
Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart 
SCHIPPERS 

EN OPVARENDEN 

VAN ONZE TREILERS 

BUITEN ZAAK 

GESTELD 
Dinsdiag kwam de Onderzoeks

raad voor Zeevaart te Oostende 
bijeen. Slechte drie van de vier za
ken die op de rol voorkwamen 
konden behandeld wonden want in
zake de aanvaring tussen de Z.573 
en Z.31O7 kwawien de getuigen niet 
opdagen. Vooraf bracht de Raad 
ook hjulöe aan griffier Vandemos-
selaer Leo, die op 84-jarige leef
tijd op rust is gegaan na 27 jaar 
te hebben gefungeerd als griffier 
van de Onderzoeksraad. 

Vervolgens werd een beslissing ge
troffen inzake de brand die zich 
aan boord van de O.SilE «Angelus» 
voordeed op 2:1 juni jl. en waardoor 
het vaartuig totaal verloren ging. 
Geluikikig konden de vier opvaren
den gered en aan boord van de 
zandjzuiger «Sand Serin» genomen 
wonden. 

De Baad heeft in het onderzoek 
nooit de juiste oorzaak van de 
brand kunnen achterhalen. Vermoe. 
delijke oorzaken zijn een defekte 
laadautomaat van de batterij of 
het l'osik'omen van verbindingska-
bsls welke beide overmatige plaat
selijke verwarming kunnen veroor
zaken. 

In ieder geval kunnen geen be
roepsfouten ten laste gelegd wor
den van schipper Daems of zijn 
opvarenden. Allen worden dan ook 
buiten de zaak gesteld. 

DE TOMBOLA 
VAN DE 

STEDELIJKE 
VïSSERIjSCHOOL 

Hierna voligt de uitslag van de 
tomibola in de stedettiijke yisserij-
school injgetricht. 
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Een tweede totaal verlies betrof 
de Z.438 die zonk na een aanvaring 
met de BR. 5 «Abraham» vlak on
der tde kust. In deze zaak sprak 
rijkskommissaris Bentein zijn ad
vies uit. Tijdens het onderzoek kon 
worden vastgesteld dat de «Abra
ham» fcoexs liep met de automati
sche atuurinrichting terwijl de 
vaart ook groot was. Schipper Pe-
nijn poogde nog een uitwijkings-
maneuver uit te voeren maar daar
voor moest hij op handbesturing 
overschakelen en dat was tever
geefs. Wel werd vastgesteld dat er 
op de Z.438 geen aandachtseinen 
werden gegeven. De Raad is van 
oordeel dat de oorzaak van de aan
varing dient gezocht in een foutie^ 
ve besturing aan boord van de 
«Abraham» en stelt vast dat er door 
schipper Couwijzer René of zijn 
opvarenden geen beroepsfouten 
weirdsn begaan. 

Tenslotte was er ook nog het to
taal verlies van die Z.496 «Damar» 
op 16 november jl. in een hevige 
storm. Terzake worden schipper 
Pauwaert en matroos Despiegelaere 
orïderhoord. Alles gaat er om of de 
deur aan bakboordzijde al dan niet 
open stond waardoor het vaartuig, 
na twee zware grondzeeën enorm 
veel water binnen kreeg. Schipper 
Pauwaert bevestigt dat bewuste 
deur wel degelijk dicht was maar 
dat los geslagen rooster, door het 
spelende water op het schip, tegen 
de deurkruk is aangestoten, waar
door de detir open sloeg. Verder 
bevestigde de schipper dat het vis-
ruim wel degelijk met een luik 
was afgesloten. Matroos Despiege
laere bevesitigt de verklaring van 
de schipper en voegide er nog aan 
toe dat hij zelf, ten koste van 
enorme inspanningen en in een 
gevaarlijke situatie, de deur weer 
sloot. Ook het visluik was volgens 
getuige afgesloten. 

VOOR WIE 

NAAR ENGELAND 

REIST 
De Regie voor Maritiem Trans

port vestigt de aandacht van de 
reizigers die zich naaa: Engelamd 
wensen te begeven met de vro^e 
morgenverbiniding Oostende - Dover 
(Londieni (officieel aangeteondigid 
vertrekuur uit Oosteinide : 07u50), 
dat zij zich uiteirilijk een half uur 
vóór dit officiële afvaartuur — dus 
om 07u20 — in het imschepingssta^ 
tion dienen aam te bieden, dit om 
rekening te houden met de doua^ 
ne- en politieoontrole voor het aan 
boord gaan enerzijidB en aoderzdjd6 
met het feit dat het schip in be
paalde omstandigheden tot 15 mi
nuten vóór het gepublioeerd ver
trekuur kan afvaren. 

