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Het W edervaren van
Oostendse Vissers in C h ili
I Donderdag 7 December kw am en de families Pauwels Frans, Albert en Emile
alsook Maurice en Wilfried Schockaert
uit De Panne te Oostende uit Chili aan
na een zeer voorspoedige reis. M e n herinnert zich dat ze ongeveer zestien maanden geleden aan boord van de 0.241 van
reder Zonnekeyn Oostende verlieten en
na een reis van 35 dagen de eindbe
stemming Antofagasta in Chili bereik
ten.
Sedert die dag van aankomst in Chili
liggen reeds vele gebeurtenissen achter
de m g en het moet bekend, het is er onze
Vlaamse vissers niet voor de wind ge
gaan. O m kort te zijn, na te Antofagasta
visgronden te hebben gezocht, en dit te
vergeefs, trok m en meer Zuidelijk naar
Valparaiso en vestigde zich ten slotte te
San Antonio alwaar rijke visgronden
werden aangetroffen. Een eerste vraag
die m en zich stelt is wel deze: zijn onze
vissers «van armoe» teruggekomen? Dit
is trouwens de eerste indruk die men
krijgt wanneer m en hoort van emlgranten die terugkeren naar h un vaderland
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toekomstzekerheid.
Onze Vlaamse vissers hebben m Chili
een goed leven gehad. Hard werken, doen
niets tekort. M aar de vooruitzichten waren zo onzeker en zo weinig hoopgevend
dat ze maar liefst geen verder risico
hebben willen nem en en rechtstreeks om 
keer hebben gemaakt naar het vader
land. M e n was vertrokken met grootse
plannen en goede vooruitzichten. Doch,
zoals wel meer gebeurt, bleken bii aanl i s . een e » ander in d l. p la n n m niet
te vlotten en thans, na meer dan één
jaar gezwoeg, m ag m en aannemen dat
er voor onze vissers in Chili weinig of
geen toekomst is weggelegd.
Dit gebrek0 aan "toekomstzekerheid is
:t dat
het
dat onze
onze vissers er toe heeft rangezet de weg terug in te slaan.

A L L E S V O O R DE
V IS M E E L F A B R IE K E N
In Chili heeft m en vooreerst geen af
zet van verse vis gevonden aan viswinkels of vishandelaars. Af en toe worden
enkele honderden kgr naar de grote steden gevoerd doch vaak brengen de
vrachtwagens meer dan de helft van hun
aangekocht kwantiteit terug want de
Chileen lust geen vis. Hoe dit komt? Onze
vissers moeten toegeven dat er eerstens
geen variëteit is bii de aanvoer want 99 %
van de vangst bestaat uit mooie meid.
Maar die mooie meiden zijn dan nog zeer
waterachtige vissen die waarlijk geen
fijne smaak hebben en zo komt het wellicht, dat de Chilenen de vis opzij laten liggen en liever een fles versterkende '
(én verfrissende! ) wijn in h un kraag gie
ten. Het watergehalte van de vis heeft
ook tot gevolg dat de vismeelfabrieken
jeen grote productie hebben van dergelijke vis en dan ook een karige prijs uit
betalen.
Ten slotte wordt gans de visserij al
daar beheerst door de vismeelfabrieken
die de enige afnemers zijn en dan ook
de prijs drukken zoals ze willen. Te San
Antonio zijn er momenteel drie fabrie
ken. Een van de Belgische vaartuigen al
daar had het ongeluk een ongunstig con
tract af te sluiten met een zodat hij met
moeite zijn verplichtingen kon nakomer
Deze reder is verplicht geweest een Chi
leense bemanning aan boord te nemen
wilde hii kop boven water houden. Met
deze Chileense bemanning hoopt hii al
dus het dreigend failliet te ontlopen

HARD W E R K E N EN N IE T S K U N N E N
O P Z IJ L E G G E N
De prijs door de vismeelfabrieken be
taald bedraagt 0,40 frs per kgr. O m 6 u.
steekt men in zee en ’s avonds om 9 u.
is men te San Antonio terug. De vang
sten bedroegen gemiddeld 7500 tot 10.000
kgr. Eens werd een vangst van 80.000 kgr
vis binnengebracht. Nog nooit had men
dit te San Antonio gezien en zelf niet in
gans Chili. M aar soms ook k w a m men
binnen met 500 kgr, met 1000 en met
2500 kgr.
Het was geen gemakkelijk leven want,
waren het meestal maar reizen van een
oag, dan waren het lange dagen. Soms
kwamen dan ook perioden dat de vis
wegtrok en m en reizen van 4 en 5 da
gen moest doen om iets binnen te bren
gen.
Op de arbeid van de Chilenen moet
m
? let rekenen- Deze zijn zelf
o onbezorgd dat ze de eerste twee dagen
an de week niet komen werken. Pas de
woensdag verschijnen ze aan boord en
den bP(°nQMat^rd og' dag waar°P ze wor— - betaald. De Chilenen ziin met wei-
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TOCH AANGENAM E
H E R IN N E R IN G E N
Toch zijn onze emigranten die zopas^
terugkeerden, tevreden over h un verblijf^
aldaar. De Chilenen zijn uiterst gedien
stige mensen en hebben alles gedaan
wat mogelijk om de Belgen te helpen. Ze'
ziin met zeer weinig tevreden wat niet
het geval is met de Belgen die een ho
gere levenstandaard gewoon ziin en dan
ook meer vandoen hebben dan een fles
wijn en een korst brood om te been te
blijven.
Eens stelden zich onze vissers in het
middelpunt der belangstelling toen, bij
een geweldig onweder, een kleine vissers
r e d a c t ie en b e h e e r
boot met drie opvarenden, in zee ^yerd
VINDICTIVELAAN,
22, O O S T E N D E
weggedreven. De 0.241 koos zee en slaagde erin na ^
achtervolging van 180
P.C.R. 4198.87
TEL. 725.23
£ * £ e£ ° 0t * ^
de b e m a n n l n g ^ L Z Ï Ê
In Chllj is veel natuurschoon en vooral
Valparaiso is een schitterende stad wier
schoonheid m en nooit meer vergeet,
Het klimaat is er zeer zacht. % W i n _
ters ^ er veel mist en reggnacntige sfeer
dQCh nooit geen sneeuw 0f vorst, ’s ZoIn ons vorig num m er gaven we kenmers is de temperatuur zeer w arm en van
n tot 15 u nemen de Chilenen in de nis van de stranding van dit vaartuig op
io m mer van een boom of in h un huis de Scrobybank ter hoogte van Yarmouth
(Engeland). De reddingpogingen werden
Sjesta.
vorige en deze week voortgezet door 2
W E I N I G E N H O U D E N H E T U IT
sleepboten vergezeld van een reddingIn Chili treft m en alle nationaliteiten boot welke telkens de bemanning aan
doch weinigen houden het er uit tenzij boord brengt en ze na de pogingen er af
ze zich aan de lage levensstandaard kun haalt.
nen aanpassen. Mom ent ;el ziet de toe
Zondag werd tussen kapitein Verbiest
stand van onze Vlaamse vissers er uit en enkele plaatselijke kustvissers een ak;>* ™ lit: Reder Z o n neS o y,
een koord bereikt om de 50 To n vis van boord
contract voor drie jaar m ar, een vismeel te halen en M a a n d a g te Yarm outh te
fabriek. Hij heeft ziin motorist behouden verkopen. 20 Ton mazout werd uitgeen voor het overige Chileense bemanning pompt en alle nodige ballast over boord
aan boord genomen. Hii hoc.pt aldus de gegooid.
M aan dag en Dinsdag werden de redeindjes aan elkaar te knorsen. Reder Dewulf (gebroeders) verblijven er nog met dingspogingen ter plaatse voortgezefc.
vier Belgische families. Dewult is niet ge Deze gaan gepaard met grote moeilijkbonden aan de vismeelfabnek en kan dus heden op een plaats welke doorgaans als
vrij handelen. Ook voor hem is de toe zeer gevaarlijk aanzien wordt.
stand niet rooskleurig. T en slotte is er
Woensdag werden deze voorlopig opgereder Boels die thans San Antonio heeft geven, daar m en volgend stroomtij zal
verlaten met bestemming Curaçao (Ne- afwachten om opnieuw te beginnen. Onderlands West-Indië) alwaar met toela- dertussen zal de rest van de bemanning
ting van de Nederlandse regering, de vis- heden Vrijdag terugkeren en ziin de H H .
vangst zal beoefend worden,
Vandenberghe en Boydens voor de verzeEn zo gaat het leven verder. Al ziet het keringsmaatschappij daarheen gereisd
er voor onze vissers aldaar niet rooskleu- om verdere maatregelen te nem en en te
rig Uit, hopen we toch van harte dat de bespreken. De Yarmouth was voor 8 milkansen voor hen spoedig zullen keren lioen frank bij Hulp in Nood verzekerd,
en ze weldra levenszekerheid zullen heb- Dergelijk ongeval is een zware slag voor
ben en betere vooruitzichten. «De aan- deze maatschappij, welke in enkele we
houder wint» zegt een Vlaams spreek- ken tijd opnieuw zwaar beproefd werd.
WOord. Mogen ook onze Vlaamse aanhouders in Chili de strijd om het bestaan
Leden van de bemanning
winnen. Hr

W e te n sch a p

- N ijv e r h e id

PRIJS : 3 FR.

Stranding van de ‘Yarmouth’

Hoogwaterboekjes

fe Oostende terug

Zeven leden van de bemanning van
het gestrande vaartuig «Yarmouth» 0.336
zijn Dinsdagnamiddag met de paketboot
Vanaf heden zijn bij alle boekhande Dover— Oostende aangekomen. Ze werden
laars en dagbladverkopers hoogwater- opgewacht door familieleden en het hoeft
boekjes verkrijgbaar vöor het jaar 1951, niet gezegd dat het weerzien roerend
waarin de getijseinen ook voor komen.
Deze boekjes kosten vijf frank en k u n 
nen ook verkregen worden ter Noordzeeboekhandel, Vindictivelaan, 22, Oostende,
of mits storting van het verschuldigd be
drag op postcheck Nr 996.50 van Noord
zee Boekhandel.
Een vijftiental Zeebrugse reders heb
ben thans beslist hun garnaal visserij te
gaan bedrijven tegen de Hollandse kust
ter hoogte van Ym uiden
Daar de afstanden zeer groot zijn, werd
W e hebben er in ons vorig num m er op door H a n d in H a n d Zeebrugge, het no
gewezen hoe de oude reder Pol. Dem ul dige gedaan om deze garnaal in transiet
vorige week Dinsdag voor de boetstraf van Ym uiden of Scheveningen naar Zee
felijke rechtbank gedagvaard werd om brugge te vervoeren.
hem te zien veroordelen tot 1.500.000 fr.
Het is de Firma Cambier uit Breskens
schadevergoeding om het onder zijn be welke voor de nodige kisten en vervoer
heer gestelde schip, zogezegd verwaar zorgt, waarvoor onze vissers slechts 1,25
loosd te hebben, ja het zelfs tot zinken fr. per kgr betalen.
hebben zien brengen.
Deze garnaal ’s avonds rond 17 u. ge
V a n de zijde van Dem ul doet m en te lost, zou ’s morgens ter vismijn van Zee
recht opmerken dat in strijd met het brugge openbaar verkocht worden, zo
akkoord dat hij met Dewaele had, het dat alle handelaars er van kunnen pro
schip verwaarloosd werd nadat hii ver fiteren.
plicht was van de verdere uitbating af
Dit kunnen we slechts een goede maat
te zien, omdat hij steeds geld had voor regel noemen.
geschoten en hij niet betaald werd, ge
zien de déficitaire uitbating.
Anderzijds werd hij beschuldigd het
schip te hebben doen zinken.
Deze duistere zaak, waarvan (ie uit
spraak op volgende week werd gesteld,
zou wel kunnen doen uitwijzen dat er
andere machten belang er bii hadden
het schip te doen zinken, in zoverre dat
zekere getuigen ten laste daarover meer
zouden moeten weten, dan een eenvou
dig rechtschapen man.
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Onze Garnaal
in Transiet

