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Voor meer veiligheid
aan boord van onze visserij schepen

AL  W IE  M ET  de uitrusting van 
een vissersvaartuig gelast is, 
hoeft er in  de eerste plaats voor 

te zorgen dat Zijn schip, en daarin ook 
begrepen de machines, aan zekere 
vereisten voldoet met betrek op de 
veiligheid van het schip en ook op 
deze van de bemanning.

Vooraleer het schip naar zee gaat, 
wordt het aan de keuring onderwor- 
pen. Deze werkzaamheden worden 
door het Bestuur van het Zeewezen 
toevertrouwd aan de «Zeevaartinspec
tie» die toezicht houdt over de sche
pen van de ganse kust.

Zowel het schip, z ijn  uitrusting op 
gebied van navigatie en zijn m achi
nes worden aan een grondig onder
zoek onderworpen en niemand zal ont 
kennen dat er hier met ernst en 
praktische geest dient opgetreden.

De dienst van de Zeevaartinspec
tie staat onder de leiding en het ge
zag van Hoofdingenieur Cadron, de 
Grote Baas onder alle opzichten. Voor 
zoveel we op de hoogte zijn beschikt 
hij over een drietal Inspecteurs, één 
voor de machines en twee voor het 
schip, respectievelijk de heren Sorel, 
Heiderscheidt en Lenaers. We vragen 
ons echter af hoe deze 3 Inspecteurs 
het aan boord leggen om, over een 
zo groot aantal schepen, zulke be
langrijke werkzaamheden met nauw
gezetheid u it te oefenen. We zeggen 
nauwgezetheid, want indien er een 
dienst voor een grote verantwoorde
lijkheid staat, dan is het toch wel die 
dienst.

Onze visserijvloot heeft sedert de 
bevrijding een geweldige uitbreiding 
genomen. Tal-van nieuwe eenheden, 
groter en groter, met immer sterkere 
machines, grotere snelheid en met
een hogere eisen stellende aan de vak 
kennissen van de gezagvoerders en 
hogere eisen op gebied van de veilig 
heid aan boord.

Op gebied van de vakkennissen van 
de gezagvoerders heeft het Bestuur 
van het Zeewezen nieuwe program
ma’s opgelegd aan de visserijscholen 
die te Oostende op zich n iet hebben 
laten wachten. Binnen afzienbare 
tijd zal het zelfde kunnen gezegd wor
den van de vissers op de Oostkust a l
waar D irecteur C allant pionierswerk 
is gaan verrichten in  de Rijksvisse
rijschool te Heist op in itia tie f van de 
Minister van Verkeerswezen tot 
stand gebracht.
Ook de Zeevaartinspectie is een plan 

aan het voorbereiden om de schepen:
1) tê'doen voorzien van de nodige zee- 
vaartinstrumenten die bij een goede 
navigatie onontbeerlijk zijn en
2) er voor te zorgen dat ieder schip 
gediplomeerde kapiteins en stuurlie
den aan boord heeft.

We hopen dat de reders, groot en 
klein ’t eensgezind zullen wezen over 
de noodzakelijkheid van het ter hand 
stellen van de vereiste instrumenten 
waarbij ze rechtstreeks alle belang 
hebben.

Gediplomeerd personeel
1. Vaartuigen van hoogstens 35 BT, 

die de visserij op de kust uitoefenen 
en niet' verder dan 30 m ijl u it de kust 
varen : een schipper 2de klas of een

opgesteld zijn voor het nemen van 
peilingen.

2. Schepen kleiner dan 90 B T  één 
stuurkompas en een reservekompas.

3. Schepen kleiner dan 16 T. één 
kompas van kleiner model.

4. Elke tre iler van  200 B T  en meer 
moet ook voorzien zijn van een chro
nometer.

5. A l de schepen meer dan 90 BT , 
een sextant, een mechanische log 
met een schroef en reservelijn, een 
handlog met zandloper, twee dieplo
den, een verrekijker, enz.

Schepen beneden de 90 B T  en gro
ter dan 15 T. moeten geen sextant en 
ook geen scheepskijker aan boord 
hebben.

Tot zover de voorstellen uitgaande 
van de Zeevaartinspectie, die w ellicht 
voor verbetering vatbaar ziin en w aar 
over w ij ’t volgende week zullen heb
ben.

IJSLANDSE VIS
SPOT GOEDKOOP

14- bteiCexoSapgeCegd - 4CC we%hCa<zen me&t 
y^tand&e aanuae* fiepenât - Wat gedaan ?

ViA N AF H ET  O G E N B L IK  dat het nieuw zo’n omvang zou nemen, dat
volle haringseizoen een einde de prijzen onverm ijdelijk zouden da-
nam, was het te voorzien, dat len, temeer dat er van uitvoer geen

onze aanvoer van IJslandse vis op- sprake is. D it is zo voor de visserij, de

Minister Van Acker grijpt in

Jm w et aan oewe ópxat
Toen drie weken geleden vastge- M ijne heren, 

steld werd dat verse sprot ingevoerd Ik  heb de eer U  ter kennis te bren- 
werd, niettegenstaande een akkocrd gen dat de zaak die het voorwerp uit 
bësitond geen voor 15 November te m aakt van uw schirjven van 12 dezer 
laten invoeren, werd onm iddellijk aan een grondig onderzoek werd on- 
krachtdadig door het Verbond der derworpen.
Kustvissers-reders bij m inister Van 
Acker gere"~eerd.

Door he i ^epartement van de mi-

Zoals tijdens het onderhoud van uw 
Voorzitter met afgevaardigden van 
het Bestuur van het Zeewezen op 18 
October werd medegedeeld, en het

keerswezen aan het Verbond van de 
Kustvissers-reders hiernavolgend 
schrijven gestuurd.

G A A T  D E

drijfnetharingvisserij
D E F IN IT IE F  T E N  O N D E R ?

O R IG E  W E E K  waren we oogge-de aanhoudende winden u it het Noor
den en het Oosten, de oorzaak waren 
dat de volle haring van onze kust weg 
bleef. D it ja a r heeft de w ind zich 
nochtans aan haar goede zijde ge
toond. W ij hebben n iet anders gehad 
dan westerwind. Niettegenstaande 
dit, is het zilver-visje toch n iet naar 
onze kust gekomen.

Sp ijtig , erg spijtig, m aar de haring- 
netjes volgen dezelfde weg als het 
stroopnet. D it is aan dezelfde oorzaak 
te w ijten : het alles vernielend sleep
net van de grote traw lers ! !

V-tuige -van het binnenlopen te 
Nieuwpoort van de zeldzame 

vaartuigen, die nog van u it deze h a 
ven de drijfnetvisserij op volle ha
ring uitoefenen.

Het deed ons leed, als w ij die vis
sers zagen, die alle nachten hun net
ten uitzetten, zelfs bij stormweder, 
met als karig resultaat dat zij slechts 
enkele mandjes haring aan wal bren
gen.

De vangsten z ijn  niet m eer'te ver
gelijken met deze van vóór de oor
log. W ij herinneren ons nog goed, dat 
toen alle vaartuigen, die de d rijfnet
visserij bedreven, regelm atig 2 à 3 
duizend kgr per nacht en per vaartuig 
konden buit maken. De kaai was in 
volle bedrijvigheid. De handelaars en 
de vissersvrouwen stonden met onge
duld te wachten. Laatsgenoemden 
sprongen zodra m ogelijk aan boord, 
om zoals het toen de gewoonte was, 
met hef, T E LLEN  der haringen te be
ginnen. De haringen werden immers 
verkocht per stuk en in  mandjes van 
200 exemplaren. 400 stuks noemde 
men een but. Toen werd er zowel door 
reder als door visser met verlangen 
uitgezien naar het haringseizoentje, 
dat in  staat was gans het ja a r goed te 
maken.

W e vroegen de vissers naar hun 
mening nopens het teruglopen der 
vangsten. Z ij waren eenparig van oor
deel, dat de oorzaak hiervan te w ijten  
is aan het feit, dat wanneer voor de 
oorlog alleen op haring gevist werd 
met de drijfnetten, zowel door de 
Fransen, Engelsen als Hollanders, de
ze visserij thans vanaf Ju n i door mo
dern uitgeruste traw lers beoefend 

visser hebbende een vergunning van wordt, die de haring na jagen waar

nister werü een onderzoek ingesteld. „  S S v , »  Vat-n
T h a r x i  rip  m in i^ + ip r v a n  v p r -  M inisterie van Economische Zakenm an s neett de m inister van ver- heeft d it thans officleel bevestigd,

werden de nodige maatregelen ge
troffen ten einde in  ’t vervolg op de 
vergunningen voor de invoer van ver
se sprot het volledige nummer van 
het to ltarief zijnde 19 B  2 te verm el
den.

Bovendien hebben de belanghebben 
de invoerders bericht ontvangen dat 
de thans in  omloop zijnde vergunnin 
gen voor de invoer van verse zeevis 
in  geen enkel geval mogen gebruikt 
worden voor het inklaren van ver
zendingen verse sprot of haring.

In  deze voorwaarden meen ik  dat 
er volledige voldoening aan uw hoger 
verm eld verzoekschrift wordt gegeven 

Met hoogachting,
De m inister,

A. VAN AC KER. 
W ij kunnen de bevoegde m inister 

en zijn departement en in het b ij
zonder zijn kabinetchef dhr. Roch 
slechtte bedanken voor hetgeen hij 
voor de kleinen heeft gedaan.

W ij kunnen hetzelfde n iet zeggen 
van het departem ent van Economi
sche Zaken ,waar men veel meer be
lang hecht aan het mogen afleveren 
van invoervergunningen, dan aan de 
Belgische nijverheid zelf.

schipper.
2. Vaartuigen die de visserij buiten 

de 30 m ijl afstand uitoefenen, in  een 
gebied begrensd in  het Noorden door 
de 55e paralle l en in  het Zuiden door 
een lijn  die S ta rt Po in t met Kaap La 
Hague verbindt, een schipper 2e klas 
en een regelmatig gediplomeerd stuur 
man.

3. De vaartuigen die de visserij u it
oefenen buiten hoger genoemde gren
zen, een schipper lste klasse en een 
van 2de klasse minstens.

Zeevaartkundige 
instrumenten

1. Schepen groter dan 90 B T  : 3

h ij zich ook moge bevinden. Enorme 
massa’s worden aldus gans het jaar 
door gevangen door alle Europese lan 
den.

Vroeger verplaatsten de haring
scholen zich in  het najaar, t.t.z. van 
af Oktober tot einde November, op de 
Belgische kust en dan kenden de 
drijfnetvissers rijke  vangsten. Nu zijn 
de scholen zodanig gedund, dat w an
neer de wind nog eens als spelbre
ker optreedt (Zuid-Wester-winden) er 
tenslotte zo weinig te vangen is dat 
de opbrengst van de karige buit niet 
meer als lonend kan beschouwd wor
den in  acht genomen de kostelijke 
uitrusting en ’t ontzagelijk werk aan 
deze soort visserij verbonden.

Sommige vissers beweerden vorig
kompassen w aarvan een dezer moet jaar en zelfs het jaa r voordien, dat

GARNAALINVOER
Mae men de (Heine fced&cô âeetneemt

O P  het huidig ogenblik en d it se- voor vis- en garnalenhandelaars van 
dert een veertiental dagen, is er het binnenland niet gaat om onze vis 
een Heistse reder welke met een serij te steunen, da$ ze allerlei mid- 

brief rondloopt bij a l de reders om delen aanwenden om meer te kunnen 
van hen te bekomen dat ze hun invoeren.

Z° Uden Plaatsen 0P di1i D at ze daarvoor enkele reders uit-
ffij beweert, dat men trach t een 1 * 1  Ze^ ° en

bepaalde Brusselse firm a van de sp£ . t meer u it hetgeen thans 
m arkt te Zeebrugge te verdrijven en seDeurt.
dat d it zeer schadelijk zou zijn voor Als diezelfde firm a’s het dan werke 
Zeebrugge ^  lijk  menen met onze visserij, waar-

IN  W E R K E L IJK H E ID  houdt die om smokkelen ze dan garnalen in ha - 
brief het verzoek in  aan de Hogere ring vaten ?
Overheid die firm a toelating te ver- W aarom  hebben ze dan Vrijdag jl 
lenen M E E R  G EP E LD E  EN  O N G EPEL opnieuw garnalen ingevoerd zonder
D E  G A RN A LEN  IN  T E  V O EREN , EN  
D IE  F IR M A  E R  EEN  G R O T ER  
KW A N TU M  TO E T E  W IJZ E N .

D at een reder, die beweert de be
langen van zijn medemensen te die
nen hen op een dwaalspoor brengt.

vergunning en op welke wijze ?
Men m aakt m aar al te gem akkelijk 

gebruik van de domheid of naïviteit 
van de kleine man om zulke practij- 
kên in  de hand te kunnen werken.

Ju is t het feit dat deze ene grens
en m isbruik m aakt van het feit, dat post in  het huidig stelsel van ver
men in  de waan verkeert, dat het zo deling effectief is voor de gar
is va lt te betreuren nalenvisserij, maken dat alles aange 

Als die garnalen-' of vishandelaar wend wordtl om het omver te zien 
van Brussel meent, dat alles zo te werpen ten voordele van enkele woe- 
bereiken is vergist h ij zich. keraars, die gretig van het lock-out 

De hogere instanties hoeven d it ook gebruik m aakten om een kwantum in 
te weten en daarom raden w ij eens te voeren, welke ver van norm aal was 
temeér de reders aan zich niet te la- Men kan echter gerust zijn. 
ten beetnemen, lijsten  of om het even W ij waken en als het moet, dan 
w at te tekenen zonder raad  te vragen zal gepast opgetreden worden tegen 
in  hun vereniging diegenen welke door hun ondoordacht 

E r  zijn mensen die hun bestaan of of moedwillig optreden dergelijke 
dat van hun vakgenoten zouden ver- praktijken in  de hand wérken, 
kopen als het eigenbelang er m aar Het gaat H IE R  A LLEEN  voor de be 
mede gediend 'is. langen van onze kusttvisserij A l de 

W ij weten m aar a l te wel, dat het rest is bijzaak.

textiel en nog ta lrijke 'and ere kleine 
bedrijven.

We gaan niet alleen gebukt onder 
het gebrek aan deviezen, m aar de vis 
moet tengevolge van de zware sociale 
en andere lasten, welke de reders te 
dragen hebben, prijzen opbrengen 
welke veel te hoog zijn vergeleken 
met de kostprijs van andere produk
ten. Te veel tussenpersonen voltrek
ken het vonnis en maken het verschil 
tussen de prijs aan de bron en de ver
bruiker, veel te hoog.

Voeg daarbij, dat het d istributie
systeem volledig mank gaat aan even
w icht, dat er van werkelijke p rakti
sche propaganda buiten de huishoud
scholen, geen sprake is, dat niets ge
daan wordt om een verplichte visdag, 
bvb, de Woensdag, in  te voeren, dat 
men niets doet om werkelijk bij het 
leger, in  de gemeenschappen, gevan
genissen, interneringscentra, pension
n â te s  enz. kwaliteitsvis aan behoor
lijke voorwaarden te leveren en dan 
zal men lich t begrijpen, dat bij de 
minste overtollige aanvoer, men geen 
weg weet ntet vis, waarvan de kw ali
te it niet a ltijd  geprezen wordt.

Men zal ons niet moeten wijsmaken, 
dat in  een land als het onze, w aar 
slechts 4,5 kgr vis per hoofd en per 
jaa r gegeten wordt er geen m ogelijk
heid bestaat met dejnedewerking van 
de regering, het visverbruik in  een 
jaar te verdubbelen.

D it zou een verhoging van de aan
voer Van 40 m illioen kgr betekenen 
en zou meteen een einde stellen aan 
de toestand ,welke we thans kennen. 
Het zou onze regering toelaten zijn 
vleesinvoer te verm inderen van 25 
t.h. Het zou werk verschaffen aan een 
nijverheid en haar bij horigheden, 
waardoor honderden m illioenen m in
der aan werkloosheid zouden hoeven 
besteed.

D it alles vergt alleen een praktisch 
ingrijpen, zonder m oeilijke en soms 
onaangename besprekingen tussen de 
handei en de nijverheid.

Voor de textiel, waar er gebrek is 
aan uitvoer, kan men de oplossing 
niet vinden in  het aantrekken van 
twee paar kousen, rokjes of al wat 
met de kleding verband houdt.

Voor de visserij lig t er, inzake vis
verbruik, integendeel, een * enorm 
arbeidsveld te bewerken.

Als men ziet, hoe men in  Engeland 
meer dan 38 kgr vis eet per hoofd en 
per jaar, dat dit verbruik in  Jap an  en 
de Hollandse koloniën nog veel hoger 
is en dat de bevolking aldaar van vis- 
en schaaldieren een hoofdbestand
deel van haar voeding maakt, dan 
zien we niet in, waarom met een de
gelijk ingerichte propaganda-com- 
missie, finantieel gesteund door de 
staat, de provincie, de steden, de re
derijen en de handelaars zelf, men er 
niet toe zou kunnen komen, nu tti
ger werk te verrichten dan nu het 
geval is.

Door de ondoordachte handelwijze 
van één grote rederij, werd thans een 
toestand geschapen, waardoor men 
verplicht wordt ganse kapitalen te la 
ten te loor gaan en de bemanning 
naar het werklozenbureau te zenden.

Het Zeewezen heeft een vergissing 
begaan daaraan mee te helpen zon
der dat vooraf overleg werd gepleegd 
met de betrokken kringen.

Reeds twee ja a r geleden, hebben we 
de gelegenheid gehad hierop te w ij
zen, m aar het waren a l woorden in de 
wind, omdat de IJslandse vis nog af - 
zet vond in  F ran k rijk  en men leefde 
van dromen in  plaats van de werkelijk 
heid nuchter te overschouwen.

Thans is daaraan een einde gesteld 
en meteen onze faam  als leverancier 
van mooie vis geschaad, daar voor
heen betere kw aliteit geëxporteerd 
werd.

De aanbouw vian te veel grote tre i
lers heeft daarenboven de m idden
slag- en kustvisserij mede getroffen.

Onvoorzichtige woorden werden ge
lanceerd, als zouden deze twee cate- 
goriën stilaan plaats moeten maken

\



voor de visserij op verre afstanden.
Men heeft geen rekening gehouden 

met. de zware onkosten er aan ver
bonden, met de noodzakelijkheid 
vooruitziender te zijn 'dan men was, 
door het beter inrichten van die vis
serij met vriesinstellingen ,enz.

Men heeft vergeten, dat ons pu
bliek zeer kieskeurig is en alleen goe
de vis lust en dat in  dit opzicht onze 
middenslag- en kustvisserij destijds 
onze faam  heeft gemaakt.

Nu we voor de toestanden staan, 
komt het er niet op aan voort te jam 
meren.

Het komt er op neer eerst naar het 
onm iddellijk reddend geneesmiddel te 
zoeken

Het lig t bij de hand. Het moet daar
om niet noodzakelijk een krediet zijn 
om te exporteren. Eigen middelen, met 
de medewerking van de regering, lig 
gen voor het grijpen, ’t Is  kwestie van 
ze te w illen aanpakken en zonder veel 
redervoeringen het stuur in  handen 
te houden.

M aar wie durft het aan ?
VVVVVVVŶ A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'

V ER K O O P f
Schrijf-  en Rekenm achines s
Onderhoud en herstelling ter 5

plaatse 5
A. VANDERNOOT }
♦ M aria  T h e re s ia e tra a t , 18 <
♦ O O ST EN D E —  Tel. 72113 |

135! I
? V W W W  VVVWVVWYOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWV

ACoty altijd  
ondermaatse vis

ONLAN G S werd kleine vis ver
kocht in  de vism ijn te Nieuw
poort.

Twee kleine handelaars, die deze 
visjes gekocht hadden, gingen bij de 
m ijnmeester reklameren, dat de vis
jes onder de m aat waren en vroegen 
dat de koop zou vernietigd worden.

De m ijnmeester stelde zich op het 
standpunt van «gëkocht is gekocht» 
en als de visjes te klein zijn moeti 
men m aar reclam eren bij de zeecomt 
missaris...

De twee handelaars gingen met de 
vis naar het Waterschoutsambt.

D aar werd nauwkeurig gemeten en 
inderdaad vastgesteld, dat de vis de 
voorbeschreven m aat niet had.

De vis werd in  beslag genomen en 
ter beschikking gesteld van het Oud- 
mannenhuis.

Hierop volgde een paar proces-ver- 
balen van overtreding der wettelijke 
voorschriften op het te koop stellen 
en de verkoop van ondermaatse vis.

Kwam en hiervoor in aanm erking: 
de visser die zijn w aar te koop aan 
geboden had,,,, en degene, door wiens 
tussenkomstt ze verkocht werd.

De vissers werden noehtans reeds 
herhaaldelijk op hun p lich t in dit 
opzicht gewezen. Als w ij hett goed 
voor hebben is het nog zb lang niet 
geleden, dat alles zeer duidelijk op ’t 
bord in  de m ijn geschreven werd, 
zelfs de minimum-matten van de vis 
soorten werden vermeld en de vissers 
gewaarschuwd, dat er controle zou 
gedaan worden.

Het is dus eens te meer botter aan 
de galg geweest.. Hopen w ij dat dit 
laatse voorval eindelijk de ogen vàn 
iedereen zal doen opengaan.

Men vergete niet, dat de genomen 
maatregelen met betrekking op het 
verbod van aanvoer van onderm aat
se vis, genomen zijn in  heti belang 
van iedereen en de voorschriften b ij
gevolg moeten geëerbiedigd worden.

Wie en wat ?

Een bezoek aan Couwijzer
Leopold

Tussen de ta lrijke  visserstypes, w aar verwanten. E ind elijk  werd in 1918 de 
Heist zo rijk  aan is, mogen w ij voor- wapenstilstand getekend en kon ik te- 
zeker een bizondere plaats voorbehou- rugkeren naar Heist, alw aar ik op- 
den aan Couwijzer Leopold, bijge- nievyv aanstonds begon te varen, 
naamd Pol van M artjens. Toen w ij W a t er zoal op zee is voorgevallen 
hem bezochten vie l onze eerste blik gedurende de nagenoeg 58 jaar, dat 
op een mooie spreuk die op de voor- ik  vaarde, zou ons te ver brengen. Het 
naamste plaats hing in  zijn «voor- ontploffen van  een petroleum kruik 
huis» : «De trouwste leidsman in  ons waardoor brand ontstond aan boord 
lot, dat is en b lijft de goede God»., en en twee m ijner broeders ernstig wer- 
wederom overwogen w ij hoe onze vis- den verbrand, alsook het overboord 
sers, zonder nochtans zich te ’Bezon- vallen van iem and der bemanning, 
digen aan kwezelarijen, in-gelovig zouden aanzien worden als dagelijkse 
zijn van natuur u it en het geloof hun- feiten.
ner voorouders b lijven bewaren ! ! W ij nemen afscheid van Po l na nog 
En  toen ging onze Pol aan het vertel- een blik geworpen te hebben op de 
len van lang vervlogen dagen en over ta lrijke  onderscheidingen, die z ijn  : 
het oude Heist. zijn verdienstvolle medewerking aan

Pol werd alh ier geboren op 14 Fe- de bevoorrading in  1914-1918; het nij- 
bruari 1875 en is een zoon van Aman- verheidsereteken in  1935; zijn deken 
dus en Stephanie Vantorre. H ij was der vissersm edaille in  1923 tot 1943; 
één der 10 kinderen van d it kroostrijk In  1944 nam Po l afscheid van de zee 
gezïh, dat woonde op de plaats w aar «met sp ijt in  het hart» zegde h ij, 
nu «Hotel du Phare» verrijst. D aar «want m ijn  benen w ilden niet meer 
w aar nu de Vuurtorenstraat zich be- mee door de «rheumatiezen» anders 
vindt, was er een zandwegel, en woon- had ik  het nog geavontureerd». 
den de Couwijzers. Toen was er nog W ij mogen gerust Po l van M artjens 
geen sprake van de ta lrijke  mooie ho- als voorbeeld stellen aan de ta lrijke  
tels, die nu onze d ijk  omzomen. Hoe jongeren in  het bedrijf en hem en 
heerlijk  was het toen, vervolgt Pol, z ijn  m aten nog vele jaren  wensen, 
als w ij met twaalven aan tafe l zaten, m aar met m inder last van de rheu- 
er moest wel hard gewerkt worden matiezen ! 
en nu en dan kregen w ij wel eens een 
«muilpeer» als w ij nieb rap genoeg 
deden w at vader vroeg, m aar toch, ik 
herhaal het «het was een geestige 
tijd», w ant de dag van vandaag kun
nen of durven de mensen niet meer 
lachen. Inwendig moeten w ij Po l ge
lijk  geven en beseffen met hem, dat 
alle sociale voordelen w aar nu prak
tisch iedereen van profiteert, toch 
geen greintje intens zielsgeluk bij de 
wroeter heeft bijgebracht. Als 12-jari- 
ge laver, zo gaat het verder, ging ik 
voor de eerste m aal in  zee in  1887, met 
vaders tweemaster, en bleef bij hem 
varen tot in  1900. Vader en moeder 
stierven op 84-jarigen ouderdom, en 
gans fier toont h ij zijn vaders me
dailles die h ij nog bewaard heeft, be
komen na ta lrijke  jaren deken der 
visserij te z ijn  geweest. Ik  zelf bleef 
steeds jonggezel, al heeft menig flink  
vissersmeisje haar hart aan m ij ver
loren, m aar w at w ilt ge, in  het begin 
is men te zindelijk en op de duur 
komt het er n iet meer van, verte lt Po l 
met een kwinkslag. Ik  doe nu reeds 
sinds enkele jaren  zelf m ijn  potteke 
en kan het heel goed stellen h ier in  
m ijn  huizeke in  de V isserstraat w aar 
ik  heer en meester ben. In ' 1914 
vluchtte ik  naar Holland en ook daar 
gingen w ij alras in  zee. Toen w ij ons 
op zekere dag te ver waagden werden 
w ij door de Duitsers gepakt, werden 
opgepikt door een onderzeeër de U .B.
1 en men deed onze schuit in  de lucht 
vliegen en w ij werden voor 2 dagen erf
2 nachten opgesloten.

Na 24 dagen in  de gevangenis te
Brugge te zijn gebleven ving de verre 
reis naar Duitsland aan. 10 maand 
bracht ik  door te- Aalsmundere en 
verplichtte men m ij in  een Lager te 
arbeiden van w aar ik  ook ontvluchtte 
naar W intersw ijk  in  Friesland (H o l
land ).

Daar arbeidde ik in  de koolm ijnen 
en hoe dikw ijls dacht ik  n iet toen ik 
op een 1865 m. diepte was, aan de zee, 
aan Heist en aan m ijn  ta lrijke  bloed-
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Wxtmheen met de âuôiuiôôeûj ?

A
l .s  er., tl\an®. een, . ta^ va?  23, m aar vooral aan een handelsge- 
visserijbedri.f is bij dewelke de beurtenis die voor de verkoop onver- 
vooruitzichten donker zijn, dan wachte gevolgen had 
is het wel degene die bedoeld wordt Reeds in  het begin van het win 

onder de benaming van kustvisserij, terseizoen, werd de sprot niet meer 
Nog een anderhalve maand schei- gebruikt zoals in  de eerste na-oorlog. 

den ons van de aanvang van een Se jaren om als moeststof te die- 
nieuw jaar. Als 1948 tot het verleden nen. Van toen af schommelden de 
zal behoren, zal d it jaa r gekenmerkt prijzen van 30 tot 275 fr per 100 te 
blijven als een w isselvallige en on- Voor rekening der visconservenfabre 
auntige periode u it de geschiedenis ken, der rokerijen van Brugge Oost 
van onze kustvisserij ende, Antwerpen enz. en der talrijk

Zeer weinigen hebben bij de aan- landelijke ondernemingen langs d 
vang van het lopend jaa r p ro fijt ge- kust
trokken u it de zogenaamde seizoen- Deze visserij, werd iaarlijks bedre- 
visserijen Noch sprot, noch iHe-ha- Ven met het stroopnet door talrijke 
ring hebben zoden aan de dijk ge- open_ df halfgëdekte vaartuigen, 
bracht. met twee tot drie vissers bemand
D E S P R O T V IS S E R I J  V R O E G E R  EEN  Het beSprolcen jaa r namen 262 vaar- 

BRO N  VAN W E L V A A R T  tuigen van Biankenberge, Nieuw-
Van sprotvisserij was er om zo te poort .en Oostende er aan deel. Op het 

zeggen geen sprake. Aldus werd eens einde van het seizoen werd de vangst 
t(e meer bevestigd dat deze visserij welke buiten de m ijn omgezet werd, 
aan het uitsterven is, alhoewel de op 13.800.000 kgr. geschat en, de ver 
kustvissers ieder jaa r opnieuw ho- koopsom op ongeveer 5 m illioen fr, 
pen dat een gunstige kentering zal Som tijds bracht een vangst, door 
intreden. , sen paar vissers in  enige uren se-

De sprotvisserij die voorheen wei- daan van 5 tot 7 duizend frank op, 
nig economische betekenis verworven Dit gebeurde naar aanleiding van ' 
had, kreeg in  1923 sch ielijk  een bui- geregelde aankomst te Oostende vat 
tengewone gewichtigheid. D it was te stoomschepen bevracht voor rekening 
danken, n iet alleen aan de ongewo- Noorse conservenfabrieken, die 
ne overvloed van deze vis, nabij de naar gelang van de aanvoeren ver- 
kust in  de winterm aanden van 1922 schillende m aar steeds winstgevende

prijzen betaalden. De kustvissers be 
leefden aldus een buitengewoon gun 
stig tijdperk dat hun milde vergoe
ding verschafte.

