geadresseerden, 
nen vervoerd om de vervoerbureaux digheden eischen dat de mpto- geeft ontlasting aan den vervoer
toe te laten tijdig de noodige voer- ren der op eene vervangingsbrand- der en is verantwoordelijk voor de 
tuigen ·aan te duiden die voor het stof verbouwde voertuigen moeilijk betalllig der vervoerkosten en ge
haringvervoer in aanmerking ko- kunnen stilgelegd worden. Het is dus beurlijke wachtgelden. 
men. wenschelijk dat de wachttijdver- De betaling der vervoerkosten. ge
De door .de Vervoerbureaux te stel- goedingen, voorzien bij. besluit van schiedt kontant derwijze dat de ver
Jen voertuigen zullen gemiddeld een 22 Juli 1941 ook met 50 p. h. wor- voerders binnen de acht dagen de 
laadvermogen van 5/6 ton hebben. den verhoogd. betaling hunner prestatie outvan
Het vervoer -langs den weg .~:al in Ledige terugritten moeten kost wat gen via de vervoercentrale. 
oorrang worden toevertrouwd aan kost worden vermeden en kunnen · · . de beroepsvervoerders. . Er worden van wege de verreke· 

Lossen van haring 
op., de -kaaien 
te o·ostende 

<@:t. 

Onderhandelingen, werden gevoerd 
met de bevoegde instanties om te
vens de .tweede dok te kunnen ge
bruiken voor het lossen van vi&< 
schersschepen. Dit werd toégestaan. 
zoodanig dat het lossen vlugger zal 
gebeuren. 

laden van spoorweg
w.agons te Oostende 

@:?... 

Toelating werd bekomen om wa,. 
gons te laden in het oud station 
!tan de Kapellebrug. Er zal aldus 
minder tijd verloren gaan tusschen 
het lossen en laden. ' 
Politie en Rijkswacht zullen toe
zicht houden op den wèg naar heli 
ladi~?sstation. 

Organisatie op d-e kaai 
te Oostende 

De groothandelaars-verzenders ZUl
len de kaai indeel:en in secties waar 
een aangestelde aandeelhouder het 
tóezicht zal uitoefenen op het looen 
der bennen op kamions, hun ver .. 
trek, enz .. 

Lossen der schepen · 
q:. 

~ 

De schepen zullen gelost worden in 
de volgorde van het binnenvaren 
te· Oostende, .·.wanneer zij het sas 
voorbij varen, zullen de nummers 
in volgorde op een ·oord· aangeb.t:ách\ 
. worden. Het lossèn zal volgenS deze 
-volgorde geschiede,n. · , 

slechts. vergoed worden ·_· wann_ eer keningsnneraties ove de vervoer Bij mogelijk te kort aan voertuigen . u., . r . · -
Orri te vermijden dat vertraging in van categori·e zal beroep worden ge- deze door de hoofdgroepeering met centrale geen geldelijke verplich-

de goedkeuring van den Vervoerbu- tinge · ten laste van· de groothan 
het stellen aer voertuigen zou voor- .daan op het privaatveroer. B~) net ·reau· lel'der van Oostende bevolen n . . -

Voordrachten 
komen, zal de hoofdgroepeering stellen an oertuigen dient rekerung worden. . . _ . . deaar&<verdeelers gelegd. 
Visch telkens den vervoerbureaulei- _gehouden met het gebeurlijk )l:racht- Er wordt princ1pieel vastgelegd 

·der van Oostende verwittigen wan- verlies bij de op eene vervangings- De vervoerder is verantwoordelijk dat de groothandelaar&<verdeelers · 

voor onze visschers 
~ 

neer de haringvloot ter vangst is brandstof verbouwde motbrvoertui- tegenover de hoofdgroepeering geen verhaal meer hebben op den 
uitgevaren Op zijn beurt zal de gen· Visch voor : vervoerder of het verrekeningsorga- In ons vorig llUJ:llmer hebben wij 
vervoerbureauleider te Oostende · d _ abnormaal gewichtverlies; nismenadat zij de goederen in ont- medegedeeld dat de h. Gillis, teehui-
de vervoerbureauleiders der Pro- Om het langdurig wachten aan e vangst hebben genoemen. cus· biJ' ·het Departement van Zee-. persgasstations te vermijden zullen - diefstal 
vfneie hoofdplaatsen van dezen toe- hoofdzakelijk voertuigen worden De bedrijfsgroepeering Baanverkeer ,wezen, een reeks voordrachten aan 
stand ·op de hoogte brengen. Wan~ De verantwoordelijkheid van deri maakt de hoofdgroepeering er op de kust heeft gehouden over de 
neu dit. 's morg.ens plaats vindt,: zal gebruikt gedreven met gasgenerato~ vervoerder vervalt. wanneer het een attent dat het vervoer kan worden haringcàmp!jglle 1942."43. 
-"'t b · ht n tt'g ·J· om ren. Dit neemt niet weg dat pers- overal. betreft reg· elmatig door .de 
oul voor ene zeer u 1 z1 n gaswagens van haringvervoer· wor- stilgelegd bij onvoorzien geval of Deze vbordrachtén vinden gretige 
tijdig de noodige schikkingen te den uitgesloten. In dringénde ge, rijkswacht of door de politie vast- bij geval van overmacht, op ~e- -luisteraars onder onze. visschers en 
treffen om voldoende vervoermate- vallen of bij gebrek aan andere gesteld of indien het verlies der vel van de bezettende o~~rhe1d, wij .nemen ons: voor hier in. ons vol· 
riaal bijeen te brengen. voertuigeil kan overeenkomstig .de goederen het gevolg iS van een oor- oorlogstoestanden, .sneeuw, IJSgang, gend nummer breedvoeriger op te
Omtrent den duur der haringcam- vigeerende onderrichtingen ·voor .logsfeit. · en:z;; rug te komen ter iiltentie v~n diege
pagne · deelt de hoofdgroepeering het gastanken door den vervoerbu- De hoofdgroepeering Visch deelt De. vervo~rders kunnen voor deze nen die i1i de om,nogelij\th()ld waren 
,Visch mede dat deze normaal van reauleider een voorrangsverklarihg mede dat de hating door haar zor- toestanden niet aansprakelijk wor- deze zeer interessante spree~beur-
1/15 December tot 15 Maaxt loopt. worden uitgereikt gen verzekerd wordt. den gemaakt. ten van: den h. Gillis bij. te wonen. 
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VISSCHERSBOOTEN. · 
. DER BELCISCHE HAVENS 
In ons voiig nummer publiceerden wij een bijdrage over de 
geschiedenis onzer vissehersvloot en schreven wij dat wij in 
~ze volgende nummers elke haven afzonderlijk zouden 

