
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 

Een redelijk ruime aanvoer deze 
week op de Oostendse markt. Don
derdag begon het met een iJs-
landse vangst, vooral koolvis. Voor 
de rest van de week werd de aan
voer vexzxwgd door de eigen sche
pen en die zorgden voor 9.600 ben
nen vis. Van IJsland kwamen 
hiervan 2.750 bennen, van de 
Noordzee en de Noord 4.600 ben
nen. Meteen is het duidelijk dat 
er vooral gul, kleine schelvis, wij
ting en kabeljauw op de markt 
was. Ook een paar noordschepen 
met platvisvangsten die geen te 
beste prijs haalden. De beide sche
pen, die gewoonlijk in Engeland 
verkopen, hebben het dus niet ge
troffen voor één keer dat ze toch 
de eigen markt aandoen. Het zal 
ze zeker niet aanzetten om gauw 
terug te keren. Spijtig, want het 
waren mooie vangsten die een 
betere prijs verdienden. 

De IJslanders hebben het besit 
gevaren deze week. De meeste soor
ten werden duur verkocht, vooral 
rode zeebaars, grote schelvis, heil
bot, schaat, blauwe leng en schot
se schol kregen hc^e prijzen. Hier
door geraakten deze schepen aan 
flinke resultaten met vangsten die 
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De heren aandeelhouders wor
den verzocht deel te nemen 
aan de algemene vergadering 
op zaterdag 25 oktober 1975 te 
ld uur, ten maatsohappelijken 
zetel. 

Dagorde : 

1 Verslag van de vereffenaars. 
2 Toestand einde boekjaar. 
De aandelen moeten neerge
legd worden ten maatschap-
p ^ j k e n zetel, of bij die Bank 
van Brussel, bijhuis Oostende, 
vijf dagen vóór de vergade
ring. 

Wij verblijven 

Hoogachtend. 
Een Vereffenaar, 
R. BAUWKNS 

(774BV) 

eerder aan de kleine kant waren. 
Voor de 790 bennen van de 0.216 
werd 1292.160 fr. betaald. Slecht is 
dat niet. 

Met de flinke prijzen is het on
dertussen voor de meeste soorten 

STRAALBUIZEN 

weer gedaan. Vooral kabeljauw, gul 
en schelvis kregen een veeg uit de 
pan. Wijting kon meestal ook niet 
meer bekoren en werd zelfs name
lijk veel opgevallen. Ook de schol 
en de platjes waren heel wat goed
koper dan de voorgaande weken. 

Enkele soorten bleven nochtans 
erg duur. Zonnevis k r e ^ bijvoor
beeld weer tot 109 fr., grote rode 
knorhaan tot 54 fr. en rog tussen 

45 en 62 fr. Dat waren dan echter 
soorten die zeer weinig op de markt 
waren. Evenmin trouwens als tar
bot, griet en staart die dan ook 
duur bleven Grote tarbot bleef 
nog meer dan 200 fr. noteren en 
zal waarschijnlijk niet meer onder 
geraiken. 

De kustvisserij zit nog altijd 
met sukses achter de garnaal en 
de gul aan, Tooh zijn de resulta
ten vam de visvangers deze week 
veel minder goed dan verleden 
week. Ook al door de veel lagere 
prijzen die voor kabeljauw, gul en 
wijting genoteerd werden. Garnaal 
bleef het wel doen, ook al was die 
garnaal dan ver van duur. De hoe-
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ZIJ HADDEN PECH... 
— Bij het ophalen van de neltten 
aan bootid van de Z.30 Westhinder 
zag m ên een vneeiiKie konre over 
de stourboord/boel hamgen. Deze 
genaalate IbensIoNtte in dje schroeif 
verwand. Na tal van 'vnuchiteloae 
pogingen, werd sleephjulllp geiwraagd 
aan die ZJ506 die in ide nabiijheiiid 
aan heit vissen was. Heit idefékte 
va.suj'ttajlg wend naair de Brülttse hal
ven Grfinsby igesleiept, waar 'het nat 
uit die scihrioef kon wonden getiaalid, 

— Op 16 mijlen iMSTW van het 
lidhlbschip NocwTdihinder, terwijl men 
aan boiord van ide Z.589 Efeperanza 
'bezig was de iviaboelien te winden, 
Ibrak de plastieken mem. van de vis-
liier. Spijts een opgezeitte veinvan-
igingsniem, kon die visseirfio niet ver
der wordden ibedireven Teriug in die 
thuishaven, hoorde imen bilj heit aif-
meiren, bij zeer liaatg water, een 
hardie klop op het ladhterschip. 
gemianieiivreerd wordlen, daar de 
geanaeneiuvreemd wonden, daar ide 
Schr.oof op het punt sttonid veirtaren 
te gaan. 

