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1 Z 10.18 22.40
2 M 10.58 23.10
3 D 11.29 —
4 W 0.00 12.1»
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 z 1.58 14.15
8 z 2.35 14.58
9 M 3.18 15.42

10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18 15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 Z 9.32 22.04
16 M 10.36 23.03
17 D 11.28 23.53
18 W 12.16
19 D 0.39 12.59
20 V 1.21 13.40
21 Z 2.05 14.19
22 Z 2.44 14.57
23 M 3.22 15.3#
24 D 3.59 16.12
25 W 4.41 16.52
26 D 5.21 17.35
27 V 6.10 18.32
28 Z 7.14 19.44
29 z 8.25 20.54
30 M 9.41 22.13
31 D 10.40 23.05
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gens het officië-

Redactie en Beheer : Vindictivelaan, 22 

Oostende • T e l. 725.23 • P .C .R . S. B o llin n e  4189.87 II Wetenschap - Nijverheid - Handel ||

le uur van 
Greenwich

A BONNEM ENTEN , 1 jaarBinnenland : 100 fr. 

b u i t e n l a n d  ; iso F r . Nederland : 10 gulden

DE VERGOEDING BIJ SCHEEPSRAMP
De ramp overgekomen aan het 

scheepsvolk van de 0.304 «Laermans» 
heeft, waaraan wij niet gewoon zijn, 
veel beroering verwekt. Zelfs in parle
mentaire kringen werd hierover gede- 
bateerd. Ook over het lot der naastbe
staanden heeft de Hoge Vergadering 
2ich ontfermd en tot algemene voldoe
ning werd vernomen dat de Zeeonge- 
yallenkas geen verdere berichten no
pens het lot van vaartuig en beman
ning dient af te wachten om aan de 
rechthebbenden de vergoedingen uit 
te keren welke door de wet voorzien 
zijn.

Aan de toestand der getroffen ge
rinnen wordt dus verholpen op dezelf
de voet als voor de werklieden der nij
verheden te lande.

V R O E G E R
Dit is te zeggen dat aan al de recht

hebbenden een lijfrente wordt uitbe
taald, net als voorzien voor de gewone 
werklieden, naar gelang de lonen en 
de ouderdom. De meesten zullen zich 
herinneren dat de verzekering der 
zeelieden slechts tot stand kwam in

1930 tijdens het ministerschap van de 
heer Baels.

Vóór 1930 was het ellende en grie
vende armoede bij de geteisterde ge
zinnen. Weliswaar bestond te Oosten
de een Voorzienigingskas, gespijsd 
door een percent op de bruto-op- 
brengst en welke vergoedingen en 
pensioenen uitdeelde. Deze vergoedin
gen waren echter ontoereikend. De 
Voorzieningskas, welke vóór meer dan 
een eeuw als een wonder organisme 
mocht doorgaan, werd allengskens 
verouderd en niet op de hoogte der

moderne sociale wetgeving; bijzon
derlijk niet bij beroepsongevallen, 
doch geleek meer aan een mutualiteit. 
Sedert 1903 werd er ijverig gepoogd 
de vergoeding aan zeevissers, zoals 
aan de andere werklieden wettelijk en 
redelijk te maken. In tal van congres
sen werkten diegenen welke bezorgd 
waren over de toekomst der visserij, 
met het oog op de vaststelling van 
een doelmatige wetgeving.

N AAR V E R N IE U W IN G  
Niet gemakkelijk was de arbeid 

(Z ie  vervolg blz. 5)

Reders w aakt !

W aar blijven de tre ile rs ?

De visweek
te Si. (Itnandóêmcf

De hoogdagen van het visserijbe
drijf te St Amandsberg naderen snel. 
Het comité, dat thans nog werd aan
gevuld met de firma V.D.K. uit Oost
ende en Vleurinck uit Gent, kwam 
verleden Woensdag bijeen om de or
ganisatie verder op punt te zetten. 
Tijdens deze vergadering werd o.m. 
ook medegedeeld dat door de firma
V.D.K. aan de kust een ware propa- 
ganda-actie ten voordele van deze 
manifestatie aan de dag wordt gelegd.

Deze week hebben besprekingen 
plaats met de firma Solo, die haar 
volledige steun heeft toegezegd en bo
vendien een eigen prachtige stand zal 
oprichten.

Het heeft er alle schijn van dat de 
visweek van St Amandsberg werkelijk 
iets puiks wordt, een prachtige verwe
zenlijking op dewelke het gemeente
bestuur en de inrichters met fierheid 
zullen mogen terugblikken.

En ondertussen gaat het prospectie- 
werk van dhr Terryn steeds verder. 
Met een vijftigtal schoolkinderen 
bracht hij een bezoek aan de rokerij 
Parlevliet te Drongen. Er werd gezorgd 
voor een schitterende ontvangst. De 
kinderen werden rondgeleid door dhr 
Simon Parlevliet en kregen de gele
genheid alles te proeven.

Het moet zijn dat de begeleidende 
leerkrachten er evenveel genoten 
en er evenveel bij leerden als de leer
lingen want zij vroegen dhr Terryn 
nog dergelijke bezoeken te organise
ren, bij voorbeeld aan de firma Globus 
ofwel aan een vismijn.

Wie van onze mensen zorgt voor een 
uitnodiging rond Mei-Juni ?

Een locaal blad, in het bijzonder ge
bruikt om de zaken van een groot re
der te dienen, heeft met veel gretig
heid uitgebazuind dat voor Nieuwjaar 
twee nieuwe treilers van Engeland zou 
den komen. Nog twee andere zouden 
volgen.
De bedoelingen van al dit lawaai zijn 
duidelijk : men wenst de Belgische 
rederijen in slaap te wiegen en hun 
aandacht af te leiden van wat thans 
achter de schermen met of zonder de 
medeplichtigheid van sommige ambte 
naars van het Zeewezen gebeurt.

De ex-Duitse treilers zullen inder
daad binnenkort verkocht worden.

Te Brussel is er men er zich van be
wust dat de reders niet in staat zijn 
de kapitalen bijeen te brengen om die 
aan te kopen. Bepaalde kringen we- 
;en echter zeer goed wat er zal gebeu

ren en hoe men tracht de reders in 
slaap te wiegen om achteraf dezelfde 
toestand als voorheen te scheppen.

De lakse houding van het Departe
ment van het Zeewezen is een tref
fend bewijs van wat men in het schild 
voert.

Het voorwendsel : het uittreden van 
de reders uit het marionettenhuisje 
van de federatie is een van die vele 
uitvluchtsels om die houding te recht
vaardigen.

Het is te betreuren en het valt niet 
niet te verwonderen dat de reders de- 

handelwijze laken en niet - bete* 
vragen een afzonderlijke dienst tot 
stand te zien komen onder de leiding 
van mensen, die de belangen van de 
nijverheid beter inzien dan zll die er 
al twintig jaar de gelegenheid toe had 
den.

Het Comité voor de Invoer vergaderde 
en de Cc me die gaat v c c r l...

Het comité, dat zichzelf «Comité 
voor de Invoer» noemt en dat geen 
reden van bestaan meer heeft sinds 
de productie er geen deel meer van 
uitmaakt, is opnieuw bijeengekomen 
en stelde het invoercontingent voor 
verse vis vast op 280 Ton voor Februa
ri.

We menen te weten dat dit comité, 
in de tijd dat het nog werkelijk be
stond, nooit een invoercontingent 
heeft vastgesteld, het deed enkel voor
stellen waarmede dan zoveel mogelijk 
rekening werd gehouden door de be
voegde diensten.
H E T  «S P EL»  VAN D E  IN V O E R D E R S

Aan de hand van het verslag van de 
vergadering, kunnen we het klucht
spel van deze heren bewonderen. Hoe 
laten reders van de kust zich door de
ze huichelarijen nog langer op flessen 
trekken ???

Eerst en vooral gebaart het comité 
van niets af te weten van wat vorig

Shaêiemen aan de aangtecAniek
Wij hebben in de laatste tijden 

meermalen gelezen, ook in de kolom
men van dit blad, dat alles dient in 
het werk gesteld om de onkosten van 
het bedrijf zoveel mogelijk naar om
laag te drukken. En dat vraagstuk is 
niet alleen van onmiddelijk belang, 
t.t.z. het reikt veel verder dan een 
maatregel om het wankelend bedrijf 
recht te brengen. Inderdaad, goedkoop 
produceren betekent de afzet verge
makkelijken en hierbij bedoelen we 
niet enkel de binnenlandse markt 
doch ook de export.

Wij kunnen ons niet van de ge
dachte ontdoen dat men bij ons tot op 
heden te laag bij de grond is geble
ven. Zeker verdient het aanbeveling 
de prijzen van ijs, brandstof, touw- en 
netwerk, tot op een zo laag mogelijk 
niveau te brengen. Ongetwijfeld die
nen de pogingen gesteund die er toe 
strekken de onkosten van afslag, mijn, 
dok- en sluisrechten enz... tot een mi
nimum te herleiden. Maar we betwij
felen het sterk dat de oplossing van

deze vraagstukken het visserijbedrijf 
in staat stellen zal met het buiten
land de concurrentieslag aan te gaan 
en het kan niet ontkend dat die strijd 
hoe langer hoe meer verscherpt.

Daarom menen we dat wij ons in de 
eerste plaats moeten bezig houden 
met de eigenlijke problemen van 
de vangtechniek. In de bijzonderste 
visserijlanden gaat de aandacht voor
al deze kant uit. Allerhande moderne 
apraraten, die de vissers helpen om op 
zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk 
te produceren, worden beproefd, op 
punt gesteld of definitief in gebruik 
genomen.

Zoals gezegd komt het ons voor dat 
men zich hieraan te weinig gelegen 
laat. Een stevige beroepsorganisatie is 
er beslist nodig. Maar dat is niet alles. 
Het werk der laboratoria en der ate
liers van zeer nabij volgen en de 
praktische toepassing te nutte maken 
is niet minder belangrijk.

Kan iemand betwisten dat de atten
tie daarop wel eens dient getrokken ?

jaar gedaan werd. Zo spiegelt men de 
leden (bedoeld wordt de deskundigen 
voor de visserij) de cijfers der vorige 
maanden voor ogen en kan men elke 
vergadering van dit comité steeds als 
een overwinning van de productie om
toveren, hoewel het in feite steeds ne
derlagen geweest zijn.

Men vertelt op dit comité : mijne 
heren, we zullen redelijk zijn, voor De
cember zijn wij overeengekomen op 
400 ton, voor Januari op 380 ton, voor 
Februari zijn wij tevreden met 280 
ton, rekening gehouden met de om
standigheden en de slechte toestanden 
in de visserij.
D E O V E R W IN N IN G  VAN D E  R E D E R S

Mogen we er de heren deskundi
gen (?) op wijzen dat ze opnieuw een 
rad voor de ogen gedraaid werden. 
Ondanks al het cijfermateriaal waar
over het comité beschikt, en waarme
de gegoocheld wordt, werd een inte
ressant getal vergeten : het cijfer dat 
voorgesteld werd voor invoer tij
dens de maand Februari 1949 door het 
comité voor de invoer, namelijk : 200 
TON.

De toestanden in de visserij zijn er 
niet op verbeterd bij vorig jaar.

De prijzen blijven slecht, ondanks 
het feit dat een tiental grote trawlers 
uit de vaart getrokken zijn. Wat zou 
het geweest zijn moesten deze sche
pen nog in de vaart blijven.

D E  J U IS T E  R E D E N E R IN G
Men moet het invoercontingent niet 

vaststellen in verhouding tot de vorige 
maanden en in verhouding tot feiten 
die uit de lucht gegrepen zijn, zoals 
het gebrek aan vis op de markt te 
Oostende ; de prijzen aan de kust be
wijzen genoeg dat er geen gebrek aan 
vis is. Wel integendeel, maar dan komt 
deze vis voort van de invoer.

Inderdaad de invoer gedurende de 
maand Februari moet «zeer gematigd» 
zijn. Maar door matig, verstaan we 
alleszins niet het contingent dat vo
rig jaar toegestaan werd onder nage
noeg dezelfde omstandigheden, met 
40 t.h. te laten overtreffen. Het Ver
bond der Belgische Zeevisserij is van 
mening dat er, gezien de omstandig
heden, GEEN ENKEL KGR . vis moet 

(Zie vervolg blz. 6)

Dhr. H. DEBRA  
ten grave gedragen
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E E N  K N A P  ZA KEN M A N  
tE N  E D E L  F IG U U R  IS  H EEN G EG A A N

Het is voor een ontzaglijke menigte 
dat Zaterdagvoormiddag, de heer H. 
Debra ten grave werd gedragen.

Al wat in de visserij en de vishandel 
naam heeft, was tegenwoordig om 
een laatste hulde te brengen aan hem, 
die niet alleen een pionier was van de 
visserij en vishandel aan de Oostkust, 
maar tevens een edel figuur, daar 
waar het er op aankwam zijn mede
mensen te helpen en te dienste te 
staan.

Onder de talrijke aanwezigen be
merkten we het volledig Schepencol
lege met de heer burgemeester de 
Gheldere, ere-gouverneur Baels, volks
vertegenwoordiger V. Sabbe,. de bur
gemeester van Blankenberge en ver
schillende gemeenteraadsleden, de he
ren J. en R. Bauwens van Oostende, 
Lambrecht van Brussel, hoofdwater
schout Carlier en de waterschouten 
Van Mol en Luyens, het Verbond der 
Belgische Zeevisserij, VEVO, Hand in 
Hand, de verschillende liberale vereni
gingen, talrijke redersvissers, vishan
delaars en vrienden.

In het sterfhuis werden achtereen
volgens lijkreden uitgesproken door de 
heren de Gheldere, burgemeester, na
mens het gemeentebestuur, de heer

TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij

van

H et N ieuw  V isscherijb lad 
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Mijnheer de Minister ! 
VlawL âiijft de

aaneutig.
Enkele maanden geleden kreeg de 

Directeur - Generaal van het Zeewe
zen opdracht maatregelen te overwe
gen tot saneren van het bedrijf.

Na twee vergaderingen zou verslag 
uitgebracht worden aan de Minister 
en kort daarop zouden gezonde maat
regelen getroffen worden.

Ernstige voorstellen werden gedaan. 
Maar tot op heden is van dit alles 
niets in huis gekcmen. Waarom ?

Wordt het geen hoog tijd dat ook 
ook aan deze comedie een einde ge
steld worde ?

Met beloften is de visserij niets. Of 
moet ze in slaap gewiegd worden tot 
de ex-Duitse treilers aan één rederij 
verkocht zi’n ?

Alleen daden tellen ! Waarop wacht 
men ?

Gobert, namens de redersvereniging 
Hand in Hand, volksvertegenwoordiger 
Sabbe, namens de liberale landsraad, 
Maerten, namens het liberaal arron- 
dissementsverbond.

•  ■ •

R E D E  VAN B U R G E M E E S T E R  
D E G H E L D E R E

Burgemeester Debra, bij monde 
van uw opvolger, komt het Gemeente
bestuur van Heist, van dat Heist, 
waarvoor gij zoveel over hadt en ook 
geheel de bevolking van Heist, die gij 
zo lief hadt, een laatste hulde bren
gen.

Henri Debra was een goede bur
gemeester, omdat hij steeds zijn hart 
liet spreken.

Henri Debra was een goede bur
ger. Deze titel verwierf hij niet met 
heldendaden als militair te plegen, 
maar wel door het feit ,dat hij aan 
zijn volk en aan zijn land onschatbare 
diensten bewees door zijn dagelijkse 
strijd voor de welstand van zijn mede
burgers, door de bloei van zijn indus
trie.

Henri Debra was een eerlijk en 
eenvoudig mens die door eenieder ge
ëerbiedigd werd, omdat hij minzaam 
met eenieder kon omgaan. Ais self- 
made-man, kan hij bogen op een 
schitterende loopbaan, doch hij bleef 
steeds eenvoudig.

Henri Debra was een baanbre
ker op sociaal gebied. Wie hij kende, 
kon bij hem aankloppen om werkelijk 
geholpen te worden; werk verschaffen 
en mensen ophelpen tot zelfstandige 
burgers, waren zijn grootste voldoe
ning.

Heer Debra, goede Burgemees
ter, flinke burger, edel hart, minzame 
medeburger, wij nemen afscheid van 
U, overtuigd dat uw heerlijke loop
baan thans „door de eeuwige rust bij 
de Schepper zal beloond worden.

Geachte familie, het Gemeen
tebestuur biedt Ued. nogmaals hare 
innige deelneming aan in die zware 
beproeving.

Mocht de verbintenis die we hier 
aangaan, de gedachte van de dierba
re afgestorvene steeds in ere te hou
den, een troost wezen.

D E B E G R A F E N IS P L E C H T IG H E ID
De liberale harmonie opent de 

stoet en speelt enkele treurmarchen. 
Daarna volgen schoolkinderen met 
talrijke prachtige kronen en bloemen
garven, waaronder we vooral die op
merken van het Verbond der Belgische 
Visserij, het Verbond der Kustvissers- 
reders, VEVO, de Zeemeermin.

Achter de lijkkoets volgen buiten de 
familieleden, de overheden met ere- 
gouverneur Baels en het schepencolle- 
gen van Heist. De lijkdienst in de kerk 
van Heist duurde tot 12,30 uur, waar
na honderden vrienden het stoffelijk 
overschot naar de gemeentelijke be
graafplaats volgden, waar een laatste 
groet werd gebracht aan iemand 
waarvan mag gezegd dat hij hart en 
geest ten dienste stelde van zijn mede

mensen.
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Is invoer nog langer 
wenselijk ?

Elke maand, rond de 15e kömt het 
vraagstuk van de invoer opnieuw ter 
sprake wanneer het contingent voor 
invoer gedurende de volgende maand 
moet vastgesteld worden.

Het is een heel vraagstuk.
Van rederszijde gezien, is het een

voudig op te lossen : stop de invoer en 
de visserij zal er wel bij varen.

De invoerders van hun kant trach
ten zoveel mogelijk te moeten invoe
ren, beroepen zich hierbij op de be
staande handelsakkoorden, op de be
voorrading van het land, enz...

De regering moet met alle wensen 
rekening houden en heef t zich boven
dien nog te houden aan de afgeslo
ten handelsakkoorden.

Wel hebben we vanwege onze rege
ring tijdelijk een betere inschikkelijk
heid bekomen voor alle vraagstukken 
welke de visserij aanbelangen en kan 
het Verbond, waar het nodig is, zijn 
woordje plaatsen. Wel mogen we ver
wachten dat, bij het afsluiten van 
nieuwe handelsakkoorden waarbij in
voer van vis voorzien wordt, het Ver
bond der Belgische Zeevisserij zal ge
raadpleegd worden, maar intussen 
staan we met de bestaande handels
akkoorden en moeten we deze last zo
veel mogelijk trachten te verdelen.

Vorig jaar bestond de commissie van 
invoer tussen reders en invoerders 
nog. Wat deze commissie betekende 
hebben de feiten ons geleerd Nadat 
beide partijen hun zeg hadden gedaan 
en uiteindelijk tot een overeenkomst 
kwamen om een voorstel te doen, werd 
vastgesteld dat deze overeenkomst 
niet gevolgd werd : in Februari 1949 
werd 200.000 kgr. vis toegalaten, in 
werkelijkheid werden 495.000 kgr. vis 
ingevoerd. De gevolgen op de markt 
lieten niet op zich wachten en waar 
we toen stonden met een overproduc
tie, hebben de reders er alles van ge
voeld.

We mogen ons geen tweede keer 
laten foppen. Vorig jaar meenden we

De premies 
voor oorlogsrisico

Er zijn veel reders die ons de vraag 
stellen of ze nu nog premies moeten 
betalen en anderen verkeren in de 
waan dat deze niet verminderd zijn. 
De postbode heeft overal kwijtingen 
aangeboden voor betaling van deze 
premie.

Deze bestaat uit een jaarlijks lid
geld en een premie. Het jaarlijks lid
geld werd op één per duizend vastge
steld van de waarde van het schip.

De jaarpremie is voor de vaartuigen 
van meér dan 30 Ton 1 per duizend en 
voor de kleinere 0,50 fr. per duizend.

Deze premie is dus. vergeleken bij 
vorig jaar, van de helft verminderd, 
daar ze nu ineens dient gestort voor 
een gans jaar, waar vorig jaar na zes 
maanden hetzelfde bedrag geïnd werd.

Het is nutteloos te beweren dat deze 
premie zou dienen afgeschaft.

Nog te veel oorlogsgevaar bestaat er 
óp zee om, al was het maar een gerin
ge premie prijs te geven.
. Elkeen doet dus best zijn premie te 
storten, zo hij het nog niet gedaan 
heeft.

T f r t i l e  a a t t a a & t  v a n  a ió  

g . e d u % e n d e  d e  m a a n d e n  
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de toestanden te kunnen verbeteren 
door een redelijke overeenkomst met 
de invoerders af te sluiten. We hebben 
te veel aan goede wil gehad.

Ook dit jaar laat de crisis zich op 
zijn scherpst voelen. De bewijzen ? 
Vergalijk maar eens de prijzen der 
markt der twee vorige weken. Waren 
ze de eerste week niet schitterend, de 
volgende week bleven ze nog dalen. De 
reders welke, vorige week gemarkt 
hebben zullen^’t wel aangevoeld heb
ben hoe erg het gesteld is. Voor ge
lijke vangsten..van dezelfde visgrond, 
waren de opbrengsten 50 tot 60 t.h. 
langer dan de vorige week.

Als we nu bemerken dat de prijs
daling hej, grootst was voor de ronde 
vissoorten(Kabeljauw, schelvis, kool- 
vis, enz...)., juist deze soorten weike 
gewoonlijk worden ingevoerd, dan is 
het overbodig het aantal ingevoerde 
kgr. vis te .kennen om te weten dat 
deze invoeçîiesprijzen aan de kust ge
drukt heeft.
Voor de maand ̂ Januari was een con

tingent vastgesteld.van 380 Ton, waar
van 200 Ton uit Denemarken. Het is 
bijna zeker dat deze 200 Ton volledig 
uitgeput zijn gewe.est’-

Maar we vragen ons dan terecht af 
waar we naartoe gaan. Voor de maand 
Februari zijn nog grotere aanvoeren, 
vooral van ronde vis, te verwachten. 
We mogen niet verwachten dat het 
verbruik deze maand zal stijgen. De 
vasten begint pas op het einde van 
Februari. Bijgsvolg^is er maar één op 
lossing om uit het slop te geraken : 
a.le invoer gedurende de maand Fe
bruari stop te zetten. Dit is trouwens 
het voorstel dat thans door het V.B.Z.
a.an de bevoegde diensten werd ge
daan.

In aanmerking genomen de slechte 
toestanden op de markten aan de 
kust, kan het VBZ niet langer de ver
antwoordelijkheid nemen nog vis te 
laten invoeren zolang het verbruik 
niet toegenomen is en zolang er gro
tere aanyoer aan de kust mag ver
wacht worden.

Uitvoer naar Engeland
In tegenstelling met de geruchten 

die de ronde doen mag vis worden uit
gevoerd tot 31 Maart 1950. Het ge
rucht als zou het contingent op 28 Jan. 
ten einde zijn is van alle grond ont
bloot.

Federatie 
zeelieden vàn

7 3Œ ÎO

1914-18 en 1940

Belgische 
de Oorlogen 
-45 Oostendt

B E T R E K K IN G  VAN H U LPM A TR O O S
Vergelijkend examen, met het Ne

derlands als voertaal, voor toelating 
tot de proeft,5jd in de betrekking van 
hulpmatrocs bij de zeegroep der kust 
te Oostende, afhangende van het Be
stuur van het Zeewezen.

Rangschikking der lauteaten, reke- 
ning^géhouden met de prioriteitsrech
ten door de wet van 3 Augustus 1919-
27 Mei 1947 toegekend.

1. Lams P.L., Zandvoorde; 2. Van- 
hoorén O .R., Brëdene ; 3. Pincket J.F., 
Sredene; 4. Lampo E.P.P., Heist-aan- 
Zee; 5. Corneille J.M. Oostende; 6. Ro- 
giers ;L.A. Vlrsstngen (Ned.); 7. Pau- 
wels M.A;, Oostehde; 8. Haeck, A.J. 
Oostende; 9. Goderis M.C.H., Veurne.

ZEEVAARTMEDAILLIE 1940-45 
Recntheoöenden welke hierna vol

gen, worden dringend verzocht; het 
brevet en medaillie te willen doen af
halen, in h€t lokaal café «Prms B  u- 
dewijn», Sc. Sebastiaanstraat', 22 te 
Oostende, eiken Donderdag in Februa
ri, doch zo spoedig mogelijk, tussen 4 
en 6 uur. Schriftelijke inlichtingen 
kunnen gezonden woiden, aan het a- 
dres, Jozef II straat, 19.

Achterblijvers welke vroeger door ’t 
rondschrijven werden verwittigd, wor
den nog een laatste kans gegeven bre
vet en medaillie af te halen.

ON GEKENDE ADRESSEN 
Baret te hechten aan het lint van 

het Zee-ereteken 1940-45, waarvan zij 
reeds drager zijn.

plaats en datum van geboorte 
PLOG  Julien, Zeebrugge 21-1-20; 
SERIE Kamiel, Brugge 18-4-21 ;

Baret te hechten aan het lint van 
het Zee-ereteken 1940-45* waarvan zij 
reeds drager zijn, ten posthumen titel 
VANDENABEELE R., Nieuwp 8-12-11 
vTANHOVE Richard. Heist 8-12-95;

RECHTHEBBENDEN 
SLOM M E Engel, Ad.nkerke 9-2-01; 
3R A C K X  Julien Oostende 14-12-10; 
COOr’MAN Frederik Oostende 12-11-93 
D ECKYN  August, Oostende 18-4-99; 
DE COÜSSEMAKER J. Nieuwp 5-2-90 
DECROP August, Nieuwpoort 23-7-11; 
DEDRIE Adoif, Blankenberge 4-12-18; 
DELBOL Robert Oostende 7-5-25; 
G ER ÏL  Saom, O.-Duinkerke 12-3-87;
G.ti*S Geraid, Adinkerke 12-12-99; 
M US Richard, Oostende 16-6-19; 
N IE R fN C K  Alfons Obstende 25-3-03; 
R i t ó X  Albert, Oostende 7-10-08;
SE VERY Jan, Oostende 4-12-92

Heren Reders, 
Vissers-Keders 

en Vishandelaars
Steunt het werk der Propaganda- 

commissie, bezorgt haar de nociig? 
m.ddelen om hare taak te vervullen.
Koopt haar propagandamateriaal eu 

verspreidt het onder uw kûeâMîe*-;
Een nieuw ?eceptenboekje1zcu moe

ten gedrukt worden, wij zouafes moe
ten in staat zijn, om de drie maanden, 
een nieuwe plakbrief uit te 'geven; 
daarom is het echter nodig; datjfeet 
nog in voo’-raad zijnde materiaal ge
plaatst wordt. -o ev~

Wie stuur o ons de eerste bestelling.
De kookboekjes worden geleverd aan 

250 fr. per honderd exemplaren; de 
plakbrieven aan 5 fr. per stuk .

Voldoende geldmiddelen zullen ons 
eveneens in staat stellen de pers te 
bewerken, filmen te doen maken, vis- 
weken te organiseren, enz. in een 
wcord een degelijke en ononderbro
ken propaganda te voeren voor de uit- 
bre ding onzer afzetgebieden.

STEUNT ONS NATIONAAL VISSE
RIJBEDRIJF 

Iedereen zal er wel bij varen ! !

Œ%(kèid$ong,eacMe?i in de ui&óevij

(in kgr) 
1948 :

Januari Februari
Kabeljauw 577.004 707.220
Rog 289.512 270.947
Pladijs 697.921 605.379
Schelvis 115.956 174.241
Tarbot 47 280 47.149
Tong 176.296 143.301
Wijting 539.148 293 816
Andere soorten 832.629 656 063

TOTAAL : 1.275.746 2.898.116
.. 1949 :
Kabeljauw van :

Noordzee 522 308 503.217
IJsland 256 650 243.230

Pladijs 440.451 409.902
Rog 410.141
Schelvis van ;

IJs’and 98.950 162.115
Noordzee 52804 77.769

Tarbot , .. „ V 46 021 46.406
Tong - ' 51 ~tsß( 159.956 207.583
W^ttng,93.00 370.848 .445.296
Andere soorten 1-072 624 1.670.980

TOTAAL ; 3.439.753 3.766 498
Bron : Nationale Eëderatiesvan het 

Visserijbedrijf, de Vishandel en  ̂■ de 
Visnijverheid. *«£hq jcJc sa :v na  

Uit deze statistiek blijkt dat, tijdens, 
de jaren 1948 en 1949, evenals de voor-e 
gaande jaren, de aanbrengstenFvoor d& 
maand Februari merkelijk hoger zijn 
dan gedurende de maand Januari, dit 
is vooral het geval vor de ronde vis
soorten (kabeljauw, schelvis, wijting, 
enz.)

BURCKE FefiyinA- matroos a.b. van 
0.215 «Marie Gaiftóle» is met rech
ter hand tussen dek.oper geraakt. 
Surcke moest geriëeskund!ge zorgen 
Ontvangen.

HIELEN FERNAND, matroos a.b. 
van 0.305 «François Musin» werd ge
prikt door staaldraad in rechter duim.
FLORENS Prosper, schipper a.b. van

0.331 «Nacin-e-Liliane-Josette» werd 
bij ophalen der korre aan rechter 
handpalm gekwetst door wire.
BEïS  Fernand, schipper a.b. van 0.115 
«Irma-Alice» hef ft een spierscheur in 

de lendsn o gelopen tijdens het bin
nenhalen der viskorre.

SCHALANDRYN Jan, machinist a. b. 
van 0.82 «Raymond» stond in de ma 
chinekamer toen het vaartuig in 
aanvaring kwam met de sleepboot

VI. VII. Door de schok kreeg de machi
nist de hefboom met volle kracht te
gen de borstkas. Lichte verwonding 
van het borstbeen met daarbij kneu 
zing van een paar ribben zal het 
slachtoffer enkele weken van de zee 
verwijderd houden.

VIAENE Roger, scheepsjongen aan b.

Cen maai çeâaa%
Een vriend-lezer van ons blad ont

ving het bezoek van een visser met 
een volle lading... snoeperijen.

Dat was het resultaat j,van eöh aan
koop, ten bedrage van 8*6 fr., zijnde 
het overschot van de boetekas van de 
ontbonden vogelpikclub «Royal Sove
reign»,; ©a 'wtoarvan d-e leden, allen 
jlvJssA'g?''Wsloféiï "M'aaen dé Ib'sron* 
ügjbïjeÂnet ë%!r§!t*b!ienk te bedanken; 
Alzo ’kfeej elk, 'jongetje 1 ' sina?sap« 
pel, 1 reep chocolade, 1 pak’e boabons 
en 1 grote wafel.

Werkelijk een prachttg gebaar en 
zeker het vermelden waard.

UTTERW U LG H E  Albert
Noord Gouwen (N.) 19-7-15; 

VANTHOURNHOUT G., Oost 19-12-10; 
VER KNOCKE Charles Oost. 24-2-98; 
VOLLEMAERE Victor, Oost. 17-6-07; 
ZONNEKEYN  Roland Oost. 1-11-25; 
KN OC K A ER T  André, Oostende 24-6-09 
BALLIEUL Désiré, Oost. 26-2-22; 
CALCOEN Karei, Adinkerke 6-1-98; 
DEBUF Filiep, Oostende 1-12-13; 
GONZALES Eugeen, Oostende 2-9-19; 
LAM BRECHT Karei, Adink. 1-10-91; 
LEOMTE Maurice, Oostende 12-6-03; 
POTTELANGIE Stanis. Koekel. 21-1-49 
RASSAERT Leon, Oostende 20-9-01; 
TITERICKX  Richard, Oost. 30-10-11; 
VANDENBROECK Pieter Oost. 2-11-06 
VAN HYFTE  Aimé, Le Havre, 1-3-16; 
VILAIN Pieter, Coatbtidge, 10-4-15.

£en andetzae.fi amtient fiel 

ui&aetßudß. in g.iate g-emeen- 

Acfiappwi en de gemeenten 

aan an& tand
De Propagandavereniging voor Vis

verbruik meldt ons :
De commissie heeft in de loop van 

het jaar 1949 een uitgebreid onderzoek 
in gesteld omtrent het visverbruik in 
de grote gemeenschappen -van het 
l^nd.

Thans stelt de commissie een volle
dig onderzoek in beo-éiiende het vis
verbruik en de organisatie van de vis
handel in al de gemeenten van het 
land; wij lichten ons in omtrent de 
economische toestand van de gemeen
ten, hare bevolking; de manier waar
op de lokale detailhandel georgani
seerd is; welke de behoeften zijn van 
de verbruikers; of de visbedeli.ig vol
doening geeft om, indien niet, de mid
delen op te zoeken hieraan te verhel
pen en nieuwe afzetgebieden te ope
nen.

De resultaten dezer onderzoekingen 
per provincie zullen verschijnen, aan 
de belanghebbende beroepsverenigin
gen medegedeeld wordea.

S,cHeep,aaa%t&eiueg,ing, de% 
haaen aan daóiende in 1949

Het havencomplex van Oostende 
mag wel als een der bedrijvigste in ons 
land genoemd worden.

Vo gende cijfers staveri zulks Overi
gens ten volle :
I. —  ZEESCHEPEN —  INGEVAREN

Staatspaketboten 553
Belg. Staatsschepen 826
Vreemde Staatsschepen 21 
Koopvardijschepen 521
Vissersvaartuigen 19.300
Yachten 355

II. —  UITGEVAREN  
BINNEjN SCHEPEN  

577
Wat de beweging der zeeschepen in 

de handelshaven betreft, kan deze sa
mengevat worden als volgt :

AANTAL SCHEPEN
Januari 64
Februari 45
Maart 43
April 28
Mei 37
Juni 72
Juli 84
Augustus 106
Septemoer 43
OktoQer 35
November 47
December 50

TOTAAL ; 654

van 0.278 «Jeanne» heeft bij het dra 
gen van een benne vis een spier
scheur in rug opgelopen.

BENTHEIN Roger, matroos a.b. van de
0.88 «Curie» werd gekwetst door gut 
mes bij het reinigen van vis. 

MEYERS Emiel, matroos a.b. van 0.5 
«Hubert - Gustaaf» is over wire ge
struikeld bij ’t lossen van de vangst 
in de haven van Duinke.'ke. Meyers 
viel met rechter hand op visp ank en 
heeft daardoor ontwrichting van de 
pols opgelopen.

VER BURGH  Alfons matroos a.b. van
0.46 «’t Zal wel gaan» heeft prik ge

kregen van scaaidraad in 1 nker hand 
LAUW ERS Oscar, machinist a.b. van

0.276 «Lucien-Christian» kreeg de 
zware sleutel op rechter voet gedu
rende de werkzaamheden aan de mo 
tor. Rug van gekwetste moest ver
zorgd worden.

SCHOTTENEîf Roger, matroos aan-b. 
van 0.121 «Monte Çarlo» stond op 
dek toen plots de losboom naar be
neden viel. Schotteney-, perd jhâ r.bijr 
aan rechter heup geraaisÿ-^gn vjiï: 
met hoofd tegen de scheepswand».'Ss 
nevens pijn in de lenden klaagt de 
matroos over een gezwollen heup
been wat de gang moeilijk maakt. 
Het slachtoffer zal ongeveer één 
maand werkonbekwaam zifrij 

ASPESLAGIC Józef, schipper fa.§. van
0.182 «Jean-Malie» is bij hot."reinigen 

van heV’Vaâïfuig uitgéflëdéÏÏ 
rechter schoutle^gevallen. AspesHtfgh 
za! wegenS-Piitwrichte scholitief‘drie
weken werkonbekwaam' iijir#?0 9 " 

EEREBOUDT André, iÿat'Æ.Qs1-a,.b. van 
ZjIlÄVfgebra -.,Ö«jg$éïuj§& Er in het 
jvfsruim uitgeglëdenjgp oprug géval- 

len L-.chte lendcnkneuzing.’
VIÄENE Roger, matroo? a.b. van O  331 

«Nadine - Liliane - Josette» werd in 
linker handpalm geprikt door vis
graat bij het sorteren van de vangst.

Dit vertegenwoordigt voor 1949 ver
geleken met de cijfers van verleden 
jaar :
a> een vermeerdering van 92 eenhe

den weze 16 t.h. 
b) een vermeerdering van 8.856 M.T. 

weze 5 t.h.
Deze verneugende vermeerdering 

zou zonder twijfel nog belangrijker 
geweest zijn indien :
1) De invoer van hout en andere ge

lijksoortige producten normaal 
had kunnen gescnieden.

2) Wij noch de stakingen in Groot- 
Brittannië noch deze in de Kort- 
njüse steenbakkerijen en pannefa- 
brieken hadden gekend en indien 
de moeilijkheden der deviezen niet 
bestonden.

Vergeleken met de cijfers van 1938 
betekent dat 79 t.h. in aantal en 50 t.h. 
tonnemaat.

Het verlies van 50 t.h. in tonnemaat 
is te wijten aan het feit dat de hout- 
invoerders hun handel hebben moe
ten herleiden tot 50 t.h. alsook aan 
het feit dat het, gezien de nog steeds 
bestaande treurige toestanden ge
schapen door de oorlog, onmogelijk is 
de nodige gronden en bijplaatsen toe 
te kennen aan Bunkerstaties en in
voerders van Poolse en Engelse kolen.

De haven van Oostende is de enige 
haven der Belgische kust die over dok
ken in diep water beschikt in dewelke 
zeeschepen kunnen gemeerd met een 
diepgang van 24 voet op 7,20 meter.

De huidige toestand der kaaimuren 
in het Hout- en Zwaaldck verplicht 
het Havenbestuur alle bedrijvigheid te 
concentreren in het vlotdok. De sehe- 
pen geladen met hout die nl. in het 
Hout- of Zwaaidok zouden dienen ge
lost, moeten nu gemeerd en gelost 
worden in het vlotdok.

Teneinde zu'ks mogelijk te maken 
moet er een zeker gedeelte achter
grond ter beschikking der houtinvoer- 
ders gesteld en dienden de vóóroorlog
se contracten met andere havenuittoat. 
ters ongezegd. . ‘ed "£=

Verschillende firma’s hebben ten 
andereren aanvraag ingedlend.tot het 
bekomen van een vaste stand- en lig
plaats in het vlotdok aan dewelke er 
dam ,'d03 h£iß',a® ^oestand geen1 gevolg 
kan EçggyfiQj worden. s ,yr £t W

Vódr Sé oorlog beschikten de hout- 
mïóércfêrs in hat hout-,,en zwaaidok 
over 1050 m. kaaimuur voorzien van

'MfSamïUfc

31.291 m2 overdëU.'jjrt-, 
huidige omstaâiÿfeljpîli 
zij echter maar over 31,. 
en 8 500 m2 loodsen. ^ppo):fv _ „  „  
stand bevinden zij zich in dè orunogè* 
ijkhéid hun bëdnjv.gheid tot het 

vóóroorlogs peil op te voeren en zien 
zich verplicht hun invoer tot 50 t.h.

van de vóóroorlogse te herleiden. De 
overige ladingen worden verscheept 
naar andere havens, zodat zelfs hout 
bestemd voor de heropbouw in West- 
Vlaanderen te Antwerpen of Gent ge
lost wordt.

Deze staat van zaken, tevens nadelig 
voor de plaatselijke handarbeiders, 
vertegenwoordigt voor het S:adsbe- 
stuur van Oostende een jaarlijks netto 
verlies van 500.000 fr. Het Stadsbe
stuur heeft kunnen bekomen dat, mits 
zekere toegevingen, contracten wer
de afgesloten voor het uitvoeren van 
cokes langs de haven van Oostende.

Zodra de kaaimuren in het Hout- en 
Zwaaidok zullen hersteld zijn en de 
brug aan de Tweebruggenstraat ver
nieuwd, zullen de houtschepen hun 
normale lig- en losplaats kunnen her
nemen en zal-er kunnen overgegaan 
tot het toestaan van vergunningen in 
het vlotdok aan andere firma’s. Sta- 
pelhuizen zullen kunnen Worden her
bouwd en nieuwe kranen geplaatst. De 
handelshaven van Oostende zal zijn 
vóóroorlogse faam en bedrijvigheid 
kunnen hernemen wanneer, in grote 
lijnen, de volgende werken zijn uitge
voerd :
1) De kaaimuren in het hout- en 

zwaaidok in hun vóóroorlogse toe
stand hersteld;

2) De benedenbrug aan de Sluis De- 
mey vernieuwd. I

3) De brug tussen vlot- en houtdok 
vernieuwd.

4) De 25.000 m2 stapelloodsen aan het 
hout- en zwaaidok herbouwd. I

5) De nieuwe handelsdokken terugge
bracht op het peil van - 4.50 m.

Eens in de vóóroorlogse toestand te
ruggebracht zal de haven van Oost
ende :
1) Het verkeer met Groot-Brittannië 

en de Noorderlanden merkelijk 
kunnen verbeteren. I

2) Haar plaats van le houtinvoerha- 
ven hernemen.

3) De bedrijvigheid van bunkerhaven 
hernemen.

4) Een groter invoer toelaten van te
legraafpalen, dwarsliggers, Engelse 
en Poolse kolen, Zweedse kasseien, 
enz... I

De bedrijvigheid der Handelshaven 
zou anderzijds voordelig kunnen beïn-i 
vloed worden door :
1) Het terugbrengen op het normaal 

peil van de vaart Oostende-Brugge.
2) Het bouwen in het plan van de in

dustrialisatie van de provincie 
West-Vlaanderen van de verbin- 
dingsvaart Roeselare-IJzer of Roe- 
selare-Torhout vaart Brugge-Oost- 
ende en de vaart Ieper-Komen.

Het is misschien ook niet van alle 
belang ontbloot er op te wijzen dat, 
buiten zijn commerciële rol de han- 
delshaven van Oostende insgelijks 
dient voor het meren en aanleggen 
van vreemde en Belgische oorlogsbo
dems alsook van eenheden van de 
Belgische Staatsmarine.

In de loop van 1949 deden 154 
dergelijke schepen de handelsdok
ken aan.

Opdat Oostende zijn- belangrijkheid 
als a an’ e ghaven voor grote yachtea ; 
kunne verhogen, <ftf|ne)}:. t
1) de kna’.muren der’ oude dokker. 

hersteld; '• ' : ;. 1
2) de oude ovde dokken gebracht öï 

hun normaal peil; ; . _ . *;
3) de nieuwe sluis gebouwd zoals voor

zien in het urbanisatieplan;
4) de brug tussen het le en 2e dok 

vervangen door een betere en gé- 
ëlectrificiërde brug.

N'e-.+êgenslaande de opgesomde moei
lijkheden en uit to voeren werken 
staat het echter vast dat Oostende, 
Kcn’ngin öer Badsteden tevens Ko
ningin is der Kusthavens.

Voteen'“%ij Jjtef. tenslotte aan toe 
Schépen 'EdeM 

e|Ujßir h|ÿ(à]MPi-tem Brcu ze^e^tiig 
bojgr-n on „ ^ ^  ‘'^ërsohaffl^^i^,;: wie: 
kënnis en bevoegdheid borg staan vóói 
een voorbeeldige uitbating van onze 
haven.
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Het vissen in de Belgische territoriale wateren
Men schrijft ons uit Zeeland :

Sedert enkele weken ondervinden 
Nederlandse vissers moeilijkheden 
langs de Belgische kust, wanneer zij, 
hetzij opzectelijk, hetzij per ongeluk 
bij slecht zicht of onjuiste koers, zich 
bevinden binnen de driemijlszone de-

geschatte waarde als borgstelling te men deze actie tegen de Nederlandse 
deponeren. Bij vrijspraak worden de vissers slechts wil bezigen als middel 
verkoopprijs der visvangst alsmede de om druk uit te oefenen. Indien dit in
netten teruggegeven. De wet voorziet - derda ad de beweegredenen zijn, dan 
niet in het aan dg ketting leggen van behoren de Nederlandse vissers zich 
vissersschepen, tenzij deze de borg- aj te yr.agen of met een eventuele gro-

zer kustwateren. Ook in vorige jaren stelling niet kunnen betalen, terwijl tere bfWegingsvrijhe d in de driemijls-
zijn wel eens enke.e vissersschepen 
die visten binnen de driemijls-zone 
aangehouden en opgebracht, doch het 
scherpe toezicht, zoals dit nu wordt 
uitgeoefend door de Belgische kust- 
wacnt, heeft onder de vissers reacties 
veroorzaakt.

Zoals vrij algemeen bekend is heb
ben de landen rond de Noordzee voor 
de visserij hun kustwateren voor de 
eigen vissers gereserveerd. Dit is ge 
sch ed bij een op 6 Mei 1382 te 
’s Gravenhage gesloten overeenkomst 
tussen Nederland, Belgie, Denemar
ken, Duitsland, Frankrijk en Engeland 
België heeft met een wet van 1891 en 
Neder.and met een wet van 1889 rege
len vastgesteld met betrekking tot het 
vissen van vreemde vissersvaartuigen 
in de territoriale wateren dezer lan
den. Alhoewel over de vaststelling der

evenmin wordt gesproken over het zone of zelfs met een algehele vrijheid
van yissen, zo dit al bereikbaar ware, 
een overeenkomst moet worden nage- 
streefd: Nogmaals zij vastgesteld, dat 
over het recht tot uitvoering van de 
hand-? lsovereenkomst in dit artikel 
niet kan worden gezegd, dat België

verbeurd verk aren van schepen. De 
betrekkelijk lage borgsom vindt zijn 
oorzaak in de reeds oude wet; niette
min kan in de scnatting van het vis
tuig bij opzet tot zware straffen vol
doende ruimte worden gevonden om
hoge bedragen aan franken te eisen, met deze actie maar een pover m'ddel 

Soortgelijke bepalingen gelden ook in handen heeft genomen. Ten eerste 
voor Nederland. . is de ijle haringvisserij van korte duur 

Wat is de oorzaak dat België thans en ten tweede wordt in de regel slechts 
zo streng optreedt ? Men acht de hou- in het begin van het seizoen, d.i. De- 
ding van de Nederlandse autoriteiten cember, alleen haring gevangen in de 
inzake de invoer van Belgische visse- territoriale wateren. Het vorige sei- 
rijt.roducten naar men zegt onaanne- zoen is verreweg de meeste haring ge- 
meliju. Men heeft ook garnalen wil- vangen (van de tweede helft van De
len vissen in de Nederlandse territo- cember af) ter hoogte van de Belgi- 
riale wateren in de zomer van 1949, en sche en Nederlandse kust, buiten de 
deze transito willen doorvoeren naar territoriale wateren en de strook gele- 
België. Dat is geweigerd. En als tegen- Sen tussen de Middelkerke Bank en de

___ __________ _____ maatregel wil men nu blijkoaar trach- boeI H K  4, iangs de Oostendse Bank,
driemijls-zone in verschillende landen te de ijle haringvisserij te bemoeilij- Wenduine Bank, de Wandelaar en de
verschillende opvattingen bestaan ken. boe'en H K  1, H K  2 en H K  3. Zelfs door
(Noorwegen eist bijvoorbeeld een zone Zonder nader in te gaan op de han- ° e Belgische visserijvloot is 70 t.h. ge-
van 4 mijlen op) vormt dit punt al- delsakkoorden tussen Nederland en vangen van de totale aanvoer buiten
thans hier geen moeilijkheid. Verbo- België moet nu toch de vraag worden ° e terr’toriale wateren, volgens een
den is het te vangen of de poging tot gesteld of het juist is, dat België, na mededeling van de Belgische visserij-
vangen van vis, week- of schaaldieren, jarenlang praktisch niet op de hand- exPert Ch. Gillis. Bovendien, wat zou
binnen de drie mijlen uit de laagwa- having der territoriale grens ten op- ?*!.Yan ru mte op de visgronden over-
teriijn. Gedurende zijn verblijf in de zichte van Nederlandse vissers te heb- hhj ven, als in de smalle en korte
Belgische wateren moet ieder vreemd ben gelet, thans dit middel gaat ge- kustwateren van België, waar dan ha-
schip zijn vistuigen aan boord hebben, bruiken om druk uit te oefenen op de rmg wordt gevangen, de gehele Bel-
terwijl de vereiste scheepspapieren Nederlandse autoriteiten. Deze wet op ®llSC, ®°t én nog een 200 Neder-

d-e visserij in de territoriale wateren is schepen zouden mogen vissen ?
toch nimmer uitgevaardigd om te Erkend moet worden dat ook op vis-
worden gebruikt als een economisch ser’jgebied met onze goede buur naar
wapen ? Een wet is wet, en wat België €en , zo m°gelijke verstandhouding
nu doet, deze wet naar believen toe- nioet worden gestreefd. De Nederland-
passen, is hoogst merkwaardig. Beter vissers willen niets liever, maar de

aan boord moeten kunnen worden ge 
toond. Ieder vaartuig wordt echter 
niet daarheen gebracht of wordt er 
niet langer opgehouden tegen depone- 
ring van een borgstelling van 600 fr. 
De eventueel aangetroffen visvangst
wordt in beslag genomen en openbaar ware het, als België dan gerechtvaar- Belgische vissers moeten weten, dat
verkocht, terwijl de werktuigen even
eens in beslag kunnen worden geno
men, tenzij de overtreder in staat is de

Schadegevallen
S C H R O E FS C H A D E

De N 807 van mevr. Schoelaert en E. 
Verleene liep bij het binnenlopen van 
de haven van Nieuwpoort schade op 
aan de schroef, waarschijnlijk door 
het slaan cp een zich onder water be
vindend hard voorwerp.