behandelen. Hier volgt nu De Panne. 

DE PANNE 
:Vóór 1914 bestonden in De Panne 
twee werven Wa!tr viSschersbooten 
werden vervaardigd: het eene op de 
nieuwe baan van het dorp naai: de 
zee werd uitgebaat door M. Demol, 

·. wiens zoon nog heden booten ver
vaardigt te Blankenberge (1939) ; 
het andere, gelegen op den ouden 
weg van Veurne naar. de zee, werd 
gehouden door M. Denie wiens zoon 

· zich te Oostende, aan de oude vis
schershaven, vestigde. 
Zooals alle houten zeebooten van 
ouze kust, werde.n deze vàn De 
:Panne in olm. vervaardigd, hout dat 
vlug rot in zoet water, maar daa
rentegen uitstekend weerstaat aan 
het zeewater. · 
De spanten waren gevormd van 
het eene berghout naar het andere 
en bestonden uit. dubbele dikten, 

samengebracht door mi<idel van 
ijzeren pinnen. Deze wijze. van bou
wen is stevig en laat · toe zich ·te 
onthouden van het gebruik van ge'
bogen houten. 
Het boordsel was karweelbouw en, 
aan de laatst gebouwde~ met ver
sterkt berghout uit.stekend boven de 
andere. planken van het boordsel. 
De afgewerkte boot werd . enkel 
langs buiten met eene laag teer be· 
streken; langs den binnenkant werd 
het hout bloot gelaten. 
De oudste schuiten maten onge
veer 27 voet aan den kiel en waren 
niet volledig ván dek voorzien; bij
ga~.:ld plan stelt zulk een type voor. 
Stilaan eischten de •visschers groo
tere booten en men vervaardigde er 
die tot 35 voet aan den kiel maten. 
Zij waren op gansch d-P. lengte van 

Speciaal wagentie voor het vervoer 
der booten. 

l'laar ne.t strand. 

~ .. 
\ . 
,f ' ,. ~ 

~· r 

De boot · verlaat het strand. 

Het anker wordt geruimd. 

De .boot wordt gekalefaterd. 

,BE VISCHHANDEL .W.t2. 

De « Logger >>' 

van De Panne 

dek voorzien en wat meer spits van 
voren. 
Er bestonden loggers van dezelfde 
type in de Fransche havens van 
Duinkerken, Gravelinnes en Kales; 
zij hadden tot 42 voet bij den kiel. 
Eens vervaardigd diende het vaar
tuig naar het strand gebracht. 
Dît was een heel werk.·'De boot 
werd op een klein. speciaal wagentje 
geplaatst. vervaardigd in den vorm 
van stapel en voorzien van breede 
en massieve lage wielen; de oude 
weg van Veurne naar de zee werd 
gebruikt. 
cim de. onregei:rnatÎgheden van den 
steenweg te verzachten gebruikte 
men. een plankenstelsel; naarmate 
de vordering, werd de bevrijde plank 
achter het wiel van het wagentje 
weggen0::nen, naar voren gebracht 
en zoo achtereenvolgens. Meerdere 
paa!'den werden ingespannen en 
alle;; klaar zijnde, komt het gansche 
gevaarte in beweging en vordert 
langzaam. Het gerinkel va:p. het 
gespan en de doffe resonans van 
de zware romp mengt zich met het 
gevloek en de verwenschingen der 
voerlieden, zeelui en scheepsbou
wers. Dit is een moeilijke operatie; 
het wagentje mag buiten de planken 
niet loopen, het konvooi mag ook 
niet gieren op risico van ongevallen. 
Er was groote drukte; de groep zo
mergasten, waarvan wij deel uit
maakten, hadden voor. niets ter we
reld een zoo sensatiewekkende ge
beurtenis willen missen, niets ont
snapte ons, zelfs het gevloek niet 
en wij bekennen het te onzer 
schande, vooral de verwenschingen 
boeiden onze 'belangstelling ... Men 
vraagt zich af waarbij het komt, 
maar het is een feit dat veel wetens
waardigheden waarvoor men zich 
veel moeite .inspande om ze ons op 
school· in te hameren, ons slechts 
als · vage herinneringen bijbleven, 
maar de vloeken en verwenschingen 
uit de kuststreek in olUStrandighe
den waar de godslasteraar een 
beetje opgewonden, denkt. zijne ener
gie te moeten steunen en zijne te
genwoordigheid van geest te moe
ten opflikkeren, eenieder die ze 
hoorde ze net meer kan vergeten. 
Er zijn schilderachtige en ingewik
kelde vloeken. er bestaan zelfs twee
talige, 