Het zinken van de Z.469

De T ew aterlating van de
0.34 1 “ Fin istère”

was. D hr Charles Segers, medebestuurder van de betrokken rederij, was eveneens tegenwoordig en had voor de bem anning enkele hartelijke en bemoedigende woorden over. Dhr Waterschout
Hendrickx was eveneens aanwezig. Zij
die terugkeerden:
Lusyne
Raymond,
Roos Jan, Vereecke Rafaël, Swertvaegher
Urbain, Lycke Emile, alle matrozen. Dedulle Roger,
lichtmtaroos, en Decoo
Adrien, smeerder.
Schipper Arthur Verbiest, stuurman
Huys Robert, motorist Coopman Gerard
en matroos Tourlemain Gérard zijn ter
plaatse achtergebleven ten einde de pogingen om het schip vlot te brengen van
dichtbij te volgen,
De terugkerenden durfden zich niet
over het lot van hun vaartuig uitlaten,
Ze verklaarden dat de vis, ongeveer 50.000
kgr, en de mazoutvoorraad over boord
waren gezet om de pogingen te steunen,
Door de hevige zeeën werd het schip
steeds verder op de bank vastgezet zodat het wellicht nog moeilijk uit zijn netelige positie zal te redden zijn.
Bij de reddingspogingen werd een Engels zeeman ernstig gewond,
Tot slot bleken onze zeelui alle tevreden over het onthaal dat ze in het zeemanshuis te Yarmouth hadden genoten.

S t* N i k l a a s o p d e
Ib is s c h o o l
Het was vorige week Donderdagnamiddag de beurt aan de visserswezen van
onze Ibis om de grote Sint in hun school
ti. -ontvangen.
Onder de aanwezigen oemerkten we
D hr en M w John Bauwens, Ct Goor, Mr
en M w Carlier, Mevr. Demoulèire, M w
Heym an, M r en M w P. Wessels.
Het was een zeer aangename nam id
dag voor de kleine gasten, waarvoor M a 
joor Fossart zich de weelde veroorloofd
had, hen een klankfilm te bezorgen.
Drie mooie films werden afgerold.
M w Reynders zong enkele mooie liede
ren met viool begeleid door M r Foutrel.
Karel Vansteenkiste en Jerome Depoor
ter zorgden voor de aangename noot en
tenslotte werden de 85 jongens bedeeld
met lekkernijen.
Zeggen w e terstond dat het deugd doet
aan ’t hart zo’n ganse familie van de
minst bedeelden onzer visserij h un gre
tige blikken te zien werpen naar al het
aangename en het lekkere welke m en
hen bezorgt.
Niet genoeg kan er gedaan worden om
het droge, eentonige leven van onze vis
serswezen wat op te beuren.
Directeur Wessels is op de goede weg.
W e hopen dat het hem zal mogelijk
zijn voor een Kerstfeest te zorgen, dank
zij de milde giften welke m en ons blad
zal toesturen.
Al wie wat over heeft storte zijn gift,
hoe gering die ook moge wezen op post
check Nr 41.89.87 van «Het Nieuw Vis
serij blad», Oostende.

Een Kerst- en Nieuwjaarfeest op

Godtschalck-lehuis voor oude zeelieden

en voor de visserswezen van de Ibis
Wie steunt ons in deze heerlijke poging
om wat vreugde te brengen in onze
visserijmilieu’s ?

O p het ogenblik dat in bijna alle huis- Leon Vandierendonck
100 fr.
gezinnen Kerst- en Nieuwjaarsfeest tot Onbekend
100 fr.
was Donderdaffnam?r)?a
en Zonen- schip verkoopt of koopt cn m en vaststelt de aangenaamste van het jaar behoren, idem (Zeebrugge)
100 fr.
50 fr.
maal in feest
Vi°°r e vierde dat het schiP °P de werf H -Deweert « e‘ verblijven er in het Godtschalcktehuis Tegenschrijvers vismijn
wordt immers w
° ° rlog- Dlt jaar bouwd is, dan heeft m en vertrouwen, oude zeelieden, waaraan niemand denkt, A. Berbiers
50 fr.
water gelaten p i tweede vaartuig te E n dat zegt meer, dan talrijke woorden overgelaten aan de goede zorgen van een Lid V .G .O . Centre
20 fr.
«ère» voor rekenfn, , de ° " l 45 <<Fini'
beschrijven kunnen. bestuurster, welke in de huidige omstan- Opdat K .V .G .O . kampioen moge
55 fr.
Verhaeghe weiifo wîîîL
reder Louls
De 0 345 meet 18 m -kiel' heeft 5'90 m -digheden hen helpt, zoals niemand het zijn
Onbekend
loor tengevolBp van
Jaar at 0 245 ver' breedte <en 2,80 m. diepte. Het zal een zou kunnen doen.
50 fr.
Het is een traditie geworden dat ons Julien Poll. Vz. Onderzoekshet Frans vissersvaar?n,^a? Varmg met Brut0 tonnage van 65 ton hebben en
clercq».
aaitmg «General Le- voorzien worden van een motor Deutz blad deze dagen voor onze oude zeelie- raad voor de Zeevaart
300 fr.
willy Six, advokaat
0(1 zee zit in hot
^
van 200 P K - gaîeverd door het Huis* den iets doet.
100 fr.
Dit jaar zullen we het beproeven ook s.A.I.T.
haeghe” en
^ J Io5.d ' , bV de Vervalcke te Oostende.
250 fr.
s en wat stond er de brave zeeHet was 4 u. Dinsdagnamiddag toen de voor de wezen van de Ibisschool iets te Oostende Kredietbank N.V.
250 fr.
wel te^oeiwinrf
h ^ , f ^ de zuüns anders jonge meter Monique Verbouwe de ge- doen, dat hen de vreugde van Kerstdag Honoré Boydens
200 fr.
men vooruit wil DOUWen>tenminste als bruikelijke
hruikeliike chamDaenefles
champagnefles tegen de voor
voor- en Nieuwjaar bezorgt.
Henri Beuren
100 fr.
steven zwaaiend, het mooie vaartuig te
O p Godtschalck zal er met Kerst- en Michel Depoorter
100 fr.
vaartuigU1js eenf nrn^htltk i,gebouwd' Het water stuurde en de 0.345 zich even sta- Nieuwjaardag niet alleen voor lekker- Scheepswerven Henri Deweert
kunde.
itstukje van bouw- tig aan de vismijn ging leggen nevens de nijen worden gezorgd, m aar voor een en Zonen
500 fr.
1)6 scheepswerf Deweert i~ '
binnengekomen vissersvaartuigen, alsof lekker noenmaal, voor koekebrood en n .735
50 fr.
is immers ge- hij wilde zeggen: een tijd koml dat ook chocolade, m aar ook voor warme voeten, scheepje Nieuwpoort
kend
100 fr.
Alle geschenken in geld of natura zijn 0.345 ter gelegenheid van de
^
j r i t e r k t e 3 v a n dh I r g e M u i k °te
UWffisen lk Daarna
hier een
plaatsje
zal ° receptie
P eisen- plaats, welkom.
had
een kleine
te water lating
100 fr.
waarop de gebruikelijke gelukwensen en
De giften mogen gestort worden op p roid Industriel
500 fr.
Als men ten andere
aan de kust een glaasjes drinken h un gang gingen aldus n aa m van Het Nieuw Visserijblad, post- o r a V an D a m m e
i(0 fr.
velen gelukkig makend en... ziek voor de check nr 41.89.87, Vindictivel.. 22, Oost- Béliard en Crighton
1000 fr.
ende.
volgende dag.
Vogelpikclub Wandelaar
De 0.345 zal nog einde Januari zijn
en D en Drogen
20 fr.
DE EER STE G IFTEN
eerste proefreis doen.
Henri Boudolf
100 fr.
W e zullen te dezer gelegenheid hierop H a n d in H a n d redersvereni16 z
Zeehandel, Vindictivel. 6 TS.
200 ir.
529
24 z
1000 fr. Zeevisgroothandel Catchpole
12.14 terugkeren en wensen ondertussen reder ging Zeebrugge
17 Z
200 fr.
6-32 18.59
25
M
Verhaeghe,
de
jonge
meter
en
de
familie
500 fr.
0.31 12.47
H a n d in H a n d Oostende
18 M
7.37 20.02
26 D
1000 fr.
1.11 13.19 veel geluk met h un toekomstige brood Hulp in Nood
G I F T E N IN N A T U R A :
19 D
8.37 21.03
27 W
Verbond der Kustvisserij
1.42 13.57 winner.
20 W
9.32 22.00
Fa. Globus Denderleeuw: 50 doosjes
28 D
Even willen we hier doen opmerken, Oostende
500 fr.
2.26 14.35
21 D
10.21 22.43
500 fr. sardienen; Fa. Deweert en Zonen: 1000
29 V
2.52 15.15 dat op de werf Deweert na de oor’cg de Mee en Pierre Ghijs 0.156-0.283
22 V
11.02 23.23
200 fr.
brandhout: Verbauwe Henri, De
30 Z
3.43 16.00 0.313 der Fa. Brunit, 0.342 voor Aug. Rederij Seghers
23 2
11.40 23.56
100 fr! Panne: 3 kruiken Schiedam; G . V a n Ise31 z
4.32 16.50 Lenaers, de 0.238 voor Karei Lycke en Restaurant Lusitania
100 fr. ghem-Opstaele : 12 flessen zoete witte
het officiële uur van thans de 0.345 voor reder Verhaeghe te Louis Gekiere
100 fr. wijn.
Greenwich
1water gelaten werden.
Anonyme V .G .O .

Hoogwater
1“' CEMBER
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nig tevreden doch in tegenstelling met
onze Vlamingen zijn ze m aar povere werkers. M a n a n a (morgen) is over gans
Chili het gewone wachtwoord. Vraagt
m en een dienst aan een gebuur. M en
moet nooit op het antwoord wachten :
«m an an a!

S. BO LLIN N E, Vindictivel. 22,
dafonze Ä
S S S n
t Z ° gfekeerd. Ze hadden er praktisch alles wat
verlangden Er was geen o
1
kort, ze woonden goed, het klimaat w a .
er aangenaam en gezond m en kon zich
goed in de kleren steken d c ..._
brak er iets, en wel het noodzakel j s .
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A B O N N E M E N T E N : 1 JAAR :
BIN NENLAN D : 125 FR.
6 MAAND. : 65 FR. — 3 MAAND..: 35 FR.
HOLL. : 12 G U L D — BUITENL.: 200 FR.

- H andel

VER SCHIJNT ELKE VR IJDAG

AA N ONZE POSTABONNENTEN !
het jaar loopt ten einde en de postbode komt slechts éénmaal
V a n heden af beginnen de briefdragers met het innen van de abonne
mentsgelden voor 1951.
De lezers, die ‘regelmatig verder ons blad per post willen ontvangen, zal
een kwijtschrift van 65 fr. aangeboden worden, dit voor een abonnement
tot einde Juni 1951.
Begin Juli zal dan voor het abonnement Juli-December 1951 weer 65 fr.
gevraagd worden.
Wie zich voor gans het jaar 1951 wenst te abonneren, dus voor 125 fr..
vrage uitdrukkelijk aan de postbode hem een kwijtschrift voor 125 fr. te
willen opmaken.
L E T O P : De briefdrager gaat slechts daar binnen om het abonnement
te vernieuwen, waar de lezer op een postabonnement ingeschreven is.
Wie dus nooit ons blad kreeg met de post en dit thans verlangt, hoeft
heel eenvoudig slechts onderstaand formulier in te vullen en het ons onder
gesloten omslag op te sturen ter drukkerij, Vindictivelaan, 22, Oostende. E n 
kele dagen later zal dan de briefdrager de som van 125 fr. komen ontvan
gen. zijnde de som voor een jaarabonnement. Ons blad. daar zorgen wij
voor, zal U dan wekelijks toekomen.