De N.726 van Brackman Julien op 
visvangst ter hoogte van Duinkerke, 
stelde vast dat de schrcef beschadigd 
was, tegenvolge van het slaan op een 
zich onder water bevindend onzicht
baar voorwerp. Hierdoor werd de N.726 
opgesleept door de N.725.

De N.776 van reder René Neyt, be
rokkende in de haven van Nieuwpoort 
schade aan de N.733 van reder A. Cal- 
coen en mevr. Nyville. Deze schade is 
nogal aanzienlijk.

De N.776 was niet verzekerd.

De 0.339 «Luc» van de Rij Flandria 
ls bi.’ het achtëruitslaan en door het 
plotseling stilvallen van de motor met 
de achtersteven op de achterspiegel 
van de 0.318 «Belgain Salier» geko
men waardoor deze tegen de 0.165 
botste, welke aan de nieuwe vismijn 
gereed lag om te lossen, waardoor 
laatstgenoemd vaartuig schade op
liep.

De N.801 van Frans Huysseune wel
ke ter visvangst was ter hoogte van de 
W-Kust op ongeveer 3 mijl N.E. van 
Kales, werd met beschadigde schroef
as, opgesleept naar de dichtstbijgele
gen haven Kales door de N.806 van de
zelfde eigenaar. Daar de herstelling 
daar niet kon geschieden werd het 
schip vandaar naar Oostende gesleept 
door de 0.288.

digde bezwaren zegt te hebben, de 
normale weg der handelsbesprekingen 
vo.gde. Daar dienen moeilijkheden te 
worden besproken en op gelost.

Het is bovendien in visserijkringen 
in België bekend, dat in het vorige 
seizoen reeds gesproken is over de mo
gelijkheid van een overeenkomst tot 
het vissen in de Belgische driemijls
zone door Nederlandse vissersvaar
tuigen, op soortgelijke wijze als er 
reeds een overeenkomst bestaat tussen 
België en Frankrijk. De uitkomst van 
deze informaties bleek toen echter 
tenslotte teleurstellend en het uitzicht 
op een gunstige oplossing ook voor de 
toekomst uiterst onzeker. Van Belgi
sche zijde werd namelijk naar voren 
gebracht, dat een beslissing in een 
dergelijke overeenkomst tussen België 
en Nederland slechts kan worden ge
nomen in nauw overleg met het mini
sterie van Buitenlandse Zaken van 
België, aangezien er grensmoeilijkhe- 
den bestaan inzake de Wielingen, het 
bekende vaarwa;er naar Vlissingen 
en Antwerpen. Al sedert 1948 bestaat 
er tussen Nederland en België princi
pieel verschil van mening over de zgn. 
Wielingen-kwestie, welke verhindert, 
dat het tussen de beide landen ooit 
gekomen is tot een herziening van 
het tractaat van 1839. En hiermede 
ziet men tegelijk de schier onoverko
melijke moeilijkheid om tot een over
eenkomst te geraken voor het vissen 
in eikaars territoriale wateren, omdat 
de Wielingen-kwestie in de weg zal 
blijven staan, wanneer althans België 
zijn principiële standpunt blijft hand
haven.

Het bevreemdt dus te meer, dat er 
nu actie wordt gevoerd door visserij
kringen tot wering van Nederlandse 
vissers, waarbij min of meer wordt ge
suggereerd dat bij een meer tegemoet
komende houding inzake handelsover- 
eënkomsten soepeler kan worden op
getreden, terwijl anderzijds Bèlgië of
ficieel het standpunt inneemt dat 
eerst de Wielingen-kwestie moet wor
den opgelost.

De indruk ontstaat derhalve, dat

zij praktisch geen invloed kunnen uit
oefenen op het handels-politieke be
leid van de Nederlandse Overheid. B ;j 
handelsbesprekingen behoren tot de 
handelsdelegaties nimmer vissers of 
hun vertegenwoordigers en bijgevolg 
kunnen zij ook geen verantwoordelijk
heid dragen.

De Belgische taktiek vindt hier geen 
waardering.

Opzoekingen naar 
vermiste vaartuigen

Dcor volksvertegenwoordiger Piers 
werd aan dhr Minister van Verkeers
wezen de v®lgende vraag gesteld :

«Ik weet hoe ontroerd U geweest zijt 
bij het vernemen van het droevig 
nieuws van het vergaan, na zoveel an
dere schepen, van de 0.304 «Laer- 
mans». Ik weet dat U bekommerd zijt 
oxn het lot van deze visserij families, 
welke nu in zware rouw gedompeld 
zijn.

Ter gelegenheid van deze nieuwe 
ramp, zou ik U willen vragen welke 
maatregelen er voorzien werden om 
zo spoed g mogelijk hulp te bieden 
met alie moderne middelen waarover 
wij thans beschikken, aan een schip 
welke in gevaar is of vermist wordt.

Is het nodige gedaan om onmiddel

gelijks telefonisch in verbinding met 
het hoofdbestuur van het Zeewezen te 
Brussel, en verstrekt dit al de gege
vens welke het opsporen per vliegtuig 
kunnen vergemakkelijken.

De vreemde zeevaartoverheden wor
den terzelfder tijd verzocht de inlich
tingen te bezorgen welke zij mochten 
kunnen inwinnen.

n e ; Bes.uur van het Zeewezen stelt 
z’ch telefonisch in verbinding met de 
militaire luchtvaart om opsporingen 
per vliegtuig te doen inrichten.

Het visserijwachtschip stevent even
eens naar de vermoedelijke plaats van 
het ongeval, voor zover het daarvan 
niet al te ver verwijderd is.

Van de andere kant is er een inter
nationale samenwerk ng ingericht met

lijk, zoncer kostelijke uren te verlie- het doel hulp te verlenen aan de bo
zen, het visserijwachtschip, al de 
schepen die in zee zijn alsook de vlieg
velden, de onze en de  van de omlig
gende landen in werking te brengen 
om nulp ce bieden ? Kan de Zeemacht 
optreden ?

Ter gelegenheid van de ramp van 
de 0.304 werd door uw tussenkomst 
voor de eerste maal. een vliegtuig ge

ven de zee vermiste vliegtuigen.
België maakt deel uit van die orga

nisatie en zal voortaan zijn bedrijvig
heid ten dienste van de zeevisserij 
stellen.

De vergoedingen welke toekomen 
aan de rechthebbenden van de slacht
offers aan boord van een vissersvaar- 
tu'g dat bij gebrek aan tijdingen als 
verleren wordt beschouwd, mogen

richten, al de vliegvelden zouden ge-
alerteerd worden en met talrijke dag der laats, e tijdingen (art 5 van de 

wet op de ongevallen overkomen aan

S I S "  S S T “neer<le op“ e-
Te d;er gelegenheid zou ik U  willen 

vragen aan te dringen bij de dienst 
^er pensioenen opdat de ongelukkige 
familieleden zo spoedig mogelijk dat
gene ontvangen waarop ze recht heb
ben.»

Het antwoord vàn de minister luidt 
als volgt

ken zijn, zullen de vergoedingen be
taald worden door tussenkomst van dë 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zee
visserij te Oostende.»

NOTA DER REDACTIE : De Ge
meenschappelijke Kas heeft dit reeds 
altijd gedaan en waar het gevallen 
gold van arme families, werden aan de

«De vroeger ten deze uitgevaardigde nabestaanden zelfs voorschotten toe- 
vcorschriften werden nader omschre- gekend. _____________________________
ven; zij kunnen samengevat worden 
als volgt :

Zodra de waterschout door de re
der, met tussenkomst van Radio-Oost- 
ende, of door het visserijwachtschip 
er van verwittigd is dat er ongerust
heid heerst over ’t lor, van ’n schip of 
dat een schip in nood verkeert, waar
schuwt hij, door tussenkemst van Ra- 
dio-Oostende, de schippers van al de 
schepen die zich in zee bevinden, en 
verzoekt hen tevens onmiddellijk al 
de feiten te melden waarvan zi.' ken
nis mochten hebben. Hij stelt z'ch ins-

Toekennen van pensioen
Door volksvertegenwoordiger De 

Kinder werd aan dhr Minister van 
Verkeerswezen, volgende vraag ge
steld :

«Het is dhr minister zeker bekend 
dat aan de zeelieden ter koopvaardij, 
van af hun 60 jaar ouderdom, een toe
lage toegekend wordt van 50 fr. per 
maand gemonsterde vaartijd, vol
bracht in één of beide van de laatste 
oorlogen.

Deze toelage wordt aanvullingspen- 
sioen genoemd en wordt uitbetaald 
door de Hulp- en Voorzorgskas der zee
varenden onder Belgische vlag.

Deze uitbetaling geschiedt ingevol
ge de nieuwe regeling der pensioenen 
voor oude zeelieden, regeling welke 
echter nog niet door een Regentbesluit 
werd bekrachtigd.

Naar men mij mededeelt, schijnt 
uw administratie er mede in te stem
men dat een zelfde aanvullingspen- 
sicen zou worden uitbetaald aan het 
varend personeel van het Beheer van 
het Zeewezen en aan de vissers die de
zelfde pregtaties leverden gedurende 
1914-1918 e nl940-1944.

Naar het schijnt wordt echter ge
wacht op het verschijnen van het be-

werden benadeligd en dat bovendien 
de meesten hunner slechts enkele Ja
ren van dit aanvullingspensioen zullen 
kunnen genieten, zou ik graag van de 
heer minister vernemen of hij niet 
overweegt een regeling te hunnen 
voordele te treffen in een nabije toe
komst.»

Het antwoord van de minister luidt 
als volgt :

K O O P V A A R D IJ

De zeelieden der koopvaardij ont
vangen inderdaad, van hun 60 jaar af, 
een pensioentoelage van 50 fr. per 
maand vaart aan boord van Belgische 
of geallieerde koopvaardijschepen tus
sen 1 April 1915 en 11 November 1918, 
of Mei 1940 en 15 Augustus 1945. De 
vaart onder geallieerde vlag komt in 
aanmerking voor zover de zeeman tij
dens deze vaart in de Hulp- en Voor- 
zorgkas voor Zeevarenden ender Bel
gische vlag heeft bijgedragen .

Deze jaarlijkse toelage wordt ver
leend als aanvullend pensioen en 
wordt gedragen door de Hulp- en Voor
zorgskas in welke al de zeelieden der 
Belgische koopvaardij verplicht bij-

« Aan de Onbekende
Voor de oprichtirg van liet

Reeds herhaalde malen hebben we heugt ons te kunnen mededelen dat zicht op zee is er uitnemend 
er de nar'ruk op geiegd dat het e<:n een bestuurscomité werd gevormd zeemannen welke de haven a

sluit dat de regel5ng voor de koopvaar- ^ ^ ^ u Ä m s l e n ^ o e n  V6Stiglng 
dij getroffen moet bekrachtigen om an nun ouaeraomspens oen.

ook deze zeelieden dit klein voordeel T e e v ic e e o i  i
toe te kennen. Z E E V IS S E R IJ

Gezien de grote diensten door deze voor de zeelieden ter visserij wordt 
lieden bewezen en rekening houdend net toekennen van een dergelijke 
dat zij voer wat betreft gage tijdens toelage overwogen. Gezien door deze 
de voorgaande oorlogen onbetwistbaar zeelieden geen autonome pensioenkas

■”— ----  in dat domein bestaat, ligt het in de
bedoeling van het departement de toe
kenning van een soortgelijke toelage 
in het kader van een speoale wetge
ving wat betreft de ouderdomspensioe
nen van de zeevissers, te vcorz'en. De
ze laatsten zijn nog steeds onderwor
pen aan de algemene wet op de ouder
domspensioenen, waarbij een der ge
lijke bijkomende toelage niet voorzien 
wordt.

EN TO C H ...
K O M T  EEN S  UW  B E U R T

een der grote loten te  w innen

bij de

Koloniale Loterij
90 loten van 10.000 
15 loten van 20.000 
12 loten van 50.000 
12 loten van  100.000 

dirie van een k w a rt m illioen 
twee van een h a lf  m illioen 
EEN  VAN EEN  M ILLIIO EN

EEN  VAN T W E E  EN EEN  H A LF  
M IL L IO E N

Het b ilje t 100 fr. —
Het tiende 11 f r .

T R E K K IN G  T E  B R U S S E L
op Zaterdag  4 Feb ru ari

(143>

W .

Câti&tine  R  0  0  S  E

P .V .B .A .
V ISM IJN  131-132

OO STEN D E
T E L  720.13 

713t4 (p rivé ) 118) 
H.R. 215 —
A LLE SO ORTEN  Z EEV IS  
IN VO ER —  U ITV O ER

llllllllllllllllllllllllülllllllllllllllinnillfl!!

Zeeman
Monument

»

die op zet hun leven iieten hetzij in nument» 
•'orlogsüjd, hetzij bij de eenvou<i;!äe 
uitoefening van zeemansberoe.-), het/ij 
op do koopvnatdij, hetzi; in de visserij, 
hetzij in P tatsdienst.

Zijn zij immers niet allen zonen van 
dezelfde zee ? Werden ze niet allen

en alle
_ - ..... ........................ ....... ...... ......  .................  ... ........ ............ aandoen

blaam is voor een sta J als Oostende dat zich bijzonder met dit probleem zullen het gedenkteken kunnen zien 
geen gedenkteken te bezigen dat ge- inlaat. en groeten.
wijd is aan de nagedachtenis van hen Het «Conrté voor het Zeemansmo- Langen tijd vreesde men ervoor dat

hield een persconferentie <jeze uitmuntende standplaats voor ’t 
waarin de oprichting van voernoemd monument zou verloren gaan doch nu 
Comité werd aangekondigd. Het Mo- blijkt alles definitief in kannen en 
nument dat men zinnens is op te rich- kruiken zodat ’t geen twijfel lijdt dat 
ten zal betiteld worden «Aan de Onbe- het monument «Aan de Onbekende 
kende Zeeman» Het woord «onbekend» zeeman» op de plaats van de vlagge- 

ur1Cu u ^ «  ‘ m  %■ " dient echter niet opgevat als hebben- 7ai verri’zen
dreven dier hetzelfde variangra naar de de!5elfde betekenis als de «Onbeken- St° f  V ® ,  vanlllt
de eindeloze horizonten •. Was d-- zee de soldaat» te Brussel maar beduidt : Ten slotte kunnen we ook vanuit 
niet jarenlar g hun gem*>enscnaf: . . k de ongewaardeerde, ongeachte, zee- toeristisch standpunt gezien deze 
arbeidsveld er zonken ze niet allpn in man plaats als aangewezen beschouwen er
dit zelfde onmetelijke ,jraf ? ' ‘ ........................ '' 1

Tot ware schande van onze stad 
moest men, na de plechtige dienst
voor de vermisten van de 0.304, aan - ___________________________________
dhr minister Segers mededelen dat vlaggestok (oude vuurtoren) de ’deale ter dat een indruk nalaat op voor-
Oostende geen monument voor de zee- plaats is voor oprichting van dit mo- bMgangers en toeristen.
lieden had zodat men zich verplicht nument. Het is daar dat de oude vis- . .
*ag de prachtige bloemengarven en sers vroeger en nu nog steeds ’s mor- Wensen we ten slotte de nn. Lauwe- 
kransen neer te leggen aan het Mo- gens de zee en het weder verkennen, reyns O., voorzitter en Van Outryve, 
nument der Gesneuvelde Oostendena- en voor velen hebben ze een dag n^et secretaris van het comité, 
ren Thans blijkt eindelijk een kente- geleefd wanneer ze niet even tot aan het beste toe met hun lofwaardige ac- 
ring te zullen Intreden en h et ver- dé «vlaggestok» zijn geweest. Het uit- tie ten voordele van onze zeelieden.

nochtans op wijzend dat de ligging zal 
eisen dat het Monument geen banaal 

„  , , J zuiltje met een kroontje weze, doch
Men is algemeen van mening dat de gedenkteken met artistiek karak-

Ine'e’est.nlr fmirlp vniirtnrpn'» rie irlpnlo ^__j _ a ______r>r. -un n r .

D E V L A G G E S T O K , ID E A L E  P L A A T S

S T A A T S M A R IN E
a ) D iensten b ij de koopvaard ij.
De Staatszeelieden die gedurende de 

eerste wereldoorlog bij de koopvaardij 
hebben gevaren, hebben in de Hulp
en Voorzorgkas voor zeevarenden bij
gedragen; zij genieten b'j gevolg, de 
aan die aansluiting verbonden voorde
len : pensioen en toelage van 50 fr.

b) D iensten b ij de S ta a t.
Tijdens de tweede oorlog is er niet

voor rekening van de Staat gevaren; 
wat de tijdens de eerste oorlog aan de 
Staat cp zee bewezen diensten betreft, 
deze kwestie wordt onderzocht.

*  i ' W V W W i » v v .w V W W ^ A /V ',

. (15) V E R K O O P  i

! Schrijf- en Rekenmachines !
S Onderhoud en herstelling ter 

plaatse

I A ’ V A N D E R N O O T
( Maria Theresiastraat, 16,
I O O STEN D E —  Tel. 72.113 \
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Salon
der maririeschilders 

te Brussel
Van 4 tot en met 19 Maart 1950 zal 

in het Paleis van Schone Kunsten te 
Brussel, het XlVe Salon der Marine 
Schilders worden gehouden.

Men doet bercep op de bereidw'llige 
steun van milde schenkers om van de
ze tentoonstelling een grote artistieke 
gebeurtenis te maken.

Buiten de werken der leden van de 
vereniging zal een speciale plaats wor
den voorbehouden aan de vier onder 
hen : A. Proost, H. Logelain, J. Mi
chaux en J. Maes.

Een zaal zal worden voorbehouden 
voor de werken van wijlen de grote 
Oostendse schilder baron James En- 
sor.

Het comité doet beroep op de ge
waardeerde medewerking tot het w el* 
gelukken van deze man'festatie met, 
zoals elk jaar, een storting als onder
steunend lid op postcheckrekening te 
willen doen. Een inschrijving van 
TW EE HONDERD VIJFTIG FRANK 
(250 fr.) geeft dit jaar, recht op een 
ets (eau-forte) van een onzer beste 
schilders Léon De Vos.

Aandacht wordt gevestigd op de 
jaarlijkse tombcla. Schilderijen, aqua
rellen, etsen, litohos en studiën zullen 
het geheel der prijzen uitmaken, welke 
door trekk'ng zullen worden toegewe
zen aan de houders der uitgekomen 
winnende nummers. De prijf is TIEN 
FRANK per biljet; een boekje bevat 
20 nummers.



2 HET NIEUW  VISSCHEftifBLAD Vrijdag 27 Januari 1949

Nationale Federatie van het visserijbedrijf, de Vishandel en de Visnijverheid

24ste Vergadering van de Beheerraad
De vergadering werd gehouden op 

Vrijdag, 13 Januari 1950, te 10 uur, ten 
zetel van de Nationa.e Federatie, Wa- 
terlcolaan, 11, Brussel, onder voorzit
terschap van dhr L.P.H. Crop, voor
zitter.

Tegenwoordig :
De hh L.P.H. DECROP, voorzitter, H. 

VAN DEN BEMDEN, ondervoorzitter, 
A LAMBRECHTS, A. VAN DEN ABEE- 
LE, A. CREKILLIE, R. HALEWIJCK, 
leden van de Beheerraad: A. BLONDE,
H. LAMBREGT, ten consultatieven ti
tel; J. VAN THILLO, algemeen secre
taris, en voor het Bestuur van het Zee
wezen, PLUYMERS en CARLIER.

Verontschuld igd  :
De hh G. MOREL, ondervoorzitter; 

OVERZIER, CORNEILLIE en DEBRA 
leden van de Beheerraad.

Alvorens over te gaan tot de dagor
de wenst dhr VOORZITTER zi!n beste 
wensen van geluk'en voorspoed voor 
het nieuwe jaar over te maken.

Dhr BLONDE bedankt en verklaart 
dat hij en zijn twee collega’s van de 
middenslag- en kustvisserij steeds be
reid zijn de beheerraad met raad en 
daad bij te staan zolang de verhoudin
gen tussen Federatie en V.B.Z. niet ge
normaliseerd zijn.

Men gaat over tot de dagorde.

Dagrorde
G O E D K E U R IN G  VAN H E T  V E R S L A G  
D E R  V E R G A D E R IN G  VAN V R IJD A G ,

4 N O V EM B ER  1949

Op verzoek van dhr voorzitter geeft 
dhr Van Thillo lezing van de schrifte
lijke opmerkingen welke dienaan
gaande door de hh Van den Bernden 
en Van den Abeele werden geformu
leerd.

Besloten wordt deze opmerkingen in 
onderhavig verslag te acteren.

O P M E R K IN G E N  VAN 
D H R VAN DEN B EM D EN

Blz. 5, 2de par., 15e alinea : ...  «al
wat voor het gebruik in het land ver
eist is». Toevoegen ; «van vreemde 
vis».

Blz. 5, 3de par. Wijzigen : «De prij
zen aan de kust waren tot 33 fr., ge
stegen en ondanks deze toestand be
vond de groothandel zich zonder ver
gunningen door het laattijdig afleve
ren er van».

Blz. 5, laatste alnea. Het woord «in
stemming» aanvullen door «maar on
der de huidige slechte handelsomstan
digheden in geen geval voor een per
centage dat een vermindering van de 

-winst zou betekenen».

O P M E R K IN G E N  VAN 
D H R VAN DEN A B E E L E

Blz. 2, par. 4. Vervangen door : «Dhr 
Van den Abeele maakt er dhr voorzit
ter op attent dat tijdens de besprekin
gen in vorige vergadering gebleken is 
dat het ontstane geschil zich eigen
lijk gelokaliseerd heeft tot de middens 
der rederij en dit geschil dan ook 
daar dient opgelost; dat vanwege de 
visserijnijverheden en de handel niets 
tegen zijn beleid als voorzitter werd 
naar voor gebracht en dat vanwege 
de vertegenwoordigers dezer takken 
hem het vertrouwen behouden blijft».

Blz. 3, 1ste par., 5e alinea. De juiste 
tekst is ; «enerzijds wegens het uit
treden van het V.B.Z. uit de Nationale 
Federatie, zodat de actie niet op de al
gemeenheid kan steunen, anderzijds 
door de grote omwenteling veroor
zaakt door de devaluatie der landen die 
in het visbedrijf onze grote concurrent 
ten zijn, wat een gevoelige daling der 
visprijzen te weeg bracht, en er hier
door tijdelijk geen nieuwe sacrificies 
voor propagandasteun aan onze re
ders kon worden gevraagd. Dhr Van 
den Abeele blijft echter overtuigd....»

Blz. 5, par 4. De kwestie van de even- 
tuële taks op de ingevoerde vis werd 
door dhr Van den Abeele niet opge
worpen. Dit werd gedaan door dhr 
voorzitter, doch dhr Van den Abeele 
heeft hierop het volgende geant
woord ; «Ik heb reeds aan de Vereni
ging der Grossiers en Invoerders ge
vraagd of zij haar bijdrage zou verle
nen voor de te voeren propaganda en 
het antwoord was dat zij in principe 
hiermede akkoord was».

V O O R S T E L  T O T  O N M ID D E L L IJK E
H E R Z IE N IN G  VAN D E R E G E L IN G  

VAN D E H U ID IG E  
IJL E -H A R  IN G  V A N G S T  IN DE 

B E L G IS C H -F R A N S E  T E R R IT O R IA L E  
W A T E R E N

In verband met deze aangelegenheid 
wenst dhr VOORZITTER er aan te 
herinneren dat reeds op de vergade
ring van de beheerraad der Nationale 
Federatie van Vri’dag, 22 April 1949, 
door dhr, Biron, directeur van de 
Dienst der Zeevisserij, ernstig bezwaar 
werd gemaakt tegen de door het V.B.Z 
voorgestelde regeling.

Dhr Biron verklaarde in dit ver
band : «Et moet worden gevreesd dat, 
wanneer de haring zich weer zoals 
vroeger in de Franse territoriale wate
ren zou bev-'nden. onze ijle-haring- 
campagne een mislukking zou wor
den vermits een geringer aantal Bel
gische vaartuigen in de Franse wate
ren zouden worden toegelaten en daar
enboven een aanzienlijk deel van onze 
kleine schepen niet in staat zou zijn 
de verplaatsing te doen».

Dhr voorzitter brengt vervolgens in 
herinnering dat de technische argu
menten welke destijds werden aange
voerd om de middenslagvisserij uit te 
schakelen, op dezelfde vergadering 
van 22 April 11. door dhr Gilis werden 
weerlegd welke er in dit verband aan 
herinnerde dat vóór de oorlog, afge
zien van de campagne 1930-31, de ijle 
haring aanvoer integraal verzekerd 
werd door de kleine middenslagvisse
rij.

Ook dhr voorzitter zelf waarschuw
de destijds tegen de mogelijke ernsti
ge gevolgen van de beperking tot 120 
P.K., welke alleen door de Nationale 
Federatie werd gesteund omdat zoge
zegd middenslag- en kustvisserij op de-*'' 
ze beperking akkoord gingen.

Dhr HENRI LAM BERGT betreurt 
de toestanden waarvoor de midden
slagvisserij werd geplaatst. De ijle-ha- 
ringvangst behoort evenzeer, zon;et 
meer tot de middenslagvisserij dan 
tot de kleine kustvisserij. De midden- 
slagschepen beoefenden deze vangst 
tot aan de Somme. Het gaat niet op 
dat de middenslagvisserij thans bij 
slecht weer verplicht wordt verder ln 
zee te gaan, op straffe van werkloos 
te blijven. De vaartuigen van 150 tot 
200 P.K. moeten nu verder de zee op., 
waar zij het gevaar lopen verloren tê 
gaan. De schepen boven de 200 P.K. 
hebben gewoonlijk een drijfkracht 
van rond de 240 P.K. en kunnen zon
der veel bezwaar elders vissen, maar 
de grens tot 200 P.K. zou als een mi
nimum moeten worden beschouwd.

De kleine schepen tot 200 P.K. zijn 
nu verplicht op kabeljauw te gaan 
zodat zij de markt voor de grotere 
schepen nodeloos belasten door te gro
te aanvoer. Dhr Lambregt vraagt 
daarom met alle aandrang de terug
keer tot de grens van 200 P.K. voor de 
Belgische schepen in £le Franse terri
toriale wateren. Persoonlijk is hij 
steeds tegenstander geweest van de 
huidige regeling. De personen welke 
te Parijs de hu’dige regeling hebben 
verdedigd zijn uit de aard van de zaak 
niet op de hoogte van het probleem. 
De ene is een vertegenwoordiger van 
de hoogzeevisserij en de andere verde
digt uitsluitend de kust- en garnaal- 
visserij. De middenslagvisserij was op 
deze beslissende bespreking zelfs niet 
vertegenwoordigd. Dhr Lambregt 
vraagt met alle nadruk dat in de toe
komst bij dergelüke Frans-Belgische 
besprekingen de middenslagvisserij 
door mensen van ondervinding zou 
vertegenwoordigd werden. De toe
stand is nu zo dat we onze eigen rui
ten hebben ingeslagen. Spreker doet 
beroep op het Bestuur van het Zeewe
zen om de toestand alsnog in de mate 
van het mogel'jke te herstellen.

Dhr BLONDE spreekt in dezelfde 
geest. Hij meent dat, wanneer de mid
denslagvisserij te Parijs ver'egen- 
woOrdigd ware geweest de zaken wel
licht een ander verloop zouden hebben 
gehad.

Hij wijst er op dat de toestanden op 
de Franse kust totaal verschillen van 
die op de Belgische kust. Op onze kust 
treffen we een intensieve kust- en gar- 
naalvisserij. In Frankrijk is dit niet 
het geval. Ook dhr Blondé stelt een 
onmiddellijke herziening voor.

Teneinde echter bij de Fransen geen 
kwaad bloed te zetten en de toekomst 
voor onze ijle-haringvisserij niet in ge
vaar te brengen zou er geen discrimi
natie mogen zijn en de Fransen dus 
ook de mogelijkheid moeten gegeven 
worden in onze wateren tot 200 P.K. te 
gaan.

Dhr PLUYMERS wenst in het licht 
te stellen dat het niet de bedoeling is 
verantwoordelijkheden vast te stellen 
voor begane vergissingen doch Wel de 
redenen vast te leggen welke een on
middellijke herziening van de huidige 
regeling moeten motiveren. Het komt 
echter gewenst voor even de puntjes 
op de i te zetten. Op de vergadering 
van de beheerraad der Nationale Fe
deratie van 22 April 11. waren voor het 
V.B.Z. tegenwoordig de hh Vander Rol 
Bauwens, Rabaye en Vandenberghe.

Dhr Rabaye vertegenwoordigde de 
middenslagvisserij Niettegenstaande 
de waarschuwingen van dhr voorzit
ter der Federatie, dhr Biron en dhr Gi
lis werd het voorstel van het V.B.Z. - 
aanvaard Het Bestuur van het Zee
wezen nod'gde echter op de vergade
ring te Parijs niet alleen de vertegen
woordigers van het V.B.Z. uit, doch 
eveneens die van de handel en van de 
visverwerkende nijverheid, in de hoop 
dat hierdoor het treffen van schade
lijke schikkingen zou kunnen verme
den worden. De besprekingen te Parijs 
gingen echter door zonder vertegen
woordigers van de middenslagvisserij 
en zender vertegenwoordigers van 
handel en industrie.

Het besluit dat de haringvisse
rij in de wederzijdse territoriale wate
ren tot eenheden tot 120 P.K. beperkt 
is thans ter handtekening bij de Prins 
Regent. Het Bestuur van het Zeewezen 
zou thans meer substantieel wensen 
te worden ingelicht over de huidige si
tuatie op het stuk van de aanvoer en 
van de uitvoermogelijkheden, tene’n- 
de in het licht hiervan de toestand 
eventueel te herzien. Het akkoord met 
de Fransen belet ons in ieder geval 
niet tot 200 P.K. terug te keren, voor 
de eigen schepen in de eigen wateren. 
Het Bestuur van het Zeewezen is er 
van op de hoogte door mededelingen

in de dagbladen dat het VBZ ook ge
neigd is de regeling te herzien.

Tot op heden werd echter geen offi
cieel voorstel dienaangaande door het 
VBZ bij het Bestuur van het Zeewe
zen ingediend.
Dhr LAM BREGT resumeert als volgt 

de redenen welke pleiten voor onmid
dellijke herziening :
1. Onvoldoende aan voer
2. Middenslagschepen met te kleine 

P.K. zijn verplicht op kabeljauw
vangst te gaan

3. Deze kabeljauwvangst cefent druk 
u’t op de markt der hoogzeevisserij

4. De uitvoer van ijle haring naar 
Duitsland moet ten alle prijze wor
den opgevoerd.
Dhr CARLIER citeert vervolgens en

kele cijfers waaruit blijkt dat de aan
voer en de uitvoer tot op heden onbe
duidend waren.

Te Oostende werd er In de maand 
December aangevoerd 358.350 kgr. aan 
een gemiddelde prijs van 2,86 fr. Tot
11 Januari bedroeg de aanvoer te 
Oostende 295.920 kgr. De prijs schom
melde tussen 1,90 en 3 fr. De aanvoer 
te Nieuwpoort bedroeg gemiddeld 3000 
tot 4000 kgr. per dag en de prjs va
rieerde tussen 2,25 en 2,75 fr. De uit
voer naar Duitsland door de drie 
grootste exportfirma’s bedroeg tot en 
met 10 Januari slechts 192.050 kgr. 
Het aantal vangsten bedroeg in de 
maand December :
1. vaartuigen tot 120 P.K. - 318 vang

sten - 295.560 kgr. ;
2. vaartuigen boven 120 P.K. - 23 vang

sten - 63.790 kgr.

Dhr CARLIER drukt de vrees uit dat 
bij hogere a an voer de prijs af visser 
te laag zou vallen, te meer daar zou 
blijken dat de officiële prijs van 83 
dollar per ton niet zou gerespecteerd 
worden en dat de Deense en Zweedse 
concurrentie op de Duitse markt zich 
sterk doet gevoelen.

Dhr LAM BR EG T  meent dat deze 
vrees voor te lage prijzen ongegrond 
is. Veranderlne van de regeling zou 
slechts 10 à 15 schepen toevoegen en 
bovendien Is er export.

Dhr CREKILLIE spreekt in dezelfde 
geest. Er kan geen kwestie zijn van 
dumping. Het gevaar bestaat echter, 
als we dit Jaar niet in staat blijken 
aan Duitsland te leveren, dat de Fran
sen onze plaats zullen innemen. De 
Franse exporteurs krijgen 10 t.h. terug 
van d° S+aat (10 t.h. van de opbrengst 
in dëviezen) en het transport wordt 
hun waarschijnlijk ook vergoed. Maar 
D'i’^ h n d  wenst onze ijle haring. Als 
we 'n. gpbreke blijven zou dit door- 
s ec’s ê gevolgen kunnen hebben voor 
d oekemst van onze ijle haringvisse
rij.

Dhr BLONDE meent dat men in heel 
deze aangelegenheid te voorbarig is 
geweest. De beperking tot 120 P.K. was 
ëen flater. De vöcruitzlchten voor het 
seizoen waren slecht. De uitslagen van 
het volle harlngseizoen wezen dit aan. 
Men had dus ook voorzichtiger moeten 
te werk gaan bij het aangaan van ex- 
portkontrakten.

Dhr VOORZITTER meent het de
bat te kunnen samenvatten : De tak 
van onze visserij welke in de moeilijk- 
ste omstand’gheden verkeert is onge
twijfeld de middenslagvisserij. De 
kustvisserij zal gunstig beinvloed wor
den door de vrije export van garnaal 
naar Frankrijk. Ook het sprotseizoen 
had bevrediging kunnen geven we
gens de exportmogelijkheden naar 
Duitsland. Spijtig genoeg is het sei
zoen slecht uitgevallen. De midden
slagvisserij heeft vóir de oorlog onze 
ijle haringvisserij geschapen. Het is 
onze. plicht de middenslagvisserij te 
dezer zake te verdedigen.

In bepaalde omstand’gheden is zij 
alleen praktisch in de mogelijkheid de 
ijle haringvisserij te bedrijven. Deze 
omstandigheden bestonden vóór de 
oorlog, toen de ijle haring steeds in 
de Franse territoriale wateren ver
toefde. Ook thans is dit weer het ge
val.

Waarom dan de middenslagvisserij 
willens en wetens uitschakelen ?

Toen de ijle haringvisserij vrij was 
werd min of meer grote deelname van 
de schepen der middenslagvisserij aan 
de ijle haringvangst automatisch ge

regeld door de min of meer grote ren
tabiliteit en er was geen inzakking 
van de markt. De huidige regeling ver
bindt ons voor de Franse territoriale 
wateren. Laten wi; dus aan het Be
stuur van het Zeewezen vragen 1. on- 
middejüijk de beperking tot 120 P.K. 
in te trekken wat de Belgische territo
riale wateren betreft, en dit zowel 
voor de Franse als voor de Belgische 
schepen; 2. onmiddellijk onderhande- 
lingen aan te knopen met de Franse 
bevoegde autoriteiten om de beper
king waarvan onze middenslagsche- 
pen in de Franse territoriale wateren 
het slachtoffer zijn in te trekken door 
de P.K. in deze wateren voor onze 
schepen eveneens op 200 te brengen. 
Laten wij er tenslotte over waken dat 
voor de volgende seizoenen de midden
slagvisserij zowel bij de voorafgaande 
besprekingen in het Belgisch kader 
als bij de officiële besprekingen met 
de Fransen door mensen van onder
vinding zou vertegenwoordigd zijn.

Dhr voorzitter stipt nog aan dat 
volgens een bericht dat verleden week 
in het Franse vakblad (La Pêche Ma
ritime» verscheen, in de Franse terri
toriale wateren voor de Franse sche
pen geen beperking in P.K. voorzien 
werd, wat de opmerking van dhr Blon
dé aangaande de verschillende toe
standen in de Franse en Belgische 
kustwateren bevestigt.

Dhr PLUYMERS wenst nog aan te 
stippen dat door tussenkomst der Bel
gische administratie met de Franse 
autoriteiten overeengekomen werd dat 
de beperking tot 120 P.K. slechts voor 
dit seizoen en als proef zou geleden. 
De huidige regeling werd dus beves
tigd voor één jaar en krachtens het 
akkoord kan slechts over eventuële 
wijzigingen onderhandeld worden van
15 Juli 1950 af.

Alleen voorde Belgische schepen in 
onze eigen territoriale wateren zou 
reeds nu wijziging in de toestand kun
nen worden gebracht.

Gezien echter de beheerraad der 
Nationale Federatie éénstemmig aan
dringt op h-erz'ening van de hele re
geling zal het Bestuur van het Zeewe
zen de mogelijkheid onderzoeken kon- 
takt op te nemen met de Fransen. 
Verslag over de huidige besprekingen 
zal aan dhr minister worden overge
maakt. Instemming.

Dhr VAN THILLO vraagt hiermede 
niet te wachten tot het verslag der 
zitting aan het Bestuur van het Zee
wezen is overgemaakt. Dhr Pluymers 
gaat hiermede akkoord.

T O E P A S S IN G  VAN D E
F O R F A IT A IR E  F IS C A L E  T A X A T IE  

AAN D E  BRO N

C O N T R O LE  OP D E  V E R K O O P  IN D E
V IS M IJN E N  D E R  K U S T

Dhr VAN DEN ABEELE herinnert er 
aan dat de fiscale wantoestanden wel
ke onder meer in de visverwerkende 
nijverheid onstaan waren door de in
stelling van de forfaitaire taxatie a,an 
de bron konden worden opgeheven. Er 
zouden echter andere verkeerde toe
standen in het leven kunnen worden 
geroepen. Regelmatige- kopers in de 
vismijnen der kust beklagen zich er 
reeds over dat er vroeg in de morgen, 
laat in de avond of ’s nachts vis bui
ten de visnrjn om wordt verhandeld. 
Dergelijke praktijken zijn nadelig 
voor de Fiscus, maar tevens voor de 
visserij. Er wordt onvermijdelijk door 
deze onderhandse Verkoop druk uit
geoefend op de officiële prijzen. Dhr 
Van den Abeele wenst deze zaak voor 
de beheerraad der Nationale Federa
tie te brengen, vermits deze wantoe
stand nog slechts in het beginstadium 
is en waarschijnlijk dcor doeltreffen
der kontrole, in de eerste plaats door 
het watèrschoutsambt, kan worden 
opgeheven.

Dhr CARLIER stipt in dit verband 
aan dat de vissers in hu» logboek alle 
vangsten en zelfs het aantal slepen 
moeten vermelden. De kustvissers 
moeten eenmaal per' maand hun log
boek aan dé controle van het Water- 
schoutsambt onderwerpen. Het log
boek dient echter in hoofdzaak om al 
le gebeurtenissen welke zich op zee 
voordoen te vermelden. De schatting

van de vangst wordt overgelaten aan 
de schipper. De controle op de schat
ting kan evenwel verscherpt worden. 
Wat de controle op de verkoop in de 
vismijn betreft bestaat er een prakti
sche moeilijkheid in deze zin dat de 
schepen welke aanleggen in het 
Staatsdok (Montgomerydok) niet kun
nen verplicht worden hun vangst 
langs de stedelijke vismijn te verko
pen. De kaai van dit dok is echter 
eigendom van de stad zodat het ge
bruik van de kaai zou kunnen verbo
den worden ind.en niet langs de stede 
lijke vismijn verkocht wordt.

Dnr BLONDE meent dat men te de
zer zake niet moet overdrijven. Wat 
bodemvis betreft, waarvan soms tot 20 
en 30 verschilfende soorten worden 
aangevoerd, zijn onnauwkeurigheden 
bij de schatting niet te vermijden. Het 
is echter juist dat de vangsc van ha
ring tot op enkele kilos na juist kan 
worden opgegeven.

Dhr VAN DEN ABEELE verklaart 
zich volkomen akkoord met dhr Blon
dé. Het is zijn bedoeling niet dat de 
vis tot op de laatste kilo zou worden 
nageteld. Er zijn echter misbruiken. 
Concrete gevallen werden aangehaad. 
Een strenge controle is dus vereist en 
Indien in het begin enkele strenge 
straffen werden uitgedeeld zou allés 
weldra normaal verlopen.

Besloten wordt aan de bevoegde 
diensten van het Bestuur van het Zee
wezen en van de stedelijke vismijnen 
te vragen de controle te verscherpen 
en eventueel sancties te treffen.

Dhr CARLIER verklaart zich bereid -, 
onmiddellijk op dit stuk het nodige te 
doen. Gezien in de haringvisserij de 
vangsten zeer juist kunnen worden 
opgegeven zal de controle op deze op
gave verscherpt worden. De hande
laars dienen echter het Waterschouts- 
ambt voor te lichten. Door vergelijking 
tussen de door de handel opgegeven 
aankopen en de door de schippers 
aangegeven vangsten zullen eventuële 
misbruiken betrekkelijk gemakkelijk 
aan het licht komen. Dhr Carlier zal 
dus de controle verscherpen doch re
kent op de medewerking van de han
del. Op voorstel van dhr VAN DEN 
ABEELE verklaart dhr Carlier: zich 
ook bereid de controle op de vangsten 
meer dan eens per maand te doen.

R E G L E M E N T E R IN G  VAN D E
V E R K O O P  IN D E O P E N B A R E  

V II3M IJN  VAN B R U S S E L

Dhr LAMBRECHTS deelt mede dat 
hij kort geleden in zijn hoedanigheid 
van voorzitter der afdeling «Verse 
vis» van de «Vereniging der Grossiers 
en Invoerders», bij het stadsbestuur 
van Brussel tussenbeide kwam: voor 
volgende kwestie :

Vóór de oorlog en tot voor enkele 
maanden was de openbare verkoop in 
de stedelijke vismijn van Brussel aldus 
geregeld dat de Belgische vis ëërst 
aan bod kwam en slechts daarna de 
vreemde vis. Enkele maanden ge’eden 
echter werd een nieuwe regeling in 
voege gebracht waarvan het praktisch 
gevolg was dat de uit het buitenland 
ingevoerde vis eerst verkocht werd, zo
dat de Belgische vis onvermijdelijï 
slechte prijzen moest maken. Dhr 
Lambrechts protesteerde tegen deze 
nieuwe regeling en voegde er bij dat 
indien geen voldoening zou bekomen 
worden de kwestie voor de Nationale 
Federatiè zou worden gebracht. Dhr 
Lambrechts bekwam voldoening, doch 
SleChts voor een periode van zes 
maanden. Hij wenst daarom nu reedï 
de beheerraad mede te delen dat; hi; 
de kwestie bij de Nationale Federate 
zal aanhangig maken indien na het 
verstrijken van deze zes maanden he*, 
stadsbestuur van Brussel de voor <äj 
Belgische vis nadelige regeling, op
nieuw zou willen invoeren..

Besloten wordt dat: de beheerraad 
ter beschikking staat van dfbst Lam
brecht om eventueel’de nodige stappen 
te doen. Dhr Voorzitter meent dat he; 
gewenst voorkomt ook de verzenders 
der kust van bedoelde toestand op de 
hoogte te stellen..

VervDfg toekomende week

M ak Diesel
M A C H IN E F A B R IE K  —  V E N N O O TSC H A P  K IEL

Vroeger DU ITSE  W E R K E N  K IEL  (D W K )

D I E S E L M O T O R E N  10 tot 600 P.K.

1 tot 8 CYLINDERS  

V E R B E T E R D E  EN  BEPR OEFDE  CONSTRUCTIE

LEV ER IN G  : uit magazijn of op korte termijn.

A A N B O D  - IN LIC H TIN G EN  en B E Z O E K  van ING ENIEUR  
kosteloos. s
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USTNIEUWS
OOSTENDE

D O K T E R S D IE N S T
Op Zondag 29-150. Bij afwezigheid 

van de gewone huisdokter, gelieve men 
zich te wenden tot : dr Quaeghebeur
H. Hartlaan 26. Tel. 71.040.

A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 29-1-50. Dienstdoende 

gans de dag alsook nachtdienst van 
28-1 tot 4-2. : apotheker Beuselinck 
Nieuwpoortsteenweg 2.

Giften
De burgemeester onving vanwege de 

Handelaarsbond Torhoutsteenweg 
Centrum Petit-Paris tot aan de Lef- 
fingestraat en aanpalende zijstraten, 
de som van 7.831,20 fr. ten voordele 
van de Wezen van het Carolinenhof 
en van de Politieke Gevangenen.

De burgemeester der stad Oostende 
ontving vanwege mevr. wed. Crouquet, 
Leopoldlaan, 17, alhier, de som van 
500 fr., gestort ten voordele der armen 
van de stad,

BIJ DE KOLONIALE DER KUST
Het comité heeft het genoegen zijn 

leden uit te nodigen deel te nemen aan 
de gewone zitting die plaats zal heb
ben in het lokaal «Hotel Central» op 
Woensdag 1 Februari te 20 uur stipt.

Verschillende onderwerpen zullen 
behandeld worden.

TECHNIICOLOR
RAT MORT

Het bal van 1950 staat in het teken 
van «Technicolor». Niet min dan 1.200 
lampen zulen tijdens het bal bran
den en de zalen in een ware k-euren- 
feërie omtoveren. Zes orkesten zul
len voor de nodige stemming zorgen. 
De ingangprijs is gesteld op 125 fr. De 
decoratie is in handen van dhr Co
lombie welke zich sedert jaren met 
succes van deze taak weet te kwijten. 
Men rekent eens te meer op minstens
2.000 encrée’s. In een kleine zaal zal 
een bijzonder spektakel te zien zijn 
voor de Oostendenaars. Deze zaal zal 
de naam dragen «Oostendse Leute».

