
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 

Met in totaal rond de 8.000 ben
nen vis en 1.600 kg. tong, kwamen 
we wat de vis betreft, iets boven 
de aanvoer van verleden week uit. 
Tooh waren de prijzen veel beter, 
in he t bijzonder dan voor gul en 
kabeljauw. In feite was alleen de 
kleine schelvis goedkoop. Er werd 
tussen 11 en 20 fr. voor gegeven. 
De andere soorten deden het alle
maal uitstekend met toch wel top— 
prijzen voor rog, heek, s taart , tar
bot, grote tomgsohar, schol, zeewolf, 
vlaswijting en zonnevis. Deze laa1> 
ste soorten waren dan duur om
wille van de erg schaarse aanvoer. 
Da t was trouwens ook zo voor rode 
knorhaan waarvoor tot 54 fr. ge
geven werd, terwijl keilrog tot bij 
de 70 fr. haalde. 

Meer noordsohepen dan de voor
gaande weken. Dit dan omdat er 
dit keer minder in de vreemde ver
kochten. Toch h a d er nog meer vis 
kunnen zijn, vooral dan platvis, 
welke n u gedeeltelijk naa r een En
gelse haven werd afgevoerd. Spij
tig ! Deze soort kreeg hier toch ook 
van 35 naar 50 fr. he t kg., wat 
toch wel een fünike prijs mag ge
noemd worden. 

De soort die tooh wél de opmer
kelijkste prijsstijiging kendie was 
kabeljauw. Waar die soort maan
denlang tussen 20 en 30 fr. zweef
de, werd er nu 50 tot 40 fr. voor 
betaald. Een eerste gevolg van de 
ui tputt ing van he t Deense kontin-
gent kabeljauw ? We hopen he t 
voor onze vissers, al werd naar he t 
schijnt a a n die toestand al een 
mouw gepasit door een bijkomend 
kontingient toe te kennen. Hierdoor 
zou he t de Denen mogelijk ge
maak t warden, tot praktisch het 
einde van he t jaar gewoon door te 
vissen. We zuUen gauw genoeg ge
waar worden wat eir van is. Onze 
vissere he t ee r s t ! 

Deze week geen reden tot klagen 
en de afwezigen hadden ongelijk. 

KUSTVISSERIJ MET 
BEPERKTE AKTIVITEIT 

Heel wat minder garnaal dan 
verleden week, aangezien slechts 
T190 kg aangevoerd werden (ruim 
16.0001 kg verleden week). Dit keer 
wias de vermindering niet te wijten 
a a n kleinere vangsten, die Kijven 
rond de 200 kg gemiddeld schom
melen, maar wel aan het slechte 
weer. Sleclits drie dagen garnaal , 
voorgaande week woensdag, don
derdag en vtijdag. De prijs is voor 
die drie dagen qp een gemiddelde 
van 46 fr gebleven. De grootste 
aanvoer van dit j aa r op érn dag 
kregen we op 11 september toen 
13 schepen voor 3395 kg zorgden, 
of 260 kg per schip in de markt . 

De garnaal blijft a a n de kleine 
kant, al is er wel een lichte ver
betering merkbaar. 

WEINIG IJSLANDVIS 

Een IJslander vlrijidag en één 
maandag. Samen 3100 bennen, in 
hoofdzaak rode zeebaars, koolvis 
en schelvis. Prijzen die maandag 
duidelijk beter waren dan vrijdag. 
Rode zeebaars klom van 17 naar 
33 fr. wat tooh wel duidelijk meer 
is. Bilauiwe leng kreeg tot 52 fr., 
witte leng tot 35 fr. Kabeljauw, 
gul en sdhelvis waren duurder dan 
gewoonlijk. Koolvis steeg tot 23,40 
fr en heilbot noteerde tussen idO 
en 133 fr. Soorten als schotse choil, 
hondstong, sdhaat en heilbot, wia-
ren bijzonder schaaa-s en meteen 
ook erg duur. Een mooie opbrengst 

STRAALBUIZEN 

voor de 0.316 die maandag met 
1260 bennen vis aan 1.50Ö.580 ir 
geraakte. 

KLEINER MAAR BETER 
VERKOCHTE SPANVANGSTEN 

Zo brachten de 600 bennen r a n 
de Z.209-509 maandag 1.067.000 fr. 
o(p. Kaïbeljauw en gul vormden het 
hoofdbestanddeel van de vang. t. 
Kabeljauw kreeg tussen 2200 en 
27O0 fr en giul ging weg tussen 
IIOO en 2200 fr. Alleen de aller
kleinste sortering, de ziogenaamde 
« minis » deden het niet en kregen 
deze week gevraonlijk .-.lechts juist 
boven de opvangprijs. Voor de al
leen vissende noordzeeschepen wer
den he t mooie resultaten. Alle soor
ten, uitgenomen kleine totten, de
den he t hier uitstekend. Zeewolf 

tot 41 fr, tongschar van 30 naar 74 
fr., poJiak van 35 naar 42 f-^., schol 
en lek tussen 35 en 50 fr, h a a i tot 
23 fr, platjes meer dan 20 fr en 
schar van 17 naar 26 fr. Wijting 
tussen 20 en 32 fr. Prijzen die we 
niet meer gewoon waren, maar wel 
gauw terug gewoon zulian worden. 

