
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
In een vismijn waar er voor

gaande donderdag niet erg veel te 
verwachten was kregen we toch 
nog meer dan voldoende vis. Wel
iswaar bleek die aanvoer erg een
zijdig, de kwaliteit ervan was 
nochtans doorgaans zeer goed. 
Vooral don van de Deense stihe-
pen die dinsdag ruim lOQ en woens
dag nog eens 500 bennen binnen
brachten. Konkurrentie meteen 
voor onze Noordzeevissers en voor
al voor de spanvissers. Ook de 
vangst van de Witte Zee viel 
bleek uit naast die Deense vang-
sften, de prijzen liegen er trouwens 

niet om. Van die Witte Zeevangst 
werden trouwens weer honderden 
bennen naar de vismeelfabriek ver
wezen. We mogen ons dus waar
schijnlijk verwachten aan het ein
de van het ekspenment, dat ove
rigens niet erg geslaagd was. Br 
konden een paar goede reizen ge
maakt worden, de meesten waren 
echter tegenvallers. En dan ook 
wel gedeeltelijk omwille van de 
minder goede kwaliteit. Vooral in 
de zomermaanden is dat nefast. 
Nog meer in een jaar als dit waar 
van alle zijden uit het buitenland 
vis aangeboden wordt tegen spot
prijzen en dan meestal vis van 
goede kwaliteit. Ondertussen is het 
toch wel verheugend vast te stel
len dat de Denen smaak gevon
den hebben m de Oostendse markt. 
Er wordt regelmatig verkocht. Ook 
de Engelsen zijn tamelijk regelma
tige klanten. Het is nu maar te 
hopen dat ook tijdens die winter
maanden wanneer de vraag naar 
vis duidelijk groter is die schepen 
verder zuilen komen verkopen. 
ICrijgen ze nu niet altijd de beste 
prijzen dan zal dat wel het geval 
zijn. Het is nu dan ook zaak die 
mensen niet al te zeer af te schrik
ken door te hoge kosten. Nutitig in 
dit verband zou zijn dat alle dien
sten voor deze mensen zoveel mo
gelijk gebundeld worden. In dit 
licht gezien is de visafslag de 
meest aangewezen persoon aange
zien allen die iets met het lossen 
of het uitreden van de schepen 
te maken hebben langs daar moe
ten passeeren. Ook de lossers en 
rapers worden er betaald. Onno
dige tussenpersonen verhogen al
leen maar de kosten. 

Wat de prijzen betreft, deze 
zijn in de voorbije week niet al te 
schitterend geweest. Het Is niet 
omdat die flauwe prijzen de laat
ste maanden gewone kost gewor
den zijn dat ze niet mogen oange-
sifci.pt worden. Voor de reders, die 
steeds grotere kosten hebben, 
wordt het dan ook steeds moeilij
ker om boven water te blijven. Al

leen de bijzonder schaarse soorten 
kunnen nog hoge prijzen halen. 
Hierbij vallen de tongen deze week 
bijzonder op. De middensoorten 
zijn boven de 200 fr gestegen en 
zelfs de grotere soorten neigen 
naar die prijs. Tarbot is ook erg 
duur en zal wet met meer goed
koop worden. Geen goede pnjzen 
voor de ronde soorten. Schelvis, 
kabeljauw noch vlaswijtdng konden 
bekoren en zelfs heek was aan de 
goedkope kant. Ook die laatste 
soort wordt veelvuldig uit het bui
tenland aangeboden. 

De totale aanvoer bestond deze 
week uit nagenoeg 10.500 bennen 
vis en 1100 kg tong. Dergelijke 
visaanvoer werd in maanden niet 
meer bereikt. Het verkopen van 
enkele spanvissers met rond de 
1000 bennen vis is daar niet vreemd 
aan. De totale opbrengst bedroeg 
slechts 10 miljoen 796.195 fr. Een 
erg laag gemiddelde prijs ook al 
door de veel manden die maandag 
naar de vismeelfabriek moesten 
aan 55 fr de mand of 1,10 fr het 
kg. 

STRAALBUIZEN 

TOPPRIJS 
VOOR GARNAAIi 

Alhoewel er el meer betaald werd 
dan IfTO fr. voor een kg garnaal. 
toch mogen we deze week van een 
topDTijs spreken. De gemiddelde 
prijs lag Inderdaad nooit hoger 
dan de bijna 150 fr. die tijdens de 
voorbije week beieakt wenden. De 
aanvoer was eeider kledn, dat Is 
trouwens ook al geen nieuws 
meer, en bereikte amper 2781 kg. 
Die (brachten itoch nog 416.668 fr op 
De maandresultaten voor juni zijn 
niet bepaald schitterend al lag de 
opbrengst uiteindelijk toch niet ver 
onder idie van "74. 

