
OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO^S 
Onaanvaarbare houding 

en eisen van het Met een totale aanvoer van 
11.400 bennen vis en rond die 6.000 
kg tong, was er weer vis te veel in 
de Oostendse viBimitin. De meeete 
soarten kregen weer geen te beste 
prijzen zodat de i^ssultaten nogal 
pover uitvielen. Waar in Engeland 
voor bepaalde soorten wei flinke 
prijzen betaald weirdien iB het lo-
giËoh dat weer een paar schepen 
in een vreemde haven gingen ver-
kofpen 

Aan vreemde schepen ontbrak 
het trouwens ook te Oostende niet 
aangezien dime IJsiandiers aan de 
afslag kwamen mjat samen bijna 
5-000 bennen vis. Teveel om goed 
te zijn te meer dat dinsdag de 
kwaliteit niet al te schittMienid 
was. En dat is dian dubbel spijtig 
en zekeir niet bervorderiijk voor de 
pnjsvonming. Rode zeefbaars was 
een veel gebrachte soort die dan 
ook dinsdag nog nauweilijks de mi
nimumprijs haal'die. Maandag wend 
toch nog rond de 26 fr beitaald voor 
deze soort. Blauwe leng kneeg even. 
eens de klop van de hamer en zak
te naar 13 fr. Niet alleen de grote 
aanvoer was hiervan echter de 
oorzaak;, ook de kwalitemt kon veel 
beiter zijn. Het is meteen nog eens 
duidelijk bewezen dat hetgeen 
door eigen schepen van IJsland 
geibracht wordt veeQ beiter verzorgd 
Is. 

IJslandvis genoeg dus, maar ook 
aan Noordzeesoorten geen gebrek. 
Schelvis vooral kwam in ruim voil-
doendie mate op de markt Totten 
dieden het dan ook nieit en zaïkten 
van 650 naar 550 fr de ben. ICteine 
sortering mx>est naar de vismeel. 
Ook wijting geraaikte nieit weg aan 
de minimumprijs en ging dezeltfde 
tniestige weg nar de viismeeifaJbriek. 
Hieir was het zeker d i kwaliteit niet 
die de prijs drukte. Zeer weinig 
vraae naar viis voJgenis de handel, 
dit als gevolg van de bijzondere 
kosten die deze week gemaaikt wor
den voor bloemen op de graven. 
Zo is helt altijd wat en blijven de 
prij'zen hier op een laag pitje. De 
mjeeste althans. 

Durs soorten waren er toch ook 
nog deze week. We noemen keilrog, 
zonnevis, grote heek, siteenschol, 
grote tongen, tarbot .sitaairt en heil
bot. Al deze soontsn waren echter 
zeer schaars en hadden weiniig in
vloed op de opbrengsit. 
Ben tegenslag dus voor de tong-
vissers die niet alleen weSmig van
gen maar ook een te lage prijs 
krijgen. 

STRAALBUIZEN 

De totale opbremgBit bediroeg de
ze week 13.004.917 fr. 

Dalende prijzen ooik voor tong-
Dit mettögensitaande de toch nog 
altijd kleine aanvoer. Er blfijft 
steeds veell tong uit NedeüUand ko
men en dit aan prijzen dSie soms 
onder deze van de eigisn markt lig
gen. Vandaar dat kleiiine tong 
dimsdag zakte van 105 naar 05 fr. 

NOG iMEBR GAiRKAAL 
iSam.en melt de aeinsibe tooudene 

dagen is de igamaal aUeslzins niet 
verdwensn. InlbegenldaieiJ, ler werdlan 
deize week nog wat meer van die 
lektoere IdieoitjeB aangielvoisiid zoda
nig dat we in totaal bijna 26.000 
kg ibsmeiiktan De toftaJie opbriengst 
bedroeg 840 000 fr aoidJalt hJet er 
naar uiitziet dat we een rekiord-
maand tegemoet igaan voor wat de 
garnaal bebnelft. De ptüSB toSSjft 'de 
laaitslte dag'en redeliijk ivast melt dit 
keer op zaterdag een inzinküng en 
toien garnaal aan minider dan 30 en 
zelfs dan 20 fr. INadSien igtagien de 
prijBen weeir oplopen tioft twij de 40 
fr izoidat alles Ibij mekiaar die kuiste 
vissers weier een goeldie wedk achter 
de rug hebben. Kun gamaaisieteoien 
kan ailtesziinB alB gessdaagd be-
stóhouiwd woaiden. De igemjiddslde 
•pnSjs laig deze week töcih wel iets 
hoger len klom naar de 33 fr. De 
gem.iddeJlde vangst bedroeg 320 kg 
melt uitschieters naar 650, 700 en 
zelfs 900 kg. Oamiaall genoeg dus 
en di!t keer ook voor ïeders beurs. 