~ 
De bestrating bestaat tot bij den 
dijk,· of wat dijk zou zijn geweest 
indien hij wa,s verlengd, gaande 
langs de plaats waar de villa Bo-r
tier (oud jachtpaviljóen) staat. 
Verder leidt een zandweg naar 
het st:·and. Met uiterste voorzich
tigheid en door middel van· planken 
wordt . de kieo . op · het zand neerge
laten en, ver :genoeg gesleept om 
bij hoogtij te kunnen vlotten. Men 

begint de boot te belasten met 
straatsteenen terwijl anderen over
gaan tot het aanbrengen ·der take
lage. 
Het takelen van loggers werd op 
onze kust ingevoerd door Norman
dische zeeschuimers. Gedurende 
het einde der regeering van Lade
wijk XVI, de eerste republiek en 
het keizerrijk, vaarden in het Ka
n.;.al groote logger.> door Frankrijk 
als kapers bewapend. Zij droegen 
steeds drie masten: de voormast of 
fokkernast met fokzeil, de midden-

De logger van De Panne had slechts 
een topzeil op de groote mast; er 
bestond een ste. van drie: een klein 
driehoekig topzeil, een klein gaffel· 
topzeil en een groot' >gaffel topzeil. 
Er moest een werkelijke orkaan 
woeden om niet minstens het klein 
driehoekig topzeil op te zetten. 
De bemanning bestond uit vUf 
man; de schipper. drie matrozen en 
een scheepsjongen De grootste 
schuiten vischten op versche Visch 
met het trawlnet in gewonen tijd, 
op kabeljouw in de Noordzee van 

-- l --~~~-~::::~~{;~-r---~--11--J 

Plan der zeilen 

Plan van aen romp 

mast of groote mast met het groot-I einde April tot begin September. 
zeil en topzeil en de bezaan met De ldeinste vischten langs de kust: 
topzeil. E~n fokzeil werd gevestigd garnaal, bot, to11g. Gedurende den 
op de.n boegspriet en .d.e bezaan met win te. r. vischte gansch. de flotielje 
de schoot op be:z;aanstok. . op haring. . . . , . .. . . . 



BLADZ. 6 DE VISCHHANDEL 

•s Zondags werd rust genoten en 
een dertig à veertigtal booten la
gen dan in rechte lijn op het 
strand, vertuid op hun anker.· de 
zeilen gegeid en de netten in de 

R E G L E M E N T .E E R I N G 
groote mast getrokken om tt dro- DE GROOTHANDElAARS 
gen. BEZITTEN 
De kinderen met vacantie vonden EEN V.AY~~"'RO·EDErRIN~~"' 
groot verrriaak om aan boord te nou 1r ~~;; v 
klauteren :n den binnenromp der De groothandelaars welke van èe 
booten aan een onderzoek te ~·nder-. hoofdgroepeering « Visch en Vissche
werpen. Er bestond geen confort, rijproducten » afhangen, dus eener
vier slaa!;);.;ooien uit ruwe planke:p. zijds de verzenders en anderzijds 
getimmerd t:p.et wat vochtig stroo de verdeelers, beschikten tot op 
en een roestige· . kachel om den heden nog niet over een nationale 
ketel garnaal te koken. Soms, tegen vakgroepeeriitg om hun belangen bij 
de voorsteven. onder het dek, een de hoofdgroepeering te verdedigen. 
nis met St Pieter of een kleine Deze leemte zal . thans binnen zeer 
kapel met de Heilige Maagd, dit kort worden aangevuld. 
was alles. Daarentegen heerscht er Dhr ~èeuwissen, Cofporatieleider, 
een doordringende, karakteristieke heeft_ mderdaad hh. Lambrechts, 
en ingewikkelde geur. samengesteld grosster-verdeeler te Brussel (Ka,. 
uit walmen "lan teer lampolie en reelkaai, 66) en Rau, grossier-ver
afval van visch. zender te Brugge (Gapaardstraat, 
:Wanneer de schuiten dienden ge" 16), aangesteld tot organisators res
)!:alefaterd. de tijdspanne tusschen pektievelijk van een vakgroepeering 
twee getijen te kort zijnde gold « Grossiers-Verdeelers » en een Vak
het de boot 'lp het bovenste van groepeering «Grossiers-Verzenders». 
het strand te brengen. Men begon Deze 1Jwee aanstellingen werden ge
met ze volledig áf te takelen en ze daan na overleg tusschen de hoofd
haar ballast te ontnemen; alzoo groepeering en den sector « Handel 
verlicht had ze een minimum diep.; en Distributie » waarin de twee 
gang. Bij vloed werd het zeeanker Vakgroepeeringen, wanneer zij opge
gelost en. van af het strand en bij richt zijn, zullen worden ingescha,. 
aankomst van elke golf het lan- keld. 
danker aangehaald ten einde de zoowel dhr Lambreellts als dhr R;au 
boot zoo dicht mogelijk bij . den hebben reeds een plan opgemaakt 
oever te brengen; dan. wanneer de volgens welk zij hun vakgroepee
~olf zich terugtrok, plantten zij het ring zullen uitbouwen en dit plan 
ttnker in het zand om te vermijden ter goedkeuring aan dhr. Corpora
dat het vaartuig terug naar volle tieleider voorgelegd. Zeer binnen 
zee zou worden meegesleept, kort zullen dus deze twee vakgroec 