IN SCHR IJVIN GSFO RM U LIER
Ondergetekende verlangt een postabonnement op

«HET N IE U W VISSERIJBLAD»
NAAM
ADRES
G E M E E N T E (S T A D )
(Handtekening)

Daar de post slechts abonnementen aanvaardt voor ZE S maanden, dus
voor 65 fr.. kunnen de lezers, die wensen zich te abonneren voor 1 jaar
(125 fr.) dit bedrag storten op de postcheckrekening Nr 41.89.87 van «Het
Nieuw Visserijblad», Vindictivelaan, 22, te Oostende, met vermelding van
h un volledig adres. Alles komt dan verder in orde.
A A N D A C H T : Wie nu stort (125 fr.) ontvangt ons blad gratis tot einde
1950. -- Neemt, e-en jaarabonnement, U spaart 41 fr. uit !

FEEST

o p

G O D TSCH A LCK

Zondagnamiddag beleefden onze oude
vissers op Godtschalck weer een van die
kermis-hoogdagen waarover ze later met
nog zoveel genoegen kunnen napraten.
E n het was kermis, Zondag 11. Volgens
traditie hadden «De Lustige Smoorders»
voor een puik St. Niklaasfeest gezorgd
en het dient gezegd dat dhr Barse alle
eer haalt van ziin werk en jaar na .iaar
met «meer en beter» voor de dag komt.
O m 15 u. zetten onze oudjes z’cn z s n
het roken. Geen lustig gepaf met g'ote
rookwolken, uitgedoofde pijpen er vijf,
tien en twintig malen heraansteken,
maar een roken met berekepde, profijtige trekskes, niet te sterk, ook niet te
zwak, juist genoeg om de piip w arm te
houden en het vuur erin te houden.
De strijd was buitengewoon spannend
doch... het was uiteindelijk de movertroffen kampioen van vorig jaar. August Bessiere, die met een recordtijd van 2.10 u.
minuten de eerste prijs wegkaapte.
Na
deze spannende rokerwedstrijd
kw am «Het Loze Vissertje» op de planken met mooie liederen en de voorstelling van een praclftlge sketch handelend
over de kaaie en de visserij. Het hoeft
niet gezegd dat ze de lachspieren duchtig lieten werken en bij vele van onze
vissers liepen de tranen van klare la-

chen over de kaken. D hr Deschacht bekw am werkelijk een oververdiend succes
met zijn fraaie groep «loze vissertjes»,
En daarmee was het feest nog niet ten
einde want tóen verscheen plots St. Niklaas in hoogst eigen persoon in Godtschalck, vergezeld van ziin zwarte knecht
Plet. Voor allemaal had de goede Sint
een geschenk mee en het was dan ook
met een verblijd hart dat de oudjes om
18.30 u. van de Sint afscheid nam en en
met hun geschenken naar boven trokken om alles goed weg te bergen,
Woensdag werden de vissers van Godtschalck nogmaals bedacht, ditmaal door
Bakker Deduytsche. Visserskaai (hoek
Zwijnemarkt). Daar mochten allen aan
zitten voor een lekker middagmaal en
allerhande versnapperingen. E n of ze het
zich lieten smaken! Het schijnt dat ze
wel alle weken naar de «visserskaaie»
zouden willen gaan om op de hoek, bij
Deduytsche, te gaan smullen.
De mooie dagen zijn echter nog niet
voorbij. Nog wachten de Nieuwjaarsfeesten. Mevr. Vandenberghe zorgt uitstekend voor haar kostgangers en zal er
wel voor zorgen dat ze ook met Nieuwjaar
enkele prettige dagen zullen mogen beleven. Daar zal ditmaal ons blad aan
meehelpen. Hr

B e lg is c h e V is s e r s o n d e r v r e e m d e v la g
hebben

M ilit a ir e

In sommige bladen werd in verband
met het personeelgeschil welke zich aan
boord van het Israëlitisch
vaartuig
«Shulamith» voordeed, gemeld dat de bem anning verplicht was terug te keren.
In verband hiermede dient opgemerkt
dat een lid van de bemanning teruggeroepen werd om zijn militaire dienst te
doen.
Het publiek en de vissers in ’t bijzonder zijn daarover verwonderd.
Daar is niets abnormaals aan.
Volgens de militiewet, kunnen de zeelieden slechts ontslagen worden van de
oproeping onder de wapens, mits de verpllchting ten gepaste tijde daartoe de nodige uitstellen aan te vragen.
Deze uitstellen worden enkel toege-
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V e r p lic h t in g e n
kend aan de zeelieden, die «onder Belgische vlag» varen en zijn geldig voor
een jaar, maar zij kunnen worden hernieuwd voor zover de militieplichtige
voortgaat met varen onder Belgische
vlag.
Elke zeeman die tot de militaire ouderdom is gekomen, moet daarvan de
waterschout verwittigen en aan deze de
stukken daarmee betrekking hebbend,
overhandigen, die van het gemeente bestuur of van alle andere overheid uitgaan.
De militieplichtige Belgische vissers
welke aan boord van de «Shulamith»
vaarden, zijn dus bij eventuele oproeping verplicht h un militaire dienst te
doen.

EEH

Z A N D B A N K

Terug vlot * Snel ingrijpen van de Reddings- en Loodsdienst
Woensdagmorgen is de N.732 «O. L. Vr.
van Vlaanderen» toebehorende aan Reder R ap h Vercoutter op de Hillsbank tussen Zuidcote en Duinkerke terecht gekomen. Dit gebeurde tijdens laag water
en ;toen een geweldige stortvlaag gepaard met donder de zee onveilig maakte,
Het Duinkerks vissersvaartuig «Maria Nadine» voorzien van een radiotoestel was reeds ter fulp gesneld toen
Oostende Radio de seinen hiervan uitgaande opving en de Belgische Zeevaarten Lcodsdiensten inlichtte.
De reddingsboot van Duinkerke, alsook
deze van Nieuwpoort voer onmiddellijk
uit. Ct. Roets besliste even snel de «Zee
leeuw» er heen te zenden om te trach
ten het schip te helpen vlot brengen.
Hulp in Nood gedurig in verbinding
met de betrokkenen n a m nog verdere

voorzorgen, daar reeds twee van de leden der bemanning overgestapt waren
op het Frans vissersvaartuig. Het overnem en van tuitrossen mislukte. Onder
tussen steeg het peil van het water, zo
dat na enkele tijd de N.732 toch vlot
kw am en de twee m a n welke van boord
waren gegaan, er terug gebracht werden
met een boot. Dit alles geschiedde onder
het waakzaam oog van de reddingboot
van Nieuwpoort en een Franse sleepboot,
welke de N.732 van de bank hielp tuien
nadat trossen waren overgebracht.
De N.732 werd verzocht de thuishaven
aan te doep en kw am er aldus met de
schrik van af.
De N.732 heeft geringe schade opge
lopen.
Dit is het derde geval van stranding
ln één m aand tijd. De N.732 was verzekerd bij Hulp in Nood voor 800.000 fr.
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N ie u w e k o n s e r v e e r m id d e le n *

Uitvoer naar Duiisland

M icroben bestreden m et hun eigen w apenen!
-(YEItVOLG EN SLOT)

dere conserveermiddelen, zullen van uitermate groot belang kunnen zijn om de
P R O E V E N M E T VIS
houdbaarheid van het snel bederflijke
In Canada heeft T A R R 1) met zijn nie vis-product te verhogen. Zowel van de
dewerksters onderzocht hoe sterk ver- verse vis, als de half- en vol-conserven.
Bacteriën in millioenen
schillend antibiotica de bacterie-groei op
vis kunnen remmen. Hiertoe nam en zij
per gram vis
o.a. het visvlees van de heilbot en de
Heilbot na Zalm na
Subtilline
zalm. Dit werd goed fijngemalen en ver
7 dagen
10 dagen
m engd met de verschillende stoffen, die
32
1600
0
m en wilde onderzoeken. De monsters
12
720
0,005 %
werden dan weggezet bij temperaturen
680
31
0,00259f
van 1 tot 3 graden. N a bepaalde tijden
—
1800
0,001 %
werd bepaald hoe groot het aantal bac
teriën was, dat in het visvlees gegroeid Aureomycine
32
1600
0
was.
minder
minder
' Als antibiotica werden gebruikt het
dan
0,1 dan 0,1
0,005 c/c
subtiline,
aureomycine,
terramycine,
0,1
0,35
0,0025%
chloromycetine, streptomycine en peni
940
0,1
0,001 </c
cilline.
crnprt
rpqnltatpn van het snbti- iviisscmen uesta.au ue iiiuschjk iiciu , ecu
1in e b i f h e t c on serve ren door warmte antibioticum aan het ijs toe te^ voegen,
nnk hliiken te ziin het resultaat dat zoals in het «Nobac-ijs». In m aiinaden
oo
blijken te Z1]1 >
in de opgiet. Misschien kan de gerookte
T A R R bij deze lage temperatuur ver
vis behandeld worden eii daardcor een
kreeg, was niet geweldig. Ook met peni
cilline en streptomycine werd slechts
een zwakke werking verkregen. Het beste
resultaat vertoonde aureomysine.
Ook het Terramycine bleek in een
proefje een goede werking te hebben,
die in dit geval met die van aureomycine
overeenkwam.
W oensdagnamiddag kwam Ie Oostende de
De hoeveelheid, waarin het aureomy
cine in deze proef dus werkzaam was, Onderzoeksraad voor de Zeevaart bijeen,
Voorzitter was dhr .1. Poll. Dhr Pluym ers ver,ls ong. 2,5 gram per 100 kgr vis. Dus wel
vulde het ambt van rijkscom m issaris. Dhr
zeer weinig. E n hoewel deze proeven nog Van de Mosselaer was g riffie r.
niet alles zeggen en er nog een massa
onderzoekingswerk verzet zal moeten
T W E E V O N N ISSE N
worden, zijn deze resultaten wel zeer
ELK 15 D A G E N S C H O R S I N G
hoopgevend. Deze antibiotica, die dus
veel sterker zijn (en waarvan dus m in
De Raad sprak eerst zijn vonnis uit in de
der gebruikt behoeft te worden) dan an-

grotere houdbaarheid verkrijgen. De
kosten-besparing en grotere zekerheid
bij de bereiding van het gesteriliseerde
product zouden ook van belang zijn.
M aar nogmaals, zover zijn we nog niet,
hoewel het er naar uitziet, dat het wel
zo ver zal komen.
Het aureomycine en terramycine h ad 
den in deze proeven een groter effect
dan de andere biotica. Het is mogelijk,
dat dit te danken is aan een grotere wer
king bij lagere temperatuur, terwijl, zo
als we hierboven reeds bespraken, b.v.
het subtiline geschikt zou kunnen zijn
als «conserveermiddel» in de blikconserven. (Dus bij 100° C.).
Het zijn echter niet alleen micro-organismen, die antibiotica produceren;
ook door algen, hogere planten (boteron
ruspen, worden antibiotica afgescheiden.
Er ligt dus nog een onmetelijk terrein
braak, om te zoeken naar antibiotica,