Schelvis deed het wel goed met 
grote sortering zelfs tot 45 i-., de 
middensoorten tussen 23 en 30 fr 
en grote tot ten van lö tot 20 fr. 
Kleine tot ten waren minder gewild 
en kregen tussen 520 en 600 fr. 
Heek b:eef zeer duur, al schijnt 
het, dat in Denemarken deze soort 
nog duurder is. Ginder liep de pj-ijs 
voor deze soort op naa r 100 f, hier 
moesten we he t stellen met prijzen 
gaande vain 55 naa r bij de f,0 fr. 

PEPERDURE KANAALSOOKTEN 

Erg weinig kanaalvis en bijzon
der weinig tong. Alleen maawdag 
een vangst van dan nog maar am
per 1600 kg. Prijzen die varieerden 
tussen 120 naar 192 fr met de grote 
tong als duurste sortering. Taibot 
was eveneens zeer duur en kreeg 
tussen 92 f voor de kleine en 228 
fr voor de steeds even schaarse 
grote sortering. Grieten deden liet 
vootreffelijk en kregen tot 100 fr 
en meer. De rode knorhiaan varieer
de tussen 30 en 55 fr en zonnevis 
liep tot 98 fr op. Platvis was ook 
hier niet goedkoper en kreeg tot 
45 fr. De tongschar noteerde tot 
72 fr en roggen varieerden tussen 
39 en 60 f he t kg. Voor de 0.35 
werd he t meteen een anvQï'v/acht 
resultaat, de 130 bennen brach«en 
303.000 fr oip. Een gemiddelde per 
ben dus van 2330 fr, kleine vis in-
begrenein. 
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V O R D A P 
SCHEEPSSCHROEVEN 

MARKTOVERZICHT 
ZEEBRUGGE 

De aanvoer was niet al te groot, 
van de 18 vaartuigen deze week 
aan de mark t kwamen er zeven 
van de Kreeftenput, een van het 
Kanaal , de overige van de Noord 
en de Kust. . . 

De zes vaartuigen met platjes 
werden afgenomen aan prijzen die 
schommelden tussen de 20 en de 39 
fr. het kg. Het waren in hoofdzaak 
grotere soorten die gelost werden. 
De tongsoorten waren in trek, de 
grotere soorten haalden van 125 tot 
196 fr., de middensoorten van 139 
tot 173 en de kleinste slag van 115 
tot 150 fr. he t kg. De grotere en 
kleinere soorten tarbot bekwamen 
winstprijzen, van 80 tot 220 fr. De 
grietsoorten haa lden van 60 tot 120 
fr. De aanvoer van tarbot en 
grietsoorten was aan de lage kant . 
Buiten de wijtingsoorten werden 
er niet veel andere ronde vissoor
ten gelost, de prijzen van de ka
beljauwsoorten lagen tussen de 33 
en de 48 fr., de kleinste gulsoorten 
bekwamen van 12 tot 17 fr. De wij
tingsoorten bekwamen volgens sor
tering van 11 tot 24 fr. he t kg. Het 
waren overwegend de kleine soor
ten die aangevoerd werden, vooral 
van de Kreeftenput. Roggevissoor
ten waren een zeldzaamheid op de 
markt, de afname was renderend 
van 31 tot 60 fr. het kg. De zee
honden van het Kanaa l haalden 
van 12 tot 13 fr. Steenschol van de 
Noord bekwam van 30 tot 74 fr. en 
de Schotse schol van 33 tot 46 fr. 
De 8.426 kg. zeekreeftjes bekwa
men volgens sortering van 2650 tot 
3090 fr. voor de grotere en van 1690 
tot 2310 fr. de ben voor de klei
nere. De aanvoer van garnalen be
droef 9448 kg., de minder gunstige 
weersomstandigheden lieten slechts 
28 ui tvaarten toe. 

OVERLEDEN NA 

ONTPLOFFING 

OP TREILER 

Ingevolge een ontploffing die 
zich voordeed aan boord van de 
Zeebrugtse treiler Z.496 te Zeebrug-
ge is E. Debacker uit Uitkerke om 
het leven gekomen. De explosie 
deed zich voor aan een van de bat
terijen. Ingevolge de hevige lucht-
verplaatsing die ontstond kreeg E. 
Debacker, 36 jaar, gehuwd en va
der van drie kinderen, een ijzeren 
deur op he t hoofd. Inderhaas t werd 
hij overgebracht n a a r een Brugs 
ziekenhuis maar onderweg gaf hij 

' de geest. 
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