ZALTBOMMEL 

TELEf. 91-31-4180-2654 

OOSTENDE 
DOVER / FOLKESTONE 

ZEEVAARTLIJNEN 
üurtabel dsr overvaarten voor de 

week van 2 tot 8 november 1975 
Afvaarten uit Oostende naar Do

ver Western Docks : 
AHe dagen te 7.50 (x) 10.05 (x) 

14.35 Cx) 
Afvaarten uit Dover Western 

Docks : 
Alle dagen te 11.50 (x) 15.45 (x) 

18.30 (X) 
Afvaarten uit Oostende naar Do

ver Eastern Docks : 
AJle dagen te 1.25 (x 13-25 (x) 

20.25 (X) 23.25 (X) 
Afvaarten uit Oostende naair Fol

kestone • 
AEe dagen te 1.15 (x) 5.05 (x) 
Afvaarten uit Dover Bastesm 

Docks : 
Alle dagen te 0.30 (x) 3.30 (x) 

9.30 (X) 17.25 (X) 
Afvaarten uit Folkestone : 
-AUe dagen te 7 35 (x) 22.45 (x) 

losserspersoneel! 
In verband meit heit lossen van de 

buitenliandse Usilanidse vaartuigen, 
kregen we in de vooimacht van 
maandJag op dinsdag terug een wei
nig verlieffend schouwspel te zien 
De GK.346 MAI, die eerst 14-00 ben
nen opgegeven had, liet op het laart-
ste ogemiblik weiten dat er enkele 
hondenden bennen meer op de 
markt zouden geizeit worden, ge
zien hun laatste vangsten. Toen 
nu maandaigavond de lossers verna
men dat er h<̂  1 wat meer bennen 
te lossen waren, weigerden zij het 
werk aan te vangen met slechts 2 
luwers. Br moest een derde lu-
wersploeg ingeschakeld worden, 
vermits zij een luwemsploeg bereke
nen voor plus-minus 800 bennen. 
Eventueel zouden zij wel aan het 
werk wensen te gaan, maar dan 
sOiechts voor de, in eerste instantie 
opgegeven 1-400 bennen. Het over
schot zouden zij in het schip la
ten vcor de volgende beurt. Men 
heeft praktisch o(P de knieën moe
ten gaan zitten en de ploegbaas, 
evenals de hoofdtoezichter, de heer 
Huysseune, hebben aJ hun overre
dingskracht moeten inzetten om de 
lossers te bewegen aam de slag te 
gaan. Wefl-ke pijnlijke indruk dit 
gemaakt heeft op de bemanning en 
op de vertegenwoordigers van de 
vreemde redenj, welk prestigever
lies dólt betekent voor onze visser-s-
haven en diensten, daar vegen de 
lossers feestelijk hun hielen aan. 
Bewonderenswaardig was hst over
redend optreden van de heier Huys-
seune die hiervoor de ganse avond 
en nacht opgeofferd heeft om te 
helpen tot een vergelijk te komen. 
Ket was dan ook praktisch midder
nacht toen de liosssrs er toe kwa
men aan het werk te gaan, nadat 
hen eenst duidelijk gemaakt werd 
dat men minstens toch kon begin
nen om dan na te gaan wat nog 
in het schip stak. Ondertussen 
hadden de lossers reeds eisen ge
steld zoals betaald te worden voor 
drie ploegen, een bepaalde hoeveel, 
heid deeJivis en dergelijke meer 

Na het lossen blijkt nu dat het 
vaartuig slechts 1700 tot 1800 ben
nen aan boord had, zodat het ama-
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distisoh optreden van de lossers en 
hun eisen voor drie luwersploegen 
zeker niet gerechtvaardigd was. 
Zelfs de dee'ivis voor daze afwezige 
ploog moest er komen en werd on
deraan in de markt gezet voor drink 
geld voor de lossers van de twee 
wel gewerkte lu'versploegen ! ' 

lin verband met die deeJvis heeft 
men ooik bescham.snd moeben vast-
stiellen dat er geen enkele ingezet
te losser, raper, enz., optellen kan. 
Ze mochten onder meer ook elk 
twaalf bonen hebben. Dat men, bij 
vrije keus, de bonen zo groot mo
gelijk van stuk kiest, dat is men
selijk en aanvaardbaar, maar dat 
men het verschil m;et kent bussen 
twaalf bonen en heel wat meer, is 
weerom byperend voor sommige 
mehbaliilteilt. De deelvis wordt dan 
een heel dure rekening, zoals men 
ons van bepaalde en belanghebben
de zijde wist be zeggen- Als men 
dan voor zo een vijftiig man deelvis 
opeist en elk een dertig tot veer
tig kg medeneemt, dan komt men 
tsnsliobbe aan een indrukwekkend 
geita! I 

We hebben gem.eenid deze feiten 
te moeten aanklagen omdat der
gelijk optreden zeker de faam 
van onze haven niet dient begen-
ov'2- het buitsc/and en omdat onze 
haven en onze afslag zeker de bui
tenlandse aanvoer kan gebruiken, 
zelfs noidig heisift. In dib verband 
IS het dan verder ook spijtig dat de 
handel zo weinig interesse heeft 
betO'ond voor de >&ei mooie vis van 
de «MAX». 

Als de handed te veel wenst te 
jroOteren en het onderste uit de 
can wü, dan liigt de mogelijkheid 
voor handen dat deeelfde handel 
helt deksel op de neus krijgt. Het 
zou inderdaad geen verwondering 
baren moesben sommiige buiben-
liandise reders, ben overstaan van 
de werkelijk lage prijzen die aan
geboden werden en waaruit een 
zekere wens om te profiteren moei
lijk weg te denken valt. de Oost-
endse markt de rug toekeren. 
Waar men nu een pa^r honderd 
frank de ben wenst te zeuren, zal 
men dan naderhand, bij afwezig
heid van voldoende buitenlandse 
aanvoer, dit dubbeJ en dik bijbe-
baJen. 
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