
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
Een Ideine aanvoer, eerst en 

vooral door het gering aarrtal sche
pen en vervolgens ook door de 
meestal kleine vangsten die ge
lost werden. Van IJslaird slechts 
1500 bennen vis deze week. Het 
blijft waar dat, al is de aanvoer 
van IJsland fel geslonken, het 
tooh nog steeds die schepen zijn 
die bepalen of er veel of weinig 
vis op de markt is. De 30 verko
pende schepen zorgden voor nage
noeg 6400 bennen vis en 10.500 kg 
tong. Een aanvoer die werkelijk als 
klein mag bestempeld worden. 
Meer en meer handelaars moeten 
dan ook hun toevlucht nemen tot 
Ingevoerde vis, ook al omdat ze 
niet weten of ze wel aan hun no-

HODI 
dige hoeveelheid zullen geraken 
tijdens de week die omt. Vandaar 
minder belangstelling voor de eigen 
aanvoer en prijzen die toch maar 
op een bescheiden peil blijven. 
Vooral dan de prijzen van de meest 
gebrachte soorten als gul, wijting 
en schelvis. Ook koolvis was niet 
wat men duur pleegt te noemen. 
Voor de Uslanders wel een tegerv-
valler aangezien de vangst hoofd
zakelijk uit die soort bestonden. 
Ook nogal wel gul maar sooi'ten 
als rode zeebaars, leng en schelvis 
waren rede'.ijk schaars. Bode zee
baars was dan ook opnieuw erg 
duur en kreeg tot 37 fr het t^. 
Leng kreeg weer boven de 20 fr 
en zelfs dicht bij de 30 fr. Honds
tong en schotse schol bleven heel 
erg schaars en meteen ook zeer 
duur. 

Van het kanaal waren de vang
sten erg klein, nog kleirer dan 
anders. Vooral de bokkenvissers 
losten zeer weinig vis. De tong
vangsten waren evenmin ruim zo
dat het triestige reisjes werden. 
Eens te meer. Voor specifieke ka
naalsoorten werden nochtans zeer 
hoge prijzen genoteerd. Zonnevis 
kreeg zelfs tot 103 fr., staartvis tot 
bij de 140 fr en rog meer dan 65 
fr het kg. Al die soorten waren 
echter buitengewoon schaai-s. Al
leen de 0.66 zette wat meer van 
die soorten in de markt en bei'eik-
te dan ook met een beperkte 
vangst een fline opbrengst. Note
ren we dat heek ook weer tussen 
40 en 75 fr haalde. 

LAGERE TONGPBIJZEN 

Torgen zijn niet zo duur ge
weest als verleden week en bleven 
op het peil van de voorgaande 
woensdag. Vooi-al kleine soorten 
zijn veel in prijs gedaald, waar-
s<^ijnlijk door een grotere neder-

landse aanvoei-. Onze schepen heb
ben inderdaad erg weinig tong bin
nengebracht zodat het zeker die 
aanvoer met is die de prijzen be
ïnvloedde. De duurste sorteringen 
bleven de bloktong en de drie-
kwarttong. Lappen kregen rond de 
95 fr en grote tong tot 118 fr. De 
middensoorten tussen 138 en 145 fr 
en kleine tongen van 90 naar 130 
fr. Tarbot is iets gedaald in prijs, 
al blijft de grote soi-tei-lng nog 'n 
eind boven de 200 fr. Zelfs mid-
densortering k r e ^ tot 150 fr. 

VEEL WIJTING 

Deze vissoort werd tijdens de 
voorbije week meer aangevoerd 
dan gewoonlijk. Een Mijkibaar nog
al beperkte vraag en prijzen die 
aan de magere kant lagen. Kleine 
soi-terirg kreeg rond de minimum
prijs en grote wijting kreeg van 
800 naar 950 fr. IJslandse grote 
wijting was iets duurder en kreeg 
tot 1150 fr de ben. Waar vooral 
de westschepen het van de wijting 
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moesten hebben, vielen de resul
taten hier nogal tegen. Gul kreeg 
een middelmatige prijs die schoom-
meade tussen 25 en 35 fr. Voor 
witte kabej,jauw werd tot bij de 
40 fr betaald. 