Onderzoeksraad Yoor de Zeevaart

zaak van de 0.144 «Eugene-Gustaaf», die op
23 Mei II. in aanraking kwam met het w rak
van de W andelaar. Het vaartuig stond onder
bevel van schipper Smissaert Alfred. Om het
schip te redden was men verplicht het net a
te kappen en naar Oostendç te lopen terw ijl
gepompt werd om het schip dat water maakte,
veilig te Oostende
. . . .binnen
. te brengen.
f d a Na
* *-onderzoek van de te.ten kwam de Raad tot de
conclusie dat de. aanvaring te w.Jten .s aan
de nalatigheid en onvoorzichtigheid yan
EEN N I E U W E A A N L E G S T E I G E R
E r zal een aanvang genomen worden met schipper Sm issaert. ln acht genomen hct feit
het aanbrengen van een steiger voor aanleggen dat de schipper nog nooit voor de Onderzoeksvan yachten, die zal geplaatst worden vlak raad moest verschijnen alsook de «Pecf.eke
waarop e ga •
voor het clubhuis zelf. l)e firm a Crabeel van manier nitnafancn
hcctrütf rlP KilJin SimiSSïlPrt
lîredene, die de laagste stond in de aanbeste beroep uitoefenen, bestraft de Raad Smissaert
ding, is dan ook ter plaatse gekomen met met een schorsing van 15 dagen.
een zware pont, voorzien van het nodige heim ateriaal. Een betere aanlegplaats zal er veel DE Z .2 0 9 S T O O T T E O P EEN W R A K
toe bijdragen tot het bezoek van vreemde
Daarop volgt het vonnis in de zaak van de
Z. 20!) «Toni», dat op een wrak stootte ten
«yachtmen» in onze haven.
Westen van Den Haan op 3 Mei 1950. Het
schip kon, onder bevel van schipper SnauwBE DR IEG LIJK ST U K JE S T O O F H O U T
........
De gebroeders Puystiens van de N.758 op
sprotvangst zijnde, zagen een vierkant stuk
b alk regelmatig boven water komen. Toen ze
het wilden oppikken, bleek het zwaarder te
Plechtige Zieledienst
z ijn dan het liet vermoeden. Men kon, na een
sterk strop er omheen te hebben gegooid en
voor kapitein Beauprez
met behulp van de motor, een doorwaterde en
vermolmde balk van 7 meter lengte aan boord
O p Dinsdag 19 December, om
halen. Dat zulke stukken een gevaar zijn voor
10 uur in de kerk van het Haze
lopende vaartuigen en voor het stukslaan van
gras, zal een plechtige zielemis op
schroeven, hoeft niet gezegd !

Mieuiupaattóe

Viô&eûj&eCatityen

waert Rj, veilig Zeebrugge bereiken, waar
werd vastgesteld, dat de kiel over 1 meter
lengte beschadigd was. De Raad komt tot het
besluit dat schipper Snauwaert zich schuldig
heeft gemaakt aan onoplettendheid tijdens
zijn vaart en nalatigheid in het bepalen van
zijn positie na het stoten, hetgeen hem zou
toegelaten hebben de ligging van het aange
raakte w rak te melden b ij de Overheid. Om
die redenen bestraft de Raad bertokken schip
per met een schorsing van 15 dagen.
EEN G E V A A R L IJ K SPELLETJE
De Raad hoort vervolgens schipper Deck
A]f()ng yan (|e Q , 29 die mct zijn vaar.
tu|g waarop hij en zij.„ beide zonen de visge.
r ij bedreven, nabij de W enduine Bank een
vreemd voorwerp opvisten. Uit vrees voor de
deining durfde men het net niet binnenhalen
^ z<) kwam
met hct llet buiten boord
h
„ d naar Oostende, waar men in het
MontRomery[lok ging meren. Pas de volgen^
werden de bevoegde diensten verwit^ doQr Af ontm ijningsdienst werd u i, se.
^
het voorwerp een gedee|te was
van et,n accoustieke m ijn, doch dat de lading
„.
. .
afwezig was. Dit neemt niets weg van de grove
onvoorzichtigheid waarmede schipper Deck
myn met het leven van zijn bemanning heeft
gespeeld verm its h ijze lf verklaarde dat het
de mening was toegedaan dat het een m ijn
was. De R ijkscom m issaris spreekt onm iddellijk
zijn strafvordering uit, w ijst op de ondubbelzinnigheid van het bericht 301 A aan de
schippers en op de onvoorzichtigheid van
de
Deckmyn. H ij vraagt dan ook een schorsing
van 14 dagen. Uitspraak op 10 Januari.
M O T O R I S T M U S JU LIE N W E R D
E R N S T IG G E K W E T S T

Volgend contingent, zoals we vroeger
hebben opgegeven, werd officieel toege
kend aan Duitsland:
$ 325.000 waarvan :
$ 250.000 voor iile haring
$ 50.000 voer fijne vis
$ 25.000 voor visconserven
De bekendmaking zal op 13-12-50 in de
Bundesanzeiger verschijnen. Zo er Duitse
invoerders zijn, welke h un vergunning
niet bekomen, worden h un Belgische
correspondenten dringend verzocht het
V.B.Z. hiervan op de hoogte te brengen
met melding van naam , datum der aan
vraag, gevraagd contingent en reden der
weigering. Het V.B.Z. zal onmiddellijk
tussenkomen om de gevraagde vergun
ning te laten uitreiken.
Sprot m ag uitgevoerd worden op het
Duitse toltarief nr 115 d, welke haring
en sprot voorziet ($ 250.000). Zo deze
niet toegelaten wordt kan een vergun
ning aangevraagd worden op grond der
$ 20.000.000, welke toegewezen werden
voor alle productie, welke niet in de 60 %
vrijgegeven producten vallen.

Chid-JßeexEinyenäand
«V,iAse%m%eu(/d» uit Jieió-t
Het bestuur van de Oud-Leerlingenbond «Vissersvreugd» heeft het inzicht,
bij het einde van het jaar, zijn leden
een feestavond te bezorgen in het Hotel
«Thuis», Hermansliebaertstr., alhier.
Te 20 uur volksbanket met verzorgd en
smakelijk menu. D aarna gezellig sam en
zijn met muziek, dans, tombola, enz...
Verder nieuws... volgende week.

Frans-Duits
Handelsakkoord
Tussen Duitsland en Frankrijk werd
op 11 December een handelsaccoord af
gesloten.
Hèt vorig verdrag bevatte.. volgende
posten (Bundesanzeiger 10-10-50).
Uitvoer van Frankrijk naàr Duitsland:
conserven van sardienen en tonijn :
$ 750.0000.
Uitvcer van Duitsland naar Frank
rijk :
haring
$ 50.000
verse vis
$ 65.000
O p het nieuw handelsaccoord stelde
Frankrijk voor :
Uitvoer van ijle haring naar Duitsland:
$ 500.000 terwijl Duitsland voor uitvoer
van vis naar Frankrijk een bedrag van
$ 165.000 opeiste.

Schadegevallen

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N

N

. v .
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Vergadering van de Paritaire Commissie
Vrijdag had te Oostende een zitting
plaats van de paritaire commissie waar
de werknemers om de gewoonte niet te
verliezen, opnieuw met eisen kwamen,
m aar waar de voorzitter nam ens de minister verdienstelijke leden decoreerde.
Het verslag van deze zitting luidt:
D e zitting wordt geopend verklaard
door de heer Ere-Hoofdingenieur-Directeur Christiaens, Voorzitter.
A A N W E Z I G : H H . Bauwens, R . Brunet,
Hubre.chtsen, Dobbelaere, Lambregt, Legein en Viaene, werkgeversvertegenwoordigers; H H . Debruycken, Degryse, Dekeyzer, Verstraete, Vermoortei, Vincke en
Pierre, werknemersvertegenw. : Hr Carlier, Hoofdwaterschout, Ond.-Voorz. van
het N P.C.; H r Pluymers, Adviseur-Referendaris van het N.P.C.; H r Rollf A.,
Secretaris van het N P.C.
Verontschuldigd: H H . Janssens, Vanlangenhove, Vanhoorne en Michielse.
Heer V O O R Z I T T E R : Vandaag hebben
wij het genoegen de H H . John Bauwens,
Degryse, Dekeyzer, Lambregt. Pierre en
Verstraete. wegens hun verdiensten tegenover het P.C. en zijn werking, het
Voorzorgsteken te kunnen overhandigen.
Zij hebben steeds in de bres gestaan om
de verhoudingen tussen werkgevers en
werknemers dichter tot elkaar te brengen en de Sociale Vrede in de visserij te
bewaren. H u n voorbeeld en hun werkmethodes in de schoot der N.P.C. bewijzen
het belang van deze commissies. Wij
wensen dan ook de gedecoreerden hartelijk proficiat.
Heer P L U Y M E R S iji naa«i van de Heer
Minister van Verkeerswezen en inzonder
van de Heer Directeur-Generaal van het
Zeewezen, sluit zich aan met de Hulde
door de Heer Voorzitter aan de gedecoreerden gebracht.
H H . D E K E Y Z E R en J. B A U W E N S , danken en de regering en de heer Voorzitter
voor deze bliiken van waardering.
V O O R Z I T T E R : De heer Dekeyzer
en de heer Bauwens R. hebben gevraagd
orn punt^ twee van de dagorde eerst af
te handelen.

L O O N S V E R H O G IN G ALS
T E G E N P R E S T A T IE V O O R DE
C O M P E N S A T IE V E R G O E D IN G E N

De vergadering is eenparig akkoord om
det kwestie van de 4 fr. per dag compensatievergoeding bij K .B . te regelen,

RUST A A N W A L
Heer v O O R Z .: Wij hebben allen door
bemiddeling van de heer HoofdwaterSChout de statistieken ontvangen betreffencje (je rust aan wal. Ik geloof dat hieruit blijkt dat deze kwestie in regel is.
Heer D E G R Y S E : feliciteert de heer
Hoofdwaterschout voor zijn grote inSpa n n ing terzake. Echter, wijst erop dat
^ eze cijfers niet volledig met de werkehjkheid overeenstemmen. Inderdaad, er
js hier geen rekening gehouden met het
feit dat de vissers eenmaal in de haven,
daarom nog geen rust nem en; want vejen moeten (jan nog helpen lossen en
verder andere werkjes doen \oor de re^er.
Heer C A R L I E R : wijst erop dat het bui^en zjjn bevoegdheid en mogelijkheid
van zijn controle ligt, dit na te gaan
en meent dat de syndicale organisaties
beter geplaatst zijn om hieromtrent gegevens te verzamelen
Heer P L U Y M E R S : De Gewraakte toestanden werden vooral naar voor gebracht voor wat betreft de middenslagvisserij. Terecht wijst de heer Degryse
erop dat wanneer het schip in de haven
jSj ^it n 0g n jet bewijst dat de bs:.?anning rust heeft. W e zouden dus moeten
nagaan het aantal dagen dat net schip
ln de haven ligt en dan weten hoeveel
uren er nog moeten besteed worden door
bemanning aan lossen en ander werk.
Deze laatste uren afgetrokken van het
aantal uren dat het schip in de haven
jjgt, zou ons kunnen inlichten indien ds
rust voldoende is, ja, <3an neen.
H H . L A M B R E G T en V I A E N E wijzen erop
thans in de middenslag de reizen
geregeld worden volgens de markt. Dat
Zjj e6n reis hebben die hen onvoldoende
rust biedt, doch de volgende reis wordt
(jit gerecupereerd, met dan 3 à 4 dagen
rust te nemen.
Heer D E G R Y S E : wenst volgend voor
stel te doen:
Schepen die 8 dagen in zee vertoeven :
36 u. ononderbroken rust.
Schepen die 14 dagen in zee vertoeven:
60 u. ononderbroken rust.
Schepen die 18 dagen in zee vertoeven:
72 u. ononderbroken rust.
D e vertegenwoordigers van de Kustvisserij kunnen niet akkoord gaan met dit
voorstel. Zij zouden willen zien bepalen
welke schepen als «Kuitvisserij» aanzien
worden.
Heer D E G R Y S E : wij vragen niets aan
de Kustvisserij,
N a een lange discussie wordt tenslotte
volgend voorstel aangenomen:
v^ n schepen boven de 150 PK. die
8 dagen zee kiezen, komt de bemanning
recht toe op 36 u. ononderbroken rust.
b van schepen boven de 150 PK. die
14 dagen zee kiezen, komt de bemannin
recht toe op 60 u. ononderbroken rust.
A7<b van schepen boven de ISO-P m t
18 dagen en meer zee kiezen, komt de
bemanning recht toe op 72 u. ononderbroken rust.
De Reders: dringen aan opdat bedoelde
regeling voor het sprot- en de ijle ha
ringcampagne niet zou van toepassing
worden. Zulks wordt algemeen aangenom en

