
4 DEENSE TREILERS VERKOCHTEN 
MOOIE VANGST TE OOSTENDE 

Spotgoedkope prijzen - Reglement dient gevolgd 

Vrijdag kwamen voor de eerste 
maal in de sreschiedenis van de 
Oostendse vissershaven vier Deense 
vissersvaartuigen hun prachtige 
vangsten uitsluitend uit kabeljauw 
bestaande, verkopen, welke slechts 
de gemiddelde prijs van hoogstens 
23 fr. per kg bereikte. 

De opbrengsten per vaartuig wa
ren voor de : 

L.363 «Biscayen» 10.862 kg voor 
234.570 fr.; 

L I «Inger» 17.290 kg voor 321.170 
fr. 

L.352 «Jan Mayen» 17.363 kg voor 
338.560 fr. 

E.202 25.017 kg voor 484.195 fr. 
Deze vangsten waren er van 3 a 

5 dagen visserij onder de Engelse 
kust. 

Het was een proefvaart om de 
prijzen hier te leren kennen, wel
ke weliswaar zeer laag waren, maar 
toch nog hoger dan in eigen land. 

De kwaliteit was buitengewoon 
en met seinenetten die zeer duur 
kosten, veroverd, 

In visserijmiddens werd echter 
terecht protest aangetekend omdat 
het vismijnreglement niet toegepast 
werd. 

Inderdaad art . 458 van he t vis
mijnreglement laa t aan duidelijk
heid niet te wensen over. 

Vreemde vaartuigen worden het 
laatst verkocht. 

Het gaat er bij ons niet om deze 
schepen te weren, maa r als ook de 
Belgen In vreemde havens verkopen 
zelfs in E.E.G. verband, moeten wij 
na de vaartuigen van eigen natio
naliteit verkopen. 

Verder is het onaanvaardbaar 
vast te stellen, dat sommige vis-
lossersbazen daarvan misbruik ma
ken om niet alleen meer te willen 
vragen, maar daarenboven onaan

vaardbare onregelmatigheden be
gaan. 

Het komt ons voor da t de direc
tie van de vissershaven dergelijke 
mensen onmeedogend zou moeten 
uitsluiten omdat ze een smet wer
pen op de eerlijke verdediging van 
de be'angen voor eenvoudige vis-
se-s, tot welke nat ie ze ook beho
ren. 

Of ziet ons vissershavenpersoneel 
alleen kleine misbruiken van onze 
eigen vissers ? 

Zo in de toekomst zich nog der
gelijke onregelmatigheden voordoen 
dan zullen we ze in deze kolommen 
openbaar aanklagen. 

Het schijnt he t enige middel te 
zijn ,om zaken op punt te stellen. 

Bij het ter perse gaan vernemen 
we dat de directie der haven een 
onderzoek heeft ingesteld. 

P. Vandenberghe 

Een beeld 
van de zeer 
ruime belangstelling 
vanwege de 
handelaars . 

(Foto MS) 

IN IJMUIDEN 
GEEN SPOOR VAN 
FRANSE ZIEKE VIS 

TE ZIEN 
Wij leze.i in de IJmulder Courant 

Noch bij de visafslag i n l j m u i d e n . 
noch bij het Rljlcsinstituiit voc.-
VisssTijo.nderzoek (Rivo) heeft men 
tot dusver ook m a a r iets bespeurd 
var, symptonen van ziekte bij vis — 
zoals die. als me.n de berichten uit 
Frankri jk moeii geloven door FÜ-ar.-
se vissers is waargenomen. De Ï1i-an-
sen signaleren da t de ia de baai 
van Cherbourg gevangen vis err.stig 
ziek is en overdekt zou zijn met 
zweren. Zij wijten he t aa r . zwavel
zuurvergiftiging. 

Bij het Rivo i n IJmuiden echter 
heeft men nog mets verromeu vau 
deze ziekte er. die ook nog niet 
gökonsitateerd bij de in IJmuiiden 
aangevoerde vis. Men s taa t 'hier ook 
bijzonder sceptisch tegenover de 
bewering dat zwavelzuur de oorzaak 
zou zijn. De zee kan onir.Mmelijk 
veel geloosd zwavelzuur verwerken, 
zonder da,t men aan de vissen wat 
bespeurt. De lozing van zwavelauur 
heeft plaats — da t is ee.i bekend 
verschijns.el. Zelfs als men dit op 
grote schaal loost, dan nog zou op 
Iret punt van lozing een gering aan
tal' van tientallen vissen de dupe er
van kunnen -worden. « M a a r » , zo 
z^?t men hier, «de Fransen zijn 
ook niet op h u n achterhoofd ge
vallen en zullen beslist niet zoveel 
zwavelzuur op één plaats lozen. Dat 
wU echter niet zeggen, da t er abso
luut niets aan de ha.nd is, Z>wavel-
zuur woi-dt echter van de hand ge
wezen. Jaren geleden werden onder 
de kust van Canada vissen opge
vangen die rode vlekjes vertoonden. 
Aa.n'jetoond kon worden dat deze 
werden veroorzaakt door het lozen 
van witte fosfor. Ook in he t Sloe-
gebied werd een dergelijk verschijn
sel aangetoond. Bepaalde tin^pre-
para ten — orgawsdhe itinver'bindin-
gen — kommen daarvoor ook in aan
merking. 

Bij het Rivo is m e n er vrijwel 
zeker van, da t wanneea- men nu 
naa r Frantordjk reist en Üaar 'Viaa®t 
de vissen te la ten zien, he t an t 
woord zal zijn « J a moet u luisteren 
ik heb daarvan gehoord van die-en-
die» - maar da t men niets wijzer 
zal worden. Als voorbeeld heeft men 
voor ogen de indertijd zogenaamd 
giftige slakken in Zeeland, waarvan 
t i j onderzoek niets bleek. 

Niettemin aoht m e n een kleine 
kans aaw.vezig da t er ergens een 
bepaalde lozing is geweest. Maar 
niet va.n zwavelzuur, die wordt door 
de zee onmiddellijk voldoende ver
dund 

Ve-ider wijst men erop, da t de 
Cherbourg Baai vooral voor de 
Fransen een belan'grljk gebied is. 
Ook al in verband mei*- het paaien 
v a n verschillende vissoorten. Daar
naast is het echter ook bekend da t 
de visserij in moeilijkheden ver
keert. Niet door vei-giftigde vis, 
maar door overbevissinig. « E r wordt 
de laat-s^e tijd roofbouw gepleegd 
op de Noordzee. Professor Korringa 
heeft nog niet zo lan,g geleden ge
zegd dat er vissei-sschepen worden 
gebouwd voor vis, die er niet i s» — 
zio benadrukt men bij he t Rivo. 
Men wil echt n'i&t zeggen da t al ie 
benchi*-en over zieke of vergiftigde 
vis onzin ziijm ; maa r m e n wil het 
ee'-st tooh "'^i i>nen ! 

'Bn in Frankr i jk dioet m e n ge-
m.ak!kelijlk a a n overdrijiviag. 
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