
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 

STRAALBUIZEN 

Opnieuw een week met weinig 
vraag maar met een grote aanvoer. 
Ben aanvoer die grotendeels be
stond uit ronde vissoorten maar 
waar toch behoorlijk wat tong ge
bracht werd. Veel kleine en grote 
sortering, de middensoorten waren 
er (bij het ene schip meer dan bij 
het andere) tussenuit. Vandaar een 
nogal la;ge gemiddelde prijs aange
zien kleine tong 90 fr haalde, slips 
amper 84 fr kregen en lappen ook 
rond de 90 fr draaiden. De kabel-
jauwprijs lag rond de 25 fr, dat is 
zowat de uitvoerprijs. Weinig ver
schil tussen mooie shelfcod kabel
jauw van de Noordzee en IJsland-
se kabeljauw. Dat is dan vooral 
erg spijtig voor de spaoavissers die 
bijna uitsluitend voor kabeljauw 
zorgden. Tooh al iets grotere vang
sten voor deze schepen, spijtig ge
noeg zijn de prijzen erg laag geble. 
ven. Schelvis was nog goedkoper 
en neigde zelfs naar het minimum-
peü. Ook wijting kreeg weinig be
langstelling. Boggen zijn ook nu 
nog duur gebleven al zat er wel 
een dalende tendens in de prijs. 
Aanvankelijk 56 fr voor grote rog 
en nadien nog 48 fr. Bode knor-
haan was zeer weinig in de markt, 
bijna te weinig om normaal te 
zijn. De prijs ervoor lag boven de 
50 fr het kg. 

De vangst van de Witte Zee door 
de 0.81 aangfevoerd bestond hoofd. 
zaJcelijk uit kleine gul waarvoor 

ZEEVAARTLIJNEN 
OOSTENDE - DOVER/ 

FOLKESTONE 

Uurtabel der overvaarten voor 
de week vn 11 tot 17 mei 1975 

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Western Docks : alle dagen te 

Afvaarten uit Dover Western 
7u40(x), 10ul5(x) en te I4u45(x). 
Docks : alle dagen te 13u00(x), 
ieu50, 19u35(x). 

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Eastern Docks : alle dagen te 
lu25(X), 13u25, 19u25(x) op 15, 16 
en 17 mei 1975 bijkomende afvaar
ten te 16u25(x). 

Afvaarten uit Oostende naar 
Folkestone : alle dagen te lul5(x) 
en 5u50(x). 

Afvaarten uit Dover Eastern 
Docks : alle dagen te Ou30(x), 
9u30(x) en 18u30(x); op 16 en 17 
mei 1975 bijkomende afvaarten !e 
13u30(x). 

Afvaarten uit Folkestone : alle 
dagen te 8u35(x) en 23u45(x). 

(X) nemen ook voertuigen. 

gsen prijs bekomen werd. E!en paax 
honderd bennen dienden zelfs te 
worden opgevangen. Hierdoor viel 
de opbrengst een stuk lager uit dan 
verwacht en werd het maar 1 
miljoen 87.000 fr. De IJslander 
zorgden vooral voor koolvis, de 
prijs ervoor lag redeUjk laag en 
alleszins ook heel wat lager dan 
verleden jaar. Nu viel de prijs van 
de grote sortering zelfs terug on
der de 14 fr. Van mooie resultaten 
kon dan ook maar moeilijk iets in 
huis komen. Rode zeebaars was 
wel duur maar zeer schaars; de 
prijs liep op tot 36 fr. Schotse 
schol deed het eigenlijk ook veel 

HODI 
minder goed dan gewoonlijk en 
viel terug naar 12 fr het kgr. Een 
zeer flauwe markt voor deze soor
ten in het algemeen. 

GROTERE 
TONGENVANGSTBN 

De bokkenvissers hebben het be
ter gedaan dan de voorgaande we
ken. De tongvisserij schijnt alsnog 
o.p gang te komen. Toch grote ver
schillen in vangst van het schip 
tot het andere, waarbij sommigen 
zich afvroegen of dat normaal was. 

De grootste vangst was voor de , 
0.83 die 6.4O0 kg in de verkoop zet- ; 
te, de 0.114 loste met 3.300 kg de | 
kleinste hoeveelheid. Het grootste 
veirschil lag in d° middensorterin
gen waarvan het ene schip tot 8 
bennen loste en het andere het met 
één ben moest stellen. De 0.35 zet
te geen tong in de markt maar 
moest het voornamelijk hebben 
van heek, zonnevis en andere vis
soorten. Heek was goedkoper dan 
gewoonlijk maar haalde toch nog 
tot boven de 60 fr. 2k)nnevis kreeg 
rond de 90 fr het kgr. Grote tarbot 
was nog ruim 170 fr het kg waard 
en gnet werd verkocht tussen 70 en 
85 fr. 

PEPERDURE 
GARNAAL 

Weinig gmaal op de Oostendse 
markt deze week. Maandag en 
dinsdag zelfs helemaal geen aan
voer. Zaterdag klommen de prij
zen reeds naar een anzienlijke 
hoogte : 172 fr. In totaal maar 
2.256 kg die toch nog 305.000 fr op
brachten. De gemiddelde prijs lag 
weer redelijk hoog en betfroeg 135 
fr. Wie garnaal wil eten zal er dus 
moeten voor afdokken. 

