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VOOR MEER 

TREKKRACHT 

Een zeer onevenwichtige markt 
wat de aan.voer betreft. Alleen 
maandag een aanvoer die naam 
waardig. Toen werden rond de 5400 

2i 
hadden 
pech... 

— Nadat de Z.444 L'Avenir var 
schipper Ronny Snauwaert enkele 
slepen had gedaan, verplichtte een 
2!uldwestenstonn met windkracht 8 
de visserij te staken en de haven 
van Boulogne aan te doen. Men 
meerde aldaar naast een frans 
vaartuig. De Z.525 Golfbreker was 
aan het maneuvreren om zich in 3e 
lijn te leggen. Door de storm ram
de deZ.525 de Z.444 midschips met 
zijn voorsteven. Hierdoor werd de 
platijzeren versterking boven op de 
reling ingedrukt en gekraakt en 
één stut tussen dek en reling ge
plooid, 

— Tijdens het opliggen voor de 
storm, liep de Z.348 Bristol storm
schade op. Hoogopslaande golven 
plooiden de stuurbooi-dversteviging 
vóór de achtei-mast besitaande uit 
een gegalvaniseerde buis. Ook werd 
de bevestiging aan dek losgerukt 
en liep men een lekkage op aan de 
voorsteven. Niettemin werd de vis
serij naderhard hervat. 

— Wegens het feit dat men aan 
boord van de Z.295 ApoUo 8 zieken 
had. kon de visserij niet aan.jevat 
worden. Schipper Dobbelaere be
sloot dus de vlsserijgrond te verla
ten en naar Newlyn te loper. Ach
teraf werd opnieuw koers gezet naar 
de visserijgronden. Bij het begin 
van de visserij, voelde men een slag 
in het schip. De schroef werd af
gezet en de motor nagezier. Bij 't 
terug inschakelen van de schroef, 
voelde men een lichte trilling in 
het achterschip. Voor nazicht werd 
koers gezet naar Padstow waar 
bleek, dat er één top van de 
sohroefblader afgebroken was. Ter 
visserij gekomen, moest achter de 
liUndys worden geschuild wegens 
slecht weer. Na de visserij hei-vat te 
hebben, moest men weer staken 
daar een bemarjiingslid medische 
verzorging nodig had, zodat naar 
Milfordhaven gestevend werd. 

bennen vis aangevoerd samen met 
6500 kg tong. Voor de ganse week 
werden dond de 6400 bennen aar.-
gevoerd met 10.200 kg tong. Dins
dag en woensdag was het dus niet 
veel bijzonders meer. De prijzen 
zijn iets lager geweest dan verleden 
week. Voor bepaalde soorten was 't 
verschil nogal duidelijk We bedoe
len hier wijting, steenholk en rode 
zeebaars. Ook de lappen kregen 
minder goede prijzen dan verleden 
week. Voor driekwarttong en blok-
tong werdei wel goede prijzen be
taald, die lagen zelfs op zeker 
ogenolik op 180 tr. Grote tarbot is 
duur gebleven maar zakte toch or-

EN MINDER SCHADE 

AAN SCHROEF EN 

NETTEN 

der de 200 fr. De aanvoer van schol 
was blijkbaar groter in Zeebrugge, 
hierdoor ook hier lagere prijzen. 

Voor goede kwaliteit weid toch nog 
tot 30 fr betaald. De gulprijzen wa
ren ook lager dan voorgaande we
ken. Zo vielen sommige sorteringen 
onder de 30 fr terug. Voor de shelf-
cod werd gewoonlijk nog ror.d de 
35 fr bekomen. Grote wijting en 
kleine sortering waren goedkoper 
dar verleden week. Er werd zowat 
de helft van de prijzen bekomen 
die woensdag betaald werden nu de 
aanvoer van die soorten, in Neder
land weer groter was. Ook schar is 
minder duur geweest. De kanaal
soorten weden bijna vlot verkocht 
als verieder, week met dien ver
stande dat steenholk en wijting 
ook hier niet meer zo duur waren. 
Steenschol moest het ook met iets 
minder doen maar steeg dinsdag 
toch weer tot 65 fr. De roggen wa
ren eerder schaars op de markt ook 
al kwamen er behoorlijk wat ka-
naalschepen verkopen. Naar de te
genwoordige normen gemeten dan 
toch. De rogvangsten waren nogal 
beperkt en zodoende werd er bijna 
steeds tussen 25 en 45 fr het kg 
voor betaald. Een erg flinke prijs 
kreeg de erg schaarse rode knor-
Iraan waarvoor tot bij de 46 fr be
komen werd. 

