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PRAKTISEREN 
GRAPPIG 

Graag' hadden IBretoense reders een viaftigtal miijoen frank ibelegd 
dn de vissershavens van Aran en iGalway en' ze hadden daarvoor needs de 
overlieden van de^e plaateen in de a^m genomen. Maar het vissersverbood 
van deze havens, heefifc idat zo maar niet genomien. 'Onze haven, zsgden 
ze, is niet te koop en we hebben al werk genoeg om de vreemdelimgen 
onae visgronden weg te houden onder andere ide (Pranse vüssers ! Het zou 
wei een beetje grappig aijn dat de Ierse overheid dergelijke ri,1ke visban-
ken zou gaan verkopen voor öO miiljoen franse frank. De visserB van ver
noemde havens zitten altijd zonder geld. Daarmee zou de overheid er 
/weJücht goed ajan' doen met deze som geld haar eigen volk te heupen ! 

mSSE PUNTIES ••• 
We hebben medtegedeeM, dat in Groot-Brittaimië nieuwe voorschrif

ten inzake ide veiligheid van de schepen van kracht zijn geworden 
(Het Visserijblad, 5 september 1.1.) 

De reacties van reders en vissers Ibliijven hierbij niet uit ; op het 
departement van handel — departement idat belast is met de toepassing 
van de voorschriften — stromen vele (boaen brieî ^en binnen. De kosten 
worden te hoog geacht, te meer dat nu de lasten die op de rederijen 
drukken, zwaar in- de exploitatierekenlog doorwegen. 

tVoor een schip van 45 voet brengen de nieuwe veilliigheidBmaatrege-
len kosten mede tussen £ 400 en £ 700. 

Langs de ene kant geeft de regering subsidies en langs de andere 
kant neemt ze die terug af ,alduB de reders. 

Waarbij we de vraag stellen of de veiligheid dan van geen tel m'eer 
ds. iE3n waarom zoals voor het materiaal hier geen premie voor voorzien is? 

X X X 

We hebben U de nieuwe subsidieregeling die voor de Britse visserij 
van toepassing is medegedeeld (Hei Visserijblad, 5 september 1.1.). 

De Schotse reders en vissers zi-en in deze regeling niet veel zaaks : 
zij hebben uitgerekend dat ze slechts £ i miljoten van de £ 2 1/4 miljoen 
zaïllen krijgen, zij vinden de subsidies te laag en vooral het uitsluiten 
uit de regering van de sohepien van minder dan 40 voet vindfen ze oniver-
ontiwoomd. 

X X X 
Maar ook in Grimsby zijn er klachten omtrent dte' subsidieregeling. 

In deze haven toomt de vermindering van de subsidie met £ 10 per dag 
voor de grote schepen zwaar aan. 

X X X 
Volgens de voorzitter van het Eroduktschap voor Vis en Visproduk-

ten besitaat er een n e gebod in de visserij, nL Gij zult naarstig investeren, 
teneinde te voorkomen meer belasting "te betaieni (De Visserijwereld, 4 
september löTO). 

X X X 
'Zou het waar zijn dat inzake quotering : «Nederland weer als een 

brave Hendrik vooraan loopt» ? ODe heer Wijnbelt tijdens de Openbare 
vergadering van het Erodiuktschap) (De Visserijwereld, 4 sept. 19T5). 

X X X 
In «Fisheries of the United States, 1974» verscheen een interessante 

statistiek over het verbruik van vis, schaal- en weekdieren per hoofd en 
per land. 

Hieronder enibeile cijfers voor West4EXiropese landen : 
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HET TOEKOMSTIG FRANS ZEETERRITORIUM 
IN DE STIiiLE OCEiUiN C^ROTER DAN 

DE OPPERVLAKTE VAN EUROPA 
Zo de 200 mijlenizone doorgaat, 

reeds principieel aanvaard door de 
meerderheid van die landen van de 
Verenigde Naties, dan krijgt Prank-
rij'k een m.aritiem territorium, toe
bedeeld in de Stille Oceaan waar
van de oppervlakte groter is dan 
gans Europa ! Het gaat hier over 
de fransie gebieden van Polynesie, 
Nieuw CaJjedonie, de Nieuwe He
brieden, eniz. Als men rond al deze 
eilandengebiedien grenzen afbakent 
van 200 majl dan komt men in
derdaad tot een zeer uitgestrekt ge
bied waarin Frankrijk volgens de 
nieuwe regelen, het voor het zeg
gen zou hebben, zowel voor de bo
dem als voor de biologische rijk
dommen. Het is in dit vooruitzicht 
dat de heer Martray Joseph, na
tionaal verslaggever van de Eko-
nomisohe en Sociale Raad voor de 
Zeevisserij en uitbating der zeeën, 
met een missie gestuurd werd naar 
de Zuidelijke Stille Oceaan. De 
heer Martray zal tegen het einde 
van het jaar een verslas indienen 
over di3 mogelijkheden die dit uit
gestrekt territorium, biedt. 