Heer D E K E Y Z E R :' Tussen he't V.B.N.
en de representatieve arbeidersorganisa
Dei N.819 van Mee- Legein liep roer- en- ties. werd een overeenkomst afgesloten.
Bedoelde ovreenkomst werd onder het
schroefschade op.
De 0.17 van Gebr. Logghe heeft schade impuls van de Regering getroffen. De
gedragen worden ter nagedachte-*
overeenkomst werd in het Belgische
opgelopen aan de voorsteven.
nis van Kapitein B E A U P R E Z , ver
VR EEM DE H A R IN G N E T T E N
De Z.409 van
werd Staatsblad van 3 December 1950 gepuongelukt op zee.
O P G E V IS T
opgesleept met schroefschade door de Z. bliceerd.
Gelieve dezelve met uwe tegen
De afgesloten overeenkomst voorziet
Dé N.704, reder A. Vanhove, schipper Delan809, die daardoor insgelijks schade op
woordigheid te willen vereren en
ghe Charles, op weg naar de visgronden, zag
wat volgt:liep.
een ineengestrengeld pak kurken drijven. B ij
de ziel van de overledene in uwe
Gezien de abnormale prijsstijging van
De Z.529 heeft met schroefschade de
nader toezicht waren het vernestelde haring
gebeden indachtig te zijn.
(601)
de allernoodzakelijkste goederen, gezien
haven
van
Zeebrugge
aangedaan.
netten van vreemde nationaliteit. A lles werd
De 0.192 werd door de 0.196 opge- het gevaar dat de stabiliteit van enze
aan boord gewonden en de terugvaart aange
m unt zou oplopen bij een algemene loonssleept, met schade aan de motor.
vat. Op de nieuwe kaaim uur werd alles aan
V a n de N.50 «Jeep» is de motor in stuk verhoging, zal m en voor deze abnormale
wal gegooid. Toen bleek het dat de netten om
stijging der goederen aan de arbeiders
trent geen waarde meer hadden, reeds lang
ken gesprongen.
verloren moesten zijn, gezien de stinkende
Het
de» 0-514. ;vÄn Maer Lepeire, en. bedienden een premie toekennen. -1
haringen, welke er nog in verstrengeld waren.
Bedoelde premie 'zâ f'voor eerjft uitbe?
welke naar Ym uiden werd opgesTeept.
Best dat dit goedje maar opgevist is want
taald worden onder vorm van een voorm aar 0.154.
moest gedurende de nacht zo een «zootje» in
schot, welke voor de prestaties geleverd
de schroef draaien, dan ware dit ook geen
over de m aan d October 8 fr. per gepreslachspel !
O p Donderdag, 7 December had in het
teerde dag zal bedragen, of, 200 fr. voer
Strijdershuis het Klaasfeest plaats, aan
diegenen die m inim um 25 dagen geduN O G VERLOREN GEGANE
geboden door de Onzijdige Bond van
rende voornoemde m aan d werkten. W a t
H A R IN G N E T T E N !
Oud-Leerlingen en Vrienden van de Ste
betreft de twee volgende premies, nl.
De N.732 van reders Paph. Vercouter, schip delijke Visserijschool, aan de kinders van
deze over de m aanden November en Deper Marcel Vercouter, zag ter hoogte van K a de leden, evenals aan de wezen van de
H a v e n c n O m g e v in g
cember, zal m en op 20-12-1950 de toestand
les enige blozen drijven, deze werden opgepikt op zee omgekomen kameraden.
B E T A L I N G B IJ D R A G E N A A N DE
van de .prijzen nagaan. Indien de prij
en een v ijfta l haringnetten waren er insgelijks
Een tachtigtal kleuters vulden de zaal
zenslag niet zou geven van wat m en ver
R.M.Z.
aan verbonden. B ij de thuiskom st werd alles
W ie Zeebrugge vóór de oorlog leerde
Brugge-Blankenberge. wachtte, zal m en een algemene loonsver
beter bekeken en volgens enige tekens zouden en volgden met de meeste aandacht een kennen, wie het na de oorlog volledig in
V O O R B E TAALD E FEESTDAGEN
Deze uitgave wordt geraamd op 20 mil- hoging toestaan.
vertoning
van
het
Poppentheater
onder
deze netten voortkomen van Engelse haringDit punt is vervallen en werd niet meer
zijn puinen terugzag en wie het nu be- lioen frank. De onteigeningskosten vald rijvers. Of deze de moeite zullen doen, om leiding van de Heer R. Bonnel.
Het is echter wel te verstaan dat de besproken, gezien hier een gunstige re
zocht,
staat
in
bewondering
voor
de
len
ten
laste
van
de
stad
Brugge
en
werenige netten te komen terughalen, b lijft een
N a de voorstelling werd een aanval
premie dus zal toegekend worden voor
den geschat op 1,5 millioen frank, drie m aanden; enkel moet men dus nog geling door de R.M .Z. werd getroffen.
vraagteken, daar de waarde deze enkele net gedaan op de lekkere boterkoeken met snelle wijze waarop deze zijde van onze
Heer C A R L I E R : wenst aan de goed
kust
opgeknapt
en
verbeterd
werd.
Heist
Te
Zeebruggedorp
zullen
de
kasseien
ten maar luttel klein is.
chocolade, die reeds met de intrede van
voor November en December het becrag keuring van het Comité twee aanvragen
Sinterklaas van het slagveld vtrdwenen en Zeebrugge schijnen te wedijveren om van de Blankenbergse steenweg dienen ervan vaststellen.
voor het bekomen van een vislosserster snelst. De eerste met een jonge inom de Heiststraat te verbreden,
N O G IETS O V E R D IE P T E M E T E R S
waren.
Reeds in verscheidene N.P.C. werden kaart voor te leggen:
vloedrijke
en
knappe
burgemeester,
de
N
a
het
verleggen
van
het
spoor
naar
besprekingen gevoerd betreffend.? deze
EN ... V O O R DE K L E IN E !
Onder luid hoerageroep werd de brave
1) Charles V I J N C K E is een gewezen
W aar we het verleden week hadden over Sint binnengeleid, die na een korte toe tweede met een nooit stilstaande Pierre Knokke, zal een tweede laan van Zee- zogenaamde wachtpremie, en tot een visser die door Dokter J. D A E M S onge
brugge naar de afleidingsvaart gelegd goede oplossing gebracht.
dieptemeters, welke grote vaartuigen laten in  spraak de mooie geschenken en het lek V an D am m e .
schikt is verklaard nog te varen.
houwen, en het succes welke deze vaartuigen
Thans staan te Zeebrugge opnieuw worden, zodat de kerk in ’t midden van
Ook in de Visserij vragen we opdat be
Besloten wordt hem een vislossersker
goedje
met
kwistige
hand
uitdeelde.
oogsten, gedurende sprot- en haringseizoen,
millioenen
werken
gereed
om
h
un
uit’t
dorp
zal
komen
te
staan,
door
de
ver
doelde
premie
zou
uitbetaald
worden.
Wij waren in de gelegenheid die ge
kaart toe te kennen voor zoveel hij rekunnen we nu reeds mededelen, dat er een
voering te krijgen.
dwijning van het spoor.
Ik zou voorstellen deze kwestie als
gelmatig heeft gevaren,
klinere soort «dieptemeter» op de markt komt, schenken van dichtbij te bekijken en ons
Drie millioen frank zijn voorbehouden
De Brugse stedelijke dienst is ondertus- volgt te regelen: Diegenen die werken in 2) René S E R R E Y N , te Zeebrugge, be
welke gem akkelijk kan geplaatst worden op besluit ligt voor de hand : De kinders wer
kleine kustvaartuigen. De h u u rp rijs is nog ta den waarlijk met lekkernij en speelgoed voor de opschikking van de Tijdokstraat sen bezig een volledig Urbanisatieplan de pakhuizen eerst te bespreken, gezien weert steeds vislosser te zi.jn gewees
m elijk groot, vooral daar het gaat met een overladen. De Bond he-'ft de zaken wer en het voetpad van de square, voor de Voor Zeebrugge uit te werken, dat in 1952 deze personen aan een uur- of maand- Zijn geval zal nader door de verteg ~
huurconrtact voor v ijf ja a r ! De inkoopprijs kelijk groots opgevat, en volgens de ge verbreding van de werfkaai en de kaai
ZOu verwezenlijkt worden,
werken, dan de vislossers en ten- woordigers van de Oostkust onderzocht
vraagt nog een te diep gescharrel in de porte- zegden van de brave Sint zal dit feest der oude vismijn, waar m en thans bezig
uit wat voorafgaat blijkt eens te meer S Hppr v n n R 7 T T T F T ) r>
..
worden. Een beslissing zal bij de e.k.
monnaie. We hopen, dat er, zowel wat inkoop
neer V ü O R Z ï T T E R . De werkwijze van
vergadering genomen worden,
is met het bouwen van een ijsfabriek. ,je grote activiteit welke te Zeebrugge
p rijs als h u u rp rijs betreft, wel afslag zal ko toekomend jaar een nieuwe uitgave be V a n die gelegenheid zal m en gebruik heerst om de haven en de gemèente te de heer Dekeyzer zouden we dienen tc Toekomende Vrijdag te 14.30 u. op
leven.
men in deze instrumenten !
m aken om h6t WGgennet van dG yachthavprtoptprpn pn tp or2f3nisprpi*i volgen doch d e rH H . patroons zouden zich nieuw zitting te Oostende, met als dagven en rond het visserskruls te verbetea i wie dit leest kan er slechts ver dienen uit te spreken indien z? met hct orde: Bijkomende verlofdagen — wachtren.
prmcipe van deze premie akkoord gaan. premie en criteria Vislossers, jaar 1951.
heugd om zi.jn.
De R E D E R S bij monde van de Heer
Einde zitting te 16 40 uur
♦ ♦
Alle bunkers ten Westen zullen verder
De Secretaris,
Bij het ter perse gaan vernemen we Bauwens, Dobbelaere en Lambrecht, wijDe Voorzitter,
opgeblazen worden.
Van uw vrienden moet ge i hebben !
(,g.) R O (g.)
L L Y CÂ.
_
, . . .
dat ook Zeebrugge te lijden zal hebben zen erop dat in feite de vissers die varen
H R ISTIAEN S E.
*omding^ zal^'^tot stand gebracht van jje «Bijlcommissie».
op- % , deze , premie ontvangen langs de --------- —
worden tussen de Vismiinstraat en de
Alle aanbestedingen, die nog moeten verhoging der visprijzen.
Heer P L U Y M E R S : O m alle verwarring
Visserstraat, wat een grote verbetering plaatsgrijpen, ziin verdaagd
voor het verkeer zou daarstellen.
onmiddellijk gevolg kriigen we voor in de bespreking te voorkomen, zouden U i t v o e r n a a r F r a n k r i j k
Ook de grote Rode-Kruisbunker, naast Zeebruggewe methodisch dienen te werk te gaan
De Belgische Ambassade deelt heden
Leon Vandierendonck achter de oude
£je werken aan de vissershaven (onge- en zoals de heer Dekeyzer voorstelde • be officieel mede, dat de Franse invoerver
visrmjn, wordt opgeblazen.
veer 3.000.000 frank) zullen slechts in 1951 ginnen met deze kwestie ze bespreken gunningen voor het contingent van drr
voor de pakhuismannen, vervolgens voor millioen Belgische Frank door het Mini
VGrd.Gr zulten dG bunkGrs aan dG uitgpvoGrd wordGn
strandwijk verdwijnen, zal de herstelo e aanbesteding voor de baan Blauwe de vislossers en tenslotte eindigen r et sterie van Marine in Frankrijk getekend
Elders in dit blad deelden we mede dat het handelsaccoord, afgesloten
lmg plaats hebben van de glooiing, lo- Toren— Lissewege, vak van de recht- de vissers. Ik zou echter voorafgaande werden en heden nog zullen uitgedeeld
tussen België en Duitsland, waarbij een uitvoercontingent van 250.000 $
pende van de vissershaven naar Zee. streekse baan Brugge— Zeebrugge, aan- lijk een vraag aan de heer Dekeyzer worden.
voor iile haring voorzien was, door de geallieerden bekrachtigd is geworden
Drie nieuwe kranen van 5 To n zullen gekondigd voor 29 December e.k., wordt willen stellen:
Zo er nog vergunningen ten achter ge
en dat in de loop van de eerstvolgende dagen met deze uitvoer een aan
In welk kader moeten we deze overeen bleven zijn na deze week, mogen de be
geplaatst worden op de havendam ter verdaagd op onbepaalde datum,
vang zou worden gemaakt.
komst stellen? Is het in het kader der trokken firma’s bij het V.B.Z. de num
waarde van elf millioen frank. Een
Alle andere werken werden gered'
D e publicatie van dit accoord zou op 13 December in de «Bundesanzei
Boomse firma werd er mee gelast.
Hopen we maar. dat uitgesteld niet wet van 31 October 1950 waarbij de mers der vergunningen en de naam der
ger» verschijnen.
Voor de baan Brugge-Zeebrugge heeft verloren zal zijn! M aar daarvoor staan loonsverhoging bij de wet van 6 Juli 1948 aanvrager bekend maken. Het V.B.Z. zal
Dit is niet gebeurd en wel om volgende redenen.
de aanbesteding plaats op 29 December de Heren V a n D a m m e en zijn medewer- houdende toekenning van een loonsver met gunstig gevolg kunnen tussenkomen.
Onze goede vrienden in «Benelux», de Nederlanders, hebben zich verzet
hoging als tegenprestatie van de com
met een viaduct over de spoorweg kers borg.
tegen het afsluiten van dit handelsaccoord, niet alleen tussen België en
pensatievergoedingen, ofwel, komt naast
Duitsland, maar eveneens tussen Frankrijk en Duitsland en alle andere handeze 4 fr. per dag nog de 200 fr. premie
MOORSE
VISSERSLAARZEH
delsaccoorden, welke Duitsland afgesloten heeft, om de eenvoudige reden
erbij.
dat Nederland geen voldoening bekw am bij zijn E ISEN .
,$epr
D
E
K
E
Y
Z
E
R
:
De
4
fr.
per
dag
W anneer België, in overeenstemming met de Beneluxaccoorden slechts
heeft niets te zien met deze overeen
een handelsaccoord met Duitsland afgesloten heeft voor de duur van drie
komst. Het is wel de 4 fr. per dag die
maanden, tot 31 December 1950 (De Benelux overeenkomst voorziet dat van
Volgens de gegevens van het Natio- weging der Zeeschepen, voor de 9 eer- bij de wet van 31 October in het loon
af 1 Januari 1951 alle handelsaccoorden tussen België, Nederland en derde
naal Instituut van de statistiek, Konink- ste m aanden 1950 samengevat als volgt: werd ingeschakeld. D e wachtpremie van
landen, in gemeenschap zouden afgesloten worden) eiste Nederland van
lijke straat, 68, Brussel, kan de havenbe200 fr. voor de m aand October, dit inge
Duitsland opnieuw een handelsverdrag voor de duur van één jaar en wel
volge de abnormale stijging der prijzen,
op grond van het vorige handelsverdrag, namelijk : vriie uitvoer van N e
AANGEKOM EN SCHEPEN
is totaal vreemd aan bedoelde wet. Deze
derlandse producten naar Duitsland (natuurlijk). Duitsland wilde enkel een
Ledig
Geladen
Totaal
premie is van tijdelijke aard, de 4 fr.
accoord sluiten voor de duur van drie maanden, ter navolging van zijn
NOG SLECHTS
Aantal Tonnem . Aantal Tonnem . Aant. Tonnem .
per dag is daarentegen van blijvende
handelwijze ten opzichte van België. Nederland verklaarde zich hiermede
Gent
384
270963
614
713000
998
983963
aard
en
werd
thans
eenvoudig
in
het
niet accoord en S A B O T E E R T thans de contracten van Duitsland met an
Brussel
75
17417
224
54251
loon geschakeld.
299
71668
dere landen, in zoverre dat de Amerikaanse Overheid de Marshallkredieten
Brugge-Zeebr. 120
115929
575
787374
695
903303
Gezien op de dagorde van het N.P.C.
hebben ingetrokken en dat van onze beloofde uitvoer van ijle haring naar
Oostende
149
65481
759
1112025
908
1177506
in feite de 4 fr. per dag staat en niet de
Duitsland niets zal in huis komen, zo onze regering niet krachtdadig tus
U IT G E V A R E N SCHEPEN
wachtpremie, zal op voorstel van de H H .
senkomt.
Wapenhandel
Gent
277
397296
722
591936
999
989232
patroons dit pünt in de e.k. zitting wor
Gisteren greep de definitieve beslissing plaats te Bonn. W anneer onze
Brussel
114
17272
185
Ed. PRIEM -VERUIHE
54396
299
71668
den
besproken.
Besloten
wordt
op
Vrij
kustvisserij opnieuw een slecht haringseizoen doormaakt is dit uitsluitend
Brugge-Zeebr. 106
94857
564
785481
670
880338
dag. 15 December a.s. te 14.30 u. in het
Kapellestraaf, 66
te danken aan de onbeschaamde houding van Nederland, dat eerst en voor
Oostende
79
64803
827
1122152
906
1186955
zelfde lokaal alhier te Oostende, te ver
OOSTENDE
al zijn eigen handtekening in de Benelux-overeenkomst niet eerbiedigt en
gaderen.
ten tweede als een kleine iongen de normale handel met andere landen be
Bovengaande cijfers laten klaar en duiDe Haven van Oostende, als eerste
Heer P L U Y M E R S : W a t betreft de comlet, omdat het voor zijn eigen veeleisende vraag geen voldoening bekomt.
delijk uitschijnen dat de Haven van Oost- kusthaven, heeft zonder twijfel, haar rol pensatievergoeding van 4 fr. per dag, die
Hoe lang zal dat nog blijven duren en zuilen de ogen van onze regeerde?*;'ende, wat de algemene beweging van zee- te vervullen in de nationale economie
reeds in het P.C. van 19-6-1948 aange
niet eindelijk opengaan om eens en voorgoed gedaan te m aken met de
l hM n \ p f n i i S i, Vr 0f ,'8n,1betr1! ft;
ZiJ bekleedt bovendien een geogra- nomen werd. dienen we thans enkel ju
Beneluxaccoorden, die slechts in ons nadeel uitvallen en slechts door Bel
belangnjkheid dient onderschat, fische ligging die in alle omstandigheden ridisch deze zaak in regel te stellen,
V a n O O S T E N D E naar D O V E R : af
gië gerespecteerd worden?
van groot belang is, en het is onbegrij- door een K .B . te doen treffen. Dit K.B.' vaarten te 9.45 u. en 14.30 u.
In aantal schepen benadert de Haven pelijk dat er door de Hogere Overheid zal dus in niets de bestaande betaling
V a n D O V E R naar O O S T E N D E : af
N.B. : Deze feiten zijn harde werkelijkheid en kunnen niet door onze Bevan Oostende heel dicht deze van Gent, niet meer aandacht besteed wordt aan wijzigen, doch ingevolge de wet van vaarten te 11.10 u. en 15.10 u.
neluxpartner gelogenstraft worden.
en in tonnemaat wordt deze laatste zelf de spoedige en algehele herstelling der 31-10-1950 moet deze zaak door een Be
Auto’s worden vervoerd met de ge
overtroffen.
vernielde haveninstellingen.
wone passagiersboten.
sluit geregeld worden.
«Ti

