
LOSSE PUNTJES... 
In de grote pens lazen we idrie Iberiohten over (de eaefcte van vis. 
1) OOn de omgewinig van Calais lm ide Noordaee geivangen vis is voor 

menseHjfee conBumptie afgekeund omidat deze ernstige zieikteveiBchijinselen 
ventwonide. TiTwee socdahsitiBCihie Tweede Kamerleden Ihebben daarom de 
ministens van visserij en van miilieuhjrgiëne geviraagid of die zieikte ook 
is waargenomen bij vis idiie voor de Nedemlanidse ikust is gBvamgen. 

De heer C. Laban en mevrouw M. Epema - Brugman willen, 
als het arabwooird toevestigienid is, wetten of van (Nedeirilajndse zdjdie onder
zoek is vemicihit naar de oorzaak van deae vdszlekite. lASs idit niet het geval 
is vragen zij de ibewinidsUeden om een dieirgeliik onderaoek in sameniwer-
Mng met het vissetijinstituut te Boulogne in te laten stelen. 

0) Bij de vissen (die voor de Hranse kust ibij Calais gevangen wor
den zij sinds enige jaren geheimzinnige maagzweren en tumoren aange-
taxrffein. De kwaai tast die huid van de vissen aan en hiux slijmjvlles, zo 
heeft de Euroipese commissie bekend gemaakt. Heifc aantai vissen dat aan 
de ziekte lijdt, verschilt per sedaoen en per viBsooirt, maar Ibedraagt minder 
dan de helft. 

De verfcliaring van de EG-commissie werd uiitgegevien naar aan'-
Iteiding van vragen van het Nederlanldse lid vian het Huiroipese parlement. 
iEïïjj had gevraagd of de oommissle er van op de hoogte wasi dat ongeveer 
de helft van de vis (die langs de Uranse kust wordit gevangen — voorai 
kabelijauw en ipïativis — moet w(Oindeni afgekeurd voor menselijke of 
dierlijke ccxnsimnptie. 

De commissie deellde mee dat het [Pranse visserij-dnsitituut tot nu 
toe de ooraaak van( [de ziekte niet heeft weten op te sporen. Laban had 
de veronderstelling uitgesproken die gezocht moet worden (bij het lozen 
van chemische afvalstoffen in de iNoordzee. Een IFMnainB ondierzoekschip, 
de Talassa, heeft onlangs een onderzoek in het zeegiebied viooir de kust 
afgestoten en binnenkort (woirdt rapport uatgabracht. 

3) Nlaax aanleiding van viragen giesteld door het iEhnropees parle
mentslid HJaban, in verlbanid (met [mogelijke züefcteiverBchiJnselien vaai vis, 
gevamgieni op de bank der Vlaandeiren, voor Calais, vroeg de h. F. Van-
damme aan de minister van liandibouw, hoe hiet zit imet deze gebeurlijke 
ziekteverschijnseiljen. Tevens iwerd (de vraag eresteld welke maatregelen 
er worden genomen om vemdere verontreiniging van de aee (te voorüsomen. 

Volgens de (minister werden tot (niu toe geen (vissen (möt ziëM»-
vetrschijnselen idoor Belgische visseiB in de naiaonale havens aange(Vorad. 
Evenmin werden klachten overgemiaakt. 

Om verdere verontreiniging rvan de zee te voorkomen wordt de 
Conventie van Osto toegiepast, wat (betekent, dat alleen toeste(mminK tot 
Qosing van af(valstaffen in de toustwateren woddt tboejgestaan door het 
(ministerie van Verkeerswezen, nadat (men adviezeni Iheeft ingewonnen 
bij de betrokken diensten over de mogelijke geivolgen van die tozing. 

Bove(nidien woifldt maandelijks die invloed van (toegelaten stortingen 
voor de Belgische 'kust op idie (fxlaatseilijke fauna nagegaan door experiment 
telle visserij op de loaingsplaatsen. 
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Premier H. Wilsion, J. Calla-

ghans, minister van Buitetnlandse 
Zaken en E. B'isihop, minister van 

DENEN OPMIEUW TE IJMUIDEN 

pen tegen een' prijs van 20 cent 
per kg. (7 fr. per kg.). 