Schotse klachten over 
de haringkwota 

De schotse haringvissers zijn niet 
te spreken over de voor hen voor-

Ingevolge beschikking van de 
Heer B^lagrechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Veurne dd. 26 juli 1975 werd 
Meester VAN EYGEN Gisèle, 
advokaat te DE PANNE, Zee
laan 15'2a / bus 13, als ver
effenaar aangesteld ten einde 
over te gaan tot de rangrege
ling en de verdeling onder de 
schuldeisers van de opbrengst 
van het verkochte vissersvaar
tuig in N.710 «ZEEMANS-
BLIK», welke destijds toebe
hoorde aan de heer HOOR-
NAERT Roger, visser-reder, 
gehuisvest te Nieuwpoort aan 
de Albert 1 laan, 205, en zijn 
echtgenote Mevrouw DE CEU-
LAERDE Maria-Stella, zonder 
beroep, gehuisvest te NIEUW
POORT aan de Kaaistraat, 15. 
De ingeschreven schuldeisers 
worden verzocht hun aangifte 
te doen van schuldvordering 
overeenkomstig art. 166il van 
het gerechterlijk wetboek. 

Art. 1661 van het gerechterlijk 
wetboek zegt wel : « binnen de 
drie maanden na de verzen
ding van het bericht door de 
vereffenaar moeten de schuld
eisers, op straf van verval van 
hun rechten op de prijs van 
de toewijzing, bij aangeteken
de brief aan de griffie de aan
gifte doen geworden van het 
bedrag of van de voorlopige 
raming van hun schuldvorde
ringen en, indien daartoe 
grcmd bestaat, van het voor
recht of van de hypoteek 
waarop zij aanspraak maken 
en van de rechtsvorderingen 
die zij hebben ingesteld. Deze 
aangifte bevat keuze van 
woonplaats. Bewijsstukken 
worden erbij gevoegd ». 

De Vereffenaar, 
Meester VAN EYGEN Gisèle 

(1744N—7734V) 

behouden kwota. Volgens hen zijn 
de bestaande stocks overbevist ge
weest door buitenlandse vaartui
gen, terwijl zij zelf bewarende 
maatregelen namen op de vangst-
gronden voor de Schotse kus'ten. 
Aldus worden zij tweemaal het 
slachtoffer van de kwotaregeling, 
deels door het feit dat men zich 
baseerde op de vangst in 1974, een 
cijfer dat reeds vrijwillig lager ge
houden werd en, anderzijds, omdat 
de vreemde vaartuigen de Engelse 
wateren komen ledig vissen omdat 
geen beperkende maatr^elen kun
nen opgelegd worden vanwegie het 
E.E.G.-lidmaatsohap. Ondertussen 
zit men in Schotland met het 
bouwprogramma een paar jaar te
rug beslist, en waarvan de eerste 
vaartuigen nu geleverd worden. 
Het handelt zich om 35 nieuwe ha-
ringschepeni namehjik om seine- en 
ringnetvisserschepen, waarvan de 
afmetingen gaan van 17 tot 24 me
ter. 

In 1974 werd nog 148 milioen kg. 
haring binnengebracht, hetgeen een 
heel stuk boven het nu toegekend 
kontingent is. Ten titel van inlich
ting geven we nog weer, dat 36 % 
van de aangevoerde haring ge^ 
bruikt wordt om tot kippers ver
werkt te worden, 2a % voor de in-
leggerijen, 15 % werd gediepvriesd 
voor de export, 7 % voor vismeel, 
enz. 

Nieuw procédé voor 
haringrokerij 

Tot nog toe worden de haring 
en de kipper gerookt met spaan
ders van hardhout. In de laatste 
tijd, deed men het echter ook met 
een mengsel van hard en zacht 
hout, dee'ls omdat men niet altijd 
over voldoende hardhoutspaanders 
beschikte. Volgens laiboratoriastu-
dies, is roken met smanders van 
zacht hout met aangewezen, omdat 
dit in het gerookt nrodukt voor de 
gezondheid nadelige substanties 
bijbrengt. Dit is tenminste wat de 
heer Pannel, in een verslag aan 
het Internationaail Industrieel Voe
dingscongres, gehouden te Londen, 
voorlegde. Uit één len ander bleek 
verder, dat er nu een kentering 
waar te nemen is in de rokerij om 
het zouitgehalte van de voorafgaan
delijk te pekelen haring, te ver
lichten vaii 6 tot 3 % en de voch
tigheidsgraad van 15 % tot 8 %. Al
dus gepresenteerd, zou de haring 
echter aan houdbaarheid verliezen 
maar winnen aan smaak. Om nu 
het nadeel van het tekort aan 
hardhout te overwinnen en het ge
bruik van zachthoutspaanders te 
vermijden, heeft de heer Pannel 
een nieuw procédé uit de doeken 
gedaan. Men kan door toevoeging 
van een scheikundig rookverwek-
kend produkt, een bepaalde goede 
smaak aan het te roken produkt 
geven en terzelfdertijd de duurtijd 
van het roken beperken van 3 uur 
tot 30 minuten. Kippers op de 
oude en nieu'we manier gerookt, 
werdien ter beoordeling aan haring
rokers voorgelegd die ofwel niet, 
ofwel zeer moeilijk het onderscheid 
tussen beiden konden opbrengen. 
Door de heer Pannel werd ook de 
aandacht gevestigd met welke na
tuurlijke prodiukten de goede smaak 
van gerookte vis kon verhoef 
worden door toevoeging in het rook-
prodee van ondier meer kabeljauw-
resten vermengd met vlees of met 
garnaalstukjesi, hetgeen hij met 
« mock-scampi » betitelde. 
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