De Cercle Coecilia steunt niet min 
dan 36 goede werken der stad en mag 
als dusdanig terug op de belangstel
ling rekenen van allen die voor een 
avond het nuttige aan het plezante 
willen paren. Het Bal du Rat Mort 
heeft in gans ons land nog zijns ge
lijke niet gevoden. Daarom ook dat 
van overai belangstellenden toestro
men om een plezante nacht door te 
brengen. Het succes van dit bal be
staat in zijn ongeëvenaarde stemming 
en het gezamenlijk dansen. Oostende
naars, het Bal du Rat Mort is in de 
eerste plaats uw bal. Aarzelt niet en 
brengt de nacht van 25 Februari door 
op het Bal du Rat Mort. _____

GAS
EN ELECTRICITEITSDIENSTEN

Tot op heden kregen de bewoners 
tweemaal in de maand bezoek van tel
lers van gas-, electriciteit- en water- 
opnemers. Van begin volgende maand 
zal zich nog slechts één teller eens in 
de maand aanmelden. Van zodra de 
bestuursgebouwen in de Witte Non- 
nenstraat volledig zullen herbouwd 
zijn, zullen deze diensten eveneens ge- 
co-ordineerd worden en samen een 
administratief geheel vormen.

H E T  C O N G R ES  VAN D E P O L IT IE  IN
1951

De Oostendse Politie werkt nu reeds, 
onder de bezielende leiding van de hh. 
commissarissen Deprez Lucien en 
Beauprez aan de organisatie van het 
Landelijk Congres der Belgische Poli
tie welke in 1951 in onze stad zal ge
houden worden.

Talrijke stadsgenoten zullen zich 
het Poiitiecongres herinneren dat 
vóór de oorlog enkele duizenden po
litiemannen en familie te Oostende 
samenbracht om de hangende proble
men te bespreken doch ook om enkele 
plezante verlofdagen door te brengen. 
Het waren dagen welke gans de stad 
te goede kwamen.

Het succes van het aangekondigde 
Poiitiecongres zal dit van vóór de oor
log nog overtreffen gezien de belang
stelling welke overai te lande bij de 
politie bestaat voor dergelijke congres
sen. Oostende mag zich verwachten 
aan 2000 politiemannen welke natuur
lijk zullen vergezeld wezen door vrouw 
en wellicht ook doo" kinderen.

Verder is de overkomst van vijf po- 
litiefanfaren verzekerd welke in de 
grote optocht zullen opstappen. Naar 
een kleine schatting zal dit Congres 
minstens 500.000 fr. te Oostende la
ten waaruit reeds voldoende blijkt dat 
de organisatie van dit Congres voor 
onze stad van uitzonderlijke betekenis 
is en heel wat nering en plezier zal 
brengen.

Een reden te meer om alle door de 
politie georganiseerde feestelijkheden 
flink te steunen. De politiemannen 
zelf spannen zich terdege in om, door 
de verkoop van steunzegels, welke van 
het maandloon worden betaald, hun 
Congres te steunen. Verder worden al
lerhande feestelijkheden, waaronder 
bals, toneelopvoeringen, enz... ge d in 
kas te krijgen. De bevolking zal bij dit 
alles niet achterwege willen blijven en, 
in het vooruitzicht van 1951, thans 
reeds al deze feestelijkheden steunen 
opdat het Poiitiecongres tot een groot 
succes zou mogen uitgroeien, waardig 
van Oostende en haar flink poJtie- 
korps.

BURGERLIJKE STAND
G E B O O R T E N

13 Januari 1950 : Myriam Baes van 
Achiel en Clara Verslype, Nieuwpoort- 
stwg 242;

15 : Nicole Van Iseghem v. Jan en 
Monique Halewyck (Ukkel) ; Erik 
Osaer v. Sylvère en Maria Blontrock, 
(Gistel); David Geryl v. Alfons en 
Mary Archer, Visserskaai 18; Ronny 
David v. Camille en Antonia Claeys, 
(Bredene'» ; Roger Rondelez v. Geor
ges en Maria Deputter (Gistel) ;

16 : Nicole Dewancke’.e v. Gerard en 
Augusta Meyns (Westkerke); Andries 
Gryffroy v. Jozef en Simonne Mat- 
thys, Fr. Musinstr. 34; Andrée Clement 
v. André en Simonne Vermeire (Gent),

IV : Ronny Delanghe v. Petrus en 
Jeannette Luyten, Nieuwlandstr. 96; 
Rita Desplenter v. André en Marie 
Madelein (Gistel);

18 ; Donatiaan Mylle v. Camille en 
Jeanne Corveleyn (Stene); Hubert 
Groenvynck v. Raymond en Marie 
Deschacht, Spoorwegstr. 17; Nico’.e 
Declerck v. Roland en Jacqueline De
fer, Rogierlaan 75; Christiaan Mollet 
v. Joseph en Irene Dekeyser, H. Ser- 
ruyslaan 70;

19 ; Marie Lievens v. Victor en Ra
chel Rabaey (Eernegem); Jean Miny 
v. Albert en Marie Debrock, Muscarstr. 
29; Robert Portier v. Albert en Gode- 
lieve Vanhooren (Middelkerke); Gui
do Snauwaert v. René en Urbanie 
Staeiens (Moere);

20 : Joris Tinel v. Erik en Georget
te Ameye, Nieuwpoortstwg 629; Jac
ques Hoogenboom v. Renier en Irene 
Devriese (Klemskerke) ; Ginette De- 
busschere v. Roger en Marguerite 
Goethals (Stene); Rudy Dewulf v. Ro
ger en Georgeette Dasonneville, Ma- 
riakerkelaan 14; Jean Derudder v. 
Pierre en Marguerite Pottier (Stene) ; 
Gabriel Meyns v. Edward en Helena 
Doom, Torhoutstswg 209; Erwin Mas
senhove v. Urbain en Irene Vantroyen, 
Nieuwlandstr 106; Katelyne Naeyaert 
v. Albert en Marie Holvoet (Eernegem)

21 ; Rudy Marlein v. Fernand en De- 
nisa Caytan, Stuiverstr. 359.

S T E R F G E V A L L E N
14 : Petrus Potie, 59 jr, echtg. Celina

Devriese, Zwaluwenstr 75;
15 : Frederic Schuyesmans, 81 jr., 

echtg. Ludovica Simaeys (Stene); Ca
miel Maene, 21 jr., ongeh. (Westende);

16 : Carolus Decouter, 82 jr., wdr 
Eugenia Declerck (Bredene) ;

17 : Rosalia Van Steenkiste, 83 jr., 
wwe Carolus Dekeersgieter, Timmer- 
manstr. 77; Nathalia Calcoen, 76 jr., 
wwe August Calcoen, Nieuwpoortstwg 
425;

18 : Hector Plovie, 67 jr, echtg. He
lena Loy, Amsterdamsrt. 53;

20 : Leopold De Backer, 55 jr, ongeh. 
Brusselstr X

21 : Emiel Vergauwe, 62 jr, wdr Ber
tha Daems, Wellingconstr. 84.

H MW E L IJK E N
Jerome Vandenbosch, bediende, en 

Raymonde De Graux; René Berden, 
staatsbediende, en Georgette Dela- 
fontaine; Jacques Carmoy, bediende, 
en Georgette Vanstechelman, bedien
de; Julien Goffaux, mecanicien, en 
Francine Gokel, winkeljuffer; Lucien 
Mertens, bakker, en Marie Pollet, Os
car Vanysacker, werkman, en Elisa 
Casier.

F E E S T E L IJ K H E D E N
Huurt een pick-up met fonoplaten. 

per dag, per week of per maand. Ra
dio Marlein Christinastraat 85, Oost
ende. Tel. 71.725.

T R A G IS C H E  B A LA N S

Volgens berekeningen zijn tijdens de 
eerste helft van deze eeuw, ingevolge 
oorlogen, repressies, revoluties onge
veer 50 millioen mensen om het leven 
gekomen.

De Russische revolutie veroorzaakte 
de dood van 1.700.000 mensen. De 
Spaanse burgeroorlog eiste 1 mi lioen 
slachtoffers. De eeste wereldoorlog 
liet 8 millioen mensen op de slacht- 
velden en onder de puinen na. Tijdens 
de jongste wereldorlog bereikte het 
aantal doden, geworden en vermisten
39.600.000. In deze cijfers zijn niet be
grepen de slachtoffers van 15 tot 20 
«kleinere» oorlogen, die zich tijdens de 
ja-en 1900-1950 buiten de twee wereld
oorlogen hebben voorgedaan. Na 1914-
19418... 8 millioen doden. Na 1940-45... 
39 millioen doden... Werkelijk, de be
schaving is er niet op achteruit ge
gaan.

TR A M  Z A L  W IJK E N  VO O R A U T O B U S

De West-Vlaamse afdeling van de 
Nationale Federatie van de Autobus- 
en Autocarexploitanten publiceerde 
een schrijven betreffen de enkele ac- 
tuële verkeersproblemen die zich in de 
provincie voordoen.

Daarin lezen wij :
Men beweert dat het verkeer in 

West-Vlaanderen over het algemeen 
wel zou kunnen verbeterd worden; dat 
er slechts een drietal goede verbindin
gen met het binnenland en anderdeels 
met de kust bestaan. In dit verband is 
de bestendige deputatie zinnens enke
le maatregelen et treffen tot sanering 
van de verkeersproblemen. Alle défici
taire spoorPjnen zouden vervangen 
worden door autobuslijnen (waarvan 
de exploitatiekosten veel lager liggen.

Het schrijven van de Federatie ver
der samenvattend, citeren wij de ar
gumenten die ten voordele van de tot
standkoming ener autobusexploitatie 
aangevoerd worden :

1. De ondervinding leert dat de ex
ploitatie van een tramlijn veel duur
der uitvalt dan die van een autobus- 
lijn. Het deficit van de tramlijnen ver
oorzaakt een stijging van de tarieven. 
De trammaatschappijen exploiteren 
hun lijnen tegen 0,70 fr. per persoon 
en per kilometer; de autobusmaat- 
schappijen zouden het kunnen doen 
tegen 0,55 fr. per persoon en per kilo
meter. Is het niet typisch dat de 
spoorlijnen van de Staat belangrijke 
subsidies ontvangen en desondanks 
nog een reusachtig deficit boeken ?

2. Het is louter demagogie te bewe
ren dat het persen eel van de autobus
sen minder betaald wordt dan het 
wettelijk erkend barema toelaat; en 
dat zi’ meer dan acht uren per dag 
dienen te werken. Het geniet integen
deel hetzelfde loon en dezelfde werk- 
voorwaarden als diegene toepasselijk 
voor de hoogste kategorie van het 
personeel der Buurtspoorwegen.

Het inleggen van autobuslijnen is 
onafwendbaar, omdat de autcbus het 
vervoermiddel van de toekomst is, dat 
in zake snelheid en comfort de overige 
verkeersmiddelen in de schaduw stelt.

4. Het is logisch dat men de voor
keur geeft aan financieel gezonde ex
ploitaties die geen subsidies nodig 
hebben en niet deficitair zijn.

5. Het personeel dat zou werkloos 
vallen bij een eventuële afschaffing 
van de buurtspoorwegen zcu gemakke
lijk kunnen opgenomen worden in het 
kader van het autobuspersoneel.

H U W E L IJK S A A N K O N D IG IN G E N
Vanderoost Georges, handelaar, 

Torhoutstwg 72, en Dieryckx Henrica, 
modiste, Peter Benoitstr 29; Popelier 
Henri, visser, Wellingtonstr 77. en Du- 
buy Simonne, Fregatstr. 9 ; Deketelae- 
te John, militair, Rozenlaan 20, en 
Vermaut Jacqueline, Rozenlaan 20; 
Troispont Guy, koloniaal agent, Zwa
luwenstr 103 en Devos Monique, Ko- 
ninginnelaan 30; Cottens Dirk, han- 
delsveretegenwoordiger (Kortrijk) en 
Seels Hendrika, Stockholmstr. 35;

A N D E R E  G E M E E N T E N
Haelewyck Frans, bankwerker (Oost

ende) en Leenaert Godelieve, naaister 
(Kortrijk).

A U T O ’S

Allerhande camionetten en luxewa- 
gens van 4 tot 16 P.K. te koop.

Franciscustraat 45. (25)

D E K IN D ER M O O R D
Tot op heden is men er niet in ge

slaagd de onwaardige moeder van het 
gevonden, vermoorde kindje te Oost
ende te ontdekken.

De opzoekingen die tot ver buiten de 
stad gingen wierpen geen resultaat af. 
Op het lijkje werden lichte brandwen- 
den gevonden alsmede een stuk kran
tenpapier. Men besloot daaruit dat de 
onwaardigen het wichtje hadden wil
len verbranden doch wegens de vrese
lijke geur welke aldus werd verspreid 
het wicht!e terug uit het vuur hadden 
moeten menen. Talrijke vrouwen wel
ke brandwo.iden aan de handen ha*d- 
den opgelopen werden onderhoord 
doch zonder resultaat.

D E IN N AM E VAN H E T  
G R A V E N K A S T E E L

De Gentse hogeschoolstudenten 
welke reeds meermaals een klucht1 ge 
noot brachten in de Ocstendse Karna- 
valstoet zullen dit jaar de Inname van 
het Gravenkasteel voorstellen. De Kar- 
navalstoet gaat door in Februari e.k.

O O S T EN D E  IN B LO EM EN
Door dhr Mouqué Aimé werd een 

feestlied gecomponeerd met tekst van 
dhr Savonie. Dit feestlied werd aan 
het stadsbestuur voorgesteld en is 
blijkbaar in de smaak gevallen. He 
feestlied zal een Oostendse schlager 
worden welke zal worden gelanceerd 
tijdens de Grote Blcemencorso welke 
in het zomerseizoen te Oostende zal 
gehouden worden onder het motto 
«Oostende in bloemen».

H E T  S P E L  D E R  Z E E
Het staat thans reeds vast dat het 

feestprogramma voor 1951 zal staan 
in het teken van de herlev’ng van de 
visserij. Te dezer gelegenheid zal ook 
Oostende uitpakken met zijn open
luchtspel. Het feestcomité houdt zich 
reeds bezig met de cpvoering van dit 
massaspel dat zal samenvallen met 
de inhuld ging van de nieuwe vismijn, 
welke in 1951 klaar zal komen.

DE STADSBEGROTING 1950
De leden van de gemeenteraad ont

vingen de stadsbegroting voor 1950. De 
begroting zal binnen afzienbare tijd in 
de gemeenteraad worden behandeld.

Loonkaartfn
zijn te verkrijgen

Op onze drukkeri j :
V ind ic tive la an , 22 

P r i j s :  2.50 fr.

H E T  K IN D E R L IU K JE  T E  B R E D E N E
Naar aanleiding van de ontdekking 

van het lijkje van een boorling in een 
aalput te Bredene werd door het Par
ket te Brugge de aanhouding bevolen 
van M.L. De Cr., wonende Duinen- 
straat te Bredene. Naar men weet had 
de vrouw verklaard dat het kindje 
vroegtijdig geboren was en dat zij het 
wichtje nooit aanraakte. Thans zeu- 
den echter door het verder onderzoek 
nieuwe bezwarende feiten zijn aan het 
licht gekomen.

S U C C E S  VO O R D E  O O STEN D SE  
R E B U E

De grote Oostendse Revue «Oostend
se Platen op zwier» waarvan eerst 
maar twee vertoningen waren voor
zien zal thans vijfmaal worden opge- 
voerd.

De vijf vertoningen zijn vastgesteld 
op 2. 4, 5. 6 en 7 Februari. Locatie aan 
de Schouwburg.

De geheimzinr ife verdw ijrlrg  van 
Mevr. Delphira CUFAKT

Shegginga weißen in het MaKia-SKendiikapank 

Ceuetden geen KesuUaat ap

Op Kerstdagavond verliet Delfine 
Pols, echtgenote Dufait, haar wening 
in de Schapestraat ten einde enkele 
boodschappen te doen. De vrouw had 
voor haar vertrek gezegd dat ze vlees 
wou gaan kopen.

Het zou echter voor de familie Dé
fait een treurige Kerstnacht worden 
daar men achteraf geen spoor meer 
kon ontdekken van vrouw Dufait. Vol
gens de zcon die achteraf op inlichtin
gen uitging was moeder niet bij de 
beenhouwer gezien geweest. De politie 
zette de volgende dag opzoekingen in 
doch men kon alleen de getuigenis be
komen van een man die Delfine Pols 
nog had gezien en gesproken op de 
hoek van de Stuiverstraat en de Tor- 
houtse steenweg. Deze man nam ech
ter op dit verkeerspunt de tram en 
wist niet mede te delen in welke rich
ting mevr. Dufait was vertrokken. Hij 
had cok niets bijzonders aan de vrouw 
opgemerkt.

E E N  G E H E IM Z IN N IG E  Z A A K
De familieleden van de verdwenen

vrouw verzetten zich van bij de aan
vang tegen de mogelijkheid van zelf
moord zodat men een ogenblik aan 
moord dacht. Later werd echter uitge
maakt dat de vrouw tekenen had ge
geven van moedeloosheid en neurasti- 
nie. Daar het punt waar de vrouw 
voor het laatst gezien werd niet ver is 
afgelegen van het Maria-Hendrika- 
park werden de opsporingen spoedig 
in deze richting geleid. Talrijke kleine 
waterlopen in de omgeving werden 
nauwkeurig nagegaan doch zonder re
sultaat. Thans heeft men de vijvers 
van het Maria-Hendrikapark afge
dregd maar eveneens zonder resultaat. 
Door de plotse vorstperiode moest 
men deze pogingen momenteel opge
ven. Niettegenstaande het signale
ment van de vrouw overal werd door
gegeven bleek de vrouw nergens an
ders aangetroffen te zijn geweest. Het 
mysterie rondem deze verdwijning 
blijft Inmiddels onopgelost alhoewel 
men in gerechterlijke middens de me
ning is toegedaan dat het hier een 
zelfmoord geldt.

G E V R A A G D E  A R B E IID S K R A C H T E N
In de streek : a) Mannen : leerjon

gen f ietsenmonteerder, leerjongen 
loodgieter, leerjongen kleermaker, 
leerjongen drukker, schrijnwerkers, 
tuyauteur chaudronnier, electrische 
lassers, draaiers. ^

b) Vrouwen : serveuse, concierge, 
dienstmeiden.

In het binnenland : a.) Mannen : 
kolenmijnarbeiders, steenbrijzelaars, 
tegelleggers, persers voor confectie.

G O ED  N IEU W S VOOR D E  
G E T E IS T E R D E N
Voorschotten op schadevergoedingen 

inzake p rivate  gebouwen
Bij Regentbesluit dat in het Staats

blad van Donderdag 19 Januari .’1. 
verscheen, kunnen voorschotten ver
leend op de oorlogsschadevergoe din
gen, bepaald door de wet van 1 Octo
ber 1947, betreffende de herstelling
der oorlogschade aan private goede
ren.

De voorwaarden van de toekenning 
alsmede het maximumbedrag van de 
voorschotten worden bij een in Minis
terraad overlegd Koninklijk Besluit 
vastgesteld.

De voorschotten worden toegestaan 
zonder dat enigerlei recht ten voorde
le van de beneficiant wordt erkend.

Zij worden zonodig aangerekend op 
het bedrag der vergoedingen, krach
tens de wet van 1 October 1947 toege
kend.

Voor zover de voorschotten hoger 
zijn dan de vergoedingen krachtens 
de wet van 1 October 1947 toegekend, 
moeten zij door de beneficiant terug
betaald worden. De vordering tot te
rugbetaling wordt uitgeoefend door de 
Minister van Wederopbouw; zij ver
jaart door verloop van dertig jaar te 
rekenen van de datum waarep de ver- 
goed’ng definitief is vastgesteld.

Herstelkredieten onderworpen aan 
de bepalingen van artikelen 13, 14 en 
15, en van het hoofdstuk V, van de 
wet van 1 October 1947, kunnen aan 
de beneficianten van voorschotten op 
oorlogsschadevergoedingen verleend 
worden.

Het bedrag van deze kredieten, de 
voorwaarden van toekenning er van 
en het ogenblik waarop zij werden toe
gekend, worden vastgesteld bij een 
in Ministerraad overlegd Koninklijk 
Besluit.

De vereffening van de voorschotten 
en van de herstelkred'eten geschiedt 
door tussenkomst van de Zelfstandige 
Kas voor Oorlogsschade.

Onderhavige wet treedt in werking 
de dag waarop zij in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt.

TONEEL
Koninklijke Schouwburg

Op Maandag 30 Januari 
«LA JALOUSIE

De jalouzie is een erg geval, is een 
verschrikke.ijke kwaal dikwijls zonder 
remedie.... En nochtans, voorgesteld 
door Sacha Guitry, wordt ze een voor
wendsel aan duizende koddigheden en 
van ene onverbiddelijke juistheid.

Die kwaal heeft plotseLng Albert 
Blondel, door zijn schuld aangegrepen. 
Waarom ? Hij zal het u zelf zeggen.

Zonder reden begint hij zijn vrouw, 
Martha, bevaLig en onverwij telijk, te 
verdenken. Al de bewijzen van on
schuld door haar ingebracht dienen 
tot niets. De jalouzie doet zijn werk. 
Albert lijdt, hij is belachelijk, aan
doénlijk... gans aardig.

Hoe hij genezen is, zonderling, is 
hetgeen het einde dezer comedie u zal 
leren.

«LE M OT  DE  CAMBRONNE»
«Le mot de Cambronne» is een weel

derige inbeeiding in één bedrijf, de 
honderste, geschreven door de zon
derlinge vermaker Sacha Guitry.

Het stuk vertelt zich niet... want al
les is in de woorden... wat er te weten 
valt is dat het steunt op een historisch 
feit : de beroemde generaal Cam
bronne had, wat laat, een Engelse ge
huwd... Stel u voor wat Sacha Guitry 
uit deze prikkelende toestand heeft
kunnen trekken.

V R E E M D E  G A S T E N  OP B E Z O E K
Op 25 Februari gaat het bekende 

Bal du Rat Mort door in de salons van 
het Scedeli.'k Casino. Ter dezer gele
genheid werden de gemeentebesturen 
van Haarlem (Nederland) en South
end on Sea (Engeland) door het Oost
endse gemeentebestuur uitgenodigd.

IN O NZE SCH O O L VOOR 
B E S T U U R S W E T E N S C H A P P E N

Om deel te mogen nemen aan de 
proeven, door de bestaande voorschrif
ten voorzien tot het verwerven van ’t 
brevet van candidaat politiefficier, 
moeten de candidaten het diploma be
zitten van middelbare studies van de 
lagere graad.

Op verzoek van het Schepencollege 
komt dhr. Minister van Binnenlandse 
Zaken onlangs te beslissen dat aan de 
houders van het diploma der politieaf
deling van de School voor Bestuurs
wetenschappen, Politie en Techniek in 
onze stad, ontslaging verleend wordt 
van bezit van voormeld studiebewijs 
om te mogen deelnemen aan gezegde 
examens.
O PR O EP  T O T  D E  G E T E IS T E R D E N

De Vereniging der Geteisterden van 
Oostende en Omliggende, Secretariaat 
Zondag 29 Januari 1950 om 10 uur 
stipt, haar algemene vergadering in 
Stationkaai 2, (Albert Hall), houdt op 
de Gemeenteraadszaal van het Stad
huis te Oostende.

De heren Juchtmans en Paris, on
dervoorzitter en algemene secretaris 
van de Confederatie der Geteisterden 
van België, zullen er een spreekbeurt 
houden over de huidige vraagstukken 
van de Oorlogsschade.

We hopen op uw aller aanwezigheid 
te mogen rekenen op deze belangrijke 
vergadering.



HET NIEUW  VISSCHER!fBLAO Vrl'dag 27 Januari 1949

DE U T Z
Diesel- , 

motoren

V x d c â e

Qeßi. M JU .

O O S T E N D E
(D

G R O O T  B A L  VAN D E 
R IJK S W A C H T

Op Zaterdag, 18 Februari wqrdt in 
de zaal «’t Witte Paard» een greot 
liefdadigheidsbal gehouden ten voor
dele van de Sociale Dienst van de 
Ri.'kswacht. Aanvang te 9 uur.

H E T  B A L  VAN D E P O L IT IE
Op 11 Februari a.s .gaat in de zaal 

«Het Witte Paard» het Bal der Politie 
door dat gepaard gaat met een gro
te tombola met talrijke schone prij
zen. De opbrengst van dit bal dient 
voor de organisatie van het Politie- 
congres dat in 1951 in onze stad door
gaat.

Allen naar het Bal van de Politie. 
Ingang 10 fr. Dranken aan gewone 
prijzen. Oostendenaars, steunt het 
Congres 1951.

O P E N B A R E  B IB L IO T H E E K  VOOR 
Z E E L IE D E N

Op aanvraag van talrijke belang
hebbenden zal de Openbare ; Biblio
theek voor Zeelieden, gevestigd in het 
Administratief Gebouw van de Vis
mijn, van 1 Februari e.k. af geopend 
zijn van 8 tot 11 uur in plaats van 9 
tot 12 uur, dit bij wijze van proef.

H E T  J A A R L IJ K S  « B A L  DU R A T  
M O RT»

In 1861 werd op 1 November in het 
Hotel Rethorika, Christinastraat, 
overgegaan tot' de stichting van de 
«Cercle Coecilia». Sedert deze stich
ting heeft deze vereniging niets dan 
succes gekend door het ijverig nastre
ven Van haar driedubbel doel : kunst, 
liefdadigheid en ontspanning. In de 
loop der jaren reisde een kleine groep 
Oostendenaars naar Parijs en daar 
amuseerden deze stadsgenoten zich zo 
uitstekend in het café «Au Rat Mort» 
dat ze, eens te Oostende terug, deze 
avonden niet uit hun hoofd konden 
zetten en slechts gerust waren toen ze 
hier van wal konden steken met een 
«Bai du Rat Mort». Onder hen die zich 
bij de organisatie van het eerste bal 
bijzonder hebben onderscheiden noe
men we : Simart, Daveluy, Brouet, 
James Ensor, Bulcke, Cnudde, Ver- 
haeghe, e.a. Thans in 1950 staan we 
aan de vooravond van het 52e Bal du 
Rat Mort dat thans reeds gans ons 
land door en zelfs over onze grenzen 
een grote vermaardheid heeft verwor
ven.

Als enkele der meest in de herinne
ring voortlevende bals kunnen we ver
noemen : dit van 25 Februari 1928 
toen het motto van het bal was : une 
Nuit au Pôle Nord». Het vroor tijdens 
het bal 20 graden en in de zaal (de 
thans vernielde Kursaal) stonden niet 
min dan 15 brazeros om de aanwezigen 
toch ietwat te verwarmen. Daar door 
de geweldige sneeuwval en koude 
slechts Oostendenaars op het bal wa
ren werd dit het enig bal dat met een 
verlies werd afgesloten. Het was voor 
het bal van 1935 dat onze betreurde 
vorst, Koning Albert, bij een tragische 
beklimming te Marche-Ies-Dames het 
leven verloor. Prins Albert vertoefde 
op het Bal du Rat Mort. Het bericht 
was om 22 uur binnengekomen maar 
de Prins werd pas om 2 uur van het 
tragische gebeuren op de hoogte ge
bracht. Dit bal stond in het teken van 
het «Dominospel».

E R G E  A A N R IJD IN G
Voor de rechtbank verscheen de 

handelaar Achiel David uit Slijpe die 
te Oostende, op de Groentenmarkt, 
met zijn auto het 5-jarig kindje van 
walkapitein Fierens aanreed. Deze 
laatste, die zich als burgerlijke partij 
stelde, eiste 68.000 fr. schadevergoe
ding voor zijn kindje, dat erge ver
wondingen -opliep. De uitspraak werd 
verdaagd tot 15 •Februari e.k.
—  Hiele Isidoor, werkman te Oost- 
duinkerke, konijnenstropen : 2 x 500 
fr. boete of 2 x 15 dagen gevang.

S C H E E P V A A R T B E W E G IN G
der Haven van OöSténde

Uit de statistieken van de beweging; 
der har.delshaven blijkt daf 'in de 
maand December 50 handelsfcchépen 
met een totale tonnemaat van 18:941 
Ton de haven zijn binnengevaren, net 
zij een verhoging van 11 schepen en 
4.787 Ton.in.vergelijking met Decem
ber 1948.

Wat de Staatspaketboteii betreft no
teerde men 32 afvaarten en even
veel ingekomen. Het aantal passagiers 
bedroeg 6772 tegen 7026 voor Decem
ber 1948 als inkomende en 5352 tegen 
6458 als uitgaande.

Blankenberge
F O N T E I N IE R S ë ïE N S T

Zondag 29 Januari wordt de apo- 
theekdienst verzékei;d' door dhr Mon- 
set A., Grote ^étrkt-Mr

A P O T H E E K  D IE N S T  -
In de weekpan 28 Januari tot 4 Fe

bruari wordt de diens o verzekerd door 
Boute Forimond, Gcaiseiencestraat 45.

T O N E E L F E E S T  , p
Zondag 12 Februari richt de toneel

kring van dé uudleerlingenbond der 
Rijksiïiiddelbare Öchooi zijn eerste

M iddelkerke
D A N S F E E S T

Het jaarlijks dansfeest ingericht 
door de plaatselijke afdeling van de 
Oud-gedienden der Bezettingslegers 
gaat Zondag e.k. door in het Hotel du 
Nord, Een prachtig dansorkest is van 
de partij. Aanvang-te 19 u. ingangsgeld
10 Fr. Tijdens het dansfeest zal tot 
een kosteloze tombola  ̂waaraan talrij
ke prijzen zijn. véfftpfiden, worden o- 
vergegaan. *

P O L IIT IE F E E S T
In de Cinéma «Palace» Leopoldlaan 

wordt Zondag a.s.. te 20 u. een bonte 
avond ingericht door het plaatselijk 
politiekorps. De medewerking van het 
orkest Mill, Gustaaf Decleer en ta'rij
ke andere kunstenaars is verzekerd. Er 
zijn verscheidenen verrassingen voor
zien. Na de vertoning zal vervoer naar 
Oostende en Westende worden inge
richt.

M ON&TER P R IJS K A M P  IN H E T  
K A A R T E N  ov .

In dê -fuime zaal van het Hotel Ca
sino gaat-^bndag een grote dubbele 
kaartenprijskamp door. In het «manil- 
len» fcijnsfföOO fr. te winnen waarbij 
hét ihleggcld slechts- 20 fr. bedraagt. 
Aanvang te 16 30 eö’ tweede ronde te
20.30 u. Vóof het «bieden» zijn er 1.000 
fr. prijzen en 10 fr. inleg. Aanvang te
19-u. Ttfeé’de ronde te 21 u. Verder zijn 
er nog prijzen voor de talrijkste en 
verstkomenefe groepen.

iogA iïSiïï”

EFN  V ELD LO O P
Het Staat nu vast dat binnenkort en 

waarschijnlijk in de loop der volgende 
maand, een veldloop in onze gemeen
te zal plaats ëfjÜpfeïi. Zplks onder het 
impuls van dhi! Gérard Verbeke, bij
gestaan door- enkele weldenkende 
sportmannen', w.o. dhr. Beulens,jour
nalist en met de medewerking van het 
gemeentebestuur eij de supportersclub 
«De Gold Star Vriehüen». Kadetten en 
Scholieren zullen de: »voorwedstrijden 
betwisten der Grote Ptijs André De
schacht voor juniors en seniors. Velen 
onzef dorpsgenoten weten misschien 
niet dat wij een flinke veldloper, nl. 
André Deschacht, aangesloten bij O- 
lympic Brugge, in ons midden tellen. 
Deze jonge belofte wist zich in de 
Volksveldloop 18e te rangschikken ter
wijl hij Zondag jl. 5e werd te Gent, 
slechts voorafgegaan dcor M. Vande- 
wattyne en andere gekende cracks.. Op 
tijd en stond komen wij met alle bij
zonderheden op deze yeldloop terug.

G E M E E N T E R A A D
Vorige week Vfijdag kwam de ge

meenteraad bijeen. Nadat enkele kerk 
hofvergunningen werden ve~leend.wer 
den de driemaandelijkse kastoestan- 
den van gemeente eo C.C.O. goedge
keurd. Gunstig advies werd gegeven 
aan de begroting der kerkfabriek 1950, 
terwijl de begroting der tekenschool 
1950, weçd jgoedgekeurd. De definitieve 
overname der werkén aan de villa Far- 
nienta, eigendom van de C.O.O. werd 
goedgekeurd. Het ontwerp voor het 
aanleggen der Ÿzer- en Poncholaan 
en de verbetering der Bergenstraat 
werdpn goedgekeurd. Bestellingen, wer 
Hen gedaan vpor de Regiediensten On- 
gustig advies werd g geven aa.n een 
schrijven ,van dhr. F. Delamellléçre 
waarbij: vergoeding voor een ajanhaos- 
wagen gji eamionnette geyraagd wprdt 
Het eleetrjsch net op de Sïtiiswijk zal; 
.vorden uitgebreid. Hrt lastenboek der 
Augù?tuskj(>rmis en dit der concessie 
der nieuwe tennissen werdén goedge
keurd. Na een korte beraads’aging wer 
den de benoemingen van werktoezich- 
ter, vijf ongeschoolde werklieden en 
“-wee politieagenten tot een nader te 
bepalen datum uitgesteld.

feest in, in de grote toneelzaal van het 
stedelijk Casino. Het werk «Haar laat
ste wil», van J. Vanderheyden junior 
en Henk Bakker, wordt voor het voet
licht gebracht. Inkomprijs 15 en 20 fr.r 
kaarten bij voorbaat bij de heer Di
recteur der school, Onderwijsstraat 11.

W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
Tengevolge van het vriesweder zijn 

de gedeeltelijke werklozen aanzienlijk 
gestegen. In de vorige week werden 
vo.gende werklozen gecontroleerd : 
Volledige werkloze mannen : 420. Vol
ledige werkloze vrouwen : 144, gedeel
telijk werkloze mannen 140 en 8 vrou
wen.

S C H IE T O E F E N IN G E N  B I J  D E  
P O L IT IE

De laatste schietoefening van de 
plaaoselijke politie in het vooruitzicht 
van hun ontmoeting tegen de p.oeg 
van het Knokse korps gaf volgende 
uitslag :

Brig. Adam 41 punten op 50; Agent 
Cuyle A. 36; Inspecteur Mengé 35; 
Brig. De Wulf Antoon 34;Adj. Politie
commissaris 33; Brig. 33; Brig. SäJnp- 
son 33; Agent De Bode JS$4; Inspec
teur Moreau 14; Agent De Wulf Ur
bain 9. «bc.,5,

P L E C H T IG E
B E G R A F E N IS P L E C H T IG H E D E N

Maandag 30 Januari zaPBlanken- 
berge op waardige wijze een laatste 
hu-de brengen aan vijf stadsgenoten 
en een strijdmakker uit^SlMdelkerke 
die samen hun leven ga¥én voor-’ónze 
vrijheid. 3 s>t ■ ’

De kisten die de urnen béVatten van 
de hh. Van Hooren Victor, "Van Hoo- 
ren Frans, Notelaere Guillaume, Hout- 
art Leon, Horseele Felix en Ruel Paul 
uit Middelkerke, allen onthoofd te 
Stadelheim-Munchen, op 24-10-1944, 
werden Dinsdagnamiddag, door de 
zorgen van het Rode Kruis van België, 
naar Blankenberge overgebracht en 
voorlopig in de wachtkelder op het 
stedeiijk kerkhof bijgezet.

Zaterdag te 17 uur zullen de kisten 
van het stedelijk kerhof overgebracht 
worden naar de raadszaal van het 
stadhuis, te dezer gelegenheid in 
rouwkapel herschapen. Deze overbren
ging zal plaats hebben in aanwezig
heid van de familieleden, de gemeen
telijke overheden, de afgevaardigden 
met vaandel der vaderlandse en plaat
selijke maatschappijen.

De bevolking krijgt een laatste ge
legenheid een laatste hulde te bren
gen aan hun stadsgenoten op Zater
dag van 17 tot 21 uur, op Zondag van
9 tot 12 uur en op Maandag van 9.15 
tot 10.15 uur.

De plechtige begrafenis heeft plaats 
op Maandag 30 Januari met een ker
kelijke plechtigheid te 10.30 uur in de 
Sint Rochuskerk en bijzetting op het 
erepark op het stedelijk kerkhof.

U N IV E R S IT A IR E  C LU B
Zaterdag 28 Januari richt de Uni

versitaire Club van Blankenberge zijn 
eerste dansfeest in, in de feestzaal van 
het stedelijk Casino met de medewer
king van het gekende orkest «Les Am 
bassadeurs». Deelname in de onkosten
30 fr. Stadskledij is gewenst.

McmdeV&ße’dcfiteti

«OSTENDE-PLAGE» N.V. 
té OOSTENDE «o .1

Balans op 15 Oktober 1949 

Actief :
Onroerend 
Verwezenlijkbaar 
Beschikbaar 

Passief :
Niet eisbaar 
Eisbaar

Verlies ; 371.504,44.

N i e u w p o o r  t
A P O T H E E K D IE N S T

Voor Zondag 29 Februari : Apotheek 
Cool, Marktstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur. , ’

B U R G E R L I J K E  STA N D
Overlijden : Vanhove Leopold, echt. 

Wearne Elisabeth, 32 jaar.
Afkondigingen : Aesaert Hendrik, 

metser, en Vansteeger Germaine; 
Cremmerye Frans, werkman (Westen- 
de) en Monteny Rachel, wwe Ver- 
banck August; Mylle Oscar, timmer
man (Ramskapelle) en Lambier Odet
te.

D E  S T A D S D IE N S T E N
Hieronder volgt de indeling van de 

verschillende stadsdiensten :
GELIJKVLOERS : Loket I ; Bevol

king —  ii/Iilitie —  Militaire pensioe
nen —  Wettiging van handtekenin
gen —  Gelijkvormige afschriften — 
Identiteitskaarten — Woonstverande- 
ringen.

Loket II : Burgerlijke Stand —  Na
tionaliteit —  Ouderdomspensioenen — 
Begrafenissen —  Kerkhof — Ruim- 
dienst —  Huwelijken — Geboorten — 
Sterfgevallen —  Kiezerslijst.

Loket m  : Sociale Diensten —  Com- 
pensatievergoedingen ; Maandag en 
Woensdag van 9 tot 12 uur en Vrijdag 
van 9 tot 11 uur —  Stadsontvanger :

Donderdag van 9 tot 12 en van 14 tot
16 uur.

Loket III : Inlichtingsdienst —  Ont
vangst secretariaat.

Ie VERDIEPING : Bureau 1 : Ka
binet van de burgemeester —  Loket
II : Technische dienst : Bouwaanvra- 
gen —  Wegenis —  Gevaarlijke inrich
tingen — Landbouwtellingen — Ge
zondheidsdiensten.

V O E T B A L
Zondag 29 Januari : te 10 uur : IHe ■ 

Speciaal : SVN—W S Oudenburg.
Te 15 uur ; Ile Gew. : SVN—SV Jab

beke.

H ET A R C H IE F
De stad Nieuwpoort bezit een archie! 

dat volgens deskundigen een zeer 
waardevol bezit is. Na tijdens de oor
log 14-18 van vernieling te zijn gered, 
heeft het a chief nog heel wat rond
gezworven eer het te Nieuwpoort te
rugkwam. Thans heeft het stadsbe
stuur besloten deze eerbiedwaardige 
stukken eenvoudig in de kelders van 
het stadhuis op te bergen. We kunnen 
begrijpe dat er geen plaats meer is in 
het stadhuis. Maar we hadden toet 
liever gszien dat het archief op een 
plaats gelegd werd opdat elkeen het 
desgewenst gemakkelijk zou kunnen 
raadplegen.

w a a rh e e n  w m m

21.391.164.56
- '— * 176.858 30 

41.743,54 
.’ ] h f  

' '5.688 307,75 
■(,12^92.963,18

H OTEL CONTINENTAL 
Vlaanderenstraat, 66 Oostende

S31 Bilan op 31il2-48 ,3 

OVeMrachfr d&nst^&ar 4947«« 667.321.67 
Alg. onkosten -<*« a&sïtS'fifeo,—  

..- 704.941,67
Krediet :

Huurgelden 40.000.00
Intresten 149,35

Overdracht saldo 664.692,32
704.941,67

O O S T E N D E

C IN E M A ’S
PALACE : «L’EXTRAVAGANT M R  

PHILIPS» met Jane Wyman en Da
vid Niven. K.T. 

F ORU M  : «WIENER BALLADE» met 
Elfie Mayerhofer en Siegfried 
Brewer.

CAM EO : «HET ONTEMBARE RAS» 
met Sonny Tufts en Barbara Brit
ten, K.T. 

RIALTO : «BASTOGNE» met Van 
Johnson en John Hqdiak. K.T. 

CORSO : «C’ETAIT LE BON TEMPS» 
met Gustave Libeau e&i Georgette 
Mery. K.T. 

RIO : «LE SANCHIANTE» met C'yde 
Beatty en Manuel King, (le deeli 

ROX5T : «L’IMPOSSIBLE SERGEANT 
D O  AN» met aWllace Beery en Mar
jorie Main. K.T. 

N OVA  : «ALLO JEANNINE» met Mari
ka Rokk en Joh. Heesters.

M I D D E L K E R K E
CIIN EM A’S

RETHORIKA  : Van 27 tot 30 Janua
ri «DE EDELE RIDDER», kleurfilm m. 
Larry Pa”ks en Marguerite Chopman.

PALACE : van 27 tot 29 Januari : 
«AMOUR ET VITESSE» en «L’HAR- 
PON NOIR» ; van 30 tot 31 Januari : 
«BLEUS DE LA MARINE» met Fernan 
del en «L’EXILE EXPRESS».

B LA N K EN B ER G E
C IN E M A ’S

Van 27 tot 30 Januari 1950 ; 
CASINO : «JUNE BRIDE»
COLISEE : «IEDEREEN DOCH TER

TJE» met Margaret O ’Brien. K.T 
PALLADIUM  : «CHANSON DANS LA 

NUIT» met Deanna Durbin K.T. 
Van 31 Jan. tot 2 Februari :

CASINO : «L’ARMOIRE VOLANTE» 
COLISEE : «BEL AMI» K.N.T.
PALLADIUM : «BRUTE FORCE» met 

Burt Lancaster . K.N.T.

ft

N IE U W P O O R T  
CIINEM A’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag 
«BRIEF VAN EEN ONBEKENDI 
VROUW » met Louis Jourdan en Joan ♦ 

Fontaine. Bijfilm.
Maandag en Dinsdag : «DE PLUN
DERAARS VAN DE SPOOKSTAD) 
met Denis Moore en Wanda Mat

• Key.
CENTURY : van Vrijdag tot Zondag 

«DE KON IN G  DER DIÈVEN» met 
John Hall en Patricia Morrisson (in 
kleuren).
Maandag en Dinsdag : «ZIJN 
LAATSTE STRIJD» met James 
Cagney, Georges Brent en Pat 
O ’Brien.

K(

(
1

tot
I
I
I

Rechtbanken
—  DEDEYNE Leon en zijn vrom 
Callens Julie ult Lichtervelde, mishan- 
deling van hun schoondochter Simon' 
ne Paret : 15 dagen voorw. en 1000 fr 
plus betaling van 110 fr .schadever
goeding aan het slachtoffer.
— Wegens het verkopen van onge
keurd vlees werden vo'gende personen 
veroordeeld : VERMEULEN Marcel, 
vleeshandelaar te Wenduine : 250 fr. “a! 
VERHAEGHE Valeer, .'lachter te Kor- 
temark : 200 fr.; VERHAEGHE Jero-KO 
me, beenhouwer te Handzame : 250 fr; 
HILLEWAERE André, beenhouwer tt 
Oostende ; 250 fr.; DEBUSSCHERI 
Roger, spekslager te Oostende ; 250 fr. 
en VIAENE Maurice, handelaar 
Oostende : 250 fr.
— M OERKER KE Henri, stalmelker, 
Steene, botervervalsing : 2000 fr.
— STRUB3E Irma, huishoudster t> 
Steene, botervervalsing : 1000 fr.
— ROELS Daniel, herbergier tt 
Blankenberge, slagen en beledigingen: 
460 fr. en betaling van 1 frank schade- 
vergoedig aan de hotelbediende Loose,

C
V

jlal

HEIST
B U R G E R L I J K E  STA N D

Geboorten : Ryckaert Jean v. Geor
ges en Mercier UrsuHa, Graaf d’Ursel- 
laan, 29 ; Dumez Marcel, v. Dumez M a
ria, Panneslag, 128; Janssens Nadine, 
v. René en Bulcke Gisèle, Pannestraat, 
102; Humaeckér Geert, v. Albert en 
Meckers Marie-José, Veldweg, 17.

Overlijdens : Rassouw Leopold, 65 j. 
echtg. Bonnefaes Augusta, Pannestr. 
79; Van Huile Robert, overl. in Febr. 
1945 te Gross-Rosen (D) echtg. Del- 
saux Marie, Vlamingstr., 95; Debra Er- 
nest-Henri, officier in de Leopoldsorde 
73 j. redër-nijveraar, echtg. Huysseune 
Margeurite, Serweytenstr. ; Demuynck 
Suzanne, 49 j echtg. Vantorre Alfons, 
Oude Kerkstr.,; Hoozee Bernardus, 67 
j. echtg. Thiel Rosalie, Onderwijsstr., 
53; Neyts Bertina, 63 j. echtg. V-ietinck 
Jan, Noordstr., 5.

Huwelijksafk. : Ballegeer Roger, pas 
werker te Blankenbergs en Pauwaert 
Angèle, z.b. Heist ; Dryepond René 
landbouww. Heist en Schaut Margue
rite, z.b. te Knokke ; Desnyder Fran
çois, fabriekw. en Delanghe Marie L. 
zb„ Hèisfc; Beausart Léon, cimentb. te 
Knokke en Vandiercndonck Olga z.b. 
Heist; Verbrugghe Albert, stadswerk- 
man en Ragaêrt Marie-Th., z.b. Heist; 
Verbouw Joseph, beenh. Oostende en 
De Bel Mariâ asto.'ïöEïeist; Bonny Gtmr 
rard, mekan.9®A Dibusart Anna, -z»br 
HeiSt. • S301ISB . ’: 00 ’J BV
-ad asolajal-' h-c’r,<,a al nsm ti<tes*£ 
ÎSV-9S CÜ 3 B h  _  ' . 3 3  O 0 0 W 9 S  - *: 

W E R K L O Z iH S T A T I S T |^ ;rt9bQ “
bï9’ ;

•ch*, agsïsc: V. M. Vr. O . M. Vr

Maand. m  2*3 26 - 45 1
Dinsd. 239 26 48 0
Woensd. 236 26 74 0
Donderd. 233 26 136 0
Vrijdag 23ë 27 196 2
Zaterd. 236 26 175 2

A P O T H E E K D IE N S T
Deze week is de apotheek 

Stationplein van dienst.

m
lew
los

B r u r f

AI
TENTOONSTELLING

Op 11 Febr. 1950 te 11,45 uur zal 
ne Exc. de Minister van Openba
re Werken ten stadhuize de tentoon
stelling openen, aangaande de talrijke 
en belangrijke plans en ontwerpen der 
werken in de nabije toëkomst in 
ganse agglomeratie van Heist zullen 
om vormen en onze gemeente aldus tot 
een nieuwe badstad omtoveren. He 
bezoek van de heer minister Buissere to« 
vergezeld van dhr cabinetschef Wil IeC 
lems en hoge functionarissen onder
lijnt eens te meer het belang dat de 
hogere overheid stelt in de prachtige 
initiatieven door het gemeentebestuur 
van Heist aan de dag gelegd1.

