
OOK IN HOLLAND WERD VIS NAAR DE VISMEEL VERZONDEN 
Vanaf 27 december 1974 geen ha ring visserij toegelaten 

De Hollandse medewerker van de 
Umuider Courant geeft in het 
nitunmer van 28 december enkele 
beschouwingen omifcrent de aanvoer 
tijdens de Kerstweek en de wissel
valligheden van het bedrijf der mo-
tortreUers. 
Hij schrijft o.m. het volgende : 

..GtelTikkig kwam de thuisvarende 
vloot visserschepen niet tegelijk op 
de laatste dag voor heit kerstfeest 
IJmuiden binnen varen. De vissers 
hadden de thuiskomst verdeeld tus. 
sen afgelopen vrijdag en de laatste 
miaandagmarkt. Dinsdag had nie
mand trek om te leasen, zodoende 
bleef de KW 141 „Willy" ondanks 
dat dit sohip maandag al was bin
nengekomen, stil aan de zuideijde 
vaxi de vissershaven liggen. Men 
gaf er de voorkeur aan pas vrijdag 
te verkopen. Dit bijna vier etmalen 
loachten is de kwaliteit van de vis 
echt niet ten goede gekomen, want 
vnjdag moesten diverse kabeljauw 
en gulsoorten onder de zogenoemde 
B-kwali'teit worden verkocht. Bij 
de aanvoer die er verder was, bete
kende dit een strop. Normaal is de 
meeste rondvis welke vrijdag wordt 
verhandeld, voor het begin van de 
daaropvolgende week en moet zij 
dus van prima kwaliteit zijn. Maar 
onder de nu wat ongewone tijden 
— met de jaarwisseling voor de 
dleur — durfde de handel niet gre
tig in deze B-kwaliteit te happen. 
Hiet gevolg was dat veel vis door
draaide dan wel verkocht werd voor 
even boven de minimumprijs. Voor 
de aanvoerder zowel als de handel 
betekende dit dus een strop. Bo
vendien lagen er nog drie noord-
boiten met rondvis aan de markt 
en werden door vier vraohauto's 
.Jeuke" partijtjes gul en wijting in
gevoerd. Verder losten nog enkele 
(kotters die voor Kerst waren bin
nengelopen hun platvis zodat de 
vTijdagmarkt tooh nog een redelijk 
beeld te zien gaf. 

Voor de komende Oudejaarsweek 
aiet het er niet zo rooskleurig uit. 
iDe kotters die na de Kerst nog een 
trekje wilden doen zagen hun plan
nen doorkruist door de slechte 
weersomstandigheden en de nog 
veel grimmiger luidende weersver
wachtingen. Veel armslag blijft er 
voor deze week dus niet over en 
zodoende is de verwiachting gerecht
vaardigd, dat wat de visaanvoer 
betreft het jaar 1974 als een nacht 
klaars zal uitgaan. 

Dit herinnert ons er aan dat het 
niet de eerste keer dit jaar is ge
weest dat de aanvoer niet bepaald 
zodanig was als men graag had ge
zien. Veel tijd is verloren gegaan 
doordat extra zware stormen het 
vissen belemmerden of zelfs tegen
hielden. En dan was er de periode 
gedurende welke de gehele vloot 
zich toelegde op de haringvisserij 
en de handel zich moest behelpen 
met hetgeen er in binnen- en bui
tenland te koop was. Het waren dit 
jaar de kleinste eenheden, die voor 
een groot deel de rondvLsaanvoer 
en dan het meest kabeljauw en gul 
voor hun rekening moesten nemen. 
In voorgaande jaren werden door 
de grotere eenheden ook leuke par
tijen vis aan de kust aangevoerd, 
maar omdat men dit jaar geen of 
weinig sukses daannee had, voer 
men verderop hetgeen bepaald niet 
onfortuinlijk verliep. Meer dan ooit 
tevoren zijn deze schepen in het 
afgelopen jaar uitgeweken naar de 
Noordduitse havens. Daar staat te
genover, dat de kleinere schepen, 
die normaliter op platvis vissen, dit 
hebben opgegeven en het gingen 
2!oeken in de rondvis, waardoor zij 

de Engelse havens lieten voor wat 
ze waren. 

Hoewel uitzonderingen de regel 
bevestigen moet worden opgemerkt, 
dat het afgelopen jaar niet roos
kleurig is geweest voor de kleine 
trawlers. Menigeen heeft genoegen 
m.oeten nemen met een jaarbesom-
ming welke lager was dan in 1973. 
Iets gunstiger ligt het voor de hek
trawlers doordat deze schepen di-
rekt na de aanvang van het ha-
ringseizoen, alles hebben meegehad 
wat zij maar konden meekrijgen. 
ZIJ visten op haring ten noordwes
ten 'van iSchotland en maakten ka
pitale besommingen met diepgevro
ren, gezouten en verse haring. 