D it voorval was natuurlijk  niet ten 
gunste van de inlandse conservenfa
brieken, die zich voornam elijk op dt 
inleg van sprot toeleggen, maar be
wees niettem in, welke belangstelling 
er voor de volksvoeding, de ontwik-
n?,-,Pg^ 2 ge jkheden der Plaatselijkt nijverheid en de uitvoer naar het; bui
tenland, voornam elijk naar onze' ko- 
lome, aan deze nijverheid te hechten
IS.

De sprotvisserij was in 1924 min 
bedrijvig dan het voorgaande jaar 

er slechts 249 gedekte of 
ongedekte vaartuigen er aan deelna- 
inen Z ij had ook de buitengewonf
dijV nnm et’ dlei in 1923 geboekt werd .oorzaak met alleen van het 
wegblij'ven van cta Noorse kopers 
m aar ook van het ongunstig weder!
mprrfe6 nf k Z8i  veeltljds belern- merde of onbeloond maakte. Noch-
îi!n fn ?e-ja enkele dagen van ge. 
druktheid, waren de prijzen in  mid
delm aat voldoende om de visserij vo 
danken n ' DIt\ was grotendeels ti 
voor rip n  -t mtvoergelegenheii voor de Duitse conservenfabrieken 
De mlegfabrieken en rokerijen langs 
de kust beleefden ook een vruchtbaar 
.i'aar, dank zij de toereikendheid 
aanvoeren, de n iet overdreven prijzen 

en de gunstige handelsomstai 
digheden welke zich deden gevoelen 
zowel in het buitenland als in hel 
Belgisch afzetgebied.

De schardijnenvisserij met h« 
stroopnet, die door de kleine ku<st 
vaartuigen met de inva l van de 5  
erm ist aangevangen wordt, nam

kenIsntoe V£ L 192*"26 -nog aan bet* Jcenis .toe. Deze visserij was in dit
* i Jzonder winstgevend en le

d f  dl l ^ ! , e:„0i g! . van. de. vraag voo
e

tuigen namen aan dit bedrijf deel̂

ds uitlvoer naar de verscheidene na 
buurlanden. N iet m in dan 273

W ilt U goede en fijne vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop wat 

Belgisch is !

Voor betere

N U H ET  I J L E  haringseizoen op recht staan en heeft bijgevolg als ba-
komst is en het zowel bij dag als ken gediend.
bij nacht een gedurig over en Verleden jaa r is er een Frans vaar-

weer geloop zal zijn binnen de terri- tuig op die mast gelopen en heeft de-
toriale wateren en vooral rond het ze afgetrokken. Nu lig t het w rak daar
W-diep, ware het heel wenselijk dat blind. W anneer men het binnenpas
de boei die lig t ter hoogte van Kok- nëemt om langs «’t potje» van De
sijde, genaamd «Trapegeer» en de Panne, zowel W estelijk  als Oostelijk
binnenzijde van het W-dieppas afba- te lopen, moet men d it w rak passe-
kenend «ongeveer 2 M. van land» te- ren dat met gevaarlijke punten bo-
rug zoals vóór de oorlog haar rood vensteekt bij laag water,
lich t heeft . De vraag is daar een groene ton bij

De Oostendse, Zeebrugse en Franse te leggen daar een lich t n iet vereist
vissers, weten niet dat op ongeveer is, gezien het h ier een PA S geldt, wel-
3/4 M. meer W .S.W .-waarts van de ke tijdens de dag gebruikt wordt en
huidige plaats waar de boei nu ligt, tevens een plaats w aar er veel gevist
boven op de kop van de Trapegeer- wordt op garnaal. W ij bedoelen h ier
bank, er een gezonken Engelse krui- een soortgelijke ton, zoals de zuigers
ser ligt, die bij laag water boven van de Fa  Decloedt leggen als baken
steekt en een groot gevaar is om er op wanneer zij hun slijk  uitwerpen,
te lopen met de gevolgen eraan ver- W ij verrfemen, dat het Verbond der
bonden. Belgische Kustvisserij de bijzondere

Moest men de boei met haar lich t aandacht van dhr Cadron, D irecteur, 
3/4 meer W .S.W -waarts zetten dan hoofdingenieur van de diensten van 
zou deze voor 2 nuttige bakens kun- het Zeewezen op d it alles heeft ge
nen. dienen. vestigd.

1) voor het W-dieppas; W ij tw ijfe len  er niet aan dat deze
2) wanneer men buiten de boei lo- am btenaar zal doen, w at in  zijn be- 

pende niet op het? wrak zou stoten. De reik is, om de vissers zoveel mogelijk 
boei welke nu ligt, is er ene welke te helpen, waarvoor zij hem ook dan- 
de Duitsers er gelegd hebben. ken.

Tet hoogte van Koksijde op 1/2 à —  —------ ------
3/4 m ijl van het strand is een Hol- Bij morgen- en namiddagmaal 
lands vaartuig in  1940 gezonken. Zes Het beste wat er is : GARNAAL
ja a r lang is zijn ijzeren mast b lijven -----------------------------------

Een eigenaardig
proces

E ÈN  R E D E R IJ had aan een M a
rokaanse reder, een mine swea- 
per aangeboden en met deze 

reeds een overeenkomst voor de aan
koop er van, afgesloten.

De M arokaanse firm a bedacht zich 
op het laatst ogenblik en in  plaats 
van deze overeenkomst u it te voeren, 
toestelde zij een nieuw , groot vissers
vaartu ig  op een Belgische werf.

De Belgische rederij, welke zich 
hierdoor benadeeld achtte, sloeg, na
dat het nieuw vaartu ig  b ijna voltooid 
was op de werf, het vaartuig aan.

De werf, welke het vaartu ig  nog niet 
afgeleverd had, keerde zich tegen de 
rederij, welke beslag legde op het Ma- 
rokaans vaartu ig  en beweert, dat dit 
vaartu ig  nog haar eigendom is.

De w erf eist daarenboven voor a l 
de tijd , dat het schip n iet kon voltooid 
worden, een schadevergoeding per dag 
vertraging, die het werk onderging.

We wachten met belangstelling de 
einduitslag van d it proces af, al staat 
het volgens ons reeds vast dat, zo
lang een vaartu ig  n iet door een werf 
aan de eigenaar afgeleverd is, dit 
vaartu ig  het eigendom b lijft van de 
w erf en de voorschotten door de reder 
betaald, slechts als hypothecaire be
dragen op het schip kunnen aanzien 
worden.

D it proces lig t vol wolfijzers en 
schietgeweren en zal voor de advoka- 
ten in  kwestie en tenslotte voor de 
bevoegde rechtbank uiterst interes
sante juridische vraagstukken opwer
pen.

De gar m al vissers 
varen niet meer uit 
te  Biankenberge
Daar in  de laatste dagen de op

brengst van een ganse dag varen 
voor de garnaalvissers beneden alles 
was, hebben de garnaalvissers beslo
ten n iet meer u it te varen. Voor een 
ganse dag varen bedroeg de vangst 
soms 7 à 10 kg, ten hoogste een 25 
kgr, waardoor ze dus onmogelijk hun 
kosten konden dekken, niettegen
staande gezien de schaarse aanvoe
ren, de prijzen m erkelijk waren ge
stegen.

Senator Ancot 

en de itió^euj
IJD E N S  de slotvergadering van 
het Congres der Kust te Oosten
de heeft Senator Ancot, in  zijn 

belangrijke rede over de huidige 
kustproblemen, de visserij n iet u it 
het oog verloren. De Senator stelde 
op ondubbelzinnige wijze de schande
lijke uitbuiting van onze visserij door 
de VOZOR-wet ten voordele van de 
koopvaardijvloot aan de kaak en ver
zekerde dat alles in  het werk zal wor
den gesteld om deze wet volledig te 
vervangen door een nieuwe wet die, 
in  samenwerking met de mensen uit 
het vissersm ilieu, moet worden opge
m aakt. D hr Ancot kwam nog verder 
op voor ’n spoedig en volledig herstel 
van onze visserijhavens en raakte nog 
andere problemen aan waardoor h ij 
bewees de visserij een warm hart toe 
te dragen.

hebben gezamenlijk een opbreiM
™ 7 £ Zen, ljk t’ die op de CKwteSm arkt alleen op 8 m illioen kgr. di' 
4,5 millioen: frank opbrachten ’ 
raam d werd.

Dank zij de overvloed van vis ti
nrï i^eer voIdoende middelm aat dei Prijzen, ongeveer 55 fr per 100 1 
voor rekening der Franse, Duitse 
zelfs Ita liaanse invoerders betaald

ta lrijke  kustvaarders een eva 
goed jaar doorleefd als in  1923 wii 
• , ®skand der scheepswerven

zich dadelijk heeft doen gevoelen 
met welgekomen bestellingen, m  
heu oog op het aanstaande seizoen 
vcorzien werden. 1

De sprotvisseri i werd meer eisprotvisserij 
a V°S r de kustvissers in de win- 

*e™ aande:n een gelukkige afwissel®Vân Q6 £?£}.maIprjvicc«üv»i•; ^„ _ &tïïri v„ng?frn*?lenvi£serlj in  de zomer tijd. Vanaf November 1926 geschiedii
de verkoop van de sprot voor de 
ste m aal te Oostende in  de mijn M 
November-December 1926 en Januari 
Februari 1927 brachten 7.353 vang- 
sten in die instelling 8.387.877 kèr 
die voor 5.088.011,44 fr afgezet wei
den. De middenprijs per 100 kgr was 
dus w at meer dan 60 fr. Die prij, 
was voor de inlandse nijverheidsiii 
stellingen tam elijk gunstig, waardcc: 
zij gans het seizoen onverpoosd kon
den doorwerken.

In  de winterm aanden van iSj 
werd de sprotvisserij' met algemem 
naijver door de kleine vaartuigen na 
gestreefd. tHaar volledige »|pbrengs 
te Zeebrugge en Oostende was 4.54Î 
488,09 fr. in dit seizoen werden d 
eerste kentekenen waargenomen vai 
het teruglopen van, de vangsten, ft 
kustvissers vonden echter vergoedin 
doordat de m iddenprijs van 60 fr 
1926-27 op 70 fr. in  1927-28 kwam 
liggen.

Een kenteken van dit laatste s 
zoen was. dat de sprotscholen zitl 
meer ophielden langs de Oostkusl 
dan langs de midden- en westkui 
waar de kern der vissers gevestig 
is, en dat aldus een aanzienlijk dei 
van de handel naa.i Zeebrugge vei 
p laatst werd.

In  de w inter van 1928 is de sprot 
vissérij gedeeltelijk m islukt van haai 
begin af, ten gevolde van de gewel
dige en herhaalde stormen, die langi 
de kust geheerst hebben en die di



visserij onderbraken en de schaarse diensifen algemeen zeer karig ge-

Z O N D ER  U IT W E G

Alhoewel w ij het gaarne anders 
zouden verkondigen, ziet' de toe
komst voor de kustvisserij er zeer 
somber u it; de sprotvangst, die als

sen catastrophale gevolgen heeft in
vïsschölen die zich in het bereik der weest waren. zover dat het verder bestaan van de
vissers stelden, uiteengeslagen hebben. Sp ijts het feit, dat er in  de maand garnalenvisserij bedreigd wordt. 
Naderhand verbeterde de toestand Mei op verbetering kon gehoopt wor ie t heeft z ijn  nu* algemeen rucht 
geleidelijk zodat de opbrengst tot den gezien d it een gunstige periode baar te maken, dat met de genoteer- 
ongeveer 4.353.488, kgr. tegen '7.500. is voor de afzei van garnalen, hebben de hoge garnaalprijzen, reders en vis 
000 kgr in  het voorgaande jaar kon de kustvissers geen. ogenblik getalmd sers volstrekt n iet gebaat zijn. De 
ongevoerd, worden. Het gebrek aan om vanaf de eerste dag de gegeven verbruiker, wiens beurs het hem toe
vis werd grotendeels gevoeld door de rich tlijnen  '.e volgen, alsdus hun vol- la a t op de een of ander wijze toch 
inlegfabrieken en rokerijen, die aldus le gew icht in  de weegschaal wer- garnalen te bemachtigen, en zij die 
op het bu ien land  aangewezen waren pend om de andere bedrijfstakken te n iet in  staat zijn d it «luxeartikel» aan 
De zeer hoge prijzen, die betaald wer helpen een, gunstige beslissing van te schaffen, mogen niet van de ver- 
den en die het tekort aan vangst gro hoger hand af te dwingen. onderstelling uitgaan, dat de pro-
tendeels voor de vissers goedmaakten W ij zullen h ier niet onderzoeken of ducent geen reden heeft tot klagen, 
worden aldus uitgelegd. de eisen van het garnalen bedrijf wel De vangsten, die zelden no? de 40 kg

Met de sprotvangst was het in  ’29 of niet zouden ingew illigd zijn,, zon- overtreffen en d ikw ijls zelfs mincter 
slechter gesteld dan in  1928 en dit der daifc het daarom nodig was de zijn en ingevolge de mening van men 
uit dezelfde oorzaak als toen, name- garnalenvaartuigen stil te leggen. Sen u it het vak verm oedelijk nog zul 
lijk de buitengewone stormachtige W ij kunnen slechts rekening houden len af nemen, la ‘en niet toe de kosten 
en ongunstige weersgesteldheid. De‘ met hetgeen w ij tijdens het lockout te dekken van de uitbater, noch kun 
opbrengst in  kgr stond m erkelijk be bëftéefd hebben ven mogen ons n iet nen aan de manschappen een mens- 
neden die van 1928 (3.971.193 kgr. te- steunen op veronderstellingen om ten waardig lcjon verzekeren. Zo erg is 
gen 4353433 kgr) ; gelukkig werd dit slottle te besluiten, dat langs een an- het dat de ene na de andere het bijl- 
tekort opnieuw '3en dele goedge- dere weg voor de garnalenvissers het tje er bij neer legt. ,
maakt door de prijsstijging, die de zelfde resultaat zou bekomen zijn, 
schaarsheid der goederen teweeg- mits de uitdrukkelijke voorwaarde 
bracht De inleg- en sprotfabrieken dat de andere bedrijfstakken zich 
waren eens te meer op de invoer van hiervoor zouden hebben ingespannen 
vreemde w aar aangewezen, w at na- en n iet zouden hebben toegegèven in 
tuur lijk  in  het opzicht der voort dien de kustvisserij geen voldoening 
brengst en der regelmatigheid van de zou hebben gekregen,
arbeid zeer onvoldoende was. Het kan niet geloochend worden, een loterij kan beschouwd worden

Vanaf 1930 gaat het met de schar- dat het stelsel dat na het lockout in- ijle-haringvisserij w aarb ij de kust-, 
dijnenvisserij steeds berg af. De vang gevoerd werd en tot verwezenlijking vissers slechts de’ kruim elen zullen be' 
sten verm inderen stelselm atig. D it waarvan de bestuursleden, die thans m achtigen die van de tafel van an- 
verschijnsel was n iet m staat om de in het Verbond der Kustvisserij zete- deren vallen  : zeer schrale garnalen- 
prijzen niettegenstaande geringe aan len gerugsteund door de hh. Volksver vangsten d it zijn de posten, die w ij 
voer op een lonend peil tg houden. tegenwoordigers W ostijn , Goetgebeur op krediétizijde van de begroting kun

en De Kinder, het leeuwenaandeel nen inschrijven, die voor de aanstaan 
DE IJL E - H A R IN G V IS S E R I'J hebben bijgedragen, goede vruchten de w inter kan opgemaakt worden.

Wie de ontwikkeling van het be- heeft afgeworpen, w aarin w ij het be D it neemt niet weg dat de debet- 
drijf na de eerste wereldoorlog heeft wijs  zien, dat aan het huidig stelsel zijde als zwaar belast voorkomt. Het 
meegemaakt, heeft kunnen vaststel- niet mag verzaakt worden. afzoeken van de kust om toch iets
len dat de ijle-haringvisserij, niet De garnalenvissers hebben geduren te kunnen bemachtigen, gaat ge- 
zo zeer binnen het bereik lag van de oe de zomermaanden hun brood ver- paard met grote kosten : verbruik, 
kustvaarders, m aar meestal en in  het diend. Destijds hebben w ij aan de slijtage, verliezen, sociale lasten, ver 
bijzonder van 1926-27 het zeer vrucht hand van cijfers bewezen, dat deze zekering, enz. W einigen zullen aan 
baar werkterrein geweest is van de verdiensten n iet mogen overschat wor deze zware lasten kunnen weerstaan 
vaartuigen, die te dien tijde be- den en hun n iet in  staat hebben ge- en zelden zal men op reserve kunnen 
schouwd werden als behorende tot de steld de verliezen goed te maken ver teren.
middenslagsoort W ij verklappen hier bonden aan het tijdstip, dat het lock La a t ons hopen, dat w ij d it alles 
geen geheim ais w ij neerschrijven, ~out voorafgegaan is. te somber hebben ingezien en dat
dat de bij de ijle-haringvisserij be- Geleidelijk kwam echter een an- w ij ten slotte bedrogen uitkomen, 
ttrctkken reders een grooti deel van der factor roet in  het eten gooien. Een ln  afwachting echter is het onze 
hun bezit aan d it visje te danken factor, die buiten het bereik lig t van p lich t u it te zien naar de middelen, 
hebben. de garnalenvissers zelf en w aaraan die enigzins aan de noodtbestand

Zo de kustvisserij n iet in  dezelfde de biologen en de visserij technici geen zouden kunnen verhelpen en d it zal 
mate op de ijle-haringvangst gegaan afdoende uitleg kunnen geven, name het onderwerp zijn van een onzer vol 
is, kan dit toegeschreven worden aan h jk  de garnalenschaarste, die intus- gende artikelen. SN.
twee factoren : de te geringe paar- 
dekrachtj van de motoren aan boord 
van de betrokken vaartuigen, gepaard f 
aan de omstandigheid, dat de ijle- j 
haring zich meestal voor de Franse 
kust ophield.

Met de technische evolutie der vaar 
tuigsoorten, w aarnaar schepen tot 
120 P.K . thans bij de kustvisserij ge
klasseerd worden, mede meti het feit 
dat de ijle-haringscholen zich Oos
telijker bewegen, kunnen de kustvis- 
sérsvaartuigen thans met succes de 
ijle-haringvisserij bedrijven zoals 
het wegvangen der scholen door nog 
krachtiger vaartuigen.

Alhoewel de omstandigheden welis 
waar niet! volledig gelijkaardig zijn, 
hebben de kustvissers gedurende de 
oorlogsjaren en na de bevrijding vol
doende bewezen, dat zij in  st-aat zijn 
meer dan voldoende ijle-haring aan 
te voeren, rekening houdende met de 
thans heersende mogelijkheden van 
afzet.

In  de huidige stand der zaken zijn 
de vooruitzichten van de kustvisserij 
weinig gunstig. Om toch iels voor de 
kustvaarders te kunnen behouden 
heeft het Verbond der Kustvisserij 
wel geweten w at het beoogde met de 
betrachting, dat de vaartuigen boven 
de 120 P.K . uiti de territoriale wate 
ren zouden geweerd worden en boven 
dien de nachtvisserij zou verboden 
worden.

W ij w illen h ier n iet meer terugko
men op de beweegredenen, welke aan 
leiding gegeven hebben tot een derge 
lijke stellingneming vanwege d it Ver 
bond; zij. zijn trouwens voldoende be 
kend, doch wensen er nog eens op te 
wijzen, dat de m iddenslagvisserij wei 
nig begrip heeft getoond van solida
riteit waarmede in  andere omstandig 
heden zo gewillig geschermd wordt.

De toestand is dus zo, dat de kus - 
visserij zeer weinig te verwachten 
heeft van het ijle-haringseizoen. E r 
zullen verm oedelijk wel enkele u it
zonderingen zijn, die door het geluk 
gediend, hun brood zullen verdienen, 
doch daarmede is de algemeenheid 
weinig gebaat.

De ideale VERPAKKING voor VIS is het

Ccfit Slatchetnin. ‘Ueg.etal SXedcwto Siapiet

Officieel Verdeler der Papeteries Delcroix-Nivelles >

Etaûiôàementm Leon VIAENE
p. v. b. a.

Steenweg op Blankenberge, 155, BRUGGE
Telefonen : Brugge 333.22 - 356.22 

Brussel 48.27.02
Gent 310.02
Antwerpen 346.46

Mededelingen van het Verbond 
der Middenslagvisserij
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Het syndikaal Verbond der Midden- 
slag-visserij heeft het genoegen ken
nis genomen langs de weg van «Het 
Nieuw Visscherijblad» van de oprich
ting van het Verbond der Kustvis
serij w aarvan heer P. Vandenberghe 
als algemeen voorzitter werd aange
steld. Het houdt er aan hierbij te 
verklaren, niettegenstaande alle belan 
gen der beide Beroepsbonden niet al-

sico dragen.
W elnu er heeft een geweldig ver

schil bestaan tussen de kleine vissers
vaartuigen en de grotere vaartuigen 
en de koopvaardijvloot. Terw ijl de 
ene hun gewoon bedrijf hehben uitge
oefend in  de kustwateren, hebben an
deren lange reizen ondernomen in  
dienst van het oorlogsbedrijf. Som
migen werden zelfs omvormd in  oor
logsbodems.

De toepassing van de Besluitw et be
tekent de uitschakeling van de zelf
standige vissers om alles in  handen

tijd  dezelfde ziin ,v tochv de mogelijk- te laten van de grotere vennootschap- 
heid bestaat in  alle eerlijkheid samen pen. 
te werken en elkanders zaak weder
zijds te behartigen.

nene

ngsl

.. ft 
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r. ii
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D E G A R N A L E N V IS S E R IJ

Ten aanzien van het feit, dat sprot 
én ijle-harinvisserij voor de kustvis
serij weinig opleverde, werd de gar
nalenvisserij in  de loop van dit jaar 
om zo te zeggen niet verlaten. E r 
waren in  het voorjaar aanvankelijk 
meer garnalen te vangen, dan oor
spronkelijk verwacht werd. D it gaf 
er aanleiding toe, mede met de onge
ordende invoer, dat de prijzen door 
de vloer zakten. Op het ogenblik dat 
de middenslag- en hoogzeevisserij tot 
het lock-out besloten, was de kustvis 
serij er nog slechter aan toe dan de 
andere takken van het bedrijf, gezien 
voorafgaandelijk en nam elijk vanaf

Ter bevordering van onze
visexport

V,aoJió,cheUen aan de gem aaid

N
AAR A A N LE ID IN G  van een re- 457.765.362 fr aan lonen uitbetaald

solutie aangenomen tijdens de 
laatste vergadering van de be

heerraad van de Nationale Federatie 
van het V isserijbedrijf, heeft d it or
ganisme aangedrongen bij de hh. M i
nister van Financiën en van Bu iten 
landse handel ,opdat voorschotten ter 
beschikking zouden gesteld worden 
van de visserij met het oog op 
het terug op gang brengen van onze 
export van vis naar de Bizone en 
Frankrijk .

Gewezen werd op het fe it dat onze 
textielbedrijven verm oedelijk zullen 
kunnen aanspraak maken op voor
schotten vanwege de staat ten einde 
de uitvoer van textielproducten te f i
nancieren.

Ind ien d it met de werkelijkheid 
overeenstemt, is de Nationale Federa
tie van mening dat dezelfde fac ilite i
ten aan het visserijbedrijf zouden 
moeten kunnen verleend worden en 
dat de voorgestelde regeling ten slot
te voor de staat veel voordeliger zal 
zijn dan een leger werklozen te moe
ten onderhouden.

Aan de hand van cijfers werd door 
de Nationale Federatie gewezen op het 
belang van de zeevisserij en aanver
wante nijverheden .

Zo werd o.m. aangestipt dat op het 
einde van 1947 in  de visserijvloot 
778.916.200 fr  belegd was; in  het vis
serij m ateriaal 34.967.600 fr. De 
waarde der aanverwante nijverheden 
kan m oeilijker bepaald worden, doch 
wordt op m instens 2 m illiard  ge
raamd.

De Nationale Federatie stelt an 
derzijds vast dat in  totaal recht
streeks of onrechtstreeks door de ac-

September 1947 tot April 1948 de ver-tiviteit van het productieapparaat

BRUNET & CO c--
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werden, hetzij : 164.808,411 fr aan het 
varend personeel (circa 30 t.h. op het 
totaal productiecijfer van 549.361.373 
fr  in  de loop van 1947); 164.808.411 fr 
als loon in  de aanverwante n ijverhe
den en tenslotte 128.148.540 fr  als loon 
in  de scheepsbouw

Als men als basis neemt een ja a r
lijk s  gemiddeld loon van 35.000 fr, 
stelt men vast dat de visserij alleen 
aan de kust in  het levensonderhoud 
voorziet van  13.000 personen, zonder 
reKening te houden van het personeel 
tewerk gesteld in  de binnenlandse 
groot- en kleinhandel, de visverwer
kende nijverheden, enz. In  deze sec
tor mag het personeel op 12.000 werk
lieden en bedienden geraamd worden 
w at betekent dat ongeveer 25.000 per
sonen rechtstreeks of onrechtstreeks 
van het visje leven.

B E D R A G  D ER  V O O R SC H O T T EN
De Nationale Federatie vraagt aan 

de M in ister van Financiën de moge
lijkheid  te onderzoeken een voorschot 
toe te kennen van 70.000.000 fr met 
het oog op de dringende herneming 
van de Belgische uitvoer van vis naar 
de Bizone. Hetzelfde bedrag wordt 
gevraagd voor de uitvoer van B e l
gische vis naar Frankrijk .

/

Vergadering van de  
beheerraad der 

Nationale Federatie
De leden van de beheerraad van de 

Nationale Federatie van het V isserij
bedrijf, de Vishandel en de V isn ij
verheid werden uitgenodigd de verga
dering bij te wonen, die heden V r ij
dag plaats heeft.

Slechts één punt is op de dagorde 
voorzien : uiteenzetting van het werk
programma ter voorbereiding van de 
economische unie met Nederland.

De uiteenzetting zal gegeven wor
den door de hh. Descamps en Pluy- 
mers van  het Beheer van het Zee
wezen, waarna een bespreking zal 
kunnen gevoerd worden en sommige 
punten voor verdere instudering aan 
de Nationale Federatie overgemaakt 
kunnen worden.

Cligemene uevgadeung
Het Syndikaal Verbond der M idden

slagvisserij, lokaal Volksbond, 7, Stock 
holm straat, bericht hierbij zijn leden 
dat een algemene vergadering door
gaat op ZATERD AG  13 N O VEM BER  
te 5 uur. Gezien de B E L A N G R IJK 
H E ID  van de dagorde, zijn w ij over
tuigd dat niemand zal ontbreken.

1. Sociale lasten ^ioor de reders te 
dragen;

2. VOZOR-wet 1947;
3. Inkom stbelastingen der uitgewe

kenen;
4. Zelfstandigheid van uw syndi

kaat;
5. Allerlei.

Het Bestuur. 

B E S L U IT W E T  27-2-47 V.O.Z.O.R.

Zat atiâ, taetâ tmicAten
d%ag.en ?

D o o r  h e t  s y n d ik a a l v e r
bond der M iddenslagvisserij 
werd ondergaand ontwerp een 

tijd  geleden ter indiening aan ver
schillende volksvertegenwoordigers 
overgemaakt, d it om de afschaffing te 
bekomen van het besluit van 27-2-47 
inzake VOZOR.

H et doet ons genoegen te kunnen 
melden, dat ons werk gunstige gevol
gen dragen zal. W ij nemen inmiddels 
deze gelegenheid te baat onze beste 
dank te sturen aan alle volksverte
genwoordigers van de kust voor hun 
welwillende medewerking.

De w ijziging lu idt :
EN IG  A R T IK E L

De besluitwet van 27 Februari 1947, 
houdende wijziging der Koninklijke 
besluiten van 7 en 8 Augustus 1939 
over de onderlinge zeeverzekeringen 
tegen oorlogsrisico, wordt ingetrokken

V ER K LA R IN G
Eén enkele categorie van Burgers, 

op straf van verbod nog hun bedriif 
u it te oefenen en met bedreiging van 
aanslag op hun bedrijfskapitaal, 
wordt verp licht haar eigen oorlogscha 
de te betalen.

De buitengewone bijdragen die van 
hen gevergd werden, belopen 5 t.h. per 
jaa r voor de zeven verlopen jaren op 
de drie dubbele waarde van hun schip 
in  1939. Zulke versmachtende belas
ting is enig in  de geschiedenis van 
België.

Men heeft de term belasting ont
weken door het een onderlinge verze
kering te noemen. De stemming ech
ter van art. 9 van de wet op de oor
logschade heeft bewezen dat het hier 
wel een belasting geldt, anders zou 
men niet in  aanmerking nemen als 
schadevergoeding, w at men met zijn 
eigen centen betaalt. Ten andere een 
verzekering met terugwerkende 
kracht over zeven verlopen jaren, is 
geen verzekering meer : Men verze
kert alleen voor de toekomst.

Zelfs de besluitwet in  haar opvat
ting van een onderlinge verzekering 
is n iet gewettigd omdat een verzeke
ring moet aangegaan worden onder 
elementen die ongeveer hetzelfde ri-

A V ER IJE N
— De Z.499 liep schade op aan het 
schroef tengevolge van het stoten op 
een zich onder water bevindend hard 
voorwerp.
—  Tengevolge van de storm liep het 
vaartuig 0.198 «Suzanne» schade op.

De Z.474 brak een blad van het 
schroef tengevolge van het slaan op 
een zich onder water bevindend hard 
voorwerp.
—  De Z.475 werd met korre in  de 
schroef naar de haven van Zeebrugge 
opgesleept door de Z.406.
—  De Z.408 veroorzaakte schade aan 
de Z.429.
— De 0.261 werd met gebroken tus- 
senas, opgesleept naar de haven van 
Oostende door de 0.260.

Arbeidsongevallen
In  de afgelopen week noteren w ij de 

volgende,ongevallen :
—  Z.484 «Madeleine Louise» op 20 
Oktobçr 1948 : D ’HONDT Louis, ma
troos, gekwetst aan handen bij het 
werken aan de motor.