Deze tentoonste ling zal iedereen 
praktisch te aanschouwen geven hoe 
Heist er zal uitzien met de nieuwe 
sooorlijn, spoorviaducs en het niem 
stationgebouw. Alsmede met het niem 
kwartier dat zal aangelegd worden on 
de badstad met het nieuw, station t pki 
verbinden. Het belangrijkste zal zek̂ fr, 
zijn het uitzicht van de doortocht 
nieuwe Rijksbaan dwars door de gegooi 
meente, daar waar nu de spoorwi 
ligt. Deze >deorfeocht belooft een p*-ael 
ïtig geheel te vormen samen met de o] 
jsßhiks:®|nieiB®5SSaHteg van deGasini 
iplaats. :? 'f

Elkeen die zich in de vooruitgang en| 
de verfraaing onzer badstacd Innere: 
seert, za! een bezoek brengen, aan de: 
tentoonstelling waai3fSw;ó^vermi‘l 
de, werking en de örifu^trftelij! 
tiatieven van het huidig gemeentebi 
stuur, tot uiting komen. De tentoon
stelling is open van 11 tot 19 Febr.
De Zondag van 11 tot 13 uur en van II 
tot 19 uur. In de weekdagen van 16
19 uur.
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Notariële Aankondigmgen
Notaris J .  G H Y O O T , te Oostende 

S t. P eterb u rg straa t, 47
XXX

U IT  O E HAND T E  K O O P 
SCHOON P E R C E E L

B O U W G k o N D
T E  S T E N E  

de Crombrugge de V ladsloo laan  (op 
ongeveer 100 m. a fstan d  van hoek 

der Longcham pstaan )
Groot 562 m2, met 10,50 m. gevel- 

breedte.
Plan en voorwaarden ter studie.

(134)

Kanto or van de n o taris  
Jab- JO S E P H  SW EN N EN

te Nieuwpoort
XXX

Op MAANDAG B FEBRUARI
chief te Pervyse :
zeer a) om 2 uur ’s namiddags, recht 
oor- yoor het klooster.

1950,

ered, 
'ond- 
t te- 
isbe- 
rdige 

van 
nnen 
is in 
toch 

I een 
1 het 
nnen

V E IL IN G  VAN

Meubels en 

Menagiegoederen
Gewone voorwaarden 

reed geld.
en met ge-

ag 
5NDI 
Joai

LUN.
TADi
Mat

b) om 3 uur ’s namiddags, ter her
berg «In den Slachter» bij dhr Hector 
Scheirsen :

G EPA A LD E T O E W IJZ IN G  VAN : 
G E M E E N T E  P E R V Y S E  

STEEN W EG  VAN P E R V Y S E  OP 
V E U R N E , Nr 80

Eigendom
bevattende : woonhuis, stal en hen- 
nenkot, groot volgens titel 24 a 40 ca. 
en volgens kad. sectie C Nr 18E en 18F 
slechts 24 a 18 ca 
Onm'ddellijke ingenottreding.

Slechts IN G E S T E L D  : 180.000 F r . 
Te bezichtigen alle dagen van 2 tot 

4 uur ’s namiddags.
Sleutel bij Honoré Vanheste Veume- 

jtraat, 88 Pervyse en ten kantore.
Alle inlichtingen te bekomen ten 

kantore van voornoemden notaris.
(144)
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Stud ie  van de notaris 
M A U R IC E  Q U A G H EB EU R  

Leopoldilaan, 10 te Oostende
XXX

Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 uur ter gehoorzaal van het Vre
degerecht van het Kanton Oostende, 
lanadaplein te Oostende.
IN STEL met 1/2 %  prem i« Tan 

G E M E E N T E  S T E N E  
KOOP I :

Woonhuis
51SINT A M A N D S B ER G LA A N

Oppervlakte 216 m2. 15 dm2. 
Kcsteloos gebruikt door verkopers 

tot 3 maanden na toeslag.
Regen- en puntwater.
Linoleum wordt medeverkocht. 
BEZOEK : Maandagen en Donder- 

jf dagen van 10 tot 12 uur.

ange- 
ïonen 
arcel,
50 
Kor. 
Jerô KOOP H 
50 fr; 
er tt 
IEE!
50 fr.

SCH O N E

eiker, 

;r tt

Bouwgrond
S IN T  A M A N D SB ER G LA A N  

(n a a s t koop I )
lr *ioorgevel 5,05 m.

Oppervlakte 197 m2. 78 4m2.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
lakbrieven of zich wenden ter studie.

(145)

r te 0p DINSDAG 31 JANUARI 1950 
igen: Studie van notaris 
iade- M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  
joose. Leopoldlaan, 10 te Oostende

XXX

n 15 uur in het lokaal «Prins Bou- 
twljn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
ostende.

T O E S L A G  VAN :
S T A D  O O STEN D E 

W E L G E L E G E N

Bouwgrond
OORHAVENLAAN (m et 6 m . façade )

1 Oppervlakte 180 m2.
ONMIDDELLIJK GENOT. 

I N G E S T E L D  : 40.000 F r .
Alle nadere inlichtingen ter studie.

(131)il zij- 
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Studie van  de no taris  
A . LA C O U R T  

Karei Ja n sse n s laa n , 31 Oostende
XXX

Op 31 JANUARI aanstaande om 
uur ’s namiddags in het café «Prins 

sseretiBoudewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 
Wit I Oostende.

[INSTEL met 1/2 %  premie van 
S T A D  O O STEN D E 

EEN SCHOON EN W E L G E L E G E N

nder- 
at de
ihtjjJ
istuur

.ereen 
n hoe 
ieüwe 
nieui 
niem 
m oi

Woonhuis

MET E R F  EN  T O E B E H O O R T E N
staande en gelegen 

EU P H R O S IN A  
B E E R N A E R T S T R A A T .3 5 ,

VAN C A S L L IE  en LA C O U R T  
Oostende

XXX
Op DINSDAG 7 FEBRUARI a.s. om

3 uur in de gehoorzaal van het Vre
degerecht, Gerechtshof, Canadaplein 
te Oostende (beneden links).

T O E S I.A G  VAN :
I. SCHOON

Woonhuis
te Oostende, L A N G E S T R A A T  110

groot 85 m2. Woonkelders, en gelijk
vloers en twee verdiepingen. Komt 
vrij 1 maand na toeslag behalve eer
ste verdieping verhuurd zonder pacht. 

I N G E S T E L D  : 325.000 F r .
I I .  SCHOON

Winkelhuis
te Oostende L A N G E S T R A A T  105

groot 141 m2. Woonkelders, gelijk
vloers en twee verdiepingen, achter
huis. Gedeeltelijk verhuurd met pacht 
opzegbaar voor 30 September 1951. 

I N G E S T E L D  : 285.000 F r . 
Bezoekdagen alle Maandagen. 

Woensdagen en Vrijdagen van 2 tot
4 uur.

Alle inlichtingen ten kantore der 
notarissen Van Caillie. Kapucijnen- 
straat 6 en Lacourt, Karei Janssens
laan 31. (132)

Studie van  no taris  
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  

Leopold laan , 10 te Oostende
XXX

Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

T O E S L A G  VAN :
STA D  O O STEN D E 

EEN

Opbrengstgebouw
M E T  G A R A G E

V O O R H A V EN LA A N , 44
Gekadastreerd sectie D  d*el van Nr 

629t,
Oppervlakte 178 m2 76 dm2.
4 compteurs, electriciteit, water, 

gas.
I N G E S T E L D  : 320.000 F r .

Verhuurd aan verscheidene mits 
2.100 fr. per maand.

BEZOEK : Maandagen en Donder
dagen van 2 tot 4 uur.

Alle nader®1 inlichtingen ter studie.
(146)

S P O R T N I E U W S
S..C. £eâ Qxt&i 

StauewyxU
Ploegen 

voor Zondag
De wedstrijd tegen Hermes kende 

een spannend verloop. Steeds was het 
spel verdeeld. Heer Desmedt zorgde 
daarbij voor een onberispelijke leiding 
zodat de sportmannen Zondag te Ra- 
versijde een aangename namiddag 
hebben doorgebracht. De thuisclub 
kende aan de 10e minuut succes langs 
Dorchin. Amper tien minuten later 
was het evenwicht reeds hersteld als- 
wanneer Callemin in eigen netten 
stuurde. Tijdens de tweede helft was 
het nogmaals Dorchin die wist te doe
len en de 2-1 stand werd tot het einde 
toe behouden zodat roodwit eens te 
meer een puike zege heeft behaald. 
Zondag staat Les Ailes nogmaals voor 
lastig werk. Er wordt immers bezoek 
gebracht aan SK  Torhout. Tijdens de 
heenronde won Les Ailes met 3-2 en 
wij menen dat deze uitslag moeiijk 
zal kunnen herhaald worden. Wij ge
ven Torhout dan ook lichtjes favoriet.

Stud ie  van  die N otaris 
A . L A C O U R T  

T e  Oostende
XXX

Op DINSDAG 31 JANUARI a.s. om 
3 uur ’s namiddags in het calé «Prins 
Boudewijn» st. Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.

INSTEL met 1^2% premie van : 
G E M E E N T E  B R E D E N E  

G E R IE V IG  EN W E L G E L E G E N

Woonhuis
•

N U K K E R S T R A A T , 42,
gekadastreerd sektie A  deel van Nr 
373 1/4, oppervlakte : 43 m2. 30 dm2. 
kamer, achterkamer, keuken, koolkot- 

BEVATTENDE : gelijkvloers : voor
verdiep : twee ruime kamers; zo der 
Voorzien van electriciteit en regen- 
Onbewoond : onmiddellijk beschik

baar na toeslag.
Voor het bezichtigen : sleutels {e 

bekomen ter studie.
Vermindering van rechten voor eer

ste aankoop.
Alle inlichtingen ter studie : Karei 

Janssenslaan, 31 Oostende.
(141)

Z  e e b r u  g g e
C O K E S F A B R IE K  VAN Z E E B R U G G E  
M E T  S T IL L E G G IN G  B E D R E IG D  
Gasbedetling van honderdduizenden in  

gevaar
Verleden week hadden de heren De 

Schilder en De Neve, afgevaardigden 
van de cokesfabriek te Zeebrugge, in 
aanwezigheid van enkele senatoren, 
een onderhoud met de Minister van 
Economische Zaken.

nen. Zodat de kleurige barak van de 
stad volgend seizoen zal afgedankt 
worden en wij hier de vooroorlogse 
«rollende badhuisjes» zouden krijgen.

Er zouden 40 kabienen besteld wor

de11- nsa

P R O P A G A N D A  t o t  g r o t e r
V IS V E R B R U IK

. .. . Ten einde een groter visverbruik te
deoHal fte h°ee Prl3zen de bekomen werd door de stad Brugge be 

cokesfabriek sedert maanden grote

on tpkadastreerd in de sektie A Nr 1657 
voor een grootte van 54 m2. 

Bevattende : kelderverdiep : twee 
mkelders; Gelijkvloers : drie rui- 

ie kamers; Eerste verdiep : twee 
itsen en W.C.; Tweede verdiep :
•e plaatsen en W.C; i :
Voorzien van electriciteit, gaz en?; 
swater. st' sfilq

[Verhuurd mits 12.000 fr. per jaar.
" Bezichtigen : mits bewijs van de

[e inlichtingen ter studie : Karei 
iisénslaan 31 Oostende. (tel 72329) 

--rd •• (136)

verliezen boekte, denkt men maatrege
len te treffen om het personeel af te 
danken. De inkoopprijs der binnen
landse kolen en de vervoerprijs der co
kes staan te hoog opdat het bedrijf 
zonder verliesposten zou kunnen wer
ken.

De fabriek die voor het ogenblik on
geveer 240 werklieden in dienst heeft 
zou bij gebeurlijk stilleggen ook niet 
meer kunnen instaan voor de gasbede- 
ling in West-Vlaanderen. Inderdaad 
zorgt deze instelling er voor dat ’s 
winters 400.000 en in de zomer 700.000 
verbruikers van gas worden bevoor
raad. Er werden verschil.ende voorstel- 
ligen ingediend die een oplossing zou
den brengen en die in overweging 
zullen genomen worden.

H A V E N V E R K E E R
Binnengelopen schepen in de eer

ste helft van de maand Januari :
Bunkerden : Noren : Reias, Vomme- 

liten, Heyvigt, Reili;
Denen : Bergenhus, Kund, Harold, 

Half dam, Trondheim, Tula;
Engelsen : Groham, Magrise, Hester 
Frans :Fors de Trayon.
De Britse cargo «Hestor» loste bun- 

kerkolen. De Nederlandse cargo «Jaco- 
ba Catherine» kwam een lading 
springstoffen lossen. De «Nogat» en 
«Santa Lorenz» voeren als Duitsers de 
binnenhaven uit.

Negen Ferry-Boats deden tot 14 Ja
nuari de haven aan.

De Essex-Ferry die de dienst voor 
enkele dagen moest verlaten is her
steld en zal de vaart hernemen.

S IN T  D O N A A S K E R K
De werken ter herstelling van de St. 

Donaaskerk schieten flink op. Het 
pum werd doo: een twintigtal werklie
den opgeruimd. Aannemer Dupont uit 
Westkapelle blijft niet bij de pakken 
zitten.

G E M E E N T E R A A D
Zaterdag werd de knoop doorgehakt 

en de discussie over de moderne bad
installaties te Zeebrugge gesloten.

De Brugse gemeenteraad heeft het 
wijs besluit genomen dit ontwerp dat 
de stad vier millioen zou kosten te 
verwerpen. In Zeebrugge zou een mo
derne badinstallatie, hoe klein opge
vat ook, niet genoeg renderen. • En 
daarbij men is hier nu de kosteloze ba
den gewoon geraakt iets dat in geval 
van modernè badinstallatte natuurlijk 
zou verdwijnen.

Andërzijds werd een toelage van 
330.000 fank gestemd voor badkable-

A .S .O . G ern aye , Sabbe, Je r . De
sch a ch t, F ré  D eschacht Legon, Hol- 
lem eersch , v a n  D ierendonck, De Cu
m an, Len ae rs , M onteny, Eeckem an.

A .S .O . (R ese rven ) : P in cke t, Roose, De 
Corte, Cam . D eschacht, Zonnekeyn, 
Fe rn . D eschacht, Vander C ruyssen , 
M ichel, Georges D eschacht, Romme- 
laere , G . K yn d t.

V .G .O . : De opste lling  is nog n ie t be
kend. Het optreden van P ieters, 
Coopman en Tem pelaere ie echter 
zeer w a a rs c h ijn li lk  zodat we volgen
de ploeg mogen verw achten  : B ra ckx  
G eerae rt, Sw inberghe, Berten  of 
Vandenberghe, Dujard lin , M estdagh, 
G yse ls , Tem pelaere , P ie te rs, M ;J is  
en Coopman.

S .K .V .O . : K re u se r , poppe, Rycke- 
w aert, Van  H alm e (? )  Se rru , L .  Van 
Steeger, O sterw indt, Dedulle, B- Van 
Staeiger, Ch D eschacht.

W ,edU ûjden en 
S s c â e i d ô A e c â t e t ô

OP A.S.O^
Om  9,30 uur Scholieren. Ë.

A.S.O. - F.C. Torhout, (Vanlynck) 
O  mlO uur Ille Bijzóndere B.

A.S.O. - V.G.O. (Montaigne G.) 
Om  11 uur Kadetten B.3lf 

A.S.O. - F.C. Torhout (Van Thuyne) 
Om  15 uur Nationale Reserven 

A.S.O. - U. Namen' (Coudeville)

OP V .G .Q ., (A rm eno nv ille )
Om  15 uur Ile Provinciaal 

V.G.O. Dar. Blank. ' (Letienne)

OP S .K .V .O .
Om  10 uur Ille Bijzondere B.

S.K.V.O. - Koksijde (De Spiegelare) 
Om  15 uur Ile Gewestel’jk A.

S.K.V.O. - S.K. Den Haan (Speecke)

OP H E R M ES
Om  10 uur 4e Afdeling B.

Hermes - Oostduinkerke (Blomme) 
Om  15 uur Ille Afdeling A  

We’-’nes - S.V. Breedene (Lacluyse)

sloten om een toelage van 500 frank te 
geven aan de Propagandavereniging 
voor groter visverbruik.

E E N  D O U A N E -O P S LA G P LA A T S  ?
Het is niet de eerste maal dat in een 

weekblad een lans gebroken wordt 
voor het oprichten van een entrepot 
der douane in Zeebrugge. Er is zoals in 
andere havensteden ook te Zeebrugge 
een douanepost maar er is geen op
slagplaats.

En toch zijn er, vooral de laatste 
tijd firma’s die de handelsbetrekkin
gen met vreemde landen hebben her- 
aangeknoopt. Nu gebeurt het meestal 
dat goederen die per spoor naar Zee
brugge verzonden worden van uit het 
buitenland, eerst in het entrepot der 
douane moeten komen vooraleer zij 
door de douane kunnen doorgelaten 
worden.

Daar er hier te Zeebrugge geen en
trepot bestaat, moeten noodgedwon
gen de formaliteiten der douanering te 
Oostende of Brugge gebeuren.

In sommige gevallen is men zelfs 
verplicht alleen maar om de vervan
ging van een eenvoudige borgbrief 
naar de douane-kontroleur te Oosten
de te reizen. Nu er hier in Zeebrugge 
een nieuw zeestadion gebouwd wordt 
zou men er toch een entrepot kunnen 
inrichten.

E X C E L S IO R  B E L O O F D E ...
De Brugse toneelgroep «Excelsior» 

die alhier met ongehoord succes de 
frisse klucht «Patatje» opvoerde be
loofde van zodra zij een vrije Zondag 
heeft naar Zeebrugge terug te komen 
met «Kosterliefde», «Rietje» en een 
parodie op «Genoveva van Brabant», 
wat drie kluchten zou uitmaken.

Kluchten die zullen smaken voor 
verzadigde en uitgehongerde magen 
(sic!). .H «5T:

Zelfs zouden wij de groep tegen 26 
Februari reeds mogen verwachten.

Sportmannen !

Hermes-Sysele O-l
d n â a t i A ,  a n â a t t ô ,  ôteed& 

tnacuc anÂatiô
Sysele wint de toss en start met 

windvoordeel.
Onmiddellijk valt de versterkte ver

dediging van de roodwitten op, voort
durend opereren 4 spelers als back zo
dat moeilijk een opening door die 
muur kan gebcord worden. Na een 
tiental minuten spel neemt Sysele een 
licht overwicht, de roodwitten dw'n- 
gen enkele hoekschoppen af die even
wel door de Hermesverdediging kun
nen geweerd worden.

Wanneer Bracke aan de 28e minuut 
er alleen van door gaat en heel ge
vaarlijk voor doel inzendt komt Lie- 
vrouw met Coene in botsing en wordt 
gekwetst zodat hij verder al hinkend 
langs zijn lijntje zal meespelen en van 
weinig nut meer is voor Hermes.

Aan de 37e nrn. bekomt Sysele een 
vrijschop, Decnock geeft de bal mooi 
voor doel, Debruycker staat op de goe
de plaats doch via het hoofd van La- 
grain wijkt de bal af en niet tegen
staande een wanhopige duikeling van 
Debruycker zit de bal in het Hermes
doel (0-1). Hermes wil nu kost wat 
kost de gelijkmaker maken, maar de 
roodwitte verdediging staat paraat en 
weert alle aanvallen af. Onmiddellijk 
na de rust komt er een heel gevaarlijk 
standje voor het Hermesdoel, doch 
doelverdediger Debruycker kan al dui
kend de bal uit het doel weren, Deco- 
ninck herneemt doch Debruycker redt 
weer prachtig, wordt weer aangevallen 
door de middenvoor doch kan door de
ze prachtige saves zijn netten verder 
vrijwaren. Dit was dan ook het enige 
maar niettemin uiterst gevaarlijk 
standje voor het Hermesdoel in de 
tweede helft, want daarmede was het 
liedje van Sysele uitgezongen en nu 
was het de beurt aan Hermes om duch
tig aan te vallen. Doch Lievrouw was 
van generlei nut meer en moest ge
dwongen het spel verlaten na 50 mi
nuten,

De match eindigt met een overwicht 
van Hermes die onverdiend de neder
laag lijdt.

St)

Zoeklichten  
over onze voetbalvelden

V IS S E R S  OP Z E E  Brussel en handelt over de lei-
____ _ „ . __________ „  ding van scheidsrechters, aangesloten

18,1j> uu.̂  AF O p RADIO bij een club der zelfde reeks, voor de 
OOSTENDE, voor de uitzending van de wedstrijden waarvan een der opko- 
voetba.uitslagen van de kustploegen mende elftallen in strijd is gewikkeld
van Ile Provinciaal en 
lijk A.

Ile Geweste-

EEN  O F F IC IE L E  K L A C H T  
N E E R G E L E G D

Door het Bestuur van ASO wgçd^be- 
nevens de twee volgende vpï^aeken 
bij het U.C., een officiële klachtineer- 
gelegd betreffende een arbitragefout 
begaan door dhr Coeck. 4ajhv.:--j' • 

De klacht luidt : aan de ■8ge minuut 
werd door een ASO-spe!er een inworp

met de club waarbij bedoelde scheids
rechter aangesloten is. Dit was Zondag 
11. het geval te Oostende daar dhr 
M. Coeck een scheidsrechter is van 
Daring Brussel.

Het is niet juist dat ASO over deze 
zaak zal interpelleren bij de aanstaan
de algemene vergadering van het U.C. 
te Brussel.

Het tweede verzoek is gericht tot het 
Westvlaams Scheidsrechters Comité 
en houdt een vraag om de linesman

Steunt de goede zaak. Stort 
uw bijdrage voor de uitzend ng 
der sportuitslagen voor onze 
vissers op zee. Sportmannen 
van Oostende, Nieuwpoort. 
Heist, -Zeebrugge, Blankenbergé 
of waar ook aan de kusfc; steymt,, 
de goede zaak. +? - ••• !0 ,,

gedaan De bal kwam bij- een andere- D esseyn aangesloten bij SK  Roesela- 
speler die onmidellijk doorgaf aan een 
medespeler (De Cuman).■-Doze §tçwid 
op dit ogenblik nog amper- <jp een 20“ 
tal meter van het vi.’andelijke doel en 
was volledig in de aanval, ©m een on
verklaarbare reden floot dhr Coeck 
plots af, legde het spel-stil en verving 
de bal waarmede werd gespeeld door 
een andere welke iri ae. neutrale zone 
lag. Op dit ogenblik was'ér maar één 
bal in het spel. De ïefe^ée onderzocht 
de bal niet wélke uït hjét veld moest 
worden verwijderd en vergangen, doch 
zette met een neerworp de wedstrijd 
weer verder, ergens in het' midden van 
het terrein. , ,,,,

Totdaar de klacM van ASO.

Het resultaat wan deze klacht dient 
men thans verder af te wachten.

7 zicliïi:* ■ ■
T W E E  V E R Z O E K E N  VAN A .S .O .

Naar aanleiding van de wedstrijd 
ASO— Gosselies Sport heeft het * be
stuur van ASO twee verzoeken inge
richt tot de hogere instanties. Het 
eerste verzoek is geadresseerd aan het 
Midden Scheidsrechters Comité te

N A T IO N A LE  RESERVEN
FC Ronse— Daring CB 3— 7
AEC Bergen—US Doornik 0— 6
Un. Namen— CS Brugge 5—0
Gosselies Sp.—AS Oostende 1— 1
E. Aalst— St Niklaas 't- 1—2
Ukkel—Union St Gillis 1— 0
White Star AC—Kortrijk Sp. 2— 1 

US Centre bye.

R A N G S C H IK K IN G
1 Union 15 12
2 Ukkel 15 11
3 St Niklaas 14 11
4 White Star 15 10
5 Daring 15 9
6 AS Oostende j"15
7 CS Brugge 15
8 Doornik 15
9 Bergen 15

10 FC Ronse 14
11 Körtrijk Sp, 15 
Ï12 Un. Namen 15 
13 Aalst 14 
14,US Centre 14 
15 Gosselies 14

2 
1
3
4 

.5
7 6 
7 7 
6 °7 
6 7
5 6
6 8 
4 10 
3 10
1 1

73 14 25 
38 27 25 
33 14 22 
26 16 21 
41 24 19 
33 27 .16, 
23 24 15 

2 46 14 14
2 19 26 14
3 25 32 13 
1 36'41 13 
1 28 50 9
1 17 37
2 14 58

1 12 11* 13 47 3

re ,nooit meer als linesman op ASO te 
hebben.

Bij nader toezien is de partijdigheid 
van deze Westvlaamse linesman veel 
meer te laken, dan de leiding van dhr 
Coeck... We hopen dan ook dhr 
Desseyn nooit meer binnen de Oost- 
endse muren te zien.

E E R V O L L E  O N D ER S C H E ID IN G  
VO O R D r W . V ER D O N C K

Bij Regentsbesluit werd Dr Willy 
Verdonck vereerd met de hoge onder
scheiding van Ridder in de Leopolds
orde voor zijn uitnemende verdiensten 
in de voetbal-, hockey-, paarden- en 
zwemsport.

We menen de tolk te zijn van gans 
de sportieve Oostendse gemeenschap, 
van welke kleur ook, om hier een op
rechte hulde en harte.ijke gelukwen
sen te brengen aan Dr Verdonck die 
door zijn gewetensvolle prestaties de 
sympaihie van allen heeft weten te 
verwerven.

Dr W. Verdonck, die thans reeds 
meer dan 20 jaar bestuurslid is van 
K.A.S.O. zal zich met deze nochtans 
hoge onderscheiding niet tevreden 
stellen en voort ijveren voor de verde
re bloei en groei van het Oostends 
sportleven. De hoge onderscheiding, te 
beurt gevallen aan Dr Verdonck, is 
meteen een eer voor K.A.S.O. welke 
aan dit steeds gewetensvol en toege
wijd bestuurslid, veel te danken heeft.

Scholieren
SV Nieuwpoort ASO 0-5 

De bezoekers gingen hier met over
dreven score maar toch verdiend met 
de volle inzet lopen. Gelukkig voor 
haar verdediging vertoonden de loka
le aanvallers een volstrekt gemis aan 
besluitvaardigheid, anders zou er meer 
spanning zijn geweest.

Bij ASO vernoemen we vooral Falin 
en Hollebeke terwijl het backpaar 
eveneens, samen met Rotsaert, een 
goede partij vertolkte.

De opstelling : Rotsaert, Deknuydt, 
Descheemacker, Schuyesmans., Tim
merman, Devlaeminck, Verstraete, 
Brunler, Hollebeke, Dehaemers, Falin.

Doelpunten : Hollebeke (2), Falin 
(2), Verstraete (1).
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EN STEEDS OP DIEZELDE 
NAGEL !

Koopt elke Zondag uw program
ma op het voetbalveld. Vergeet 
het niet : het gaat om de toe
komst van onze clubs. S P O R T N IE U W S

B O K S L IE F H E B B E R S  £

Er wordt op 26 dezer een auto- I'
ear ingelegd voor de wedstrijd p 
Odon-Edgard DelannoH te Gent
Afreis aan het Sportpaleis om I ,
18 uur Prijs 50 fr. *

Inschrijvingen bij Theo Van- 
haverbeke of bij Ernest Meyer

Qeâteû aan taâthcâ ev&tteg, 

mmd A S O  fataaC _______
We hoeven de verslagenheid n ie t te beschrijven  die zich  van  de dui- 

zende ASO-supporters me«ster m aakte  toen aan de 85e min. Mayence 
- die s lech tste  m an op het te rre in  - een f la te r  van Je r . D eschacht 

w is t te benutten om met een boogschotje G ernaye te verrassen . Het 
wae voor die duizende toeschouwers zender meer een ijskoud stortbad 

W anneer de sche idsrech ter Cosck a ffloo t gingen de com m entaren 
hun gang en., werden s la ch to ffa rs  gezocht om deze nederlaag u it te 
leggen. En  w ie w as de schuld ige ? Wais het cte voorhoede ? Da verdedi
g ing ? Je r . DssGhacht ? De ASO-selectie ? De sche idsrechter ? De s ta a t 
van  het te rre in  ?

Zoveel vragen en zoveel antwoorden om ten slotte toch steeds neer 
te  komen op de treurige  v a sts te llin g  dat ASO z ijn  eerste th u isn ed er
laag heeft moeten lijden  tegen een pleeg die Bevordering n iet w aard  
w as.

De ploegen :
ASO : Gernaye, Sabbe, Jer. De

schacht, Hollemeersch, Legon, Fré De
schacht, Van Dierendonck, De Cuman, 
Lenae^s, Monteny en Eeckeman.

Gosser’es : Delcourt, Rouzé, Wary, 
Lecat, Massy, Yvens, Mayence, Deraa- 
net, Dubary, Verreycken, Naessens. 

Scheidsrechter : dhr Coeck. 
Doelpunt (85e min.) 0-1.

A R M Z A L IG  V ER TO O N  
Er valt over het verloop van deze 

partij praktisch niets na te vertellen. 
Na enkele wederzijdse aanvallen nam 
ASO definitief de teugels in handen. 
Gosselies voelde onmiddellijk vanwaar 
de wind kwam e.i grendelde met acht 
man zijn doel af. Van op dit cgenblik 
beleefden we een voortdurend duel 
tussen de ASO-aanvallers en de bezoe
kende muur en werd er nog slechts op 
een speelhelft gespeeld. Aan de 21e 
min. k r ’gt Eeckeman een mooie kans 
doch hij liet zich eenvoudig sandwi- 
chen door twee tegenstrevers en de 
kans was verkeken. De bezoekers zech
ten hun heil in brutaal spel en uit
zenden. Aan de andere zijde liet Ger
naye een hoge bal voor het doel sprin
gen en kon met moeite opvangen.

ASO hield het spel zeer gesloten en 
dit korte passenspel vergemakkel’jkte 
de taak van de louter op obstructie 
toegelegde gasten. Voor de rust per- 
muteerde Van Dierendonck nog met 
De Cuman doch zonder succes.

Na de rust zakte het spelpeil neg 
een trapje lager daar Gosselies.nu van 
de eerste tot de laatste minuut zou 
uittrappen en tijd verliezen. Van Die
ren dorrek werd verschillende malen 
hard aangelopen en even later liet de 
scheidsrechter doorspelen wanneer 
een verdediger van Gosselies de bal 
met de arm kontroleerde. Nog later 
werd een doel van Van Dierendonck 
■op pas van Eckeman af gekeurd op pro
test van de linesma.i die off-sde 
zwaaide. Toch kreeg Lenaers tien mi
nuten voor het einde neg een pracht
kans wanneer Van Dierendonck de bal 
op een plateau aanbracht doch Le
naers zend over. En te midden van het 
ASO offensief, waar er geen spraak 
meer was van Gosselies-aanvallen, 
daar Gernaye in zijn doel stond vast 
te vriezen, kwam er een bal bij Jer. 
Deschacht die slecht kontroleerde zo
dat Mayence naar het doel kon stor
men en Gernaye kon verrassen met 
een zwak boogschotje.

De wedstrijd was gespeeld. Bij het 
verlaten van het terrein werden de 
Go'sseliesspelers hardgrondig uitgeflo
ten. Wat zij hier te zien gaven was 
werkelijk geen voetbal en.... destijds 
zou men beschaamd geweest zijn op 
een dergelijke manier twee punten 
weg te stelen.

G E W E T E N S O N D E R Z O E K
Wanneer de ASO-familie na af

loop van deze wedstrijd eens grondig 
haar geweten wil onderzoeken ten ein

de de oorzaak van deze nederlaag na 
te gaan, dan dient men - zoals in de 
inleiding gezegd - rekening te houden 
met het spreekwoord «zoveel hoofden, 
zoveel zinnen».

Dat de slechte toestand van het ter
rein eerder in de kaart der bezoekers 
dan der lokalen speelde is iets dat 
vaststaat.

Niettemin werd er toch maar op een 
speelhelft gespeeld waaruit we al mo
gen besluiten dat ASO n;ettegenstaan- 
de de hardheid van het speelveld toch 
flink combineerde.

Dat Jer. Deschacht en na hem Ger
naye het aangetekende doelpunt kon
den vermijden ligt voor de hand doch 
ook hier moeten we redelijk zijn en in
zien dat deze flaters niets zijn in ver
gelijking met het ASO-overwicht dat 
ongeveer 85 minuten duurde. Op dit 
ogenbrk moest roodgroen normaal 
reeds met 5-0 de dans hebben geleid. 
Het blijve evenwel voor beide spelers 
een harde les. Alhoewel zij van hun 
kant kunnen opwerpen dat, indien Le
gon was gebleven waar hij moest blij
ven, Gosselies het nooit tot een doel
punt zou gebracht hebben.

Moet de schuld op de nek van de 
verdediging worden gelegd ? Dit plceg- 
onderdeel mag ongetwijfeld het doel
punt voor haar rekening nemen en 
meer bepaald Legon, Jer. Deschacht 
en Gernaye. Wat we verder ten laste 
leggen is het onverantwoorde treuze
len, passen, switchen. Dit remde onge
twijfeld het tempo en gaf de Gosse!es 
verdediging alle gelegenheid om zich 
op te stellen.

De voorhoede ? Het hoeft niet ge
zegd dat de vijf roodgroene aanval
lers zonder veel roem uit dit Gosselies 
avontuur komen. Er werd bijna niet 
op doel geshot en het voorbeeld dat 
Hollemeersch gaf na de rust vond 
geen navolgers in de voorhoede, die 
er geen ogenblik aan dacht het spel 
1 ngs de vleugels open te trekken en 
maar steeds alles op het middentrio 
concentreerde. Ook is gebleken dat in 
de voorhoede geen enkele speler steekt 
met een fl'nk kopspel. Talrijke cor
ners werden juist voor het Gosselies- 
doel geplaatst doch geen enkele kon 
worden omgezet. Maar voor dit doel 
stonden een achtal verdedigers opeen- 
geplakt...

Voor alles wat voorafgaat gelden 
dus tevens «verzachtende» argumen
ten. Zo kemen we dan tot de oorzaak 
welke, volgens onze bescheiden me- 
-ing, het begin en het einde was van 
een reeks nevensgeschikte oorzaken 
welke deze nederlaag meebrachten : 
het gebrek aan taktisch overleg.

V E R K E E R D E  S T R A T E G IE

Men kere het hoe men wil : de ASO 
ploeg en de ASO-selectie hebben van 
meetaf een verkeerde strategie toege
past.

Nog nooit kon men duidelijker na

gaan waarop de bezoekende ploeg 
aanstuurde. Het bleek na enkele minu
ten reeds overduidelijk dat Gossel'es 
aan niet anders dacht dan obstructie, 
uittrappen, ontzetten waar en hce 
het kon. Daartoe werden onmiddellijk 
de twee inside’s terug geroepen zo
dat voor het Gosselies-doel een muur 
van acht man de toegang der netten 
bewaakte. Onmiddellijk moest ASO 
zich achteruit hebben getrokken met 
de vaste opdracht dat de halfs niet 
verder dan 10 meter over de midden
lijn mochten vooruitdrngen. Het ge
wone spel spelen was immers doel- 
lcos, vermits men juist in de kaart 
van de bezoekers speelde. Verder dien
den de beide vleugelspelers strikt op 
hun li’n te blijven.

Zoals te verwachten bracht de bele
gering van het Gosseliesdoel in de 
eerste time niets op. Wanneer we ons 
er aan verwachtten dat na de rust de 
roodgroenen het spel zouden opentrek
ken bleken we alras verkeerd. Hetzelf
de spelletje herhaalde zich met het
zelfde resultaat. Aldus leed ASO zijn 
eerste nederlaag op eigen terre!n om
dat het taktisch niet voldoende onder
legd bleek of geleid werd om de Gos- 
seliesgrendel te ferceren.

EN D H R  M. C O E C K

Ons verslag zou onvolledig wezen 
moesten we niet enkele woorden rep
pen over de leiding die, volgen velen, 
zeer gebrekkig was. Ons inziens is de 
referee hier eens te meer voor velen 
een dankbaar onderwerp geweest om 
de verlieswoede bot te vieren. Het is 
immers een algemeen versch’jnsel dat 
in de meeste gevallen waar de ploeg 
verliest, dit hoofdzakelijk de schuld is 
van de scheidsrechter. Zo is het ook 
met de Oostendse sportmassa gesteld.

We laten ons echter niet op sleep
touw nemen en hopen dat, na over
leg, onze lezers onze argumentatie zul
len kunnen bijtreden. Scheidsrechter 
Coeck heeft geen grove flaters be gaan. 
Hij liet weliswaar enkele flagrante 
hands in de penaltyzone onbestraft, 
doch hij meende well'cht dat deze 
fouten niet zwaar genoeg waren om 
met een penalty te worden bestraft. 
Wat zouden de toeschouwers immers 
h^'ib'T’ gpze^d Ind'en de feiten zich in 
h e t roodgroene kamp hadden voorge
daan en de referee penalty had ge
floten ? Nochtans geven we toe dat 
hij deze fouten ook niet volstrekt on
gestraft had moeten laten en des
noods vrijschop had moeten toestaan.

En wat het afgekeurde doelpunt be
treft; we geloven niet dat Van Dieren
donck in off-side positie stend. De re
feree heeft zich echter te gemakkel'jk 
laten beinvloeden door de linesman 
die moedwillig off-side moet hebben 
geslagen, daar hij, beter dan wie ook, 
stond opgesteld om te zien dat Van 
Dierendonck niet buitenspel stond.

Hier komen we thans tot de grond 
van de zaak. We kunnen scheidsrech
ter Coeck om dit alles nog geen steen 
naar het hoofd gooien want hij kan 
z!jn handelwijze gemakkelijk verant
woorden maar heeft hi: niettemin be
wezen geen sportman te zijn. Op dit 
ogenblik speelde Gosselies immers 
geen voetbal meer. ASO stond twee 
klassen hoger dan zijn tegenstrevers. 
Als sportman diende referee Coeck z’n 
eigen oordeel te hebben gevormd over 
d’t zogezegde buitenspelstand en in 
geval van twijfel besloten hebben dat 
ASO dit doelpunt verdiende. Dit zou 
een beslissing geweest zijn welke niet 
het minste protest zou hebben uitge-

‘llitïEagen en uin^ôcfüââlngen
EE R S T E  A F D E L IN G  /

Daring CB—Ronse FC 
US Doornik—Bergen 
US Centre—Vigor Hamme 
CS Brugge—Un. Namen 
AS Oostende—Gosselies Sp,
St. Niklaas—E. Aalst 
Un. St Gillis— Ukkel Sp. 
Kortrijk Sp.—White Star

R A N G S C H IK K IN G
1 Daring CB
2 White Star
3 AS Oostende
4 St Niklaas
5 Un. St Gillis
6 Bergen
7 Kortrijk Sp.
8 FC Ronse
9 Ukkel Sp.

10 CS Brugge
11 E. Aalst
12 US Centre 

.13 Vigor Hamme
14 Gosselies
15 US Gosselies
16 Un. Namen

T W E E D E  P R O V IN C IA A L
1— 0 DC Blankenberge—SV Wevelgem 0— 3
0—2 AA Moeskroen— FC Torhout 2— 2
1— 1 W S leper—Deerlijk Sp, 1— 1
2— 2 W S Houthulst—CS leper 0— 1
0— 1 FC Knokke—SVO Ingelmunster 3—2 
2— 2 Molen Sport— VG  Oostende 0— 4
1—0 Zwevegem—BS Avelgem 2— 2 
1— 1 ; W S  Lauwe—E. Wervik 0— 2

R A N G S C H IK K IN G

T W E E D E  G E W E S T E L I |K E
SK  Den Haan— RC De Panne 
EG  Gistel—SV Nieuwpoort 
FC Lissewege—FC Heist 
SV Veurne— CS Beernem 
SV Jabbeke—GS Middelkerke 
SK  St Kruis— SKV Oostende 
Steenbrugge—SV Blankenberge 
Koksijde VV—W S  Oudenburg

R A N G S C H IK K IN G

1— 1
1—2
1—2
6—0
0— 4
1—2 
1— 3 
5— 0

Een gehavende V G O  ploeg 
boekt een fraai resultaat

Men mag zieh in het VGO-kamp verheugen over de goede verrich
ting van de gehavende voorhoede welke tegen Ingelmunster in lijn 
trad. De roodgele verdediging bleef intact en werd ook zelden in 
moeilijkheden gebracht, hetgeen de cijfers trouwens duidelijk bewijzen 
De voorhoede lukte vier doelpunten en dit noemen we een fraai resul
taat.

Daaruit leiden we niet af dat deze voorhoede aldus moet behouden 
blijven doch dat bij VGO nog steeds de verbeten wil aanwezig is om, 
spijts alle mogelijke tegenslagen de strijd voor de titel door de drijven 
om uiteindelijk zegevierend naar Bevordering op te stijgen.

M A T T E  W E D S T R IJD
De lokalen —  die beweerden vier re

serven te moeten opstellen —  hebben 
van de le tot de 90e minuut de wet 
van de sterkste moeten ondergaan en 
hebben een zeer ongelijke strijd ge
streden met het onvermijdelijke resul
taat dat ze diep in het zand hebben 
moeten bijten.

Het spel van de roodge’en stond en
kele trapjes hoger dan dit der lokalen. 
Dit schenen zij onmiddellijk zelf in
gezien te hebben. Ze onthielden zich 
dan ook van grove brutaliteiten zodat 
VGO  deze zege niet heeft hoeven te 
kopen met een paar gekwetste spelers.

Door de te nadrukkelijke meerder
heid van V G O  werd het begrijpelijk 
een matte wedstrijd. De roodgelen 
moesten enkele tijd zoeken naar de 
goede samenhang in de voorhoede zo
dat de rust met 0-1 werd bereikt. Na 
de koffie vlotte het heel wat beter en 
langs Moerman, Melis en Aspeslagh 
werd met 0-4 stand het einde gefloten.

Heel de wedstri;d door hadden we 
V G O  de teugels zien vieren terwijl 
slechts enkele mooie pha:en langs Gy
sels en het meesterlijke werk van mid- 
voor Melis ons hadden kunnen begees
teren.

G EW O G EN  EN T E  Z W A K  BEVO N D EN
Zoals zoveel andere tegenstrevers 

van V G O  werd Ingelmunster op eigen 
terrein gewogen en in feite veel te 
zwak gevonden om als tegenstrever in 
aanmerking te kunnen komen. Er lag 
wel twee klassen verschil tussen het 
aan weerszijden vertoonde spe! Bïj 
wijlen heeft V G O  zich laten beinvloe
den door dit minderwaardige spel der 
tegenstrevers doch over het algemeen 
waren nu eens alle lokale supporters 
het eens om te verklaren dat VG O  dub
bel en dik verdiend had gewonnen en 
dit zegt veel.

Brackx kreeg om zeggens geen moei
lijk werk op te knappen en wist eens 
te meer zijn heiligdom ongeschonden 
te bewaren. We hebben slechts het 
doe gemiddelde van V G O  tijdens de 
jongste wedstrijden na te gaan om 
vast te stellen dat Brackx zich tot op 
heden als een flinke doelwachter 
heeft ontpopt en voor het ogenblik bij 
roodgeel onvervangbaar is. Het back- 
paar Geeraert-Swinberghe deelt in de

verdienste van Brackx want is het ook 
grotendeels aan hen te danken dat de 
VGO-portier zo zeldzaam heeft moe
ten vissen. Af en toe begaan beidè wel 
eens een flater en .zoals we tijdèns de 
jongste wedstrijd konden zien wordt 
het wel tijd dat beide eens wat steviger 
tegenstanders te beteugelen krijgen.

Indien Du-
De halflijn is er lichtjes op verbe

terd dank zij het minder onbereneerd 
optreden van Dujaröin, die echter 
tceh niet de Du jardin van bij de aan
vang van de competitie kan worden, 
jardin zijn voorzetten nu eens puik 
wilde verzorgen en de voorhoede een 
meer directe spelmethode moest op
dringen zou de toestand van roodgeel 
er onmiddellijk veel beter op worden. 
Berten en Vandenberghe speeldèn bei
de een sterke partij, vooral Berten die 
zi;n voedende taak naar behoren ver
vulde.

En de voorhoede ? Zoals hoger ge
zegd mochten we hiervan geen wonde
ren verwachten en toch hebben al'en 
flink hun streng getrokken. De linker
vleugel bestaande uit Moerman en As
peslagh (beide namen wijzen reeds op 
een noodoplossing ! ) verrichtte geen 
uitzonderlijke dingen dóch kon met 
rechts goed stand houden zodat er van 
onevenwichtigheid bijna geen spraak 
was. Melis zorgde ervoor dat het spel 
goed verdeeld werd en berokkende 
zelf de loka e verdediging meer dan 
gewone last. Hij was dân ook eens te 
meer de grote uitblinker op het ter
rein.

Rechts vlotte het goed maar steeds 
nog moeten we betreuren dat Mest
dagh als binnenspeler zijn kwaliteiten 
af of dit langdurig opstellen van Mest
dagh als binnenspeler zijnkwaliteiten 
als half niet zal vervormen.

Gysels wist dank zij zijn techniek 
meermaals fraaie staaltjes boven te 
halen maar had geen geluk voor doel.

We kunnen ons ten slotte zeer tevre
den verklaren over de globale presta
ties. Vergeten we niet de harde staat 
van het terrein welke een gevoelige 
handicap was voor de roodgelen.

De volgende samenstelling deed de 
verplaatsing : Brackx, Geeraert, Swin- 
berge, Vandenberghe, Du jardin, Ber
ten, Gysels, Mestdagh, Melis, Aspe
slagh en Moerman,
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Qmenutü

17 9 2 6 23 14 24 1 Wervik 17 13 2 2 40 13 28 1 SKV  Oostende 17 15 1 1 67 19 31

17 9 3 5 46 26 23 2 FC Knokke 17 11 3 3 41 19 25 2 SV Blank’ge 17 13 3 1 63 28 27

17 9 4 4 25 16 22 3 VG  Oostende 17 11 4 2 49 16 24 3 Steenbrugge 17 9 4 4 45 27 22

17 9 4 4 34 27 22 4 W S  Lauwe 17 8 5 4 28 21 20 4 St Kruis 17 10 5 2 50 27 22

17 9 5 3 33 19 21 5 CS Ie' er 17 7 6 4 35 30 18 5 Middelkerke 17 9 5 3 34 21 21

17 10 6 1 34 22 21 6 Moeskroen 17 7 6 4 36 38 18 6 Heist 17 7 4 6 42 30 20

17 7 6 4 25 20 18 7 FC Torhout 17 6 6 5 36 33 17 7 Nieuwpoort 17 9 6 2 40 32 20

17 7 7 3 33 31 17 8 Deerlijk Sp. 17 6 6 5 24 24 17 8 RC De Panne 17 6 6 5 28 32 17

17 6 7 4 19 30 16 9 Zwevegem 17 6 6 5 24 24 17 9 Oudenburg 17 5 7 5 29 38 15

17 6 7 4 29 31 16 10 W S  leper 17 4 6 7 22 21 15 10 SK  Den Haan 17 4 8 5 27 39 13

17 5 7 5 23 21 15 11 Ingelm’ster 17 6 8 3 22 31 15 11 SC Beernem 17 4 8 5 22 45 13

17 5 7 5 22 31 15 12 Ave'gem 17 5 8 4 27 33 14 12 FC Lissewege 17 4 9 4 29 50 12

17 6 8 3 20 31 15 13 Ingelm’ster 17 4 9 4 22 30 12 13 EG  Gistel 17 3 9 5 26 41 11

17 4 10 3 17 31 11 14 Wevelgem 17 5 10 2 24 38 12 14 SV Veurne 17 4 10 3 28 41 11

17 4 11 2 21 33 10 15 Houthulst 17 2 9 6 20 48 10 15 SV Jabbeke 17 2 10 5 30 63 9

17 2 13 2 19 45 6 , 16 D. Blank’ge 17 3 10 4 20 41 10 16 Koksijde W 17 3 12 2 25 51 8

lokt van de Gosselies-spelers en zou 
genomen zijn in een geest van het re
glement. Het annuleren van dit doel
punt was ongetwijfeld voor Gosselies 
een beloning welke het n;et verdiende. 
Als scheidsrechter aangesloten bij Da
ring Brussel, heeft referee Coeck ech
ter naar de letter van het reglement 
gearbitreerd en welwillend het protest 
van de linesman te baat genomen om 
ASO twee punten, te ontstelen waarop 
de roodgroenen 500 t.h. recht hadden. 
Het feit dat dhr Coeck op het pro
test van de linesman is ingegaan be
wijst voor ons, voldoende de partijdig
heid van zijn beslissing.