:Pe bouw d1ende zeer stevig te 
ll;ijn daar bij holle zee de romp over 
én weer rolde, van het eene boord 
paar he, andere, den bodem rakend 
J.>ij 131ken golfslag. 
Meermaals werd naar de zware ge
tijen der nachtevPning gewacht 
pm dit manreuver uit te voeren, 
lietwelk toeliet de boot zeer ver op 
pet strand 'te brengen zoodat de 
perstelling in volle gerustheid kon 
worden uitgevoerd. · 

Jfet opknappen bestond in het ge
beurlijk · vernieuwen van planken 
!12-n den buitenwand. branden . van 
(ien kiel en herteeren. De romp werd 
pp den eenen, dan op den anderen 
l>oord gelegd door middel van dom
mekrachten en schoorbalken. De 
iioffè hamerslagen van het kalèfa,. 
t;eren vulde de lucht met rhyth
lllische resonans; de kokende teer 
verspreidde haar aangename, prik
~telende geur. Dit was nog eens een 
poeiend gebeuren voor de toekij
~tende jeugd met vacantie. 
fJ.[aar de groote zaak was. na de 
perstellingen, de boot terug naar 
pet laagste deer van het strand te 
J>rengen, naar den le of den 2e plas 
waar zij bij vloed kon drijven; de 
~etijen na een nachtevening verlie
!1f3n gradueel hun omvang. 
l\[en neemt nogmaal~ zijn toevlucht 
tot het wagentje de planken en de 
~chouderstooten der visschers. 

peeringen van wal kunnen steken 
en zal dus ook de stem van onze 
grossiers-verdeelers en verzenders 
bij de hoofdgroepeering kunnen ge
hoord worden. 

"NIEUWE MARKTlEIDER 
AANGESTElD TE lUIK 

Van 1 December af wer de heer 
Nijs Jozef tot marktleider benoemd 
te Luik (VI!Ie marktleiding). 
De bureaux van de marktleiding te 
Luik zullen gevestigd zijn : 47, Bou
levard de Ia Constitution. 

liET MAZOUTCONTING:ENT 
Zooals wij het in ons laatste num
mer lieten voorzien, werd het ma,. 
zOutcontingent voor Devember ver 
hoogd. 
Er is veel kans toe dat het contin~ 
gent gedurende Januari nog ver
hoogt en het normaal peE zal berei
ken. 

DE PRIJS VOOR BOT 
Door toedoen van de · hoofdgroepee
ring « Visch en Visscherijproduc
ten » werd de prijs van bot ver
hoogd. 
In afwijking van het bepaalde bij 
artikel één van het besluit d. d. 12 
September 1942 houdende vaststel
ling der maximumprijzen voor zee
visch en garnaal worden door het 
Commissariaat voor Prijzen en Loo
nen de maximumprijzen voor oot 
categorie C als volgt vastgesteld, per 
kilo:· 

1) af visscher of reeder ter 
zeevisscherij ................... fr. 8.-

2) af groothandelaar~verzender 9.40 
3) franco magazijn kleinhan

delaar buiten kustgebied ... 11.15 
4) te betalen door den ver

bruiker buiten het kustge-
bied .... · ............................. 14.50 

ZEEBRUGGE 
Verleden jaar werd, gedurende het 
haringseizoen, de marktleider van 
Zeebrugge naar NieuwPOort ver
plaatst. Hoogstwaarschijnlijk zal 
het dit jaar ook het geval zijn. 