0.292 «Van Eyck» op 26 Oktober 
1948 : D E P R E E  Gerard, stuurman, 
struikelde over een kabel en klaagt 
over inwendige pijnen aan de rech
terzijde.
— 0.124 «De Heilige Fam ilie» op 30 
Oktober 1948 : G O VA ERT  Raymond, 
scheepsjongen, liep brandwonden op 
aan pols en rechter voorarm door om
verstoten van een ketel kokend wa
ter.
— 0.337 «Marjolène» op 30 Oktober 
1948 : RO U ZEE Ferdinand, schipper, 
bij stormweder viel het slachtoffer u it 
zijn bed en kwam terecht op de ra- 
diokast. H ij werd met zware kneu- 
zin aan de rug opgenomen. De eerste 
zorgen werden door dr Depuydt in  de 
H. H artk lin iek verleend. Rouzee zal 
gedurende één maand aan land moe
ten blijven.
—  Z.514 «Zeemeermin» op 2 Novem
ber 1948 : V L IE T IN C K  Leon, matroos, 
aan boord gevallen w aarbij de linker
schouder ontwricht werd. D r Maen- 
houdt, gaf de eerste zorgen zodat het 
slachtoffer kon huiswaarts keren, 
doch zal gedurende een drietal weken 
werkonbekwaam blijven.

B E L A N G R I JK  B E R IC H T  AAN  
D E R E D E R S  VAN DE  

O O S T K U ST
De aandacht van de reders van 
de Oostkust wordt erop geves
tigd dat hun beroepsvereniging 
wat de afslag van vis, haring, 
sprot en garnaal betreft te Oost
ende vertegenwoordigd is door 
de V ER EN IG D E  V IS SE R S- R E 
D ERS, voorzitter dhr Leopold 
Verbanck.
De belanghebbenden gelieve 
zich dus tot deze vereniging te 
wenden, waar visafslager August 
Vileyn, hen zal ter zijde staan.
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Bij onze Noorderburen
Een klasiek geworden 

conflict
zal worden, als het straks zou gaan 
spannen tussen Belgische en Neder
landse reders onderling, tussen Be lg i
sche en Nederlandse exporteurs on- 

^  TT ..  _ . . .... . , derling en tussen Benelux-reders en De «IJm uider Courant» schrijft dat Benelux exporteurs 
het durend en langzamerhand klassiek De schijnbaar tegengestelde belan- 
geworden is, dat tussen de handel en vormen op de lange afstand ge- 
de overheid over de maximum-verse- -
visprijzen geredetwist wordt, met als 
huilende derde de reder van de kust- 
traw ler die de eindjes de laatste weken 
op geen stukken meer aan elkaar kreeg 
Daarom liggen er op het ogenblik ver
schillende kustboten aan de kant in

zien, m aar één belang.

Lastige vragen
Aan de hoofdredacteur van 

Visserijwereld» werd de vraag gesteld
afwachting van betere tijden. Met dat hoe he't mogelijk is, dat in  België ge-
al b lijft de verse vis hardnekkig regeld Hollandse haring verkocht
IJm u iden  m ijden en het is deze herfst, wordt beneden de maximum-export-
ook a l onder de invloed van de Engelse p rij s en of de Belgen wel gek zijn, die
w alharing, mogeijk nog droeviger dan toelat'en dat een hunner op eigen aan de aangeklaagde m anier van han

door de hele leverantie op dat peil 
werd afgedrukt.

In  Belg ië verklaarde men : De Ne
derlandse Ban k  moet toch toezien dat 
het volle bedrag aan Belgische fran 
ken binnenkom t en het is toch niet 
zo dat doorlopend afw ijkende kw ali
te it kan voorgewend worden. De kor
ting u it betalen in  zwarte Belgische 
franken is ook n iet lucratief. Boven
dien moet de belasting toch aanne
men dat de factuurbedragen juist zijn 
en dus betalen deze kooplui toch veel 
te veel belasting.

Verklaard wordt dat de bonafide- 
handel in  België zich obstinaat tegen 
d it gedoe verzet.

W at de wijze betreft van forceren 
van de omzet, wordt zij beschouwd als 
de allergrootste m oeilijkheid van de 
Benelux-Export. Als de bona-fide- 
handel, zowel in  Nederland als in  B e l
gië er n iet in  slaagt collectief op te 
treden met steun van de overheid om

vorig jaar, toen er omstreeks deze tijd houtje een te lage aanbieding in  verse 
de helft meer verse vis werd aange- haring aan de Bizone msiakt, waar- 
voerd dan nu. N atuurlijk  spreken de 
Engelse prijzen ook een woordje mee 
en, in  deze vicieuze prijzencirkel zal 
niet eerder een bres worden geslagen 
dan op het ogenblik dat het woord 
«vrij» door de vishal klinkt.

delen paal en perk te stellen, dan is 
de ellende n iet te overzien.

Wederzijdse voorlichting
E r gaat geen week voorbij of dhr 

Sp ittel, hoofdredacteur van «De Visse
rijw ereld» komt terug op de kwestie 
van Benelux.

Vorige week drukte h ij de hoop uit 
dat Nederlandse en Belgische vaklu i zo 
verstandig zullen zijn elkander over 
en weer behoorlijk voor te lichten over 
elke positie om gezamenlijk tot een 
goede vorm van overleg te komen.

De schrijver stelt vast, dat dit ook 
van Belgische zijde ingezien wordt, 
vooral in  de sector visserij-publiciteit 
en stipt aan, dat dhr P. Vandenberghe 
d it jaa r voor de tweede m aal een Vis- 
serij-alm anak zal uitgeven, die op sa
mengaan met Nederland gebaseerd is. 
Als naam  wordt genoemd : Belgis.ch- 
Nederlandse Visserij almanak. In  «Het 
Nieuw Visscherijblad» zelf wordt u iter
aard veel aandacht besteed aan de 
handelsverhouding met Zeeland op het 
stuk van schaal- en schelpdieren, maar 
ook aan het ander nieuws «van onze 
Noorderburen».

Export voor de beide 
bedrijven

D hr Sp ittel vervolgt in  de behande
ling  van de Benelux-kwestie, dat de 
buitenlandse handel van het Belgisch 
Nederlands V isbedrijf een punt is, dat 
buitengewoon m oeilijk is. •

Voor de beide bedrijven is export 
een levenskwestie. Als het een bedrijf 
slecht gaat, is de verleiding om te 
gaan knoeien groter en wie wordt van 
geknoei het eerst de dupe ? De kleine 
m an z ijn  winstmarge wordt kapot ge
m aakt en hij' kan zich niet verweren, 
w ant h ij is m aar een kleine man.

Op het stuk van verse vis maken 
beide landen een export-crisis door 
met tegengesteld karakter. De ge
volgen in  Nederland en België zijn 
dezelfde : vrijw el geen handel op het 
buitenland. Achteruitgang van de po
sitie is ’n goede kans voor de con
current B ij ’t einde van de M arshall
hulp w illen de regeringen dat de bei
de landen optreden als één verkoper

Bi] onze Zuiderburen

B R I E F  U I T  Y E R S E K E
Yerseke, 6 November 1948. de nog weinige oesterkwekers van di

«oude garde» van ons heen. Op zeer 
N O G H E T  JU B IL E U M  hoge leeftijd  overleed de heer P. Vla-

Reeds vorige week schreven we ming, hier algemeen bekend als de 
iets over de viering van het v ijftig  «ouwe Vlam ing». We kenden hem 
jarig  bestaan van de Yersekse vissers- reeds van af onze kindsheid. Nog zien 
vereniging. Konden we toen nog al- we hem voor ons, toen w ij nog heel 
leen vermelden, w at ons ervan ter ore klein waren en h ij in  de volle kracht 
kwam, nu vonden we in  streek- en van het leven was. Het was altijd  een 
plaatselijk blad uitvoerige verslagen genoegen die stevige verschijning te 
over hetgeen in  verband met d it ju- zien genoeglijk en altijd  een pijp ro- 
bileum werd gedaan en besproken. A l kend. W ij kregen a ltiid  de indruk van 
kunnen we ons over het algemeen hem dat h ij zijn eigen gang gi 
zeer goed verenigen met hetgeen ge- M aakte het niemand lastig en werd 
daan en gezegd werd, toch menen we het ook, menen we, zelden lastig ge- 
op twee uitlatingen het onze te moe- maakt. H ij leefde en werkte in de. 
ten zeggen, Volgens ons streekblad zelfde tijd  als van der Burcht, van ds 
zouden de heren Fr. Lienisz en Drs, Velde, de Koeyer, M ieras, Klos, Pols, 
van D ijk, respectievelijk afgevaardig- Prins, Bom en nog zoveel anderen. Ai
de van het-, M in. van Voedselvoor- len reeds weg. Ze worden zeldzaam 
ziening en Voorzitter van het Be- die «oude gardisten». B ijn a  allen met 
d rijf schap voor Visserijproducten er- weinig of niets begonnen bouwden :

.  ̂ , ,  _  . t . --------------------  op hebben gewezen dat «de kw aliteit allen op eigen kracht en door eigen U
nieuw leven in  te blazen. Een tot m Aanleiding hiervoor was de intensie- ! van de producten en de positie op de zicht, een bedriif dat er ziin mocht
H  a  n u n  f  i û c  \ r o r 7 f i r f f d p  n i t ' . r n c t i n O '  TT/-» ttt- ï  -ï r» /-\ T T m m t n n  . ! ^  "U ~  ___ ___ ; - ,____ :  :  -n t__ 3 ..1  „  „  J ----J .  J ^  1 ~ -, „1 ,4 - r» ____ -i _ , ' __ _ ,  _ '

DE FRANSE VISSERIJVLOOT nodig om de kosten van de uitbating
te kunnen dekken, zodat men hieruit 

D e  oorlog en de krijgsverrichtingen kan besluiten, dat de rederijen een
voor de bevrijding van het vaderland, 
hebben diepe bressen in  de Franse 
visserijvloot geslagen; op deze wijze 
heeft zij 182 der 348 traw lers, die zij 
in  1939 bezat, verloren.

Onm iddellijk na de bevrijding, w er
den opdrachten gegeven voor de 
bouw van 170 moderne eenheden, die

winstgevend tijdstip  
hebben.

achter de rug

EEN COMITE DAT UITSTEKEND 
WERKT

Onze Zuiderburen beschikken over 
een organisme, dat onder de tite l van

bestemd zijn  om de geleden verliezen «Comité du hareng» werkzaam is. 
aan te vullen en de Franse vloot D it com ité is te Boulogne ontstaan.

SÆe&p&matmm R U S T O N

VALCKE Gebr. Oostende

de puntjes verzorgde uitrusting, w aar ve wijze waarop de haring-visserij
borgt de traw lers een aanzienlijke be- bedreven werd, w at aanleiding gaf tot
tere vangst. het teruglopen der prijzen in  zulke

H et p lan voor de heruitrusting voor mate, dat geen enkel bij deze visserij
ziet in  twee categoriën van schepen : betrokken vaartu ig  nog iets aan de

De kabeljauw-vissersvaartuigen haring had.
met een lengte van 63 tot 68 meter, De haringvisserij bij de Franse kust
die van de visbanken van New-found- wordt beoefend door de traw lers de
land 1.100 ton gezouten vis kunnen grote drifters en de vaartuigen van
aanvoeren ; verscheidene zijn van kleine afm etingen. Tot in  1935 waren
grote koelinrichtingen voorzien. de vaartuigen, die de d rijfnet haring-

De trawlers, die vooral bestemd zijn vissërïj bedreven, eerst werkdadig. De
voor de haringvangst in  de Noord- haring die aangevoerd werd, was van
zee zullen 32 tot 48 meter lang zijn. uitstekende hoedanigheid en maakte
Hun kolenbergplaatsen zullen hen in  goede prijzen.
de gelegenheid stellen om zonder een voor de eerste m aal in  November
haven aan te doen gedurende 45 da- 1935 begonnen de traw lers de haring-
gen op zee te b lijven; hetgeen bete- visserij op hetzelfde tijdstip  als de
kent dat zij in  staat zullen zijn om vaartuigen die bij m iddel van het
eventueel tot Dakar of de Poolzeeën d rijfn e t visten. Van dan af was de
te varen. s aanvoer zeer groot en dientengevolge

Fran krijk  zal dus, in  de zeer nabije zakten de prijzen door de vloer. D it
toekomst, over de best uitgeruste vis- gaf aanleiding tot voetstappen bij de
serijvloot beschikken, die men wensen hoge overheid vanwege het Verbond
kan; de eerste maanden van 1949 zul- der vissers u it het Noorden van Frank
len de verwezenlijking van d it pro- rijk , dat vroeg dat de belangen van
gramma zien. De toename der actie- de kleine vissers zouden gevrijwaard
radius der vaartuigen slu it iedere mo- worden. Geen tegenkanting vanwege
gelijkheid van eventuële uitputting de andere bedrijfstakken werd ont-
der visbanken uit; de visbanken der moet. Z ij zagen tijd ig  in  dat overpro-
Afrikaanse kust kunnen op het ogen- ductie geen zin had en dat alleen een
blik evenveel vis opleveren als de degelijke organisatie van de m arkt
Franse vissers voor de oorlog in  alle behoorlijke resultaten kon opleveren,
zeeën bij elkaar vingen, w aar zij ter Aldus ging men tot de stichting over
visvangst gingen, zonder dat er de van «Le Comité du hareng» samen-
minste kans bestaat dat zij uitgeput gesteld u it tw aa lf leden, gekozen uit
raken . de betrokken bedrijfstakken onder

De cijfers van het eerste trim ester het voorzitterschap van  een persoon
van 1948 zijn zeer bemoedigend. Van  vreemd aan het beroep.
Jan u ari tot M aart, werden 44.476 ton D it comité dat door de hogere over
vis en 696 ton schaaldieren in  de heid gesteund is, heeft als officiële 
Franse havens aangevoerd. Boulogne opdracht de aanvoer van haring aan 
spande de kroon met 4.415. D irect te passen aan de norm ale behoeften

op de buitenlandse m arkten. Dan daarop volgen Douarnenez, Fécam p, van de verbruikers, also&k aan de mo.
gaan we dus samen praten in  de B i
zone, in  Frankrijk , in  Engeland en in 
Zwitserland. Dan komt er één post 
verse vis en verse haring in  het han
delsverdrag te staan.

De prijs het voornaamste 
bestanddeel van elke 

transactie
4'

In  de handelsverdragen gaat het 
om de prijs- en leveringscondities. De 
prijs is nog altijd  het voornaamste in 
elke transactie. Zelfs in  Nederland 
moet nog gevochten worden om het 
begrip minimum-exportprijs. In  het 
tegenwoordige handelsverkeer ls een 
m inim um-exportprijs onontbeerlijk. 
De regering is verplicht er op toe te 
zien, dat w at geëxporteerd wordt, zo 
veel mogelijk deviezen opbrengt. Voor 
de M inister van Financiën is het niet 
interessant of de heer B. d it jaar wat 
meer haring exporteert dan verleden 
ja a r ten koste van de heer C.

A l deze interne verschuivingen zijn 
n iet interessant. De M inister van F i
nanciën heeft er alleen belang bij dat 
zoveel mogelijk geëxporteerd tegen zo 
veel mogelijk deviezen.

De heer Sp itte l is van oordeel, dat 
d it ln  wezen de oorzaak is, waarom 
de regeringen zo lauw staan tegen
over de individuele exporteurs. D it is 
in  wezen ook de noodzaak van expor
teurs om samen te gaan doen.

D it is geen tijd  om elkander orders 
a f te snoepen binnen het kader van 
een handels- en betalingsverdrag en 
daar zit de m oeilijkheid in de prak
t ijk  van Benelux : concurrenten van 
heden op de Europese m arkt, moeten 
morgen samen gaan doen.

Spaning
N iet alleen in  Nederland ook in  Be l 

gie spant het tussen reder en expor
teur. «Dë Visserijwereld» stelt vast : 
dat de toestand nog gecompliceerder

Gravelines en Duinkerke. gelijkheden van de uitvoer.
U it de cijfers kan men opmaken, D it com ité komt regelm atig bijeen

dat de aanvoer van de Marokkaanse en bepaalt voor ieder reeks vaartui-
kust tweeduizend ton beloopt. E r z ijn  gen en voor iedere haven de minimum
daar ook opslagplaatsen ingericht prijzen van de haring. Ieder maial dat
voor de ontvangst en het conserveren de bedreiging waargenomen wordt dat
van belangrijke hoeveelheden vis. de prijzen de neiging vertonen van
Hoe langer hoe meer maken de Breton onder het vastgestelde m inimum te
se vissers er ’n gewoonte van, hun ac- vallen, neemt het Comité de vereiste
tieradius tot deze zuidelijke zone u it m aatregelen om de visserij te beper-
te breiden, zodoende door de aanvoer ken, zoals het stilleggen in  de haven
van gezond en goedkoop voedsel in  van een of ander reeks vaartuigen,
niet geringe mate bijdragend tot ver- De bereikte resultaten waren zeer

Nederlandse en bùitenlandse m arkt, Zouden toen geen moeilijkheden 
ten zeerste is verbeterd. H ier kan al- weest zijn ? En  werden ze niet opge- 
leen sprake zijn van mosselen, want lost op meer dan bevredigende wil
de oesterkwekerij en -handel werd op ze zonder «LE ID IN G » ? De heren 
de Vereniging vrijw el nooit besproken «LE ID ER S» vergeten schijnbaar maai 
en-of behandeld. En  wat de mosselen al te gem akkelijk dat Z I J  ’t bed s 
aangaat ? H ier moet, onzes inziens, spreid vonden. Z ij behoefden niet 
d it gezegd, dat op en door de Vereni- bouwen. E r W AS gebouwd Zou de 
g ing_vaak werd gewezen op goede L E ID IN G  op de duur in  staat blijken 
verzorging en behandeling van de het gebouwde te kunnen vrijwaren 
mosselen. Ech ter jam m er voor de Ver- tegen verval ? We hopen het doch 
eniging en tot schaamte van de (mees vrezen ! 
te) handelaars, moet vastgesteld, dat
d it geringe of eigenlijk geen baat gaf D E E X P O R T
Slechts toen de afnemers drastische Naar we in  de kran t lazen ZQU 
bepalingen en eisen stelden en de mossel-export in  Oktober een record 
Deense mossel mgetreden kwam werd hoogte hebben bereikt. Verleden iaar 
pas de nodige aandacht besteed aan werden ongeveer een m illioen kilo 
het te verzenden product. W e.herha- -
len, dat dit zo ging, spijts de pogin
gen tot verbetering door de Vereni
ging en tot oneer van de verzenders, 
die voor het merendeel meer voelden 
voor D IR E C T E  baten dan voor een 
G O ED E NAAM in  het vervolg. En  in 
ons p laatselijk blad lezen we, dat de

naar F ran k rijk  verzonden en dit jaar 
ruim  vier millioen. Laat nu België 
(m isschien) iets m inder zijn dan ver
leden iaar, dan nog valt het verschil 
beslist ten gunste van deze Oktober, 
maand uit. Vanuit Bruinisse werdei 
rechtstreeks naar F ran k rijk  verzon
den : 650 zakken van 50 kgr. Engeland

zoëven genoemde heren onder meer nam 280 zakken vian 50 kgr deze week
ook nog wezen «op de aangename en ook de oesters vinden sretis aftret
V R U C H T BA R E besprekingen welke want geen der S n « S d e  la S
meermalen met het bestuur waren ge- geeft reden tot k la De k H
voerd. Hoewel de meningen W E L  van de vis althans is prim ai maar bit-
m ra s t l ld f  eene? e s u t t lS \  befeiken ter wordt geklaagd over de vele ditiÏ w /  c m o e t e n  worden uitgeschoten wegens 
dat VO LD O EN IN G  schonk. We ston- aantasting van de schelp door 
den nu eenmaal voor m oeilijkheden, schelpziekte 
die overwonnen moesten worden». Tot
zover le tterlijk  aangehaald u it het H E T  RU W  W E E R  A LS  SPELBREK EF  
verslag. A l achten we speeches op der Dc pannen-kwekers vorderen slecht 
gelijke bijeenkomsten steeds+ te moe- met hun werk (het <<binnen>> b ‘ 
ten nemen met een korreltje zout, van uitstaand bakkengoed 
toch wilden en mochten we m et na- pannen). Wegens slecht Weer geen lï 
laten op deze twee uitlatingen te wij- ge ebbe! ZOdat meer dan eens de 1 
zen. H ier werd gezegd, onzes inziens, nje  ̂ kwam om pannen of zeeften 
w at men w il, dat de buitenwacht van boord te doen VoQral van M 
de verhoudingen denkt. W ij a s enig- Dinsdag was t  erg ruw. De motor- 
zins ingewijden hebben hierover een kotter y .E.130 eigen N.V «De Een. 
ietw at andere voorstelling en verdei dracblt» schipper A. Lam per was uit. 
zwijgen we er hever_over :Zegt Huy- gevaren naar de Thoolse kust met 
gens niet ergens . «Die schrikkelijkst bedoeiing ’s nachts pannen aan boord 
van m ij zwijgt heeft alles best ge- te doen bij Jaag w ater_ De storm wert
zeid . ». Neen dan spreken we lieve ZQ ^evig en de g0ifSiag op lagerwal a 
over wat anders. zwaar en hoog, dat het schip vol wa-

S M A R T E L I JK  H EEN G A A N

betering van de voedselvoorziening 
van het Franse volk

gunstig : de verdiensten van de vis
sers verbeterden en de rederijen w a 
ren in  staat hun kosten te dekken.

D it Comité kan voor velen, de B e l
gen niet uitgesloten, als voorbeeld 

Op 1 Oktober jl. werden de volgende gesteld worden, 
cijfers medegedeeld met betrekking

HOE STAAN DE ZAKEN THANS ?

op de visserijvloot bij onze zuiderbu
ren. Slechts de vaartuigen boven de 
bruto-tonnemaat van 50 T. werden ge 
teld en men had als resultaat : 506

DE DRIE SEIZOENEN
De Fransen onderscheiden bii de 

haringvisserij drie seizoenen. De vis- 
eenheden met een gezamenlijke ton- serjj 0p de Fladen, deze bij de Franse 
nem aat van 100.082 BT . De ontwikkel- kust, en straks de derde periode, ge- 
de paardekracht bedroeg 133.280 PK . durende dewelke jach t gemaakt wordt 

Hieronder zijn er 247 stalen vaar- Qp de jjjg  haring, 
tuigen metende 81.149 B T  met een £>e jjje haringvisserij sch ijnt bij de 
paardekracht van 128 PK . 23 traw lers Franse vissers n iet veel belang op te 
beoefenen de verre visserij. wekken. De behoeften zullen grote-

In  1938 was de vloot samengesteld lijk s  voldaan zijn, wanneer de visse- 
u it 700 eenheden van meer dan 50 BT . r jj op de yolle h irin g  op de Sandet-

tie zal afgelopen zijn.
DE UITSLAGEN VAN HET De verklaring, die tijdens de verga-
v/rts 1 c u A D iK im im P M  dering van het Frans-Belgisch comi-VOLLE HARINOafclZUtIM te Brussel werd afgelegd, wordt op

nieuw bevestigd, zodat w ij er ons 
Het seizoen van  de Fladen-haring kunnen aan verwachten dat slechts 

wordt als afgelopen beschouwd. Men een zeer beperkt aantal vaartuigen 
is ten zeerste voldaan over de uitsla- van Franse nationalite it binnen en

ter sloeg en zonk. M et een roeiboot
Vprleden week zine weer een van bereikte de vierkoppige bemanninf Verleden week gmg weer een va, onder de koene leiding van  Lampa

veilig de kust. ’t  Scheepje is inmid-

buiten onze territo riale  wateren de 
ijle  haringvisserij zullen beoefenen.

gen die deze visserij opgeleverd heeft.
De aanvoer was zeer groot en de p r ij
zen waren renderend. Ongeveer 80 
traw lers u it de visserijhaven van Bou
logne zijn op de Fladen werkzaam ge
weest. Een berekening w ijst u it dat 
ieder traw ler per maand circa 6 m il
lioen kgr haring heeft aangevoerd. E r  
is gedurende d it tijdstip  circa 5 mil- Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
lioen kgr per vaartuig van 40 m eter best-e waf er is !

W ie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring.

Monsterhaai gevangen
IN  G R IE K E N L A N D

Deze had niet m in dan 4,45 m. leng 
te en werd als monster tentoongesteld 
De opbrengst van deze tentoonstelling 
zal gebruikt worden om ter hulp te 
komen aan de fam ilie van een jongen 
die onlangs onder de verschrikte ogen 
van honderden baders door een haai 
verslonden werd. H ij nam met vele 
anderen een bad in  de baai van Pha- 
tere op m in dan 10 m. van de kust.

Sedert enkele weken worden nog 
meer van die monsters op de kusten 
gerapporteerd. Prem ies zullen uitge
deeld worden aan degenen die de mon 
sters zullen doden. Deze verdolen in 
de kustwateren door de jach t op grote 
vissen die in  die wateren in  grote 
mate aanwezig zijn. Toen de gevan
gen haai opengemaakt werd, stak niet 
m inder dan 40 kgr vis erin.

dels leeg gepompt en gelicht. Een 
partij pannen van een tegenliggendi 
buurman werd door ’t  stoten en het 
stampen van ’t schip erg beschadigd,

W A T  A N D ER S
D r Korringa, die, zoals we reeds eer

der schreven op verzoek van oester
kwekers, enz. in  Am erika vertoeft, 
komt hoogstwaarschijnlijk niet voor 
half December naar huis toe. We zijn 
benieuwd naar zijn mededelingen, 
ons streekblad lezen we, dat 
Thoolse botvissers hun botnetten heV 
ben verwisseld voor de schard' i- 
kuil. Men is in  de zeegaten bij ' jert 
en Zierikzee deze telkens in het na
jaa r terugkerende visserij begonnen 
En  al zijn de prijzen belangrijk 
ger dan in  de oorlogsjaren, met be
vredigend resultaat. En  daar gaat 
m aar otn ! '

Firma Jan Spaanderman
Z E E V IS G R O O T H A N D E L

I j M U I D E N '  6 H O L L A N D  
Telegramatfres Ja n  Spaanderm an - IJm uiden.
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (dee avonds) 

Gespecialiseerd in prim a kw alite it
G EPELD E en O N G EPELD E GARNALEN , 

lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd ln  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 

Zeelandse aanvoerhavens). (9)



B rand aan boord
Tengevolge van  een kortsluiting 

brak brand u it aan boord van de Z. 
449 «Zeemanshoap» toebehorende aan
Leon Desmidt.

Alles beperkt zich tot stoffelijke
schade.

Notariële Aankondigingen

O n ze v is s e n
O A LS w ij reeds in  een van onze wordt geïmporteerd, is grotendeels u it 

“  ' ■ ’ ’—  — TJnrvrwpffen afkomstig, alw aar deze visZ U A J Ü O  W i j  _____  .
vorige artikelen hebben verteld 
komen er in  de Noordzee en aan. 

grenzende wateren een groot aantal 
platvissen voor, waaronder zich 11 
soorten bevinden, die zowel voor de 
visserij als voor de vishandel, van 
grote economische betekenis zijn.

Aangezien deze soorten, w a t kleur VylYi. _____ ___
stand der ogen en andere merkbare als «Pleuronectes platessa» beken< 
kentekenen aangaat, over het alge- staat, tot de meest populaire van on 
meen nogal verschillend zijn, hebben --- in Hp Nnnrdzee

-- t t ^ 4. Miamir \Tis_

W U 1 U U  _____, ----
Noorwegen afkomstig, alw aar deze vis 
eveneens gevangen wordt.

D E SC H O L

Ongetwijfeld behoort deze waterbe 
woner, die een lengte van  pl. m. 90 
cM. kan bereiken en in  de wetenschap 

‘ bekend

meen nvy&o-a. » ~----- „ ,
meerdere lezers van «Het Nieuw V is
scherijblad» ons verzocht, deze vissen 
afzonderlijk te w illen bespreken, waar 
aan w ij thans gaarne voldoen.

D E H E IL B O T

Deze vis, die in  Engeland «Halibut»

ö  Let Cl O, U U t \A.\J i u w ~ v  _______ -
ze platvissen en wordt in  de Noordzee 
nog steeds in  grote hoeveelheden ge
vangen.

H ij heeft een gladde huid, terw ijl 
de rechterzijde van het lichaam  die 
een olijfgroene tot roodbruine kleur 
vertoont, m eestal bezet is met een 
groot aantal roestbruine tot oranje
rode vlekken, welke zich eveneens op'-- ---3- TV-,

Zijn smaak en voe
dingskracht over
treft ver elk buiten
lands product.

Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T

Oostende

Op M AANDAG 15 N O VEM BER  1948 
om 3 uur nam iddag in  het Café Prins 
Boudew ijn, St. Sebastiaanstraat, 22,
OostendeIN S T E L  met 1/2% prem ie van 

STA D  O O STEN D E - W EST  
Eenige koop :

P U IN E N  VAN  EE N  W O O N H U IS  
M E T  G RO N D

Deze vis, die in  Engeland «Halibut» roue _________
wordt genoemd is de grootste van al- de ongepaarde vinnen bevinden. De
le tot nog toe bekende platvissen en ogen van de schol zitten zo goed als al

' J~ ‘~ 'qf~ niaiits tijd  aan de rechterzijde van  de kop------------- 1 Î - .-T »

U g C I l  V (XXX. \x\y u v / l i .v *  ---------------- W
tijd  aan de rechterzijde van  de kop 
en het komt slechts zeer sporadisch 
voor, dat er een schol wordt gevan
gen, w aarbij de ogen aan de linkerz ij
de van de kop z ijn  geplaatst. H ij 
p lant zich in  de w inter voort van  De
cember tot A p ril; de voornaamste 
maanden z ijn  echter Jan u a ri to t en 
met M aart. Z ij eieren z ijn  evenals van 
de overige platvissen pelagisch en 
hebben een diam eter van 1,50 tot bij-

de
;en
:en
!..

ie ioi> nog iuc uv/&V1.1UU xr__ ___
is door z ijn  staartvin, die in  plaats 
v~ ’ afgerond, flauw  gevorkt is, ge- 
ir, ’ kelijk  van de overige platvissen 
te ;derscheiden. De ogen staan aan 
de rechterzijde van de kop, terw ijl de 
kleuren van deze zijde lich t tot don
kerbruin zijn ; de linkerzijde is daar
entegen w it gekleurd.