MEER NOORDZEESCHEPEN 

Vermits de Kanaalschepen an
dere visgronden verkozen hebben 
is er meer vis van de Noordzee op 
de markt gekomen tijdens de afge
lopen week. Een meevaJler is het 
zeker niet geworden, die eerste 
reis. Integendeel. Veel slecht weer 
en zeer onregelmatig vissen, gaven 
als resultaat kleine vangsten. Aan
gezien er geen noemenswaardige 
prijsstijgirg inbi-ad voor de meest 
gebrachte soorten waren de op
brengsten ver van schitterend. 
Schelfvis, totten, wijting, gul en 
kabeljauw waren de meest ge
brachte soorten. Steenschol en 
schol waren veel minder op de 
markt en kregen dan ook de beste 
prijzen. Steenschol haalde zelfs tot 
83 fr. rote söhelvis was evenmin 
goedkoop en haalde zelfs de 37 fr, 
die sooi-t was echter erg sdhaars. 

Zeewolf was een vissoort die re
gelmatig gelost werd en waarvoor 
een middelmatige prijs betaald 
werd : 27 fr. 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 18-4-1975 

NOORDZEE 
0.217 15 235 — 213.005 

KANAAL 
O. 82 16 20 2700 324.420 

WEST 
0.192 7 80 — 78.510 
N579 8 25 1300 193.500 
N.159 7 180 — 179.200 

ZEEVAARTLUNEN 

OOSTENDE-DOVER/ 

FOLKESTONE 
XJurbabel der overvaarten voor 

de week van 27 april tot 3 mei 1975 
Afvaarten uit Oostende naar IDo-

ver Western Dociks : He dagen te 
7u40 (X), ilOulS en te 14u45 (x). 

Afvaarten uit Dover Western 
Docks : alle dagen te ISuOO (x), 
16U50 en te 19u35 (x). 

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Eastern Dociks : alle dagen te 
1U25 (X), 13U25 (x) en te 19u25 (x) 

Afvaarten uit Oostenide naar Fol
kestone : alle dagen te lul5 (x) en 
te 5u05 (X). 

Afvaarten uit Dover Easteam 
Docks : alle dagen te 00u30 (x), 
9u30 (X) en te ISuSO (x). 

Afvaarten uit ï\>lkestone : alle 
dagen te 8u35 (x) en te a3u45 (x). 

<x) Nemen ook voei*ulgen. 

GARNAAL IETS GOEDKOPER 

De garnaal werd deze week iets 
goedkoper verkocht. Tooh zal het 
nog een tijdje warmer moeten 
zijn wil men van stijgende vang
sten spreken. Er is echter wel een 
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iets grotere aanvoer geboekt tij
dens de afgelopen week, wat rjet 
belette dat er dinsdag nog prij
zen genoteerd werden tot 108 fr. 

Toch al garnaal van 80 fr en min
der deze week. De visvangers heb
ben eveneens hun verschijning ge
daan en zorgden voor schol, iek en 
schar. Al die soorten kregen flin
ke prijzen. Mits een grotere vangst 
is het zeer goed mt^elijk dat er 
meer kustschepen de viskorre aar*-
slaan waardoor de garnaalaanvoer 
dan weer zou verminderen. 

VORDAP 
S C H E E P S S C H R O E V E N 

MAANDAG 

IJSLAND 
0.282 
O.202 

KANAAL 
Z. 34 
O. 66 

21-4 

17 
17 

16 
15 

NOORDZEE 
0.120 12 
N. 40 12 
O. 35 8 
0.369 14 
0.141 15 

WEST 
N.723 
N.719 
N.720 
N.752 
Z.452 

8 
7 

11 
11 
7 

630 
860 

— 647.934 
- 947.957 

60 3000 338.255 
210 — 399.215 

200 
180 
160 
290 
320 

160 
160 
100 
220 
220 

— 199.930 
— 216.645 
— 182.470 
— 307.895 
— 319.519 

— 180.780 
— 183.180 
— 107.240 
— 243.940 
— 174.340 

DINSDAG 22-4-1975 

KANAAL 
0.123 16 

NOORDZEE 
0.243 14 

KUST 
0.148 
0.491 
0,100 
0.285 
0.239 

WEST 

N. 45 
N. 41 
N.735 

1 
1 
1 

14 
14 

8 
11 
8 

110 

208 

7 
9 
3 

200 
180 

220 
190 
120 

2550 

— 

— 

— 

460.500 

268.497 

7.810 
11.340 
4.870 

164.825 
164.880 

286.491 
110.105 
194.710 

WOENSDAG 23-4-1975 

KANAAL 
0.229 17 80 2200 369.944 

NOORDZEE 
0.134 15 250 
0.275 15 220 
O. 94 14 220 

— 208.375 
— 132.415 
— 206.845 
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