HET PROBlEEM 
DER FRANCO 

THUISBESTELLING 
Zooals onze kleinhandelaars weten 
werd door het Commissaxiaat voor 
Prijzen en Loonen beslist dat wan
neer het magazijn van den kl€in
handelaar gelegen· is binnen een 
straal van 10 km. van de verdee
lingsplaats van den grootharidélaar
verdeeler, de kleinhandelaar door 
den marktleider kan verplicht wor
den de waar bij den groothande
laar-verdeeler af te halen. 
Gedurende het seizoen 1942-43 werd 
ondervonden dat in ieder centrum 
de toestanden, speciaal wat trans
portmogelijkheid en ligging der 
kleinhandelaa.rs tegenover den groot
handelaar betreft, verschillen. 
De hoofdgroepeering wenscht reke
ning te houden met deze plaatse
lijke toestanden. Zij heeft . daarom 
in den loop van November de 
·plaatselijke afgevaardigden der 
vakgroepeering « Kleinhl1<ndelaa.rs » 
verzocht in contact de treden met 
de grossiers-verdeelers van hun cen
trum en met hun marktleider ten
einde in gemeen overleg bij de 
Hoofdgroepeering een practisch 
voorstel voor hun centrum in te 
dienen. Tijdens een -vergadering van 
de afgevaardigden der vakgroepee
ring « Kleinhandelaars », gehouden 
op 29 November l.I. ten zet€1 der 
hoofdgreoepeering werden deze ver
schillende voorstellen aan de direc
tie voorgelegd in a;anwezigheid van 
den betrokken marktleider. Bijna al 
deze voorstellen werden aanva.a.rd. 
Daar waar nog een ·verschil van 
zienswijze bestond tusschen klein
handelaar en groothandela;ar-ver
deeler, is de hoofdgroepeering tus
schen beide gekomen om een schik
king tot stand te brengen. D.e klein
handelaars hebben dus, dank zij J.e 
tusschenkomst van hun vakgroe
peering, ruimschoots gelegenheid 
gehad de quaestie der franco thuis
bestelling ten beste mede te he1pen 
regelen. 

MARKTGEBIED KUST 
Het marktgebied Kust zal worden 
uitgebreid en de afbakening er van 
zal overeenstemmen met het sper
gebied. Al de gemeenten van het 
kustgebied zullen van de haringbe
deeling genieten. 

den (zich onder het hijschwerktuig 
bevindt) tot de bestemming (maga
zijnen, opslagplaatsen van den ge-
adresseerde) : · 
a) Jewoon risico. 
1. Alle diefstal is volledig gedekt; 
2. Gewichtsverlies is gedekt onder 
af'.rek van een vrijdom van 5 %. In 
dit percentage is begrepen het 
overwicht van 4 %, dat bij de la
ding gegeven wordt, zoodat het niet
verzekerde risico bepaald is tot 1 %, 
zulks afzonderlijk per wagen, ca
mion of ander voertuig. 
b) Oorogs- staking- oproer- en 
plunderingsrisice- (rechtstreeksch 
oor logsrisico) . 
5. De verzendingen .van de rookers, 
inleggers .en conservenfabricanten 
naar de groothandelaars-verdeelers, 
alsmede deze van de groothande
laarscverdeelers naar de kleinhan
delaars, zijn niet gedekt door deze 
verzekering. · 
Wij vestigen er de aandacht op 
dat deze aanwijzingen stipt moe
ten opgevolgd worden, teneinde 
moeilijkheden in de afwikkeling 
van schadeloosstellingen te voor-
komen. · 
Deze aanwijzingen zijn van kracht 
van 1 December 1943. 

Ma·atregelen in zake diefsta·l 
of gewichtsverlies 

Teneinde de briefwisseling betref-' 
fende de afwikkeling van de scha,. 
den die ten laste van verzekeraars 
vallen, tot een minimum te beper
ken en het betalen er van te be
spoedigen, hebben wij gemeend 
goed te doen in het kort hierna de 
aanwijzingen weer te geven, die 
wij U aanbevelen nauwkeurig te 
volgen: 

Transporten per spoor 
of buu•rtspoorweg 

Alle diefstal of gewichtver:ies zal 
aangetoond worden door het pro
ces-verbaal van vaststelling afgele
verd door den stationchef, voor een 
zendin,5 per spoor of door de ge
machtigde van de N.M.B.B.S., wan
neer de zending verricht werd per 
buurtspoorweg. · 
Met nadruk wordt den verzekerde 
aanbevolen de loodjes, zegels, hang
sloten, of andere sluitmiddelen na 
te gaan om de sporen van braak 
vast te stellen. alvorens over te 
ga_an tot het openen van den wa
gon, het.geen noodzakelijk is om 
acte te doen nemen in het proces
verbaal van de vaststelling hiervan. 
Aangezien de sporen van inbraak 
soms slechts zeer weinig zichtbaar 
zijn, zooals vervanging van loodjes, 
met hamerslagen bewerkte loodjes, 
losse touwtjes, enz... is het nood
zakelijk èen· nauwkeurig onderzoek 
in te stellen om deze onregelmatig
heden aan te toonett en ze te doen 
aanteekenen door den gemachtigde 
van den vervoerder. Een holte kan 
zich voordoen zoowel voor de lucht
openingen ·als voor. de deuren. 

-Twee drie of vier ankers worden 
geplaatst op een vijftigtal meter 
ilaar de laagte van het strand en 
{len takel wordt tusschen heri en 
pet wagentje bevestigd; terwijl de 
~nen trekken op den takel, stutten 
(l.e anderen den spiegel en den on
(l.erkant van het vaartuig. Op bevel 
van den baas trekt iedereen, ter
~elfdertijd duwend en opheffend en 
p1et kleinè spróngen van een paar 
~eter, schuift de logger naar het 
penedenstrand. 