VIS ETEN IS 
VERANTWOORD ETEN 

TE KOOP: 

UK 18 
25 meter, bruto 62 ton, 500 pk, 

Storik motor (van '67 

Schip vaart en verdient goed. 

BF 2.000.000 belgische framk. 

Goed isOhip voor garnalen. 

TE BEZICHTIGEN vanaf zaterdag 20 december te 
IJmuiden. 

Bel Urk 5277-2118 of 2550-14950 IJmuiden. 

(7768V) 

Wat met de 

12 mijlzone ? 
We heibben in dit blad vorige 

week nog gewezen op het feit dat 
het K. Besluit inzaike de te treffen 
uitvoeringsmaatregelen voor het 
vissen binnen de 12 mijlszone uit
blijven en dat in dat opaicht het 
de Minister van Buitenlandse Za
ken is die in gebreke blijft, maar 
niet de Minister van Landbouw. 

Onze lezers weten dat geen en
kel vaartuig van meer dan 50 Br. 
Tor. en 3iOO P.K. in die zone n<« 
mag vissen. 

E>aar alle uitvoeringsbesluiten 
achterwege blijven, wordt door 
eigen schepen, dus Belgen, en 
vreemden met vaartuigen van meer 
dan 50 Br. Ton binnen die zone 
r:o5 gevist met als gevolg grote 
schade aan de visstand, het weg-
ploegen met wekkers van het brood 
der kustvissers en de on1;volking 
van deze broedplaatsen. 

Thans stellen we vast dat volks
vertegenwoordiger Vaneteenkiste de 
minister van Buitenlandse Zaken 
hieromtrent als gevolg van onze 
artikels .hierravolgende vraag heeft 
gesteld, 

Vraag aan de hr Minister van 
Buiterüiandse Zaken : 

Via het bulletin van vragen en 
antwoord wer4S ik van de hr Minis
ter van Buitenlandse Zaken te ver
nemen wanneer men zich mag ver
wachten aan het K.B. dat het ver
bod zal inhouden Wainien de 12-
mijlsizone voor scheien van meer 
dan 50 Br. T. en 300 P.K. aan vis
vangst te doen ? 

Is de hr Minister zich bewust 
van de drimgenide noodzaak een 
dergelijk K.B. uit te vaa-ndigen, ge
let op het belamg hiervan voor de 
kweek van tong en sohol voor ooze 

Tot daar deze vraag. 

Wij hopen dat de minister van 
Buitrailandse zaken ditmaal het 
dringend em groot belang van de 
kwestie zal inzien en dat spoedig 
uitivoeirende maa-tregiedein aan de 

Zeemacht in samenwerking met de 
waterschouten zulen toelaten onze 
kust die toch maar 60 km lang is 
te beschermen tegen deae uitmoor
ding. 

Ons wordt de vraag gesteld of 
ook de garnaalvissers van meer dan 
50 Br. Ton binnen die zone niiet 
mogen vissen. 

Ons antwoord Is dat de garnaal-
visserij niet verboden is, maar dat 
men niet moet denken omdat men 
gamaalvisser is en een schip van 
meer dan 50 Br. ton heeft men 
daarom op tong mag vissen. 

Ook de wekkers van om het 
even welk schip, zullen en moeten 
in het belang van gans de visserij 
streng verboden worden. 

Zij die menen het anders te mo
gen doen, dieir.en van in de aan
vang streng aangepakt. 

RENDEREND 
HARINGSEIZOEN 

In één iweiek tiljd wieidlen deee 
wteek izowat 400.000 kg haitoig aan-
getvoemd. MJaamdiag kmegen we ide 
ginoiQttjSlte aamvoer mett 141.600 kg 
vieitooctoit voor 1.205.796 fr. De piliflB 
iis iduiidisTHik beitier geworiden lm vier-
gellitjkiing melt voonigaainide maand 
en gsen haring gaialt nog naar de 
viBimeeilifabrieik. De paüijs ginig gielieŜ  
dieJljk stiljgen van gem.iidldelö 7 70 
fr dondieiTdag niajar 9.80 fr dimisdlag-
Het aJigemeen gemildidelldie voor de 
hiele wöeik Dag op '8,35 fr het kg. 
Ruilm 2 fr het Iqg mieeir idjus daii 
/verlieidBn week torn ampea- 6 fr be-
naillat iwieold. 
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