D E  S T R IIJD  G A A T  V E R D E R

De aanhangers van roodgroen zou
den ongelijk hebben thans de kop te 
laten hangen en de Ere-klassedroem 
reeds op te geven. ASO blijft de titel
kandidaat met het gunstigste voetbal- 
kalender. Reeds Zondag kunnen de 
roodgroenen terug bijpeddelen want 
Daring reist naar Kortri'k Sp. terwijl 
anderzijds de derby White Star-Un’on 
3n de wedstrijd Bergen-St Niklaas 
doorgaat. Zondagavond staan we wel
licht voor een volledige hergroepering 
der kopploegen. En dan is de neder
laag tegen Gosselies reeds half ver
geten.

Het algemeen favoritisme voor de 
Brusselse ploegen moet een aanwakke
ring zijn om hen thans meer dan ooit 
de loef af te steken.

Niet zonder reden was men in het SKV O-kamp niet erg gerust over 
de uitstap naar St. Kruis. De lokalen hadden destijds te Oostende be
wezen iets van voetbal af te weten en gezien de huidige rangschikking 
stond het vast dat ze zich met hand en tand tegen de leidersploeg; 
zouden verzetten. Dit is ook zo u itgevallen doch de leidersploeg van nu 
was de leidersploeg niet van toen en de groenwitten hebben bedankp 
voor de voetballes in de heenronde en hebben er nu ze.f les gegeven. 
Toen SKVO met 2-0 leidde geraakten de lokalen door een misverstand, 
aan een tegendoel.

Toen bleven nog 10 minuten te svelen. Deze minuten verliepen allfrs 
behalve in een atmosfeer van sportiviteit....

VERDIENDE ZEGE

Voor een opmerkelijk aantal. Oost
endse supporters zette deze partij ia 

w'der?ï.idse aanvallen. Oostende 
beproefde meestal zijn kans langs Qs- 
U.X wmdt, die spoedig in een uitsteken
de dag bleek te verkeren, doch de lo
kale verdediging kon stelselmatig ont
ruimen. Aan de andere zij.de bleef de 
Voorwaartsverdediging evenmin werk
loos en St. Kruis wist zelf een geruime 
tijd een aanhoudende drukking uit te 
oefenen. SKVO reageerde meestal 
langs de rechtervleugel en het mag ge- 
zegi dat deze uitvallen, al waren ze 
minder talrijk, gevaarlijker waren. De 
rust kwam evenwel zonder standwij- 
ziging en dit moeht beide ploegen bê 
vredigen.

Na de koffie liep groenwit hard van 
stapel en de lokalen kregen het hari 
te verduren. SKVO voerde het hoge 
woord en qp een inzenden van L. Van 
Steeger kan Janssens de keeper voor
bijgaan en doelen. De leiders volhar
den in hun offensief en even latei 
geeft Osterwindt een fraaie voorze 
achteruit en Janssens schiet in d( 
vlucht nr 2 binnen. We naderen sne 
het einde en St. Kruis is zo gelukkii 
van een misverstand tussen Kreutsei 
en twee verdedigers gebruik te kunnej 
maken om de achterstand te milderea 
Thans luidt St. Kruis een uiterste of
fensief in en de partij, die tot op dit 
ogenblik fair werd betwist, ontaard ii 
toenemende brutaliteit. Het spel ver̂

]
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loopt tot het einde voor de kooi van'. 
Kreutser die evenwel zijn heiligdom 
verder ongeschonden kan houden, al
dus een verdiende zege in het groen
witte kamp houdend.

OSTERWINDT-JANSSENS FLINKE 
VLEUGEL

I De bezoekende verdediging, welke 
zich gans de match door op de hoogte 
had getoond van haar taak, moest 
jammer genoeg voor het einde nog 
boeten voor een spijtig misverstand. 
Vooral voor de uitstekende Kreutser 
is het jammer dat hij op een dergelij
ke manier moest verslagen worden. In 
haar geheel mag de verdediging ech
ter op een goede wedstrijd terugblik
ken. In de halflïjn was Van Halme 
eens te meer zeer bedrijvig alhoewel bij 
zichtbaar leed onder de gevolgen van 
een lossende teennagel. Serru speelde 
goed in verdediging maar van het 
egenblik dat St. Kruis zijn drukking 
verstevigde zagen we de Oostendse 
middenhalf niet mee • zo erg zeker van 
ïijn stuk. Hieruit valt gemakkelijk af 
te leiden dat Serru geen stopper is 
met het gevolg dat de taak van Poppe, 
Ryckewaert en Van Halme vaak ge
voelig verzwaard wordt. Ch. Deschacht 
speelde als half een bevredigende par
tij hetgeen van L. Van Steeger op de 
linkervleugel niet kan gezegd. Of leed 
Louis onder het buiten conditie zijn 
van zijn broer Robert ? Deze laatste 
was er immers helemaal niet in en van 
ziliï flinke voorzetten of schoten op 
doel kwam te St.Kruis helemaal niets 
van terecht. We twijfelen er nochtans 
aan of de selectie Louis op de hoek zal 
laten, daar waar gemakkelijk op te 
maken was dat de halfbackplaats hem 
beter staat, 

r De vleugel Osterwindt-Janssens ver
goedde grotendeels wat de linkerwing 
tekort kwam. Osterwindt heeft weer 
enkele Zondagen de goede form te 
stekken en met een wroeter als Jans>- 
sens naast hem mag er dan ook voor 
de vo’gende weken veel van dit duo 
verwacht worden. Janssens lukte ten 
andere heel verdiend twee mooie doel
punten. En Dedulle ? Kamiel sneed 
evengoed als de vorige Zondag doch 

; onkans belette hem zich op het voor
plan te plaa sen.

Na deze jongste overwinning blijven 
de kansen van SKVO  op de titel even 
gaaf. Anderzijds wist echter SV B an- 
kenberge eveneens met succes de ge
vaarlijke klip Steenbrugge te omzei
len zodat men met groeiende belang
stelling de opgang van deze kustploeg 
volgt. Zal de strijd uiteindelijk gaan 
tussen SKVO en SV B ’ankenberge ?

SKVO geniet echter een veilige pun- 
tenvoorsprong en kan derhalve rustig 
de komende gebeurtenissen afwach
ten.

De opstelling : Kreutser, Poppe, Ry
ckewaert, Van Halme, Serru, Ch. De
schacht, Osterwindt, Janssens, Dedul 
le, R. Van Steeger. L. Van Steeger

Doelpunten : Janssens (2).

fS ii den, entente de%

iuppa 'Ue-iô.c£uâô,

Op Zaterdag, 4 Februari 1950 om 
20,30 uur, groot jaarlijks Ententebal 
KVGO in de zaal «’t Witte Paard» Van 
Isegemlaan, 67, Oostende, met mede
werking der voetbalafdeling ten bate 
van het kadetterfonds.

Dranken van 10 fr. af. —  Ingang 1C 
fr.

Leute en plezier zullen er zeker niet 
ontb 'tken. Koop nu Uw kaart, anders 
kan het misschien te laat zijn.

Kaarten te bekomen in alle suppor
tersclubs.

@jn/z& aaaiidtzlcâten
UN. NAM EN - A .S .O .

Za l ASO a l dan niiet hetzelfde ge
vaa r lopen tegen Namen a ls  Zonn&g II. 
tegen Gosselies ? Za l Nam en ook z ijrr  
heil zoeken in loutere obstructie . Op 
die vraag , w aarvan  heel w at a fh an g t, 
kunnen we nu n ie t antw oorden. N aar 
we menen is Namen er de ploeg n ie t 
n aa r om louter defensief te spelen en 
al kunnen de Waaltjes nuttige lessen 
trekken uit de overwinnig van Gcsse- 
lies, toch verwachten we er’ ons niet 
aan dat Namen voor eigen volk zulk 
pover spel zal vertonen. In dit geval 
geven we ASO een volle kans om zich 
te herstellen en zich op zijn benij
denswaard'ge positie te handhaven. 
Mochten de lokalen echter toch «safe
ty first» spelen, dan zien we weinig 
kans voor de ASO-voorhoede cm met 
de puntjes naar huis te komen.

Zoals uit de samenstelling der ploe
gen blijkt krijgt de voorhoede van 
Zondag nogmaals een kans. Zal dit 
vijftal afbreken met haar onproducti- 
viteit ? We hopen het van harte.

V Hamme - FC Ronse 1
Gosselies Sp - CS Brugge 1
AEC Bergen - St, Niklaas SK  x
Ukkel Sp - UC Centre 1
E Aalst - US Doornik 1
U. Namen - AS Oostende 2
Kortrijk Sp - Daring CB 1
White Star AC - U  St Gilles x

V .G .O . - D A R . B L A N K E N B E R G E
De jongens uit Blankenberge kun

nen nog best de puntjes gebruiken en 
daarom zal V G O  best doen van bij de 
aanvang de vclle maat te geven zoniet 
kan het gewone spelletje zich herha
len : de bezoekers k r ’gen zelfvertrou
wen, grendelen alles af en gaan uit
eindelijk met een puntje lopen. Aan 
kapitein Melis in geval van obstructie 
eens kordaat het elastisch terugtrek
ken te commanderen teneinde het spel 
open te trekken. Het mag n!et steeds 
bij theorie blijven, de supporters wen
sen praktische en doeltreffende maat
regelen.

Door het heroptreden van Pieters, 
Coopman en Tempelaere zal de ploeg 
vermoedelijk opnieuw gevoelige w'jzi- 
gingen endergaan. Normaal moet 
V G O  echter bij machte zijn Daring 
Blankenberge met drie doelpunten 
verschil te verslaan.

E Wervik - SV Wevelgem 1
SVO Ingemunster - Zwevegem 1
FC Torhout - FC Knokke 2
W S  Lauwe - W S  leper 1
BS Avelgem - Molen Sport 1
Deerlijk Sp - W S  Houthulst 1
VG  Oostende - Daring Bl’ge 1
CS leper - AA Moeskroen 1

S .K .V .O . - DEN  HAAN
Na de gevaarlijke verplaatsing naar 

St Kruis krijgen de groenwitten een 
gemakkelijke prooi. SK  Den Haan brak 
tot op heden geen potten maar be
hoort ook niet tot de zwaksten van de 
reeks. Met zijn gewoon spel zal SK  
echter de bezoekers gemakkelijk onder 
de kn^e kunnen houden zodat we dan 
ook - met of zonder Van Halme - Zon
dagavond de groenwitte kleuren terug 
aan de zegemast zullen zien wapperen.

W S Oudenburg - RC De Panne 1
GS Middelkerke - Steenbrugge x
SV N ;euwpoort - SV Jabbeke 1
VV  Koksijde - FC Lissewege 2
SV BI ge - SK  St Kruis 1
FC Heist - SV Veurne x
SK  Voorwaarts - SK Den Haan 1
SC Beernem - EG  Gistel x

FC Westkapelle - E Assebrouck x 
Hermes Oost - SV Bredene 1 
FC Maele - SV Koekelare 2
FC Sijsele - FC Zerkegem 1
Concordia Sp - SK  We.iduine 1 
U  Zandvoorde - SK  Eernegem 1

óiafttingan in de 

Stadiàctô
Zoals onze lezers zich herinneren 

stelden we destijds de vraag welke 
houding de stad zou aannemen ten 
overstaan van de inning der beasting 
op de inkomsten op onze voetbalter- 
reinen. Tot voor 1 Januari 1950 gingen 
grote sommen naar de B.V.B. Vanaf 
1 Januari dienden de belastingen ge
stort in de stadskas volgens overeen
komst met de stad. We vernemen 
thans dat te Oostende volgende schik
kingen werden getroffen : voor de tic- 
ketten tot 10 fr. wordt 8,10 t.h. afge
houden en voor de ticketten van meer 
dan 10 fr. 13,50 fr. t.h.

Volgens een oppervlakkige bereke
ning doet de stad Oostende dus af
stand van ongeveer 2/3 van de in
komsten zodat onze voetbalclubs ze
ker niet mogen klagen. In achtnemend 
de hachelijke finantiële toestand van 
de stadskas kunnen we van onze vroe
de schepenen niet anders dan getuigen 
dat ze blijk hebben gegeven van een 
sportieve vrijgevigheid....

André GYSBRECHTS
West- of Oost-Vlaanderen.... En het 
waren geen gezondheidswandelingen.

Toch aanvaardde dhr Gysbrechts 
een functie in het «oorlogsbestuur». 
Hij werd zelf délégué van het eer
ste elftal en maakte alle verplaatsin
gen mee. Vandaar ook zijn grote on
dervinding en zijn grondige kennis 
van de toestand van V G O  op het stuk 
van spelersmateriaal.

Na de oorlog kwam de eerste ploeg 
onder de bevoegdheid van het selec- 
tieconrté en dhr Gysbrechts werd de 
zorg over de juniors opgedragen. Ook 
hier beantwoordde hij aan de op hem 
gebouwde verwachtingen e.i in 1946 
reeds leidde hij zijn juniorsploeg naar 
de kampioenentitel, met een 4-punten 
voorsprong op Knokke.

De meeste elementen uit deze kam- 
pioenenploeg hebben thans reeds 
naam gemaakt in de eerste ploeg ea 
toch kan dhr Gysbrechts reeds de 
komst melden van enkele nieuwe ele
menten d e eveneens rijke beloften in 
zich sluiten. In de huidige ;uniors- 
ploeg steken niet min dan 5 scholie
ren. Vooral de middenlijn met Vilain, 
Zwaenepoel en Costers belooft voor de 
toekomst.

Wanneer we dhr Gysbrechts vragen 
welke problemen zich momenteel bij 

Dhr Gysbrechts verdiende zijn stre- K V G O  stellen dan noemt hij in de 
pen tijdens de zware bezettingsjaren eerste plaats de verjong'ng. Dit blijkt 
toen beroep moest worden gedaan op inderdaad het gemeenschappelijk 
veel edelmoedigheid en opoffering om probleem te zijn van alle kustploegen. 
het boeltje recht te houden. Geen Is er te Oostende een ploeg die aa.n de 
enkele wedstrijd thuis of in de kust- noodzakelijkheid van de verjonging

K V G O  alhoewel de oudste club van 
onze stad,, beschïkt over een betrek
kelijk ’onge bestuursploeg. Onder die 
jonge betuurleden is dhr A. Gys
brechts zeker een der meest bekende 
en vooraanstaande.

streek, steeds op verplaatsing- in

W at âeââen z e  nag, uaa% de âaeg, ?
HOM E

Ukkel Sp 
Union 
CS Brugge 
ST Niklaas 

U  Centre 
E Aalst 

White Star

H O M E
Dar. Bl’ge 
E Wervik 
SVO Ingelm. 
Deerlijk Sp 
Zwevegem Sp 
SV Weve.gem 
FC Knokke

A .S .O .
A W A Y

U  Namen

FC Ronse 
US Do:rnik 
Daring 
AEC Bergen 
Kortrijk Sp

V .G .O .
A W A Y

FC Torhout 
BS Avelgem 

W S  Lauwe 

W S  Houthulst 

CS leper 

AA Moeskroen

Deerlijk Sp 
W S  Houthulst

AA Moeskroen 
Zwevegem Sp

W S  Lauwe 
BS Avelgem 
Molen Sp 
FC Knokke 
W S  leper

S .V . B L A N K E N B E R G E
HOM E

St Kruis 
SV Jabbeke 
S.K.V.O.
SK  Den Haan 
FC Lissewege 
W S  Oudenburg 
SV Nieuwpoort

A W A Y
EG Gistel 
RC De Panne 
S3 Beernem 
GS Middelkerke

FC Heist 
SV Veurne

HOM E
SK  Den Haan

W S  Oudenburg 
GS Middelkerke 
FC Heist 
SK  Steenbrugge 
RC De Panne

S .K .V .O .
A W A Y

SV Jabbeke 
SV Nieuwpoort 
SV BI’ ge 

BV Koksijde 

SV Veurne 

SC Beernem 
EG  Gistel

F .C . H E IS T
HOM E

SV Veurne 
St. Kruis 
SC Beernem 
RC De Panne 
SV Nieuwpoort 
SV Bl’ge 
W S  Oudenburg

A W A Y

SK  Steenbrugge 
EG  Gistel 
SK  Den Haan 
S.K.V.O.
GS Middelkerke 
VV Koksijde

S .V . N IEU W P O O R T

HOM E
F .C . K N O K K E

V.G.O.
Lauwe W S 
Zwevegem Sp 
W S  leper 
Dar. Bl’ge 
AA Moeskroen

A W A Y

FC Torhout 
BS Avelgem 
E Wervik 
W S  Houthulst 
CS leper 
Molen Sp 
SV Wevelgem

HOM E
SV Jabbeke
S.K.V.O.
SK  Steenbrugge 
VV Kcksijde 
W S  Oudenburg 
SC Beernem

SV Veurne

A W A Y
EG  Gistel 

SK  Den Haan

FC Lissewege 

FC Heist 

RC De Panne 

SV Bl’ge

D.
H OM E

SVO Ingem. 
CS leper

B L A N K E N B E R G E
A W A Y

V.G.O.
E Wervik

G .S . 
HOM E

SK  Steenbrugge 

RC De Panne 

EG  Gistel 

St. Kruis 

SV Bl’ge 
FC Heist 
SC Beernem

M ID D E L K E R K E
A W A Y

SK  Den Haan 
FC Lissewege 
S.K.V.O.

VV Koksijde 
W S  Oudenburg 
SV Nieuwpoort

H W ^ M M ^ M ^ V W M ^ V V V V V V V V W ^ V V V V V W 'W /V V V V V V V M i'W 'V t'V V 'V V V V V V V V V V V V ^ V V V 't.V V tV V V 'V V iA iV V v v v  . < \ w w \ v v v w a w w w m v w iV V V V V W W W V V V W V V W W VV V W V V W I W V V V W V t l V VVV VVVVVVVVW V W

Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
D E R D E  A F D E L IN G  A D E R D E  B I J Z O N D E R E  A F D E L IN G  

R e e k s  B
P R O V I N C I A L E  J U N IO R S P R O V I N C I A L E  S C H O L IE R E N

Hermes— Sijsele 0--1 AS Oostende—Kortrijk Sp. 0--1 AS Oostende—Kortriik St>. 1--1
Koekelare—Concordia 0--3 Koksijde—Gistel 1--6 CS leper—FC Brugge 0--5 CS leper—FC Brugge 0--6
Zerkegem—Westkapelle 0--0 Middelkerke—Nieuwpoort 0— 11 FC Izegem—SV Waregem 5— 0 FC Izegem—SV Waregem 3--1
Assebroek— Zandvoorde 1--1 De Panne— SKV Oostende 2--1 Harelbeke—SC Menen 1--1 CS Brugge—SK Roeselare 0--0
Bredene— Maele 4--2 VG  Oostende—SV Veurne 4— 1 CS Brugge— SK Roeselare 5— 0 St. Kortriik—St. Moeskroen 1--6
Wenduine—Eernegem 7--2 Oudenburg—AS Oostende 0— 2 St. Kortrijk—St. Moeskroen 2--2

R A N G S C H IK K IN G
R A N G S C H IK K IN G R A N G S C H IK K IN G 1 Kortrijk Sp. 15 13 1 1 63 15 27 R A N G S C H IK K IN G

1 Concordia 15 12 1 2 65 15 26 1 VG  Oostende 13 12 1 0 75 14 24 2 FC Brugge 16 9 3 4 38 23 22 1 FC Brugge 15 11 2 2 45 12 24
2 Sijsele 15 11 2 2 39 11 24 2 AS Oostende 13 11 1 1 67 17 23 3 AS Oostende 15 10 4 1 63 26 21 2 Moeskroen 15 11 3 1 42 18 23
3 Wenduine 15 10 5 0 45 28 20 3 SKV Oostende 11 7 4 0 32 17 14 4 SK  Roeselare 16 9 4 3 48 31 21 3 CS Brugge 13 6 2 5 31 12 17
4 Assebroek 15 8 4 3 43 23 19 4 Gistel 12 6 4 2 37 31 14 5 St. Kortrijk 16 7 3 6 47 26 20 4 Kortrijk Sp. 14 6 3 5 32 26 17
5 Zandvoorde 15 7 5 3 46 27 17 5Nieuwpoort 13 4 6 3 53 32 13 6 CS Brugge 15 8 4 3 35 24 19 5 SK  Roeselare 15 7 5 3 30 21 17
6 Bredene 15 7 5 3 35 24 17 6 Veurne 12 5 5 2 36 44 12 7 Moeskroen 16 7 4 5 47 38 19 6 AS Oostende 14 5 5 4 19 22 14
7 Hermes 15 5 7 3 28 28 13 7 De Panne 13 5 7 1 27 45 11 8 CS Menen 15 7 5 3 44 31 17 7 Izegem 15 5 6 4 27 30 14
8 Zerkegem 15 5 8 2 22 27 12 8 Oudenburg 13 3 9 1 28 46 7 9 FC Roeselare 15 5 8 2 40 45 12 8 CS leper 13 5 5 3 20 28 13
9 Westkapelle 15 5 8 2 22 37 12 9 Koksijde 13 2 10 1 13 60 5 10 Harelbeke 16 3 8 5 32 46 11 9 Harelbeke 14 5 6 3 32 25 13

’ 10 Koekelare 15 5 9 1 19 55 11 10 Middelkerke 13 1 11 1 13 69 3 11 FC Izegem 16 4 12 0 30 43 8 10 St Kortrijk 14 5 8 1 20 38 11
11 Eernegem 15 3 11 1 21 51 7 12 Waregem 15 1 13 1 14 75 3 11 FC Roeselare 13 2 10 1 13 45 5
12 Maele 15 1 14 0 6 75 2 13 CS leper 16 1 15 0 10 85 2 12 Waregem 15 1 12 2 13 47 4

ontsnapt ?
Bij V G O  zijn ook enkele spelers die 

al wat oud worden maar er zijn - zo
als hoger gezegd - jonge beloften aan 
het groeien. Eens deze nieuwe genera
tie aan het woord mag men zich er 
aan verwachten dat VG O  de rol weer 
zal spelen die haar toebebeeld 5s. Dhr 
Gysbrechts verklaart zich uiterst te
vreden over de ijver van zijn jongens 
die stipt de oefening volgen.

«En het huidig kampioenschap, 
manheer Gysbrechts ?» vragen we 
op de man af.

Het antwoord is dit van een mens 
die in de kansen van z;jn kleuren 
blijft geloven. «Er is in deze competi
tie nog niets gezegd. Er valt een ach
terstand van 4 punten goed te ma
ken doch wat is dit in acht genomen 
het programma dat nog af te werken 
valt. Er is absoluut geen reden tot 
ontmoediging. We hebben nu reeds 
een massa tegenslagen doorworsteld 
en ik ben er van overtuigd dat de be- 
lon'ng niet zal uitblijven» aldus dhr 
Gysbrechts en onze spreker vervolgt : 
«Deze voetbalcompetitie is zo wissel
vallig.

Wachten we met vertrouwen het re
sultaat af van de drie topmatchen : 
Knokke-V.G.O. (5-2-50); V.G.O.-Wer- 
vik (19-2-50) en Wervik-Knokke (12-3- 
50). Na deze wedstrijden kan de sta,nd 
er heel anders uitzien. Neen, scm- 
migen laten de kop hangen maar het * 
bestuur en spelers van VG O  alsmede 
een massa supporters blijven er van 
overtuigd dat de roodgelen de titel 
zullen op zak steken.». Verder spre
kend over het verloop van de compe
titie maken wa aan dhr Gysbrechts" 
de opmerking dat V G O  prakt’sch 
slechts moet bang zijn van een drie
tal ploegen en dat de anderen alleen 
in stricte obstructie hun heil zoeken. 
Waarom heeft VG O  tot op heden nog 
geen systeem gevonden om aan het 
gevaar van deze obstructie te ont
snappen ?

André Gysbrechts verzekert ens 
nochtans dat dit probleem reeds 
meermaals Werd onderzocht en steeds 
werd opgelost met de theoretische 
les bij eventuële overrompeling, zelf 
achteruit trekken en het spel open
leggen. Maar, aldus dhr Gysbrechts 
dit bleef helaas steeds bij theor e. In 
de praktijk moeten We vaststellen dat 
onze ploeg zich te gemakkelijk tot be
legering van het vijandelijk doel laat 
verleiden.

We menen dat dit laatste puunt na
dere studie vereist en dat daarvan 
zelfs het verloop van deze competitie 
kan afhangen. We hopen met dhr 
Gysbrechts dat Melis en Co voortaan 
niet meer zullen houden aan dergel’j- 
ke belegeringen die ten slotte slechts 
in de ka,art van de tegenstrever spe
len.

We verlieten dhr Gysbrechts met 
de voldoening van een sportman die, 
na een vruchtbare gedachtewisseling, 
Een klaardere kijk heeft gekregen op 
zaken die hem nog niet erg duidelijk 
waren

Aan dhr Gysbrechts wensen we dat 
hij - thans telt hij 33 lente’s - nog 
lange £aren ?n dienst zou mogen blij
ven van VG O  e.i van de sport. Der
gelijke sportfiguren kuunnen te Oost
ende niet gemist worden.
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G EW . JU N IO R S  A.

R A N G S C H IK K IN G
Gits—VG Oostende 
Knokke—Heist
FC Torhout— SV Blankenberge 
Lichtervelle—D. Blankenberge
1 FC Knokke 11 9
2 SV Blank’ge 8 7
3 VG Oostende 10 6
4 FC Torhout 10 6
5 F Brugge 9 5 
6 D C B ’ank’ge 10 3
7 CS Brugge 11 3
8 Lichtervelde 11 2
9 FC Heist 9 1

10 VP Gits 9 0

1— 3
10— 1
1—3
1— 1

14 19 
10 15 
13 15 
18 14
15 11

G EW . S C H O L IE R E N  D.
Lissewege— Knokke 0—5
SK  Steenbrugge—VG  Oostende 3— 3
DC Blank’ge—St Joris 1— 2
Heist— St Kruis 5— 0

23
19
47 
39
48

1 FC Heist
2 SV Blank’ge
3 FC B"ugge
4 Steenbrugge
5 FC Knokke
6 VG  Oostende
7 DC Blank’ge
8 CS Brugge
9 St Joris 

10 St Kruis

R A N G S C H IK K IN G
13
11
11
12
12
13
11
12
12
12

11 FC Lissewege 12 1 11 0

G E W  S C H O L IE R E N  E .
Fl. Zedelgem—V G  Oostende 1— 2
SK Torhout— Eernegem 10—0
SVK Oostende—FC Torhout uitg.
Nieuwpoort— AS Oostende uitg.
Middelkerke— Gistel 3— 1

38 12 22
45 12 19
28 23 15
18 19 13 
22 16 13
28 23 13 
16 13 12
29 21 11
19 20 10 
12 45 2 
6 55 2 10 Eernegem

RANGSCHIKKING
1 SK  Torhout 13 11 0 2
2 FC Torhout 12 9 1
3 AS Oostende 12 6 3
4 VG  Oostende 13 7 5
5 Gistel 13 7 5
6 SKV Oostende 12 6 5
7 Middelkerke 13 5 5
8 Zedelgem
9 Nieuwpoort

13 2 10 
12 2 10 
13 1 12

58 10 24 
41 8 20 
36 23 15 
36 18 15 
36 26 15 
26 31 13 
25 25 13 
17 42 5 
14 44 4 
8 69 2

C O R P O R A T IE F  V ER B O N D
Crop’s SV - Litto Nieuwpoort 2-0
Béliard - FC Tram 1-0 

V R IE N D E N M A T C H
El. du Litt. - SK  Reindienst 7-0
W S  Omwal - W AP Sport 0-2

RANGSCHIKKING
1 Crop’s SV 11
2 FC IJber. 9
3 SV Zeewezen 10
4 El. du Litt. 10
5 FC Tram 11
6 SK  Stad 9
7 Béliard 11
8 Lit. Nieuwp. 11
9 SK  Politie 10

7
7
6
6

5 6 
3 
3 
1 
0

8 16 
7 15

2 19
1 25
2 20 13 14 
1 30 11 13

0 19 336 10
3 18 9 9
1 8 17 8
2 9 37 4
4 8 18 4

S)e taeótand  
aan Steuriâtaecâ
Tijdens de juniorswedstrijd ASO- 

Korfiïk Sp. kwam de ASO-back Reun- 
broeck zo ongelukkig te va len dat hij 
met ernstige verwondingen, van het 
terrein moest worden gedragen. Na het 
medisch onderhoek werd volgend bilan 
orgemaakt : lichte hersenschudding, 
lichte schouder ontwrichting en ge
zwollen enkel. Reunb,-oeck zal enkele 
tijd het bed moeten houden.

Met Reunbroeck zou ASO deze kapi
tale wedstrijd niet hebben verloren. 
Hopen we dat de stevige ASO-back 
weer spoedig volledig hersteld zijn 
heroptreden zal kunnen doen.
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W edstrijden in Lagere
Ille Afdeling B

OUDENBURG - A.S.O. 0-2
Schamele wedstrijd tegen een te

genstrever die nog niet goed schijnt te 
weten wat voetbal is. Met 10 man t.ok- 
ken de roodgroenen zich kalmpjes uit 
de slag en hadden slechts de bekom
mernis er zonder kleerscheuren af te 
komen. Dé.égué Robert Billiet moest 
eveneens de schoenen aantrekken ten 
einde de ploeg te volledigen.

Alle spelers kweten zich uitstekend 
van hun taak maar hadden het ook 
helemaal niet moeilijk. Was de wed
strijd tegen Oudenburg ver van pret
tig, anderzijds bleven ze de treurige 
nederlaag van ASO tegen Gosselies ge
spaard.

De ploeg : Pincket, Clays, Ver- 
meersch, Sabbe, Decraemer, Cappe- 
lier, Kyndt F., Coudenys, Dejonghe en 
Billiet.

Doelpunten : Dejonghe en Billiet.

K .V .G .O . - S .V . V E U R N E  7-1
In de eerste time zien we schoon 

verdeeld spel, met een kleine meerder- 
hid van de Oostendse vcorhoede, die 
nochtans goed in toom gehouden 
wordt door een sterke verdediging van 
Veurne.

Zwaenepoel als centervoor verdeelt 
zi;'n spel met zorg, doch speelt heel 
voorzichtig, gezien de harde toestand 
van de bevroren grond.

Na de rust levert de V G  aanval op 
aanval en overmeestert stilaan Veur
ne. Na een uur spel ls nog niets aan
getekend, wanneer Montobio er in ge
lukt de bal in ’t ne"t te zenden op wel- 
gemeten pas van Zwaenepoel.
Nu is V G  niet meer tegen te houden; 

vier goals worden gemaakt in tien mi
nuten. Boussy en Demoor gelasten 
zich beurtelinks de stand te brengen 
op 3-0

Op hands in de gevaarlijke zone, 
laat Boussy de gelegenheid niet voor
bijgaan om de penalty om te zetten in 
4-0.

Vanhee, die nu centervoor speelt 
door zijn oplopen gelukt er in de stand 
op te drijven tot 5-0.
En toch verliest Veurne de moed niet 
Op  een m sverstand tussen de backs 
van VG, plaatst de centervoor een 
machtig shot waartegen de keeper 
niets vermag, 5-1.

V G  verstaat het zo niet en blijft 
aandringen.

De keeper mist een bal met de vuist, 
Duysburgh is er bij als een schicht en 
plaacst nebjes de bal binnen.

Pieters sluit de reeks met er 7-1 van 
te maken, na een fei betwiste match, 
waarvan de uitslag lang onzeker bleef.

De ploeg : Decloedt, Fiddes G., De- 
groove, Pieters E., Fiddes J., Duys
burgh, Boussy, Vanhee, Zwaenepoel, 
Demcor, Montobio.

Provinciale Juniors

A.S.O. - K ORTRIJK  SP. 0-1
Aantrekkelijke wtdstrijd welke 

nochtans ontsierd werd door een 
spijtig ongeval mftt Reunbroek welke 
zo ongelukkig kwam „te vallen dat hij 
ernstig gekwetst van,,het terrein werd 
verwijderd. Aldus,werd op de ASO- 
verdediging een zware last gelegd doch 
tot het einde toe zou men goed stand 
houden. Kortrijk kon enkel na de rust 
op ontsnapping de stand openen en 
dit na een slechte ba.behandeling van 
Zonnekeyn. De schuld van deze neder
laag moet gelegd op de voorhoede die 
er niet in slaagde haar flink samen
spel te ontwikKelen. De opstelling van 
Sanders als half drukte eveneens zijn 
stempel op de verrichtingen van de 
voorhoede.

De ster van hgt terrein was onge
twijfeld Van Hyïte%ie zeer flink ver- 
dedigend- en opbouwend werk ver
richte. Verder wgts Debroe uitstekend 
als half en als back terwijl Zonnekeyn 
als stopper praktisch niet te passeren 
was maar bij de voeding af en toe wat 
in gebreke bleef omdat hij ook geneigd 
schijnt te veel het spel in de breedte 
te ontwikkelen.

Sabbe speelde slechts een matige 
backpartij terwijl Monteyne niets kan 
worden ten laste gelegd. In de voor
hoede stonden alle op de zelfde lijn 
en waren geen uitblinkers te vernoe
men.

Bij Kortrijk werd de binnenlinks 
eveneens gekwetst weggedragen dit 
na de rust. Alleen de verdediging liet 
een goede indruk.

De ploeg : Monteyne, Sabbe, Reun- 
broeck, Van Hyfte, Zonnekeyn, Debroe, 
Defoor, Van Haecke, Geo Deschacht, 
Sanders en Kyndt.

Scholieren D

S .K  S T E E B R U G G E  - V .G .O . 3-3
Steenbrugge wint de opgooi en speelt 

met windvoordeel.
Tijdens de eerste minuten is Steen

brugge in de meerderheid, en onze 
verdediging wordt uit haar verband 
gespeeld. Aan de vierde minuut kan 
Steenbrugge het eerste doel netten. 
V G O  zet terug moedig op, bouwt enke
le tegenaanvallen op die echter niets 
opleveren.

Steenbrugge komt terug aandringen. 
De roodgele verdediging stelt zich 
slecht op bijzonderlijk stopper Maene 
geeft te veel vrij spel aan de centervoor 
die telkens alleen *étaat. Deze laatste 
kan aan de 16e minuut het tweede 
doel netten 2-0. VGÔ  kan het spel in 
evenwicht brengen maar de aanval
lers missen besluitvaardigheid, zodat 
dè keeper van Steenbrugge zonder 
veel moeite telkens kan ontzetten. De

aanvallen van Steenbrugge zijn ge
vaarlijker en aan de 25e minuut kan 
de rechtsbinnen de scoor op 3-0 bren
gen.

Na de hervatting is V G O  in de aan
val en zitten weldra voor het doel van 
Steenbrugge, waarbij de verdediging 
verschillende hoekschoppen moet toe
staan die echter niets opleveren. Aan 
de 16e minuut, op een verre voorzet 
van Devriendt, kan Dobbelaere een te- 
genpunt netten 3-1. VG O  blijft aan
dringen en aan de 22e minuut kan 
Dobbelaere met prachtischot een twee
de doel netten 3-2. Door dit succes 
aangemoedigd blijft roodgeel aandrin
gen en slaagt er in aan de 31 minuut 
nogmaals langs Dobbelaere de gelijk
maker te netten. In de laatste miuten 
doet VG O  nog een poging om de over
winning af te dwingen, maar het ein
de komt met een juiste puntendeling.

Dobbelaere dient gefeliciteerd om 
zijn prachtige hattrick.

De opstelling : Soete, Dasseville, De- 
groote, Dumollin, Maene, Indegank, 
Patrouille, Naessens, Dobbelaere, De
vriendt, Vanacker.

Doelpunten : Dobbelaere (3).

Gewestelijkejuniors

G ir r s  - K .V .G .O . 1-3

Op een hard veld wordt er aange
vangen met V.G. in de meerderheid, 
maar gebrek aan co-ordinatie en sa
menspel beletten V.G. voorsprong te 
nemen. Gits zal zelf aan de 15e min. 
doelen. Nochtans voor de rest zal VG  
twee maal doelen langs Van Robays 
en Mestdagh. 1-2

V G  is in de 2de helft volop de meer
dere en Dobbelaere kan er 1-3 van ma
ken.

V G  speelde minder goed dan naar 
gewoonte, maar Gits was nu eenmaal 
ook geen ploeg oftr voetbal mee te spe
len, nsjuii

Van Robays, werd nog van het veld 
gezonden wegens fout.

De ploeg : Brackx; Easton, Beer- 
naert, Vilain, Zwaenepoel, Costers, 
Van Robays, Nerynck, Mestdagh, Dob
belaere, Koekelberge.

Doelpunten : Van Robays (1), Mest
dagh (1), Dobbelaere (1).

Bij FC Heist
De verplaatsing naar F.C. Lissewege 

heeft ons twee puntjes opgebracht die 
wij alleszins niet gestolen hadden 
want Lissewege verdedigde zich hard
nekkig. De eerste helft verliep met ge- 
lijkopgaand spel met de onzen 
iets technisch beter, nochtans is het 
Lissewege die via het hoofd van een 
onzer achtiëtsfcelers wist te doelen. F.
C. Heist herneemt het offensief en 
weet handig gebruik te maken van een 
flagrant misverstand van de lokale 
verdediging om de bordjes gelijk te 
stellen.

Na de rust is het spelbeeld hetzelf
de. De beer Albert die tot nu toe goed 
geschaduwd werd door de lokale cen- 
terhalf weet te ontsnappen en komt in 
schietpositie als een hands begaan 
wordt door een speler van Lissewege. 
De strafschop uitstekend genomen 
door back François bezorgt ons de o- 
verwinning want hoe aan weerszijden 
aangedrongen wordt, doelen blijven 
uit. Zo kwam het einde van deze fair 
betwiste partij (1-2)

De reserven moesten op eigen veld 
de vlag strijken tegen het sterke Club 
Brugge C0-*3), terwijl de juniors een 
davering-van belang opliepen te Knok 
ke (9-1). De scholieren wonnen te St. 
Kruis met forfaitcijfers (5-0).

Zondag a.s. komt ons eerste elftal 
te staan tegenover Veurne. Er zal be
ter dienen gespeeld te worden dan te
gen Jabbeke of Lissewege want Veur
ne heeft de laatste Zondagen goed ge
speeld. De reserven gaan op verplaat
sing naar St. Kruis evenals de kadet- 
ten die het opnemen tegen C.S. Brug
ge. De juniors spelen op eigen veld te
gen C.S. Brugge. Hopen we dat de 
meeste puntjes. Zondag te Heist mo
gen blijven of naaç Heist komen.

Scholieren
A .S .O . - K O R T R I J K  S P . 1-1

.Dozé- wedstrijd verliep doorgaans 
met A.S.O. in de meerderheid. Kortrijk 
reageerde echter met enkele gevaarlij
ke uitvallen #odat ze zelf de stand kon
den, open.en- Het marcheerde niet in 

, de lokale' voorhoede en vooral Poppe 
V̂ten Hoste bli'ver ver beneden de ver

wachtingen. Mombert speelte te veel 
als aanvallende spil waardoor het ook 
in het verdedigingskompartiment niet 
goed sloot.

,Bij ÄSO vernoemen we ten slotte 
enkel Tmmerman, Lalleman, Tour- 
noy, Vermeersch en Kyndt. De overi
gen zijn cns een weerwraak schuldig. 
Kyndt slaagde er in op penalty een ge
lijkspel af te dwingen.

De opstelling : Timmerman, Lalle
man, Dubois, Mombert, Goes, Ver
meersch, Kyndt, Poppe, Verhaeghe, 
Hoste.

Doelpunt ; Kyndt R. (1).

Statt

onderscheidt zich

Tegen alle verwachtingen in slaag
de Gold Star erin bij S.V. Jabbeke een 
mooie overwinning te behalen. Eigen
aardig dat ook vorig jaar aldaar met 
0-4 cijfers gewonnen werd. De onzen 
hebben aangenaam verrast alhoewel 
Berteloot en Simoen niet konden op
treden. Deschrijver en Mare. Dewulf 
kregen hierdoor een nieuwe kans maar 
de ploeg werd helemaal omgegooid. De 
thuisclub was niet opgewassen tegen 
het technisch hoogstaand spel der on
zen. Reeds aan de 2e min. zorgde M. 
Dewulf voor het openingspunt en niet
tegenstaande zwart-wit heftig reageer 
de was het integendeel Dierendonck 
die een tweede doeltje binnenkogelde.

De tweede helft gaven de onzen 
voortdurend de hoogste toon aan en 
L. Dewulf bleef niet achterwege en 
zorgde nog voor twee onhoudbare doel 
punten. Gold Star heeft dus nogmaals 
één hunner talrijke flitsen uitgehaald 
en eens te mee - hopen wij dat het dit
maal niet bij één Zondag zal blijven. 
Tegen Steenbrugge dat Zondag op be
zoek komt en sinds een paar speelda
gen tekens van verzwakking vertoont 
verwachten wij een prachtmatch en 
een puike zege.

ASO won het derby

En Thuur Lenaers
de ballonnetjeswedstrtrijd

De Ile Plezante Paketboot welke 
Zondagavond doorging in het schitte
rend kader van het Tiroolse bergland
schap in «’t Witte Paard» bracht cns 
de langverwachte Oostendse derby 
tussen V G O  en ASO. Talrijke sport
mannen had à en er aan gehouden deze 
testmatch bij te wonen en zeggen we 
maar dat, spijts de afwez*gheid van 
dhr Jorssen, die de beide team’s het 
vuur aan de schenen moest leggen, de 
wedstrijd toch een succes is geworden 
dank zij een conferencier die zich goed 
uit de slag wist te trekken.

Hieronder laten we het «technisch» 
verslag volgen van deze testmatch 
waarin acht elementen uit beide kam
pen tegen over elkaar stonden. Voor 
ASO : Sabbe, Hollemeersch, Monteny, 
Lenaers, De Cuman, Wets, Van Die-

Scheidsrechters 
voor 29 Januari 1950

ASO

RESERVE le AFD.

U  Namen (Coudeville)

2e PROVINCIAAL

FC Torhout - Knokke (Kerkhof) 
V G  Oostende - Daring Bl’ge

(Letienne)

Ile GEWESTELIJK

Oudenburg - De Panne (Marti)
Middelkerke - Steenbrugge

(Vandelacluse 
Nieuwpoort - Jabbeke (Steen)
Koksijde - Lissewege (Surmont) 
Blankenberge - St. Kruis (Roesbeke) 
Heist - Veurne (Van Loocke)
SK  Voorwaarts - Den Haan (Speeckeï 
Beernem - Gistel (Alloo)

Die AFDELING

Hennes Oost - Breedene (Lacluse) 
U Zandvoorde - Eernegem (Couvreur)

nie SPECIAAL

AS Oostende - VG  Oostende
(Montaigne) 

SK  Voorwaarts - Koksijde
(Despiegelove) 

Gistel- De Panne (St orme)
Veurne - Middelkerke (Despuyte)

3iCan(ienâe%g,ô uaetâatuieuiuô,
Bij Darirg moet het 

roer worden 

omgegooid
De vurigste Daringaanhanger zal het 

ermede eens zijn dat bij Daring Blan
kenberge radikale maatregelen zich 
opdringen.

Waar Daring voor een vijftal 
weken de indruk gaf zich uit een ne
telige toestand te redden brachten de 
jongste weken opnieuw niets dan 
ontgoochelingen en de 0-3 nederlaag 
die Zondag tegen de even krasselende 
ploeg van Wevelgem werd opgelopen 
bracht voor de aanhangers, die 
de moed hadden de koude te 
trotseren een al te zware ontgooche
ling want de Daring-opstelling die zij 
aan het werk zagen presteerde bene
den alles. Van de elf spelers waren er 
slechts een drietal die de indruk ga
ven werkelijk met volle overgave te 
spelen, terwijl de anderen blijk gaven 
van futloosheid, totaal gebrek aan 
strijdlust en zelfvertrouwen, yan deze 
ontmoeting kunnen wij dan óok wei
nig of niets vermelden. Nochtans, de 
wit-zwarten zetten beloftevol in. Het 
bleek echter slechts strovuur te zijn,

- .O

Nationale^Reserven

Gosselies Sp.-ÄSO 1-1
We kunnen zonder veel bezwaar een 

parallel trekken tuSsen de wedstrijd 
we.ke op het Albert-terrein werd ge
speeld en deze welke op het patatte- 
veld van Gosselies te zien was. De 
roodgroenen waren praktisch voortdu
rend in de aanval doch ze stuitten op 
een hechte verdediging die daarenbo
ven niet bang was van vuile fouten 
zodat de roodgroenen niet veel risico 
namen. Door de Oostendse -voorhoed3 
werden evenwel enkele onbetaalbare 
prachtkansen verkeken, Rust kwam 
met 0-0 stand. Na de koffie blijft ASO 
onverstoorbaar aan bod en de scheids- 
rechetr moet een ganse serie fouten 
fluiten tegen de lokale spelers. Van- 
der Cruyssen komt te vallen en kwetst 
zich aan knie en gezicht. Het zal ten
slotte aan de 38e minuut zijn dat Mi
chel die, ha op onregelmatige wijze te 
zijn aangevallen, de keeper de bal 
toch weet te ontfutselen en de stand 
öpent. Men zou denken dat ASO-ten
slotte toch de overwinning verdiend 
zal op zak steken maar men rekent 
buiten de waard. Een slecht,Ontzetten

van Cam. Deschacht stelt Gosselies in 
staat een aanval op te bouwen welke 
besloten wordt met een laag shot dat 
even voor Vanden Bouhede op de 
grond botst en van richting verandert. 
Een wanhopige duikeling van Vanden 
Bouhede en de bal verdwijnt toch... 
juist in de bovenhoek.

Vanden Bouhede valt niets te ver
wijten. Het backpaar Roose-Decorte 
speelde een behoorlijke partij doch 
had, evenals de middenlijn, weinig ge
vaarlijk werk op te knappen. Het 
zwaartepunt lag bij middenhalf Bea- 
die die het spel veel te kort hield en 
de voorhoede die niet genoeg op doel 
schoot en daarenboven prachtkansen 
liet voorbijgaan.