DE VERZEKER I NC 
DER VISCHVERZENDINC 

Teneinde het verlies ten laste van 
verzekeraars te stellen, moet alle 
verschil van gewicht gerechtv::).ar
digd worden door de officieele we
ging van de wagon in het station 
van aankomst, verricht door het 
personeel van den Spoorweg. Voorts 
moet opgemerkt worden dat een 
proces-verbaal door de controleurs 
van de Voedselvoorziening opge
maakt, öf een certificaat van we-· 
ging door be~edigde wegers-meters 
uitgegeven, geen document is dat 
voldoende bewijs vormt om het ver
lies jegens verzekeraars vast te 
stellen : deze nemen alleen het cer
tificaa'. van verlies, afgegeven door 
den vervoerder in overweging; dit 
is het eenige document dat geldig 
is voor het uitoefenen v.an het ver
haal. 

Wanneer de takel op het einde van 
zijn loop is gekomen. worden de an
K:ers verder geplaatst en de bewer
pug herbegint. Het is wel verstaan 
Çtat al kinderen welke het ma
l,loeuvre bijwonen, medehelpen of 
{<"enken mede te helpen. 
De afdaling naar den ·eersten plas 
~aat nogal gemakkelijk, maar daar
~a dient de bank die volgt te wor
~en beklommen hetgeen zeer lastig 
~ en gepaard gaat met hartgron
~e verwenschingen. 

~ 

@-P de rechte plaats aangekomen 
~ordt de boot terug met ballast be
~aard; opgetakeld en opgeschikt 
~oor een nieuwe vischcampagne: 
De Panne is voorzien van een waar
gchuwingspost voor onweder en van 
~n rood· licht, zichtbaar van drie 
Wijl in zee;_ het bezit insgelijks eén 
ïèddingsi:Joot en reddingspijl 

In zake de verzekering der viseh
verzendingen werden door de 
hoofdgroepeering « Visch en Vis
scherij products » volgende maat
regelen getroffen: 
1. De verzekering voor het dekken 
van de zondingen visch vanaf de 
Kust tot de woonplaats van de ont
vangers. werdt afgesloten door de 
Centrale « Visch en Visscherijpro
ducten », in naam en voor re
kening van al de groothandelaars
verdeelers, rookers, inleggers en 
conservenfabrikanten en zal, vol
gens de aanwijzingen, gegeven door 
de Hoofdgroepeering, toegepast 
worden op de algeroeene abonne
mentspolis, reeds vroeger gesloten 
door. genoemde Centrale. 
2. De schade-opgaven zullen gedaan 
worden binnen de drie dagen aan 
de Centrale « Visch en Visscherij
productèn ». De documenten, opge
maakt zooals voorzien in bijlage 1 
van dezen omzendbrief, zullen ten 
spoedigste verzonden worden aan 
de Centrale « Visch en Visscherij
producten ». die het noodige zàl 
verrichten, jegens de verzekerings
maatschappijen. 
.a. De bedragen voorzien voor de 

betaling van· de verzekering, alsc 
mede voor het betalen van de kos
ten van vervoer, zu.llen vermeld 
worden op de rekening van de Aan
koopvereeniging der Groothande
laars van de Kust, zooals zij be
paald worden door het Commissa
riaat voor Prijzen en Loonen. Op 
dit bedrag heeft geen overdraCht
taxe toegepast te worden. Deze be
dragen zullen betaald worden aan 
bovengenoemd organisme, dat de 
stortingen zal verrichten op reke- De spoorweg is verplicht de· wagons 
ning van de · Hoofdgroepeering te wegen, telkens wanneer de ge
« Vis.ch en Visscherijproducten » adresseerd;; daarom uitdrukkelijk 
(Egalisatiefonds voor Vervoer). De verzoekt, zelfs wanneer de wagens 
hoofdgroepeering zal het noodige niet gewogen worden bii het ver
verrichten voor het betalen van ·de trek van de haven en zelfs indien 
premies en zulks door bemiddeling ze geen sporen V!J,n braak· vertoa
van de Centrale« Visch en Vissche- nen. Indien de N.M.B.S. weigert de 
rijproducten ». wagons te Q.oen wegen. moet deze 
4. De polis onderteekend door de omstandigheid in het proces-ver
Centrale « Visch en Visschérijpro- baal opgenomen worden. Ingeval 
ducten ~. handelende, zoowel voor van· onmogelijkheid anders te han
haar eigen rekening als yoor re- delen <overbelasting of gebrek aa,n 
kening vat.' de groothandelaars- machines of dergelijke) zal een niet 
verdeelers, tookers, inleggers, con- reglementaire vaststeling zoo noodig 
servenfabrikanten en andere even- .voldoende zijn; bij voorbeeld : vast
tueele rechthebbenden, zal de vol- stelling van het gewicht op de bas
gende risico's dekken. vanaf het oo- cule van het station of door kip
genblik dat de visch wordt uitgela-: baren. 
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In de nader aan te duiden groote 
centra zal de weging plaats hebben 
in. bijzijn van vertegenwoordigers 
van de verzekeringsmaatsch:;tppi.jen. 
De daartoe noodige aanwijzingen 
zullen te· gelegener tiJd aan de be
langhebbenden gezonden worden. 

Trans-porten per vrachtauto 
De ontvangst van de koopwaar zal 
plaats hebben in> het bijzijn van 
den vervoerder of diens gemach
tigde; iii geval van diefstal of ge
wichtSverlies zullen de ontvangers 
door ·deze laatSte een attest laten 
teekenen dat de vastgestelde schade 
ver:r;neld en v.oorts zullen zij op den 
dag ze!: van de ontvangst van de 
koopwaar ee1 aangeteekend · schrij
ven richten aan de transportonder
neming, opgesteld volgens een be
paald. model. 