De heilbot kan een grote lengte be
reiken. Exem plaren van 2 meter en 
langer gepaard m et een gewicht van 
180 tot 200 kgr en zwaarder, z ijn  n iet na 2 mm. 
zeldzaam. Verder is de «Hippoglos- De schol bewoont de gehele Noord- 
sus vulgaris» een geweldige rover, die zee, in  het bijzonder houdt h ij ver- 
zich hoofdzakelijk met andere vissen b lijf op de uitgestrekte ondiepere 
voedt. plaatsen, welke in  het Oosten en in
Hoewel het eigenlijke gebied van de- het Zuiden van d it w ater gelegen 
ze vis, de Noordelijke IJszee is, wordt zijn. In  het Noordelijk gedeelte wordt 
hij eveneens aangetroffen b ij de kus- b ij echter zeldzamer. Leven de jonge 
ten van Groenland, Spitsbergen, IJs -  schollen aanvankelijk in  ondiep wa- 
land, Noorwegen en de westkust van dter, als ze ouder worden zoeken ze 
Frankrijk. Ook houdt h ij verbli jf^ ijfe ja a ren teg en  de diepere plaatsen op, 
de kusten van New-Foundland, N ew 7met als gevolg, dat de grotere exem- 
England, Californië, B ritish  Columbia, p iaren het verst van de kust af wor- 
Alaska en Kam schatka. W at zijn ver- (jen aangetroffen, 
b lijf in  de Noordzee betreft, in  d it Het grootste percentage van de schol-
water wordt h ij hoofdzakelijjc in  het ïen, die in  het Zu idelijk  gedeelte vanJ - 1— wnr dt  eevangen, zijn

ffiij 3 iidp  in Maad
V rijdag  vergaderde de beheerraad 

van Hulp in  Nood om er de huidige 
toestand te bespreken m et het oog op 
het verm inderen der premies voor 
volgend jaar, en een gevoelige verbe 
tering  te brengen aan de polis.

V an  deze gelegenheid werd door de 
beheerraad gebruik gem aakt om het 
vie rja rig  voorzittersschap van de heer 
Leopold'Verbanck, ook voorzitter van 
het Verbond der M iddenslagreders te 
vieren.

Een prachtige vulpen werd hem 
aangeboden en de hoop uitgedrukt 
dat h ij nog vele jaren  met d it ge 
schenk de handtekening als voorzit 
ter van  H ulp in  Nood, zal mogen dra 
gen.De Voorzitter dankte en wees op 
het fe it dat, zo H ulp in  Nood, de 
sterkste verzekering is geworden, het 
te danken is aan het eendrachtig sa
menwerken van alle leden.

H ij wees op het fe it dat de premie- 
verm indering van 1 t.h. welke met 
Ja n u a ri toegepast zal worden, voor 
veel reders welkom zal zijn. ''

D E

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H E B E U R

Léopoldlaan 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  23 N O V EM BER  1948. 
te 15 uur, in  het lokaal Prin s Boude
w ijn , S in t Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende

IN S T E L  met 1/2% prem ie van :
SCHOO N H A N D E L S H U IS
genaamd «Au Père P inard»

Langestraat, 12 Oostenden iE I u n v .i-  ___________ ____
gelegen te Oostende, N ijverheidstraat met 78 m2 erve en verdere gerieven,
gekadastreerd Sectie A  deel van G ebruikt door eigenaar,
nummer 30/a en 31/a groot 188 m2. Voor allte naüere inlichtinglen zjje
22 dm2. plakbrief of zich bevragen ter studie.

De rechten op oorlogsschade wor- • (990)
den medeverkocht ten tite l van kans -------------- — ....— ----------- ---
kontraktOnm idellijk beschikbaar. e .  _  Notaris J .  G H YO O T ,

A lle in lichtingen ter Studie T" ~ “ ’ St-Petersburgstraat, 47, OostendeA lle ilUiUUKlllScu ^  ---  -
Janssenslaan, 31, Oostende. (968)

Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T

te Oostende

Op W O ENSD AG 17 N O VEM BER  1948 
om 3 uur namiddag in  het Café 
Prins Boudewijn, S in t Sebastiaanstr., 
22 te Oostende.

T O E S L A G  
STA D  O O STENDE 

SCHOO N W O O N H U IS  
met erf en aanhorigheden gelegen 
G ER STRA A T , 113 gekadastreerd Sek- 
tie  C no 362 h/7 groot 120 m2. V rij 
gebruik : 6 maand na toeslag.

VAN  V E R K E E R S W E Z E N

WHbCl wuiuu .—--------1
Noordelijk gedeelte aangetroffen.

Professor W .E. Thompson, een zeer 
bekend ichtioloog, die gedurende ge
ruime tijd  het leven en de voortplan
ting van deze vis bestudeerde schreef 
hierover enige jaren geleden in  een 
Amerikaans Vakblad, o.a. het volgen
de :De heilbot is een bodemvis, die 
slechts zelden aan de oppervlakte van

1 J ---- r f f o r v t c t p

ïen, uic m xiv.u
de haringvijver wordt gevangen, zijn 
van 2 tot 4 ja a r oud. In  het Noorde
lijk  gedeelte komen echter veel grote
re en oudere exem plaren voor, w aar
onder zich soms vissen bevinden, die 
20 en meerdere jaren  oud zijn.

Hoewel, zoals w ij hierboven reeds 
hebben aangehaald, thans nog veel 
schol in  de Noordzee wordt gevangen, 
blijken de grotere exem plaren tochslechts zelden aan  de opperviaKte van  b lijKen ae gruuc ic  _____________

de zee verschijnt, doch het grootste reeds wederom in  aantal te verm inde
gedeelte van zijn leven op de bodem ren> w aaraan overbevissing zeker niet
doorbrengt. H ij groeit langzaam, ter- vreemd iS.* -- i ’ Vo OVÛ1T1 _
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wijl 50 pet van de m annelijke exem
plaren eerst na een tijdsverloop van 
12 jaren geslachtsrijp zijn.

Evenals de meeste platvissen, welke 
hun leven op de bodem van  de zee 
doorbrengen, verw ijdert de heilbot 
zich w aarsch ijn lijk  eveneens niet ver 
van zijn  plaats om zich te kunnen voe

.......................... - * - 1 -  U l l J | , l , n n v  +  Q

C ^ U I U  w i
In  verband hiermede is het dan ook 

te wensen, dat de regeringen van de 
landen, welke b ij de Noordzee-visserij 
betrokken zijn , hiertegen thans zon
der uitstel, verstrekkende en afdoen
de m aatregelen zullen treffen  en de 
scholstand in  de Noordzee zoveel mo
gelijk in  bescherm ing nemen,, het-

* A Viaf orrnntstfivan zijn p iaa is  om m u u  l»C A . v w
den, doch h ij stelt zich b lijkbaar te- le e n in d e  Toekom st‘van het' grootste 
vreden m et het voedsel d at_ op de voor ^  X ^  zal z ijn^

T >  I T t-,1yrcucxi xi*»-1» ----- __
bank waarop h ij leeft, aanwezig is.

Dit. fe it gepaard gaande met de a f
metingen van deze vis, doet het ver
moeden rijzen, dat h ij geleidelijk over 
de visgronden is verspreid en in  grote 
scholen samenleeft, zoals d it b ij de 
trekvissen het geval is.
In  verband met de grote waarde, wel
ke de heilbot voor de handel heeft, 
wordt er in  meerdere landen van Eu 
ropa, de Verenigde Staten van Am eri
ka, Canada, Alaska, enz. een inten
sieve visserij op deze p latvis uitgeoe
fend, welke aan velen in  bovengenoem 
de landen een goed bestaan oplevert. 
Vooral is d it het geval langs het ge
deelte der uitgestrekte kust van de 
Grote of Stille  Oceaan, tussen Puget 
Sound en Alaskai.

Langs deze kuststreek zijn de vis
gronden in  2 sectoren verdeeld, ter
w ijl het visseizoen op 1 M aart een 
aanvang neemt en gewoonlijk tot Ok
tober wordt voortgezet. Het gebeurt 
echter ook wel, dat het visseizoen kor
ter is en reeds voor Oktober is afge
lopen, daar dit ten nauwste verband 
houdt met de hoeveelheid vis, die er 
wekelijks wordt aangebracht.

Zodra echter het per seizoen vast
gestelde quantum is bereikt, wordt de 
risserij beëindigt.

De heilbotbanken liggen h ier van 
80 tot 200 m ijlen u it de kust. H et vis
sen geschiedt hoofdzakelijk met lange 
lijnen, w aaraan gemiddeld 125 met 
dwarslijnen voorziene hoeken zijn 
bevestigd. D at de lijnen een behoor
lijke lengte moeten hebben b lijk t hier 
uit, dat er meermalen op een diepte 
van meer dan 250 vadem, moet wor 
den gevist.

Als aas gebruikt men haring, terw ijl 
de lijnen, welke aan boeien zijn vast 
gemaakt, vele uren te w ater blijven.

Een stel van boeien voorziene lijnen, 
wordt aan de Pacific  kust «Skate» ge
noemd.

Zowel in  de USA, Canada als in  Eu 
ropa, brengt men de heilbot vers, be
vroren, gezouten, gerookt en in  blik 
geconserveerd in  de handel,.

De verse, bevroren en op andere w ij 
æ bewerkte heilbot, welke in  Holland

D. K ru ijff.

3 I J  DE  
M IN IS T E R

De Vozor kwestie
Woensdagnamiddag werden de 

ih . Vander Ro l voorzitter, Seghers er 
Degryse leden, van het Verbonc 

1er Belgische V isserij en P . Vanden
berghe, voorzitter van het Verbond 
der Kustvissersreders op het kabinet 
van m inister Van  Acker uitgenodigd 
om de zaak van VO ZO R en haar zwa 
re gevolgen te bespreken.

Vooraf hadden besprekingen plaats 
gehad tussen dhr. Vandenberhe, voor 
zitter der Kustvissersreders en een 
afvaardiging van het Verbond w aar
in  het standpunt van beide partijen  
met het oog op deze kwestie gron
dig onderzocht werd.

Over de aard der besprekingen 
wordt niets uitgelekt. H et komt er in 
de eerste p laats op aan de hachelijke 
toestand der reders te redden en 
practisch werk te verrichten.

Aan de besprekingen op het kabi
net van de m inister, waren de volks
vertegenwoordigers W ostyn van Brug 
ge en De K ind er van Oostende, te
genwoordig. Z ij wezen insgelijks op 
de zeer gebrekkige w et en het onvol
doende van de w ijzigingen welke er 
zouden aangebracht worden.

De m inister beloofde eens te meer 
de zaak ernstig te overwegen.

Hopen we dat de nachtm errie der 
VO ZO R spoedig opgelost moge wezen, 
daar het anders tot de ruine leidt 
van veel kleine reders.

(Tel. 715.88) 
xxxx

T O E W IJZ IN G  
Op D IN SD A G  23 N O VEM BER  1948, 

te 15 u., Zittingzaal Vredegerecht te 
Oostende, Canadaplein, :
1, W E L G E L E G E N  B U R G E R S H U IS ,
(eertijds w inkelhuis) met verdieping 
inrijpoort en koer te Oostende, HOS- 
PITA A LSTRA A T , 19 (nabij goederen- 
station) 115,14 m2.

Dadelijk v rij - gas - electriciteit - 
stads- regen- en putwater (pom p). 
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 193.000 FR .

2. W E R K H U IS
gelegen achter

M ET  E R F  EN  HOF,
lot 1, met recht van. R maatiri nn toeslag- gelegen d u u ra  iuu j., mev i c t u i:bruik . 6 maand na toesiag doorgang langs de poort, Hospitaal-

Verm indering van rechten voor ie  straat 19j groot 235,03 m2.
aank°?N G E S T E L D  : 215.000 Fr. De^ deliike huurverlenging ingeroe-

Alle in lichtingen ter studie: K a re l 
Janssenslaan, 31. v98U)

T E  K O O P  
B E L A N G R I JK E  P E R C E L E N

B O U W G R O N D
gelegen te D E HAAN A. Z E E
Voor verdere in lichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad , (809)
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B O T S IN G
Twee auto’s kwamen in  botsing op 

de hoek van de Stadhulsstraat en R id 
der de Vrierestraat. De auto bestuurd 
door de heer Janssens u it Ramskapel- 
le was er het ergst aan toe. Geen en
kele persoon werd bij deze botsing ge
kwetst .

EV A C U A T  IE V E R G O E D  IN G
De belanghebbenden worden ervan 

verw ittigd dat de form ulieren voor 
het aanvragen van de evacuatievergoe 
ding moeten ingediend zijn voor 21 
November a.s.

Bezichtiging : Dinsdag en Donder
dag van 14 tot 16 uur.

Voor lo t 1 : sleutel in  no 21; voor 
lot 2 toegang langs de poort, met 
schriftel. toelat. van de notaris.

P lan  en lastenkohier ter inzage bij 
notaris.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 68.000 FR .

(991)
m.; groot 327 m2. (961)

Studie van Notaris  
JA N  B. D E  G H E L D E R E  

T E  H E IST-A A N -ZEE
XXX

TO ESLA G  
Op D IN SD A G  23 N O V EM BER  1948» 

om 17 uur te Heist-aan-zee, in  het 
Café «’t M arktplein», b ij de Wedu
we Oppalfens, van

BAD STAD  H E IS T  AAN Z EE  
Koop I :

W E L G E L E G E N  W O O N H U IS  
met erve, ST IESLA G , 29, groot 351 
m2, bewoond door dhr. H. Savels. 

Koop I I  :
P E R C E E L  B O U W G R O N D  

nevens voorgaande, uitgevende op de 
Stieslag met een bouwzijde van 6.50 
m.; groot 327 m2.

Recht van samenvoeging. 
R E S P E C T IE V E L I JK  IN G E S T E L D  :

100.000 fr. - 22.000 fr.
(889)

Valse getuigenissen
D E  V A L S E  G E T U IG E N IS S E N  IN  D Ep artij, noemde de zaak een karakte
Z A A K  VAN « H ET  V ISSC H ER IJBLA D :> ,ristiek geval van valse getuigenis elégde de nsrt’,''> «** ■*' --- ^ ijd if

Drie vissers zw aar veroordeeld h«len  en de m ateriële feiten.H ij herinnerde aan de troebele at-
Op 11 Oktober 1948 werden de drie rnosfeer die de zaak tegen de uitge- 

Oostendse vissers A llary  Frans, De- <<ï Ie t V isscherijblad» kenmerk
leye Ph ilibert en M us Ju lien , b ij ver- ° . m - door het laste rlijk  optreden 
stek tot 7 m aanden gevangenisstraf pI7vaat detectief Fonteyne, dxe
veroordeeld om een valse getuigenis ° ok ..̂ ee^s ,een ver_
te hebben af gelegd in  het proces te- °P j*eP- T r̂  illustratie  voer-
gen de uitgever van het weekblad Æ  stadsbedien
«Het Visscherijblad», dat verleden ■ kem 50 000 fr- beloofde aan
aar door de krijgsraad te Brugge

B I J  D E  FL A N D E R  JA N S S E N SV R IE N -  
DEN

Op Zaterdag 20 November a.s. wordt 
door de Supportersclub van onze kust 
renner een prachtig feest ingericht in  
Hotel de Bruges. De prijzen voor de 
tombola z ijn  tentoongesteld bij de 
Wwe Ghevaert, Knokkestraat. E r  werd 
gezorgd voor een lste klas orkest en 
ook voor de humoristische zangergs 
Helene M aréchal. Tijdens het bal eén 
korte hulde aan Flander Janssens als 
«Brugs Kampioen». De feestzaal van 
Hotel de Bruges zal prachtig versierd 
zijn en de gezelligheid zal er zeker 
niet ontbreken. M en hoeft ook geen 
schrik te hebben te moeten recht
staan, w ant een ..groot aantal stoelen 
en tafels werden aangebracht. W e ho
pen op een flinke opkomst, net zoals 
verleden jaar.

iiiiiniiiiiniiiiiiiiiiniiiinriiiiiiiiiiiiiiiiiiriii

Zoeklichtjes
♦ O VER  T E  N EM EN  wegens ziekte 
Z E E R  M O D ER N E  V IS W IN K E L  in  vol
le bedrijf te Brussel - groot zaken- 
cijfer mag nagezien worden. In lich 
tingen schrijven bureel van het blad 

_________ (971)
♦ T E  KO O P : Vissersvaartuig in  zeer 
goede staat en zeer goed onderhou
den met alle toebehoorten. M ag va
ren met vergunning. De motor die 
een paardekracht ontw ikkelt van  60 
P .K . is twee jaa r oud en in  uitste
kende staat.

Voor alle verdere in lichtingen schrij 
ven bureel van het blad (983)

Als ’t  visverbruik vergroot,
kent de visser geen nood !

een oorlogsweduwe indien zij op het 
jaa r door oe Krygora-au «c proces w ilde verklaren dat haar echt
werd behandeld. Deze ^ le per® °n^  genoot door dhr. Vandenberghe was 
hadden onder eed verk laard  dat zij °  rk iikt
in  Ju n i l 9 4 4  dh^ P r  V andenberhe D hr Procureur Vandermeersch, 
op de tram  te Den H a a r^ in  z schandvlekte op kordate wijze en na 
uniform  hadden gezien. Deze g onderzoek van de ta lrijk e  stukken in 
genissen hadden er s ge het dossier, het valselijk  optreden
slag voor dhr. Vandenberghe. van de y jgsers en iegcje (je na_

M aandag werd de zaak weer opge- druk op de grote gevolgen die hun 
roepen om tegensprakelijk behan- getuigenis met zich heeft gesleept, 
deld te worden. Vooraf deed dhr. Voor H ij vroeg aan de rechter, bij de be
zitter de la  Kethu lle aan beide par- paling van de straf rekening te wil- 
tijen  opmerken dat geen vragen moch ien houden met de zwaarte der fe i
ten gesteld worden nopens de m oraii - ten en het beladen rechterlijk  verle- 
teit van de verdachten noch van de den der betichten, 
burgerlijke p artij. A lles wees er trou- M rs. Coene en K ervyn  advokaten 
wens op dat de advokaten van d it der verdediging beweerden dat tot 
proces een atm osfeerzaak w ilden ma- dusver geen bewijs is aangevoerd 
ken. Dhr. Voorzitter hield  dan ook de volgéns hetwelk hun klienten een va l 
teugels strak in  handen, en dank de- se getuigenis aflegden Verder zegden 
ze kordate houding verliep het pro- zij  d,at de betichten zich mogelijks 
ces op waardige wijze. hebben vergist, wanneer zij meenden

U it de verklaringen van dhr. De- Vandenberghe in  zwart uniform  te 
coster, officier van de gerechtelijke hebben gezien, m aar dat zij niette- 
politie, mej. Cornu, bediende bij het m in te goeder trouw hebben gehan- 
Zeewezen, de h.h. Debusschere, rus- deld. Beide pleiters vroegen de vrij- 
tend inspecteur van het Zeewezen, spraak, m aar dhr. Voorzitter oordeel- 
Becu René, havenkapitein te Oosten- de er anders over en bevestigde de 
de, Seghers V ictor, reder, en Six, ad- straffen die vroeger b ij verstek wer- 
vokaat, bleek dat de verdachten te- den uitgesproken. ,
genstri.’dige verklaringen aflegden en Bovendien werden de drie vissers 
dhr. Vandenberghe, op het ogenblik veroordeeld tot het so lidairlijk  beta 
dat men hem te Den H aan zou ge- len van 1 fr. schadevergoeding aan 
zien hebben, zich te Brugge en daar- de burgerlijke partij, 
na te G ent schuil h ield  daar h ij door Op vraag van  het Openbaar Minis- 
de Duitsers werd gezocht. terie werden de drie verdachten on-

M r. Ancot, namens de burgerlijke m iddellijk  aangehouden.

OP W A N D E L IN G  DOOR H E IS T
Sinds enige tijd  heeft de 

kerktoren 4 nieuwe uurplaten. Men 
kan vanop een Km . afstand het ju is
te uur lezen van de vergulde cijfers 
der nieuwe wijzerplaat. E.H . Massche- 
lein  mag men gerust rangschikken 
tussen de edele figuren welke steeds 
de gemeente een nieuwe glans geven. 
Onze kerk is ook de enige der kust, 
die op de toren een luidsprekersin- 
stallatie heeft, die soms beiaardkon- 
certen ofwel lithurgische liederen, ge
zongen door ’s werelds beste zangers 
over de moderne gemeente laa t weer
galmen.

G aat u langs de Oosthoek, dan 
valt u direkt een grote verandering 
op. De dijk, die de Knokkestraat van 
de Spoorweg scheidt is volledig ver
dwenen en het afgehaalde zand dient 
om de d ijk  aan te leggen van de spoor 
weg Knokke-Brugge. Sinds 58 jaa r 
was deze scheiding in  Heist een steen 
des aanstoots, zowel voor de gemeente 
als voor de ta lrijke  badgasten.

E ind elijk  zal die wantoestand dus 
verdw ijnen en zal onze stad nog een 
mooier uitzicht rijk er worden. Ook 
het nieuwe station, waarover reeds 
bijbels papier werden geschreven, zal 
in  1951 voltooid zijn, d it dank zij het 
in itia tie f van Burgemeester de G hel
dere en het krachtig ingrijpen van 
M inister Van Acker .

♦ T E  KO O P : O UD E G À ZET T EN  - 
■ zich wenden bureel van  het blad I Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.

(978)
(976)

♦ T E  KO O P : CAM IO N STA FC A R  - 
C H EV R O LET  1 ton 1/2 - 6 cyl. - 17 
P K  - in zeer goede staat.

Z ich  wenden : Van  Iseghem laan. 
11, Oostende. (982)
♦ M EN  V RA A G T  : V issersvaartuig te 
koop - voorzien van een motor van 
100 PK . - Aanbiedingen : bureel van
het blad.

K IE Z E R S L I J S T E N
Belanghebbenden die wensen een 

kiezerslijst te kopen, dienen zich te 
laten inschrijven vóór 21 November 
1948 op het stadhuis, dienst der ver
kiezingen, Raadszaal.

(981)
OUD P A P IE R  T E  K O O P  P E R  K G .
Zich wenden ter D rukkerij van 

«Hjet Nieuw. V isscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, àA Tel. 72.523.
♦ G EVRA A G D  : Sténo-Dactylo ken
nende Frans, Vlaam s - Facu lta tie f 
Engels - Duits.

Schrijven  bureel van het blad (984)
♦ T E  KO O P : V issersvaartuig voor
zien van een motor van 50 P.K . va- 
renssrerbed. In lich tingen Kerkstraat. 
56, H elst aan zee. (885)
♦ T E  KO O P : Twee fabrieknleuwe 
M A R IN E- D IESEL  M O TO REN , merk 
M. W . M. (Motorwerke M annheim ) 
type R  H. 230 S.
200 P.K ., 6 cyl., 500 toeren. Onm iddel
lijk  leverbaar. Voor nadere in lich tin 
gen zich wenden Fo rt Lapin, 79, Brug 
ge. (977)

Eet vis, plat of rond,
en blijft sterk en gezond ?



M wtâtâem M eti
O O S T E N D E

Vrijdag 5 November 1948 
Slechts één stoomtrawler van de 

Noordzee ter m arkt met 640 bennen 
haring en een 60-tal bennen verse vis 
omvattende w at makreel, kabeljauw 
koolvis en w ijting. De haring is he
den van zeer goede hoedanigheid en 
wordt levendig opgekocht aan tam e
lijk  vaste prijzen gaande in  lich t stij-

0.52 Kust 1110 11,020
SSO.92 Noordzee 36070 246.748
SS0.301 IJs lan d 97863 645.695
0,291 K anaal 11375 104,880
0,33 West 1158 13,220

0.279 K anaa l 8879 82,220
0.94 Noordzee 11810 93,250
0.187 Noordzee 11722 98,880
0.88 Noordzee-

Sandettie (onv.) 63146 332.386
0,277 Oost 3284 44,230
0,271 Kust 170 1,550

Dinsdag 9 November 1948 
Vandaag beloopt de aanvoer tot 

ongeveer 200.000 kgr verse vissoorten 
waaronder zowat 6.500 kgr Yslandse 
en 30.000 kgr. Groenlandse varietei-

gendTlijn  va iT3000"tot 3910 fr'de koop ten, en daarom trent 28.000 kgr. ha- 
van 10 bennen. De weinige vissporten rlT1Dr r>p’7p hnrlr,Dr V1
voorhanden worden aan m iddelm ati
ge prijzen van de haud gedaan.

Kgr Fr. 
SSO.294 Noordzee* 35100 199.548

Zaterdag 6 November 1948
Heden zijn slechts 6 vaartuigen aan 

de afslag tegenwoordig met samen on 
geveer 1320 bennen haring en 800 
bennen verse vissoorten. De haring 
vind t afzet aan prijzen die m inder zijn 
dan de vorige dag en die gaan in  s tij
gende lijn  van 2400 tot 2770 fr  de lot 
van 10 bennen. E r  is m aar weinig ver 
scheidenheid aan verse vissoorten 
voorhanden. Deze worden doorgaans 
aan middelmatige prijzen aan de man 
gebracht. Gezien de kleine toevoer is 
de verkoop dan ook zeer spoedig a f
gehandeld

ring. Deze haring  vind t gretig afzet 
aan goede prijzen schommelende tus 
sen 359 en 4.100 fr. de 10 bennen. De 
belangstelling is zeer groot doch de 
vraag minder dan de vorige m arkt
dag. Doorgaans alle aangeboden vis- 
soortiën, met inbegrip der Yslandse 
worden aan m iddelm atige prijzen ver 
kocht; deze prijzen zijn iets lager 
dan de vorige dag. De SSO.299 komen 
de van een proefreis naar Groenland 
alw aar zij met weinig sukses de vis
vangst heeft uitgeoefend, heeft ge- 
• deeltelijk haar vangst in  een Engelse 
vissershaven verkocht en biedt thans 
haar overschot bestaande u it kabel
jauw, gul, k lipvis en zeewolf, ter 
m arkt aan. Deze Groenlandse vissoor 
ten worden weinig gevraagd en boe
ken dan ook weinig lonende prijzen.

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EXPORT

V IS  - G A R N A A L  
Specialiteit gepelde garnaal 
H. R . 2151 Tel. P r ivé  421.08 
(213) V ism ijn  513.41
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A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  P E R  
DAG

Fr. Kgr.
35.100 199.548

105,599 654.791
330.172 2.887.488
229,423 2,028,091
129.858 1.505,032
830.152 7,274,960

Vrijdag 5 Nov. 
Zaterdag 6 Nov. 
M aandag 8 Nov. 
Dinsdag 9 Nov. 
Woensdag 10 Nov.

GARNAALAANVOER
OOSTENDE

Datum Max. en A an ta l Gemid.Kgr. Opbrengst M in . prijs vangsten Prijs
4-11 373 16.461 38-47 13 405-11 85 4.379 50-53 2 516-11 252 12,295 46-56 7 509-11 507 25.239 46-53 16 50

ZEEBRUGGE
9ï IS 0S-0Ê f8VS9 80ê ‘T TI‘ 6Zf 8Z 9 fSS  fr60‘frS S9S‘t It-9SS f fS-Lf 986'f 96 v Tt—Î

0.183 W itte  Bank 
0.241 Noordzee 
0.25 Oost 
SSO.159 Noordzee 
B,610 West 
0,208 Kust

Kgr
5691

16046
9420

69826
4409
207

Fr.
63.700

132.620
92.630

304,941
58,800

2,100

Kgr Fr.
SSO.299 Groenland 30010 148.760
0.152 West 6230 65.065
0.33 W est 479 5.160
SSOi.148 Ysland 64657 413.860
Z.417 Oost 3803 54,530
0.324 Noordzee 19766 192.570
N.739 Noordzee 13518 134.190
0'.281 Oost 3755 59.400
0.257 Oost 7583 66.450
0.295 Noordzfee 9919 98.059
0.200 Oost 6222 72.040
0.201 W est 1498 15.730
N.776 West 966 10.720
0.196 W est 1798 17.420
0.329 Noordzee 12706 154.715
0.305 Noordzee 80408 212.111
0.135 Oost 3491 57.060
0.122 Oost 5575 71.480
0.137 Oost 5116 73.140
0.66 Kreefteput 10923 135.640

H A R IN G A A N V O E R
Kgr.

V rijdag  5 Nov.
Zaterdag 6 Nov.
Maandag 8 Nov.
Dinsdag 9 Nov.
Woensdag 11 Nov.