Zeer wisselvallig was het bij de 
kottervloot. Een verschijnsel overi
gens van de laatste jaren. Nog 
steeds varen er kotters met een 
500 PK hoofdmotor en doen hun 
werk „lekker". Maar daarnaast zijn 
er schepen met hoofdmotoren, die 
variëren van 1500 tot 2000 PK. De 
uitkomsten van hun besommingen 
variëren evenzeer als het motorver
mogen, maar hun onkostencijfers 
gaan even hard op en neer. Vast
gesteld kan worden dat «ie besom
mingen over het algemeen izodanig 
geweest zijn, dat men het j'aar niet 
tot volle tevredenheid kan afslui
ten. 

De haringjagers en speciaal die 
welke zich beijverd hebben om groe
ne haring (de dichte maatjes wel 
te verstaan) ibinnen te brengen heb
ben ook met veel minder genoegen 
moeten nemen, dan men had ver
wacht. Wellicht is dit te wijten aan 
de omstandighrad, dat in de maan
den voorafgaande aan de aanvang 
van het haringseizoen door ver
schillende schepen — aJl dan niet in 
span vissend — grote partijen klei-
nte haring zijn aangevoerd. In n<^ 
veel groter getalle werd dat ook ge
daan door iScandinavische vissers. 
Al is dat dan ook geen excuus. 

Juist terwijl wij dit neerschrijven 
komt via de telex een bericht bin
nen van het ministerie van land
bouw en visserij datt er vanaf 27 
decem.ber tot nader te bepaien da
tum niet ter haringvisserij op de 
Noordzee mag worden uitgevaren. 
Wanneer dit uitvaartverbod ook 
geldt voor de Scandinavische vis
sers en de verdere gegadigden, kan 
het zijn nut hebben. Maar dan moet 
men ook niet eerder dan bijvoor
beeld 1 juni uitvaren. Dan bestaat 
er kans dat de haring de gelegen
heid krijgt zich te ontwikkrfen. De 
schepen echter die gewoon zijn de 
Noordzee te bevissen mogen ten 
hoogste tien procent haring aanvoe
ren van hun totale lading. 

Wanneer meer dan tien procent 
van de lading uit haring bestaat 
wordt men door de daartoe aange
stelde ambtenaren genoteerd. Het 
is dus zaak de rest overboord te 
zetten lals men de tien procent vol 
heeft. 

Wat er van idit alles terecht zal 
komen, zullen wij hett volgend jaar 
wel zien." 

Totdaar de Hollandse correspon
dent. 
Wij kennen nog de uitkomsten niet 
van onze vloot om een vergelijking 
te maken. 

Een zaak staat zeker vast : de 
aanvoer is verminderd, al zijn de 
prijzen wat verbeterd. Maar de be
sommingen staan niet in verhou-
hing tot de mindere aanvoer zodat 
de resultaten ver van bemoedigend 
kunnen genoemd. 

Daarentegen is de prijs van de 
gasoil verdrievoudigd wat een enor
me tegenslag is, zonder te spreken 
van het vistuig dat zeker ook in 

een jaar minstens 60 zoniet 80 t.h. 
is geduurd. 

We aijn in die omstandigheden 
benieuwd wait ons de jaarresultaten 

van de exploitatie zullen opgeven 
en hopen hierop binnenkort terug 
te kunnen komen. 

(P.V. 

HET BOUWEN VAN DIEPVRIESTREILERS 

HOLL/IND TOONT ONS HET VOORBEELD 
MAAR... MET RECIERINGSSTEUN 

EN FEOGA 
Zaterdag jl is te IJmuiden een 

nieuwe diepvrieshektreiler Scheve-
ningen 108, de „Onderneming 2" 
voor rekening van de Cor. Vrolijk's 
Vissei-ijmaatsohappij in de vaart 
genomen. 

Volgens de Umuider Courant be
gon de verniewing van de vissers-
vloot van Vrolijk in 1966 met het in 
vaart nemen van de Soheveningen 
ITl, de „Cornells Vrolijk". Het was 
de eerste diepvrieshektrawler van 
het bedrijf, dat daarnaast in 1970 
nog zeven zijtrawlere in de vaart 
had. In '1971 volgde de Sohevenin
gen 81, de „Frank Vrolijk" en in 
1973 de Soheveningen 90, de „On
derneming 1" Met het in de vaart 
nemen van de nieuwste aanwinst 
is het bedrijf voUedig overgescha
keld op diepvrieshakbrawlers en 
zijn zijtrawlers afgestoten 

„ONDERNEMING 2" 

De onderneming 2, gebouwd bij 
Boot in Leiden en afgebouwd bij 
de SMS in Soheveningen is op dit 
moment het vissersschip met het 
zwaarste vermogen in Nederlaoid. 
Het schip heeft een motorvermo
gen van 3200 pk, meet 530 bruto 
register ton en heeft een diepvries-
kapaciteit van 50 ton vis per et
maal, vertelt directeur B. Vrolijk. 
Hij zegt verder : De plannen voor 
de toekomst hangen nu af van wat 
er in de visserij gaat gebeuren. Met 
name weet men nog niet, waJt de 
gevolgen van de quotering van de 
visvangst zullen zijn. 