Verzending gedaa.n met eigen 
vervoermiddelen 

van den geadresseerde 
Uitdrukkelijk worö.t er aari herin
nerd dat gewichtsverlies, voortko
mende uit bedrog door het perso
neel (diefstal bedreven door of me
deplichtigheid of de oogluikende 
toelating var de ontvangers, htin 
personeel of gemachtigden) nooit 
ten laste zijn van de transportver
zekeraars; deze dekken slechts het 
risico van diefstal volgens de bepa
lingen van het verzekeringscon
tract, d.w.z. buiten elke medeplich
tigheid van bovengenoemden. 
Het is dus noodzakelijk voor dief
st.allen welke zich voordoen op ver
zendingen door eigen transportmid
delen van verzekerde vast te stel
len dat. zich voorgedàan heeft : 
Ofwel diefstal met geweld of gewa-
penderhand; ' 
Ofwel diefstal· reehstreeks voortge-. 
komen uit een evenement waal" het 
transportmidàel zelf is overgeko
men. 
Bijgevolg zal, indien hij ·toch een 
schadeloostellingseisch wil indienen 
voor diefstar of gewichtsverlies die 
zich voordoe<,i, buiten de hierboven 
vermelde twee gevallen, de ontvan
ger ervoor moeten zorgen : 
1. Een klacht in te stellen bij de 
politie en/of de. plaatselijke over
heden; 
2. De. gevolgtrekkingen van het 
Olllderzoek waarmede die plaatse
lijke overheden zich belast zullen 
hebben, voor te leggen of ten 
minste vast te stellen dat alle stap
pen gedaan werden om te bewijzen 
dat de diefstal en/of gewichtverlies 
de schuld was van derden, buiten 
alle medeplichtigheid of ooglui
kende begunstiging, hetzij van den 
geadresseerde. hetzij van zijn last
hebbers. 

Belangrijk 
Ter vereenvoudiging bevelen ~;;ij 
den geadresseerden dringend aan, 
de Centrale « Visch en Visscherij
troducten » de hieronder afzonder
lijk vermelde documenten en mede
deelingen, in één post tezamen ge
bracht, zoo spoedig mogelijk toe te 
zenden, met inbegrip van de acte 
van afstand die: eventueel de verze
keraars moet dienen om verhaal 
uit te oefenen· tegen de verantwoor
delijke vervoeders. Door de afgifte 
van het dossier .in zijn geheel,. zal 
de -briefwisseling tot het hoogst-. 
noodige kunnen beperkt worden en 
zullen wij. in staat zijn zonder uit
stel de afrekening van het verlies 
op te maken op de basis van de 
verzekerde waarde. 
1. De origineele vrachtbrief (als de 
vervoede1' de originale vrachtbrief 
behoudt, moet hem een gelijklui
dend verklaard afschrift hiervan 
gevraagd worden, met he.t doel het 
origineel exemplaar te vervangen); 
2. Gelijkluidend afschrift van de 
rekening(en) welke op de verze~ 
kerde zending betrekking heeft 
(hebben); 
3. Proces-verbaal van de vaststel-. 
ling van de schade. afgeleverd door. 
den stationchef van de bestem
min;:;-plaats, of naar gelang het ge
val, afschrift van ,de protestbrief, 
gericht tot ien vráchtautovervoer
der· 
4. Ácte van afstand die opgemaakt 
moet worden ten name en ten 
gunste van den advocaat van ver
zekeraars, geschreven op uw firma
papier, volgens een bepaalden tekst, 
zoowel voor het vervoer per spool' 
als dit per camion of ander vervoer
middel; 
5. Alle andere voorkomende docu-. 
menten die betrekking hebben tot 
de schade, zooals bij voorbeeld de 
briefwisseling gevoerd met de ver
voerders. 



PLAN 

Distribu.tiecentrum 

Marktcentum 

Cemeeten welke bedeeld worden volgens 
het winterplan. 

+++++++Afbakening marktgebied 

Albakening der invloedsfeer 
--------- van de verdeelers 

De landkaart van België die wij hierboven publiceeren wijst duidelijk aan hoe de winterbedeeling van de visscherijproduçten wet·d georganiseerd. Zooals men ziet werd elk 
:m.arl!.tgebied verdeeld in. een bepaald aantal actie-sh·alen voor verdeelers. Ell•e sectie-straal hangt af van een distributie-centrum. Dit distributie-centrum is het actiegebied 
van één of meerdere grossiers die dan de gemeenten bevoorraden weU.e in hun actie-straai werden-aangeduid. 
Er aijn acht marktgebieden : I. ANTWERPEN. II. GENT. Hl. BRUGGE. IV. BRUSSEL. V. KUSTGEBIED. VI. BERGEN. VU. CHARLEROI. VIII. LUIK. 
De marktcentra zijn steeds in elk dezer steden gelegen (bij uitzondering van de kust, waarvo;,r een speciaal regime is voorzien). Tenslott~ zijn er de distributie-centra, welke 
eveneens de gemeenten bedcelen die voor de distributie in aanmerking kome:n. 
Wij geven hieronder de lijst der acht marktgebieden en der di>stributie-centra welke er van afhangen. De getallen achter de namen der gemeenten laten den lezer 
gemakteliJk toe deze op de bovenstaande kaart· terug te vinden. 