— De 2.1594 van Jbnokheeme Leion 
liggend 'in idle vissenshaven van Zee-
bifiugge weaid er dioor de Z.r&9 
jShaïtwok" aanigevaaien waardoor de 
stuurboordineline over een achttal 
meter wend ingedrwkit. 

— De 1ZJ175 toebehorend aan mw. 
Deigrootbe kreeig tijdens izwaar wees 
een hevige golifslag waardoor twee 

ruilten van hett stuiuilhullte verbriSaeld 
werden. 

— Tiö diens d,e Visseirilj kreieig de 
O.30Q, schipper Vanbiitemont Pros
per een kuütouiw in het sctonoBf, wel
ke 'gedeeJteiijk kon veirwijdend wor-
BiJi die terugikeer on de haven 
weild helt schip op de slldip geizet waar 
niqg een 'stuk kuiHtouw diende vesr-
wiljdierid en schadie aan de schroefas 
wend vasitgeistöki. 

— Terwijl de O.l'ltö van Beyen 
Eiaph. met de 0.142 in span visite, 
kreeg de 0-116 maneuvrerend om 
die boel te windien, het koptouw on-
ider het vaartuig, waardooir viendiub-
'beiingsplanken afgeaiuikt werden. 
Oiolk wemdien daardoor itiwee bladen 
van de schroef gepltaoild. 
— Tió'denis de visisiery moest dte 
Z.483, sichnpper DeVooght Jan, net-
wenk van vreemde 'maikelBtj luit ihelt 
sohrtoiaf veaiwiljdemen. 

Vemder werd igevi&t tot de Z.'196 
«J'an van Gent» om. sleeiphulp ver
zocht en deze naar de Deense vïs-
'serShaven Tyboirran idilemide gesleept 
te wonden. 

VIS ETEN IS 
VERANTWOORD ETEN 

VORDAP 
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veelheid maaJkte hier echter de 
reis renderend. 

Ben totale aanvoer van bijna 
9.600 B. vis en 7.700 kg. tong bracht 
toch weer li2 miljoen 509.870 fr. op. 
Meteen ziet het er naar uit dat 
oktober zowat de topmaand van 
1075 gaat worden. Dank zij de 
medewerking dan van de vreemde 
IJslandse treilers. 

GARNAAL BIJ DE VLEET 
Weer meer dan 21.000 kg. gar

naal in één week en meteen reeds 
een tamelijk ruime voorsprong op 
verleden jaar. De prijzen zijn aan 
de lage kant gebleven, er werd ook 
niet andens verwacht. Toch is het 
zo dat enkele jaren terug regelma
tig onder de 20 fr. betaald werd 
voor garnaal, iets wat nu maar 
zelden eens het geval is. Gewoon
lijk wordt meer dan 30 fr. het kg. 
bekomen en dat is bij een vangst 
van 400 kg. en meer een flinke 
prijs. De resultaten blijven voor 
de garnaalvissiers dan ook gunstig. 
Een totale opbrengst weer van 
655.000 fr. en een gemiddelde prijs 
die weinig moet onderdoen voor die 
van verleden week en 31 fr. be
droeg. 

WIARKTOVERZICHT 
ZEEBRUGGE 

De aanvoer was vrij groot, vooral 
op de maandagmiarkt, niet minder 
dian 18 vaartuigen hebben dan hun 
vangsten aangeboden, In totaal 
waren er 27 vaartuigen aan de af
slag ea zeven spanvissers met in 
hoofdzaak wijting. De afname van 
de wijtmgso'OTten was zeer gering, 
zodat grote hoeveelheden uit de 
handel wei-den genomen en naar de 
vismeelfabriek werden verwezen. 

De tongsoorten kenden hogere en 
lagere prijziem, vooi- de grotere sooir-
ten werden prijzen geiboekt van 177 
tot 189 fr, de fruits bekwamen van 
154 to-t 167 fr. De middensoorten 
kwamen van 108 tot 147 fr. De 
mi:t schone kleine en kleine be-
kleinsite slag met TP en s'llps haal
den van 82 tot 98 fr het kg. Elr 
waren vrij veel kleinere tongsoor
ten aan de markt. De tarbot en de 
grietsoorten bleven zoals de vorige 
week hiun prijs behouden. Alhoewel 
rendsirende prijzen werden geboekt 
op de maandiagmarkt voor de pla-
diijs waren de afnam'eprijzen de 
overige twee vortaoiopdagen in da
lende lijn, en werden zielfs mlni-
rmimprijzen betaald voor de pla-
dijssoorten een, twee en vier. 

Aan tobeljauw en gulsoorten 
was er wel enig tekort, ook deze 
soorten werden aan vrij lage prij
zen afgenomen. 

De roggevissoorten kenden in af
name sukses, de prijzen schom
melden tussen de 13 en de 57 
fr het kg. De 37.907 kg garnalen 
aangeboden in drie verkoopdagen 
bekwamen in afname van 17 tot 
68 fr volgens sortering. 
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