OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
Na de veel te kleine aanvoer van
voorgaande week, hebben we deze
week te veel vis gekregen. Dit afgaande op de prijzen die voor de
meeste soorten betaald werden. Ka-

beljauw, gul en schelvis werden inderdaad erg goedkoop verkocht, rode zeebaars kreeg een behooi-lijke
prijs (36 fr.) en ook schoat, heilbot en hondstong gingen bij de
door de iJslanders aangevoerde
soorten, vlot weg. Bij de kanaalvangsten kregen tong, tarbot, griet,
rog en steenschol de hoogste prijzen. Ook voor vlaswijting werd een
middelmatige prijs bekcanen, kabeljauw en gul echter heten het
afweten. Alleen de uitvoer was hier
koper aan 20 fr. en iets daarbover.
Bij de Westschepen zagen we
kab^jauw redelijk duur verkopen,
ook grote wijting kreeg hier tot
\5 fr. ; de kleine sortering tot 19 fr.
Haai was schaars en duur, ook
hondshaai was niet goedkoop. Een
erg goede prijs konden we noteren
voor tarbot, hiervoor werd opnieuw
tot 230 fr. bekomen. De duurste
tongen waren de middensorteringen die tussen 140 en 150 fr. kregen.

PECHERIES
A VAPEUR
naamloze Tennootschap
Maatschappelijke zetel,
14, H. Baelskaal, Oostende
Handelsregister Oostende
nr 172
De Heren aandeelhouders worden verzocht deel te nemen
aan de algemene vergadering
op 15 april 1975 te 16 uur, te
Brussel, Luxemburgstraat, 19,
(vierde verdieping).
DAGORDE:
1. Verslag van beheerders,
commissaris en commissaris
revisor;
2. Goedkeuring van balans en
winst- en verliesrekening
per 3)1 december 1974.
3. Ontlasting te verlenen aam
beheerders, commissaris en
commissaris revison4. Statutaire benoemingen.
Neerle^ing van de aandelen,
vijf voUe dagen vóór de vergadering ten maatschappeUjken zetel of bij de Bank van
Brussiel te Oostende en te
Brussel, Begenrtdestraat, 2.
(7678'V)

De garnaalschepen hebben bijna
iedere dag voor garnaal gezorgd.
De vangsten waren echter klein, de
vraag zeer groot. Vandaar sterk oplopende prijzen waarbij miaandag
tot 172 fr. het kg. werd gegeiven.
Dinsdag nomen cüe prijzen weer
iets normalere normen aan toen
tussen 98 en 13'2 fr. betaald werd,
In totaal deze week tooh nog 2.199
kg. die verkocht werden voor
276.S99 fr. en een gemiddelde prijs
kregen van 120 fr. Dat is dan toch
maar 30 fr. meer dan verleden

STRAALBUIZEN
week. De vangsten blijven klein en
zijn niet meer te vergelijken met
wat tijdens de twee voorgaande jaren gebracht werd. Vandaar trouwens die zeer hoge prijzen.
In totaal deze week zowat 7.700
B. vis en bijna 30 000 kg. tong. De
totale opbrengst hiervan bedroeg
12.599.936 fr.