JCCaa&fee&t dij de
ftindew aan anze ai&óew

M Jtoris t Mus Julien van 0.57 verstrekt
daarop inlichtingen over het ongeval waarvan
h ij slachtoffer werd aan boord van dit vaar
tuig. B ij het uitvaren van Duinkerke, viel
Mus, bij het trekken aan een touw dat van de
winch werd gewonden, achterover in het ruim.
Te Oostende verbleef hij twee weken in het
ziekenhuis en is thans nog werkonbekwaam.
I)e rijkscom m isaris is van mening dat schip
per Dely Frans niets kan ten laste gelegd
worden, doch w ijst er meteen op dat de schip
pers alles in het w erk moeten stellen om de
veiligheid aan boord van hun vaartuigen te
verhogen. Zo bijvoordbeeld op de 0.57 dient
het ruim gesloten wanneer het niet noodza
k e lijk open moet staan. H ij vraagt Dely Frans
buiten zaak te stellen. De Raad zal op 10 Ja 
nuari uitspraak doen. folgende zittihg v àn dê
Raad op 20 December.

S e (Ue>câeteûnfyô(ue>tâen te Zeefwiiyye

Schaamteloze houding van de Nederlanders
belet Uitvoer naar Duitsland

Havcnstatistieken

SUPER
VIKING
395 Ir.