32.050
66,000
37,400
28,800
66,900

231,150

Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS  
:: en Garnaal ::

Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 

(218) Z ou t voor de viagers

Maandag 8 November 1948 
21 motors en 3 stoomtrawlers, waar 

onder 2 van IJs lan d  zijn heden van 
de vangst terug. De aanvoer haring 
beloopt tot zowat 750 bennen. Deze 
Worden gretig opgekocht in  stijgende 
lijn  aan zeer goede prijzen gaande van 
2700 tot 3630 fr de koop van 10 ben
nen. De verse visaanvoer'bedraagt c ir
ca 5800 bennen waarvan meer dan de 
he lft IJslandse variéteitén (3000 ben. 
nen) De fijne vissoorten worden le 
vendig opgekocht aan middelmatige 
afzetprijzen. De aangevoerde partijen  
verse vis zijn cioorgSL&ns v&ïx zeer goe- 
de kw aliteit en worden af gezet in  lich t 1400 bennen haring en 
stijgende lijn  en over het algemeen --1 - J
aan middelmatige prijzen. De belang
stelling is bijzonder groot, voorname
lijk  voor w at betreft binnenlandse
kopers. _Kgr Fr.
0 140 Oost 4849 64.890
0105 Oost 6869 107.530
0.127 Oost 7551 93.170
Q.192 Oost 3517 38.190
0.109 K anaa l 12173 122.850
0.235 Noordzee 12146 97.080
0.128 Oost 7037 103.580
0.242 Noordzee 13147 138.005

. 0,215 Noordzee 12284 114.680
0,156 Oost 5509 83,040
0.7 W est 6022 56,220
0.212 Noordzee 15120 13f  ,600
0.237 Noordzee 13007 114.820
SSÖ.157 IJs lan d  52541 454,150
0.175 Oost 6099 87,950
0.248 Kust 484 4,420
0,144 Kust 190 2,450
N,801 W est 3181 37.920
0,260 Kust 870 8,380

Woensdag 10 November 1948 
In  totaal worden heden ongeveer 

2600 bennen
verse vis aangevoerd door 16 motors. 
De 0.88 die de haringvangst uitgeoe
fend heeft in  de Noordzee en de San- 
dettie levert twee soorten haring. De
ze worden afgenomen aan prijzen 
schommelende tussen 2400 en 3300 fr 
de 10 bennen. W einig verscheiden
heid aan vissoorten voorhanden. De 
fijne vissoorten worden aan goede 
prijzen gemijnd. M et uitzondering der 
fijne vissoorten, mooie meid, leng, 
koolvis eh rogsoorten zijn doorgaans 
alle andere voorhanden zijnde vis
soorten lich tjes in  p rijs gedaald.

0.269 Noordzee 
0.106 Kust 
0.274 Oost 
0.224 Noordzee 
0,331 Noordzee 
0.304 Noordzee 
0.173 Oost 
0.247 Noordzee 
0.231 Noordzee 
0.244 Oost

G R O E N L A N D S E  V IS S O O R T E N
Deze werd op Dinsdag 9 November 

ter m arkt van Oostende verkocht aan 
volgende prijzen : kabeljauw  4,40- 
6,00; gul 4,40-5,40; zeewolf 5,80-6,80; 
klipvis 2,20-2,40.

; S'VVVVVVWVVVVA/VVVA/VA/VVVVWVVVVVVVVVVV\'VVVVVV

efaciétine R 0  0  SE
V IS M IJN ,  5, O O ST EN D E  
IN V O E R  —  U IT V O E R  

T E L . 720.13 
713.13 (p rivé )

A L L E  S O O R T EN  Z E E V IS  
1 (539)•VWWVVWWVWVWWW'V'V'VWWWW'VWWVWW^

Vervaeht-ingen

Kgr Fr.
1032 6,800
420 4,120

10622 99.000
17748 154,420
20767 178,320
6150 36,896
6562 51.230

11368 97,300
17738 148,920
5340 75,510

Volgende vaartuigen zullen vermoe
delijk  in  de loop der aanstaande week 
ter m arkt van Oostende verkopen : 

Van IJs la n d  : SSO.333; SSO.297; 
SS0.303.

Van het K an aa l 0,290; 0,229; 
0,266; B,610; 0,285; 0.312;

Van de Noordzee, Oost of W est : 
0.317; 0,246; 0,179; 0,155; 0,222; 
0,205 ; 0,108; 0,283 ; 0,332; Z,428; 
0,239; 0,236 ; 0,228 ; 0,289; 0,217; 
SSO.293; 0.82; Z.417; 0,280; 0,112; 
0,267; 0,250; 0,176; 0,193; 0,218; 
0,282; 0,300; 0,330 ; 0,226; 0,292; 
0,89 ; 0.124: 0,210; 0,232; Z,413

De goede smaak van de vis
zit niet in z’n grootte

doch in de KWALITEIT

ZEEBRUGGE
Zaterdag 6 November 1948 

7 vaartuigen : 180.980 fr.
Tong 2250 kg; rog 123 bennen; p la 
dijs 9 bennen. Totaal bennen : 315 of 
15.750 kg; gemiddelde per vaartuig : 
2250 kg, 25.855 fr.

Maandag 8 November 1948 
11 vaartuigen : 244.270 fr;
Tong 2400 kg; rog 128 bennen; p la

dijs 21 bennen. Totaal bennen 400 of 
20.000 kg; gemiddelde per vaartuig : 
1820' kg, 22,200 fr.

Dinsdag 9 November 1948 
19 vaartuigen : 378.730 fr;
Tong 5200 kg; rog 120 bennen; p la

dijs 65 bennen; totaal bennen 619 of 
30.950 kg. Gemiddelde per vaartuig : 
1630 kg, 19.940 fr.

Woensdag 10 November 1948 
‘ 4 vaartuigen : 161.440 fr;
Tong 1200 kg; rog 30 bennen, p la

d ijs 80 bennen. Totaal 185 bennen.
Gemiddelde per vaartuig : 2,220 kg, 

40.360 fr.

IJMUIDEN
Op het ogenblik van het ter 

pers gaan - een dag vroeger dan 
gewoonte ter gelegenheid van 
11 November - waren w ij nog 
niet in  het bezit der der m arkt
berichten uit IJm uiden.

De lezers gelieven de omstan
digheden in  aanm erking te ne
men en ons voor de leemte te 
w illen verontschuldigen.

D E RED A C T IE .

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

V is  en G a m a a l 
V IS M IJN  Z E E B R U G G ’  

Tal. P r ivé : Knokke 11 14 
(224) Zeebrugge 513.30

VISMIJN O O S T E N D E M IN Q U E  D ’O S T E N D E
W E E K  VAN 5 tot 11 N O V EM BER  1948 SEM A IN E  du 5 au 11 N O V EM BR E 1948

Vrijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

M aandag
Lundi

Dinsdag
Mardi

Soles — Tongen, gr....................
3/4 ... ... ... ... ... ... 
bloktongen ... ... ... ...

X J i t r - 1' , V / M .  ...............  . . .  —
■f ' kl. -U' •••
Turbot— Tarbot gr. ........ ...

■ midd. ... ... ...
UteïU’ • • kli" ....... ... ......  
Barbues — G riet, gr. .......  ...

Bint ■ > midd....................... •.......
kl. ... ... ... . . ........

Carrelets — Plad ijs, gr. platen
gr. iek ... ... ... .......
kl. iek ... ... ... ... ••• 
iek 3è slag ... ... ... ...
platjes ... ....... . •••

Eglefins — Schelvis, gr...........
midd...... .. ... ........ • ••
kL .... ... .......  ••• ........

Merluches — Mboie, Meiden, gr. 
midd. ... ... ... .............
kl. ... ............  v. ........

Raies Rog ........... . ... ........
Rougets — Robaard ... ...........
Grondins — Knorhaan ... .......
Cabillaud blame ^  Kabeljauw

Gullen ............  ........
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting  ..................
Limandes — Schar .......  .... ...
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai .............
Roussettes t— Zeehond ... ........
Vives — Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M akreel .......
Poors .................. ••••■• — •••Grondins rouges — Rode knorn.
Raies — Keilrog ........ ... ........
Homards — Zeekreeft ... ........
Flottes — Schaat ... ... ...... .
Zeebaars .......  . i .  ... ...
Lom ... .......  ••• ... .......
Congres — Zeépaling ............
Lingues — Lengen ... ... .. .. . .
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — Haring (vo lle) 
Hareng guâis — IJle  haring ...
Latour .. ... ... ... ... .............
Tacauds — Steenpost ............
Flétan  — Heilbot ..................
Colin — K o o lv is .......................
Esturgeons — Steur ... ........  ...
Zeewolf ... ... ... ........
V lasw ijting ... .......................
Zonnevis ..................................

13,40

4,80

5,00

2,00-9^00

34.00 
37,80. 
39.80 
41,50 
31,50-
41.00
27.00
23.00

-36,00
.39.60
-41,60
-43,40
-35,40

.31,00
-25,30*

32,40
37.00
40.00 
41,50 
33,60
36.00
28.00 
23,00

-38.00
-43,20
-45,20
-45,40
-39,60
-37,00
-30,00
-25,00

33.00-
39.40-
43.00-
43.40-
34.00-
39.00-
28.00- 
23,00.

37.00
42.00
45.00 
45,40
35.60
40.00
31.00
27.60

Woensdag
Mercredi

33,40-41,00
45,80-47,50
50.00-50,80 
51,80 
43,60
39.00-45,50
28.00-32,00
24.00-26,00

Donderdag 
Jeudi

17,50-18,00
19,40
18,20
15,00-16,40 
4,40- 4,80

7,80
5,00- 7,80

6,80- 7,00

1,80.....
12,40-14,00
2.00-11,40 

21,20
2.40- 5,60
3.40- 7,00 

16,00
5.00- 6,00 
4,50

2.00-'9'40

16,60
17,60
18,80
15.60. 
5,00-

11,00-
6,20
4,80-

26.60. 
13,00
5,70
6,60

17,20
19.60
19.60 
.17,00

6,80
11,50
8,60
7,40

.28,00
■20,40

16,00-
16,60-
19,80-
17.00- 
5,60-

11,20-
9,6Q-
5,80-

19,40.
11.00-

17,50
■18,00
21,20
18,20
7.60 

■11,60 
11,00
7.60 

.22,80 
■15,20

16,60-17,50
18,40-19,00

18,40 
6,00- 8,00 
9,60-14,00
7.00- 8,60
5.00- 7,20 

20,80-23,40 
13,00-16,00

- 9,20 6,60- 8,00

6,00- 6,38 

19,00

3,40
13,20-16,40
2.80-13.00 

20,50-23,90
3,00-7,00

5.80- 7,40 
15,80-18,00
5.00- 6,50
4.00- 5,00

8,80 - Ï2  ̂ 80

12,00-14,20

6 2̂0-10,20

12,40-16,60
3.20-12,60 

13,60-23,00
5.20- 7,80 
6,60

17,20 
5,00- 
5,00

38,50-44,00
3.20-11,20

6,50

6,60-
7,00
6,70

11,20-
3,00.

13.00-
5.00- 
6,80-

15.00- 
3,50-
3.00-

9,70

•16,00 
12,00 
21,70 
■ 6,80 
■10,60 
17,60 
6,00 

■ 4,00

2,40-13,00

5,40

4,80-5,54

7.00- 8,00 
5,80- 6.20
8.00-10,20 
5,40- 7,26

5,80
30,50-41,00 
6,40- 7,00

29,00-45,00 
5.40- 6,80

io ’4ô"i2ioo

15.00 
8,40-13,00

6.80-"9,60

3,20-3,60

7,’i8-T,20
.....

3,00.....
30,00-43,20
3.80- 4,80

10.0 0  

19,50

7’00-’ 8,00

6.80- 7,00
3.60- 4,80
7.60- 9,80
4.80- 6,60

26,00-44,00 
3,80- 5,80

8,60
•••«•«oc*

N I E U W P O O R T
Zaterdag 6 November 1948 

Tong ongeklasseerd 48; tarbot 35; 
w ijting  7; zeehond 3-3,50 fr per kgr. 
platen ongekl. 19; keilrog 11; rog 6;

Maandag 8 November 1948 
Tong ongeklasseerd 48; tarbot 35; 

piéterm an 28; platen grote 21; midd. 
14; kleine 10; keilrog 13; rog 2-6; w ij
ting 6; zeehond 4 fr  per kgr .

Woensdag 3 November 1948 
Tong ongeklasseerd 50; tarbot 41; 

platen grote 23; midd. 16; kléine 10; 
keilrog 13; rog 8; w ijting  9; zeehond 

fr per kgr.

Donderdàg 4 November 1948 
Tong ongeklasseerd 40; tarbot 32; 

platen ongekl. 14; keilrog 10; rog 5; 
w ijting  6; zeehond 3 fr  per kgr.

G A R N A A LA A N V O ER
3-11-48 55 kg van  29 tot 33 fr.
6-11-48 38 kg van 38 tot 46 fr.

H A R IN G A A N V O E R
3-11-48 per kg 12,80; 4-11-48 per kg 
12,70 fr.

SPR O T A A N V O ER
7-11-48 5000 kg van 16 töt 21.fr.

Z E E V IS  G R O O T H A N D EL

Camille WI L L E MS
------ sedert 1887 ------
IM PO RT EXPORT
Telefoon: 72075/78 - 72318/10 
T eleg ram : W lllem eeo O ostende
O O S T E N D E

J2 26 )

BLANKENBERGE
IN  D E  S T E D E L I JK E  V IS M IJN

In  de afgelopen week werden 2,03' 
kgr verse vis aangevoerd zijnde d< 
opbrengst van 5 reizen. De verkooi 
bracht respectievelijk oZeciPï
bracht 26.080 fr  op. De totale op
brengst voor de maand Oktober be
droeg 16.609 kgr verse vis voor 1! 
reizen en 185.680 fr  en 657 kg garnaal 
voor 24 reizen en 21.613 fr.

DE JA C H T  OP D E LO T EN  IS  ST EED S  
O PEN  dank zij de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
die U  bij iedere sch ijf aanbiedt :

33.900 loten van 200 tot 1.000 fr. 
507 gemiddelde loten van

2.500 tot 50.000 fr.
18 grote loten van 100.000 tot 1.000.000

en haar supergroot lo t van 
T W EE  EN  EEN  H A LF  M ILL IO EN

Volgende trekking te Boom op 
23 N O VEM BER  (988)

Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver 
blijden.

£2 |De eerste sprot
Zaterdagavond werd te Oostende 

de eerste sprot üangevoerd door de 
0.61, welke hiervoor de p rijs van 20 
fr. per kg. bekwam voor 550 kg.

Ook te Nieuwpoort werd een 5.000 
kg. aangevoérd.

De kw aliteit liet veel te wensen 
over, daar het allem aal zeer klein 
goed was.

Dinsdag en Woensdag werden gro
te hoeveelheden te Oostende en te 
Nieuwpoort aangeboden, waaronder 
veel klein goed m aar ook zeer mooie 
kwaliteit.

De prijzen liepen te Oostende van 
1 tot 6.30 fr. per kgr. voor over het 
algemeen klein goed.

Mocht d it de voorbode zijn van een
mooi sprotseizoen, dan zou d it dç 
het bestaan van onze kleine kustvis- 
sersreders kunnen reddèn.

Z E E B R U G G E
P R I JZ E N  VAN D E V E R S E V IS

6-11 8-11 9-11 10-11
Grote tong 37,00 40.00 34,50-36,00 34,50-36,00Bloktong 41,00 46,00-46,50 38,00-39,00 40,00-42,00Fruittong 44,00 49,50 41,50-42,00 43,50-45,00
Schone kleine tong 47,00 51,50-52,00 43,50-45,50 45.00-46,00
K leine tong 40,00 43,50-44,00 37,50-38,00 40.00-41,50
Tarbot : grote 35,00 36,00 38,00 38,00-43,00

middel 30,00 30,00 30.00 30.00
kleine 26,00 26,00 25,00 28,00

G riet : groot 26,00 26,00 26,00-28,00 27,50
kleine 26,00 24,00-25,50 25,00 25,00

Plad ijs : grote 16,00 16,00 16,00-17,00 16,00-17,00
middel 17,00 19,00-20,00 17,00-18,00 17,50-18,50
kleine 19,00 15,50-22,00 19,00-20,00 22,00-22,50
deelvis

Rog : keilrog 12,00 14,00 15,00-16,00 11,00-12,00
grote 7,00 6,50- 9.50 8,50-10,50 9,00-
middel 6,50 6,50- 7,00 6,50- 8,00 8,00- 8,50
kleine 6,50 6,50 6,00- 7,00

Robaard : grote 12,00 15,00-16,00 15,00 16,50
kleine 8,00 13,50 13,00 14,00

W ijting  : grote 7,00 7,00- 8,00 8,00- 9,00 10,50
kleine 5,00 6,00 5,00- 7.00 7,00

G u l ' 13,00 15,00 13,00-14,00
Guljong 5,00 6,00 6,00 9,00
Schar 8,00 8,00 8,00 8,00
Zeehond 5,00 5,00- 6,00 5,00- 5,50 6,50
Pieterm an 33,00 35.00 36.00-38,00
Kabeljauw 17,00 19,00 10,00
Koolvis ......................... ......... .**•••
Wolven
Lengen

..........
■ w



Het tweede congres der kust 
van de C.V.P.

Visserijkwestie besproken

ZONDAG jl. hield de Christelijke 
Volkspartij van de arrondisse
menten Oostende en Brugge haar 

tweede congres.
Een der secties hield zich bezig met 

de bestudering der vraagstukken in  
verband met de visserij.

We komen hierop terug in ons vol
gend nummer.

DE BESLUITEN IN VERBAND MET 
DE VISSERIJ

Na een nuttige gedachtenwisseling 
werden de volgende besluiten aange
nomen :

I. V IS S E R S H A V E N S  
N IE U W P O O R T

De afdeling visserij dringt aan op :
— de spoedige herstelling van de 
kaaimuur over de volledige lengte van 
700 m.
__ de zuivering van de bodem langs
de gehele lengte van  de kaaim uur .
— plaatsen van een sterker vuur op 
de vuurtoren.
— plaatsen van het groene vuur op 
het westerstaketsel.
__herbouwen van de W estelijke ha
vendam te Nieuwpoort-bad om het 
verder aanslibben van zand te ver
hinderen.
_ naleven van het in  1914 tussen
Nieuwpoort en de staat getroffen ak
koord voor de uitbreidingswerken aan 
de haven.

B L A N K E N B E R G E
De afdeling Zeevisserij dringt aan 

op :
— het voortzetten van de bagger
werken in  de havengeul.
— heropbouwen van beide havenhoof 
den.
— aanbrengen van m istsein op het 
Oosterstaketsel en plaatsen van de 
groene en rode havenvuren.
— dringende herstelling van de Kiel- 
of Kuisbank.
—  vervangen van  de Noordelijke aan 
legplaats door een betonnen kaaim uur
— inrichten van een reddingsdienst 
te Biankenberge door het afstaan van 
een der bestaande reddingsboten aan 
Biankenberge, als de nieuwe reddings 
boten in  dienst zullen gesteld worden.
—  dringende herstelling van de 
springdeuren van de spuikom.

O O ST EN D E
De afdeling Zeevisserij dringt aan 

op :
— herstelling van de kaaim uren van 
het eerste dok tegenover het Zeesta- 
tion.
— uitbaggeren van de ingang van het 
Montgommerydok om de kleine vaar
tuigen toe te laten b ij laag tij in  en 
uit te varen.
__ herstellen van de kaaim uren aan
het Montgommerydok.
__in  orde brengen van de kaaim uren
aan de Oostzijde van de havengeul.
__plaatsen van een achttal meerpa
len aan het Ooststaketsel bij de u it
gang der sluizen ten einde het in va
ren der schepen te vergem akkelijken 
en schade aan de haveninstellingen 
te verhinderen.
__ bespoedigen van de heropbouw
van de vism ijn, rekening houdend 
met alle moderne verbeteringen die 
kunnen aangebracht worden.
_  volledig ln  orde brengen van de 
aanlegplaatsen voor garnaal en sprot
vissers.
_  treffen van de nodige maatregelen 
om de wagons bestemd voor het ver
voer van vis tègen warmte en slecht 
weder te beschermen.
— vooruit te zien^ in  de oprichting 
vaji een veilig tijuok voor de kleine 
vaartuigen.

II .  VO ZO R
De afdeling Zeevisserij vraagt dat

— de vergoeding van de Reders ter 
Visserij door de Verzekeringsm aat
schappij VOZOR zou onderzocht wor
den; dat de besluitwet van 27 Februa
ri 1947 betreffende de Onderlinge zee
verzekering tegen oorlogsrisico, die 
niemand voldoening geeft, zou afge
schaft worden en vervangen door een 
nieuwe W et, uitgewerkt na raadple
ging van bevoegde personen en be
trokken middens.

IllI. R E G IE  
De afdeling Zeevisserij vraagt :

— dat een onderzoek ingesteld worde 
naar de positie welke de Regie van het 
Zeewezen had ten opzichte van de 
Reders in  Engeland en welke de rech
ten en verplichtingen zijn, die er 
voor beide partijen  u it voortvloeien. 
Eens deze positie bepaald, zal kunnen 
overgegaan worden naar een m anier 
van vereffening die ieder voldoening 
schenkt.

Intussen moeten de vorderingen ge
schorst worden.

IV . V IS S E R I JO N D E R W IJS
De afdeling Zeevisserij vraagt :

— dat het vrije  visserijonderwijs van 
Staatswege gesteund worde minstens 
op dezelfde m anier als de andere 
technische scholen en om d it te w aar
borgen desnoods verandere van  de
partement.

V. S O C IA L E  W E T G E V IN G
De afdeling Zeevisserij dringt aan :

— 1) opdat met alle krachten zou 
geijverd worden om zo spoedig mo
gelijk een speciaal sociaal statuut voor 
de Zeevisserij te doen verschijnen, 
w aarin rekening wordt gehouden met 
de onmogelijkheid voor de reders, om 
hun bijdragen voor sociale lasten in  
de berekening der kostprijs te bren
gen.

» 2) opdat zowel de visser als de zee
m an ter koopvaardij in  de m ogelijk
heid zou gesteld worden van  zijn op 
pensioenstelling te genieten van af

zijn 55 jaar.
3) opdat de studiecommissie der 

zeevisserij zich speciaal zou gelasten 
met de studie der mogelijkheden om 
aan de slachtoffers en hun na-be- 
staanden van ongevallen overkomen 
voor 1-9-39 een vergoeding te doen 
toekennen in  verhouding met de hu i
dige levensstandaard.

4) opdat rekening houdend met 
de speciale toestanden in  de Zee
visserij voor 1940 een speciale onder
zoekscommissie voor ouderdomspen
sioenen voor vissers zou in  het leven 
worden geroepen om de gepaste voor- 
waarderi te bepalen w aarin  deze het 
ouderdomspensioen zouden kunnen 
genieten.

V I. IN V O ER
De afdeling Zeevisserij verzet zich 

krachtdadig tegen alle invoer van  vis, 
zolang n iet bewezen is dat de eigen 
vloot niet b ij m achte is om de b in
nenlandse m arkt te bevoorraden en 
dringt er ten zeerste op aan dat bij 
het opmaken van nieuwe handelsak
koorden rekening zou gehouden wor
den met de toestanden in  ons natio 
naal visserijbedrijf.

V I IL U IT V O E R  
De afdeling Zeevisserij vraagt dat 

alles in  het werk zou worden gesteld 
om de uitvoer van vis te bevorderen.

V I I I .  B E N E L U X  
De afdeling Zeevisserij zal de kwes 

tie van Benelux ter studie nemen.

CONGRES DER KUST 
SECTIE HANDELSHAVEN

B E S L U IT E N  :
De sectie handelshavens vraagt

1. Het onverpoosd voortzetten van de 
herstellingswerken ;
2. Een nationale havenpolitiek, die 
rekening houdt met de in  de havens 
belegde kapitalen, de vooroorlogse 
trafiek  en de toekomstmogelijkheden.
3. De industrialisatie van de havens 
van Brugge,* Oostende en Nieuwpoort, 
die als eèn dringende noodzakelijk
heid moet beschouwd worden.
4. D rukt de wens u it dat een besten
dig comité in  de schoot van de CVP, 
arrondissement Oostende, Veurne, 
Diksmuide en Brugge, die studie spe
ciaal zou behandelen en doordrijven.

(medegedeeld)

Grepen uit een 
interessant verslag

Tijdens het tweede congres van de 
kust werd in  de sectie gewijd aan de 
zeevisserij een belangrijk verslag voor 
gedragen door dhr W illem  Verstraete.

De beperkte plaatsruim te stelt ons 
in  de volstrekte onmogelijkheid be
doeld verslag «in extenso» weer te ge
ven. W ij wensen nochtans enkele pun 
ten er van onder de aandacht van on
ze lezers te brengen, voornam elijk 
omdat ze sommige m isverstanden, - 
die thans nog heersen ten opzichte 
van de toepassing van de sociale wet
geving - kunnen uit de weg ruimen.

HET GEVAAR VAN 
TWEEVOUDIGE STORTING TEN 

VOORDELE VAN* EEN KAS VOOR 
GEZINSVERGOEDINGEN

De afdeling zeevisserij heeft tijdens 
het eerste congres vastgesteld dat ten 
gevolge van tegenspraak in  de wet op 
de gezinsvergoedingen der loonarbei
ders en deze van toepassing op de n iet 
loontrekkenden aan sommige vissers 
voor wie bijdragen gestort worden aan 
de R ijksd ienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid gevraagd wördt ook nog bij 
dragen te betalen als n iet loontrek
kenden. Aangedrongen werd op een 
wijziging ten einde te bekomen dat 
geen dubbele storting zou kunnen ge
ëist worden.

De m oeilijkheden van de tegen
spraak tussen de twee wetten kwamen 
meestal neer op de garnalenvissers 
en sommigen werden lastig gevallen 
met het oog op de betaling van een 
tweede bijdrage aan een onderlinge 
kas.

Deze zaak werd opgelost. E r  b lijk t 
immers u it eèn schrijven van het B e 
heer van het Zeewezen, dat door de 
passende wetswijziging alle vissers, 
die onder de toepassing vallen van het 
besluit betreffende de m aatschappe
lijke zekerheid voor de vissers, onge
acht hunne functie, aanzien worden 
als onderworpen aan de wet op de ge
zinsvergoedingen voor loontrekken
den.

Het is thans uitgesloten, dat de
garnalenvissers, voor wie bijdragen 
worden gestort voor de m aatschappe
lijke zekerheid, nogmaals zouden moe 
ten betalen aan een onderlinge kas 
voor niet-loontrekkenden.

GEZINSVERGOEDINGEN 
REKENING HOUDENDE MET DE 

WERKELIJKE ARBEIDS
PRESTATIES

Inzaké de dagen, die in  aanm er
king komen voor de toekenning van 
gezinsvergoedingen, geschiedde de 
volgende rechtzetting.

Sommige werkgevers verm eldden in  
de daartoe bestemde form ulieren a l
tijd  hetzelfde getal, als waarvoor bij- . 
dragen werden betaald voor de m aat
schappelijke zekerheid. Daardoor wer 
den maximum tw intig dagen aange
geven voor gezinsvergoedingen. H ier
door trok een visser nooit het maxi- 
mum-bedrag der maandvergoedin- 
gen, waarvoor 23 dagen prestatie ver-

J iUonieâ
eist zijn. Thans worden de prestatie- 
dagen aangégeven en niet de vaart
dagen alleen waarvoor bijdragen ge
stort worden.

DE WEZENVERGOEDINGEN IN 
GEVAL VAN OVERLIJDEN

Krachtens een arrest van het hof 
van verbreking is het duidelijk ge
worden dat de visser als loontrekken
de moet aanzien worden.

De visser moet diensvolgens gelijk 
gesteld worden met de arbeiders in  de 
andere bedrijven. Om wezenvergoe- 
dingen te genieten moet bewezen wor 
den dat de overledenen gedurende de 
helft van z ijn  beroepsbedrijvigheid als 
loontrekkende heeft gewerkt. Deze be
drijvigheid kan bewezen worden, het
zij met uittreksel van pensioenreke- 
ning, hetzij door patronale verk larin 
gen op firm a-papier ofwel gewettigd 
door de burgemeester der woonplaats. 
Voor de vissers volstaat een uittrek 
sel van de monsterrol. Dat ze als loon 
trekkende of n iet aanzien werden, 
speelt hier geen rol meer. De aan
monstering voor rekening van een 
werkgever volstaat. B ij deze eerste 
vereiste komt nog, dat de overleden 
visser, het ja a r vóór het ongeval m in
stens 150 dagen arbeidsprestaties be
wijzen moet. Voor de vissers zal 150 
dagen aanm onstering volstaan.

DE BETAALDE FEESTDAGEN
Deze worden over het algemeen over 

al uitbetaald. Toch b lijft deze betaling 
vooral voor de kleine reders een zware 
last. In  andere bedrijven kan d it a l
les gem akkelijk berekend worden in  
de kostprijs. Voor de visserij is dit 
n iet het geval. Reeds lang stelden de 
werknem ersafgevaardigden in  de P a 
rita ire  Commissie voor een compen
satiefonds op te richten, dat de lasten 
gelijkm atig zou verdelen. Het ware 
wenselijk een compensatiefonds in  te 
richten ten einde de uitbetaling der 
feestdagen te regelen tot wanneer een 
definitieve beslissing getroffen wordt 
inzake afhoudingen voor de RM Z, die 
deze last moet bevatten.

DE BENARDE TOESTAND VAN 
HET BEDRIJF

De verslaggever stip t aan dat een 
gezonde sociale standing alleen mo
gelijk is in  bedrijven, die op zich zelf 
gezond zijn. Het heeft jaren geduurd 
om de visser te zien opnemen in  het 
kader van de sociale wetgeving op ge
lijke voet met de arbeiders u it de an
dere bedrijven. Door de invoer van 
vreemde vis, wordt én het bedrijf én 
de sociale standing van de visser be
dreigd.

De heer Verstraete staaft zijn bewe
ring aan de hand van recente cijfers. 
H ij besluit m et de vaststelling, dat ten 
gevolge van de invoer en gezien onze 
uitvoer zelfs nog niet bij machte is 
eigen excendenten te verwekken, de 
rederijen moeten werken met verlies. 
Zelfs gedurende de periode van de 
volle haringvangsten, als de helft van 
de grote vaartuigen op haringvangst 
gingen, werd doorgaans met verHes 
gewerkt. W el zullen er reizen gemaakt 
geweest zijn met winsten, m aar als 
de berekeningen gemaakt worden over 
gans de periode van na het lock-out, 
staat men voor verliezen.