De IJslande soorten werden na
tuurlijk weer minder gebracht dan 
verleden week. Toch een vangst var. 
rond de 1700 bennen die een op-
brer.^st ,gaf van 2.2 miljoen, de 

hoogste in het pas begonnen jaar. 

Het was de John 0.81 die dit cijfer 
bereikte. Dank zij een vangst die 
ir hoofdzaak bestond uit rode zee
baars waarvoor gemiddeld iets meer 
dan 25 fr betaald werd. De leng 
kreeg geen gewone prijs omwille 
van de B kwaliteit en ook schelvis 
was minder duur dan normaal. 

Toch haalde die soort bij de twee
de beurt tot 46 fr terwijl koolvis 
hier rond de 23 fr noteerde. Soorten 
als heilbot en schaat waren te wei
nig op de markt om goedkoop te 
kunr.en zijn. Schaat kreeg tot 46 
fr, heilbot tot 115 fr. De garnaal-
schepen hebben een vrij regelma
tige week gekend, in vergelijking 
tot wat we de laatste weken, gewoon 
geworden waren. Vooral in het be
gin van deze week een regelmatige 
aanvoer. Dit hield de pnjs dan 
ook op een hoog peil aangezien ook 
de handel uit het binnenland nu 
krechtstreeks kon kopen. De prijs 
varieerde tussen 80 en 110 fr het kg 
met een gemiddelde van bijna 92 fr. 

De totale aanvoer bestond uit 3.797 
kg en werd verkocht voor 343.809 
fr. De gemiddelde vangst lag vrij 
laag : 65kg. 
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De aanvoer was opnieuw vrij 
groot, het waren vooral de pladijs-
soorten die in zeer grote hoeveel
heden werden gelost, vooral de 
vaartuigen afkomstig van de 
Noord hadden zeer veel pladijs 
mee. Juist zoals de vorige week 
was er opnieuw zeer weinig be
langstelling voor deze vissoort. De 
afnameprijzen schommelden tus
sen de 14,25 en de 23 fr. het kgr. 

Het was vooral de pladijs drie en 
vier die werden afgenomen door 
de handel. De tongsoorten kenden 
opnieuw sukses, alle soorten wer
den aan renderende prijzen afge
nomen. De grotere soorten het 
grootst in aanvoer bekwamen van 
92 tot 182 fr. het kgr., de fruits 
behaalden van 174 tot 208 fr. De 
middensoorten met de schone klei
ne en de kleine haalden van 160 
tot 223 fr. en de kleinste slag van 
129 tot 165 fr. het kgr. De over
grote meerderheid van de tong
soorten waren afkomstig van het 
Kanaal. Tarbot en grietsoorteii 
kenden eveneens sukses. Kabel
jauw en gulsoorten werden er niet 
biezonder veel gelost, dit was 
vooral te wijten aan het niet uit
varen door de spanvissers. De wij
tingsoorten waren alleen in trek 
op de m^andagmarkt,, ze behaal
den van 11 tot 24 fr. het kgr. An
dere ronde vissoorten zoals vlas
wijting en schelvis werd eveneens 
vlug afgenomen. Slechts door een 
paar vaartuigen werden roggevis
soorten gelost, de prijzen schom
melden tussen de 98 en de 64 fr. 
voor de grotere soorten en van 14 
tot 37 fr. voor de kleinere. Een 
partij grote zeehaaien bekwamen 
van 25 tot 28 fr. het kgr. Schotse 
en steenschol van het Kanaal be
kwamen van 15 tot 70 fr. De 8215 
kgr garnalen bekwamen prijzen 
die schommelden tussen de 36 en 
de 118 fr. het kgr. 

SCHIP TE KOOP 
lengte 25 m., breedte 6 m., 
bouwjaar 1966, motor : Krom-
houit>DieselmotO(r TP6FTD 240, 
500 pk, met straalbuis, van 
brug af bedientoare winoh. Ra
dar automatisch piloot, ge
koeld visruim. 
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