
PRODUCENTEN EN HANDELAARS 
OP ELKAAR AANIÏEIWEZEN 

Nadat wij eender i-eeds tot een 
beslmt kwamen dat de handel en 
dje redenjen op el'kaar aamgewezen 
zijn en elicaar zou>den mioaten 
steunen, lezer, wij in de A.F Z. uit 
Hamburg ongeveer eenizeMe be
sluitvorming, namelijk dat de 
handel er alle belang bij heeft dat 
de rederijen en de niaitionale vis
serij niet kwijnt of verdwijnt. Vo -
gens de A.F.Z. heeft het produ-
centensohaip de hamidel riodig, 
maar omgekeerd heeft de handel 
het producentensdhap nodig. Voor
aleer beiden met kriöiek aan efikan-
ders adres komen, zouden ze beiden 
bedenken dat ze evenveel gelijk als 
ongeijk hebben en dat men ten 
slotte elkaar nodig heeft. 

Wij voegen er aan toe, dat het 
nu bijzonder de rederijen zijn die 
in ruood zitten en dat het de han
del is die nu zou moeten bereid 
gevonden worden de partner te hel
pen. Wanneer het beiden go:d 
gaat, kan men de koord vieren. 
Maar als het voor de éne of andere 
slechit gaat, dan wordt het eer. 
gemeensohappelijk prob eem. In
derdaad heeft de handel everweeil 
te verliezen met een voortschrij
dende teloorgang der rederijen 
Dergelijk feit zou zich ten lange 
laatste meer wreken en kostelijker 
worden voor de handel dan een 
thans vri'jwiillig overwogen bussen-
komst 

We herhalen dat voor elk type 
van vaartuig een bruibobesoimmiinjs-
plafond zou dienen vastgesteld te 
worden en wanneer dit p afcna 
met bereikt wordt, en de vis bene
den een bepaaMe riohtinjsprijs 
verkocht zou zijn, zou de reder 
moeiten kunnen profiteren van een 

Bonds gespijsd düor een prooemt be. 
taajd door de handel in de vls-
afslag en aangevuld door een 
rijkssujbsiidie. De Staat hfeeiBt er in, 
derdajad ook bela-ng bij dat eei 
nijverheid in tijdelijke moei ijkhe-
den, niet verloren gaat. Alleen 
reeids voor de beveEigiJig van de 
voorgeschoten N.M N.K. kredieten 
waarvoor ten slotte de Staat het 
geilag zou beta en heeft deze laat
ste reeds belang om in moeilijke 
tijden, de i-©derijei het hoald bo
ven water hel'pen te houden. Het 
uitvallen van tijdelijk in moeiijk-
heden verkerende rederijen zou ten 
sloitte ook de werkloosheid in de 
hand werken en de steun die de 
Staat op die manier verp'ioht zou 
zijn te verlenen, zou hee wat ho
ger lOiggen dan zijn tussenlkomsit in 
een siubsrjdiefonids We manen dat 
van de één of andere zijide hier een 
initiatief zou dienen te komen. In 
de Oostendse hiaven ligigen nu 
reeds een tiental m.idden3ilagtrei-
lers sitil. Een paar profiteren hier
van om tot de jaar jjlise schrob
bing van het vaartuig over te gaan, 
maar die feitelijke redei is toch 
de absoluut onrendeeritaare besom-
mingen in sam.enlbang met de bui
ten veilhouding gestegen kosten 
waartoe wij zeker wel m de eerste 
plaats de meer dan verdubbe de 
brandstofprijs rekenen. Nu reeds 
hebben in de Oositeidse vismijn, 
Deense en Engelse treilers de 
p aats ingenomen van de uitgeval
len lokale rederijen Is dit echter 
wel de op'ossang ? Of moet dit een 
ge''egenheid zijn om hen te -eren, 
wat we twintig jaar geleden reeds 
hadden hoeven te doen. Ben werk
je voor ons proefstation 

« Spiraklkel» 

