
KLEINE NIEUWTJES 
BESTRALING VAN VISSEN 
OM ZE DUURZAMER 
TE MAKEN 

Volgens de A,F.Z. uit Hamburg 
heeft h e t onderzoekingsvaartuig 
ter visserij de «Anton Dohrn» vis 
gelost die men n a de vangst in de 
Paróer bes t raa ' t had. Er zijn in 
West-Duitsland reeds verscheidene 
proeven m die aard uitgevoerd met 
he t oog op he t beter bewaren van 
de vis. Zoals men weet ligt er tus
sen laboratoriumonderzoeken en 
de praktijik een zeer ^ange weg. 

VERLIEZEN VOOR DUITSE 
REDERIJEN : 

Eén der voornajamiste 'Wiest^Duiit-
se diepzaerederijen, namelijk de 
« Nordsee » heeft vo gens het Ham-
burgse A.F.Z.-blad, in 1974 een 
jaarverlies ge eden vain nagenoeg 
28 miljoen Be''gisohe frank. In het 
eerste halfjiaar van 1974 maakts 
zd fde rederij nog een winst van 
ruim 58 miljoen B. Fr. Ook in het 
buitenland wia^ de eerste semester 
van 1974 dus nog gioed te noemen 
en 15 de recessie, juiist zoals bij ons, 
voornaimelijk vanaf ju' 1 begonnen 
efti heeft zloh verder doorgezet in 
1975. Dilt wijst nog eens uit dat 
de malaise in de visserij geen na
tionaal maar een initernatlonaal 
verschijnse is. 

DE FRANSE REDERIJ 
« BORDEAUX-BASSENS » 
IN MOEILIJKHEDEN 

Uiit Bordea.ux vernemen we dat 
de grote rederij «BordeaiUX^Bas-
sens» in zware finanolële moeilijk-
lieden verkeert. De vloot van deze 
rederij heeft voor he t ogenblik vier 
dilepzeevaartuigen ter visserij in 
he t Hqsje Noorden, name' i jk de 
« J u t l a n d » , de «Groenland» , de 
«Isi 'ande» en de «P in lande» . Deze 
vaairtuii,gein worden in Bordeaux te
gen 15 oktober voor hiwi aanvoer 
ve-wa,oht Zo de po-ijs van de stan-
da-ard-baibe jauw tegen deze da tum 
niet verhoogt ten apaidhte va/n de 
huidige prijs, is he t zeker dat de 
rederij de vaartuigen aam de kade 
zal moeten laten liggen, In augus
tus 1974 kreeg mian voor he t ge
kuiste diepvriesprodukt nog 55 B. 
Fr he t k;g terwijl dilt in augustus 
1975 amper 32 B. Fr. bedroeg. Ook 
de nieuwe diepzeetrei'er on diep-
vriesvis. namelijk de «Zélamde», 
gebouwd in I tal ië en onlangs aan 
de rederij afgeleverd aal niet ver
trekken. De bemanning ten ge-
talle van 100 man zal niet aiange-
monsterd woaiden. Zo de vier andere 
vaartuigen aan de baai moeten 
blijven, zullen nogmaals 400 be
manningsleden aiöh verp'icht zien 
als wertaoeikeinden t e la ten tosdhirij-
ven. Men vreest te Bordeaux dat 
nog andere rederijen in moeilijk
heden ztii'len geraken, hetgeen voor 
de ^yiaatselijke visserij een torisis 
zonder voorgaande zou uitmaken. 

FRANSE SARDIENENVISSERS 
IN OPSTAND 

Uit S1>-Nazaire vernemen we dat 
de FVanse sarddenenviissers ui t «La 
Tue-balle» inolden-ten uitge'okt 
hebben als protest tegen he t niet 
komnen aan de mHii brengen van 
hun sardienen. Voor het meren
deel zijn de satdienen die aange-
braciht worden te grooit en gelijken 
meer op kfedne makreel. De han
ded wSl deze grote sardieneii niet, 
omdait de verwerking, de inpatodo-

zen enz.. hiervoor niet inge
steld zijn. Voor de normale saraie-
nen wiordt 30 B. fr. het kg aan
geboden, voor de grote 10 B, fr of 
in het geheel niets. Verscheidene 
tonnen grote sardien werden terug 
in zee geworpen, terwijl anderen 
zowat vi/jf duizend kg voor het 
stadhuis kwamen uitgieten, het
geen enke.e verkeersongevallen 
veroorzaakte. De vissers hebben 
tevens besloten vooropiig niet meer 
uit te varen en hebben tevens ge-
p.'-otesteerd tegen de verhoging van 
sociale lasten en rechten waarvan 
ze, op de koop toe, zopas verwit-
tilgld werden. 

