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KORTE BERICHTEN 
DALING DER 

TONGENVANGSTEN 
Als we de evolutie in de d,an-

voeroijfers van Nederland nagaan 
wat de toingemvangst betreft, dan 
leren ons deze cijfers meer dan 
wat anders de teruggang van de 
toingemstand. We nemen de cijfers 
van Nederland omdat dit land één 
der voornaaiinsite tongenjagers is. 
In 1966 werden door de Neda--! and-
se vissersboten nog bijna 24 mil
joen 1^ aan wal gebracht, in 1974 
was dit nog slechts 15 miljoen kg 
en de vooruitzichten voor n75 la
ten slechts een kleine 12 miljoen 
kg voorzien. Bn zeggen dat deze 
laatste cijfers dan nOg het pirodukt 
zijn van een beter uitgeruste 
vlooit met girotere motorkapaciteit. 
Wiaren het niet de onderzoekijrs 
van het laboratorium van IJmui-
den die zegden dat de wekkervis-
serij geen nadelige invloed op de 
tongenstand zou uitoefenen ? 

TEKENEN DES TIJDS 
1) Aan de «fishing news» ont

lenen we dat een grote rederij van 
Gtrimistoy die over een twaalftal mo
derne treilers beschikt, een over
eenkomst afgesloten heeft om vier 
treilers om te bouwen voor dienst
verlening aan de olieboortorens in 
de Noordzee. Voor het ogenblik va
ren nog slechts twee treilers op de 
vis. Al de andere schepen liggen 
0(p, omdat hun uitbating verliesilij-
dend was. Van de overige opl.iggen-
de schepen verwacht de rederij er 
een tweetal terug op de visserij in 
te leggen ofwel aan een andei'e re
derij auillen overmiaken. 

2) In de eerste zeven maanden 
van het jaar bleef de aajivoer van 
de schotse vissers 75 duizend kg 
onder het gewicht van de aanvoer 
van vorig jaar. De opbrengst ver-
mólniderde nog in grotere mate, 
namelijk van ruim 60 miljoen B. 
fr. Aan de hand van de gemiddel
de prijaen mocht de minderop
brengst nog geen 3 miljoen B. fr. 
bedragen. Van 130 schotse trawlers 
liggfen er 37 eenheden op. Deze 
verminderde aanvoer en het op-ig-
gein van zoveel vaartuigen zal ze
ker wel het toe te kennen vangst-
fcwota voor de schotse vissei's na
delig beïnvloeden vrezen de betrok
ken visserijikringen. 

DE NIEUWE 

VEILIGHEIDSNORMEN 

OP ENGELSE VAARTUIGEN 

Door verscheidene engelse pro
ducentenorganisaties werd er bij 
het bevoegd ministerie op aange
drongen de uitvoerbaarstelling van 
de nieuwe veiligheidsmaat-egelen 
aan boord van de vissersvaartuigen 
op te schorten. Als reden werd ae 
kostende faktor opgegeven gezien 
de huidige moeilijke financiële 
toesta.nd der rederijen. 

Het betrokken ministerieel de
partement weigert echter de toe-
passihg van de nieuw opgelegde 
veiligheidsmaatregelen in vraag te 
stellen. De rederijen werden er op 
gewezen dat de nieuwe reglemen
ten vooral voor de nieuwbouw ge'dt 
en dat men zich voor de bestaande 
vaartuigen tevreden heeft gesteld 
met enkele aanpassingen. 

ENGELSE 

REDDINGSDIENST 

WEIGERT ALS 

SLEEPDIENST 

TE FUNGEREN 

Het is niet de eerste maal dat 
vissersboten van omstandigheden 
gebruik maken om zich door de 
reddingsdienst naar binnen te la
ten slepen. Slechts wanneer levens 
in gevaar blijken zal desse dienst 
nog optreden. De rederijen werden 
hiervan verwittigd. Eén en ander 
iS het gevolg van een verzoek 
dom- een engels vaartuig opge
sleept te worden wegens ma-
ohiendefekt! De gevorderde red
dingsboot ter plaats gekomen stelde 
vasit dat het vaartuig geen gevaar 
liep en werd daarenboven nog ge-
kotnfironteerd met het verzoek van 
het betrokken vissersvaartuig om 
naar een verdere thiuishaven opge
sleept te worden. Het reddingsvaar
tuig weigerde de sleep en verwees 
de schipper naar een sleepboot of 
naar een ander visserwaartuig. 
Vol|gens de schipper '«schouwde 
hij zich in gevaar omdat de mo
tor weigerde, er gfeen anker aan 
boord was en de batterij voor de 
lichtbevoorrading zwakker en zwak
ker werd ! Het vaartuig werd ten
slotte door een zusterscnip opge-
sleetxt. 

DE SLOOP VAN 
VISSERSVAARTUIGEN 

IN NEDERLAND 
Het is elkeen bekend hoe de Ne

derlandse vnissersvloot, ao gemoder-
niseeind wend, dat niet aïleen de 
vloot over zeer grote treilers ibe-
sohikte, waarvan de mdtoiflcracht de 
1000 P.K. overtrof, maar waarbij 
viel aan te merken dat öie vloot 
in tonnemaat vergedeiken bij 1940 
prakitiBoh verdubbeld was. 

Hetzelfde kan niet gezegd wor
den van de Belgiische vloot, welke 
weliswaar voor 4Ö t.h. moderniseer
de maar waarvan het getal eeniie-
den niet alleen fel geslonken is, 
maar ook het getal mansciiajppen 
van 30 t.h. minder in aantal bete
kent dam na de oorlog. 

