
I HET IJSLAND-
! AKKOORD 
^ MET BELGIË 
(Vervolg van b!z. 1) 

4 WAAR EN WANNEER MOGEN 
ZE VISSEN ? 

DE ZONES WAARIN MAG 
GEVIST WORDEN 

AIRHA I : 

Juni - Juli : 
11) 64^*47'YN 
2) 64 '512 ON 
5) 94 52 ON 
4) «4 33 ON 
6) 64 ao ON 
6) 163 158 ON 
7) 63 08 ON 
8) 94 36 ON 
•9) 64 28 4N 

AIHBA in : 

18°.18' 2W 
1.3 or? OW 
12 00 OW 
12 00 0(W 
12 212 OW 
18 17 OW 
13 48 OW 
18 43 OW 
18 38 5W 

Maart tot oktober : 
i ) e4<tt6'llN 
2) 63 418 9N 
3) 63 40 ON 
4) 04 06 3IN 
5) 94 il8 8N 

AEIHA m : 

Van juli tot mei 
1) 163050'7N 
2) 63 a? ON 
3) 163 lil ON 
4) 63 1111 ON 
5) 63 13 ON 
6) 63 114 aN 
7) 163 20 5IN 
8) 63 311 ON 
19) 63 34 5N 

10) 13 4(4 i9N 
lil) 163 49 9(N 

AiRiBA JIV : 

WOO" OW 
14 OO OW 
14 29 OW 
14 2S OW 
14 05 OW 

1I5«37' ÖW 
15 87 OW 
17 311 5W 
18 10 OW 
18 10 OW 
17 59 5W 
17 816 BW 
17 17 5W 
16 27 OW 
115 51 OW 
115 40 OW 

Van sentember tot mei : 
1) 63al9'0N 22^00'OW 
2) i63'07 5N 22 00 OW 
3) 163 07 i5N 
4) 63 26 2N 

AIRIEA V : 

212 45 OW 
22 45 OW 

Van juli tot april : 
1) 63o26'aN 23<^4'0W 
2) 93 05 ON 24 85 OW 
3) 63 19 QN 24 58 OW 
4) «4 04 aN 24 05 OW 
5) 63 36 gN 23 48 OW 

AiRHA 'VI : 

Van sentember tot juni : 
1) e4<i47'3N 24o29'0W 
2) '94 34 ON 24 511 5W 
3) 64 32 OOST 25 315 OW 
4) 64 '50 ON 25 45 OW 
5) 64 ÖO ON 24 31 OW 

HET IJSLAND
AKKOORD EN 

TV-PRAAT 
In een aoder antakel hebtoen we 

he t oiver hett beneilkfe atokoowd tvis-
sen Béllgië en IJsliand en de over-
eangeikoinen voorwajaildien. 

Grooit was onze veirwDndering on
ze TV-oaaneraman in een hotel van 
Fteylkyaivik een initemview te zien 
afnemen van onae Belligische am
bassadeur, die heer E. BDarfbirfd, 
waarvan de gezagdiems met de Bel-
giië—•IJsiLanid oveneemlkoimBit overeen, 
s tammen om daaimia de heer Van 
liul, aJls voomziititier (?) van de Be-
derscenrtiiiale zrion visie tie zien 

weergaven in een zin ailBof we de 
waneld verovend haddien. 

Uit dit alles blijkt da t we met de 
IJslanders zeer voonzidhtiig zuilen 
moeiten omgaan, daa r de oveireen-
kamst o 1 de zes maaniden kan op
gezegd worden. 

Verder zal de heer Van Lul, dae 
ziich nu zo opgetogen uiiBlüet, in heit 
vein volg m de BeJigiSdhe peins en TV 
niLet meer mogen spnelken van de 
noodizaikelioke boycot van de IJs-
liandse vis, het blokkenen van de 
haven en zal hia ook heit stiadBibe-
situur van Oostende geen eisen 
meer mogen siteJlsn dait IJslanidse 
sohepen slechts zullen mogen ko-
mein wanneer hij heit goed vindt 
en... wanneer zijn schepen nie t op 
de maiflot zign. 