DE GEVOLGEN VAN DEZE 
TOESTAND

De gevolgen van deze toestand zijn, 
dat vanaf de lopende week, drie van 
de achttien vaartuigen van de onbe
perkte diepzeevisserij opgelegd wor
den. Nog zes andere zullen volgen. Zo 
zal de diepzeevisserij op halve kracht 
draaien en, zo de toestand niet ver
betert, wordt ze gebeurlijk volledig 
stil gelegd.

Het moét niet bewezen worden, dat 
d it stilliggen van vaartuigen, weer
slag zal hebben op het reeds zeer n ij
pend vraagstuk der werkloosheid in 
de kuststreek. Het stilleggen der vaar
tuigen zal n iet alleen werkloosheid 
scheppen .onder het varend personeel, 
m aar ook onder het walpersoneel, on- 
derhouds- en herstellingsateliers, ijs 
fabrieken, enz .

E r  wordt uitgezien naar de vesti
ging van nieuwe nijverheden in  onze 
streek, m aar moeten w ij n iet eerst en 
vooral het bestaan verdedigen van de 
reeds bestaande ?

De verslaggever stelt hierop de 
vraag : als onze eigen vloot meer dan 
voldoende kan uanorengen voor eigen 
m arkt, is het dan aan te nemen, dat 
ingevoerd wordt. Hebben w ij n iet als 
p licht eerst in  eigen land de werkloos 
heid te keer te jaan , voor w ij vreemde 
nijverheden gaan beschermen ?

D I E S E L M O T O R E N !

S R Ü S S Ï L

SPI J  SK A A R  T
m w  de (jftitiM’ week

ZONDAG : Tomatensoep - Gestoofd 
konijn - Gestoofde pruimen - Aardap
pelen - Gebak - Koffie.

M AANDAG : Rest kónijn - Appel
moes - Aardappelen .

D IN SD A G  : Gebakken knorhaan- 
tjes - Gebakken aardappelen - V an il
lepudding.

W O ENSD AG : Erwtensoep - Pootjes 
en oortjes - Appelmoes - Aardappelen.

DONDERDAG : Bloemkool met 
worst - Aardappelen.

V R IJD A G  : Gekookte tarbot - Hol
landse saus - Aardappelen - Appel
beignets

ZATERD AG  : Vleessoep : Soepvlees 
- Chicoreistokken - Bouillonsaus - 
Aardappelen.

Kamerplanten
De grote varieteit in  de bloemen, 

behoort van nu af, en voor een heel 
tijd je, tot het verleden. W el zijn er nu 
chrysanten, grote, kleine en van ver
schillende ook warme kleuren.'toch is 
d it veraf alles, Waarom  dan die bloe- 
menarme tijd  niet goed maken met 
een kam erplant te kweken. Daarvan 
is de varieteit groot genoeg, en v r ij
wel bekend, dat ik ze hier niet hoef 
op te sommen. Ik  w il u nochtans aan
raden als u er meer dan ene koopt, 
te zorgen dat de beide planten elkan
ders nabijheid zullen dulden. W ant, 
zoals er tussen de mensen enkele zijn 
die de massa niet dulden, zo zijn er 
onder de planten specimens die de een 
zaamheid w illen en ook enkel dan 
zullen gaan bloeien.
Geef uw p lan t een warm plaatsje en 
zorg er voor dat het tijd ig  water 
k rijg t (gewoonlijk volstaat een keer 
in  de week) en u zult van uw aan
w inst een hele w inter en langer kun
nen genieten.

De huisvrouw en 
haar garderobe

Een der kneepjes van de perfekte 
huisvrouw, bestaat er in  van zich
zelf het_mooiste sieraad van haar in . 
terieurT;e maken. Vaak verliezen we 
uit het oog dat kleur een grote invloed 
heeft op degene die ons omringen. 
Breng enkele kleuren samen en u 
hebt een rustige, vredige atmosfeer;

DE VO ORB E S T E  M O T O R EN
D E V IS S E R I J  \

Algemene Vertegenwoordiger î 
voor de Visserij : ^

L. A. A S P E S L A G H ;
Poststraat, 12 - Oostende |
Tel.: 71.498. (« 7 )3

breng er enkele andere samen en u 
zult integendeel een onaangename 
onrustige invloed ontwikkelen.

W el zult u al opgemerkt hebben dat 
sommige goed geklede vrouwen, wei
nig voor hun toilet uitgeven, m aar w at 
ze bezitten is a ltijd  goed gekozen en 
ook heel d ikw ijls eenvoudig. Daarom  
zal een vrouw die er aan houdt een 
aangename verschijning te" maken, er 
voor zorgen haar toilet aan te passen 
aan de bezigheden van de dag.

’s Morgens voor het huishouden vol
staat thuis de eenvoudige voorschoot. 
Loop in  ’s hemelsnaam niet de hele 
morgen in  morgenjapon rond met de 
krulspelden in het haar. Het komt me 
onmogelijk voor d it te doen en zich 
tevens «net» te gevoelen. Daardoor 
geeft u trouwens aan de huisgenoten 
een weinig aantrekkelijke aanblik, en 
de indruk, als ze het huis verlaten dat 
u nog half in  slaap verkeert. Voor de 
boodschappen heeft ze in  de w inter 
een eenvoudige jas of een mantelpak. 
Als u gasten hebt, dan trekt u natuur 
lijk  een fleuriger kleedje aan om 
aan tafel te verschijnen, dan is er 
ook nog het speciaal toilet voor het 
uitgaan.

Is  dat een beetje veel? En  kan uw 
budget niet zoveel dragen ? W el, 
waarom zoudt u niet eens zelf probe
ren een kleedje te maken ? Handig 
omspringen met schaar en draad be
hoort toch ook tot de kunst een goede 
huisvrouw té zijn ? U  mag niet aar
zelen, geloof me vrij. Begin met iets 
gemakkelijks. Ik  verzeker u dat m et 
de goede patronen die nu verkrijgbaar 
zijn, dit geen bijzondere aanleg vergt, 
alleen wat doordacht en zorgvuldig 
werk, Besteed liever veel werk aan de 
voorbereidselen, (als het patroon op 
de stof gespeld is, een draadje door de 
stof langs de boorden van het patroon 
trekken) dan direkt m aar aaneen te 
stikken. Sn ijd  altijd  brede naden.

Als u uw klederen laat maken of op
gemaakt koopt (in  het laatste geval 
nooit een stukje overschot om een 
ongelukje te repareren) dan weet u 
ook wat dat u kost. W el, waarom er 
niet zelf aan begonnen en twee kleed
jes hebben in plaats van één ? En 
daarmee hebt u een nuttige bezigheid 
voor de komende wintermaanden.

Volg m ijn raad en ondervind zelf 
dè vreugde die u dat bezorgt.

C IN D ER ELLA

De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.

(UB.G.
Diesel
Motoren
Agen tschap  :
H. & R. Bo yd en s
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 

OOSTENDE

- MOTORS - VA A RTU IG EN --- EXPERTISEN

cUe’tand&üfig,m aan de 
afa&esdjataat

O O S T E N D E
Uit de vloot :
0.298 «Van Dijck», eigenaars : N.V. 

M otorvisserij, Oostende; uit de vaart 
op 9-10-48. Verkocht aan het buiten
land.

0.23 «Marie Rachel», eigenaar : Ver
schelde Karel, u it de vaart op 19-10-48, 
om gesloopt te worden.

N.763 «Victorina» verkocht aan de 
hh. Jonkm an en Grootjans te Terneu- 
zen, u it de vloot op 3-6-48.

0.249 «De Zeester» vergaan op zee 
op datum van 22-10-48.

0.245 «Evolution», vergaan op zee op 
datum van 23-10-48.
, 0.22 «Ju lien  Helene Maurice», eigen

dom van J.  Everaert, u it de vloot om 
gesloopt te worden.

Verandering eigenaar en haven :
0.199 «Pax» eigenaar : Calcoen H., 

wordt Z.199 «Pax» eigendom van C at
toor, Albert, Pannestr, 40, Heist op 20- 
10-1948.

0.251 «Bobby» eigendom van Mon
teyne Gustaaf wordt Z.251 «Bobby», 
eigendom van V lietinck Pieter, 40 G u i
do Gezellestraat, Heist op 4-10-48.

Verandeting eigenaar, haven en 
naam :

0.68 «St Jean» eigendom van Wwe 
Frans Dobbelaere, Onderwijsstraat, 16 
Heist, wordt Z.68 «Santa Godelieve» op 
22-10-48. b

Verbetering officiële lijs t :
0.9 «Noë» eigenaar Deckm ijn Ern. 

motor : Benz, 50-60 PK .
0.156 «Diane Lucie» eigenaars Ghys 

Pieter, Wwe Ghys Aug. (geb. Vigne 
D iana) en kinders Roger en M aurits.

Verandering eigenaars :
0.61 «Solange» is eigendom gewor

den van Navau M aurits. Bra-sur-Lien- 
ne te Lu ik  en Collinet H enri M arie, 37, 
Quai M ativa, Lu ik  op 10-8-48.

Verandering Motor :
0.7 «Arabic» m eetbrief af. Oostende

de 11-8-48 onder nr 3263 voor het p lâat 
sen van motor ABC 135 P K  1948 n r 
7038.

Verandering adres :
0.235 «De Rosa» en 0.131 «Roger De

nise, eigenaar Verhaeghe Engel, Th. 
Van Loostraat 17 Oostende.

Z E E B R U G G E
Verandering van eigenaar :
Z.251 ex 0.251 «Bobby» vroegere ei

genaar Monteyne Gustaaf, Rem- 
brandtlaan 7, Den Haan.

Eigenaar geworden op 4-10-48. V lie 
tinck Pieter, G. Gezellestraat 40 Heist.

Z.479 «Carlo II» , vroegere eigenaars 
Lannoo Firm in, Lisseweegse stwg 2, 
Zeebrugge, Paeye Frans, W erfkaai 15, 
Zeebrugge.

Eigenaar geworden op 5-10-48, 
Paeye Frans, W erfkaai, 15 Zeebrugge.

Z.199 ex 0.199 «Pax» vroegere eige
naar Calcoen Henri, Vingerlinckstr. 
4 Oostende. Eigenaar geworden op 
20-10-48 : Cattoor Alberic,Pannestr 40 
Heist.

Z.68 «Santa Godelieve» ex 0.68 «St 
Jean , vroegere eigenaares wed. H. De- 
quick-Huys, Schipperstr 50 Oostende. 
Eigenares geworden op 22-10-48 wed. 
Frans Dobbelaere, Onderwijsstraat 16 
Heist.

Z ijn  in  herstelling in  het buiten
land :

Z.453 op 17-10-48 naar Breskens 
vertrokken voor motornazicht.

Vaartuigen die steeds op de kuis
bank liggen :

Z.464 moet hersteld worden om ver
kocht te worden.

Z.427 geen bemanning
Z.468 om verkocht te worden.
Z.495 geschrapt sinds 7-7-47,
Bou.9 geen bemanning.
Bou.22 geen bemanning



T E N D E ■i-

EE N  G A L A F E E S T  IN  H E T  
S T E D E L I JK  C A S IN O

Zoals w ij reeds aangekondigd heb
ben, heeftî op Zaterdag e.k., 20 No
vember te 20.30 u. het jaa rlijk s  feest 
plaats, ingericht door de Algemene 
Belgische Onderwijzersbond, ten voor 
dele van de m inder bedeelde kinde
ren van de gemeentescholen.

Het kunstgedeelte zal ons een keu
ze ten beste geven u it het werk van 
J.  Massenet met de medewerking van
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GRANDS BAL DES CANARDS H ET  E N G E L S  T O N E E L  IN B E L G IE
Het is niet de 3e m aar wel de 4e Za- De rondreis, welke het gezelschap 
terdag, zijnde 22 Jan u ari 1949 dat het «young Vie» gedurende de maand

G R A N D S  B A L  D ES  C A N A RD S November door België zal maken, _______________________________  ___
ingericht door de oud K .Q .’s zal door- m ag ajs een gebeurtenis van beteke- M ej. A iraert en M. Vrayenne, Mej. A l 
gaan in  de salons van het Stedelijk nls voor het artistiek leven in ons laert le  p rijs van het conservatorium 
Casino. land worden beschouwd. is zonder tw ijfe l een groot talent. M.

G R A N D S  B A L  D ES  C AN A RD S Immers, deze groep m aakt deel u it Vrayenne werd gedurende het zomer
een zinspeling op de « C a n a r d s »  (valse van j l e t  beroemde Old Vic, dat in de seizoen de uitverkorene van de Oost- 
geruchten) welke zo gemakkelijk de ganse wereld bekend staat voor zijn endse bevolking, door de concerten 
ronde deden in  de K.G.-kampen. uitmuntende vertolkingen. van de Donderdag op de Grote M arkt

Eenieder houde 22 Jan u ari 1949 v rij Het Young V ic werd opgericht, met zijn ta lrijk e  bewonderaars zullen 
voor het Grand B a l des Canards. het doel vertoningen te geven in  de hem eens te meer w illen toejuichen

provinciesteden en op het p latteland 
en de schouwburgen aantrekkings
kracht te verlenen, zelfs voor dege
nen die n iet gewoon zijn toneelop
voeringen bij te  wonen, waaronder 
vooral de jeugd.

Het Young V ic spant zich dan ook 
in, om aan zijn opvoeringen een zo
levendig mogelijk karakter tie geven, vond suksesvol bekronen, 
en alles, van de escenering tot de w ij 
ze waarop de decors en de muziek 
zijn opgevat, ja  zelfs tot het spel der 
acteurs zelf, streeft er naar, het oog 
te behagen en de verbeelding aan te 
wakkeren

B U IT E N G E W O N E
P R IJS V E R M IN D E R IN G OP

Extra rieten visbennen
N IJV E R  H E  ID S MAN DEN M A K E R  I J

G U S T  V E  R C A 
16, C A U W E N B U R G  

Tel. 257
Vraag bezoek vertegenwoordiger

U T  E  R E  N 
T E M S C H E

Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ-  en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN ECZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koov in alle apotheken —

(325)

Een tombola zal het feest opluist/e
ren : kunstprijzen geschonken door 
artisten, en ta lrijke  andere prijzen, 
aangeboden door de Oostendse han
delaars zullen tentoongesteld worden 
bij M. Lingier, M r kleerm aker, A Pie- 
ferslaan, 67.

H et bal zal zonder tw ijfe l deze a-

EE N  F E S T IV A L  VAN  D E FIILM  AAN  
D E K U S T  ?

N aar verlu id t bestaat de m ogelijk
heid dat de Belgische Kust toeko
mend jaa r wordt aangewezen voor

In  België, nam elijk te Brussel, Leu het in richten van het jaa rlijk s  Fes

A V O N D F EES T
Aan de Oud-Leerlingen en V rien

den van de Rijksm iddelbare School 
voor M eisjes te Oostende wordt op 
Zaterdag 4 December e.k. de eerste 
opvoering aangeboden van een één- 
akter «De Afrekening» door onze 
stadsgenoot A. Maes en de toneel
groep «Nut en Vermaak».

Deze vertoning begint

tiva l van de Film . Daartoe zou een 
bijdrage van 5 m illioen fr. vandoen 
zijn. Het ware wenselijk dat Oosten
de - Knokke - Brugge het gezamen
lijk  organiseren van dat Festiva l zou 
den ter studie nemen.

ven, Lu ik, Antwerpen, Gent. Oosten
de, enz,, zal het Young Vie Shake
speare’s voortreffelijk  b lijspel «As 
you like it» (È lck  w at w ils) opvoëren 

Jonge mensen komen en gaan in  
een sprookjeswoud, zoeken er het ge 
luk en de liefde en lachen en schrei
en om de beurt, bij gezangen en dan
sen, gevechten en jach tpartijen , in 
een decor en op • een muziek, die de 
geest van het' Elisabethaans tijdvak stad gehouden, werden 
weer opwekken. cijfers bekend gemaakt

nSOaarheen deze week 7
O O S T E N D E

C IN E M A ’S
S ’AMU- 
het or-

D E K U S T S T R E E K  D R A A G T  1/10 
VAN D E  W E R K L O O S H E ID

Op het Congres der Kust, in onze
belangrijke 

betrekkelijk
____  _ te 20 uur Deze hoogstaande voorstelling, die het werklozenprobleem aan de kust

stip t in  de zaal «Scala» Van Iseghem bedoeld is, zowel voor volwassenen als De arrondissem enten Brugge en
laan, en wordt gevolgd door het jaar voor jongeren die houden van poëzie Oostende - Veurne - Diksmuide tel-
-» • . 1  1__ i  ü v i  t A V i n n l  l r i i v i *  « « I *  / v i i  . . .  ___ ________ 1«v« 1 /1  f l  T T n w  ’r. 1 m ü l * l r 1 n n C ! _

NOVA «M A D EM O ISELLE 
SE» met Gisèle Pasca l en 
kest R ay Ventura,

K ind . toegelaten. 
PA LA C E : «BLANCHE: FU R Y » met 

Stew art Granger en Valerie Hobson 
In  technicolor. , T„ . r .

FO RU M  : «M O N SIEU R  BEA U C A IR E» 
met Bob Hope en Joan  Caulfield.

Kind , n iet toegelaten 
R IA LT O  : «MAMAN E T A IT  V ED ET 

TE» «Mother wore tights» met B e t
ty G rable en Dan Daily.

K ind, toegelaten 
CORSO : « JE  T E  R ET R O U V ER A I»  

«Somewhere i ’ll find you» met Cl.
Gable en Lana Turner.

Kind, toegelaten 
CAM EO : «CUPIDON EN  PER M ESS I-  

ON» «Dear Ruth» met Joan  Caul
field, W illiam  Holden en Mona Free 
man.

Kind, toegelaten 
R IO  : «LA  B E L L E  et le BA N D IT» met 

G ilbert Roland en Ram say Ames.

R O X Y  : «TARZAN ET  L E S  AM AZO
NES» «Tarzan and the Amazons» 
met Johnny Weism uller, Brenda Jo  
yce en John  Sheffield.

Kind, toegelaten.

NIEUWPOORT
C IN E M A ’S

van Vrijdag tot Zondag : 
«TO RREN TS» met Georges M ar
chai en Renée Faure.
Maandag en Dinsdag : «DE KO 
N IN G  ONDER D E W ILD E  PA A R
DEN» met Preston Foster en Gail 
Patrick.

C EN TU RY  : van V rijdag tot Zondag: 
«DE O N Z IC H TBA RE AG EN T» met 
John  H all, Ilona Massey en Peter 
Lorre.
Maandag en Dinsdag : «D E VAL
S T R IK  » met E lla  Raines en Ed
mond O ’Brien.

V O ET B A L
Zondag te 15 u. : n ie  Spec. A : 

S.V.N. - G .S M ID D E L K E R K E

lijk s  bal
P R O N O S T IE K E R S

E r wordt tegenwoordig gepronosti- 
keerd in  allerhande sportgebeurtenis 
sen : Voetbalkampioenchappen, paar 
denrennen, rijw ielkoersen, boksmat
chen, enz. Nim mer werd de helder

en toneel, kunt ook gij bijwonen op 
21 November te 20 uur, in de Kon ink
lijke Schouwburg van Oostende.

G O U D EN  B R U IL O F T
Op het stadhuis werd Zaterdag

voormiddag het echtpaar Ja rv is  Lo- 
dewyck-Coletta Kabo, ontvangen ter

len samen 1/10 van ’s land werkloos
heid. De verslaggever wees op criti- 
sche w ijze de oorzaken van de groei
ende werklozenplaag aan en deed te 
vens suggesties voor de oplossing van 
d it probleem.

ziendheid van de pronostiekers op de gelegenheid van hun 50ste huwelijks 
proef gesteld inzake het aantal Ka- verjaardag. Beide jubilarissen werden 
trientjes in  onze stad. Onv aan dit eu
ve l te verhelpen wordt de m ogelijk
heid in  overweging genomen om in 
de toekomst een pronostiek u it tie 
schrijven om het aantal Katrientjes 
aanwezig op het Oostends Cathari-

R E E D S  10 M IL JA R D  O O R LO G SSC H A  
D E  IN  H A N D EN  D ER  
G E T E IS T E R D E N

M inister Deman legde te Oostende 
éen verklaring af nopens het in  u it
voering treden van de w et op de oor-

D E W E R K IN G  VAN H E T  SPO R T -  EN  
F E E S T C O M IT E  B R E E D E N E

Tijdens de algemene vergadering 
werd een overzicht gegeven van de 
werkzaamheden.

Heer Secretaris Van der Beken gaf 
lezing van het jaarverslag w aarin de 
bijzonderste gebeurtenissen van het, 
verlopen seizoen aangehaald worden 
en w aaru it b lijk t dat Sport een Feest
comité met fierheid mag neerblik-

nettenbal aan te duiden.
Ten einde u voor te bereiden op 

deze nieuwsoortige wedstrijd moet u 
aanwezig zijn op het Catharinetten- 
bal van Zaterdag 27 November e.k. 
in  de «Ambassador», Langestraat, 46

H E T  K U R S A A L  W E L D R A  IN 
H E R B O U W  ?

M inister Deman verzekerde 
dat het dossier van het K u rsaal Oost 
ende door zijn departement werd af
gehandeld en dat het nog slechts af
hangt van het Oostends Stadsbestuur 
zo begin 1949 met de heropbouw zal 
worden aangevangen. Voor herop- 
boluw van handelsgroepen, zoals de 
Kapellestraat, kan eveneens voor
rang worden verleend.

te Oostende gaboren en wonen er 
nog steeds in de Tim m erm anstraat.

Het was schepen De K inder die de 
beide echtelingen
zich gImoSedeliikSmet heiTnnderhield r®®ds ^  m iljard  voorschotten en 7.5 genstlaandë het bekendig" ongunstig - semoedeiijk met hen onderhield m iljard  credieten toegekend w at weder onder menig opzicht tevreden

ffpinirwenv.n logsschade. Deze beloopt voor gans ken op de geleverde prestaties.
het land 95 m iljard  fr. Thans werden Het staat vast dat Breedene niette-

Aan beiden werd een geschenk aan 
geboden en met het drinken van de 
erew ijn werd de plechtigheid beslo
ten.

In  het W esterkw artier werd er ’s 
avonds verder gevierd. Alle straten 
van deze stadsw ijk waren feestelijk 
verlicht'.

B R E U K  EN  B U IK B A N D E N
Kunstbenen

Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E

m aakt dat 10 m iljard  in  handen der 
geteisterden is.

R E D E R S , V IS S E R S  voor 
ST O V E N - G A SV U R EN  EN

IJZ E R W A R E N
wendt U  in  volle vertrouwen tot 

H E T  H U IS

J a c k
DELANGHE

mag zijn met de bekomen uitslag.
Nie'/tegfenstaande de geweldige f i

nantiële uitgaven die Sport- en Feest
comité zich moesten getroosten zijn 
de finnanciën gezond. D it zal toelaten 
de werking van 1949 in  de beste voor 
waarden aan te vangen.

De heer Burgemeestter legde er bij 
zonder nadruk op dat de spil en het 
leven van Sport en Feestcomite haar 
voorzitter, dhr. J .  Depoorter zelf is.

De verdere steun vanwege het ge
meentebestuur werd toegezegd.

K R O O S T R I JK E

BU RG ERLIJKE STAND
G E B O O R T E N

29 Oktober 1948 : Raymonde Lisa- 
beth v. Joseph en G ilberta Fonteijne, 
C irkelstraat 28; Monique Portier (M id 
dclkcrkc) *

30. — Yvette De Schepper (Ouden
burg); Daniël Crabeels (Breedene); 
A lan  Howells v. W illiam  en Yvonne 
Dewulf, Torhoutstwg 16; Beatrice Van 
raepenbusch v. Omer en G ilberta De-

. vos, Chaletstr 3;
31. - Fernand Lacoere v. Frans en 

Germ aine Swijngedauw, E. Cavellstr 
1; Fernand Molleman v. Ju lianus en 
Georgette Saelens, E. Laponstr 10; Ve-

mé Liebaertstr 38; Lucie Haverbeke, 
68 jr, Stefanieplein 5; Theresia De 
Souter 63 jr, Goedheidstr 69; Ray- 
mund Decoester (Breedene);

1 November —  August Schuyes- 
mans 84 jr, Van M aestrichtpl. 5;

2. —  Desiderius Vanhooren 74 jr, 
Beekstr 22; Ludovica Janssens 74 jr, 
Sportstr 18; M aria De Vos (Brugge);

2. —  Octavus Steuperaert (U itker
ke);

4. —  Jean  Seynhaeve 1 jr  Rogierl. 
37; Adrienne Verm eulen, 40 jr, L e f
fingestr 146;

Op 15 November, dag der dynastie,
ra  Kim pe v. V ita l en Alice Seys, Leeu- zullen de burelen op het stadhuis ge 
werikkenstr 42; Daniël Vanhoutte - ■
(Eernegem ); Ignace Sanders (G iste l);
M arie-Paule Bergeon v. E lie  en Paula 
Vaernewyck, Oostramp Kursaal, 5;

1 November : Robert Germonpré,
(S lijp e ); Ronald Keukelier v. Frans 
en M aria Degraeve, M ijnplaats, 9;

sloten zijn. Alleen het Bureau van de 
Burgerlijke Stand zal open z iin  van 
9 tôt 10 uur ’s morgens, voor aangif
ten van geboorte en sterfgeval.

H U W E L I JK E N  
Roger M alfa it, beroepsm ilitair en 

Augusta Loontiens; Desiderius Vyvey,

BO N D  D ER  
G E Z IN N E N

W ij hebben de eer hierbij onze le 
den uit te nodigen hun lidkaart 1949 
op het secretariaat 6, Petrus en Pau 
lusplein, 2e verdiep, te komen afhâlen. 
De zitdagen zijn gesteld op Donder
dag van 18 tot 20 uur en Zondag van 
10 tot 20 uur. Op Maandag 22 Novem
ber a.s. gaat w aarsch ijn lijk  onze jaa r
lijkse algemene feestvergadering door 
in  de zaal Scala. Alwie zijn lidkaart 
op het secretariaat komt afhalen 
voor deze datum neemt deel aan de 
bizondere tombola.

Het lid  dat zijn lidkaart afhaalt ont

Ronny S y sv . Augustinus en Nelly La- kruicjenier en sidonia Vandecasteele; 
force, E. Cavellstr 68; Diane Bem est
v. Charles en L ilian  K allivan , Velo- 
droomstr 56;

2. — Daniël Descats (Eernegem ); 
André Verbanck v. M arcel en Made
leine Provoost, Kongol. 169; M arcel 
Steen v. Joseph en L iliane Wybouw, 
Aartshertoginnestr 25; Paule Duyver 
v. Ferdinandus en Ivonne Sanders, 
Hof str 30;

3. —  Jean  Mouwen (Heusden) ; E rik  
Poppe (Breedene); Freddy Dupuis v.

Roger W illaert, stadsbediende en D ia 
na Indeganck, bediende; Fem andus 
Govers .opsteller en G ilberte Deputter, 
bediende; Henri Bossaert, electricien 
en Philom ena Dalonas; Frans Praet, 
werkm an en Georgette Hennaert, be
diende; M aurice Cappelle, schoenma
ker en Irena Schroyen;

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
W illem  Edmond, staatsbediende, 

K a re l v.d. W oestynestr 12 en Berden

Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
Telef. 713.98 

: * G R O T E  K E U S  %
(954) M A T IG E  P R IJZ E N  %

> WVWWVWWVWWVVVVVVVVVVWVVVVVWWVVWVY

EEN  R E U Z E P U B L IC IT E IT  VO O R DE  
K U S T S T R E E K  ?

N aar verlu id t groeit stilaan het 
plan om een gezamenlijke publiciteits 
actie in  te zetten voor gans de kust
streek, inbegrepen Brugge en Veurne.

Niem and zal immers betwisten dat 
het besteden van kleine kapitalen vangt bovendien een brochure waarin 
door iedere badplaats een onbegrijpe de lijs t steekt van de handelaars die 
lijk e  versnippering van publiciteits- aanbevolen zijn of verm indering ver
kracht betekent. Deze budgetten sa- lenen aan de K.G . 
menbrengen om een gezamenlijke ac wij zijn ervan 'overtuigd, dat ieder 
tie voor kust en omliggende kunst- üd onze oproep welwillend zal beant- 
steden te voeren dringt zich meer dan woorden en aldus zijn getrouwheid 
ooit op. Ook het seizoenprogramma aan de bond betuigen’, 
zou in  gem eenschappelijk overleg 
worden opgemaakt. —
B R IT S E  M IN E - S W E E P E R S V L O O T  

V E R L IE T  D E H A V EN
Na een ontvangst Zaterdagamid- 

dag in  de Kazerne M ahieu door de 
staf van de Belgische Zeem acht en 
waarop ook meerdere burgerlijke o- 
verheden aanwezig waren heeft het 
Engels sm aldeel mine-sweepers Zon
dagmiddag de haven van Oostende 
verlaten. D aar het w ater ju ist op peil 
was konden de eenheden zonder ve r
sassen zee kiezen. Lu lt. C. Woollcom- 
be R.N . heeft m eerm aals zijn dank 
voor het hoffelijk  onthaal en de gast 
vrijheid  van onze stad laten blijken,

W e Jwensen hem verder met zijn 
vloot behouden vaart.