Hier vallen dan ook geen uitblinkers 
te vernoemen.

De ploeg : Vandenbouhede, Roose, 
Decorte, Deschacht Cam., Beadie, De
schacht Fern., Vander Cruyssen, Mi
chel, Çorbach, Rommelaere, Vai^é Ri
viere.,’, ~ j?4

D o e lpun t .- M ich e l. 1 Tf 9S =
il 'i nrrf 'c b '

zodat nadien alle initiatief aan de be
zoekers werd overgelaten.

De 3-0 nederlaag bleek onvermijde
lijk, wat meteen de rode lantaarn aan 
Daring bezorgde. Immers, het verlies 
van deze kapitale wedstrijd zou op het 
einde van het seizoen uiterst zwaar 
kunnen wegen en het is hoog tijd dat 
Daring zich onmiddellijk herpakt zo 
niet valt het ergste, de degradatie, te 
vrezen.

Jongens van Daring ! Uw suppor
ters rekenen op u. Volgt de oefenin
gen en toont dat de ware clubliefde 
niet is uitgestorven !

Sport liep storm 

tegen 

S K  Steenbrugge

Dat het treffen te Steenbrugge voor 
Sport een kapitaal belang had, be
wees het feit cat niet m ndtr dan 
zes bomvolle autocars supporters de 
verplaatsing medemaakten. Dat de 
Sportjongens en -aanhangers de hooj 
hadden de beide punten huiswaarts te 
brengen, konden wij vermoeden wan
neer wij vaststelden dat een groep mu
zikanten eveneens van de partij was.

En waarlijk de Sportjongens heb
ben woord gehouden en met een ver
diende en uitgesproken overwinning 
de ganse inzet huiswaarts gebracht. 
Hierdoor werden de kansen op de titel 
gaaf gehouden. Vier punten achter
stal zijn niet onoverbrugbaar vooral 
dat SKV  Oostende nog bij de rood- 
witten op bezoek komt.

De opstelling, die Zondag te St Kruis 
aan het werk was, belooft voor de toe
komst, want jonge krachten zijn een 
van de grootste troeven van Sport. 
Zondag liep deze jeugd over van tin
telende levenskracht. Er werd besten
dig storm gelopen tegen het Steen- 
bruggedoel. Twee dcelpuunten vóór de 
rust brachten hiervan de bevestiging, 
twee doelpunten waarvan Jimmy 
Smith, de flinke spelverdeler, aan de 
basis lag.

Na de rust bleef, de stoj^tfoop van 
Sport voortduren en hadden de thuis- 
spelers weinig iç te brengen. WeLkon- 
den zij de eer redden, maar daarbij 
bleef het en Sport behaalde een 
uiterst verdiende overwinning dank 
zij zijn hoge techniek.

rendonck, Billiet. Voor V G O  : Brackx, 
Swinberge, Dujardin, Moerman, Mon 
Vandenberghe, Aspeslagh, Mestdagh, 
Berten.

De deelnemersd worden als volgt op 
de proef gesteld :
1. B R a ü k x  —  De doelverdediger trapt 

uit en de bal belandt aan de overzij
de van het terrem in het doei. Telt 
dit doelpunt ?

Antw. : Indien niemand de bal 
aanraakte : ja.

Dit antwoord was juist en VGO 
leidde met 0-1.

2. ó A B B c  - Een speler wordt ge
kwetst, verlaat het veld, komt terug 
en maakt een doel. Telt dit doel
punt ?

Antw. : Indien hij de referee niet 
verwittigde telt het doelpunt niet.

Dit antwoord van Sabbe was juist. 
Stand 1-1.

3. ö W IN B E R G E  —  Welke speler van 
het Nederlandse team veroorzaakte 
tegen een der jongste België-Hol- 
landwedstrijden een penalty waar
door de wedstrijd gelijk eindigde ? 
Antw. : Kees Van Dycke.

Swinberge bleef het antwoord 
schuldig. Stand 1-1.

4. H O L L E M E E R S C H  — Welke Belgi
sche en Nederlandse spelers traden 
destijds op in het Europees Conti
nentaal Elftal ?

Antw. : Lembrechts en Wilkes; 
Hollemeersch antwoordde juist en 

de stand werd 2-1.
D U JA R D IN  —  Bij welk elftal speelt 
momenteel de bekende Tommy Law
ton ?

Antw. : Bi; Notts County. 
Dujardin stelde met een juist 

antweord de ploegen weer gelijk. 2-2
6. M O N TEN Y —  Welke Belgische 

scheidsrechter leidde de meeste in
terlanden wedstrijden ?

Antw. : Jonh Langenus.
Monteny was juist. Stand 3-2.

7. Als intermezzo kwamen toen L E 
N A ER S  en M OERM AN  op de planken 
Beide kregen een klein bailontje in de 
handen gestopt en móesten blazen 
tot de ballontjes sprongeïi. Hier werd 
nu eens hartel jk gelachen. Alle eer 
viel echter Thuur te beurt die, met 
zijn 500 kubieke longen zijn baLon en
orme vormen c’eed aannemen terwijl 
Moerman blijkbaar het gat niet vond 
of de kunst niet verstend om de lucht 
in zijn ballon te houden.

Wanneer de ballon van Lenaers aan 
het einde van zijn weerstand was ge
komen en het dingetje met een k n a l 
openbarste viel Thuur een langdurig 
en verdiend applaus te beurt. Zo’n 
krachttoer verdiende zeker wel 2 pun
ten, eh Thuur. Deze blaasoverw nning 
bracht ASO met 4-2 aan de leiding.
8. MON V A N D E N B E R G H E  — Wie won 

dit ’aar de Belgische Trofee voor 
sportverdienste ?

Antw : Fernand Dumoulin.
Mon kwam met Reiff voor de dag 

en de stand bleef 4-2.
9. D E  CUM AN — Wie won in Engeland 

deze Trofee ?
Antw : De oude hordenloper Fin

ley.
Robert dacht wellicht : hier wij

ken we toch een beetje ver af van 
«voetbal». Hij bleef het antwoord 
schuldig en de stand bleef steeds 4-2

10. A S P E S L A G H  — Wie van beide lan
den won het meest de derby der L a 
ge Landen.

Antw. : Holland.
Met dit juiste antwoord bracht 

Aspeslagh de stand op 4-3.
11. W E T S  — Wie maakte zich beroemd 

en verbond zijn naam onafscheid
baar aan dit van het Oostenrijkse 
Wunderte am ?

Antw. : Hugo Meisler.
Marcel lokt met een juist ant

woord een flink applaus uit en de 
stand wordt 5-3

12. M ES TD A G H  —  Bij welk elftal 
speelt thans R. Parker ?

Antw. : Hull City.
Mestdagh weet ook deee moeilijke 

vraag juist te beantwoorden en de 
stand verandert weer 5-4

13. VAN D IE R E N D O N C K  — Welke van 
beide steden won het meest de wed
strijden Antwerpen-Rotterdam ?

Antw. : Antwerpen.
Julien wist het ’uiste antwoord. 

Stand 6-4. rws
14. B E R T E N  —  Welkè '̂-Belgische be

roepsspeler heeft zich dit jaar als 
een voorbeeld van sportiviteit we
ten aan te stellen ?

Aatw : Vaes (RC Tienen).
Berten was eventjes te laat met 

het juiste antwoerd en bekomt toch 
nog een half puntje.

15. B I L L I E T  — Welke Belgische speler 
trok het meest aantal keren de Ro
de Duivelstrui aan ?

Antw. : Voorhoof
Robert komt met Braine voor de 

pinnen hetgeen onjuist was en zo 
wordt de eindstand 6-4,5 p.

Onnodig te zeggen dat deze derby in 
een merkwaardige feer van sportivi
teit en fair-play werd betwist. De re
feree moest niet eenmaal tussenko
men, zelf niet wegens 'nflu»steren.

Wensen we de overwinnende ploeg 
seluk en hopen we '• dat dit niet de 
laatste; testanaitich mogè wezen. Alle 
aanwezigen-hfefoben van dit vragen- 
steeksoel genoten. DereelUke avonden 
kunnen er veel toe bedragen de keft- 
nis van de sr>or*mensen wat qü te fris
sen en de lokale clubs nàder tot el
kander te brengen.

I V j f ï r r '1
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ROEIEN Het Haringbal

NA DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN «SPORT NAUTIQUE»

Op Zondag 15 11. had de algemene 
vergadering plaats onder ruime be
langstelling.

Dhr voorzitter V. Fermon verklaarde 
de zitting geopend, dankte de talrijke 
leden voor hun aanwezigheid, daarna 
werd overgegaan tot de lezing van de 
verschillende verslagen.

Ziehier enkele der voornaamste 
punten uit het verslag van de secreta- 
ris :

De werking van onze maatschappij 
gedurende het verlopen jaar werd in 
het bijzonder op twee punten gericht. 
1. Het gedeeltelijk herstellen van de 
loodsen. 2. Het inrichten von onze In 
ternationale Roeiwedstrijdën.

Om de opgang van de roeisport in 
ons midden te bevorderen heeft het 
bestuur alles in het werk gesteld om 
de geteisterde loodsen gedeeltelijk er 
op te bouwen. Op 21 Mei 11. had zij het 
genoegen enige weldoeners te ontvan
gen bij de heropening van het ver
nieuwde «Club House en Garage». Ik 
moet hier ook al de roeiers danken die 
enigzins aan de herstellingswerken 
hebben mede geholpen.

Onze Internationale Roeiwedstrij- 
den op Pinksteren waren wederom tot 
een waar succes uitgegroeid en hadden 
plaats bij een ideaaal weertje.

Zoals altijd hebben zij een interna
tionale stempel gehad die veel organi
satoren ons beneiden. Befaamde Engel 
se, Franse en Hollandse ploegen heb
ben hier gestreden voor ’t bezit van on 
ze zo begeerde bekers, alzo het belang 
dezer wedstrijden in het buitenland 
aantonend. Onze maatschappij 1s ge
lukkig op deze wijze het toerisme in 
onze start te bevorderen. Wij danken 
dan jok van ganser harte de weldoe
ners die ons ioigelaten h“boen de v>-or 
öofJógse luister aan onze twee-1nagse 
roei vedstrijden, enig in ons land, te 
hebben terug geschonken. Ook gaat 
onze innigsje dank naar het stads
bestuur van, Qaj>$ende en Bredene, htt 
Bestuur van Bruggen en Wegen en 
van de Trammaatschappij voor de 
hulp die ons nimmer geweigerd wordt.

Ik wil ook nog wijzen op de be
langrijke taak die onge geachte heer 
voorzitter op zich neemt in de leiding 
van onze club en wij vinden hem 
steeds aan de spits wanneer er een 
bijzondere krachtinspanning gevergd 
wordt. Zijn wijze raad is goud waard.
, Ik eindig met een warme oproep te 

richten aan de jongeren opdat zij in 
het goede spoor zouden volharden en 
aan de overige leden ons te helpen in 
ons werk van aanwerving.

CH

IS
IN A A N TO C H T

smm
I A M P IO EN SC H A P  VAN O O S TEN D E  
U IT S L A G E N  VAN D E  T IE N D E  R O N D E

P. De Wispelaere - Calus sen. 1— 0 
V. Gerrits - C. Vantuyne 1— 0
0. Pepers - Calus jun. 1— 0
F . Teeiaert - Dr Gesquière 1— 0 

De achterstallige ontmoetingen F.
Teetaert-Calus jun. en Calus senior-G. 
Pepers kregen nu ook hun beslag. De 
eerstgemelde e'ndigde met remise ter- 
vijl in de tweede heer Calus senior, 
het voorbeeld van heer Vantuyne na
volgend, de favori in het zand deed 
bijten

Hierdoor is nu de heer Gerits aan 
de leiding getreden met een half pun
tje voorsprong op heer Pepers.

IN E E R S T E  B

Ot) het ogenblik zie* de rangschik 
king er hier uit als volgt :
1. R. Linger met 64 t.h
2. R. Boddaert 60 t.h.
3. A. Hayman 57 t.h
4. H. Spoelders en

P. Vanbeveren 50 t.h.
6. F. Dehondt 33 t.h.

Van de aanvang van dit kampioen
schap houdt de heer Lingier zich on 
kop van de rangschikking en heeft de 
beste kansen om te promoveren naa*t 
de A-groep. Daartoe hoeft hij slechts 
de reeds behaalde 65 t.h. te handha
ven gedurende de nog resterende ont-
•mcetingen. Ook de heren Boddaert en 
Hayman kunnen aanspraak maken op 
oromotie, indien de eerstgenoemde 75 
t.h. of de tweede 80 t.h. haalt van de 
nog te betwisten punten. Gemeten 
naar de hevigheid waarmee er tot 
nog toe gestreden werd, is dit natuur- 
l’jk zeer veel, en de kandidaten rode 
lantaarns van de A-groep koesteren 
de hoop dat wel niemand uit de B hen 
van de plaats zal verdrijven. De ont
moetingen Boddaert-Hayman in ae 
eerstkomende en Lingier-Bocdaer" in 
de daaropvolgende ronde zullen van 
doorslaggevende aard zijn, voor wat 
de kampioenstitel betreft.

O. Missiaen - E. Bouvier 1— 0
W. Brunet - C. Aspeslaghe 1 —0
H. Bauwens - J. Vanpoucke 1— 0
O. Bouvier - W . Laforce 0— 1
J. Piessen - L. Tavernier • 1—0
G. Verdonck - A. Malfeyt 1—0

S.pmikianhen uit ACieuuipaatt
A T H L E T IE K  T E  N IEU W P O O R T

Door de Koksijdse athletiek ver ent
ging «Union Sportief Westkust» zal 
op 26 Februari a.s. te Nieuwpoort een 
inter-schoolwf dstrijd ingericht wor
den. Vier veld .open zullen betwist wer
den : 1.. voor de jongeren onder de 14 
jaar, astand 600 m.; voor kadetten 
van 14 tot 16 jaar, afstand 1.200 m.; 3. 
voor scholieren van 16 tot 18 jaar, af
stand 2.000 m.; 4. voor juuiors van 
meer dan 18 jaar, afstanrl 3.000 m. De 
wedscr\'den zullen ingerieht worden 
onder kontrole van de Belgische At.h- 
letiekfederatie en begiftigd zijn met 
prijzen en medaillies voor de indivi- 
duële rangschikking y ninet wisseibe- 
ker.' voor de schoolran^sehikking De 
inschrijvingen moeten gestuurd wor
den naar pension «S mones, Koninklij
ke Baan te KoKsijde-Baden

D E S P O R T  IN ONZE STA D

Wie de sportbeJnjvigneiri in Nieuw
poort gadeslaat.inr et iot de bevmdi^g 
komen dat we rr op dat gebied niet 
erg schittfcve.id vocrsraan. Banen een 
bloeiende voetbalvereniging bestaat er 
praktisch niets meer dat onze jeugd 
moet toelaten langs de sport een ge
zonde opvoerTng te krijgen.

Vorige week spraken wij 
over de verpiaaciing van het voetbal - 
terrein naar een enigzins afgelegen 
plaats. Van ,he4jsportstadion met zijn

basket-ball, korfbal, tennis en athle- 
tiekterreinen met stortbadinstallatie 
en der gelijke hoort men niet veel meer 
spreken. Een paar jaar geleden werd 
een zwemvereniging gesticht die in 
korte tijd veel leden kon aanwerven. 
Niettegenstaande een vroegere belofte 
blijft de inrichting van een zwem
plaats achterwege en sterft de zwem- 
club een langzame dood bij gebrek aan 
zweminstallaties. We verhopen dan 
ook dat in de nabije tot komst hierin 
verandering zal komen en onze jevgd 
op daartoe geschikte plaatsen de sport 
zal kunnen beoefenen»

PING-PONG

De plaatselijke ping-pong club werd 
in een wedstrijd voor het kampioen
schap van de Westhoek, door Middel- 
ke”ke met 14 tegen 2 spelen verslagen. 
De wedstrijden voor Nieuwpoort wer
den gawonn n door de heren Tij tgat 
en Van Ruyskensvelde.

DUIVENSPORT

De duivenmaatschappij «Eer’ijk 
moet Vooruit» houdt Zondag 29 Janu
ari te 17,30 uur in het lokaal bij V. 
Borret een algemene vergadering.

Op de dagorde : inbrengen der hok- 
lijsten (laatste verwittiging voor de
zen die dit tot hiertoe verzuimden); 
inschrijving; verhuren v. constateurs, 
maandgeld en allerlei.

Verdiende overwinning van S.V.
Wie de dagbladen gelezen had kon 

vermoeden dat Nieuwpoort Zondag jl. 
op fortuin'ijke wijze de puntjes be
machtigd had. Maar in werkelijkheid 
was het heel anders en Gistel mag van 
geluk spreken dat de schotvaardigheid 
van de Nieuwpoortse voorlijn weer 
veel te wensen overliet anders zouden 
er heel wat meer ballen in hun kooi 
verdwenen zijn.

In de eerste helft was het spel ver
deeld met de gee’zwarten enigszins be
ter dan bun tegenstanders. In de 
tweede helft nam Nieuwpoort echter 
overtuigend d& bovenhand en enkel 
de flauwe nrn&taties va» de drie punt- 

, spelers beletten daffrdassodor

Jedreyen werd. V#n Dovos rtn-'Billiai 
uanen we slechts herhalen dat z< 
,#öllë{|ig buiten forme zijn. Bij Ferdi- 

iade« mangelt het aan nauwkeurig- 
jlpeMv AfegjiB voorzetten komen te ver 
voor het doel zodat de anderen er 
nooit gebruik van kunnen maken. We 
raden Roland aan het leder meer over 
de grond te spelen, het zal heel wat 
productiever zijn. Vermote legde weer 
heel wat werk af maar kende niet veel 
geluk in het schieten op doel. Midden

lijn en verdediging waren goed, Van
denabeele was veel beter als midden- 
half dan als linksbinnen.

De doelpunten : äan de 21e min. : 
Vandenabeele met het hoofd op hoek- 
schon; 36 min. : Gistel; 87e min. : op 
doelworstelitig nogmaals Vandenouwe 
le met het hoofd.

De ploeg : Vanhouck, Bouve, Legein. 
Develter, F’orizoone, Hoornaert, Devos, 
Vermote. Billiau, Vandenaveele en 
Ferdinande.

De reserven schijnen er smaak te 
hebben ingevonden want Middelkerke 
werd op eigen terrein met 11-0 inge
maakt.

De juniors #rwierven een gelük* 
spel (4-4ï£%e|éS Öë Panne èn dç séh'o- 
ii.eren verloren met 5-0 van AS Oost- 
î-fendé . 'g  rK .-

Zondig a.s. krijgï de eerste ploeg 
‘SV Jabbeke op bezoëk. Een overwin
ning van Nieuwpoört^ti'verwachten!

De reserven kunnen best W S  Ouden
burg met afgetekende scoor overwin
nen. De juniors die naar Veurne reizen 
en de scholieren die te Gistel op be
zoek zijn gaan een nederlaag tege
moet.

ZOEKLICHT
.0 .3  .h

ave* anze aaet&alueCden

(V ervo lg  van *■&
VAN H A LM E  O N B E S C H IK B A A R
De eminente half en ruggëgr^t;'yjan 

de groen witten Van Hmfie M ;:-tÿdt 
momenteel aan een ver&TïüIving’ yan 
een teennagel waarvoor ftïjzifih ver
plicht zag doktershulp iri . te., roepen. 
Het is niet uitgesloten dat ait letsel 
hem een paar weken uit'dëploteg zal 
houden hetgeen de SKVÖ-selectie 
voor een ernstig probleéhït‘26ü- künrten 
stellen. a:K ƒ- i' •' -

Wensen we Marcel een spoedïg:’her- 
stel toe en... hopen wë dat; riezè? ge
ruchten ietwat overdreven zijn. <

V E R P L A A T S IN G  N A A R K N O K K Ç  ?
Op Zondag 5 Februari 195Ö ’reizen 

onze jongens naar Knokke; waar zij 
onze hardste tegenstrever der reeks 
aan huis moeten bekampen.?,. - * 

Onze ploeg heeft Zon<feg ïe\Tngel- 
munster bewezen met WelÊ ffioï^àl zij 
op dit ogenblik spelen, en.met zulk een 
moraal verzet men bergéi.n?.i 

Tegen Knokke spelen wij ons kam
pioenschap, daarom supporters van 
’t V G  moeten wij allen naar Knokke 
mee.

Prijs heen en terug : 20 fr.
Kaarten te verkrijggn Zondag op het 

terrein bij alle bestuursleden der en
tente en aan de ingang van het terrein 

Wacht niet tot de laatste dag om 
uw kaart te kopen.

De slogan van ieder V-Gist moet 
zijn : V G O  wil dees jaar kampioen 
zijn en VG O  zal kampioen zijn. Daar
om op Zondag 5 Februari allen naar 
Knokke. Er moeten die Zondag twee 
duizend V-Gisten in Knokke zijn.

Kaarten te bekomen in alle suppor- 
terslokalen.

E E C K E M A N  O F D E  CUM AN ?
In ons verslag over de wedstrijd 

ASO-Gosselies hebben we gemeend 
niet nader te moeten uitweiden over 
de individuële prestaties der spelers. 
Nochtans wensen we voor deze gele
genheid een parallel te trekken tussen 
het technisch overwicht van ASO ten 
overstaan van de factor productiviteit 
enerzijds en technische begaafdheid 
van een Eeckeman tegenover de pro
ductiviteit van een impu sieve en 
doordrijvende De Cuman anderzijds.

De wedstrijd tegen Gosselies heeft 
boven alles nog eens bewezen dat in 
voetbal alleen de doelpunten telen, en 
dit vooral wanneer men kampioen wil 
spelen. Zoals het technisch overwicht 
van ASO tot geen doelpunten kon lei
den, zo hebben we sedert aanvang van 
de competitie beleefd hoe Eeckeman, 
technisch wel een zeer begaafd speler 
was - na Legon misschien wel de tech
nische meest onderlegde - doch wat 
productiviteit betrof bleef hij ver be
neden de verwachtingen. Iedere Zon
dag hebben we gehoopt : «thans 
maakt Eeckeman zijn doelpunt...» De
ze hoop was echter tevergeefs. We 
moeten tenslotte tot de conclusie ko
men dat Eeckeman als puntspeler niet 
heeft gegeven wat we mochten ver
wachten. Ware het thans niet te ver
antwoorden indien men De Cuman te
rug op de linkervleugel zou plaatsen ? 
We moeten immers anderzijds vast
stellen dat De Cuman sedert zijn te
rugkeer, reeds op talrijke plaatsen 
werd ingezet doch nog niet op die 
plaats waarop hij zonder twijfel 
meest thuis hoort nml. op de linker 
vleugel waa • hij zich vorig jaar als een 
gevreesde goalgetter wist aan te stel
len.
Aldus komen we tot een verdere con

clusie dat : indien ASO verder mee 
naar de titel wil dingen, er doelpun
ten dienen gemaakt en dat alleen de 
opstelling van Robert De Cuman als 
linkervleugel hieraan verbetering kan 
brengen.

Met alle respect voor Eckeman en.... 
de som welke hij aan ASO heeft ge
kost menen we dat Gust snelheid en 
doordrijvendheid mist en derhalve 
eensdaags door De Cuman zal dienen 
vervangen te worden.

E L K E  ZO N DAG  EEN  G E L U K K IG E
Zondag, tijdens de wedstrijd ASO- 

Gosselies was het geluk met dhr De- 
jonghe André, St. Janstraat, 47, Ste
ne want hij won de voetbal, die we
kelijks wordt verloot.

D E K A A R T E N V E R K O O P  VOOR 
B E L G IE -N E D E R L A N D

Nieuwe mecleling van  de K .B .V .B .
Lan g s de clubs om

De K.B.V.B. verzocht ons er ander
maal op te wijzen, dat kaarten voor 
de internationale wedstrijd België-Ne- 
derland, die op 18 April op hét veld 
van Antwerp zal ingèricht worden, al
leen kunnen bekomen worden door 
bemiddeling van de werkende clubs.
In weerwil van de mededelingen hier
omtrent aan de pers verstrekt, worden 
nog dagelijks brieven tot de bond ge
richt, die zich echter in de cnmogelijk- 
heid bevindt ze te beantwoorden. ,

S C H E ID S R E C H T E R  A L S T E E N  
OP U. NAM EN ■ A .S .O .

Rfferee Alsteen is een Brusselaar eïi, 
naar het schijnt woont hij. op onkele 
basæfa^æti het White StarVereHZon- 
dag laatst le'dde hij m  zeer gebrekki
ge wijze Kortrijk Sÿ - Wrtffië'Star.

Een doelpunt voor Kortrijk Sp. werd 
afgekeurd en flagrante White Starfou- 
ten bleven ongestraft.

Zal A.S.O. te Namen meer geluk heb 
ben met Alsteen dan te Oostende met 
Coeck ?

S P O R T IE V E  R E D E R S  EN 
V IS H A N D E LA A R S

Zondag 22 Januari werden 
voor het eerst langs Radio-Oost- 
ende voetbaluitslagen doorge
geven aan onze vissers op zee. 
Deze uitzendingen geschieden 
NIET kosteloos. Brengt derhal
ve uw steentje bij ten einde de 
vissers deze sportuitslagen te 
kunnen bezorgen.

Inschrijvingen zijn geopend. 
Blijft niet ten achter. Uw bijdra
ge, hoe gering ook, zal welkom 
wezen.

Stort op onze P.C.R. 4189.87 
of op het bureel van ons blad

K A D E T T E N O P L E ID IN G

We hebben rond Nieuwjaar verslag 
uitgebracht over het kadettenfeest dat 
ASO had georganiseerd en dat, zoals 
ieder jaar, tot een fraai en vrolijk suc
ces uitgroeide. Nu dit alles voorb j is 
willen we toch onze verwondering uit- 
sprçken over het feit dat voer de tom
bola zo weinig «sportieve» prijzen te 
winnen waren. We nemen aan dat de 
eerste prijs - een valies - een kadet 
best kan van pas komen maar de 
reeks stylo’s, scheepjes en vliegma
chientjes met «spekken» mochten ons 
inziens wel ver^aftgen door enkele 
meer degel'jke ,eo -.nuttige prijzen. 
Waarom zou menrrin het vervolg niet 
eerder schoenlinten, schee nlappen, 
broekjes, enz. ateprijs uitloven en 
waarom ook nietvfeen ci  ander boek.’e 
of brochuürtjexdat geschikte lectuuur 
bevat ? Er bestaat een boekje «Zo 
moet ik voetbahen» dat deze jonge 
knapen met belangstelling zouden ver
slinden en;Wa&rbij ze veel zouden le
ren. Naar we toenen te weten werd dit 
boekje reeds door Lierse SK, Everbeur 
en Antwerp FC aan hun kadetten ge
schonken.

We herhalen, we hebben het feestie 
uiterst geslaagd genoemd. ■

Onze opmerking kan dan ook cn- 
mogelijk deze goed,e indruk bederven. 
Maar er moet steeds gezocht worden 
den naar geestel jke en zedelijke ver
heffing van onze kadetten.

Worden de kadetten er wel eens op 
gewezen dat het passend is na;de op
gooi het geldstuk voor de scheidsrech
ter op te rapen, na ce :Fedstri}d de 
scheidsrechter om zijnBl^diag te dan
ken en bij eventuële nederlaag ock de 
kapitein van de tegenstrevende ploeg 
te feliciteren ?

Sommige sportmannen zullen onze 
zorg om de jongeren misschien wat 
overdreven vinden. W ’j zullen echter 
steeds op deze weg voortgaan omdat 
we er van overtuigd zijn dat kadetten 
en scholieren de toekomst van een 
club uitmaken.

V E R G A D E R fIN G  D ER  
W E S T -V LA A M S E  C LU B S

Zondag moesten de Westvlaamse 
clubs een plaatsvervanger kiezen voor 
dhr Saeys, gewezen lid van het U.C.

Vier kandidaten werden voorge
steld : de hh. Barbier (St Moeskroen), 
Reynaert (FC Roeselare^Dhont (FC 
Brugge) en, wellicht de nicest verras
sende, Robert Braet (CS Brugge).

54 gsldige stemmen weiden uitge
bracht en als volgt verdeeld’?7 

Barbier aJ 34
Reynaert '"S  io 
Braet 8
Dhont 2

De meerderheid, die dhr Barbier 
oogstte, is dus overtuigend. Dhr Bar
bier zal bijgevolg als Westvlaamse 
kandidaat voor het nieuwe U.C. voor- 
gesteld worden. ‘ l-

H E T  M O EST  W ï VAN KO M EN
Ja het moest 3#fan komen, heren 

van de roodgroenë"?5örhoede ! E. Aalst 
- A S.O. 0-1; A.S.O. - Kortrijk Sp. 0-0; 
White Star - A-S.Q.-1-l.; V Hamme - 
A.S.O. 0-1, en etóle'ijk' A.S.O. - Gos- 
selies 0-1 ! Dat maakt 3 doelpunten in 
de laatste vijf wedstrijden. Het moest 
er van komefw^at één enkele vergis
sing van de vefjtediging fataal zou wor 
den. Laten we'gsrust het gezeur wie 
deze of gene tituj^ris varen. De ganse 
voorlinie is iminèr's ziek, erg ziek !

ONTSLAG

We vernemen dat dhr. Albert Menu
aan wie we enkele ;weken ge'eden nog 
een artikel wijdden, z|jn.ontslag heeft 
ingediend als lid van het. Sportcomité 
van A.S.O.,..

% I J  GELOTEN
Zoals alle toeschouw-. • rs. op ASO— 

Gosselies telden we ahgsfĉ âljig de nog 
overblijvende' minuten.” 'Dät was"nu 
precies niet : een wedstrijd genieten. 
De vrees voor dë slechte afloop bedierf 
het genot. Maar toch konden we op 
een bepaald morheif rond d,e, 30ste 
minuut vaft de 2de.helft namell^j vol- 
öp g?nieten van '.het schitferend sa
menspel tussen IfoHleny en Van Die- 

‘rendonck. Vlak tegen de outlijn cqm 
'MnéÊi'd.en zij zó flink dat hun tiktak 

.Âêÿust: met het peil van èr^ 
klkssWertoon mocht vergeleken.

Jäinm%T .genoeg liep ook dezë spel- 
phasfé'doda op de muur der tegenstre
vers.

Maar wij hadden genoten en onwil
lekeurig dachten we aan de vele mooie 
staaltjes, die een technisch sterke 
vleugel als Van Dierendonck—Monte
ny ons geregeld voorschotelen zou...

B R A C K X , K E E P E R  D IE  N IE T  V IS T
Ja, zo is het ! Sedert 4 December, 

dag waarop de roodgelen te Zwevegem 
domweg een kostbaar puntje verloren 
hield portier Brackx zijn netten on
geschonden. Oordeelt zelf : VG O—  
leper 7-0; Wevelgem—VG O  0-1; 
V G O—Moeskroen 7-0; VG O—W S  
leper 0-0 en Molen Sport—VG O  0-4.

Dat maakt vijf opeenvolgende Zon
dagen zonder te gendoel en een goal- 
average van 19-0. Zijn de mannen van 
Melis bezig een nieuw record te vesti
gen ?

A .S .O .-S U P P O R T E R S C LU B  T E
G iste l ?

We meldden vorige week dat te Mid
delkerke werd overgegaan tot de stich
ting van een supportersclub van ASO 
dit ter aanmoediging en het steunen 
van Robert De Cuman. Het is een heel 
verheugend verschijnsel dat de be- 
langscelling rondom ASO aan de kust 
Zondag op Zondag toeneemt. Meteen 
willen we de vraag stellen : waarom 
er te Gistel geen ASO-supportersclug 
gesticht.

We menen dat aldaar ook wel enke
le enthousiasten zuilen gevo.iaen wor
den om Pol Gernaye aan tç moedigen,

N IEU W E A A N SLU IT IN G EN

A.S. OOSTENDE : Mortier Georges
18-11-34; Butseraen Fernand 12-10- 
38; Demaerel Fernand 21-7-36; De 
Prince Guscaaf 20-11-37; Mombert 
Frans 4-4-38; Achtergaele Georges 1-1 
-39; Achtergaele Roland 11-8-37; Cloet 
Marcel 17-10-37; Rousselle Raymond 
26-2-39; Soece Luc.en 23-12-36; Van 
HoucKe Wil.y 14-10-36.; Quick Urbain 
4-8-35; Bossant Roger 31-1-30; Bryon 
Hugo 16-6-35; Bundervoet Willy 26-5- 
36.

VG OOSTENDE ; Moerman Roger
19-12-37; Melis Roger 11-3-38; Pijck 
Cnarles 5-10-37; Maertens Jean-Pier- 
re 21-3-35; Lingier Bernard 3-1-39; 
Maes Alfred 20-4-34ç; Heuzel Fernand 
3-11-30; Heuzel Roland 30-9-38.

S K ^  OOSTENDE : Van de Winckel 
Fernand 6-4-36; Van Leke Julien; 
Borret Pierré 19-7-34;

HERMES CLUB : Van Steenkiste 
Roger 24-5-35; Struyve Jan 3-5-35; 
Deoruyne Marce* 4-6-32; VandenDer- 
gne Rooert 12-12-36; Van Steene x van 
16*3-36; Vercruysse Marcel 15-1-35,

A .S .O . - V .G .O .
Î35 .?.*■* \

Zondagvoormiddag gaat om 10 uur 
(en niet om 15 uür) op het, terrein van 
A.S.O. de wedstrijd door Ille Bijzonde
re B. A.S.O. - V.G.O. Deze wedstrijd 
zal beslissend zijn voor de eerste 
plaats, gezien V.G.O. Ie staat en A.S.O. 
2e. 1

’T  S T A A R T JE  VAN VGO -W S IE P E R  ï

Zaterdag verschijnt Dujardin voor 
het Provinciaal Schiedsrechterskomi- 
teit wegens klacht tegen hem door 
scheidsrechter Debeuf ingediend voor 
zijn houding- na het verloop van de 
wedstrijd. Erg kîfti het niet zijn en, 
alles bij mekaa£pheeft de roodgele 
stopper misSchie'h ’Over de leiding zijn 
gedacht gezegd en da. gedacht... met 
een Oostends complimentje gekruid.

Gelukkig (?) is Dujàrd.n niet al een 
want de scheidsrechter heeft ook te
gen VG O  klacht neergelegd met be
trekking tot de houding van het pu
bliek.

Met belangstelling wachten we op de 
beslissingen, die te Brugge zul.en ge
troffen worden.

Corpdrati^f
Groepe ment

De jongste voetbalzaterdag heeft, 
jammer genoeg, een einde gesteld aan 
de regelmatigneid waarmede de com
petitie tot op heden was verlopen 
Door de strenge vorst lagen de meeste 
speelterreinen onbespeelbaar en daar 
waar toch gevoetbald werd kregen we 
eerder mager en bibberig spel te zien. 
Best ware geweest alle wedstrijden uit 
te stellen want voetbal op een derge
lijk bevroren aardkorst is werkelijk 
geen voetbal meer. Enkele ploegen 
kregen rust, anderen moesten toch de 
schoenen aanbinden. Van deze laat- 
sten zijn Crop’s en Béliard de geluk- 
kigsteh geweest daar beiden de volle 
inzet wisten te bëmachtigen.

Door een 2-0 overwinning op Litto 
komt Crop’s aan de leiding van de 
rangsefyikking doch we vrezen dat de 
jongen* van' Ciamiel Deschacht niet 
lang de genoegens van het leiderschap 
zullen mogen §maj?en.

Béliard wist zich f ink te herpakken 
en hield FC Tram nipt; onder de knie 
zodat de,.scheepsbouwers dé 'staart- 
ploêgen met drie puntjes achter zich 
,hebben gelaten. "

Da&r het weder tot op heden nog 
niet erg verzacht is Vrezen dat voor 
Zaterdag terug enkele wedstrijden 
zullen Worden af gelast tenzij de dool 
tijdig opduikt. De meeste belangstel
ling gaat naar de strijd tussen IJsbe
ren en Zeewezen welke gespeeld wordt 
op het teRÇ̂ În van FC Tram.

Voor de overige ploegen gaat onze 
voorkeur muir de thui. ploegen. l'

■ m
‘‘JW E D S T R I JD E N tV O OR Z A T E R D A G
. Él. du Littoral Jrampersoneel 1 

(Decorte É.) . 2 j (,
, Stadsbeambten-T^Béliard (Stad) ll; 

(Geerolf) .’■■■ ^ 5
IJsberen— Zeewezen (Tram) x 
C ”op’s—Politie (ASO 2e terrein) 1 
(Creyf)

V R IE N D E N W E D S T R IJD
W S  Omwal—Litto Nieuwpoort (ter
rein Omwal Veurne) (Eechaute J . )
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Aug. L O Y
S C H E E P S B O U W E R  
C ON STR U C TE U R  D E  NAVIRES  

N IE U W B O U W  —  H ERSTELLINGEN
C ON STR U C TION  —  REPARATIONS

W E R K P L A A T S  en BUREEL  : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTEN DE  
ATELIERS et B U R E A U X  : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,

OSTENDE

P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 

Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000

C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 

Banque : Sté Gén. d'Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 

Telephone : 72.904 —  74.000X ClCAUUil . I - I-Z.vuv xwvi/Mwuv .
^VWVWVWWM'WVWVVVvWWVWVVVVVVVWWVM/VWW'VWWVWVVVVvVVVWVVWVVVVVvWVWVw*'»

VxMuaen-JOuwieâ
S p ijôâaw d  

oom, de meek
ZON D A G  : St. Jacquesschelpen, 

Rosbief, Schorsenelen, Gekookte 
Aardappelen, Felensjes.

M AAN DAG  : Rest Rosbief, Spruitjes 
met witte saus, Gekookte Aardap
pelen.

DINSDAG : Appels in de oven 
W O EN SDA G  : Schapenragout, Aard

appelen met Rapen.
VRIJDAG : Rijstpap.
ZATERDAG : Erwtensoep, Zuurkool, 

FrankforterworstjCs Aardappelpu
ree.

D E  SC H O N E S L A A P S T E R
De enige tendens van de nieuwe 

mode is jeugd. Jeugdig zijn de hoed
jes, jeugdig de nieuwe lijn, jeugd'g de 
kortere rokken, jeugdig het geheel.

Maar hoe jong u ook moogt wezen, 
als u er niet jeugdig uitziet, zal er 
Iets aan het geheel haperen als u de 
laatste kleedjes zult dragen.

Een van de grootste geheimen van 
een jeugdig voorkomen, is het slapen. 
Als u niet genoeg slaapt en slaapt zo
als het moet, zult u er zeker nooit in 
gelukken er ’ong uit te zien, hoe hard 
u ook uw best doet.

De grootste meerderheid der men
sen hebben 8 uuur slaap nodig, maar 
velen hebben er meer van doen. Maak 
ult voor u zelf hoeveel uur u van doen 
hebt, en wees er zeker van dat u iede
re nacht deze uurtjes slaapt. Maar 
neem voordien enkele ogenblikjes voor 
de volgende zorgen : was u van kop 
tot teen en wrijf u goed met een 
handdoek die niet te zacht is, kam en 
borstel uw haar en kruip in bed. Het 
is niet nod'g voedende creme aan te 
doen : u zult er in de morgen niet 
mooier om zijn en uw lakens heel ze
ker niet.

Het venster staat met een klein 
kiertje open. U hoeft niet bang te zijn 
niet warm genoeg te hebben, als u 
zich gans gewassen en ingewreven 
hebt, vloeit het bloed vlugger en ver
wekt natuurlijke warmte. Kunt u 
z’ch in bed nochtans moeilijk ver
warmen, neem dan liever een warm
water kruikje mee; liever dan de de
kens op te stapelen en onder die zware 
last te moeten slapen.

Strekt u in bed zoveel mogelijk uit 
en wanneer u voelt dat u zult in slaap
vallen; zoek uw liefste ligging en...
goede nacht.

TA N D EN  A L S  P A R E L S
Gezonde mooie tanden worden al

tijd aangezien als ’n hulp om er aan
trekkelijk uit te zien. Nu echter zijn 
we tot de ontdekking gekomen dat ze 
op gebied van gezondheid even be
langrijk zijn.

De tanden worden gebouwd binst de 
prenatale periode. Bij de geboorte zi.’n 
ze reeds gevormd en wachten slechts 
op het gepaste ogenblik om te voor
schijn te komen. ,

Als het bloed van de moeder tijdens 
haar zwangerschap gezond is, als ze 
een verstandig dieet volgt, genoeg 
zuurstof inademt door wandelingen of 
oefening in open lucht, zal de natuur 
zorgen dat de toekomstige baby ge
zonde tandjes krijgt.

Die tandjes kunnen heel vroeg (3 
maand) of heel laat (18 maand) ko
men maar gewoonlijk is de tijd daar
voor 5 à 6 maand. Op dit ogenblik be
gint baby reeds een ander soort voed
sel te krijgen. Het belang van het 
kauwen kan niet genoeg ’n het licht 
gesteld worden, niet alleen voor de 
hulp bij het uitkomen van de tanden, 
maar ook voor de standvastige aan
voer van bloed naar het tandvlees die 
zodoende in de hand gewerkt wordt, 
wat in grote mate bijdraagt tot een 
gezonde mond.

Een eerste bezoekje mag aan de 
tandarts gebracht worden als het 
kindje twee jaar uod is, als alles in 
orde is, mag met het volgende be
zoek gewacht worden tot als de twee
de tandjes verschijnen, t.t.z. ongeveer 
zes ’aar. Van dat ogenblik af moet 
regelmatig naar de tandarts gegaan 
worden hoe goed alles ook moge schij
nen te verlopen.

Bijna iedereen weet dat de vitamine 
D  grote hulp verleent bij het bouwen 
van tanden, deze vitamine is vooral 
bevat in zonneschijn en traanolie. Als 
het waar is dat het niet iedere dag 
mooi weer is met zonnesclvjn is het 
wel waar dat u zich gemakkelijk een 
fles traan of traanemulsie kunt aan
schaffen en er is geen enkele reden 
waarom u dit uw kindje niet moet ge
ven.

Iedere tandarts zal u zeggen hoe
veel ziekten er eigenlijk voortkomen 
van een niet verzorgde mond. En het 
is van oneindig meer belang dat de 
bas’s gelegd worde als het kind nog 
klein is, dan dat later met drastische 
middelen moet ingegrepen worden.

V O C H T IG H E ID  IN H U IS  EN E N K E L E  
O O R ZA K EN

De eerste eis die de bouwer van een 
huis zich stelt is dat het bestand weze 
tegen het weer.

Een van de moeilijkste problemen 
is de vochtigheid buiten een gebouw 
te houden. E’genlijk is bij het bouwen 
van een huis niets onmogelijk als de 
klant gereed is te betalen.

Een goed huis moet confort bieden, 
warmte in de winter en koelte in de 
zomer, en alle verdere diensten bewij
zen die men verder er van zal verlan
gen. Dit alles vervalt echter, als het 
huis niet bestand is tegen vochtig
heid.

Denkt u alle voorzorgen genomen te 
hebben en ontdekt u toch zekere dag 
een vochtige vlek op een of andere 
muur, tracht er eerst de oorzaak van 
te ontdekken en dan kan ingegrepen 
worden. Dit is inderdaad gemakkelij
ker schrijven dan doen, want, zeg het 
niet te luidt : zelfs een expert kan er 
zich aan vergissen..,, of blijven g'ssen.

Over het algemeen meet goede ven
tilate de condensatie vermijden.

Speciale zorg moet besteed worden 
aan een plat dat niet een isolerend 
kussen lucht tussen dak en de bo
venste verdieping bezit, dan wel een 
huis met een opstaand dak.

Dit is evenwel niet zo moe1'lijk als 
het vóór de oorlog was, en bezit bo
vendien tegenwoordig het voordeel 
veel goedkoper te zijn.

Een gebouwde stenen muur kan re
gen en mist buitenhouden, de regen 
zal er langs lopen en kan dan lager 
door een spleet het gebouw bin nen 
dringen. Misschien ook zijn de bui
tenste stenen van uw huis ergens 
rond hun leeft’jdsgrens en is het wijs 
die muur te bedekken met leien tegel
tjes.

De plaats waar de schoorsteen juist 
boven het dak uitsteekt kan niet vol
doende zorg gekregen hebben, zodat 
het water bij regen binnen dringt in 
het huis, en de plaats waar zich de 
vochtigheid zal tonen is daarom niet 
in of aan de schoorsteen zelf .

Het feit dat holle muren voor de 
constructie gebruikt werden is ook 
niet altijd een voldoende waarborg 
want indien bij het bouwen geen ver
zorgd werk verricht werd, komt het 
voor dat i.’zerdraad in plaats van gal- 
vanisédraad gebruikt werd, dat op die 
ijzerdraad cement gevallen is en blij
ven liggen, dat de draad roest, en de 
cement een brug vormt tussen de bui
tenmuur en de binnenmuur, of de 
metselaars hebben langs onder ce
ment laten vallen wat de ventilatie 
weer onmogelijk maakt.

Dit zijn allemaal kleine details die 
heel dikwijls onaangename gevolgen

hebben en daarenboven nog niet al- 
ti.’d laten zien waar de last vandaan 
komt .

Misschien hebt u vocht in huis om
dat in de cement zout gebruikt werd 
of omdat uw vensterramen zijn gaan 
krimpen.

Het enige wat in dergelijke geval
len gewenst is, is van het beg n op de 
moeilijkheden te stoten en te ontdek
ken van waar de vochtige vlek zou 
kunnen komen.

CINDERELLA

V a a t de >cei&zigeH,ó. nacvt 
het fruiten Catid

Voor talrijke lezers die er om ge
vraagd hebben, geven wij hier een lijst 
van de documenten die vereist zijn 
voor internationale verplaatsingen.

Voor de Belgen die zich verplaatsen 
naar :

Frankrijk : identiteitskaart.
Nederland en Zwitserland : een reis- 

pas, eventueel verstreken maar afge
leverd na 10 Oktober 1944.

Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, 
Zweden en Denemarken : geldige reis- 
pas.

Spanje, Portugal, USA en de Zuid- 
Amerikaanse staten : geldige reispas 
met visum.

West-Duitsland ; een verguhing van 
het Permit. Office, De Motlaan te 
Brussel.

Landen achter het IJzeren Gordijn : 
reispas met visum.

Voor de landen die hier niet ver
meld werden, d jet men best zich tot 
de consulaten te wenden.

Het toerisme 
in de 

Belgische economie

In zijn laatste nummer wijdt onze 
confrater «L’Informateur», enkele ko
lommen aan een zeer interessante bij
drage, welke als titel draagt ; «Het 
toerisme in de Belgische Economie». 
Omdat het vreemdelingenverkeer, 
naast en met de visserij, de bijzonder
ste nijverheid van onze kust vertegen
woordigt achten wi] het niet ongepast 
enkele beschouwingen over te nemen 
om ze aan het oordeel van onze lezers 
te onderwerpen.

In de eerste plaats wijst men er cp 
dat de toeristische nijverheid in ons 
land 225.000 personen, waaronder 
122.000 gesalarieerden, in het werk 
houdt. Bijna 50 milliard frank zijn er 
in geinvesteerd terwijl het zakencij- 
fer van het jaar 1947-48 ongeveer 
1.350 millioen frank bedroeg.