In IJsland werden de besprekin
gen alflieen gevoeoTd taissien de U s -
lamidse Overheden, onze Beligische 
ambassadeiur, de heer CoHlins van 
Buitenlandse Zaiken en de heer 
Miartents voor ons Murusbsirie van 
Landbouw en wenden de heer Van 
Lul en de secreibanls van de Reders-
oenitrale die er niet nodlüg noch 
uitgenodigd wanen, op he t banikje 
bunten gelaten om achrtenaif t e ho
ren, dat de Bederscemitnale van die 
Uslaniders ongereohtvaardUgid lid
maatschap eist wanneer ze hier 
verkopen, zowel voor de producen
ten organisialtiie als voor de be
roeps veremging. 

Die UsliandBe radems knijgen im
mers slechts de vismeedpmijs wan
neer hun vis opgevangen wondt en 
znjn verder geen liid van de Redieirs-
cen'toiale, zodat ze ongemechtvaar-
diigd hier de wet van de wiDlekieur 
van de leiders van de Bedenscen-
trale ondergaan. 

Als voorzitter — we weiten nu 
niet meer wie voonaiÈteir is .Bau
wen^ of Van Lul — zou m e n da t 
moeten weiten en zicih dengelijke 
centen niet magen toeëigenen. Be
talen onze reders misschien ook 

aan de BeroepsivemeiDfflgtngen in he t 
builtienDiaind ' Vender zou voonzitlter 
Van Lul m de TV geen omiwiaiairihe-
den mogen verkondligen meaöend 
da t daardoor 150 vüssers en 3-000 
mensen werk verschaft worden en 
dajt diitt toageweeen gewicht vijflhon-
derid miljoen frank inkomen bete
kent. 

Vermits Mr Van Luil zich als 
voonzitJfceir uitgeeft, zooi hij moeten 
welben dat in 1974 de totale aan
voer van IJslandBe vils 6.909.415 kg 
bedjrioeig, daar in begmepen die 14 
vangsten van de 0-288 die einde 
1974 vemging. 

Toen bedroeg de totale aanvoer 
van IJslandsie viis in frank 163 mffl-
joen 679 033 en gaen vijfhonderd 
miiloioen. 

Men mag well een beetje bluffen 
maa r niiet te veed als men ciijfers 
citiserit. 

Mien had beter in de TV zajn te-
vTadenhejid uitgednikit over helt be-
reilkibe resul taat en onae inivloadirUj-
kie ambassadieiur, de heer HJamford, 
de heer Oollms van BuiibenllianidÈe 
Zaken en de heer mmiBber van 
Landlbauiw en ziün staf bedankt 
voor helt bereükibe nesiulbaait. 

V/ant de door hen maanderilang 
gavoende gaspnektoen en de wijae 
waarop steeds IJslamdBe reders te 
Oostende onibvangien wemden met 
daarenboven het gering aanta l 
vaambutigen weJke we nog op U s -
liand hebben, vengeleken me t de 
Duibseirs en de Engeteen, hebben 
de doonSliag gegeven. 

Ook de s tad Oostende mocht be
dankt worden voor de wijze waarop 
zij de vriendschapsb€ïbreikiklng€iii met 
IJs land hebben vesterórd. 

Dat is niet wat voomaitteir Van Lul 
in he t veitedeni bet racht heeft. 

Want da t is voor ons aiilen van 't 
groatsibe belang. 

(Vervolg van biz. 1) 

„HET VISSERJJDLAD" 
EN DE REDERSCENTRALE 

Andere beheerders, die minder persoonlijk gemotiveerd zijn, maar 
niet altijd hun voorkeur kunnen of durven verwoorden, zegden ons dat de 
Rederscenfrale noodzakelijker wijze het besluit genomen jieeft « Het Vis
serijblad » niet langer aan de leden te zenden, omdat in de huidige 
moeilijkheden Rederscentrale zich deze finantiële uitgave niet meer kan 
permitteren. Deze brave goedmenende reders gaven dus hun akkoord om 
een uitgave van 250.000 fr. te schrappen ZONDER TE WETEN DAT HUN 
SEKRETARIS MEER DAN 1.100.000 FR. PER JAAR KOST AAN DE RE
DERSCENTRALE, DUS AAN HEN. En voor welke prestaties ? 