Landbouw en Visseriji hebben met 
de IJslanidse Eerete Minister be
sprekingen gevoerd over het Brit> 
se standpunt in verband met de 
DNO-konferentie voor het Zee
recht 

Volgens waarnemers zou ook de 
IJslandse dreiging tot uitbreiding 
van de visseinjgrenzen ter sprake 
zijn gekomen. 
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Arcona Champion, een schip van 
50 voet uit Grimsby, eigendom van 
schipper Ejvind Sorenson, is be
kend als HET schip dat de In
dustriële visserij intens bedrijft 
Dit vaartuig is nu overgeschakeld 
op esn vlsseirij op s(melten. Het 
deed reeds drie reizen met vang-
siten van 1(2, 32 len 40 ton. 
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Het schip DB. Finn, gebouwd 
m 1981 en de naam 'dragend van 
de gewezen directeur-generaal van 
de FAO (afdeling visserü), is ei
gendom van de Boston Deep Sea 
Fisheries. Het schip zal worden 
gesloopt, omdat de herstellings
kosten ontsitaan uit leen zware 
averij op IJslanid, hoger zijn Ico-
men te liggen dan de verzeke

ringswaarde 
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In de VJS., meer bepaald in Bos
ton, heeft de eigenaa(r van de 
trawler Bradley O'Hara, ca 13 500 
kg. VIS gewoon weggegeven. LJever 
dan de vis in de afslag te verko-
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iNa een lang debat in het Britse 
Lagei-huis heeft Minisiter Peart me-
degedeeH'd, dat hij geen belofte kon 
doen omtrent een verdere subsi
diering (lees directe siteun) van de 

Britse visserij. 
Die dreiging is ondertussen wer

kelijkheid gewomden. 

Tijdens hetzelfde debat beloofde 
de minister dat «hij opnieuw naar 
een eventueel verbod van de bok-
kenvisserij in de Britse wateren 
zou ui'tkiijfcen. Hij stipte nochtans 
aan, dat de ware bedreiging van 
de stocks ligt In het lalgemeen ge
vaar tot overbevissiing. 

X X X 

Tensiotte werd tijdens hetzelfde 
debat door versohillende leden van 
het Lagerhuis aangedrongen op 'n 
herziening van het visserilbeleid in 
de E.E G 

De vraag voor onze visserij is : 
over wellke veranderingen gaait het? 
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Er is een hoop voor de walvis 
Voor het komend seizoen zal de 

internati'onHal toegestane van(gBt 
drastisch wiorden verminderd. Tot 
deze beslissing kwam de Internatio
nale Waiviscommisie, maar voor 
Japan en de Sovjet>Unie, die sa
men 80 procent van de walvisv
angst boeken, zal het niet zo een
voudig zijn om dit verbod te aanr 
vaarden. 

Verschillende Deense vaartuigen 
welke voorheen te Oosttende mark
ten, heibben dit vrijdag jl. opnieuw 
te iUm.uiden geü&an., wiaar ze als 
een welkome aanvtuliKng op de ge-
breikkige aanvoe(r werden aange
zien. Ook in Holland worden expe. 
iiimenitien ve(rde(r gedlaan en zo le-
aen we in «De IJmuider Courant» 
v(an zaterdag jl. 

IJMUIDEN. — De aanvoer van 
de laatste weken heeft slechts wei
nig manleiding tot voldoening kun
nen geven. \Alleen die ivan de VK. 
36 verdiende 'lenige speciaHe alan-
dacht omdat deze kotter, zoals 
destijds reeds door <Ms werd mm. 
gekcmdigd, onder begeleiding van 
het T.V.O, leen reis |a(p rondvis ge-
maalkt heeft. \Nu vergen dergetijke 
activiteiten *van de bemanningen 
op deze schepen een totale om-
schakeHng zodat de deskundige 
assistentie van het T.V.O. aller-
miTist als een o>veriodige Huxe kan 
worden beschouwd. 

In de eerste plaats is hiervoor im
mers sprake "vn een tnieuw visbord, 
oorspronkelijk een Frafis attribuut 
Inmiddels worden ideze ook door 
andere machinefabrieken vervaar
digd, moiOtr het gebruik daarvan 
vereist toch m,eer nauwkeurigheid 
dan op het eerste gezicht zou wor
den ^verondersteld. Dit is ook tij
dens de reis rvan de UKJ6 duide
lijk geworden, zodat nogal enige 
visti]d verlaren ging. X)oóh nek en
kele provisorische wijzigingen wer
den de vangsten ygeleidelijk \beter. 

Daarbij iwerd een trek gemaakt 
van ruim tweehonderd baSkken vis, 
maalr toen de netten vcA goede 
moed opnieuw werden uitgezet had 
men de pech vast te Hopen pp een 
obstakel dat minstens vijftien va
dem van de zeebodem wds verwij
derd. Dit kostte de schipper het 
gehele net, fymdait nog slechts en
kele lijnen en flarden konden wor
den opgehaald. Met 'het aanslaan 
en stellen van een nieuw net is 
daarop minstens twintig 'jiur verlo
ren gegaan. 