Veel werd geschreven over, en nog 
meer gestoefd met het schitterend 
;aar 1949. Nochtans, voortgaande op 
de statistieken waarover men voorals
nog beschikt waren er minder ver- 
nachtingen dan in 1947.

Men dient er naar te streven een 
talrijk en vast klienteel naar de kust 
te lokken. Overigens mag men niet uit 
het oog verliezen dat in ons land on
geveer 1.800.000 werklieden, die be
schikken over een gezamenlijk loon 
van 60 milliard, zich tijdens hun ver
lof bijzonderlijk naar onze streek be
geven. De evoluite van het sociaal le
ven, de emancipatie van de werkende 
klasse moet er ons toe brengen onze 
toeristische politiek te wijzigen. Dit 
wi! niet beduiden dat wij onze kust
plaatsen algemeen moeten democra
tiseren. Neen, een zeker luxe-cachet 
misstaat niet, maar onze publiciteit 
moet zich evengoed tot de gewone als 
tot de rijke klienteel kunnen richten.

En tenslotte, wat wij in dit betoog 
vooral kunnen bijtreden, is het begrip 
vor samenhorigheid hetwelk blijkt uit 
de begeerte om de toeristische propa
ganda voor de Belgische kust op col
lectieve basis door te voeren.

Reders en Vishandelaars
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Hondensport

Breekt 
Tarzan van ’t Hofstedeken 

beslist cf cor in 19501
Hondendsport vervolg

In de loop van het jaar 1938, tijdens 
een zeer woelige zitting, werd in de 
schoot der vereniging een volledig 
nieuw bestuur gekozen en werd het 
ambt van secretaris toegewezen aan 
dhr Velthof René. Helaas het afgeko- 
zen bestuur weigerde het nieuw geko
zen bestuur te erkennen zodat hij 
samen met nog enkele hardnekkige 
liefhebbers zich gedwongen zag ont
slag te nemen uit de vereniging en 
een nieuwe club te stichten onder de 
benam:ng «Waak- en Verdedigings 
club Oostende» Deze vereniging wel
ke zich eveneens aansloot bij de Ky- 
nologische Unie St. Hubertus kende 
al zeer spoedig een bloeitijdperk wel
ke ongelukkiglijk onderbroken werd 
door het uitbreken van de oorlog. Na 
het beëindigen der vijandelijkheden 
hervatte de club haar werkzaamhe
den en verwierf stilaan haar voor
oorlogs peil. Nogmaals was het dhr 
Velthof René, die met zijn nieuwe 
hond «Tarzan van ’t Hofstedeke» in 
vriendetiwedstrijden de kleuren der 
vereniging moest verdedigen. In het 
jaar 1947 werd hi.’ dan ook verdiend 
en onbedriegd Clubkampioen met 
283 punten.

Daar hij echter openlijk partij 
trok voor een rasechte hondenliefheb
ber die door toedoen van zekere heren 
van het bestuur de Provinciale Fede
ratie van West-Vlaanderen, die zich 
al te diktatoriaal aanstelden en de 
ene goede liefhebber na de andere 
schorste, op onrechtvaardige wijze 
werd uitgesloten, kwam hij in onge
nade bij de Kynologische Raad der 
Kynologische Unie St. Hubertus die 
hem eveneens een schorsing oplegde 
van twee jaar. Verscheidene besturen 
van clubs uit de provincie trokken op 
hun beurt partij voor dhr Velthof en 
dienden ontslag in bij ce St Hubert. 
Z !jn eigen club gaf hem hierop een 
dolksteek door hem levenslang uit de 
maatschappij te sluiten met nog één 
drietal bestuursleden die het met de 
hondensport goed meenden.

Hij liet zich echter niet ontmoedi
gen want in samenwerking met zijn

ttquauum flaetije

De builenziekte der dichidcnen  
en der neonvissen

Onder de builenziekte verv/ekkers 
omvatten we de 'nfectieorgan’smen 
welke behoren tot de g.-'iep der eei> 
celligen en in ’t büzonder de klassen 
der sporozoën. In tegenstelling met 
Costia Chilodonella en andere eeneel- 
hgen heoben we hier te doen met 'Jit- 
gesproken Endoparasieten. Ze woeke
ren in d° huid, kieuwen en celweefsels 
der visstn; waar ze door de gastheer 
met een omhulsel omgeven worden, 
dit on'hulsel wordt tysr.e, genoemd Du 
parae-eten worden d’.-or sporen van de 
p;ie naar de andere gast overgedra- 
gen De builen verwekt door deze pa
ir.oge organi.-men, dringen diep d< or 
in de spieren en het bindweefsel hun 
ner slachtoffers; hun iv.houd is wit
achtig en bestaat uit Cnidosporen.

Er bestaan meerdere soorten buiien- 
ziekten, deze waarover we het hier 
willen hebben is zeer verspreid in het 
aquarium, maar bijzonder typisch 
voor Cichliden en Neons; alhoewel ze 
ook op andere varieteiten kan overge
dragen worden.

De builen hebben de grootte van 
erwten en zijn porseleinkleurig; al
hoewel ze tot binnen in de vis kun
nen doordringen, komen ze meestal 
van buiten op het lichaam voor. Het 
volstaat dat we de Microspoor Glugsa

Anomala in ’t aquarium brengen om 
reeds na drie weken zysten van een 
halven millimeter te zien optreden 
(Weiszenberg), tien dagen later zijn 
de zysten reeds een millimeter groot: 
daaruit kunnen we af leiden dat de 
sporen door de vis worden opgenomen 
en zo een infectie ontstaat. Geleer
den toonden aan dat een onderhuidse 
inenting der sporen op stekelbaarsjes 
geen infectie voor gevolg had.

Bij de Neonvissen treden soms wit
achtige bobbels op in ’t weefsel welke 
door de huid door schemer en en de 
schone kleurenband geleidelijk doen 
vervagen. Schaperclaus heeft kunnen 
vaststellen dat de zieke plek uit af
gestorven cellen bestond. De zysten 
of builen bevatten grote massas van 
Microsporen.

De en’ge mogelijkheid om de ziekte 
te bestrijden, is alle geinfecteerde vis
sen uit het aquarium te scheppen en 
te doden, zodat geen nieuwe rijpe 
sporen in het water terecht komen. 
Surbeck heeft bewezen dat zelfs klei
ne builen milliarden sporen kunnen 
inhouden en dat iedere spoor een 
nieuwe buil kan verwekken.

C. Van den Noortgaete 

Nymphaea - Gent

boezemvriend Rouzée Henri, die thans 
voorzitter is van de Hondenclub ««De! 
Getrouwe Waakhond Stene» en de be
sturen van één tiental clubs die ont
slag hadden genomen bij de St Hu
bert werd overgegaan tot de stich
ting van De Vereniging voor Africh- 
tingsclubs van Verdedigingshonden, 
bij afkorting VAV genaamd. Hem 
werd het ambt van secretaris-ver- 
slaggever en secretaris van het Sport
comité toegewezen ambt dat in 
goede handen berust. Het boorlingske 
groeide sâlaan aan zodat op heden 28 
clubs bi* de VAV zijn aangesloten. De 
hondenliefhebbersvereniging «Vrij en 
Vrank» werd door hem gesticht doch 
niettegenstaande deze club onder de 
bekwame en verdienstelijke le ding 
stond van een der oudste hondenlief-! 
hebbers der streek dhr Vandecasteele 
Désiré, werd deze vereniging, na en
kele maanden reeds, bij gebrek aan 
belangstelling, ontbonden .

Hierop sloot dhr Velthof zich aan 
bij de Hondenclub «Mijn Vertrouwen 
Opex-Oostende» alwaar hij kort daar
op tot voorzitter dezer veren ging 
werd verkozen. Tot daar dus de loop
baan als hondenliefhebber van dhr 
Velthof.

Zijn hond «Tarzan van ’t Hofstede
ke» die bij de St. Hubert nog in geen 
officiële wedstrijd was uitgekomen j 
werd van bij de stichting der VAV in 
kategorie II ingedeeld. Gedurende de ' 
twee jaren welke verlopen zijn nam : 
hij deel aan niet minder dan 22 of
ficiële wedstrijden. Als voornaamste j 
uitslagen vernoemen wij : 
te Oostende, op 13-6-48, 5e met 308 ' 

punten.
te Izegem, op 22-8-48, 6e met 306 pun

ten
te Tielt, op 5-9-48, 2e met 317 punten 
te Ingelmunster, op 26-9148, le met 343 

punten.
te Tielt, op 6-6-49, 2e met 341,5 pun

ten
te Oostende, op 28-8-49, le met 357 

punten.
te Leffinge, op 18-9-49, le met 339 

punten.
Tijdens het Nationaal Kämpfen-, 

schap van België zijner kategorie j 

moest Tarzan van ’t Hofstedeke zich 
tevreden stellen met de 9e plaats met 
slechts 258 punten wat ver beneden 
zijn waarde was.

Het volgende jaar betwistte hij 
nogmaals het Nationaal Kampioen
schap van België zijner kategorie en 
alhoewel algemeen werd verwacht 
dat hij zoniet de eerste toch de tweede 
plaats zou bemachtigen ontgoochelde 
hij enigszins en moest vrede houden 
met de vierde plaats in de algemene 
rangschikking.

Hij wist tevens met brio het Club- 
kampioenschap 1949 te winnen met 
zo maar eventjes 367 punten.

Zijn aangenaamste herinnering is 
ontegensprekelijk zijn overwinning 
op eigen terrein behaald in Augustus 
1949 alwaar hij maar eventjes 357 
punten behaalde en alhoewel inge
deeld in kategorie II wist hij alle in-1 
geschreven honden van de hoogste 
kategorie tot zelfs «Relia de la Fra-1 
ternité», Kampioen van België 1948- 
49 onbetwistbaar te vloeren.

Toekomstplannen heeft dhr Velt- 
hDf niet doch hi;' zou zo heel graag 
met zijn «Tarzan van ’t Hofstedeken» 
Kampioen van België worden der 
hoogste kategorie alwaar hij thans 
werd inged/eeld. Hij is daartoe ge
wis bekwaam doch wil Tarzan de zo 
begeerde titel van Kampioen van Bel
gië veroveren dan zal hij zijn wissel
valligheid in de bij toef eningen moe
ten afleggen en wat meer vastheid 
aan de dag dienen te leggen.

Wij wensen hem zulks van harte 
en hopen ook deze knappe en sportie
ve hondenliefhebber nog vele jaren 
aan het hoofd te zien blijven van de 
hondenclub «Mijn Vertrouwen Opex- 
Oostende» omdat wij dan overtuigd 
zullen zijn dat de leiding van een 
steeds belangrijker wordende club in 
goede handen zal blijven berusten.



Vrijdag 27 Januari 1949 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 15

KABELS & MIXTE
van de L I V E R P O O L S E  F A B R IE K

GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(O L D  S W A N  R O P E  W O R K S )

Te koop bij ds Coöperatieve

S.C.A.P. V. V. R.
; 43, Victorialaan! 
O O S  T E N  D E

(19)

DE VERGOEDING BIJ SCHEEPSRAMP
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Cludemaefc n aa i hei ai&aetâtuih 
en de atg,anióxiUe aan de vidhandet

(Vervo lg  van  blz 1)
want in de eersce plaats was er geen 
mogelijkheid zonder speciale bepalin
gen en grondige wijzigingen, de wet 
omtrent de gewone ongevallen toe te 
passen en in de tweede plaats dien
den veel drogredenen uit de weg ge
ruimd waardoor de rechtskundige toe
stand van de zeevissers steeds ver
keerd werd voorgesteld.

In de derde plaats diende rekening 
gehouden met de noodzakelijkheid 
ook de werkgever die in de meeste ge
vallen een eenvoudige zeeman is, die 
zijn vaartuig bestuurt, van de voorde
len van dusdanige wetgeving te doen 
genieten.

En laatst, er diende in acht geno
men, dat de economische toestand 
van de vissers-reders niet toeliet hoge 
premiën te betalen. Wat er ook van 
weze, en na menige ontwerpen in 
congressen en Parlement, waarvan 
enkele niet doelmatig waren, gelukte 
Minister Baels er in de wet op de be
drijfsongevallen over gekomen aan 
zeelieden te doen stemmen.

De bange dagen en maanden en ja
ren voor de ongelukkige naastbe- 
staanden, die ellendige bedelarij en 
het vernederend helpen bij middel 
van feesten en tombola’s, mochten 
voor goed uitgeschakeld worden.

Het was een der noodzakelijkste 
grondslagen tot uitbreiding der zee- 
bedrijvigheid.

DE H U IID IG E  TO ES T A N D
Zo wij hierboven een zeer beknopte 

historiek hebben willen geven nopens 
het ontstaan der zeeongevallenwet,

dan is het slechts om eens te meer te 
onderstrepen dat alle verwezenlijkin
gen in het belang der zeevisserijnij- 
verheid gepaard gaan met een verbe
ten strijd tot erkenning van haar 
rechten.

De naastbestaanden van de slacht
offers van een scheepsramp worden 
dus vergoed op basis van de wet van 
1929 welke, zoals men dit pleegt te 
noemen, aangepast werd aan de hui
dige levensstandaard. De zeeongeval- 
lenkas zal er van harentwege wel we
ten zorg voor te dragen dat de forma
liteiten in de kortst mogelijke tijd 
vervuld worden zodat de nood uit de 
betrokken gezinnen, zij het bij middel 
van uitbetaling van behorlijke voor
schotten, hetzij door de toekenning 
van een vast pensioen, kan geweerd 
worden.

Het mag wel worden gezegd dat de 
toestand van de naastbestaanden van 
de laatste scheepsramp, welke wij te 
betreuren hadden, veel minder gun
stig is ten overstaan van degenen 
welke vóór Juli van het verlopen jaar 
getroffen werden. Immers de vergoe
dingen werden in zeer aanzienlijke 
mate verminderd en kunnen zelfs in 
veel gevallen als onvoldoende be
schouwd worden. Niemand zal ons 
denkelijk tegenspreken als wij van

oordeel zijn dat een lijfrente van cir
ca 15.000 fr, per jaar voor een weduwe 
zonder gezinslast ver van voldoende 
kan beschouwd worden. Dezelfde 
overweging kunnen wij maken ten 
aanzien van een gezin met kinderlast, 
waarvoor een vergoeding voorzien is 
van circa 40.000 fr., indien er drie kin
deren en zelfs meer zijn.

Te lichtzinnig wordt er door onin- 
gewijden beweerd dat niettegenstaan
de het gezinshoofd het leven op zee 
verloor, een zorgeloze toekomst aan de 
naastbestaanden verzekerd is. Zij die 
komen aandraven met de bewering 
dat de weduwen hun recht op pen
sioen niet verliezen wanneer zij een 
nieuw huwelijk aangaan, worden door 
de wetsbepalingen in het gelijk ge
steld, doch zelfs dit in aanmerking 
genomen, kunnen wij hun nog bewij
zen dat de toegekende vergoedingen 
beneden het normaal ondergaan ver
lies van de vermoedelijke inkomsten 
kan geacht worden.

Voor ons geldt slechts het principe : 
het mag niet dat bij een zeeramp de 
naastbestaanden van ons moedig zee- 
mansvolk, een enkel ogenblik de ar
moede te verdragen hebben.

Door de storm der zee dient gans de 
gemeenschap aangesproken.

L .S .

Vóór ons ligt een omzendbrief van 
de Propagandacommissie, bestemd 
voor alle gemeenten van België en die 
vergezeld is van een vragenlijst met 
betrekking tot verschillende punten, 
die met de plaatselijke organisatie en 
net visverbuik verband houden.

Toen deze mededeling ons onder de 
ogen kwam hebben we ons niet kun
nen weerhouden te zuchten : «Einde
lijk !» Inderdaad, e is op het gebied 
van propaganda reusachtig veel te 
verrichten. En er is in dit opzicht een 
en ander gedaan geweest. Er werden 
rooklessen en hier en daar een vis- 
week ingericht, plakbrieven en circu
laires werden gedrukt en verspreid, 
voordrachten werden gegeven en in de 
laatste weken werd, dank zij de wer
king van het VBZ, ook langs radio en 
pers, het visverbruik aangemoedigd.

Edoch, bij dit alles hadden we steeds 
de indruk dat we met deze pogingen 
bitter weinig opschoten en dat de re
sultaten zo ontmoedigend gering ble
ven. Hoe kon het ook anders ?

Het land moet meer vis verbruiken 
of, anders gezegd, moet het van het 
onvoldoend visverbruik genezen wor
den. Maar hoe wilt ge een zieke gene
zen als er nimmer een juiste diagnose 
wordt opgemaakt ? Hoe wilt ge een 
gebied veroveren als niet eerst een

Men meldt van de kust : goede 
aanvoer van R OG , T O N G  en 
PLATVIS, zeer verzorgde waar 
aan voordelige prijzen. Huis
moeders, wilt u deze week lekke
re en goedkope vis eten, bestel 
bij uw vishandelaar : ROG , 
TONG of PLATVIS.

JAPAN
V IS S E R IJ U IT B R E ID IN G

De regering van generaal Mac 
Arthur komt zo juist de Japanners 
toe te laten hun visserijzone uit te 
breiden in de Stille nOceaan tussen 
de 165 en 180e lengte en de 24 en 40e 
parallelcirkel. De Japanners mogen 
eveneens vissen tot op 3 m jlen der 
Fyukymmuo en Bonin Eilanden, waar 
zij tot nu toe op 12 mijlen moesten 
blijven.

E E R S T E  V IS N A T IE

Onder de visnaties van de wereld 
houdt Japan onbetwistbaar de eerste 
plaats, meerdere keren de Europese 
landen overtreffend in hoeveelheid.

; Van de totale wereldproductie van 
ongeveer 12.000.000 ton per jaar, heeft, 
Japan een derde. De uitbreiding 
.van de Japanse visserij ligt in zijn 
aardrijkskund'ge positie. Dicht bo- 
volk, ongeschikt voor landbouw, han
gen deze eilanden met hun lange kus
ten van de zee af voor hun dagelijks 
voedsel. Grote vissershavens zoals 
Europa bestaan er niet, meestal zijn 
Vissersdorpen langs de kust. De vloot 
'bestaat uit 380.000 vaartuigen met 
een bemanning van 1.500.000 man. D< 
voornaamste vis door de Japanners 
gevangen zijn sarainen, haring en ka
beljauw.

BRUNET & C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
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Zeevisgroathandel
S P E C IA L IT E IT E N  

V E R S E .  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2>

Cellophaan helpt verkopen
Naast de conservendozen uit wit 

blik of auminium, zonder dewelke de 
visnijverheid eigenlijk niet denkbaar 
is spelen nog andere verpakkingsmid
delen een aanzienlijke rol : kisten en 
vaten uit hout, karton, was- en olie- 
papier, glas, enz...

In de laatste tijden nochtans is het 
gebruik van cellofaanpapier bijna 
overal doorgedrongen, in zoverre dat 
het in Amerika, bijvoorbeeld, alge
meen door alle nijverheden in ge
bruik is genomen. Wat hierbij de 
doorslag gaf was niet zozeer het feit 
dat cellofaan een vrijwel hygiënisch 
volmaakt verpakkingsmiddel uit
maakt doch eerder het wonder uit
zicht dat aan de te koop gestelde pro
ducten verzekerd wordt. Het is eigen
aardig vast te stellen hoe de verbrui
ker steeds grijpen zal naar die waar 
en dat product van dewelke mag ge
zegd dat ze uiterlijk verzorgd zi;n. De 
verkoopstechniek, die in de nieuwe 
wereld veel beter ontwikkeld is dan 
bij ons, heeft de fabrikanten er toe 
geleid aan de voorstelling van hun 
producten bijzondere zorg te besteden

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 

S C H E P E N (11

N I  BELIARD-GRIGHTON &  C„

verstandige verkenning van het ter
rein plaats heeft ? Is ’t niet waar dat 
we deze elementaire regel hebben ver
onachtzaamd ? De actie faalde aan de 
basis zelf en daarom kon ze ook niet 
de verhoopte doelmatigheid bereiken.

Nu steekt men van wal met hetgeen 
van meet af aan had dienen begonnen 
Het lijdt geen twijfel dat een gewe
tensvolle beantwoording van de thans 
gestelde vagen een doelmatige actie 
moet mogelijk maken. De economische 
en sociale toestand van de bevolking; 
de middelen van verkeer met de ge
meente; de wijze van bevoorrading; 
het al of niet bestaan van viswinkels; 
de soorten vis die er meest gegeten 
worden; de gemiddelde prijs; de al of 
niet versheid van de aangebrachte vis 
zijn toch allemaal factoren waarmede 
een propaganda-actie dient rekening 
te houden. Ook de bijkomende vragen 
betreffende de mogelijkheid om in een 
bepaalde gemeente afzet te vinden 
voor de gewone soorten, het al of niet 
aanwezig zijn van bruikbare koelin- 
richtingen alsmede de informatie naar 
de beste publiciteitsmiddelen zijn nut
tig en noodzakelijk.

Wij geloven dat men eerst nu met 
het goede been vertrokken is. Het 
terrein wordt verkend. Later is het 
aan ons de gepaste strategische zet
ten te plaatsen.

CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & Co

A G EN TSC H A P  

REDER IJK A A I , 35
OOSTENDE r«>

eh tot op heden werd niets beters ge
vonden dan cellofaanpapier, dat hier 
te lande onder de naam mica genoeg
zaam bekend is.

Wij willen hier niet terugkomen op 
de voordelen die aan het gebruik van 
ce.lofaan verbonden zijn. Vóór enke
le maanden werd in de kolommen van 
dit blad hierop voldoende de aandacht 
getrokken. Wat wij echter wel wensen 
te onderlij nen is dat onze handelaars 
en onze nijveraars hiervan het ge
bruik niet maken, dat door de tijds
omstandigheden wordt vereist.

Onze visnijverheid en onze vishan
del lopen mank. Er is gebrek aan af
zet. Maar uit de les uit Amerika wordt 
geen nut gehaald. Dààr immers werd 
vàn cellofaan een zó veelvuldig ge
bruik gemaakt dat het, naar de ver
klaring _ van menige specialist, meer 
heeft bereikt en van doorslaggeven
der betekenis is geweest dan de 
eigenlijke propaganda-actie. Aldaar 
heeft men begrepen dat een product, 
hetwelk goed, smakelijk en voedzaam 
is, daarom nog niet gemakkelijk ver
koopt. Degelijkheid alleen is niet_vol- 
daende. Ook voornaamheid is van tel, 
ja primeert in menig geval. Als onze 

handelaars zich hiervan konden be
wust worden dat aan hun degelijke 
producten een zo voornaam mogelijk 
uitzicht dient gegeven, dan zouden zij 
spoedig ondervinden hoeveel beter een 
fraai gepresenteerd artikel in de 
smaak valt van hun klienteel.

Hef Comité voor de Invoer vergaderde 
, en de comedie gaat voort...
(Vervo lg  van blz. 1)

ingevoerd worden. Gaan de invoerders 
er niet mede akkoord, wat begrijpe
lijk is, dan moeten de bevoegde Over
heden zelf de verantwoordelijkheid 
op zich nemen. In alle geval is het 
Verbond der Belgische Zeevisserij er 
niet mede akkoord, al was het maar 
om de lieve vrede te bewaren in het 
Comité van de Invoer, of uit schrik 
voor sommige bedreigingen Vanwege 
de invoerders, om een grotere invoer 
te bewerken dan volstrekt no'odzake- 
lijk om opnieuw de visserij een zware 
slag toe te brengen.

T W E E  FO U TEN  
Doch de opmerkingen der heren in

voerders tijdens deze vergadering la
ten ons toe de nadelige gevolgen van 
de invoer op de visserij op te merken. 
Het is inderdaad eens te meer een zeer 
merkwaardige bekentenis die we nïet 
mogen laten verloren gaan.

de statistieken der Nationale Federatie 
495 Ton werd ingevoerd. Dhr Van 
Thillo die bij het openen der vergade
ring zo bereidwillig was de invoercon
tingenten voor December en Januari 
uiteen te leggen, heeft deze beide 
«kleine.» vergissingen niet or gemerkt 
om de ZEGE van de productietechnie- 
kers niet te verminderen. We hadden 
meer objectiviteit van hem verwacht 
als secretaris van een Federatie.

De invoerders vertellen verder zon
der blikken of hlozen, dat de invoer 
tijdens de bewuste maand (495 Ton, 
dus meer dan tijdens de zomermaan
den !)' GERING was om de toe
stand voor de eigen visserij te bevoor
delen.

IN V O ER  O V E R B O D IG
Ook thans begint de eigen aanvoer 

volgens hen op de invoer te drukken. 
Kabeljauw, ingevoerd aan 22 tot 26 fr.

Zij maken ons wijs dat de invoer ln moet van 12 tot 16 fr. van de hand

En voor hen komt het 
slechts daar op aan.

ten slotte

Februari van het vorig jaar «praktisch 
vrij was» vermits de invoercontingen
ten slechts werden voorgesteld van 
Maart af.

De invoerders zijn kort van memo
rie, als het in hun kraam te pas komt. 
Het Beperkt Comité van de Invoer 
werd opgericht op 28 December 1948 
en kwam voor de eerste maal* bij een 
op Vrijdag 7 Januari 1949 te-15 uur 
ter zetel van het Beheer van het Zee
wezen, onder voorzitterschap van dhr 
Biron. Aan deze vergadering namen, 
benevens de vertegenwoordigers van 
het V.BZ. ook de invoerders deel.

Als derde punt van de dagorde van 
deze vergadering staat in het verslag 
vermeld :
VASTSTELLING VAN EEN INVOER- 

o ^ t ^ t N ^ N T  V O O H  B ^ D ^ M V I S .  

V O O R  TE STELLEN VOOR  DE 
M aaN D  FEBRUARI.

Er wordt met a gemeenheid van 
stemmen overeengekomen 200 Ton 
voor te stellen voor de invoer van bo- 
demvis gedurende de maand Februari 
1949.

En hieraan hebben de «deskundigen 
ter visserij» (?) de hh. Lambregt en 
Blondé zich laten vangen om met een 
«overwinning» (?) van 80 Ton meer 
invoer naar huis te komen. Zouden ze 
niet beter doen in plaats van de re
ders in de rug te schieten om plezier 
te doen aan dhr Decrop hun voor de 
visserij zo schadelijk werk stop te zet
ten.

De Invoerders begaan een andere 
fout : ze vertellen zonder blikken of 
blozen dat tijdens de maand Februari 
1949 slechts 319 Ton vis werd inge-

gedaan worden. IS DIT GEEN CON
SIGNATIE EN ONEERLIJKE PR A K 
TIJK DIE HET ENIGE DOEL HEBBEN 
DE VISSERIJ TE BENADELEN ? Als 
de invoerders verplicht zijn hun in
voer onder de markt te verkopen, dan 
is dit wel omdat ze er te veel hebben 
ingevoerd en geen rekening gehouden 
hebben met de werkelijke behoeften 
van het land. De gevolgen moeten zij 
zelf dragen. En dat zi;n dan de invoer
ders, die beweren te weten hoeveel het 
land nodig heeft.
Hoe lang zal het beheer van het Zee
wezen nog aan die comedie meedoen ?

De Deense kabeljauw welke voor 24 
fr. verkocht wordt, kan enkel in het 
land verkocht worden aan 14 fr. het 
kgr. Nog eens een gevolg van hun 
eigen ondoordachte handelingen : ze 
hebben eerst te veel vis ingevoerd, die 
ze moeten afzetten aan te lage prijzen 
(12 à 16 fr.). Hierdoor brengen ze de 
binnenlandse prijs naar beneden en 
moeten de volgende week opnieuw 
hun waar onder de markt verkopen.

Intussen brengen ze de visserij en 
de opbrengsten naar beneden. Nog 
eens een bewijs te meer dat we geen 
invoer nodig hebben en dat elke kgr. 
vis welke ingevoerd wordt, een kgr. te 
veel is in het land.

Tenslotte, in verband met de invoer 
van goedkope Nederlandse kabeljauw, 
vertellen de heren monopolisten, dat 
dit een gevolg is van het toekennen 
van vergunningen aan firma’s welke 
geen invoerreferenties kunnen voor
leggen. Maar wat doen die firma’s die 
wel invoerreferenties hebben dan als 
ze ingevoerde Deense kabeljauw aan

voerd, waar in werkelijkheid, volgens dumpingprijzen van de hand doen ???
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Sversk Andelsfisk
Çâteâaig. Zuieden
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V E R K O O P S V E R E N IG IN G  VAN D E  W E S T K U S T V IS S E R S  (523)

voorhanden zijnde vissoorten, met in
begrip der IJslandse, worden verkocht 
aan prijzen die lager z jn dan deze 
der vorige dag. De verwezenlijkte be
sommingen zijn dan ook zoais de vo
rige marktdagen weinig lonend. De 
aanvoer van ijle haring beloopt tou 
32.000 kgr. De prijzen gaan van 350 
tot 390 ir. de 100 kgr.

J Ü œ c â t ê e û c â t e t i

0.239 Noordzee 9.687 98.540
I C. IN U  CL o  14Q W itte  B a n k  9 376 114 820

VRIJDAG 20 TANUART 1950 0.269 Noordzee 15.956 131.060
VRIJDAG 20 JANUARI 1950 0 .80 IJsiand 52.504 387.030

, G e nnnnaf VOeï,Varl Verse ^  *?a- 0.337 Noordzee 15.894 89.560
ring 9000 kgr. Prijzen van 310 tot 400

fr. de 100 kgr. DINSDAG 24 JANUARI 1950

ZATERDAG 21 JANUARI 1950 . aanvoer dan daags voordien.
M« _____________  -.ir«,- 4-900 bennen waaronder 1.100 bennen

if' tt IJslandse varieteiten en een mooie

tot vis rrff n ia t ^ UZliitv?«6rpn ver3Cheidenhe d aan andere vissocr-
zeer weinig rondf vilsoorfen Zeer ^en' Be:angsteUiïlg betrekkelijk groot,

kleine belangstellwg en S S '  lone" Ä  T c M e T r K ?  « ï  “ n Ä

'de or‘dergaf,n een’klelne dallnf. Ros en 
R  - n van zuu tot döO fr. de de Ij3landse varieteiten zijn prijshou-

0.115 Witte Bank 7.227 85.955 v a n ^ f t T s s T f r  ^de l K  PrijZ6n
0.227 Witte Bank 8.987 92.146 I  0J TT , ° g
Z.251 Oost 2.987 25.410 0  293 IJsiand 55.640 378.570
0.340 West 5 312 60 990 0128  West 10.078 81.680
0.137 West 1181 11490 0  242 No°rdzee 11.186 92.695
0.173 Kust 150 300 0265  Kust 4 245 46 710
0.191 Kust 100 300 0  212 Noordzee 9.693 79.710

O 224 Noordzee 16.781 145.005

M AANDAG  23 JANUARI 1950 ° ' 2^  ° osî n -22® 87 510
^  0.281 Oost 5.951 70.275

Benevens een mooie versehe-denheid o  154 Kanaal 1«; 747 no  ion
van circa 3000 bennen zijn er even- 7 , 0,  «n-t t'Iwl « s s n
eens zowat 1000 bennen IJslandse vis- 0  330 west ‘ iim n 7d «on
soorten. Belangstelling zeer gering en z 530 West 7 632 72 050

Ïonendn^JleY^ ^ n g ^ 0 0 .P00ZkgrW prij- 0  319 Noord*ee
zen tussen 180 en 280 fr. de 100 kgr. q  J35 ^.3^ dzee 2®J2jJ

N  819 Ä  2 38 630 ^  » Ï l O
o S S  S e  Bank 7.625 S S !  g '“  Bank 67.690
0.118 Kanaal 16.211 126.935 0104  Kust orr, 373 3.700

£ ar?aal 10-582 118.p59 W OEN SDAG  25 JANUARI 1950

^ '000  ^  1‘Soo Tl'ifh 1,000 bennen IJslandse en ongeveer
Sooa Noordzee 6.723 J^'1« 2-600 bennen andere vissoorten. De

0  289 West 10 224 'n ir n  HÊUze is niet groot De vangsten zijn
X  ,  10.224 ïOl.JfiO doorgaans van zeer goede hoedanig-
0.318 Noo dzee 24.980 199.770 heid. Alhoewel de belangstelling groot
0.165 Witte Bank 7.768 88.750 is, is de markt betrekkelijk slap. Alle

IJS L A N D S E  V IS S O O R T E N  Maandag Dinsdag Woensdag
P R IJ S  P E R  K IL O  23-1 24-1 25-1

Kabeljauw ...........................................6 20- 7,40 6,40- 7,40 6,40- 7,00
S “î,lwio..................................................  5.20- 6,40 5.20- 6,40 4.80- 6,20
Koolvis ............................................. ..6.60- 6 80 5.60- 6,20 6,00
o?®, , ......1............................................5-2°- 6,20 6,40- 6,80 6,00- 6,60

Ï.ViS gli .....................................11,20-12,00 11.40-11,60 8.80- 9.80
middenslag .................................... ..10,00-10.40 7,20- 9 00 6,00- 7 20
kleine ...............................................7,20-10,40 6,20- 6.80 5.40- 7,80

KUPViSi ............................................... 6 60 7,60- 8,20 8.40
Wijting .............................................. 4.00 4.40- 4.60 3,60- 5,40

. .................................................  4.60-11,60 11,20 3,00- 9.40
“ eil“ot ..............................................  23.00 20 00-30.00 19.00-37.00
Hondstong ..........................................7 00 6,70 4.00- 6,80
Schotse schol .................................................... ........ 3 g0
platen ...............................................  10.ÓÖ .........  10.20-14.00

0.243 Witte Bank 7.807 85.010
0.102 Witte Bank 6.405 63.620
0.294 IJsiand 50.636 334.960
0.283 vVitte Bank 6.744 71.155
0.156 Witce Bank 6.910 73.485
0.235 Witte Bank 7.810 72.595
Z.oiO Witte Bank 6.576 60.740
0.179 Noordzee 13.490 106.510
Z.529 Oost 5.401 57.310
N.745 Oost 6.792 59.210
0.153 Kanaal 8.186 82.195
0.87 Kanaal 14.477 94.450
0.280 Kanaal 12.192 100.185
0.7 West 4.261 39 770
0.256 West 3.016 21 960
B.605 West 1.427 12.320
0.33 West 4.806 47.670
0.201 West 4.320 37 270
0.108 Noordzee 10.196 86.045
0.196 West 647 7.410

DON D ER D A G  26 JANUARI 1950.
Heaen is er geen aanvoer van verse 

vis. De ijle haringaanvoer bedraagt 
amper 30.000 kgr. en wordt verkocht 
aan prijzen gaande in stijgende lijn 
van 280 tQt 310 fr. de 100 kgr.

A A N V O ER  EN O P B R E N G S T  P E R  
D AG

Zaterdag 21-1-50 
Maandag 23-1-50 
Dinsdag 24-1-50 
Woensdag 25-1-50 

TOTAAL :

Kgr
25.944

214.348
243.596
182.099
665.987

Z E E B R U G G E

V IS A A N V O E R
Dat. Kçr. Reiz.
21-1 10.300 4
23-1 30.200 6
24-1 19.900 6
25-1 33.050 8

Necferlarcfse 
weer sehe pen 

°p  fee
« C IR R U S »  EN  «C U M U LU S»

Een tweede weerschip «Cumulus», 
zal thans aan de «Cirrus» worden toe- 
gevcegd om de weerkundige d’enst op 
de Atlantische Oceaan waar te nemen, 
samen met Amerikaanse, Britse, 
Franse. Noorse en Canadese eenheden.

Hun taak bestaat in het waarne
men van luchtstromingen, windrich
tingen, temperatuurverschillen, enz... 
Zij beschikken over de modernste toe
stellen en zijn ook uitgerust om even
tueel aan in nood verkerende schepen 
hulp te bieden.

Hun waarnemingen worden radio
grafisch aan de landweerstations over
gemaakt. Aan de hand hiervan wordt 
een weerkaart voor 24 uren opge
maakt wat voor de scheep- en lucht
vaart en de landbouw van zeer groot 
belang is.

VISMIJN OOSTENDE
VAN  20 T O T  26 JANUARI 1950

Tongen, grote ...........................
3/4 ........................
bloktongen ..........
v/kl............................
kl................................

Tarbot grote
midd..........................
kl................................

Griet .................. ......................,
midd......................... .
kl............................... .

Schol ..........................................
gr. iek ........................

kl. iek ....................
Iek 3e slag ..............
platjes ....................

Schelvis grote ...........................
midd.........................
kl................................

Heek, grote ................................
midd...........................
kl................................

Rog ............................................
tode poon ...................................
Orauwe poon .........................
Kabeljauw ........... .............
Gullen ........................................
Hozemondhamme ........... .
Wijting ............................. .
Schar ................................. ......!!
Steenschol ................... .
Zeehaai ......................... .
Hondshaai .................. .
Arend (Pieterman) ................
Makreel ........................... .
Horsmakreel ........... .
Rode knorhaan .......................
Keilrog .............................
Zeekreeft ................... .I.!!!!!.” !”
Schaat ........................
Zeebaars ...................................
Lom ...........................
Kongeraal ..............
Leng .................................
Schartong .....................
Vo’.le haring .....................
IJle haring ......................
Haringshaal ................
Steenholk ...........................
Heilbot ................... .
Kool vis .................. .
Steur ................. .......
Zeewolf .........................
Pollak .....................
Zonnevis ......................
Bots .................

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

26.40-
33.40- 
26,60-
20.40-
14.40-
32.00-
19.00- 
11,30-

35.00
34.00
30.00
25.40
15.40
37.00
23.00
17.00

20.40-
32.00-
27.00-
20.40-
14.40-
35.40- 
24.80-
12.00-

32.40
34.80
31.80
24.80
16.40 
41,50 
30.00
15.40

23.00-
31.80-
27.80-
25.80- 
14:20- 
38.50-
20.00- 
12,60-

34.00
35.80 
33.20
27.80
17.80
43.80
27.00
15.00

23,20-32,60
30.00-32,40 
23.80-27,20
16.60-17,60 
12.40-13.60
30.60-41,50
18.00-25.00 
9.40-17,80

10.00-10.40
10.00-10.60 
10.00-10.60
8.40- 9.80 
1,70- 1,80

4.60- 8.80

10.20-12,00
4.60-10.20

140-2,00 
1,00- 1,20

6.00
5.50

9.60-
9.80-
9.20-
7.80-
2.20- 

12,60 
10.00-
7.20- 

30.50- 
20.00-

4.00- 
11,00-
4.40-

10.20-
4.20- 

13.00-
3.60-
6,80
6.50-
6.00-
5.50- 

33.50

■10.80 
11.20 
•10.60 
■ 9.40
• 4.00

■12,20
• 8.40 
35.50
27.00

9.40
13.60 
6,00

12.00 
8.00

22,80
7,30

11.60 
7,50 
7,00

10.40-11,00
10.60-11,40
10.00-11,80
7.80-11,60 
2.40- 4.00

7.20-11,40
5.20- 6,40 

28.00-36,80
14.50

4.'6Ö-ÏÓ.'60
17,00

8.60-ÏL20
3.80- 7,40 

12,70-24.80
5.00- 6.90 
1,70- 8,00
6.80-11,20 
5.50- 7,50
5.00- 6,00

32.50

8.60-10.20 
10.40-10.60 
9.20-11,00 
7,60- 9.80 
1,30- 4.80

6,60
4.60- 
8.70- 
4.40

10.00-
4.40-

14.00-
1,20-
1,30-
9.60- 
6.00- 
5.50-

8.80
13.00

12.40
9.00

18.00 
6,20 
7,50

12.40
8.00 
6,30

5.80-12,80
11,20-14.00
11,00-13.20
5.20-13.00

9.60-14.40
10.00-13,60
3,80-14.60

1,10
6.20-14.00
7,80-14.40
4.40-11,80

6,00

3,10- 4.00 2,90- 3,80

5.10- 9.00 5.80- 7,00 5.00- 6,60
5.30- 6,20 4,70- 6,40 6,10- 6,40
4.40- 6,40 5.20 4.00-10.60

2.10- 2,80 2,50- 3,30 3.50- 3.90
21,50-22.50
1,90- 2.00 1,40- 2,80 1,30

29.00-36,00 28.00-41,00
5.20- 6,40 4.60- 7,00 4.60- 7,50

9.00 8.60
7,20- 7,80 5.40- 9.00

3.50- 3.90

19.50

D E  BELGISCH- NEDERLANDSE VISSERIJALM ANAK  Vrijc
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedraj^^ 

van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilij? 
Hartplein, 11, Oostende.

Het is verkrijgbaar :
IN BËLGIE :

« Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende;| 

Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.

IN N ED ER LA N D  :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
- V. van Toor, Oosthavenkade, 89, Vlaardingen ;
- Boekhandel A. Boendermaker, Koningdwarsstraat, 12, Den 

Helder ;
- Firma J. van Beelen, Middenhavenstraat, 66-70, IJmuiden ;
- Agentuur en Haadelsmaatschappij, IJmuiden ;
- Jac. van Laar «De Kleine Stores», IJmuiden ;
- Firma Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Schevt 

ningen.

N IE U W P O O R T  
H A R IN G A A N V O ER

Gewicht Prijs perki De 
5.850 4.35- JOdr
8.000 2.45 inen
8.150 1,95-2,(fcen

E
Or 

offic 
bijee 

Zi 
we te 
gaat 
gela: 
van 
te b 
zoal: 
ging 
ge V 
trosi 
teur 
beur

£en

Fr.
276.591

1.848.566
1.925.055
1.512.770
5.562.982

Fr.
85.060

264.510
168.550
255.150

Verwachtingen
ZATERDAG 28 JANUARI 1950 :

Van de Oost : Z.428 
Van de Witte Bank : Z.446; 0.198 

M AANDAG  30 JANUARI 1950 :
Van de Noordzee : 0.320 ; 0.305; 0.85 
0.336 ; 0.285
Van de Oost : 0.183; Z.422 
Van de West : 0.257 
Van de Witte Bank ; 0.244 ; 0.166; 

0.326 ; 0.105; 0.176 
DINSDAG 31 JANUARI 1950 :

Van IJsiand : 0.297
Van de Noordzee ; 0  89
Van het Kanaal : 0.210
Van de Oost : 0.66
Van de West : 0.192; 0.274; 0.342
Van de Witte Bank ; 0.109; 0.282;
0.276

W O EN SDA G  1 FEBRUARI 1950 :
Van het Kanaal : 0.193; 0.332;
Van de West : 0.225 ; 0.290 ; 0.131; 
0.330
Van de Witte Bank : 0.278; 0.268. 
Vartuigen welke uitgevaren zijn en, 

behoudens onvoorziene omstandighe
den in de loop dezer week kunnen 
markten te Oostende :

Van 240 tot 349 P K  :
11-1-50 : 0.94 
14-1-50 : 0.295 
16-1-50 : 0.232 
Van 120 tot 239 P K  :
10-1-50 : 0.132
11-1-50 : 0.65

Datvm
17-1-50
22-1-50
23-1-50

om I

Prijzen van de vis per kgr. op Din^an

Grote tong 
Bloktong 
Fruittong 
Sch. kl. tong 
Tarbot 
Pieterman 
Kabeljauw 
Platen grote 

middenslag 
kleine 

Keilrog 
Rog
Wijting

17-1 18-1 l i l24 24 !
36 29
30 34 7 ,
20 16,31
40 38
30
10

31
15 Ü

4 5 ——

10 10 £
7 6-1 £

14 12 Ê
9 9 t

4.50 5

W ij m aken bekend d a t de
A L G E M E N E  

B R U G S E  K R E D IE T B A N K  N.V. 
C R E D IT

G E N E R A L  B R U G E O IS  S .A .

—  i
men 
for : 
fish 
to t

Buri 
Oos1 
tran 
sen 
W.C 
'boei

./VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAVVVVt^AAM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVW,^^,!

een agentschap geopent heeft 
te Oostende, 10, V ind ictieve laan  
w aar a lle  bankverrich tingen  
kunnen gedaan worden. (133)

Voor uitstekend IJS, V IS  en 

GARNAAL wende men zich  tot

f ir m a  H. DE BR A
Z E E B R U G G E  : 841.61 en 841.62

(31)

stig
EX PO R T —  IM PO RT Ivoor 

ZO U T VO O R D E  V IS S E R S  P tr-
|iey

l̂ VVVVVVVVVVAAl<VWVVVVVVVV̂ Â V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ WVVWVVVVVVVVVVV̂ \̂ ^̂ V%Â VVWVVVVVM |0f

GARNAALAANVOER
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg

O O S T E N D E
19-1 181 42-46 7.853 6 44
21-1 85 48-53 4.235 2 50
23-1 428 30-39 15.097 12 35
24-1 41 36-40 1,492 2 37
25-1 129 36-42 4.927 4 40

Z E E P R Ü G G E
19-1 509 38-44 21.226 8 41,70 64
23-1 1.009 24-38 34.471 7 34.16 144
24-1 549 36-40 20.419 7 37.19 78

HARING tfiJ
19-1 4.650 3,9-4 16.905 ^ 6 3,63 775
21-1 14.686 1,3-3 27.358 21 1,86 700
23-1 5.890 1,9-2,5 12,165 12 2.06 490

Cw p r o t a a n - v c e r  - Ces t e r  d e
ê

Datum Aanvoer Opbrengst Min.-Max. Relt
prijs

21-1 165 585 300-410 2
23-1 50 140 280 1
25-1 3.005 9.426 230-390 15

TIN
met
bur<

♦ T
S E
T . ?
niei
tor
waa

♦ T
M I
ziel:
Bn-

W W V W W V W W V W V V \  i  \  » \  W V 'V W W V V W W W A  V'VV W W W W W V V  V V \  1 \  V V W V V V V V W V V V V W W W V V V V V V V V V V  I

ZEEBRUGGE
V Z M D W D
20-1 21-1 23-1 24-1 25-1 26-1

Grote tong 23-24 25-26 26-27 23-34 26-21
Bloktong 28-29 33-34 32-33 32-33 34-35
Fruittong 42 36-37 36-37 32-33 35-31
Sch. kleine 31 32-33 32-33 31-32 30-31
Kleine 27 24-25 25-26 23-24 24
Tarbot grote 48 32-35 30-35 41-42 40

middenslag . . .  . . . 25-26 20-24 23-^4 24
Varia
Griet

14-15 12-14
18-20

16-
22-24

16-17
17-18

17

Pieterman . . .  . . . 30-32 .......... . V«. . . . • •• Ml

Pladijs grote 10 10 9-10 10-11 9-10
middenslag 10-11 10-11 9-10 9-10 7-11
kleine 7-8 6 6- 7 6 f-1

Deelvis 3-4 4- 5 3- 5 5- 6 4-5
Kabeljauw 15 15-16 12 14-15 • ••

Gullen 10 6 7 9-10 . . .  .0

Keilrog ............ 12-13 ............ ............ • •• •••

Rog 7-8 9 11-12 9-11 • •• •••

Tüten 5 7 8- 9 6- 7 ..........

Scherpstaarten 6 6 7- 8 7- 8 . . .  ...

Halve man 4 4 5- 6 4 • •• ...