Daarenboven kost een ander bediende op verzoek van Van Lul terug 
aangeworven, meer dan 450.000 fr. om andere zaakjes te doen ! Daarvoor 
dienen de gelden van de Rederscentrale. 

Daardoor zien we ons dus genoodzaakt alle reders, vissers en 
handelaars om hun medewerking te verzoeken, welke ze ons In het ver
leden spontaan betuigden en die nu een must geworden is, willen ze 
« Het Visserijblad » behouden. 

We zuilen dan ook aan de reders een Inschrijvingsformulier voor het 
abonnement 1976 toezenden, overtuigd dat onze levenstaak niet door een 
arrogante sekretaris kan bedreigd worden, en de visserij zullen steunen, 
zoals het hoort. 

De Uitgever, 

P. VANDENBERGHE 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

GEEN BIJZONDERE 

KWALITEIT 

VAN DE 

IJSLANDSE RE.50 
Heden üoniderdag kregen we een 

vaartuig uit IJsland op de markt . 
Van een totaal van 871) bennen vis, 
werden er iets meeir dan zestig 
bennen afgekeurd, terwijl het me
rendeel van de andere bennen een 
« B » kwa iteit opgek eefd kreeg. 
Gevraa|g-d na>ar de reden hiervan, 
wist iemand te zeggen dat he t hier 
gaat om vis gevangen met drijifn et-
ten en dat men deze nat ten niet 
tijdig heeft kunnen binnen halen 
vanwege het stormweder zodat 
reeds bij het aan boord halen de 
vis dood was. Het is een aanvaard
bare uitleg, mtaar toch hebben we 
reeds bij herhal ing opgemerkt, dat 
doorgaans de vis van onze eigen 
IJslanders heel wat verzorgder op 
de mark t komt en dan ook beter 
geprijsd wordt. 

Dergeijke vangsten doen geen 
deugd op de prijzen van andere 
schepen. De keuring dient sti'eng 
te geschieden. 

Toch wist de R.E.ao nog bijna 
één miljoen te besommen, nl. 
988.000 fr voor 810 bennen. De rode 
poon kreeg praktisch dezelfde prijs 
als op de maandagmiarkt. De ka-
tae-jiauw daarentegen ging slechts 
tussen de 13O0 en 1400 fir voor een 
« B » kwaliteit. De koo.vis kreeg 
tussen 120i0 en 1300 fr voor een re
delijk gioede kwaliteit, terwijl een 
« B » kwaliteit onderaan slecihts 7®0 
fr haalde. Dit bewijst nogmaa s 't 
belang van verzorg-de vis en de 
noodzakelijkheid streng te keuren 
voor wie he t ook weae moge. 

KORTE BERICHTEN 
WELVAREND IJSLAND 

Aan de hand van een studie over 
het gewicht van de IJslanders zou
den we geneigd zijn te veronderstel
len dat de bevolfcing van dit eiland 
we'varend is. Inderdaad heeft men 
vastgesiteld dat he t gemiddeld over
gewicht 10 kg per inwoner be
draagt Ongeveer 39 % van de to
tale U s a n d s e bevolking heeft af 
te rekenen met een probleem van 
te zwaar gewicht en zouden hier
voor moeten een behandeling vol
gen 1 

IJSLANDSE 
ENERGIE-BODEMRIJKDOM 

IJsJand is rijk aan bodem^ener-
gie. Dat is nogmaals uitgewezen 
met de konstruktie van een mstal-
a t ie voor elektrioiteitswmning 

steunende op de heetwaterbronnen 
in de bodem. Men heeft bronhen 
heet water aangeboord met een 
temperatuur van 300" op een diep
te van nagenoeg 2i0O0 toeter. Dit 
heet water wordt omgezet in stoom 
en de enorme druk aldus bekomen 
verwend worden voor de turbines 
Aldus zal één enkele installatie tot 
70 Megiawatt of TiO.OOiO ki 'owatt 
kunnen voortbrengen. 
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