Paketboten Ooslende-Dow
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Van h ie r en d a a r u it H olland

B IJ

O N Z E

N O O R D E R B U R E N

de verse vis, en zij hebben het geluk
nogal wat bot en schor te vangen, welke
momenteel een goede prijs opbrengt. Er
Het wrak van het Griekse stoomschip zijn n u ook enkele Bressiaanders op zoek
«Metamorfosis», dat de vorige week na naar de ijle haring gegaan. Sardijn wordt
M e n zal herinneren de. aanvaring op
bij de Noorderpier van de haven van er weinig of niet gevangen.
Het is weer met de haring dat dit bericht slasp rijzen goed, en loont het de moeite om zee, tijdens het garnaalvissen nabij de
moet aanvangen, want al zegt men wel : als te b lijven vissen. Het telkens binnenbrengen
Ymuiden is gestrand en ten onder ge
DE O M Z E T A A N DE V IS A F S L A G
de haring is in ’t land, kan de dokter aan de van betrekkelijk kleine vangsten is echter, ge H K 5, tussen de garnaalvaar tuigen A R M .
gaan, zal worden opgeruimd. Dit ge
kant, dan is dit toch niet zo voor de afzetpro- zien de lange afstand van het Kanaal naar 20 van J. Marijs en de VLI.12 van H . M a 
schiedt in opdracht van de Rijkswater
I J M U ID E N
blemen. En daarom is het zo prettig ditmaal IJm uiden, onrendabel, en daarom hebben de rijs, waarbij eerstgenoemd schip zo ern
staat. Onderzocht wordt nog of de kost
de reeks van neerslachtige berichten over de reders besloten om groepen te vormen, van stig wildscheeps werd geraakt dat het
bare lading pyriet-erts gedeeltelijk ge
In November had het Staatsvissersha- haring eens te kunnen onderbreken door een welke één schip als thuisbrenger, jager, op een half uur nadien zonk, met gehele in
borgen kan worden.
venbedrijf in Ym uiden een omzet van gunstige mededeling, nl. dat door de Reders- treedt. Dit schijnt bevredigend en goedkoop ventaris, en waarbij alleen de bem an
f. 2.475.419, hetgeen een kleine f. 400.000 vereniging voor de harin gvisserij collectief te werken en aldus wordt weer getoond dat ning van 4 koppen kon worden gered.
minder was dan in November 1949. Hier een overeenkomst is bereikt met Rusland om door overleg en samenwerking een heleboel te
Deze aanvaring is voor de Raad voor
B E M A N N IN G D OO R TYPHUS
mede heeft m en de 20 millioen gulden 40.000 vaten te leveren in de maanden Decem bereiken is.
de Scheepvaart te Amsterdam behandeld
ber 1950, Jan u a ri en Februari 1951, te rw ijl nog
AANGETAST
De verse vis wordt steeds schaarser op de
omzet overschreden sinds 1 Januari.
eens kans in het verschiet ligt voor. een leve markten. Vele haringloggers hebben na de op 13 October, waarbij de beide schippers
ring van 10.000 vaten daarbij. Deze overeen onverwachte beëindiging van de teelt het op door de R aa d zijn verhoord. A a n de hand
Te Vlissingen is een Noors schip bin
DE BLIEKVISSERIJ
komst is tot stand gekomen als ruiltransactie leggen verkozen boven het vissen op verse vis van de afgelegde verklaringen en de op
nengelopen, de «Bessa», waarvan 5 le
voor kalizout, dat Nederland nodig heeft voor in de Noordzee, waarvan men geen heil meer gestelde rapporten heeft de R a ad als zijn
den met typhus besmet bleken te zijn.
De visserij op zeebliek blijft maar aan de landbouw.
verwacht. Andere, grote trawlers, hebben de oordeel uitgesproken, dat de aanvaring
Later moesten nog 10 m annen in een de schrale kant, zowel op de Zeeuwse
Daarnaast is het aan een IJm uidense reder weg naar de Noordelijke wateren gekozen, tussen beide vissersschepen, waarbij de
ziekenhuis worden opgenomen, w.o. ook Stromen als op de Waddenzee. Vandaar gelukt een levering van niet m inder dan 2.500 maar zij komen nu onregelmatig binnen, en AR M .20 is verloren gegaan, is veroor
de kapitein was. Het schip is geheel ont dat de vissers niet goed weten waar zij vaten haring los te krijgen aan Polen. Ook dit gaan zelfs markten in Engeland, waar de p r ij
zaakt door de handelingen van de VLI.
smet, en daarna bemand voor het m e het beste aan doen: in Zeeland blijven is een gelukwens waard. Laten we hopen, dat zen door dezelfde oorzaken ongekend hoog 12. Dit schip voer aan bakboordzijde van
liggen.
De
platvisaanvoer
te
IJm
uiden
heeft
het
b
ij
deze
eerste
leveringen
niet
zal
blijven.
rendeel met Nederlanders. Ook de offi of naar de Waddenzee gaan. D e Zeeuwse
de koerslijn, die de V L I.12 en de A R M .20
cieren moesten grotendeels worden ver Stromen leveren bii iiverig werken en E r ligt nog te veel op de wal om nu al te nu een nieuwe deuk ontvangen, doordat een achter elkaar volgden, en had niet daar
aantal van de beste kotters uit U rk, welke a l
vangen. Het schip heeft intussen de reis wat geluk een kleine weekbesomming op, juichen. Het is dan ook nog maar een begin
van het noodzakelijke ruimen van de grote daar geregeld markten, naar de Zuis zijn ver ter plaatse over stuurboord mogen op
v-oortgezet naar Finland.
doordat in deze wateren bijna dagelijks voorraden.
trokken voor de ijle harin gvisserij. Deze draaien om het visnet uit te zetten, o m 
de visserij kan worden volgehouden, om
In dit verband is het wel aardig om de op groep schepen behoren ieder ja a r tot de eer dat het dan onvermijdelijk vóór de boeg
sten om de haring te vangen, waarvan men van de A R M .20 moest komen, onverschil
dat het slechte weder hier de vissers
DE H A V E N V A N IJ M U I D E N K R IJG T minder spoedig noodzaakt naar binnen te m erking te herhalen van een Belgisch blad doorgaans behoorlijke resultaten heeft weten lig of de A R M .20 al dan niet wegens een
omdat wel eens afgevraagd wordt of de oor
RADAR
gaan. Dat is op de Waddenzee anders, logsomstandigheden enige invloed uitoefenen te verkrijgen. Het zal echter de vraag zijn of waarschuwing van de VLI.7, dat zij zet
waar de wind veel meer een rol speelt. op de afzetkansen naar het buitenland. «Pour de markt voor de ijle haring sterk genoeg is ten zou, een streek naar bakboord was
oin een redelijke aanvoer te houden. Het is nu
De haveningang van Ym uiden zal door Het aantal visdagen is derhalve op de quoi Pas ?» deelt dan mede, dat men vroeger geen oorlog meer, en ieder ja a r wordt ook de uitgegaan. Goed zeemansgebruik immers*
de gemeente Amsterdam in het belang Waddenzee beduidende minder, en al zijn kon zeggen : «Als er een moord of een onge voedselpositie in de exportlanden gunstiger. eiste dat de VLI.12 zou hebben gewacht
van de handelsscheepvaart via het de vangsten dan groter, gemiddeld wordt lu k gebeurt in onze straat, dan is dat een En van een m inder gunstige toestand op dit of eerst zelf in bakboordsrichting zou
ramp. A ls tienduizend Chinezen omkomen b ij gebied moet de ijle haring het voornam elijk
Noordzeekanaal van een radar-installa- er niet meer per week verdiend.
zijn gevaren om ruimte te krijgen.
een overstrom ing van de Gele R ivier, dan is
D
e
prijs
van
de
bliek
is
vast.
Het
blijft
tie worden voorzien.
dat Statistiek. Heden hebben de gevechten, hebben.
In elk geval had zij tijdig door een bij
Het
is
anders
m
erkwaardig
hoe
vlug
de
pers
8 1/2 cent op de wal, en 7 1/2 cent per welke in de buurt van Seoel of van Lhassa
de visserij aldaar gebruikelijk teken moe
kgr als ze wordt afgehaald op de vis plaats vinden, een invloed op de p rijs der er bij is om een gunstige positie van de v is 
serij bekend te maken. N auw elijks is de IJM.9, ten aangeven, dat zij over stuurboord
serij. De schubben zijn ook zeer gewild.
sardienen te Brussel. Dat is vooruitgang».
BR E SK E N S
bekende Haarlem, binnen en heeft gemarkt Wilde gaan om het net te zetten en dit
Overigens lijk t het wel of men met de da.r de
Toch is het te hopen, dat de bliek wat
met zeer gunstige uitslag, of reeds de volgen heeft de VLI.12 nagelaten.
tum
van
3
December
tot
stopzetting
van
de
gaat
meerderen,
opdat
de
vissers
een
Te Breskens ziin al enkele schepen aan
De R aad voegt hieraan toe, dat de hier
zoute haringvisserij de juiste datum gekozen de dag staat er een bericht over in de kran
gekomen uit Urk, die de jaarlijkse vis beetje reserve kunnen vormen als straks
heeft. Het stormweer van de laatste weken ten. Gauw wordt het publiek ingelicht over bij gebruikelijke waarschuwingen zoals
serij op ijle haring gaan beginnen. Za de winter eens de uitoefening van deze vóór dat tijd stip verhinderde een regelmatige één gunstige reis van 12 dagen op de Noord het opsteken van een arm of het röepen,
terdag verleden hadden de U K . 35 en U K . Visserij zou gaan belemmeren, want er visse rij, en toen het weer wat opklaarde bleek zee die Maandag een besomming opleverde de schepen niet ontheffen van de dui
104 samen ca. 8500 kgr, welke 19 cent per kan thans van de besomming niets meer de haring weg. Evenzo verloopt de Kanaalvis- voor dit schip van f 41.000. Hierdoor werd dit delijke geluidsseinen, die in de reglede hoogste besommer met 1 reis, van
serij niet bevredigend. Daardoor z ijn de af- schip
kgr opbracht. De overige 4 schepen had af.
1950. E r wordt niet bij vermeld hoeveel re i ménten staan voorgeschreven.
Een 15-tal Zeeuwse vissers vertoeven
den niets gevangen.
zen dit en andere schepen al met verlies heb
De aanvaring is daarom hoofdzakelijk
De garnalenvangsten ziin zeer slecht. op de Waddenzee.
ben gemaakt, en daarom mag deze voo rlich te wijten aan de schuld van de schipper
Verscheidene garnalenvissers proberen
ting onjuist worden genoemd, omdat allicht van de VLI.13, die slechts alleen de n a 
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW
dan ook een boterham te verdienen met
de algemene indruk zou kunnen ontstaan, dat vigatie voerde, terwijl zijn bemanning be
het nu weer zo best gaat in de visse rij te
Nr 4
IJm uiden, wat toch allerm inst als een regel zig was met de voorbereidng van de vis
vangst.
kan worden aangenomen.
T R A W L E R K A D E 53-57
O f de A R M .2 0 er goed aan gedaan heelt
Nederland k w am in October bij de
W el verkeert de handel in een m oeilijke po
IJMUIDEN
sitie .enerzijds door de fantastische prijzen,
nieuwbouw van schepen voor de handels
welke er op w ijzen, dat er lang niet genoeg
vaart op de 4de plaats in de wereldFA BR ICEERT ALLE S O O R T E N
>is is om normaal handel te drijven, en an
scheepsbouw, zowel wat tonnage als aan
N ETTEN VAN M ANILLA, SISAL,
derzijds omdat de visvoorziening op de markt
tal schepen betreft. Engeland had 323
K A T O E N EN H ENN EP
wel alles te wensen overlaat. Het binnenlo
schepen in aanbouw, Zweden 129 sche
pen in Engeland van de weinige schepen, die
U IT R U S T IN G VAN
pen, Frankrijk 77 schepen en Nederland
ter visse rij zijn, kan geen w illige stemming
Er wordt de laatste tijd veel geschre
VISSE RSSCHEPEN
(52)
50 schepen van in totaal 450.000 ton. N a
veroorzaken onder deze tak van het v is se rij ven in de Belgische en Nederlandse pers
Nederland kw am en de Verenigde Staten.
bedrijf.
over het Zwin, een natuurreservaat, lig
gende tussen Cadzand en Knokke. De

W R A K TE I J M U I D E N W O R D T
O PG E R U IM D

VANGST EN MARKT IN NEDERLAND Aanvaring tussen de ARM.20 en de VLI.l 2

N.V. Agentuur en Handel My

met de VLI.12 te gaan meeliggen, in
plaats van, toen zij zag dat dit schip met
gevaar voor een aanvaring naderde, te
stoppen en achteruit te slaan, is niet met
zekerheid te zeggen, m aar waarschijnlijk
zouden in het laatste geval de gevolgen
van de aanvaring minder ernstig zijn ge
weest.
De Raad voor de Scheepvaart strafte
om deze redenen de schipper van de VLI.
12 met het uitspreken van een berisping.
Aldus is duidelijk kom en vast te staan,
wie de schuldige is van deze ernstige aan
varing. Intussen schiet de schipper-eigenaar van de A R M .2 0 daar weinig mee op,
omdat zijn schip weg is, en daarmee zijn
bestaan als zelfstandig visserman. Het
ongeluk is gebeurd op 31 Juli, en de kans
dat de getroffen familie Marijs nog ooit
aan een schip zullen komen wordt zeer
klein geacht. Sinds kort n a de ramp wer
ken de gebroeders Marijs al in arbeid aan
de wal, hetgeen jammer is, want daar
door gaat een bemanning zeer goede visserlieden voor het bedrijf verloren.