Wijting grote 4-5 5 4 6- 7 6-1
kleine 1-2 2 2 2- 3 2-3

Bot . . . 1 • • •  • • • 1 • ••

Schar
Zeehaai
Zeehond
Robaard
Knorhaan

3-4 3 2- 4 4- 5

♦ '
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K 1
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T I
tor
de

♦“
T
21.
?ip

r
<11
V0(
we

■ I 
DU
4t:
reg
het
er
ker
kin
ger
wa

I
tioï
gec
per
Bh

zor

k



Vrijdag 27 Januari 1949 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 15

Naar aanleiding van een vergadering 
van de Federatie

Een comediantenrevue
ï ! onze lezers'zullen in dit blad het Een paar mensen uit de visserij heb-

officieel verslag van deze comedianten ben deze comediantenvereniging aan-
bijeenkomst hebben kunnen lezen. gevuld om er niet alleen zonder man-

I Zij die de werkeFjkheid ke.men en daat namens de visserij te spreken,
weten, hoe het er in ds visserij toe- maar te trachten hun eigen bes.issm-
gaat, wat er wordt gedaan om naar gen wit te wassen in de ogen van de
gelang de omstandigheden, het brood massa al was het maar door het uit-
van allen te verdedigen, zonder zich kramen van de door het secretariaat
te bekommeren cm het eigenbelang ingebeelde gedachten, enz...
zoals zekere acteurs van deze vereni- Het valt te betreuren dat noch over
ging, zullen best beseffen, dat het eni- de beslissing inzake de ijle-haringvis-
ge wat de Federatie nog doet is cen serij, waarover reeds zoveel inkt werd

• -troepenschouw houden, waar elke ac- verspild, noch ever de bijeenkomst te
’ tear zijn liedje zingt naar gelang zijn Parijs, sommige verantwoordelijke

beurs spreekt.

£,&tt ‘UxitCicblitig-xaetg-adeiirip 

" j  te JVj.euiupaa’Lt

r h De contactcommissie heeft besloten 
- jodra alle vartuigen door storm bin

nen liggen een vergadering te beleg- 
-Mgen in samenwerking met het Verbond 

om de reders op de noogte te houden 
linj.jvan de toestand en enkele zaken uit- 
350 'jeen te zetten.

18-gjHIHIHIHIIlllïï24 u -----
29 
34 
16,31 
58 
31 
15 
5 
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Zoeklichtjes
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BEDIENDE : VI., Fr. Eng., Duits. 
Briefwisseling. Boekhouding. 
Soc. wetten. Zoekt betr. Adr. bur.

blad. (147)

— ïoung Scandinavian with govern
ment's certificates and licences asks 
for a companion to start together 
fishing in Groenland. Please answer 
to this paper under number 127.

U IT  T E R  HAND T E  KO O P
Burgershuis
Oostende, zeer goede s ta a t nab ij 
tramhalte Torhoutsteenw eg. to p laa t
sen benedenhuis in appartem ent, 2 
W.C., w ater, gas, e lectric ite it, koer 

— Ijoei. Zich wenden : Brugge Lauw er- 
straat, 13. (140)

♦ TE KO O P P E R  O C C A S IE  : E LE C -  
T R IiC H  W A S M A C H I E N  M ET 
JO U RN O I3 ZO N D ER  W R IN G E R . Te
bezichtigen de voormiddag Metser- 
straat 71 Oostende. (135)

♦ T E  HUUR : P A K H U I S  dienr 
stig voor alles 12 m. op 6 m., met koer 
voorzien van water gelegen Tijdok- 
jstr. 14 Zeebrugge. Zich wenden Duma- 
bey Camille, Tijdokstraat 14 Zeebrug-

%vwge. (129)

4  T E  K O O P  : G A R N A A L -  
V A A R T U I G  ZO N D ER  M O TO R.
Schrijven bureel blad (123)

rt|«* T E  KO O P : Z E E R  G O ED  V A A R -  
—  j  U I G  M ET  V O L L E D IG E  U IT R U S 

TING van 20 Br T. gebouwd in 1941 
met motor Deutz 1941. Voorwaarden 
bureel blad. (124)

4  TE  KO O P : M O T  O R V I S- 
S E R S V A A R T U I G  van 17 Br.
T. gebouwd in 1927, en achteraf ver
nieuwd, voorzien van een nieuwe mo
tor Lister van 60 P.K. van 1946. Voor
waarden : bureel blad. (125)

4  TE HUUR : FR A N S  A P P A R T E 
M E N T  4 plaatsen waarvan twee 
zicht op zee. Kelders - regenwater. 
Bureel blad (106)

*

TE KOOP : Partij Noorse haring 
vaten in prima staat à 40 fr. per 
vat.
Adres Visrokerij (Kanaal). Te- 
efoon 56474. Vaartdijk, 2, Merk- 
sem - Antwerpen (bij Sportpa

leis). (142)

Goed w erk
voor  de Ibis

*>
De heer Edmond Van Remoortele, 

houder van het café «Troubadour» te 
Blankenberge heeft de som van 300 fr. 
voortkomende van een vriendenwed- 
strijd tussen de ploeg «Moet er nog 
één» en de «Verenigde Vissers» van 
Blankenberge, aan dit werk geschon
ken.

Dat er nuttig gebruik van zal ge
maakt worden, hoeft geen betoog.

4 W ENST T E  H U R EN  : H U I S
geschikt voor vishandel. In of rond 
West-Vlaanderen. Adres bureel blad.

(101)

♦ Ü  KO O P : T W E E  O C C A S I E  
K A C H E L S .  Zeer genadige prijs 
Zich wenden bureel blad.

♦ TE KO O P : V I S S E R S V A A R
T U  I G gebouwd in 1943. met mo 
tor van 80 P.K. van 1945. in uiisteken 
de staat. Voorwaarden bureel blad.

(Nr 431'

♦ TE HUUR : SCHOON A P P A R-
T E NI E N T  gelegen Léopoldlaan, 
21, 15 plaatsen - centrale verwarming 
Zich wenden : Kapellestraat 77a.

(in )

4  B E L G I S C H  C O N G O
Bèlangrij&e kolonfale firma wens 

voor haar diensten in Congo aan tr 
werven.

MFKANTEKERS VAN SCHEEPS 
DIESELMOTOREN TOT  500 P.K 
4 takt en 2 takt. op de hoogte van he+ 
regelen en het on punt stellen doe 
het nemen van dia gramma’s. Moefen 
ér de leiding en het onderhoud van 
kennen, defecten opzoeken en er aan 
kunnen verheloen. Onnod'g aanvra
gen in te dienen, indien deze voor
waarden niet vervuld zijn.

Leeftijdgrens 35 jaar - Belg'sche na
tionaliteit. Schr’jven met ongave van 
gedane studies en beklede be^re^v^n- 
pen aqn Agence Rossel Nr 134 R16 
Bruxelles, dat voor het overmaken 
zorgt. (121)

ambtenaars niet gemeend hebben de 
waarheid te moeten melden in een in
stelling waar zij deze dienst vertegen
woordigen, aldus als we het verslag 
van deze vergadering moeten geloven.

Vermics zij het niet kun.ien, achten 
we het onze plicht er op te wijzen, dat 
net nu met is, dat hoeft gelamenteerd 
over het feit, dat de middenslagvisse- 
r j niet in de territoriale wateren mag 
vissen.
Alle reders weten dat dergelijke beslis
sing reeds lang genomen werd ihtegen- 
woordigheid van de afgevaardigde 
;an die bonden en met hun akkoord. 
HET W AREN  ZIJ, EN IN HET BIJ
ZONDER DE HH. LAMBRÉGT, A. 
OHRISTIAEN EN L. VERBAN CK, DIE 
ZIOH A K K O O R D  VERKLAARDEN DE 
TERRITORIALE WATEREN ALLEEN 
VOOR DE KLEINEN VOOR  TE BE
HOUDEN.

Zij gingen zelfs verder en waar de 
kleinen akkcord waren de vaartuigen 
;ofc 120 P.K., wilden zij deze tot 99 P.K. 
BEPERKEN.

Dit alles geschiedde onder voorz’t- 
terschap van dhr Carlier, directeur 
van de Visseri.'dienst te Oostende, 
waarvan de onpartijdigheid niet kan 
betwist.

Het Beheer van het Zeewezen werd 
er van in kennis gesteld door die amb- 
.enaar welke thans ook op de vergade
ring aanwezig was en ook te Parijs.

Het valt tevens op dat de voorzit
ter van de Federatie almeteens zo
veel belang hecht aan de middenslag- 
visserij, waar hij als voorzitter van de 
Federatie teen hij naar Parijs ging, 
alleen de uitvoer van IJslandse en be
vroren vis bewerkte.

Waarom heeft hij dan als voorzit
ter van de touwwerkfabr eken voorge
steld het garen van 14 fr. per kg. op 
te slaan ?

En hoe komt het dat er thans vroe
ger niet vervroren vis naar Frankrijk 
en Engeland mag uitgevoerd ?
Dat het weeral de kleintjes zijn welke 

hem minst interesseren weten we al 
lang.
Een andere belangrijke flater in deze 
zitting begaan, is deze waarin de heer 
Blondé niet beter vindt een voorstel te 
doen om de Franse vaartuigen van 200 
PK  in onze territoriale wateren op
nieuw toe te laten, waardoor eens te 
meer het brood aan onze kleinen van 
Nieuwpoort vooral ontnomen zou wor
den.

Die mensen menen namens de visse
rij te mogen spreken en vinden mid
del aan de visserij een nieuwe deuk te 
geven met de invoerders toe te laten 
n Februari 280.000 kg. vis te laten in
voeren op een ogenblik dat we geen 
nodig hebben.

Comedie noemen we het op een 
ogenblik dat de reders er zo slecht 
voor staan.

Dat is het, wat we kunnen medede
len over de laatste voorstelling van en
kele acteurs van de Federatie, welke 
le maatschappij is, geroepen om het 
land, de visserij en de visnijverheid te 
redden !

En terwijl de besluiten van deze 
ziekelijke mentaliteit aan het oordeel 
van een Minister moeten onderwor
pen worden, werken hier aan de kust 
luizenden kleine mensen voor een 
'Dete broods op een wijze dat mag ge
zegd, treuriger kan het niet.

Op het huidig ogenblik zijn deze 
acteurs bezig met deze woorden uit te 
buiten totdat de ondergang voltrok
ken zal zijn.

Zal men dan opstaan om het bedrijf 
met frigowagens en vervroren vis her- 
op te beuren ?

Zullen dan de ogen van de verant
woordelijke beheren opengaan nadat 
z'j zich in slaap hebben laten wiegen 
door hen welke er belang bij hebben 
het bed”ijf ten gronde te rinh'en ?

Of doen sommigen moedwillig mee 
aan deze comedie met het doel een 
groep gangsters van het bedrijf toe te 
laten een nieuw fortuin te bouwen op 
het zweet en de arbeid van hen die al 
hun familiecentjes er aan prijs gege 
ven hebben ?

Droevig, ja zeer droevig, als men ziet 
wat van nu af de komende maanden 
ons brengen zullen en hoe sommige 
be?turen dergelijke toestanden in de 
hand werken op een ogenblik dat red 
ting en krachtdadige maatregelen 
loogstnodig zijn.

dpnieuia  2  j\Cede%Eandó,e 
iti&&e%óaaa’ctuig,en 

apyeieid
Na een periode van kalmte, werden 

iVoensdagmorgen te 6 uur opnieuw 2 
Nederlandse vissersvaartuigen opge
geid, betrapt op de visserij in Belgi- 
:che territoriale wateren.

Het waren de Urk 51, «Drie Gebroe- 
lers», schipper H. Kapitein en de Urk 
L63 «De Jonge Hendrik», schipper J. 
/an Veen.

Ze hadden samen gevist en ongeveer 
4000 kgr ijle haring aan boord welke 
aangeslagen werd.

Nadat ze elk 1600 fr. hadden betaald 
als voorschot voor de boete en het te
rug inkopen der netten, konden ze 
Woensdagnamiddag opnieuw vrij de 
Oostendse haven verlaten.

Vergadering van de 
Paritaire Commissie|
Heden Vrijdag vergaderde de Pari

taire Commisie om de kwestie van de 
losserskaarten te bespreken.

£xamen& aaa* 
óiuuiiieden

Rond de sam enste l
ling- van de jury

Maandag vangen de examens aan 
voor het afleveren van de diploma’s 
aan schippers ter visserij.

Vroeger was de jury samengesteld 
uit een viertal personen.

Thans zullen er 9 in zetelen en wel 
al de directeurs of voornaamste lesge
vers van ieder school van welke kleur 
of geur ze ook weze.

Dergelijk stelsel kan slechts scha
delijk zijn voor het examen zelf, om<- 
dat eerst en vooral elkeen dé kandi
daat van zijn klas of school het best 
zal willen punten geven.

Anderzijds hebben we reeds vroeger 
gezegd dat zo’n jury buiten de invloed 
van om het even welke school zou 
moeten staan, daar we maar al te goed 
weten hoe het er vroeger aan toeging.

Gelukkig voor de visserij staat aan 
het hoofd van de jury een man. die 
door zijn bevoegdheid en onpartijdig 
oordeel, het stuur in handen zal hou
den.

De jury werd samengesteld uit : ,'i
Voorzitter : Kapitein R. Becu. Le

den : A. Callant (Heist), Boels, G, CQrr 
nelis, Verbiest, L. Zonnekein (Oosten
de) en Cornette (Nieuwpoort).

Wij hopen én voor de jury en voor 
de vissers welke het examen moeten 
afleggen, dat de huidige samenstelling 
toch niet schadelijk zal werken op de 
uitslag en de duur van die examens. ;

Mevrouw Couteaux 
overleden ;

Zondag is de echtgenote van Cdt 
Coutêaux plotseling te Leuven overle
den,.

Woensdag had in de strikte intimi
teit de begrafenis plaat? te Lommel 
waar het stoffehjk ovprschot naar de 
laatste rustolaats we”d overgebracht.

Aan Cdt Couteaux be'dt ons blad 
zijn innig rouwbeklag aan.

VA AR TU IGEN

A. B. C.
Diesel 
M o t  o r  e n

Agentschap : 

H. &  R. Boydens

4, Velodroomstr 

40, Schipperstr 

O O S T E N D E

EXPERTISEN
(9)

1

Citidetzaelióxaad vaat Zeevaatt

In teressan te
vergadering- 

te Nieuwpo^ r t
Vrijdag jl. had op het Stadhuis een 

ergadering plaats met de cöntact- 
ommissie der visserij en de heer bur- 
emeester.
Punt één betrof de haringverkoop 

un de N 807 toen er geen bedienden 
an de vismijn aanwezig waren. Naar 
'e heer burgemeester mededeelde zul- 
n zulke dingen zich niet meer voor- 
oen. Langs de andere zijde zal een 
ieuwe uurregeling in voege gebracht 
/o’den zodat de bedienden niet zullen 
erplicht zijn meer dan het wettelijk 
"’orzien aantal uren aan het werk te 
ilijven.

Tevens werden alle opgemaakte pro- 
’.essen-verbaa! in der minne geregeld.

Punt twee ging over de belasting op 
■>et dienstpersoneel. Alle reders te 
Nieuwpoort wonend hebben een brief 
er invulling gekregen uitgaande van 
ie stadsdiensten met betrekking op de 
letaling van de taks op het dienstper
soneel. Door de burgemeester werd 
d^arover een uitgebreide uitleg ver
schaft waarvan we hier een beknopt 
verslag geven : Door de Staat worden 
ille gemeenten verplicht e°n b^as^ng 
te innen voor het personeel dat elke 
werkgever in dienst heeft. Zodoende 
vallen de reders onder de toepassing 
van deze taks zcals zij ook moeten 
storten aan de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerhe'd voor de'matro
zen, die zij tewerk t' llen. Deze taks 
bedraagt te Nieuwpoort 80 fr. per te- 
werkgeste’d persoon en peigo periqde 
van 360 dagen vaart. Op het formulier 
moet dus enkel het aantal werkçlijk 
varende dagen opgegeven worden en 
de belasting wordt dan berekend even
redig met dit cijfer Bijvoorbeeld : een 
schip dat 180 dagen vaart op zijn ac
tief heeft zal per matroos de helft of 

I 40 fr. meten betalen.

De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
kwam Woensdag jl. bijeen onder het 
voorzitterschap van de heer J. Pc 11. 
De heer Pluymers vervulde het ambt 
van Rijkscommissaris.

Het vergaan van de 
0 .304  “ Laermans”

Zij zette het onderzoek voort tot na
sporing der omstandigheden,"in ver
band met de ramp overkoméri aan 
scheepsvolk en vaartuig.
Het onder hoer van de getuige s Te e n - 
KISTE PIETER bracht feitelijk geen 
nieuwe lichtpunten in deze duistere 
zaak doch is slechts de bevestiging 
van hetgeen de schipper van 0.80 «Du
chesse de Brabant», voor de heer wa
terschout verklaard heeft.

Kapitein Steenkiste verklaarde, dat 
hij, opeenvolgens drie en twee dagen,
vóór zijn terugkeer in de Oostendse 
haven met 0.80, langs de radio opge
roepen werd door de schipper van 
0.304. wiens stem hi.' goed erkende. 
Steenkiste was trouwens gewoon met 
schipper Verburgh langs cc ether in 
verbinding te komen. De stem van 
Verburgh bleek normaal en verraad
de niets zenuwachtigs,. Schipper Steen
kiste verstond echter niets van het
geen hem van aan boord van 0.304 ge
zegd werd. Kontakt had plaats op
eenvolgend 23 en 24 October 11. eerst 
op de visserij in het Noorden van de 
Doggerbank en vervolgens op de te
rugweg van 0.80 naar de Oostendse 
haven. Op het ogenblik, dat Steenk’s- 
te in kontakt kwam met schipper 
Verburgh was de storm reeds geluwd.

De getuige bevestigde nogmaals uit
drukkelijk, dat er voor hem geen twij
fel bestaat dat hij op vcormelde data, 
met 0.304 in kontakt gekomen is; om 
alle verwarring bij het roepen van 
een vaartuig te voorkomen is het de 
gewoonte, dat het nummer van het 
schip opgeroepen wordt gevolgd door 
zijn naam.

Schipper Steenkiste verklaarde nog. 
dat er hem een drijvende mijn tijdens 
:e reis gesignaleerd werd door d.e 
0.92 en 0.88, die het gevaarlijk tuig 
opgemerkt hebben.

Tijdens de ondervraging van Steen
kiste wenste een raadslid nadere bij
zonderheden te vernemen over de 
toestand van de motor aan boord van 
het verdwenen vaartuig en wel, of er 
vroeger sprake geweest is van slijtage. 
Het blijkt, dat de motor sten, hierop 
nooit de aandacht zouden hebben ge
vestigd en in elk geval niet in het 
daartoe bestemd scheepsjournaal.

Nadere inlichtingen werden ge
vraagd aan de schipper van het vis
sersvaartuig uit IJmuiden, die de 0.304 
zou gezien hebben ter visvangst. Deze 
inl;chtingen werden nog niet ver
strekt.

De raad zal het onderzoek binnen 
onbepaalde ti’d voortzetten, ook in 
verband met de nasporing der omstan
digheden, waarin de drijvende mijn 
door sommige schippers zou gezien ge
weest zijn.

Het stoten op een wrak 
van de Z.432 *1111

De heer Rijkscommissaris eiste voor 
schipper Vanhove, d e met Z.432 vóór 
de haven van Zeebrugge op een wrak 
soootte, een schorsing van twaalf 
maanden. Dit verraste de betrekken 
schipper in zulke mat% dat hij de tus
senkomst inriep Van £%n raadsman, 
om te bekomen, dat de raad niet zou 
ngaan op de zware ê s van dhr Rijks- 
;ommissaris en eojo mildere houdmg 
e zijnentwege zöü àànnemen.
Meester S  x gelastte zich met de 

■erdediging van Var. hove en vroeg de 
'ïeropening der ttenaTeri, wat door de 
raad bereidwillig toegestaan werd.

EEN U IT iT E K E N D  PLEIDOOI! 
Mster Six verklaarde dat zijn taak 

fitet gemakkelijk is, gezien de zaak 
en laste van schipper Vanhove om 
o te zeggen af gehandeld is en dat 
ie uitspraak ter zitting zou geschie
den, wat betekent, dat de zaak fn al
le aspecten zou zijn onderzocht.

De verdediger van Vanhove acht het 
niet meer nod;g breedvoerig op de 
voor de raad bekende feiten terug te 
comen. Het ogenblik schijnt eerder 
a ongebroken om aan te sturen op de 
clementie van de raad, die de door 
ihr R ’jkscommissaris gevraagde straf 
zal moeten milderen.

Hierdoor bestaat voldcende aan
leiding/De feiten z:jn n’et zo erg en 
er vielen .geen ongevallen te betreu
ren. Di' had we1, zo kunnen zijn, maar 
daarmede hoeft n^epJn feite gçe.n re
kening te hoi’den. jQe„£§phtsleer m 9,akt 
Tt®g)faa|,.i;Jeurt een^UUderscheid,,,tus
sen 'de/p.Qgng tot d’efstal en de c'ief- 

De pog’ng tot dit versrijp 
wordt minder bestraft. De heer R^’ks- 
"OTitTL’ssaris aanvaardt de rechtzin
nigheid van schipper Vanhove als een

verzachtende omstandgheid; toch 
eist hij een jaar schorsing. Wat zcu 
dan Wel als straf gevraagd worden, 
indien Vanhove nu èens niet recht
zinnig ware geweest,;

Vermits de rechtzinnigheid van de 
schipper aanvaard wordt, moet men 
aannemen dat de verklaringen opge
nomen in het zeeverslag, overeenstem
men met de waarheid en daarn staat 
te lezen, dat de uitkijk aan boord van 
het vaartuig Z.432 wel verzekerd was.

De eis van dhr Rijkscommissaris is 
nochtans gesteund o.m. op de bewe
ring, dat de uitkijk aan boord ver
waarloosd werd. Men moet ock ia 
acht nemen, dat de zeevaart vóór Zee
brugge, een kerkhof van wrakken, erg 
belemmerd en bemoeilijkt is. Voor het 
oorlogsgebeuren en de gevolgen daar
van, kan sch’pper Vanhove niet ver
antwoordelijk gesteld worden. Daar
enboven was het wrak, waarop de 
Z.432 stootte niet verlicht en als dus
danig een bestendig gevaar in de pik- 
Qcnkere nacht, met aan boord een 
schipper erg verzwakt en met minde
re weerstand tengevolge van de grote 
vermoeinissen van de visvangst.

Ds schipper beging fouten, die bvb. 
-CicfJooA trapnoz ijbjissSuo jsn qout 
-ô rfB uaa uba uoizubb ua& i :s[bbz.iocj9a 
gaan.

Mster Six besluit met aan de raad 
te vragen, met alleen de theoretische 
kant van de zaak te beschouwen, doch 
ook de mehselijke kanten in overwe
ging te nemen en niet in te gaan op 
de gevraa!gde£-itraf, des te meer dat 
Vanhove nog niet door de raad in 
fout bevonden" werd .

Dhr. Rijkscommissaris handhaaft 
hierop zijn e5s en de raad zal op late
re datum uitspraak doen.

Aanvaring van de 0 .65  
met de D.812

H E T  VO N N IS VAN D E RAAD
Op 22 April 1949 rond 18 uur deed 

er zich op ongeveer 5 mijl N N W  van 
boei NFI een aanvaring voor tussen de 
O  65 en het Frans vissersvaartuig 
D  812.
—  De 0.65 «Sophie François» was ten 
opzichte van de D.812 een op.epend 
vaartuig. Een afstand van ongeveer 
200 meter scheidde beide vaartuigen.
— Toen er tussen de vermelde sche
pen gevaar van aanvaring bestond, 
lag de D.812 op Stb. vóór van de 0.65. 
De 0.65 beschikte dan nog over vol
doende tijd en afstand om, zoals op
gelegd door art, 19 van de bepa-ingen 
tot voorkoming van aanvaringen op 
zee, voor de D.812 te wijken.
—  Geen enkel der beide vaartuigen 
heeft zijn koerswijzigingen bij middel 
van het reglementaire sein voorzien 
door art. 28 kenbaar gemaakt.
— Toen de D.812 kwam stil te liggen 
doordien zijn netten aan een wrak 
vastzaten, had dit vaartuig het seiri, 
voorzien door art. 9 K  van de bepalin
gen tot voorkoming van aanvaringen 
op zee, moeten neerhalen.

Al het hierboven overwogen komt de 
Raad tot de conclusies dat, met betrek
king tot de aanvaring tussen de 0.65 
en de D.812, lettend op de fouten be
gaan door de schipper van laatstge
noemd vaartuig :

1) De aanvaring grotendeels te wij
ten is aan de onoplettendheid, de on
voorzichtigheid en het uitvoeren van 
een slecht aangepast manoeuvre van
wege Aspeslagh Gustaaf van de Q.65.

2) Er geen beroepsfouten ten laste 
kunnen gelegd worden van schipper 
Viaene H. van de 0.65.

Derhalve stelt de Raad schipper 
Viaene van de 0.65 buiten zaak en in 
aanmerking nemend de oprechtheid 
tijdens het verhoor alsook het goed 
verleden als zeeman van matroos As
peslagh Gustaaf spreekt tegen laatst
genoemde een vermaning uit.

Verwijst betrokken Aspeslagh Gus
taaf in de helft, der Gerechtskosten en 
ve-staat dat de adere helft ten laste 
zal blijven van de Staat.

H U I S -----------------
Raph.Huysseune
Jmpa%t

jjïhisri s f l  
V i s  -  G ^ r r i r t r t l
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Slechte t i jd ... ? 
‘Weinig. oe>uUen&te.\ ?

B E S N O E I UW O N K O STEN  
B E S C H E R M  UW M O TO R

L A A T  EEN

W I N S L O W
OLIE- E N  M A Z O U T F I L T E R

P L A A T S E N  DOOR C H A N T IE R S  & A R M E M E N T  
S E  G  H E  R  S 

S L IP W A Y K A A I 4 O O STEN D E

E N G E L A N D
N IE U W E  H E EK G R O N D E N

Acht treilers van Swansea en Mil
ford Haven zijn uitgevaren om naar 
de nieuw ontdekte visgronden aan de 
Afrikaanse kust te trekken. Elke dag 
zenden de schippers geheime berich
ten naar hun rederijen uit. Treilerei- 
genaars van Fleedwood wachten met 
ongeduld op nieuws over dit avon
tuurtje. Deze reis is ongeveer van 4000 
tot 6000 mijlen. Dit begon wanneer 
twee treilers van Milford Haven te
rugkeerden van de Afrikaanse wate
ren met grote vangsten goede kwali
teit heek en verslagen over grote on
beviste gebieden.

V IS S E R IJ  OP H E T  E IL A N D  MAN

Bij een vergadering van de Isle of

Nieuwe vaartuigen 
voor Rusland

Rusland heeft acht stoomtreilers 
aan Zweden besteld.

Deze vaartuigen zullen 63 meter 
lang zijn, 9,30 m. breed en 4,85 m. 
diepgang. Zij zullen voortgedreven 
worden door motoren van 800 PK  en 
een snelhe'd van 11 knopen ontwikke
len. Ieder van deze vaartuigen zal een 
bemanning van 44 koppen hebben.

Visserijcontrole 
in Noorwegen

De vertegenwoordigers van de vis- 
serijorganisaties van het Noorden van 
Noorwegen hebben besloten, in ak
koord met de regering, de kontrole te 
versterken op de vreemde treilers die 
vissen aan de grens van hun territo
riale wateren. Vijftien vaartuigen 
zullen gebruikt worden worden voor 
dit kontrolewerk op de banken van de 
Noor der Hjke provincies Troms en 
Finnmark.

Man Fisheries, verklaarde de voorzit
ter dat gedurende het haringseizoen 
van 1949, er 15.750 bennen haring aan
gevoerd werden voor een waarde van 
£ 53.000 tegen 17.000 bennen voor een 
waarde van £ 60.000 in 1948. Onge
veer 90 t.h. werden aangevoerd door 
de ringnet vissers. Door de moeilijk
heid om bemanningen te krijgen, 
moesten verschillende vaartuigen op
gelegd worden.

N IEU W  P R O D U C T

Een nieuwe type kipper werd door 
een firma van Aberdeen op de markt 
gebracht. Het verschilt van de gewone 
kippers door dat het in de rug ge
sneden is en de grote graat uitgeno
men is. Het splijten en wegnemen 
van de graat geoeurt met behulp van 
een machine zodat het een rein werk 
is.

Een andere hoedanigheid van deze 
kipper is dat het geen verfstof bevat. 
Verschillende bevoegde personen be
weren dat de huidige crisis in de kip- 
pernijverheid te wijten is aan het ge
bruik van verfstoffen. Als gevolg zi.’n 
deze nieuwe kippers zo donker niet 
als de andere, maar zij zijn zeker niet 
minder smakelijk.

" ‘" G O E D E  V IS  AAN R E D E L I J K E  
P R IJZ E N

Beter vis aan de laagst mogelijke 
pri;'zen zal de slagzin van de visserij- 
nijverheid zijn, wanneer de prijskon- 
trole zal verdwijnen in April. Bij een 
vergadering in Londen van vijftig 
vertegenwoordigers van treiler eige
naars, vishandelaars en Syndikaten, 
werd er beslist dat de beste manier 
om de lage verkopen te bestrijden, 
was beter vis aan te bieden aan de 
huisvrouwen.
De voorzitter verklaarde : De nijver

heid heeft geleden onder de prijs- 
kontrole. De kwaliteit werd opgeof
ferd en de verkoop is afgevallen. On
ze eerste taak is het vertrouwen van 
de verbruiker terug te winnen wan
neer de prijskontrole zal af geschaft 
zijn.

D U I T S L A N D
L E E R T  W E E R  V E R K O P E N

Dit is een kursus, die te Bremerha
ven gegeven wordt en voor dewelke 
zich 95 deelnemers lieten inschrijven. 
Daarin behandelt men eerst de ken
nis van de klienteel en staat derhal
ve in nauw verband met een leergang 
in mensenkennis. Daarna heeft de 
praktische kursus in een winkel 
plaats.

Voor de kursus «Vruchtbaar handel
drijven», die voor zelfstandige hande
laars werd ingesteld, hebben zioh 110 
deelnemers aangemeld.

EËN  R I J K E  K E U Z E
De Rijnlanders zijn gekend als man

nen, die graag smullen en hiervan 
kreeg men een bewijs bij gelegenheid 
van de opening van een filiale van 
«Nordsee». Het werd letterlijk een 
overstroming doch als men leest hoe 
de inrichting er verzorgd is, staat 
men daarover helemaal niet ver
baasd

Naar het voorbeeld van de modern
ste Londense inrichtingen is het ver- 
koopsbuffet in hoefijzervorm aange
legd. Achter de verkoopsters bevinden 
zich de toonbanken in chroom met de 
verschillende producten, die reeds in 
het buffet overzichtelijk zijn tentoon
gesteld, zodat de kliente, niettegen
staande de veelvuldigheid van het 
aanbod, dadelijk haar keus kan doen.

Er is een afdeling voor conserven, 
voor gerookte waren, voor verse en 
zelfs voor levende vis.

Een nieuw1'gheid in deze instelling 
is evenwel de verkoop van bereide vis- 
delikatessen zoals Keulen nooit heeft 
gekend. Men vindt er de meest uit
gelezen lekkernijen, die in de eigen 
keuken worden gereed gemaakt on
der de leiding van een kok van aller
eerste klas : tonijn op Italiaanse ma
nier, tongfilets in oranje gelee en ba
nanen, tong met asperges, langousten 
met mayonnaise, enz..

Doch ook de democratische menu is 
niet vergeten : haringfilets, koude ka
beljauw met mayonnaise en natuur
lijk ontbreekt de maatjesharing niet.

Het kan niet ontkend dat wij hier 
te lande aan zulke inrichtingen grote 
nocd hebben. Op een flinke wijze 
aangepakt zijn ze de beste propagan

da voor alle producten, die van de 
zeevisserij herkomstig zijn.

D E V IS S E R IJ  IIN F IL M
Een maatschappij van documenta- 

tieflims heeft in Bremerhaven de op
namen gedaan van een film, waarvan 
het grootste gedeelte betrekking heeft 
tot de Duitse visserij.

Het afrollen van de prent zal onge
veer één uur in beslag nemen en zij 
zal in alle zalen van de Bondstaat 
worden vertoond.

D U IT S E  V A A R T U IG E N  O N G EW EN S T
Op visserij gebied schijnt Noorwegen 

bepaald een lastige klant te zijn. Men 
kent het geschil dat met Engeland 
over de afbakening der territoriale 
wateren hangende is. Sedert enkele 
tijden is er nu voor Duitse vaartuigen 
verbod uitgevaardigd om Noorse ha
vens binnen te varen. Onlangs was 
men nochtans verplicht een Duits 
stoomvaartuig in Harstad toe te laten 
om er schade aan de ketel te doen 
herstellen. Slechts in dergelijke geval
len is het binnenlopen toegelaten. In 
sommige Noorse bladen bestempelt 
men deze handelwijze als zinloos.

VAN EEN  LA N G E  R E IS  T E R U G
Vier kotters van Rendsburg welker 

bemanning zich sinds enkele weken 
aaneensloten, zijn van een eerste ge
zamenlijke reis teruggekeerd. Hun op
brengst bedroeg ongeveer 1000 Ton 
haring en sprot uit het Kattegat. In 
de moeilijke tijden, die de visserij 
doormaakt, hebben deze mensen, 
vluchtelingen uit Danzig in Oost- 
Pruisen, de handen in elkaar geslagen. 
Drie vaartuigen bleven bestendig ter 
vangst terwijl een vierde de lading 
naar de haven bracht, aldus brandstof 
en tijd sparende.

G E Z O N D H E ID S K A A R T E N  VO O R 
Z E E V A R E N D E N

Naar blijkt uit een mededeling van 
het Verbond der Duitse Hoogzeevisse- 
rij zullen thans gezondheidskaarten 
worden ingevoerd. De gezondheids- 
kaart zal bij het logboek moeten ge 
voegd worden. Wie niet volkomen ge 
zond is, krijgt geen kaart en wordt 
niet aangemonsterd.

Haringseizoen
Het tegenwoordige haringseizoen in 

de Firth of Forth is een van de vrucht
baarste geweest sinds verschillende 
jaren. Vissers van Newhaven brengen 
grote hoeveelheden aan, en niettegen
staande de haring niet van allereer
ste kwaliteit is, hoopt men dat htt 
seizoen zal duren tot einde Januari.

Frankrijk
N IE U W E  T R E I L E R

De Magdalena, een van de grootste 
treilers ter wereld, liep van stapel eni
ge dagen vóór Kerstdag, in de Nor
mandie scheepswerf te Rouen. Deze 
treiler is bestemd voor een vennoot
schap van Bordeaux. Hij heeft een 
lengte van 68 meter, 11 meter breed, 
diepgang 20 voet en kan 1.000 ton vis 
laden.

De bouw van deze nieuwe treiler 
maakt deel uit van het programma 
van wederopbouw van de Franse vis
sersvloot, welke geweldige verliezen 
leed gedurende de oorlog.

D E «CO M M AN DAN T C H A R C O T »  
H E E F T  T E R R E - A D E L L E  B E R E IK T

Het schip van de Nationale Marine 
dat de Franse pool-expeditie naar zijr 
bestemming voert in de sector van de 
Zuidpool-gebieden die aan Frankrijk 
zijn toegewezen —  welke gebieden 
honderd en tien jaar geleden reeds 
door Dumont d’Urville ontdekt wer
den —  heeft geseind dat Terre Adélie 
in het zicht is. Men zal begrijpen hoe 
belangrijk dit eerste resultaat is, als 
men bedenkt hoe moeilijk deze pool
gebieden te bereiken waren, door aan
wezigheid van een ijsbarrière, de 
«pack», die slechts op bepaalde zeer 
zeldzame momenten van het jaar ge
passeerd kon worden.

Nu moet men eerst gaan verkennen, 
waar er langs de steile kust van ijs- 
rotsen, die diep in zee staan, een 
plaats is om voet aan wal te zetten en 
de 250 ton materiaal uit te laden (de
monteerbare huizen, kleine auto’s met 
rupsbanden, 3 ton benzine en 7 ton 
steenkool) die nodig zijn om een win
terverblijf te installeren.

Kris-Kras
—  In Marokko werden voor het eerst 
garnalen ingevrozen. Ze zijn thans in 
aantrekkelijke dozen van 250 gram 
naar Frankrijk verzonden. De eerste 
bevindingen hieromtrent hebben bij 
onze Zuiderburen een gunstige reac’ie 
verwekt. Men verwacht er zich dus 
aan dat het nieuw product evenveel 
succes zal kennen als de bevroren 
sardinen, d'e geregeld naar de Franse 
conservenfabrieken worden gezonden.
—  De lading van een viskotter, die te 
Casablanca was toegekomen, werd 
’s nachts bevroren, vroeg in de mor
gen naar het vliegtuig gebracht om 
vier uren later op de markt te Algiers 
te koop te worden aangeboden.
—  Het is de regering van Palestina 
ernst met de ontwikkeling van de vis
serij. Te Vaisarije, een stad gelegeo 
op 38 km. Zuidwaarts van Haifa, is 
men begonnen met de bouw van een 
vissershaven, twee ijsfabrieken en 
verdere industriële instellingen. De 
kosten worden op £  1.250.000 geraamd
—  Zweden was met Italië tot e~n ak
koord gekomen om paling te zenden. 
De Italianen verlangen evenwel le
vende paling en nu is, bij w'jze van 
proef, een verzending gebeurd in hou
ten kisten en met een flinke toevoe
ging van ijs.

We weten niet in welke toestand de 
diertjes te Trieste zijn aangekomen.

Het vissersvaartuig «Sapmer» is 
uit Marseille afgevaren met bestem
ming naar de Zuid-Indische Oceaan 
om er de langoustenvisseri.' te bedrij
ven. Met het oog op de uitbreiding 
van deze visserij bouwt men thans 
reeds een bevriezmgsinstallatie op het 
eiland Reunion, waar de langousten 
tot conserven zullen verwerkt worden.
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Yerseke, 21 Januari 1950.

. a i s m F '
M EN G ELM A R EN

Zo lazen we vaak als hoofd boven be
richtjes van uiteenlopende aard in 
Vlaamse kranten. Hier in Nederland 
bezigt men daarvoor «Gemengd 
nieuws». Aangezien we ons voornemen 
anige korte r.ieuwsjas te iaten voor-

Nl

neemt zich voor (volgens ons streel 
blad) in de maand Maart een lezing', 
houden over het ontsmetten vani 
oester (scheipziekte) en het doden vi 
de slippers die het vooral de joui 
oester zo lastig maken. Al is op die te 
rein wel reeds iets bereikt toch kt 
van een afdoende behandeling nog 
de verste verte niet worden gesproto

gaan ^htenjje  ons bovenschrift niet — ™  ^ £ n =  ons ®  
onaardig. Daar is dan als iert»te het

Wat ons evenwel niet weerhoudt 
hopen dac ook in deze kwestie de

nog eens terug te komen op de 
drukking : «de rentetrekkers».

R E N T E T R E K K E R S

Zo noemt men volgens de schrijyi 
hen «die hun contingent tegen 
hoogst mogelijke prijs verkopen», i 
zeiden reeds verleden week aat we 
schrijver niet kenden en we weten di 
ook niet of we aan zijn uitürukkin

dr

Verenigde Staten
A M E R IK A A N S E  U IT V IN D IN G  

W E L K E  A A N G E E F T  W A N N EER  H E T  
N E T  V O L IS

Een nieuw apparaat, de Dllion 
Traction type Dynamometer is van 
buitengewoon belang voor alle sleep- 
netvissers.
Proefnemingen, gedaan aan de West
kust van de Verenigde Staten, bewij
zen de waarde van dit nieuw appa
raat. De proefnemingen werden ge
daan aan boord van de Trask, een 
vaartuig van 175 Pk.

De Trask ging uit naar de zee van 
Astoria. Het weder was niet al te goed 
N ’ettegenstaande dit, dacht de kapi
tein dat dit het beste weder was om 
de proefnemingen te doen. Gedurende 
de proefnemingen was het schip 
voortdurend in verbinding met ande
re vaartuigen die wilden weten welke 
uitslagen men bekomen had.

Hoe werkt nu dit apparaat ? Het 
heeft ongeveer 6 duim in diameter 
met een wijzerplaat die gelijkt op deze 
van een horloge en d’e het gewicht in 
ponden weergeeft. Het meet de druk 
op ieder koppeling van het net. Wan-

onaardig
berichtje dat onlangs voorkwam in ons

plaatselijk blad. Het betrof de nieuwe wmnTn "ziln^we nu
haven voor Yerseke. We hoorden daar- £et eind£ va^de ménmlmaren a

den* te “ » Ä T e  » Ä dden te mogen aann. men r w , it.es we veriecjen week beioolden, nameli
meer over te zullen vernemen. Maar ___ ___________
we vergisten ons klaarblijkelijk ! We 
lazen namelijk reeds een paar weken 
geleden dat op uitnodiging van ens 
gemeentebestuur twee kamerleden (de 
Volksvertegenwoordiging in België), 
een bezoek aan ons dorp brachten met 
de bedoeling de oude haven te bezich
tigen en de moeilijkheden aan een 
goed gebruik er van daaraan verbon
den onder de ogen te zien en te be

spreken met ons gemeentebestuur. En “ok die waarde möVte"n toekennen 
dat m  verband met de plannen voor ze veelal verdient. Zo worden die men 
de aanleg van een nieuwe haven. We sen meestal SmALEND genoemd. Hier 
zijn blij te vernemen dat er naar het tegen nu wensen we ons te weert 
schijnt nog wel degelijk aan /e wer kt stellen. Want de fout, als we hets 
wordt al kwam het niet te zien. Niet m0gen noemen, ligt met bij de rente 
alleen werd de haven bezichtigd en treksers maar bij hen die de contii 
een en ander besproken met net ge- gencerings-regeling ineen chaaicfc 
meentebestuur, doch ook verschillende Het weKt velen genoegen dat die 
personen uit die bedrijven betrokken smade rentetrekkers zo gemakkel 
bij het havengebruik werden nadien in een soms niet onbeduidend aedrag oi 
de besprekingen betrokken. Wel hoor- strijken. Maar wat is het gevai ? Lat 
den we nadien niets meer over het ha- we eerst vaststeUen dat ais regel 
venplan maar voorlopig 3ijn we meer ^  dus uitzonderingen !) zij h: 
dan tevreden dat alle hoop nog met kwanta overdoen die te weinig hebl 
wordt opgegeven. Gedachtig aan het Qm  zeif bewerken en zij die m 
spreekwoord : «De aanhouder wint» veel neooen dat ze het alleen (of zeil 
willen we hopen dat ook in dit geval niet aankunnen. Nu zijn zij die te wei 
de waarde van dit spreekwoord zal nig neooen mensen aie vóor de oorlt 
worden bewezen en dat we eerlang de leurhandel uitoefenden. Wat ii 
zullen beschikken over een haven houdt kleine omzet. Maar men to 
Yerseke en zi;n wakkere bedrijfs- hier aan «Cevemos» kopen en zond 
mensen waardig. Onder het kopje tussenpersoon in Be.gie in het kie 
«Oestervaria» lazen we onlangs iets (dus aan de hoogste prijs) verkone 
over : «Vetgemeste oesters». Het kwam zodoende kwamen die mensen « 
uit Amerika waar de geleerden pro- aan de Kost. Toen de conoingenterii 
beren oesters door ze op diëet te hou- ^wam verviel de leurhandel. De hai 
den extra vet te maken. Deze kunst- dei werd gecentraliseerd en de wins 
matige oestervetmesterij zou de we- marge werd zo hoog gesteld voor 
reld moeten helpen aan grotere oes- handelaars (onzes inziens veel 
teroogsten die gemakkelijk zouden zijn hoog !) dat die handelaars met ei 
te bekomen. kwantum niet groot genoeg om wek 

Eerst dient te worden uitgezocht verzenden, zeer gra, 

wat de oesters uit het zeewater op- t ^  it mev’lsten ™ 
neemt wat geschiedt langs radio-ac- ® £ 
tieve weg. Zo zouden de biologen pre- t %  „ p ® ' 0VÉ-™amen- . ,So£ls zei 
cies te weten komen wat een oester S  r« Ü° f Prl,S- ^ ®  
verbruikt en wat hem (of haar ?) vet- S  hoelden dan o o k  helema

ter kan of zal maken. Vroeger wer- hVn,.coniu
den reeds der gelijke proeven genomen v*»rimr*ht^o w  g mogelijke prij
doch die vielen averechts uit. De ! atnt er ? rens
beestjes kregen te veel van het goede X®® t om over ,nem£
wat vergiftiging veroorzaakte met als ^  °P?
gevolg een grote sterfte. Ook werd en Ho tiii™ nu DIE renti
wordt getracht langs kunstmatige weg 1™ , d5 f ^ nf1 kwanta
oesterbroed te winnen. We horen er o I  op,
evenwel niet veel meer over. Wat de ^ s t e  bod mgingen ? Ze waren doi
pannenboeren niet ongevallig zal zijn. band .gen<amen maatregi
Want zouden de jonge oesters op \ praktisch zonder bestaan. Moes«

kunstmatige wijze 1» massa kunnen S t t T S e v S  e™ “ rfnêra 
worden verkregen dan zou dit het ein- ° , p fen

2estbaeankenen pannenboeren'  rente zal treKKen zon^er er recht op
hebben, evenzo hadden deze «on 
rentetrekkers» recht op die vergoedit 
die gezien de graagte waarmede 
bescnikbaar contingent werd aanj 
vallen er best afkon. Hiermee hoop 
de kleine rentetrekkers te hebben j 
rechtvaardigd.

Dat ook soms grote contingently 
ders een deel door anderen lieten 
zorgen vinden we helemaal niet ei 
Ze hadden (volgens de getroffen reg 
ling) nu eenmaal recht op een gro 
toewijzing. En wie ontzegt dan 
mensen het recht om er mee te doi 
wat zê deden ? Integendeel ze hel 
ben met het afstaan (tegen vergoedii 
natuurlijk) van een deei van hun i

L E Z IN G  D r K O R R IN G A

Deze bekende en ijverige bioloog

neer het apparaat vastgemaakt wordt 
aan de kabels die het net trekken, 
geeft het onmiddellijk de spankracht 
aan. Wanneer het net leeg is is er
ongeveer een kracht van 1500 lb. Als ________ __ _  ̂ _____ ^   ̂^
het net door een visschool gaat, kan zeer groot deel vele mensen geholpf 
dit gewicht gaan tot 20.000 lb. om aan ,je siag te kunnen blijven,

Dit is zeker een nuttige uitvinding, hiermede achten wij ook deze mens 
die onbetwistbaar nuttige — — 
aan de vissers zal bewijzen

aiensten reCht te hebben doen ervaren.

ST A N D A R D  O IL  K O N D IG T  EEN  
N IE U W E  S E R IE  

M O T O R B R A N D S T O F FE N  AAN

Te San-Francisco had een bijeen-

M O S S E L U IT V O E R  N AAR BELG IE

We vonden dit begrijpelijk mai 
toch en we verzuimden daarop vorij 
week te wijzen diene men niet te ve

komst plaats van de verte gen woordi- seten dat die toename op papier grot
gers der maatschappij waarop hun 
een uiteenzetting werd gegeven over 
de nieuwe serie motorbrandstoffen, 
die de maatschappij op de markt zou 
brengen.

Om  dit te bereiken waren er gedu
rende drie jaren nauwkeurige en on
onderbroken studies, onderzoekingen 
en proefnemingen nodig, die niet min
der dan 3 millioen dollar hebben ge
kost.

is dan het werkelijk is. Want nu 
door het vervoer per auto kwamen 
overtonnen te vervallen die ongeboel 
toch werden gegeten.

V eran tw . Opst. S . B O LL IN N E 
H. H artp le in  11, Oostende 

P .C .R . 4189.87 H .R .O . 142!
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