Georges en Emerence Deconinck, Tor- Leonie, Zwaluwenstr 26; Hostyn Lau- 
houtstwg 183a; Francine Delbol v. Ro- rent, paswerker, Ka irostr 27 en Van
bert en M arie M artin ,' Schietbaanstr, ^ ....... -
43; Philippus Boudolf v. Oswald en 
Helena D ’Hondt, Raversijdestr 152;

4. — M arcelle Desmet v. Joseph en 
Godelieve Degraeve, S t Franciscusstr 
65; M arnix Ampoorter v. André en 
M arcella Caestecker, Nieuwpoortstwg 
639; Ja n  Verhuist v. M aurits en Ger- 
mana Huys, F r Orbanstr 43;

5. —  Edw in Van  Eecke (Manne- 
kensvere); Nadine Verbauwe v. Gus
taa f en Joanna Azaert, Nieuwpoortstg

Roland Rousseuw v. Leonel en Ag-

heessen Georgine, Torhoutstwg 238; 
Beels Jean , m ilita ir (Antwerpen) en 
De Gryse Georgette Pr. J .  Vercouil- 
liestr 29; Thoon Jean , scheepstim
merman, Schietbaanl. 35 en Rem aut 
Yvonne, strijkster, Aim é Liebaertstr 
40; Menu Albrecht, bediende, N ijver- 
heidstr 44 en Lecluyse G ilberte, be
diende, Langestr 120; Fonteyne M aria, 
traceerder (S t Jo ris ) ën Hubrechsen 
M aria, naaister, Kerkstr 22; Makel- 
berge Robert, visser, Plakkerstr 43 en 
Vandenbulcke Elisabeth, J .  Peurquaet-19; _______ -

nés H illebrandt, Spoorwegstr 5; Daniel str 44;
Wouters (K lem skerke); Sonja Steve- A N D E R E  G E M E E N T E N
linck (M iddelkerke); Ivah  Rouzee v. Nassel Gerardus bediende, Oostende
Albert en M artha Van Acker, Stuiver- en Devloo Jeanne (Anderlech t);
str 41; Ivan  Germonpré (Middelker- Kn ight John , bediende (Tyler, Ame-
ke) ■ Huguette W ullaert v. M aurits en rika ) en Degueldere M arie (Charle-
Germ aine Mortelé, Zwaluwenstr 107. roi) ; Dupont M arceau, handelaar

S T E R F G E V A L L E N  (Meenen) en Cossement Rachel, re- 
30 Oktober —  Henri Soete 41 jr, Ai- gentes (Moeskroen).

I Rouwbericht

C O M M U N IC A T IO N 1

Les am is du N .V .I. Ostende 
présentent à leur cam arade M. 
Lucien Glorieux, leurs plus cha 
leureuses félicitations à l’occa- 
sions de la  remise des distinc
tions suivantes : O fficier de 1’ 
ordre de Léopold, M édaille com 
m ém orative 1940-45.

Men verzoekt ons het overlij
den te melden van

M EVRO UW

Esther Bouckenaere
echtgenote van dhr. 

A U G U S T  LO Y
overleden op 9 November 1948 
te Oostende, in  de ouderdom 
van 59 jaar.
De dienst heeft plaats in  de 
kerk van St. Jozef, op Vrijdag 
12 November te 10.30 uur.

Vergadering aan het sterf
huis te 10 uur, Amsterdamstr., 
23, Oostende.

Vrienden en kennissen die bij 
vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver_ 
zocht d it als dusdanig te w illen 
aanzien.
Am sterdam straat, 23, Oostende

(987)

Voor Nieuwbouw en Herstelling vani 
i
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M feft*
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G E M E E N T E R A A D
In  openbare zitting werd kerkhof- 

vergunning verleend aan de weduwe 
Labut Robert. De zuiveringsinrichting 
zal hersteld en verbeterd worden en 
het bestek bedraagt 388.000 fr. De be- 
plantingswerken aan de Koninginne- 
en Norm andielaan werden toever
trouwd aan Snauwaert Rob. u it Dud- 
zele, laagste aanbieder voor de prijs 
van 53.892 fr. De raad verklaarde zich 
principieel akkoord voor de oprichting 
van tenniscourts op de gronden van 
de h. Ponchon. Een aanvraag zal ge
daan worden tot onteigening van 
openbaar nut der gronden dienende 
voor het aanleggen van het sport- en 
speelplein. De schuilplaats in  de H. 
Prootstraat gelegen zal afgebroken 
worden. Het feest der Wapenstilstand 
werd besproken en iedereen verklaar
de zich akkoord dat het aankopen der 
eretekens door tussenkomst van het 
gemeentebestuur zal worden gedaan. 
Driem aandelijkse vooropzeg werd ge
geven aan de h. Haelew ijn, dienst- 
overste van de ravitailleringsdienst. De 
openbare verlichting zal verbeterd 
worden en de h. Pylyser drong er op 
aan dat Raversijde insgelijks mede- 
bedeeld zou worden. De rekening voor 
het herstellen der chauffage in  de 
gemeenteschool werd goedgekeurd. De 
bunkers op de hoek der Zeedijk en 
Vancoilliestraat zullen binnenkort 
verdwijnen. E r kon niet worden in
gegaan op een nieuw voorstel uit
gaande van dhr Nys, uitbater der Ca
sino-Kursaal.

In  geheime zitting werden de bare- 
m a’s vastgesteld van de politieagen
ten en het diensthoofd der ravitaille- 
ring.
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A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 14 November : Apo

theek Stokkelinck, M arkt. Open van 
9 tot 12 en van 16 tot 18 uur.

B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Theunynck Roland v. 

M arcel en Depuydt Simonne.
Huwelijksafk. : Van Compernolle 

Georges, landb., T ie lt en Coen Deni
se, regentes; Quys Maurice, werkm., 
en Cardon C laire; Stouf August, wm. 
en Dupon Ju lian a ; Pecceu Alfons. 
pasteibakker en Provoost Brig itta .

Huw elijk : Van Lauwe Eduard, 
werkm. en Everaert Paula.
B I J  D E  B R A N D W E E R

Twee leden van onze verdienstelijke 
brandweer, nam elijk lu itenant Pro
voost en secretaris Degreef, volgen 
thans te Gent de cursus voor het bre
vet van brandweerofficier.

G E M E E N T E R A A D
De gemeentraad vergaderde op 

Maandag 8 November jl. Op de dagor
de kwam voor : goedkeuringen van 
vaststelling van de prijs onderhouds- 
dag COO; kasverslag 3de kwartaal C 
OO; jaarrekening 1947 COO; beslis
sing van de COO tot verhuren van het 
lokaal voor de dienst der werkloos
heid; beslissing van de COO tot het 
bouwen van huisjes voor oude echte
lingen langs de oude Veurnevaart; Be
slissing van de COO houdende ver. 
hoging van de borgtocht van de ont
vanger; kasverslag 3de kw artaal der 
gemeentekasç begrotingswijziging ’



aangevraagd door de brandweer; a f
sluiting van kontrakt met de hove- 
niersbond inzake verkoop van beer; 
verkoop van de gemeentescholen aan 
de Staat; wijziging van het m ijnregle
ment betreffende de verkoop van vol
le haring; vraag Voor kosteloze af
stand aan de Staat van de grond 
waarop zich de graven van Engelse 
gesneuvelden bevinden; advies over de 
bundel voor herstel der oorlogsschade 
aan de verlichting der kerk; kennis
name van het jaarverslag over het 
stadsbeheer 1947-48. In  geheime zit
ting : w ijziging van ie  weddeschalen 
van het gemeentepersoneel ingevol
ge staatsblad van 17-10-1948; ontslag 
aanvraag van de heer M ichiels als se
cretaris van de tekenschool; verlen
ging van de aanstelling van de heer 
Clenewerck J .  als voorlopig school- 
hoofd-onderwijzer van de gemeente
lijke jongensschool; kennisname van 
het overlijden van de heer Langeraert 
urbanist van onze stad.
W E R K E N  AAN DE K A A I

De voorbereidende werken aan het 
gedeelte der kaai naar zee toe zijn 
ten einde en in  de loop van verleden 
week werden de eerste palen ingesla
gen. Langs de zijde van de Langbrug 
worden de opruimingswerken voortge
zet.
VERLU C H T IN G

Er wordt ever geklaagd dat de open-

IN H E T  R O D E  K R U IS
In  de eerstkomende dagen zal de 

plaatselijke afdeling in  geval van vol
doende belangstelling een cyclus les
sen in rich ten tot het bekomen van 
het Brevet van  Rode Kruishelper. De
ze lessen die nog op vast te stellen da

gen zullen gegeven worden om vatten 
een dertigtal lessen en praktische oe
fening en zullen ’s avonds na 18 uur 
gegeven worden. Personen die belang
stellen in  deze opleiding mogen zich 
steeds tot een der bestuursleden wen
den; die hen alle gepaste in lichtingen 
zullen verstrekken.

ITlieuwe afgetekende zege
VAN S.K.V.O

Oedelem heeft in  de tweede speel
tijd  eveneens kopje moeten buigen 
onder de onverpoosde aanvallen der 
lokalen die vast besloten schenen 
niets aan het toeval over te laten.

De 1-0 voorsprong aan de rust stel 
de hen b lijkbaar n iet volledig gerust 
en daarom werd er dan na de koffie 
eens duchtig de pees op gelegd, zo
dat Oedelem u iteindelijk  met hoge 
cijfers werd geslagen.

Over de wedstrijd va lt overigens 
weinig te vertellen. Aan de klas van 
groenwit v ie l n iet te tornen en de 
moedige bezoekers hebben meteen ge 
zien dat er nog een lange weg va lt 
af te leggen om zoals SK V O  naar de 
eindoverwinning te kunnen wandelen 

Gans het e lfta l speelde een voor-

onsamenhangend'e aanvallen der be
zoekers. De h a lflijn  legde meer dan 
eens de basis voor een mooi doelpunt 
terw ijl vooraan kap. Dedulle en Jan s  
sens elk twee doelpunten voor hun 
rekening namen en aldus op het voor 
plan kwamen. M et vertrouwen mag 
de verplaatsing naar G evaerts worden 
in ’ti vooruitzicht gesteld.

SKVO  speelt momenteel met zijn 
beste opstelling en is tevens de beste 
u it zijn reeks. Ind ien  geen m alheu
ren zich in  het verder verloop der

H erm es vo lg t 
goede pad

het

bare verlichting ’s morgens te laat j ;  ,p i j i j le de_, aanwezigen 
wordt aangestoken. Vele personen die J;® bekoren. De verdediging was 
vroeg naar hun werk moeten zijn ver- j _trapvast en te stevig voor de 
plicht in  de duisternis rond te ploete
ren. Het ware wenselijk dat het stads
bestuur de opdracht zou geven de 
openbare verlichting een uur vroe
ger te doen aansteken.
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B U R G E R L IU K E  STA N D
Geboorten : Serie Roberte v. Gus

taaf en Claeys M arie (Zeebrugge);
Vah Eenoo Gerda v. Achiel en Lingy 
Marie, P. Krugerstr 14; Persoons An
ne v. Leo en Dekeyser M argriet, Gen.
Lemanstr 6; Roelens Roland, Ardooie;
Beyts M ireille v. Jean  en Pepers Ja c 
queline, Consciencestr 21; Casier Ro 
bert v. Henri en Pyra  Angele (K lem s
kerke) ; Debaecke Em iel v. Leon en 
Devuyst M aria (Klem skerke) .

Overlijdens : Boivin  Charles (Brug 
ge); Roelens Roland (Ardooie); De- 
ketelaere Alfons 54 jr, Molenstr. 9;
P iret Marguerite 60 jr, De Sm et de 
Nayerlaan 44 

Huwelijken : Goubert Gaston met 
Verplancke M artha; Snauwaert G er
main met Hautekiet Noëlla.

Afkondigingen : W illy  Rau (Asse
broek) met Irena Dehenauw; Char
les Boddin (Zuienkerke) met Valé
rie Koster; W illem  Demasure (Ize
gem) met Elsa Duquet; Georgius Ta- 

hon met Flora De Waele; Alfons Reu- 
sens (Antwerpen) met Denise D u jar
din; Robert Claeys (Lissewege) met 
Angela Casier (U itkerke); M arcel 
W ittesaele met Adrienne Schaepdry- 
ver (Zuienkerke); René Vergracht 
met Irene M ercier (Zeebrugge) .
H E R Z IE N IN G  D ER  K IE Z E R S 
L I JS T E N

E r wordt ter kepnis gebracht der 
belanghebbenden dat vanaf 21 Novem 
ber 1948 overgegaan wordt tot het 
opm aken'der kiezerslijsten die van 
kracht worden op 21 Ju li 1949.

De belanghebbenden, die niet op de 
geldende lijsten ingeschreven zijn en 
die thans kiesbevoegdheid hebben 
verworven, worden uitgenodigd om 
vóór 2.1 November 1948 de bewijsstuk
ken in  te dienen om hun inschrijving 
aan te vragen. Het bureel van bevol
king is open van 9 tot 12 uur iedere 
werkdag.

De aanvragen tot het bekomen van 
exemplaren der nieuwe kiezerslijsten 
moeten aan het gemeentebestuur aan 
gevraagd worden vóór 21 November 
1948.
F O N T E N IE R S D IE N S T

In  de week van 13 tot 20 November 
wordt de dienst van het drinkwater 
verzekerd door hulpfontenier Van- 
denbussche Charles, K a re l de Swert- 
laan 87.
A P O T H E E K D IE N S T

Zondag 14 November wordt de apo
theekdienst verzekerd door heer Vo
gels, Bakkerstraat 29 .

H O N D E R D JA R IG E
Op 20 November 1948 zal Bianken

berge z ijn  honderdjarige hebben, na
m elijk Mevrouw Weduwe De Maecker, 
geboren De Brauwere Eugenie.

Besprekingen werden reeds gevoerd 
met het gemeentebestuur om deze 
heugelijke gebeurtenis te vieren.
BOND D E R  T O N E E L V R IE N D E N  

In  de eerste reeks verton ingen 'krij
gen w ij op Dinsdag 16 November als 
derde toneelavond o.onieuw het op
treden van het gezelschap. Nationaal 
Toneel (K N S  Antwerpen) dat het ge
kende werk van de Franse toneel
schrijver Jean  Anouilh «Het rendez
vous te Senlis» ten tonele brengt. ,

De locatie is open in  het secreta
riaat van het siedeliik Casino. P r ij 
zen der plaatsen : 35-50 en 60 fr. Na 
de vertoning tram- en autobusdienst 
in alle richtingen.
EEN  M O O I IN IT IIA T IE F  

Door het bestuur van het stedeli.ik 
Casino, in  samenwerking met de 
Bond der toneelvrienden, werd het 
in itiatief genomen om in  de eerstko
mende weken een bizondere verto
ning verzorgd door het Nationaal 
Jeugdtoneel» u it Antwerpen voor de 
leerlingen van alle scholen in  te rich 
ten. De toegang voor de schoolkinde
ren zou volledig kosteloos zijn, te r
w ijl zij daarenboven nog zouden be
dacht worden met een geschenk.
Voorwaar een mooi in itia tie f dat dient' 
te worden geloofd.

De wedsttrijd tegen Leffinge is 
uitgegroeid tot een boeiend vertoon 
w aarna , én overwinnaars, én verlie 
zers met ere het terrein  hebben ver
laten. Na deze w edstrijd hebben we 
ons voor alles de bedenking gemaakt 
hoe het m ogelijk is dat Leffinge zul
ke p laats inneem t in  de rangschik
king. Of hadden de bezoekers zich 
extra ingespannen om Herm es te doen 
struikelen ? In  elk geval heeft L e f
finge aangenaam  verrast en deze jon 
ge club beschikt over capaciteiten die 
in  het verder verloop van de compe
titie  - en we denken dan vooral aan 
de terugronde - hun rol zullen spelen

Hermes w ist aan het flink  spelen
de Leffinge prachtig  te weerstaan.

Dank zij h aar krachtige h a lflijn  
hield zij toch lich tjes de teugels in 
handen en werd de voorhoede vol
doende gevoed om tot een verdiende 
2-0 voorsprong te geraken. H et moet 
echter gezegd dat de verdediging een 
tik je onzeker deed en zo er een flinke 
schutter in  de Leffingse voorhoede 
ware geweest dan kon d it herhaalde 
aarzelen wel fa taa l zijn geworden.

Om te besluiten : een flinke p artij 
die twee waardige tegenstanders te
genover elkaar p laatste doch w aar
van de meest besluitvaardige als o- 
verw innaar u it het' strijdperk trad.

De doelpunten werden aangetekend 
door Dhaese en De Putter.

De leiding berustte in  goede handen

com petitie mengen zal deze opstelling 
steeds sterker worden.

V . G . O .  -

Heyselschool
Donderdag 11 November om 15 u. 

pakt VGO  uit met een voetbalwed
strijd  die beloofd. Het volledig elftal 
van roodgeel zal de schoenen aanbin 
den tegen een selectie leerlingen van 
aspirant-oefenmeesters van de Heysel 
school. De opstelling van volgende 
e lfta llen  werd aangekondigd :

V.G.O. : Brackx; Aspeslagh, D ujar 
d in; R . Vandenberghe, Coopman 
Berten; Gysels, Swinberghe, R. Pie 
ters, Melis, Van Pottelberghe.

Trainersschool : O. Van Brussel 
(V G O ); Degraef (Lierse S K ) Lam- 
brfecht (FC  Hereiftthals) ; Mondelé 
(D aring C B ), Adams (SC  Meenen), 
Verheyen (V ig  H am m e); Van de Wou 
wer (Beersch. AC ), Provo (LyraT SV ) 
Toén (St. Leuven), Van den Eynde 
(Un. St. G ilo ise), G iraud  (R C  Mech )

Dergelijke namen zijn Van • aard 
om alle voetballiefhebbers rondom 
het V.G.O.-terrein te verzamelen. Voe 
gen we er nog aan toe dat de volle
dige opbrengst van deze p artij gaat 
naar het Fonds der Wezen der te- 
rechtgestelden en politieke gevange
nen van Oostende en dat door Mevr. 
Seys een beker aan de overwinnaars 
zal worden geschonken.

W ie dus houdt van fijn  technisch 
kantwerk zal op Armenonville Don
derdag n iet mogen afwezig zijn.

Corporatief Verbond
U IT S L A G E N

Zeewezen - Béliard  (B ) 7-1
Bé liard  (A ) - IJsberen  3-1
Stad  - Bruggen en Wegen 2-2
Tram  - U.C.B. (B ) 4-0 
E l. L itto ra l - L itto  Nieuwpoort 2-2
UC.B. (A ) - Crop’s 8-0

Po litie  (bye)
K L A S S E M E N T

S P O R T
Z A T ER D A G  20 N O V E M B E R  

T E  20 uur 
IN  H E T  S P O R T P A L E IS

1948

1 Zeewezen 6 6 0 0 25 5
2 U C B  (A ) 7 6 1 0 28 5
3 Bé lia rd  (A ) 6 5 1 0 19 4
4 Tram  6 4 1 1 18 6
5 Stad  7 4 2 1 20 12
6 Litto  6 3 1 2 17 10
7 E  L itto ra l 7 3 5 1 18 15
8 Po li iie 6 3 3 0 12 10
9 IJsberen  6 2 4 0 16 16

10 USB- (B ) 5 1 3 1 12 14
11 Br. en Weg. 6 0 4 2 4 23
12 Bé lia rd  (B ) 7 0 7 0 3 34
13 Crop’s 7 0 7 0 6 44 

M A T C H EN  VO O R Z A T ER D A G
Tram  - Bé liard  (A ) (T ram )
Bé liard  (B ) - E. L itto ra l (Bé liard ) 
Po litie  - Stad  (Stad ) 
L  Nieuwpoort _ Zeewez. (SVN )
B r  en Weg. - IJsberen  (M il. Hosp) 
U C B (B ) - U C B  (A ) (U C B ) 

Crop’s (bye)

Een d e file  den. âeôte
PLUIMGEWICHTEN

Wanneer onze lezers in  ons vorig kende namen van de reeds ingeschre 
nummer de aankondiging hebben ge- venen : M arcel Priset (Form ie), Ge
lezen van de Internationale Pluimge- rardo Van Dyck en Roger M ines (s ta l 
w ich,®c o mp e ti tie izullen velen even Preys), Gerardo en Cobe (K o rtrijk ) 
hebben opgekeken alsof ze het in  Henra Goltltrand (Rrfpendaeli-Frank.) 
Keulen hoorden donderen. M aar van- Constaht Pringels (S t N ik ) M olinaro 
daag z iin  we reeds zover dat we de (R ijse l It .,) Tersie (Eek l.) Jo  Woussen 
namen van vedetten die tot op he- Bertrand, Bissot, Guisset BC  Lu ik ), 
den hebben ingeschreven reeds kun- Galloo (Meenen), F illieu  (Charlero i), 
nen bekend maken en dat zal nu wel Verket (Bruss.) Soubry en Vanhout- 
alle tw ijfe l wegnemen en de verba- te (K o rtr.), Louis Jacobs en Garne- 
zing doen overslaan in  een vlaag van veld (O lym pia Antw .) Valkenburg 
ongebreidelde enthousiasme. (Antw .) Mombert en Coucke (F l. B.

Ja , het ziet er naar u it dat de Oost Oostende), 
endse bokssport nieuwe wegen op- <i>ot zover stond men reeds Dins- 
gaat die haar terug daar moeten dagavond. Woensdagavond verwacht 
brengen w aar ze destijds thuis hoor- te men nog verdere inschrijvingen.
de. Oostende was eens een der be- w  d echter onm iddelliik n n -  
drijvigste boksmiddens van ons land merken dat u it d it lot de 16 besten
en bezat de beste boksschool, die vei zuuen WOrden gekozen met 4 reserven
over de grenzen naam miek. Nieuwe Aldus worden nos de waarboreen
tijden staan voor de deur en we zijn voor boeiende competitie verhoogd de mening toegedaan dat deze schit- _  , -2
terende Internationale Pluim gew icht Toekomende week komen we terug
competitie een m ijlpaal betekent en °P  de samenstelling der competitie-
dat de Oostendse sportmannen na P l°eg  en stellen al de vedetten nadsr
bepaalde tijd  vol erkentelijkheid en voor-
tevens een tik je  bewondering zullen Om de bokshefhebbers toe te laten 
ópkijken naar die mannen die het alle voorzorgen te treffen om geen 
aandurfden de lastige karwei van de- enkele der competitieavonden te mis- 
ze heropleving op hun schouders te sen werden reeds de data vastgesteld 
laden. Op 20 November gaan de ziftingen

Het consortium voor inrichting van door. Op 4 December de kwart-fina- 
boksmeetings dat naast F landria Bo les. Op 18 December de halve finales 
xing Club in het leven werd geroepen en op 8 Jan u ari de beslissingen, 
en die eerste beslissende stoot zal D it zijn bepaald data die geen en- 
geven bestaat u it de hh. David, de kele sportman aan de kust u it het 
symphatieke voorzitter van S.K.V.O. oog zal verliezen en nu,reeds zal vrij 
Leopold David, M aurice Slabbinck, houden.
W illy  Bollenberghe en Oscar Knock- M et de aankondiging van d it pro- 
aert, dus alle sportmannen u it één gramma zal er een vlaag van nieuw 
stuk. D it consortium zal, indien no- optimisme over onze stad gaan en 
dig, nog uitgebreid worden. zullen allen zich weer in hun nopjes

voelen. De Internationale Pluimge- 
EEN  P R A C H T  P R O G R A M M A  wichtcom petitie vormt voortaan de 

Komen we echter terug op de com- voornaamste kern der gesprekken 
petitie en geven we vooreerst de klin van onze sportmannen._____

V e ld lo p e r s  ’ w e e r  r e l i e f
Zondagvoormiddag gingen alhier de en Juniors bleken de «bezoekers» 

eerste oefenwedstrijden door voor de reeds beter ingelopen. Niettem in zijr. 
Grote Cross van Le Soir. Het was de we ervan overtuigd dat de locale cros 
Jonge club Hermes die nogmaals van sers weldra van zich zullen laten spre 
zich lie t spreken door op onberispelij ken en de Hermeslopers ook in  deze 
ke wijze de organisatie van deze loop categorie hun kleuren zullen hoog- wedstrijden voor zich te nemen, al- dragen.
dus bewijzend dat voo rde toekomst op De ''.technische uitslagen van deze 
haar mag gebouwd, nie1; alleen w aar geslaagde wedstrijden : 
het voetbal of basket-ball betreft SC H O LIER EN
doch ook op athletiek gebied. B ii de 1. Defoor René (H.C.O.) 2,5 km in  7. 
scholieren gingen daarenboven de 16”
ereplaatsen naar de leden van Her- 2 Delange Robert (Gantoise op 5 m.) 
mes zelf w aar Defoor René in  voor- 3. Baoen Henry (H.C.O. op 10 m );
. ------  -  — A ~  -----

Onze vooruitzichten
EX C . ST . N IK L A A S  - A.S.O. FC  K N O K K E  - W S Houthulst

E  W E R V IK  - W S leper 
De verplaatsing naar Exc St. Ni- FC  R O ESELA R E  _ DC Biankenberge 

klaas zal ongetw ijfeld weer een ze
kere spanning verwekken in  het rood Het e lfta l b lijft w aarsch ijn lijk  on
groene kamp. M en weef; im ers goed gewijzigd, 
dat St. N iklaas aan huis een gevaar- Scheidsrechter : dhr. Louw. 
lijke tegenstander is en momenteel in
beste conditie verkeerd. Meer dan G E V A E R T S  - S.K.V.O.
welke club ook zullen de W aaslanders De groenwitten van Voorzitters Da 
het erop toeleggen de kopploeg in  be vid en Christiaens gaan naar het on- 
dwang te houden, zoniet in  het zand bekende Gevaerts om ook daar hun 
te doen bijten. klas te m anifesteren. Ook hier kan S.

ASO zal niettem in met een reuze- KV O  weinig gevaar lopen en daar 
m oraal de verplaatsing ondernemen Concordia en Lissewege het ander
en indien geen ongeluksfactoren hun zijds n iet erg gem akkelijk zullen heb 
woordje komen meepraten zal ook ben is er reden te over om er onmid- 
S t N iklaas voor het huidig spel van dellijk  de pees op te leggen en de pun 
rood-groen moeten ja  knikken. ,/tten w inst te verzekeren Een nieuwe 
T U BA N T IA  - Temsche zege van S.K.V.O .? Zeker. Een verste-
FC  C A PELLEN  - RC  Harelbeke viging der leidersplaats? M isschien !
FC  Meulestede - AV  D EN D ERM O N D E SV  Koekelare - FC  L IS S E W E G E  
EXC- St. N ik laas - AS O O STEN D E ST. JO R IS  SP. - SV  Breedene 
RC  Lokeren - SC M EEN EN  BC  O ED ELEM  FC  Zerkegem
RC  G ent - SV  Waregem  (u itg .) S K  Wenduine - CO NCO RD IA SP.
RC  Borgerhout _ St. K o rtrijk  (u itg .) FC  Gevaerts - SK V O  
FC  Izegem - S t Moeskroen W S Adinkerke - SV  D IK SM U ID E

De sam enstelling van het e lfta l was E  Assebroek - S K  Eernegem 
bij het verschijnen nog niet gekend.

Scheidsrechter : dhr. Versyp.

treffelijke s tijl de Gentse belofte De
lange w ist te kloppen. B ij de seniors

SC H A K EN

Kampioenschap 
v a n  

OOSTiNDE 1 9 4 8

Een veertigtal spelers, verdeeld 
over verschillende groepen, betwisten 
d it jaa r het kampioenschap. H ier vol 
gen de uitslagen van de eerste ronde :

IN  E E R S T E  A 
C. Vanthuyne - V. Gerrits 1/2-1/2 
F. Teetaert - R. Vanmoerkerke 0-1 
O. Simoens - P. Dewispelaere 0-1 
Dr. Gesquière - V. Vercouillie^ 1/2-1/2 
O. Rosseel _ L. Pepers 

IN  E E R S T E  B  
F. Dehondt - Calus jun.
M . Verm eire - A. Dieperinck 
Calus sen. - ,H. Spoelders •
A. Depoorter - R  Boddaert 
P, Vanbeveren _ A. Haym an 

IN  T W EED E  
R. Lingier - A. Degysre 
A. Dossche - H. Schollaert 
C. Devos - R. du Gardein 
A. van Voren - F. Vancoillie 
A. Vanderbeke _ M . Vermeulen 

IN  D ERD E 
A. Deknuydt - P. Janssoone 1/2-12 
M . Vanbel - H. Bauwens 1-0
M . Vanderbusse - Ch. Aspeslagh 1-0

____ „ \jjtj 1U IIj
4.Van der Esp G  (Hermes C.O)
5 Pierre Theo (onafh ); 6 Ducati Ro
ger (Gantoise) 7. De Buck W alter 
(Sport Nauttique). : , 
SEN IO R S EN  JU N IO R S
1. Deschacht André (Ol. Bruggfe) 4 

km in  10’ 36” 5/10
2. Verfaillie Charles (Gantoise) op 1 meter
3. Decock Roger (Ol. Brugge) op 20 m
4. Rubben Jozef (Ol. Brugge)
6 Puis Ray. (Po lit'ie  O.)
7. Verm eire Ja n  (Hermes C.O.)
8. Deschacht Georges; 9. Deplae A n 
dré; 10. Deruwe Robert; 11. Dedene 
Roland; 12 Adam André; 13 Vanm oer 
kerke Roger; 14. Staelen M aurice; 15 
Beniest Herbert; 16. H int'es Albert; 
17. Deprez G ustaaf; 18 Helsmoortel 
Isidoor (veteraan ); 19 Helsmoortel 
Sylvain.

1-0

1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

1-0
1-0
0-1
1-0

0-1

1/21'2

SV  Zwevezele (bye).