VIS VRIJ VAN SCHADELIJKE 
STOFFEN 

Volgens de A.P.Z.-Hambui-g heeft 
men in de loo(p der jaren 1073 en 
74 in Beiieren, nagenoeg 5O0O la-
boratoriuimproeiven uitgevoerd op 
vlees en ingewanden van runderen, 
zwijnen, schapen g,evoigelte, vis, 
mielk en eieren. Overschrijding van 
de wetteliijk toege alten dosis scha-
destoffen stelde m.en alleen vast 
voor de verbinding van hexac'oor-
benzQi en wel 8,3 (/, voor de runde
ren, 2,9 % voor de zwijnen, 2 % 
voor melk. Vis daarentegen was 
voUedig vrij ! Ook he t onderzoek 
n a a r de aanwezigheid van zware 
metalen zoals kwik, lood, cadmi-
nium viel zeer gunstig uit voor de 
vis. 

DEENSE ROOFBOUW OP VIS 

Wij stellen altijd met verbazing 
en met een zeker onbeiiagen vast 
dat iin sommige landen vissers s-"-
vooden wordëti die op iiet k W n 
grut voortjagen voor de meelfabrie-
ken. Als wij te kleine gaarnaal en 
vis per uitzondering en voor een 
miniem gedae te hier bij ons zien 
aanvoeren, dan krijgen we een ge
voel van onbehagen. De statistie
ken leren ons echter dat in Dene
marken van de enorme kwantitei t 
aangevoerde vis er sieohts 14 % be
stemd is voor de bonsumiptiie. Ook 
Nioorwegen vajigt luatig op puf en 
W ein grut voor de vismeel fabrie
ken. Als wij van onze vissers zeg
gen, die bij gelegenheid kleine 
maiatvis aanvoeren, da t ze h u n 
eigen ruiten uitsmijten, dan moet 
he t ons toch uit de pen, dat De
nemarken, Noorwegen en ook Ne
derland dudhtig hun en onze rui
ten uitsmijten. 

IN CANADA GAAT HET 
EVENMIN GOED 
VOOR DE VISSERIJ 

Daar verzocht de vereniging van 
«Purse-Seiners» die op de Imring 
vissen, dringend tussenkomat van 
de federa'e regering zoniet, beweert 
hun voorzitter, zullen de meeste 
reders he t volgend jaar de visserij 
moeten stil"eggen. Het is inderdaad 
zo da t de Seinevissers minstens 17 
B. fr. he t kg voor hun har ing moe
ten brijtgen in de afslag, terwijl 
er hen slecihts een prijs van 9.5 B. 
fr. geboden woedt. Anderzijds is de 
Canadese minister van Visserij, de 
heer Leb^anc, evieneens bij de uit> 
voerders tussengekomen om de uit
voer vajn meer gïx)ndvis te ratio
naliseren. Er aijn voor het ogen
blik meer d a n 30 uitvoerders en 
de betrokken minister wenst dit 
te herleiden tot mateimuim 6. In
dien de Vereniging van uitvoerders 

ruiiet zelf tot een dei-ge'ijtoe rege
ling komlt, zal he t ministerie een 
uiitvoervergU'nningstelsel inbrengen 
en het getal uitvoerders beperken. 
Br werd inderdaad vastgeste'd dat 
te veel uitvoerders de konburrentle 
ander hen in de hand werkt en dat 
de buitenlandse belangstel 'en den 
de éne te^en de andere uitspelen. 
Dat wreekt ziöh ten s' ottK op de 
producent omdat de uiitvoarders 
dan weer zoeken zo goedkoop mo
gelijk in de afslag te kopen. 