Ondanks deze pech kon bij de 
thuiskoTnst [worden wastgesteld dat 
de aangevoerde vis met bijzondere 
zorg was behandeld, met aZs ge-
vo\g een uitstekende kwaliteit. 
Slechts een kleine partij koolvts 
moest met B worden gemerkt, 
waarbij ide rest ruimschoots voor 
A in Aanmerking kwam. Voor de 
ruim vijfhonderd bakken vis kon 
ongeveer f 18.000 worden besomd, 
een bedrag idat voor een sluitende 
begroting ontoereikend fe geble
ken. Ondanks deze ervaring wordt 
maandag toch \weer met frisse 
moed ct^n een tfiieuwe reis begon
nen. 

EXPERIMENTEN 

In verband met het experimente, 
ren door de grote kotters hebben 
wij eens geïnformeerd bió vissers, 
die deze visserij vroeger in de 
noord iuitoefenden. Van meerdere 
zijden vernamen zij dat het voor 
de enkeling beslist niet meevalt 
om hier een «visserijtje-» aan te 
boren. Wanneer tmeerdere ^chepen 
in deze contreien zouden kunnen 
opereren, komt een en ander waar
schijnlijk beter tot zijn recht, hoe 
onwaofschijnlijk dit ook moge 
klinken. 

Want omdat de vis meestal in 
grote groepen rondzwemt, waarbij 
dan niet wordt gedacht 'oan scho
len haring en maikreel, kunnen 
deze verzamelingen gemakkelijk 
worden \gelokaliseerd door meerde
re eenheden, dan doOr een enkele 

solovisser. \Nu de platvvsserij aan 
aile kanten beperkingen wordt op
gelegd, is hier wellicht ^en uitwijk-
mogeHjkheid aanwezig voor de 
schepen, die hier (het zwaarst door 
worden getroffen. De wintermaan
den, wanneer zwaar stormweer 
kan worden verwacht, zijn niet zo 
aantrekkelijk voor deze kleine een
heden, maar er sijn nu eenmaal 
kotters die minstens als zo zee-
waardig kunnen worden be
schouwd \als de grootste trawlers. 
En aan zeemanschatp heeft het 
onze Nederlandse vissers nimmer 
ontbroken, zodat ook deze «klus» 
wel door hen zal worden geklaard. 

Hieruit moeten we besluiten dat 
helt in Nederland n i ^ gaat zoals 
bij ons. Daar wiordt bestendig 
voortgedaan. Bij ons denkt men, 
na een proef er mee te stojjpen om 
binnen één jaar op teen andere 
plaate met de irest van de toelage 
van 18 miljoen eldeirs eens een 
avontu^l^ tte belginnen. 

FEOCIA EN DE 
ADMINISTRATIEÏE 

ROMPSLOMP 
In Frankrijk he(eft men berekend 

'dat de 'subsidietussenkomst vanwe
ge de P.E.O.G.A. die 20% (in som
mige gevallen 25%) bedraagt van 
de nieuwbouw wanneer de kon-
struO'-ie aan 'bepaalde voorwaarden 
voldoet, dioor de last van de admi
nistratieve rompslomp (der kom-
munautare procedure en de lange 
duur der leninlgen, zich in werke
lijkheid herleid ziet tot 16% ! 

De moeilijkhelden, de administra
tieve proceduren, helt uitblijven 'der 
leninlgen, het taj'diverlies, enz 
kunnen volgens onze buren omge
zet worden in een suteidieverlies 
van 4% ! ! ! 

Wie zegde ook weer : „Als het 
moeilijk ook gaat, waarom het dan 
gemakkelijk doen" ? 

Het IS immers ook een adminis
tratie. En aJs men daarvan vlugheid 
kan verwachten, dan zijn die am'b-
tenaars op luiw vingers te tellen. 

DE NORMANDISCHE 
MOSSELKWEKERS 

EISEN 18 FR 
MINIMUMPRIJS 

De Normandische (mosselkwekers 
van de Streek van Cotentin hebben 
in vergadering een advies uitge-
brachit dat de (mosselen aninstens 
18 B.fr. het (kil[ogram dienden ver
kocht (2 F.fr.) nadat men de voor
stellen lopende van il,8 F.fr. tot 
2,2 F.fr. in overweging had geno
men. De vergadering verzocht de 
kwekers zich aan (deze richtprijs te 
houöein, Deae Franse kust die van 
12 tot 115 miljoen 'kg voortbrenigt 
schijnt mogelijkheden te 'bezitten 
tot een veel igroter productie. De
zelfde touBt telt verscheidene oester
kwekerijen (die 2 tot 3 miljoen kg 
oesters voortbrengen. Om renderend 
te kunnien voordbrengeni zouden de 
oesters minstens 55 B.fr. het kilo
gram dienen verkocht te worden. 
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