Denemarken : 
De beste visvanger 

in de EEG 
Niettegenstaande Denemarken 

slechts over één derde van de ton
nage van Groot-Britltannle be
schikt, speelt dit land het toch 
klaar om meer vis aan wal te 
brengen. Nochtans is de oirfbrengst 
sdeciits iets meer idan die helft van 
deze van Groot-Brittanniie omdat 
van de aan lanid gebradhte vis, grote 
kwantiteiten bestemd zijn voor de 
vismeellfabneken. Aldus was in 1973 
van de totale deense aanvoer van 
1,4 miljoen ton vis (één miljard, 
400 mi joen kg ') 80% bestemd voor 
de vismeelfabrieken, hetgeen toch 
op zekere manier rmiet goed te keu
ren is. Het overschot bestond 
hoofdzakelij'k uiit kabeilijiauw, pla-
dijs, makreel, haring en sprot De
ze 20 % betekend echter 60 % van 
de waarde van de totale aanvoer. 
Dat de Deense vissers bijaonder 
knap zijn in de visserij, worden 
wtt'j ook hier in de Ooisteniise af-
Sa,g gewaar. Het is inderdaad zo, 
dat de kleine Deense vlssersvaar-
ituigen, waarvan sommage ter groot
te van onze garnaalschepen, in 'n 
drie- tot viertal! dagen, vis in de 
afslag brengen en een besomming 
m'aken om onze middenisliagtreilers 
jiaiioers te maken. Ligt dit aan hun 
teohniek in het vissen, aan hun 
kennis van de vangpllaatsen, hun 
speciale netten ? 

Beiharive de eigen aanvoer wordt 
m Denemarken eveneens veel vis 
ingevoerd van de Faroes en van 
Groenland In 1973 ging dit OVK-
1,7 miljoen ton ! De invoer behest 
echter meest haring, makreel en 

In de Westhoek zijn talrijke toeristen reeds vroeg in de morgen op het strand, om de 
kruiers te paard hun garnalen te zien ivamgen. 

vis voor de vismeeifabrieken. Ver
der hebben we nog de vissersfarms 
in Denemarken waar het in het 
bijzonder over de forellenkweek 
gaat. Aldus kregen we in hötzefde 
jaar 1973 een produlktie van 13 mil
joen kg waarvan het merendeel 
voor de uitvoer bestemd is. Aldus 
wordt Denemiarken de grootste uit
voerder van VIS van de lianden van 
de Europese Gemeenschap, alhoe
wel de grootste afs'^agmarkten nog 
altijd Engeland en Duitsüand zijn. 

Niettegenstaande Denemarken 
lid !s van de E.E G, vernemen we 
dat dit land toch uitgespnoken re
serves heeft naar voor gebracht 
met betrekking tot de territoriale 
grenzen aanvaard door de Ge-
meeschap. Denemarken dat over 
veel kusten beschikt en hierbij 
eveneens aangezet door Groenland 
en de Faroes waarover het nog 
souivereiniteit uitvoert, zag liever 
de territoriale grenzen uitgebrei
der. Dit is trouwens het koncept 
Van alle landen die over een uitge
breide kust besohakken, en de wa
teren langs deae kusten liefst zover 
mogelijk beschermd wensen te zien 
en voorbehouden aan de eigen vis
serij Dit IS net het geval voor de 
Faroes en Groenland Het is cok de 
reden waarom Denemarken tegen 
de opgelegde visvangstbeperking is, 
omidat dit s'eohts ten goede zou 
komen aan de andere leden van de 
Gemeenschap 

Wat nu bijzonder de puf visserij 
betreft, tekent er zich toch een te
ruggang af in Denemarken omdat 
1974 een bijzonder goed jaar voor 
de graangewassen was, waarvan 'n 
grote partij bestemJd werd voor 
veevoeder en verder omdat de vis
vangst op de Ansjovis in Peru een 
heropleving kende en het aanbod 
hierdoor verhoqglde met als gevolg 
een daling van de pinijs op de 
wereldmarkt. 

Het wordt tüld dat de pufvissc-il 
volledig verboden wordt voor de 
ilflidstaten van de E3BG en in de wa
teren waarover deze Staten souve-
reniteit hebben. 

DAG DER 
ZEEilEDEN 

TE ZEEBRUGGE 
Zondag 20 juli wordt te Zee-

bmgge die Dag der Zeelieden Oost
kust gehouden. Buigemeester Van 
Maele zal te 16 uur een krans 
neerleggen aan het Vlsserskruis ter
wijl ZEH SohoemnakerB aldaar de 
Zeewijiding zal opdragen. Te 16.30 
uiuir is er in de Vismijnstraat een 
Standwerkerswedstiijd en te 18.30 
uair gaat in de vismijn een avond
feest door met de medewerking van 
hiet Tiroler Dans- en Showorkest. 
Edelweiss en de Heistse Visbakkers. 
Deze plechtigheid gaat uit van het 
Feestcomité met steun van de stad 
Brugge en het bestendig comité ter 
Bevordering van de Vsserijbelan-
gen vian Zeöbrngge. 
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