BEHOORLIJK 
VOOR DE US^LANDERS 

Twee schepen van de IJslandse 
visgromden tijdens de afgelopen 
week. Zij zcagden voor bijna 1600 
bennen vis, meest (kabeljauw, guj 
en diit keer ook rode zeebaare. Bo
de zeebaars van goede kwaliteit die 
het nochtans niet zo goed deed wat 
de prijs betreft. De markt zakto 
zelfs naar 890 fr. de ben om nadien 
weer te stijgen naar 1370 fr. Die 
het geHuik had met zijn vangst de 
tweede te liggen deed voordeel. Ka^ 

bleJjaaiw en gul kregien redelijk vas
te iwijzen waarbij kabeljauw rono 
de 22 fr. kreeg en gul varieerde tus
sen 15 en 21 fr. volgens de groot
te. Schellvis was helemaal niet duur 
en kreeg tussen 16 en 20 fr. Voor 
stdiaat die leiven schaars bleef als 
gewoonlijk werd tot 54 fr. gege
ven. Heilibot hebben we in lange 
tijd niet meer zoveö gezien in di 
markt. De prijs ging dalen met 
fr. voor kleine en tot 1115 fr vxsoir 
de [duurste soort. Kodvls deed het 
niet te ibest en kreeg tussen 690 en 
770 fr de ben. I>e resultaten va
rieerden hier tussen 638.000 en 
880.000 fr. 

STIJGENDE PRIJS 
VOOR GUL 

Donderdag en vooral vrijdag lag 
de prijs voor de kabeljauw en de 
gul erg laag. Voor de twee koppels 
die op die dagen verkochten een 
fameuze finantiële strop. Vooral de 
Z.209 en Z.509 had tegenslag door 
het goedkoopst van alle te verko
pen en slechts 661.210 fr. te be
sommen voor rond de 900 ibennen. 
De vangst van de N.708 en N.708 
die dinsdag verkocht werd en iets 
boven de 1.000 bennen lag kreeg 
994.370 fr als opbrengst. Vooral de 
kleinere gulsorteringen werden toen 
beter verkocht en stegen zelfs van 
rond de 1(1 naar 16 fr. Kabeljauw 
was de hele week goedkoop en 
kreeg tussen 26 en 07 fr. De Deen
se 'kabeljauw steeg dinsdag 31 fa-
watt ook niet «vet» is. 

KLEINE 
KANAALVANGSTEN 

De kanaalvangsten blijven tegen
vallen. Ze zijn doorgaans erg klein 
en krijgen ook geen prijs. Heek 
werd verkötóht tussen 22 en 38 fr. 
het kg met eUeen de schaarse gro
te soort boven de 30 fr. Kabeljauw 
en gul krijgen hier vanzelfspre
kend ook geen toppmjaen. Voor de 
schelvis werd hier nog iets meer 
betaaJid dan voor die van de noord-
zee. Tot 28 fr voor de minst ge-
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brachte grote soorten en itussen 17 
en 23 fr voor de andere sorterin
gen. Wijting die tamelijk schaars 
was kreeg van 18 tot 30 fr. De rog
gen waren niet bepaald duur, de 
prijzen lagen tussen 19 en 35 fr. 
iDe zeer weinige tongen waren wel 
duur en noteerden tussen 130 en 
2115 fr. 

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

HAAI OOK TE GOEDKOOP 

De Westschepen die maandag 
voor mooi verzorgde haaivangsten 
zorgden kwamen al even bedix^en 
uit als hun kollegas die voor an
dere soorten zorgden. De prijs voor 
mooie haai lag inderdaad te laag 
en viel terug naar 850 fr. en later 
zelfs niaair 770 fr de ben. Dinsdag 
toen de aanvoer bijna tot nul te
rugviel wesrid weer tot 30 f r het kg 
beteald .Rode knorhaan was rede
lijk duur en ook zonnevis kreeg 
een ibehoorlijke prijs. 

MARKTOVERZICHT 

ZEEBRUGGE 

De aanvoer was aan de lage kant 
van de 16 vaartuigen kwamen er 
zes van de Kreeftenput en de rest 
van de Noord en de Kust. 

De kreeftjes bekwamen prijzen 
die schommelden tussen de 2730 en 
de 3300 fr voor de grote en de mid-
denslag van 2290 tot 2650, de klein
ste slag bökwam van 190O tot 2000 
fr de ben. Slechts op de maandag-
markt werden tongsoorten gelost, 
de verschillende soorten haalden in 
afname van 124 tot 234 fr het kg. 
Het waren hoofdzakelijk grotere 
tongsoorten die aangeboden werden 
Tarbot en grietsoorten gingen even
eens vlug van de hand, de verschil
lende soorten schommelden tussen 
de 80 en de 192 fr, de andere soor
ten ibetowamen van 60 tot 100 fr. 
De pladijssoorten ibekwamen van 
14 tot 45 fr het kg. Er was een 
groot tekort aan kabeljauw en gul
soorten, de afnameprijzen waren 
niet renderend, vooml dan de klei
ne soorten. Van de wijiting was al
leen de grote in trek. Gezien de 
klteme aanvoer van roggevis waren 
ook deze vissoorfcai büzonder winst
gevend in afname, van 37 tot 65 
fr h&t kg. Van de 80 vangsten van 
de gamaalivangers werden er slechts 
7673 kg garnalen gelost, de afna
meprijzen lagen vanzelfsprekend 
aan de hoge kanit, van 94 tot 194 fr 
het kg. 

• Houten VISSERSVAARTUIG te 
koop, 150 pk., 16 m Geschikt voor 
planken- en bokkenvlsserii Tel. en 
adres bureelblad. 
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