RATIONALISATIE IN 
ITALIAANSE VISSERIJVLOOT 
DRINGEND NOODZAKELIJK 

Ter gelegenheid van de onlangs 
in Ma ië geiiouden 37ste Visserij-
tenitaonstelling kwamen de moei
lijkheden in deze sektoi- duidelijk 
aan he t ioht. Het is vooral de 
vloat die op de Atlantiek vist en 
meer bepaald langs de kusten van 
Nioios'd-iAifirika, die he t zwaarst te 
verduren heeft. Door de uitbreiding 
van de teiTltoria'e wateren tot 12 
mijl vanwege deze landen mett on
der meer MJauritanié, Senegal, Ma
rokko, Spaans Saiharaland, enz ... 
waair juist de rijkste visgronden 
liggen heeft d e betroKken I ta l iaan
se vloot een zware klajp gekregen 
Dit gaf als gevolg dat van de ho^n-
derd I t a ' i a anse eenheden in de 
Atlantiek meer dan dertig "enhe-
den weggevallen zijn en opHggen 
of verkocht worden. Vo'gens velen 
ibUjven er slechts twee mogeilljlshe-
den open, namelijk overgaan tot 
een ver uitgesponnen ratiionalisatie 
en opvoering van he t rendement 
der eenheden ofwel tot bilaterale 
overeenkomsteni komen met de be

trokken landen om de traditionsle 
visserijrechten te mogen behouden. 
Het is duidelijk dat dergelijke over-
eenfaamst a tijd inhoudt dat deze 
landen dan m andere sektoren 
vanwege Itailie zouden dienen be
voorrecht te woirden, iets dat in 
dit land die tot de Eluropese Eko-
nomisohe Giefmeenschap behoort, 
niet altijid moge ijk is. 

~¥STEGHNOLOGEN 
BIJEEN 

TE OOSTENDE 
Van 8 tot 10 septeoiber houdt 

h^t riijkastetion voor zeevisserij 
(ministerie van Ijandlbouw) de ede 
vengadering van die Weifta (West 
European Fish Tecthniologiisite As
sociation). 

Deze vereoigi'ng bestaat uit de 
wetensohappelijke navo^rsers van 
de divers© Weslteuropese vlsserij-
inisitibuten, öie zich met vis becluno-
logi© (visbewericinig en -.verwer
king) bezigtoouden. 

Voigendte laniden zijn vertegen
woordigd : Ualand, Noorwegen, D e . 
nemarken, 2iwieden, Duitse Bonds^ 
republiek, Nedeil'anid, Groot-Brlt-
tanniië, Italië, Spanje en België. 

Ook vertegenwoordigerB van PAO 
en wan de EEG wonen de vergade
ring bij . 

De bedoeling van deae jaarli jk
se bljeen/komslten is de uitwisseling 
van reoenibe wetensohappelijke in
formatie op gebied van de visitech-
liologie. 

BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 

BELGIË 

HAVEN BLANKENBERGE. — DIEPTEN 
De minste diepte aan de haveningang tussen beide staketisels 

van Blankenberge bedraagt thans 10 dm onder lokaal GLLWS. 

BELGISCHE KUSTROUTE VOOR BLANKENBERGE. OBSTRUCTIE 
VERWIJDERD. LICHTBOEI OPGENOMEN. 

Positie ; 51<'19'30"N — 3"08'40"E. 
De obstructie vermeld in bovenstaande positie werd verwijderd en 

de daarbijhorende lichtboel opgenomen. 

NEDERLAND 

MOND WESTERSCHELDE. — DEURLOO. MEETSTELLING MET 
LICHT. 

Op 51"30'12"N — 3"14'40"E aanbrengen een licht (meetstelling); 
Int PI 20 sec. 

(Zie Belg. kr tn . „Vlaamse Banken", ,,Monding der Westerschelde" 
en Lichtenlijst 1972 — No 345.) 

STEENBANKEN. — LICHTBOEI GEWIJZIGD. 
Positie : + 51°38'.6N —3°20'.4E. 
De WZ lichtboel MSB voorzien van een west-topteken en he t 

karakter wijzigen in : GS (4) 10 sec. 
N.B. Dit IS thans een experimentele lichtboel met ingebouwde 

radarreflector. 
(Zie Belg. kr t . „Vlaamse Banken" en Lichtenlijst 1972 — No 340.) 

^ 4 — 