Toch gelooft de heer Vrolijk, dat 
de vissersschepen iin de toekomst 
naar verder liggende visgronden 
toe moeten. „Dat betekent, dat er 
langere afstanden gevaren moeten 
worden en dus dat er meer snel
heid geanaakt moet worden. Ook is 
door de grotere afstand diepvriezen 
noodzakelijk geworden. Onze nieu
we schepen zijn daarop Ingesteld", 
aldus de heer Vrolijk. 

NIEUWE OPSLAGRUIMTE 

C.P. Vralijk jr. vult aan : „Het 
grootste deel van het jaar vissen 
onze schepen bij de Hebriden. Door 
de nieuwe diepvrieshektrawlers kan 
dat nu". Hij zegt verder, dat men 
het afgelopen jaar een experimen
tele vistocht heeft gemaakt naar 
de Canarische eilanden met subsi
die van het ministerie. Ook voor 
1975 staan enkele van deze experi
mentele tochten naar verre vis
gronden op het programma. 

Door de vernieuwirg van de vloot 
is de opslagruimte van de firma te 
klein geworden. Er kon voorheen 
ongeveer 2000 ton diepvriesvis op
geslagen woi-den. De nieuwe traw
lers brengen per tocht echter zo'n 
250 a 3O0 ton diepvriesvis mee, zo
dat Vrolijk's Visserijmaatschappij 
naar een grotere ruimte moest uit
zien. Aan de strandweg 6 is daarom 

een geheel nieuw bedrijfspand ge
bouwd. 

Hier kan nu ongeveea- 6.000 ton 
vis opgeslagen worden, terwijl er 
ook ruimte is gemaakt voor het 
kantoor, voor nettenreparatie len 
voor het ondei-houd van het ma
chinepark. Bij Comelis Vrolijk's 
Visserijmaarsohappij werken nu 80 
merjsén van wie er 70 op de sche
pen vai-en. De meeste bemannings
leden komen uit Scheveningen. 
Daarnaast zijn er een aantal Kat-
wijkers, wat IJmuidenaren: en en
kele Portugezen in dienst van Vro
lijk. 

Het bedrijf is in 1880 begonnen 
door Fi-ank Vixilijk in Schevenia-
gen. In 1951 stichtte een van zijn 
zoons, Cornells Vrolijk een nieuw 
bedrijf in IJmuiden, dat sinds die 
tijd als thuishaven voor de vissers-
vloot van Vrolijk geldt. De directie 
is thans in handen van B. Vrolijk 
en C.F. Vrolijk. 

Wij kunnen er slechts aan toe
voegen dat Holland ons eens te
meer de weg toor4 en dat men daar 
ruimschoots de weg toont naar een 
moderne visserijexploitatie. 

Is het risico groot ? 
De toekomst zal het uitwijzen, al 

dient gezegd dat de Hollandse re
gering ruimschoots bijdraagt om het 
experiment te doen gelukken en 
dat anderzijds veel meer en snel
ler dan bij ons van de tussenkomst 
van de Feoga wordt gebruik ge
maakt. 

Hiet vissen aan de HebrideiC het 
experiment naar de Canarische 
eilanden, getuigen van een zekere 
ondernemingsgeest welke met een 
knap brein en niet met handschoen 
reders dienen geleid. 

Ons land is en blijft artisanaal 
ingesteld en slechts een paar jon
ge reders zouden het aandurven 
een modei-ne weg op te gaan, die 
tezelvertijd diepvries en handel 
drijven betekent. 

Velen hebben schrik 'van de be
perking d©r visserij voor zekere 
soorten. 

Wij herhalen wat we hier vroe
ger over schreven en dat deze me
tode geen beperking van aanvoer 
vergeleken bij vroeger zou beteke
nen. Ze beteke^nit alleen het vermij
den van 'een ui'troeiing door een 
steeds groter wordende vloot. Of 
die mebhode het gewenste resultaat 
zal medebrengen, is wat anders. 

We hebben er niet in geloofd. De 
toekomst zal het ons leren. 

Wij blijven bij het stelsel : be
paalde paaiplaatsen, zones gedu
rende bepaalde periodes van het 
jaar voor de visserij verbreden en 
voor alle vaartuigen van om het 
eVen welke natie, een 12 mijlen
zone inrichten, waar alleen vaar
tuigen van minder dan 50 Br ton 
en minder dan 300 PK thuishoren, 
is de meest praktische en snelle 
oplossing geven aan het visserij-
I>robleem. 

' P.V. 
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