Tengevolge van de zo pas geno
men internationale maatregelen 
ter ibesoherming van de visstand, 
komt de Nederlandse vissemsvloot in 
een hachelijke positie te staan en 
is men tot het besluit gekomen dat 
op basis van de moderne techniek 
en rangkiBcht, 40 t.h. van die hui
dige vloot aangewezen is lop stilleg
gen, dus afbraak of verkoop in het 
buiitenland. 

De slooppremie tot 1 december 
1875 voor dat doel door het Hol
lands saneringsfonids in voege ge
bracht, welke niiet te versmaden is 
en waarover we het reeds in onze 
vroegere nummers hadden, heeft 
voor gevolg dat op het ogenblik 
dat deze regels verschijnen, er reeds 
100 vaartuigen voor deze slooppre
mie aangemeld wenden-. 

Het Hollands bedrijf staat met 
de sloop van deze schepen, het 
oudste deel van de vloot af. 

lOok in on sland ziin er minstens 
een 50 tal vaartuigen die voor de 
sloophamer in aanmerking kunnen 
komen, maar zlyn de voorwaarden 
van slopen zo bureaumatisch o(c^e-
vat, dat een 20 tal vaartuigen blij-
venljggen omdat ze geen slooppre
mie oetvangent welke daarenboven 
zeer miniem is. 

Hier dierut de toestand in het 
kader van ide mxjdeinniseiring en de 
sanering, volstrekt herzien en mag 
dit vraagstuk dringend ibehamdeld 
worden. 

iDe modemiseniing bdj ons mag 
niet betekenen een vemminideiring 
van de tonnage. (Die is ai fel ver-
mSniderd. Maar eij moet bekeken 
worden in het kader van een tech
nisch verantwooinde modernisering 
roet de steun van de Feoga en het 
behoud van de huidige tonnage. 

P. Vandenbersrhe 

SLECHTE TIJDEN 
VOOR GROTE 
HOIL/INDSE 

ZEEVISSERIJ 
rte igrote izeevisserij heeft in 1974 

een üaUng van de besommingen 
van 2 miljcren guïden geleden, zo 
hee'i3t het Lanldbouw Economisch 
Insitlttüut berekenid. Gevreesd moet 
worden dait dn vertband met de in»-
temationale vangstbeperidmgen bij 
middel van ingnjpenlde quoteringen 
enerzijds en over het algemeen 
geen hogere opbrengsitprijs voor het 
gevangen produkt anderzijds, het 
beeld voor de toekomst er niet be
ter op zal worden, aldus het lEl, 
aldlus de IJmuider' Courant. 

Tn 1073 en 11974 werden respeobie^ 
ve>lijk 83,6 en 72,8 miljoen kilo ha
ring, makreel, ronldt en platvis aan
gevoerd met een opbrengiat van resp 
ï 95,6 en f 93,6 miljoen. 

De totale aanvoer en opbrengslt 
gaven in 1973 een stijiging te zien 
ten opzibhte van voorgaande jaren. 
In li974 had m.en, ond'aniks een ho
ger ingezaöte vangstcapaciteit, een 
belangrijke d'alinig van de aanvoer 
met lil,8 miljoen kilo en een daling 
van de besom.ming met f 2 miljoen. 
Deze dalinig werd hciofdzafcelijk ver-
harinig uit buiten Üe Nooridlzee ge
legen visgebieden. 

HOLLANDS NATIONAAL BELANG 
OP ZIJN SMALST 

We heinnnieiren ons nlog duidelijk 
de uitspraak van het NederHandS 
IJmiuidsrlaboratorium d-at in 1968 
taeiweerdte dat het omploegen van 
üe zeebodem door wekkers, zeker 
de tonigensitanJd niiet aou aiaiitasten, 
maar initeigsndeel, idoor deae actie 
heit voeidsieel len het aas gemiakfce-
llijker bereiktbaar izou maken 
voor de vis waarvan de toingen-
iStanld IZOU profiteren ! 

Het is duidelijk dat dieze uit
spraak voor het ovemgroot gedeeïte 
ingegeven was om de wekkervisse-
Ttij, waarin vooral dte Holillatnders 
prim.e(eTtden, ,goe(d te praten. Wat 
lis dian nog die wetenBchappelijke 
waarde van de uitspraken van der
gelijke Insiteliinigien ? Men kan eir 
niaderhianld idian wel bijvoegen dat 
mein deze visserij slechltls miet mate 
modht Uiiitvoeirein, miaiar idaJt zijn 
idan vüijlgen nia Paseta. 

Het is ook van Hollanidae ziijde 
dat we hooirden dat Üe puf visserij 
geen kwaad doet aan de visstand ! 
Dat waren dan natuurlöjk Beebiolo-
igien die onder de hand gienlomen, 
wanen vam diegente doe van deze 
visserij profiteerden. Ondertussen 
moet mien iz^er tioch iwel tierugge-
kom'en izijn op deize uiteprafcen die 
besl'ist ingegeven waren door eng 
nialtionlaal bél'anig. IMbest mien de 
wekkers verbieden, dan ziijn er> 
geen vangstkwota meer nodfig en 
zou men binn'en enkele jaren melt 
aan fatsoenlijke 'beurten komen. 
Ziuiver ekoniomisch igezien is het 
opvoeren van het Igemiidldead renide^ 
ment van een vaaiPtuig wel laan te 
prijBeinv miaar dan mroet men tolt 
(bepertoingen in die Kjd of in fcwo-
ta of in aantal vaartuigen over
gaan. 
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