I. MARKTGEBIED : 
ANTWERPEN 

Distributiecentrum : 
ANTWERPEN 

Turnhnul (1} 
Lier (21 
Boom (31 
Brasschaat (4) 
Nicl (óî 
Schoten (!i} 
Hemiksem Cl} 
Kapellen f'S} 
Schelle (9) 
Rumst Om 
Terhagen fl r~ 

Disiribl:i:ûecentrum : 
'!<fft"UELEN 

Durfel (!2l 
Heist o/fû:r1tr ! t:n 
Willebrook (1~} 

Distributiecentrum: 
HERENTHALS 

Geel (lS) 
Balen (16) 
Mol (17) 
Lommel (18) 
Tesscnderloo .(19) 

Distributiecentrmn ! 
SINT-NIKLAAS 

Lokeren (54) 
Hamme (55) 
B"veren.waas (56) 
Temsche (57) 
Zele 158) 

11. MARKTGEBIED : GENT 

Distributi~centrum : 

137) 
(31!) 

GENT 

Evergem (39) 
Zelza te ( 40) 

Distributiecentrum : 
WE'fTEREN 

Lebbckc (41) 
Sint-Gillis (42) 
Dendermonde ( 43) 
Baasrode ( 44) 

Distributiecentrum : 
AALS'f 

Ninove (45) 

Distributiecentrum : 
OUDENAARDE 

Bcvere (46) 
Edelare ( 47) 
Ronse (48) 
Geeraardsbergen (49) 
Ath (60) 
Lessines (51) 

Leupegcm 152) 
Zottegcm (53) 

111 MARKTGEBIED : -BRUGGE 

Distributiecèntrum : 
BRUGGE 

Torhout (59) 

Distributiecentrum: 
IZEGEM· ElifELGEM 

Distributiecentrum: 
MALDEGEI\1 

Roe~elare (60) · 
Tielt (61) 
Mculebcke (62) 

Distributiecentrum : 

lener (63) 
Wervik (64) 

POPERINGE 

Distributiecentrum : 

KOR'fRIJK 
Meenen •65) 
Havelbeke (66> 
Wareg·em (67) 

Distributiecentrum : 
MOUSCRON 

IV. MARKTGEBIED : BRUSSEL 

Distributiecentrum : 

Vilvoorde (20) 
Assche (21) 
Halle (22) 

BRUSSEL 

Braine·l' Alleud (23) 
Nivelles (24) 
Tubize (25) 
Quenast (26) 

(Zie vervolg bladz •. 8.) 
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Ruisbroek (27) 
Sint-Peterslee (28} 
Wavre (29) 

.. Macheten (30) 
Zaventem (31) 

Distributiecentrum; 
LEUVEN 

Aarschot (32) 
Heverlee l33l 
Kessci,Loo (34) 
Herent (36) 
wu~ele < 36) 

Distributiecentrum : 
TIENEN 

V. MARKTGEBIED : K:UST 

Distributiecèntrulil : 

K'lloltke 
Heyst a/Zee 

ZEEIIRUGGE 

DE. VISCH.HANDEL 

t • ALGEMEEN 

·'Corporatie 
~e- activiteit in de hoofdgroepeering « Visch 

en Visscherij producten " ......................... .. 
,t)prichting, bevoegdheid en taak de hoofd-
. groepeering ....... ; ... : .................................. .. 
.!,ijst· der arrondissementsecretarissen van de 

Corporatie ................................................ .. 
_De Bijdragen aan de N.L.V.C ..................... . 
De Scheidsrechlerli.ike Comn. :.:sies .............. . 
Do bijdrage 1943 aan de N.L.V.C ............... . 
Nieuw adres én ontvangsturen in de hoofd-

groepeerg. « Visch en Visscherijproducten ». 
·:Bijdrage 1943 aan de N.L.V.C, ................ : .. .. 
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' 1943-1944 ................................ , ................ .. 
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Adresverandering ......... .. . 
Nieuwe· basisdocumenten ............................. . 

Beroepsorganisatie 
Een handelaar die niet leert is verlaren ... 

·~~r~~~ti';g";~i~~i~ ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Beroepsvorming 
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11Iet geregeld lezen van het vaktijdschrift 

brengt winst ............................... : ........... .. 
De opleiding van de -jonge visschers .......... .. 
Oprichting van een dienst voor beroepsvorm. 
(llande-lsbibliotheel< .................... : ................. . 
De eerbiediging der beroepsplicht ....... , ..... .. 
liet beroepsonderwijs voor den kleinhandel 

in ·a!gemecne -voedingswaren ....... ~ .............. .. 
Jiandelsbibliotheek ............................. : ...... ; .. 
Ximt U opbellen? ........................................ .. 
l!itreiking der getnigschrîften voor de vale-
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· 'V1sscherbooten der VL havel's ................... .. 

Regie menteering 
i. .Staatsblad n · .... ; ......................................... .. 
N1enwe vischkaarten .................................. .. 

· De verdeeling ·in· dè gemeenten van 5,000 à 
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Bericht aan dè viselihandelaars .... ; ........... .. 
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