gul en schelvis, soorten die spijtig Gul n e ^ zelfs naar de minimumgenoeg ook de laagste prijzen kre- prijs, 15,60 fr. Heek was zeer
gem. Leng deed het ook minder schaars en. meteen ook erg duur.
goed dan gewoonlijk en aakte zelfs de grote soi-tering tot bij de 70
onder de 20 fr. Dat was trouwens fr., de andere sorteringen tussen
ook het geval vooi- guil en voor 20 en 45 fr. Grote en middenslag
enkele
schelvissorteringen. De steenschol kregen flinke noterinkoolvis kreeg rond de 18 fr en was ger. gaande van 55 tot 70 fr. KJeine
dus ook iets goedkoper dan ge- steenschol moest het met veel minwoonlijk. Wijtir.g deed het even- der doen en kreeg amper 15 fr.
min erg goed en voor lom lag de Tongen gingen rede'ijk duur van
prijs rond de 16 fr. Flinke prij- de hand, er werd tussen 90 fr voor
zen tooh wel voor rode zeebaars, lappen en 150 fr voor bSoktoirig besohaat en heilbot. Rode zeebaais taaJ-d. De vangsten waren over het
steeg zelfs tot 36 fr terwijl schaat algemeen niet erg omvangrijk.
tot ruim 50 fr het kg haalde. Ook
heilbot was duur en kreeg van 80
roggen werden opnieuw hofr voor de grote sooirten tot 125 fr geVooibetaald, keUrog tot 60
voor de duurste sortering. Resulta- fr., prijzen
grote a-og tot 54 fr en tiltem tot
ten die tooh wel gunstig uitvaller. 52 fr.
de andere sorteringen
en bCigrepen waren tussen 865.000 gingen Ook
er duur weg. Wijting van
fr en 1.518.000 fr.
goede kwaliteit kreeg ook goede
prijzen, minder goede kwaliteit
RONDE VIS VAN HET KANAAL was zoals gewoonlijk ook minder
duur. Redelijke resultaten voor
Ook dit keer bestond het groot- sommige schepen, andere deden 't
minder
goed.
ste deel van de Kanaalvangsten uit
ronde vis. Meest kabeljauw en eer-

ZALTBOMHEL

GROTE IJSLANDSE VANGSTEN
Drie vangsten van IJsland op de
dinsdagmai-'kt. Kwaliteit die we aJl
beter geweten hebben. Ir. totaal
3200 bennen vis met prijzen die
daalden van de eerste naar de laatste beurt. Nogall veel kabeljauw,
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der
ste
een
en

weinig vlaswijting. Die laatsoort kreeg hierdoor toch nog
eerbare prijs terwijl kabeljauw
gul het minder goed deden.
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BEHANG EN BEVLOERING

*

KENITEX MUURBEKLEDING

MET 10 JAAR TOTALE WAARBORG

Weidestraat 346
8320

MARKTOVERZICHT
ZEEBRUGGE

BRUGGE 4(Assebroek)

Tel. 33.80.61
(8884N—7519V)

VORDAP

Het aaaital vaartuigen was niet
bijzonder groot, toch waren er
maar twee verkoopdagen, want op
de donderdag- en de vrijdogmarkt
waren eveneens zeer weinig vaartuigen. De tongsoorteoi haalden
prijzen die schommelden tussen d©
85 en de 124 fr. voor de grotere en
de % van 150 tot 173 fr. De middensoorten, met schone kleine en
kleine bekwamen van 1131 tot 182 fr.
het 1^. De TP en de shps vielen
niet zo bijzonder goed in de smaak.
de prijzen lagen tu^en de WO en
de 140 fr. De tarbot kende een fantastische afname prijs, de grotere
soorten bekwamen tot 361 fr. het
kg. De grietsoorten moesten niet
onderdoen, deze bekwamen van 84
tot 126 fr. het kg. De pladijsaanvoer
was in vergelijking met de andere
weken, merkelijk kleiner. De prijzen waren dan ook veel hoger dan
anders, voor de grotere van 24 tot
3i5 fr. en de kleine van 14 tot 26 fr
Kabeljauw en gulsoorten kenden
eveneens sukses, van. 41 tot 60 fr.
en van 17 tot 40 fr. voor de kleinere
gulsoorten. AUeen de wijting bleef
een weinig aohter in prijs, van 10
tot ai fr. het kg. Steenschol en
schotse schol van het Kanaal haalden van 10 tot 51 fr. en de zeeduivels van 74 tot 138 fr. Roggevis werd eveneens in zeer kleine
hoeveelheden gelost, de prijzen la/gen tussen de 16 en de 70 fr. voor
de keils. De minder gunstige weersomstandigheden lieten geen normale gamaaluitvaart toe. De 5.495
kg. garnalen bekwamen dan ook
renderende prijzen, van 72 tot 161
fr. het kg.
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