Ongewijzigde opstelling. 
Scheidsrechter : dhr. Geerolf.V.G.O. - SVO  IN G E L M U N S T E R

Een wikken en wegen der kansen 
is h ier w erkelijk overbodig. De bezoe- H E R M E S  - FL . Z E D E L G E M  
kers slaagden er welisw aar in  Zondag Hermes k rijg t een kwade gast op 
11. Moeskroen roemloos naar huis te bözoek. F l. Zedelgem gaat door als 
sturen doch op Arm enonville zullen; het Üeste e lfta l u it de reeks, doch 
ze wel een toontje lager fluiten. Te- eerst zien zij de blinde, 
gen het compleet VGO-team  zal n iet W e achten Hermes in  staat de be
veel in  te brengen zijn. zoekers roemloos terug te sturen en 

W e voorzien dan ook een vlotte ze- een nieuwe flinke stap voorwaarts te 
ge der candidaat-kam pioenen het- zetten. En  d it zullen de mannen van 
geen onontbeerlijk is daar hun riva- dhr Noterdame wel bewijzen. Good 
len op hun beurt gem akkelijke par- luck, Hermes Boys. 
tijen  voor de boeg hebben en aldaar H ER M ES  - F l Zedelgem 
weinig verrassingen dienen in  ’t  voor Les Ailes Raversyde - EX C . ZED ELG .
l l l f c z i p h t o n  o -ocrh o lH  T ™r,rr,-r-KT^„  - ..............................uitzichten gesteld.
V G  O O STEN D E - SV  Ingelm unster 
AA M O ESK R O EN  - Zwevegem Sp. 
SV  W E V E LG E M  - W S  Oudenburg 
D E E R L IJK  SP  - B S  Avelgem 
CS IE P E R  - FC  Poperinge

G S  L E F F IN G E  - FC  Lichtervelde,
S K  Voorwaarts - S K  TO RHO UT 
FC  Moere - SV  K O EK E L A R E

Het e lfta l b lijft h ier ook ongewij
zigd.

Scheidsrechter : dhr. Despiegelaere

G . Piessen - J  Debuckere 
L. Meyns - W  Ver linde

Coupe de 
Belgique

Op Zondag 14 dezer moet de Oost
endse Club de halve finale van deze 
wedstrijd spelen tegen de Arbeiders- 
schaakclub van Antwerpen, die het 
Schaakbord van Antwerpen verplet
terde me>t 4,5 ïlegen 1,5. De andere 
halve fin aa l wordt betwist tussen de. 
clubs «Philidor» van Heverlee en «Col 
le» van Brussel.

E r werd bepaald dat Oostende en 
Antwerpen elkander zouden ontmoe
ten te Gent; doch de Oostendse Club 
welke reeds een belangrijke verplaat 
sing deed, heeft gevraagd dat de 
m atch in  zijn eigen lokaal zou ge
streden worden. In  het belang van de 
Oostendse supporters hopen we. dat 
deze vraag zal ingewilligd worden.

Moeilijke zege van G.S.
Het werd bij FC  Heist w aarlijk  geen 

gem akkelijk hapje teneinde zegevie
rend de terugreis te kunnen aan
aanvaarden. E r  werd met 0-1 gewon
nen m aar een tik je  geluk kwam ons 
ter hulp. Toch moet toegegeven wor
den dat’ twee doelen werden , afge- 
keurd, waarover kan worden gerede
twist. De groen-witten stelden alles op 
touw teneinde G S  zijn tweede neder
laag toe te brengen. Onze portier was 
echter m achtig op dreef en w ij over
drijven niet alswanneer w ij schrijven 
dat Boergoignie de kostbare puntjes 
heeft gered. Ons e lfta l zoals w ij het 
gewoon zijn, kan op een zwaar speel- 

, veld zijn gewoon spel niet ontwikke- 
1-0 len en Deboutte en Schaeken die de 

1 laatste Zondagen m inderm atig pres
teerden, gaven ditm aal de hoge toon 
aan en het doet ons genoegen dat ze 
hun zelfsvertrouwen teruggewonnen 
hebben. Het enig doeltje werft aan dt 
53e m inuut door Eerebout genet, d it 
na een combinatie Berteloot-Dieren- 
donck. Zondag komen de Ratjes u it 
De Panne, onze oude rivalen, op be
zoek. Blauw-zwart draagt de rode 
lantaarn. Naar het sch ijnt hapert er 
iets in  hun kamp. De zuivere waarheid 
zullen w ij a.s Zondag kennen, w ant 
de Racingers waren op Gold Star- 
veld steeds tot-grote dingen in  staat. 
W ij geloven toch dat onze boys zich 
niet zullen laten verrassen.

De reserven konden tegen de groen
gele Veurnenaars een 5-2 zege beha
len. D itm aal hebben zij onze verwach
tingen niet beschaamd en w ij verho
pen stellig dat Zondag bij de gebu
ren van SV  Nieuwpoort een nieuwe 
zege zal afgedwongen worden.
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Oscar G O ETH A LS heeft op de 
Sportavond van Hermes een
voudig doch duidelijk zijn me - 
ning laten kennen over zijn ei
gen talent. En  we beamen vol
ledig de wcorden van Goethals 
w aar h ij beweert' een dér bes- 
tte renners. 'achter bundels- 
motoren te zijn. W e zijn ver
heugd dat Karke ook zijn ver
trouwen in eigen kunde me* 
verloren —

SPORTNIEUWS
Robeit B R A ET  sprak zich op 
dezelfde avond u ii voor eerx 
drastische beteugeling van de 
groeiende brutaliteit op onze 
voetbalvelden. HU was van. me 
ning dat de wederzijdse fair- 
heid en het respect voor de 
scheidsrechterlijke beslissingen 
meer dan ooit de hoofddeugden 
van de sportbeoefenaar moe- 
zijn.

ONWEERSTAANBARE
forcing van A.S.O.

Tegen het ©tevige Eerste-Divisie- strijd  tegen Meulestede, het is on-

(LCL âiacfït ô po^tâampiaetien aaa* het aaetÜcht
De sportavond Zaterdag door de lijdienis van z ijn  strijd  en zijn over-stad. Integendeel, deze jeugdige club 

jeugdige sportvereniging Hermes club winningen. E r was ernst en spanning b lijk t meer -en meer een lichtbaken, 
Oostende ingericht is wel een van de doch daarom ontbrak de kluchtige een wegwijzer naar de verloren idea-

s a n  „rac wprkeliik  niets in m ogelijk de geestdrift, het anim o en 
spel van  ASO w as Meuiestede de atmosfeer van  deze kamp te be-
te brengen e n d a t ■ schrijven. Reeds lang is het geleden
aan de lijve ° n9d®r^ ? f  t d ze_ dat we de supporters hun spelers zo Het fe it een 2-0 acntersnanu zu ^

schrijven. Reeds lang is het geleden 
dat we de supporters hun spelers zo 

eoedmaken om hoorden aanmoedigen en het enthou 
L .  mPt verba- siasmte na de wedstrijd herinnerde

t e n  s l o u e  ae emuuijfers m et ^veroa^ ^  eveneens aan vervlogen dagen.
z e n d  gemak op 7 j  te it tpkeride Het bleek wel w aar w at we verleden
ongetw ijfeld voor roodgroene week schreven over die oude geest
conditie w aarin zich h Di0eg d rift die te Oostende is teruggekeerd
team ,zow el ïndivid d ikw ijls Tijdens de wedstrijd zelf zagen webevindt. Het is nog met zo aiKw ijis slechfe een e lfta l in  >t veld Meule-
-orgeva llen  dat de ra^ g o en e n  een «  tw e  goedkope
S f o S S w  K a r o p  Konden b ,-  « f t »___. zzz, nntred°n nemen doch na een kw artier werden
vestigen met een ASo  aLh an g e rs  des hen de teugels kordaat u it de handen Aldus hebben de AbU-aannangeis uc» ARO „ VOptbalex-tijds reeds njeerdere ontgofcchelm - genomen en zou A bu een voeioaiex
gen opgelopen. M aar ditm aal hebben 
ze de klinken:d|e zekerheid gekregen 
dat de tijden van een onsamenhan
gend en zoekend spel achter de rug 
zijn en dat we thans een reeks aan
gename wedstrijden met kwaliteits- 
voetbal mogen in  t vooruitzicht stel
len.

We menen wel dat de meeste scep- 
tiekers thans zijn genezen alhoewel 

toegeven dat er wel reden ' to*wesceptisme was. Na deze twee prach-

hib itie abnvangen djle nog lang in  
het geheugen der toeschouwers zai 
blijven.

B ij de overwinnaars vallen bezwaar 
lijk  uitblinkers te noemen. Het is 
m isschien ju ist daardoor om hun 
eenvormigheid en homogeniteit, dat 
ASO thans zo fraa i presteert. Geen 
uitblinkers en ook geen gaten, De 
verdediging deed bij de aanvang erg 
onzeker doch bewees nadien ten vol-

^  __ le waard te zijn F. Deschacht en Hol
tige "wedstrijden is er reden te over lemeesch waren effenaf schitterend, 
om terug met vol vertrouwen de stout terw ijl de voorhoede door sprekende 
ste verwachtingen te koesteren. Men cijfers haar groeiende productiviteit 
zal zich misschien afvragen : «heeft en schotvaardigheid bewees en be
de reporter van Het Nieuw Vissche- slist schijnt de naam  van «zorgen- 
rijb lad  zijn opinie gewijzigd ?» Daar kind» definitief af te leggen. 
od kan gem akkelijk geantwoord dat De doelpunten werden aangetekend 
na deze laatste wedstrijden, A LLEN  langs Lenaers die een hattrick  lukte 
hun opinie hebben gewijzigd en nie- terw ijl de andere vier aanvallers elk 
m and er kan aan tw irfelen dat ASO een pluim  op hun goed staken, 
m its verstandhouding van het huidig Voegen we er nog aan toe dat de 
spelpeil, als de beste ploeg uit Be- leiding van d[e heer Annicart voor- 
vordering B . naar Eerste zal reizen, treffe lijk  was.

Om nu terug te keren tbt de wed- _______________________________________

(2n£aac(letiâa(Vi fatcuweMcfoit te Cktdenttivt#

aantrekkelijkste en meest opvoeden 
de geweesti die we ooit hebben bijge
woond

N iet alleen deed het de ta lrijke  
aanwezigen goed die bekende sport ■ 
vedetten als B rik  Schotte, Caroen, 
Gsoethals en B rae t aan het woord te 
horen. E r  was meer, veel meer. Dis 
vedetten kwamen ons voor als een
voudige bezadigde mensen die hele
m aal n iet opgeblazen waren door de 
roem die hen overal was tebeurt ge
vallen. H et waren w erkelijk  vier ty 
pen van Idealisten der sport, zoals 
Robert B rae t het' zojuist betitelde. De 
sportieve activ ite it heeft hen ge
staald, heeft hen veredeld, heeft hen 
meer mens gemaakt. Daarom , om die 
goede .sportieve gees1-, die zij de aan
wezigen hebben meégegeven is deze 
sportavond, meer dan al de andere 
die we reeds mochten bijwonen, ten 
volle geslaagd en daarom ook feleci- 
teren we Herm es en bekennnen we 
ronduit : «zulke avonden wensen we 
m aandelijks te Postende te mogen 
bij won en».

E r werd zoveel verteld op deze a- 
vond dat het w erkelijk  onmogelijk is 
alles ‘omstandig te herhalen. Caroen 
tje  verstomde ons, Oscar Goethals 
sprak met volle ernst zodat iedereen 
begreep welke s trijd  een sportman 
d ikw ijls te strijden heeft, niet alleen 
tiegen zichzelf doch ook tegen mis
kenning van de zogezegde «deskundi 
gen». B r ik  boeide gans de zaal met 
zijn eenvoudige doch zo menselijke be

noot niet. De ijverige en guitige sport len van destijds. W e hopen van hart" 
proost E.H . Degeeter, bracht er met dat deze sportavond alle aanwezige 
onze bekende Robert Braet het no- sportmannen iets heeft megegeven 
dige animo in  zodat alles op w ieltjes en we herhalen het : we hopen dat 
liep - ook de film en achterna ver- het bij deze avond niet zal blijven, 
toond werden een succes. dat we weldra weer iets dergelijks zul |

Hermes en zijn wakkere Voorzitter len voorgeschoteld krijgen want 
dhr. Noterdaeme hebben, door hun waarachtïg aan zo’n sportsouper aan I  
sportieve hoffelijkheid en de geest zitten is een genot. Hopen we ook 
w aarin deze avond doorging eens te dat aan het volgend souper, we gans 
meer getoond geen hinderpaal te s;i;'n het sportieve Oostende zullen aan- 
in  de sportieve heropleving van onze treffen.

De bezorgdheid waarmede de rood- M elis en Pieters op het voorplan. Op 
sele aanhangers Zondag de verplaat portunistisch en besluitvaardig wist 
sine van hun favorieten naar Ouden - ten zij de basis te leggen voor de 
b u Â  tegemoet zagen was zeker niet roodgele zege. Verder vermelden we 
denkbeeldig N iet alleen het feit dat Vandenberghe en Swinberge een en al 
Oudenburg 'tijdens de laatste wed- bedrijvigheid. B ij Oudenburg vielen 
striiden een onbetwistbare vooruit- alleen Janssens en Sanders, op. 
gang had gemaakt doch vooral het De doelpunten kwamen langs Van 
gerucht volgens hetwelk M elis niet Pottelberge (3), Swinberge, Gysels, 
van de partij zou zijn waren van dien M elis en Vandenberge. 
aard! om dezë bezorgdheid te wetti- Janssens doelde tweem aal voor Ou- 
gen denburg.

M aar M elis was ten slotte toch van De twee hoeken van het VG O  speel 
de p artij en verder heeft roodgeel den in de 2e helft veel te persoonlijk 
geen ogenblik risico w illen lopen en en dreven hun bal zelf te veel naar 
werd onm iddellijk uitgepakt m et het doel, waardoor doelen uitbleven, 
firs t quality spel waartegen Ouden- De. (Scheidsreclïter v ie l 'bepaald 
burg niets w ist aan te vangen. D aar
b ij begingen de thuisspelers de on
betwistbare flatter «hun» spel te w il
len opdringen en door een daverend 
begin VG O  schaakm at te zetten.

Zo kreeg echter de roodgele voor
hoede de voeten volledig vrij het
geen fataa l moest eindigen voor de 
roekeloze tactiek der lokalen.

Nadat! Swinberge vrij vlug voor
sprong gaf w ist Janssens daarop weer 
gelijk te stellen door een grove ver
gissing van Van Brussel. Doch onmid 
dellijk  brak een geweldig roodgeel 
offensief los dat tot de rust geen ge
nade meer kende. Langs Van Po tte l
berge, M elis en Gysels bereikte men 
de sprekende 1-6 cijfers zodat V.G.O. 
met gerusf gemoed een potje koffie 
kon gaan slurpen.

Na de rust hield Oudenburg zich 
aan een stug W.M. en poogde met 
gevaarlijke aanvallen nog het tij te 
doen keren. Het was echter onbegon
nen werk en wanneer ze er dan toch 
in  slaagden een 2e doeipunt te net- 
ten, nam Vandenberge een geharre
war te baat om een zevende m aal 
roos te schieten.

Aldus de film  van de wedstrijd
Van die 22 acteurs traden vooral

De sym pathieke Jos. Melis 
werd p ijn lijk  getroffen door ’t 
plotse afsterven van zijn jong
ste kindje. W e houden eraan 
hier in  naam  van zijn te Oost
ende reeds ta lrijke  vrienden 
Jos M elis en mevrouw M elis ons 
medevoelen in  deze rouw over 
tie maken.

Het hoekje van de hondenliefhebber

Verdiende
nederlaag

S K  DEN  HAAN - SV  
4 - 1

N IE U W P O O R T

flauw  te noemen. Op onbegrijpelijke 
wijze beging h ij vooral flaters tegen 
de bezoekende ploeg;. H ij zond v ijf 
m inuten voor het einde Berden van 
het veld omdat dëze, getergd door een' 
zekere publiek, dat hem bij «throw- 
in» een duw in  de rug gaf, replikeer- 
de.

Deze onbegrijpelijke beslissing werd 
gevolgd door andere en had de Wed
strijd  moeten ontaarden dan had h ij 
er voor 90 t.h; zijn aandfcel in.

K A M IE L  O F FE R N A N D  ?
Donderdag, iierneem t captain K a 

m iel Deschacht de oefening De ASO 
selectieheren staan hiermede voor 
een zeer m oeilijke opgave. Zal men 
het risico durven nemen Kam iel te
rug op te stellen en Fernand aan de 
kant zetten ? W e zijn van mening dat 
het voor Kam ie l m isschien gewenst 
ware nog een week rust te nemen, 
tenzij h ij Donderdag alle nodige w aar 
borgen zou geven van een volledig 
herstel. M aar sommigen stellen ook 
de vraag of een w ijziging aan de hui 
dige opstelling geen onvoorziene, on
gunstige gevolgen kan hebben op het 
rendement van de ploleg.

Legein en B illia u  waren onbeschik
baar. In  de eerste he lft ging heti spel 
van beide ploegen gelijk op m aar in 
de Nieuwpoortse voorlijn  vlotte het 
n iet daar in va ller Hoornaert er he
lem aal niets van terecht bracht. Aan 
de 35e m inuut zond Bouve in  naar 
het midden en Hoornaert. kon als ge
volg van een scherm utseling voor ’t 
lokale doel het leder binnen zenden.

Aan de rust 0-1 voor Nieuwpoort.
In  de tweede he lft toonde Den Haan 

zich meer opportunist en met het 
geluk aan hun zijde konden zij vier 
m aal doelen.

De ploeg voldeed nieti. Onze beste 
speler was ongetw ijfeld E . Vanden- 
abeelft, keeper Vandenabeele deed 
zijn best en w ist zijn ploeg van een 
grotere nederlaag te vrijw aren.

De reserven konden het n iet bol
werken en verloren met 1-3 tegen S K  
Den Haan. De juniors w isten bij CS 
Brugge een eervolle nederlaag te 
bewerken.

Zondag a.s. moet de eerste ploeg 
nogmaals op verplaatsing deze m aal 
naar FC  Sijsele w aar ze m isschien 
wel een gelijk spel kunnen af dwin
gen. De reserven ontvangen G S M id
delkerke en de juniors reizen naar 
Daring Biankenberge.

V E R D E D IG IN G  VAN D E M E E S T E R

Nu de hond op bevel al de gehoor
zaamheids- en lenigheidsoefeningen 
zonder de minste aarzeling uitvoert is 
het ogenblik aangekomen om het ka
rakter van de hond grondig te leren 
kennen en het te ontwikkelen.

Een hond kan zeer gehecht zijn aan 
zijn meester en al zijn bevélen tot in 
de kleinste puntjes uitvoeren doch dit 
w il nu echter nog niet zeggen dat h ij 
bereid is alles, tot zelf zijn leven op te 
offeren voor zijn meester. B ij de hond 
zoals trouwens bij de mens vindt men 
angstige karakters.

De oefening waarover w ij het thans 
hebben bestaat h ierin  dat de hond, op 
bevel van zijn meester, de persoon of 
het dier moet aanvallen door wien zijn 
meester bedreigd wordt, zelfs indien 
de aanvaller gewapend is met knup
pel of vuurwapen moet h ij, de horid 
dus, onverschrokken en vastberaden 
het bevel «val aan» uitvoeren doch 
moet tevens op het eerste bevel van 
zijn meester de aanval staken.

Dat men zich nu niet gaat inbeel
den dat het gevaarlijk  is met zo een 
hond te gaan wandelen. Een niet af
gerichte hond is veel gevaarlijker, 
w ant deze zou een voorbijganger aan
vallen of een van zijn rasgenoten naar 
de keel vliegen niet omdat h ij hem als 
verdacht aanziet, doch eerder uit 
louter schrik.

Om deze oefening aan te leren gaat 
men als volgt te werk :

Neem uw hond aan de leiband en 
ga ermede wandelen terw ijl u op en
kele stappen gevolgd wordt ffoor de 
persoon die u zal aanvallen. Deze per
soon zal gekleed zijn met een aan- 
valskostuum teneinde hem te vrijw a
ren tegen hondsbeten. Tijdens uw 
wandeling beveelt u aanhoudend tot 
uw hond «X  zorg». W anneer u nu 
een dertigtal meter ver zijt, draai om 
en keer op uw stappen terug, doch 
draag zorg steeds uw hond het bevel 
te geven «X  zorg». Van zodra u op de 
hoogte z ijt van de aanvalsm an die u 
volgde zult u hem aanspreken en hem 
flink  de hand schudden teneinde de 
aandacht van uw hond gaande te 
maken. Draag echter zorg dat uw 
hond niet reageert, doch enkel blaft, 
waardoor h ij u te kennen zal geven 
dat h ij argwaan koestert. Volg nu de 
aanvalsm an naar de plaats waarheen 
h ij zich begeeft, doch draag zorg dat 
uw hond niet b ijt, want al schijnt de 
persoon wel verdacht, toch doet h ij u 
althans geen kwaad. Na enkele pas
sen met de verdachte persoon te heb
ben gedaan zal h ij u onverwachts aan 
vallen. Zodra u echter in  zijn greep 
z ijt zult u zich losrukken terw ijl u 
zult bevelen «X, val aan» of «X  pak 
hem manneke». Terw ijl u de leiband 
steeds in  de hand houd, sla met de 
vrije  hand op de rug of armen van 
de aanvalsm an steeds uw hond aan- 
wakkerend. W anneer u nu overtuigd 
z ijt dat de hond duchtig van zijn 
tanden heeft gebruikt gemaakt geef 
hem dan het bevel de aanval te sta
ken met de woorden «X  halt». Houd

hierbij de leiband lichtjes gestrekt 
zodat de hond bij die kleine weer
stand, bij de meeste gevallen, ogen
b likkelijk gevolg zal geven aan het 
bevel tot staken van de aanval. Wan
neer h ij gevolg geeft aan d it bevel 
dan zal men hem overvloedig strelen 
en zeggen dat h ij braaf is en zodoende 
zal h ij beseffen dat h ij goed heeft ge- 
hande'ld. W anneer de hond nu ech-1 
ter de aanval niet staakt op uw bevel, 
bega dan niet de fout hem te slaan 
of hem door hevig aan de leiband te 
trekken hem de aanval te doen sta
ken. H erhaal integendeel het bevel, 
plâats uw armen rond de borst van | 
u hond en laat een kleine foei ho
ren, terw ijl u hem trach t lichtjes van | 
de aanvalsm an af te trekken. Wan
neer u na herhaalde pogingen erin | 
gelukt uw hond los te krijgen vergeet 
dan niet hem te strelen daar hij inl 
feite toch, al is het ook slechts laat
tijd ig, aan uw bevel gevolg heeft ge
geven. De fout welke uw hond beging 
met n iet op het eerste bevel te los-1 
sen lig t in  zijn karakter; aan u doorl 
train ing hem van deze fout af te| 
helpen.

In  onze volgende uitgave zullen wijl 
uitw ijden over de angstige honden diel 
op bevel van  hun meester niet aan
vallen. V.R.H.

H O N D EN SPO R T

Clubkampioenschap van| 
D E  Z E E H O N D  

K L E M S K E R K E
B ij een echte hondenweer had Zonl 

dag laatst, te Den Haan, het tradi-[ 
tioneel kampioenschap plaaits van del 
hondenclub «De Zeehond Klemsker-[ 
ke». Deze wedstrijd welke betwist I 
werd in  drie kategoriën, ging door 
onder de reglementen van de V.A.V. | 
doch kende gezien de slechte weers
omstandigheden slechts weinig bij-1 
val. «Relia de la  Fraternité», Kam
pioen van België 1948, toebehorende 
aan de heer Fa ic t Emmery, w ist voor 
de derde m aal heti kampioenschap in ! 
Ie  Kategorie te veroveren waardoor 
h ij dan ook definitief in  het bezit | 
kwam van de aan d it kampioenschap 
verbonden wisselbeker. In  Ile  Katego
rie eindigde «Uber de la  Brigade» toe j 
behorende aan de heer Dauw Léon, 
eerste en wordt daardoor dan ook 
Clubkampioen 1948 in  deze kategorie 
De heer Sinnaeve met zijn jonge Ter | 
veurnse herder «Wood de 1’Esterle; 
legde beslag op de tdtel in  I l le  kategc 
rie. Als keurder, ringmeester, schrij
ver, aanvalsm an en burgerapacheij 
fungeerden onderscheidelijk de H.H. 
Rouzée Henri, Velthof René, Delan- 
noye Noël, Despodt M aurice en War
moes Charles tot eenieders voldoening I

Na de wedstrijd werd door de heer 
Staelens Charles, Voorzitter van df 
inrichtende club, een kleine rede 
houden waarna aan alle deelnemen
de liefhebbers prachtige geschenken 
Werden overhandigd.

Uitslagen en Rangschikkingen
BEVORDERING B

AS Oostende - Meulestede 
* Moeskroen - R . Lokeren 

Meenen - Racing Gent 
Harelbeke - Izegem 
Exc. St. N iklaas - S t K o rtrijk  
Dendermonde - Tubantia 
Waregem  - R  Borgerhout 
Tem sche - Kapellen

RANGSCHIKKING

7-2
6-4
1-
0-3 
4-1 
6-0
1-4 
1-4

1 AS Oostende
2 Izegem
3 Denderm.
4 S t N ik laas
5 R . Gent
6 St. Moeskr.
7 Waregem
8 Borgerhout
9 St. K o rttrijk

10 Kapellen
11 Harelbeke
12 Meenen
13 Tubantia
14 Lokteren
15 Meulestede 
16 Temsche

28
22
23

8 16 
9 14

13 
12

9 2 6 1

7
20 17 
22 12 11
21 17 10 
19 15 
17 17 
14 18 
16 18 
16 18
8 13

12 23 
17 29
13 27 
13 25

Ile PROVINCIAAL
FC  Poperinge - SV  Wevelgem 
DC Biankenberge - D eerlijk  Sp. 
B S  Avelgem - FC  Knokke 
Zwevegem Sp. - FC  Roeselare 
CS leper - W S leper 
W S Oudenburg - V G  Oostende 
W S Houthulst - E  W ervik  
SVO Ingelm unster - AA Moeskr.

2-3
2-3
2-3
3-4 
3-1 
2-7 
2-5 
5-1

RANGSCHIKKING
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15 

516

V.G.O.
FC  Roeselare
F  W ervik
FC  Knokke
Houthulst
Wevelgem
Deerlijk
Blankenb.
CS leper 
Zwevegem 
Moeskroen 
W S leper 
Ingelm . 
Oudenburg 
B S  Avelgem 
Poperinge

9 6 
9 4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3 26 
1 27
1 38 
1 22
2 20 
0 21
0 19
3 15
1 16 
2 17 
2 9 
2 12
1 13
4 12
2 12 
1 12

15
19
21
15
16
24
25 
25 
32

Ile GEWESTELIJKE A
Jabbeke - Ste K ru is  1-7
Beenerm  - S K  Torhout 1-4
SV  Veurne - G istel 8-3
FC  Torhout . Koksijde 9-0
Den H aan - Nieuwpoort 4-1
H eist - M iddêlkerke 0-1
Steenbrugge - Sijsele 7-0
De Panne - SV  Biankenberge 1-4

RANGSCHIKKING

Ille AFDELING A
S K  Voorwaarts 
SV  Zwevezele - 
Concordia Sp. - 
FC  Gevaerts - 
FC  Zerkegem • 
SV  Diksmuide 
FC  Lissewege -

- BC  Oedelem 
S K  Wenduine

- W S Adinkerke 
S K  Eernegem

SV  Koekelare
- E  Assebrouck 
St. Jo ris  Sp.

4-0 
1-1
5-1 
3-1 
3-1 
1-4 
3-4

RANGSCHIKKING

VIERDE AFDELING B
SV  Koekelare - Exc. Zedelgem 
Hërmes club - G S Leffinge 
FC  Lichtervelde - Les Ailes 
F l. Zedelgem - SV  Breedene 
S K  Torhout - S K  Moere

RANGSCHIKKING

2 - 7 1 
2-1 
1-3 I 
1-2
5-0

15 1 FC  Torh. 9 9 0 0 36 9 18 1 SK VO 8 7 0 1 38 6 15 1 E. Zedelgem 7 6 1 0 36 10 12
15 2 Middelk. 9 8 1 0 23 5 16 2 Lissewege 9 6 2 1 29 12 13 2 Raversyde 7 5 1 1 18 5 11
15 3 Blankenb. 9 8 1 0 27 8 16 3 Concordia 8 6 1 1 32 14 13 3 SK VO 6 5 1 0 29 5 10
13 4 St-Kru is 9 6 3 0 31 13 12 4 S|t. Jo ris 8 5 2 1 20 16 11 4 Hermes 6 5 1 0 18 9 10
10 5 Steenbr. 9 5 3 1 23 17 11 5 Koekelare 9 5 3 1 17 17 11 5 Breedene 7 3 3 1 16 23 7
10 6 Den Haan 9 4 4 1 21 21 9 6 Oedelem 9 3 3 3 17 19 9 6 Torhout 6 2 3 1 16 20 5
10 7 Beernem 9 4 4 1 18 19 9 7 Adinkerke 9 4 4 1 22 27 9 7 Licherv. 6 2 3 1 14 21 5
9 8 Koksijde 9 3 4 2 16 31 8 8 Wenduine 8 3 3 2 14 13 8 8 F l. Zedelgem 6 2 3 1 14 20 5
9 9 SV  Veurne 9 4 5 0 28 23 8 9 Diksmuide 8 3 4 1 20 20 7 9 Leffinge 7 1 5 1 9 19 3
8 10 S K  Torh. 9 4 5 0 17 20 8 10 Zerkegem 8 2 3 3 10 16 7 10 Koekelare 6 1 5 0 13 33 2
8 11 Nieuwpoort 9 3 6 0 19 10 6 11 Zwevezele 9 2 4 3 11 18 7 11 Moere 6 0 6 0 4 34 0
6 12 De Panne 9 3 6 0 19 27 6 12 Assebrouck 9 2 5 2 8 15 6
5 13 Heist 9 1 5 3 12 27 5 13 Gevaerts 8 1 4 3 9 16 5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
4 14 Jabbeke 9 2 6 1 16 30 5 14 Eernegem 9 1 7 1 17 23 3 Verantw . Opst. S. B O L L IN N E
4 15 G istel 9 2 7 0 19 36 3 15 Breedene 8 0 6 2 5 28 2 H. Hartp le in , Tt, Oostende
3 16 Sijsele 9 1 7 1 7 37 3 P.C .R. 4189.87 H.R.O. 14.275