ZALTBOMMEL 

TELEF. 91-31-4180-2654 

MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE 

De aanvoer was vrij groot, ruim 
30 vaartuigen boden hun vangsten 
aan, waaronder een vijftal vaartui
gen van het Kanaal. De tongsoor-
tein waren .goed vertegenwoordigd, 
vooral ivan het K:anaal, de prijzen 
sohommielden itussen de 91 en de 
123 fr voor de grote, de firuits haal
den van 125 tot 133 fr. De midden-
soorten met schone kleine en klei
ne betewamen vian 108 tot il32 fr en 
de kleinste sî ag van 85 t«>t 103 fr. 

De tarbotsoorten schommeüden tus. 
sen de 60 en de 220 fr het 1^. De 
grieten iets lager dan vorige week 
van 50 tot 100 fr. De pladijsaan-
voer was niet bijzonidler groot, de 
vereöhiiïïende soorten scihommelden 
in afname tussen de 12,30 en de 30 
fr het kg. iDe kabeljauwsoorten wa
ren niet bijzonder groot Sn aan
voer, nochtans leven de prijzen on
der het minimum, Be (bekwamen 
slechts van 20 tot 39 fr, de vei^ 

schillende gulsoorten haalden van 
10,25 naar 25 fr. Voor de kleinste 
gulsoorten was er zeker geen be-
lajngBtelMng. De roggevis 'zowel van 
het Kanaal als van de Wesit was 
zeer kfledn in aanvoer. De afname-
prijzen waren dan ook aan de hoge 
kant. Alleen de (grotere wijting-
soor'ten waren in trek, de kleine 
soorten behaaJden sledhte de mi
nimumprijzen. [Elr waren vrij veel 
kleine robaardB aan de afslag, 
doch de afnameprijzen lagen niet 
hoger dan 6 fr het kg. De rode sol
daten haalden iete hogere prSijzen, 
van 20 tot 35 fr. De siteenschol was 
eveneens weinig in trek, van 8 tot 
34 fr en de schotse schol van 8 tot 
27 fr. Door de minder gunstige 
weersomstandigheden waren er 
geen garnalen a^n de markt. Wel 
waren er zeekreeftjes en deze be
kwamen van 5.350 tot 5.380 fr voor 
de grotere en van 3.990 tot 4̂ 100 fr 
de ben van 30 kgr. 

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

Z E E B R U G G E 

WOENSDAG 30-4-1975 

B.604 
Z.581 
Z.462 
Z.324 
Z.408 
Z.518 
Z.516 
Z.570 

VRIJDAG 

Z.161 
Z.599 
Z.596 
Z.563 
Z.567 
Z.484 
Z.507 

11 
11 
16 
15 
9 
6 
6 
3 

100 
100 
150 
240 
80 
60 
40 
20 

2-5-1975 

6 
6 

14 
8 
8 

13 
13 

50 
40 

150 
80 
60 

100 
100 

MAANDAG 5-5-1975 

Z.421 
Z.435 
Z.175 
Z. 14 
Z.575 
Z.200 
Z.295 
Z.526 
Z.537 
Z.580 
Z 30 

DINSDAG 

7.547 
Z.568 
Z519 
Z564 
Z183 
Z.510 
Z506 
7,307 
Z.162 
Z.525 

8 
12 
12 
6 
9 

18 
19 
18 
13 
8 

16 

100 
130 
130 
70 
60 

190 
140 
260 
70 
70 

170 

6-5-1975 

9 
9 
5 

10 
10 
9 
9 

10 
18 
10 

VIS ETEN 

70 
60 
40 
90 

120 
50 

220 
150 
380 
100 
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5500 
3200 
1500 
2000 
700 
200 

600 
200 

3000 
300 

1000 
1500 
1500 

700 
— 
— 

2500 
600 

6500 
20O0 

133.946 
133.946 
882.881 
648.705 
320.281 
260.330 
132.578 
66.781 

138.390 
71.247 

512.314 
153.417 
260.490 
390.207 
335.236 

220.335 
164.020 
164.020 
328.175 
149.530 
889 852 
459.113 

7000 1.263.326 
900 
750 

4000 

700 
800 
400 

1300 
2500 
1000 
800 
50 

247.297 
170.469 
735.575 

158.640 
179.330 
123.3.50 
243.137 
481.412 
234.455 
S79 30O 
242.322 

6500 1.210.141 
800 196 394 

IS VERANTWOORD 

ETEN 

ViSSEiRSHULDE 

TE NIEUWroORT 

Naar jiaarMjkse gewoon/te wordt 
aan de Westtoust ook dit jaar hul
de gebracihit aan de op siee omgeko
men vissers. Dit jaar grijpt deze 
plechtigheid plaats op maandag 19 
mei (tweede Sinkseinidaë) met een 
onlwangBt na de hulde aan hét 
visseiragedenktfefcen. 

VAN VOORDEN ZALTBO EL N.V. 
Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 

00-31-4180-2654 

Vert. voor België 
J. Theunissen 
Terneuzen Holland 

00-31-1150-4117 

Reparatie-wericplaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
DIJkstraat 7, Rupelmonde 
^ ^ 031-752051 
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