OPLETTEN GEBODEN
Het schijnt overigens wel in de be
doeling te liggen om al dergelijke aan
varingen. ook al hebben deze niet zulke
ernstige gevolgen als in het bovenstaande
voor de R aad voor de Scheepvaart te A m 
sterdam te brengen. V a n alle aanvarin
gen op zee moet aan de Scheepvaartin
spectie melding worden gemaakt, ter
stond na de binnenkomst. Vroeger ge
schiedde dat vrijwel nimmer, doch nu
sindsdien vele vissersschepen verzekerd
zijn, moet aangifte volgen, wil m en de
verzekeringspenningen kunnen innen. Zo
zullen binnenkort nog twee dergelijke
aanvaringen in de Zeeuwse wateren voor
de genoemde Raad worden behandeld,
waarbij dan alleen scheepsschade is toe
gebracht. De schippers zal aldus wel wor
den duidelijk gemaakt met welke grote
verantwoordelijkheid zij bij het bestu
ren van hun schip eigenlijk bekleed zijn,
en zij zullen ondervinden, dat m en zich
daarvan niet zo maar gemakkelijk kan
onttrekken.

He Zwin-Kwestie
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V LE E SW A R E N

IIITENGEW
ONE REKLAAM
VERKQOP aan al onze AFDELINGEN
z i e

Gewone
prijs

A a rd n o ten o lie, e x tr a g e r a ffin e e r d , de liter
G eglaceerd e C a ro lin a rijst, h e t Kg.
Z oete, g e p e ld e a m a n d e ls u it P o r tu g a l,
2 5 0 gr.
M u scad ed ad els u it T u n is, 5 0 0 gr.
G esm o lten Z w itse r se k aas, d o o s v a n
3 p o r tie s, 113 gr.
H olla n d se E d a m k a a s, 4 0 % v e tst., 2 5 0 gr.
Italia a n se to m a te n , de d o o s v a n 100 gr'.
G esneden w itte a sp e r g e s, de d o o s v. 560 gr.
C alifo rn isch e h a lv e p erzik k en in d ikk e
stro o p , d c d o o s v a n 9 00 gr.

Reklaam
prijs

3 0 ,13,—

25,—
12,—

12,50
13,75

11,25
12,50

10 —
10 —
2,75
10,—

9,—
9,—
2,50
9,50

20,—

19,—

VLEESW A R EN
E xtra g e z o u te n sp ek , dc 5 0 0 gr.
17,50
16,50
E xtra g e r o o k t sp ek , de 500 gr.
19,50
1 9 ,—
« C ervelas », o n z e sp e c ia lite it
3.—
2,75
G erook t p a a rd en v lees, de 100 gr.
4,50
4,—
S p eeiale H e sp e w o r st, de 100 gr.
6,50
6,—
L everp a stei in k o m , de 100 gr.
6,50
5,50
O nze v le e sw a r e n z ijn in o n ze e ig e n w e r k h u iz e n v e r
vaard igd : de m o d e r n ste e n b e s t'in g e r ic h te van het land.
V ersheid g e w a a r b o r g d .
S U IK E R G O E D _

K O E K JE S

C hocolade m e t v lo e ib a r e k r e e m , 5 sm a k en
h et stu k v a n 60 gr.
C aram els m e t m e lk , c h o c o la d e , k r e e m ,
n o o tjes, de 2 5 0 gr.
C h o c o la d e to ffe e s m e t n o o tje s, dc 2 5 0 gr.
B o u d o ir -k o e k je s m et eieren , r e k la a m ,
de 500 gr.
P etit-B eu rre g e v u ld m e t v a ijilje , dc 5 0 0 gr.
lio e k je s , Im p é r ia l-m e n g sc l, dc 5 0 0 gr.

3,—

2,75

9,—
5,50

7,50
5,—

14,—
10,—

13,—
9,50
15,—

16,—

W I J N E N

AI o n z e w ij n e n z ij n g e w a a r b o r g d v a n h e r k o m st
l e k w a lit e it B o r d e a u x e n B o u r g o g n e
R ieslin g, de fle s v a n 70 cl.
E ntre D eu x M ers, w itte w ijn m e t g e k o n troleerd e b e n a m in g , de fle s v a n 70 cl.
Côte de F r o n sa c « V ieu x », g e c o n tr o 
leerde b e n a m in g , dc fle s v a n 70 cl.
M oulin à V en t, g e k o n tr o l. b e n a m in g ,
de fle s v a n 70 cl.
V erm ou th « C oriani », de fle s v a n 1 liter
B itter, a p é r itie fw ijn , d e fle s v a n 1 liter
M uskaatw ijn van S a m o s, dc fle s v a n 70 cl.
M alaga, z o e te d o n k ere w ijn , de fles v a n
70 cl.
P orto, « P all-M all », w itte o f rod e, de
fle s van 70 cl.

17,50

12,50

20,—

18,50

20,—

18,50

30,—
40,—
40,—
25,—

25,—
37,50
37,50
22,50

27,50

25,—

37,50

35,—

h

i e r

e

n

k

e

l

e

p r i j z e n

B R E IG O E D — K O U S E N
G evan iseerd e k o u sen z o n d er naad , k a to e n
en ra y o n n e, v e r ster k te z o o l en h iel
N y lo n k o u se n , v e rm in d er d , l e k e u s
D erb y -so k k en , z u iv e re w o l
C a ch e-sex e m et d u b b ele b o d e m , m a tte
in d é m a illa b le , m e t e la stiek , b esta a t in
za lm k le u r , b la u w en w it
C o m b in a iso n in m a tte in d ém a illa b le,
m o d e l b u steh o u d er, a fg e w e r k t m e t
sm a lle k an t
F a n ta z iesjer p , z u iv er e w o l
In terlock sla a p lijfje m et k o r le m o u w e n ,
v o o r jo n g e n s
K orte on d erb roek in in te rlo c k , v o o r
jo n g e n s
L an ge on d erb roek in g ek a m d e in ter lo ck ,
v o o r H eren
S la a p lijfje in g e k a m d e in te r lo c k , v o o r
H eren
N A A I G E R I E F
T ube n a tu u rzijd e, alle k le u re n
E la stiek lin t, w it o f z w a r t
N a a ig a ren « M outon », w it o f zw a rt,
b o b ijn v a n 500 y a rd s
T u b e g e m e rc erisee rd e draad «M essidor»,
20 gr., v er sch illen d e k leu ren

Gewone
prijs
20,—
85,—

voor

Reklaam
prijs

27,—

18,—
80,—
25,—

14,—

11,50

45,—
23,—

42,—
21,—

32,—

29,—

24,—

22,—

65,—

62,—

65.—

62,—

1.—
7,50

0,70
7,—

6,—

5,50

7,—

6,50

10,—
20,—
19,—
75,—
75,—
115,—
115,—

9,—
17,50
17,50
67,50
67,50
95,—
90,—

140,—
145,—
125,—

125,—
140,—
120,—

W I T G O E D

W it g a r n itu u r v o o r w ie g , m e t g ek le u r d e
ver sierin g e n
K eu k en h a n d d o ek , zu iv e r g a ren , 7 2 /7 2
K atoen en ta fe lk le e d , m e t v ie rk a n tje s,
1 2 0 /1 4 0
G ek leu rd e sp o n sh a n d d o e k , 4 7 /9 0

82,50
20,—

75,—
17,50

47,50
15,—

42,50
13,75

EBAK
A L S R EK LA A M :
C arrés c o n fitu r e n
E cla irs
F r u itta a rtje m e t e x tr a zu iv er e sla g r o o m
P a in à la G recq u e, de 2 5 0 gr.

Gewone
prijs

D a m e sm a n te l in o m k eerb a re w o lle n sto f,
1.175,— 1.075,—
lo s m o d e l m e t k a p ,
K leed in « m o u sse de lain e », 2 in g e 
w e r k te za k k en , b estaat in z w a rt, d o n 
165,— 135,—
k erb ru in , g r ijs en m a rin e
H em d b lo e s m e t la n g e m o u w e n , B cm b e r g sto f, m e t b o lle tje s, v er sc h ille n d e
175,—
150,—
k leu ren , m a te n 4 2 - 4 8
200,—
175,—
50 - 52
V o o r sc h o o t in b ed ru k t k a to en , v e r sc h il
35,—
30,—
lende k leu ren
K am erjap on
in
P y r e n é e sto f,
a m e ri300,— 275,—
k a a n se k ra a g , w ijd m o d el
135,—
125,—
N a c h th em d , g e k r u iste m o lle tons tof, w it

5 v o o r 10,—
4 v o o r 9,2.50
7.50

T e n n issto f v o o r p y ja m a s, v er sch illen d e
k le u r en c n te k e n in g e n , breedte 75 cm .
21,—
de m eter
V ic h y sto f m e t v ier k a n tjes, v o o r v o o r 
sch o ten , v e rsch ille n d e k leu ren , b reed te
40,—
150 cm ., dc m e te r
G eruite V ic h y sto f v o o r ta felk le ed je s,
44,—
versch . k leu ren , br. 140 c m ., de m eter
M e u b iler in g ssto f fa n ta zie-ja cq u a rd ,
32,—
b reed te 130 cm ., de m eter
G ord ijn sto f, e ta m in e jacq u ard , br. 63 cm . 12,50
295 —
R eisd ek en , z u iv er e w o l, 1 4 0 /1 8 0 cm .
D R O G E R I J E N
H a lfw itte d w eil 6 5 /6 5 , n a tio n a le lijn ,
500 gr. per M2
M a rseiile-so o rt zeep , e x tr a zu iv er, 63 %
v e tsto ffe n , b lo k van 400 gr., r e k la a m a rtik el
S c h o te lv o d , 4 0 /3 0 . 100 % k a to e n
B o o d sc h a p p e n ta s in toile cii’ée, led eren
h a n d v a ten , z eer sterk a rtik el
T o iletze ep m e t p a lm o lie , 80 % v e ts to ffe n
LAK-

G L E IS-

EN

o e d k o p e r

dan S

A

R

W a terk ete l m e t flu itje in g e p o lijst a lu 
m in iu m , in h o u d 3 liter
F r itk e tel ; in v e rla k t g ie tijz e r T erra c o la ,
diam . 30 cm
F ritk ete l in v er la k t g ie tijz e r, b eig e k leu r,
d iam . 2 7 ,5 0 cm .
Z ou tb ak je, g leis w erk l e k eu s
R ec h th o ek ig e b o terp o t m et d ek sel, g leisw er k l e k e u s m e t g o u d v ersierd
K o ffie ta s in w it g le isw cr k l c k eu s
L ik eu rg la s
L ik eu rg la s D ia b o lo
W a te r g la s « S p on tin » m o d el
D rin k g la s « N o n ick », gou d en b oord je,
28 cl.

M

A

37,50
41,—
30,—
10,—

280,—

9,—

7,—

4,—

6.25
3,50

40,—
2,50

37,50
2.25

G LA SW ERK

G R A T IS U IT D E L IN G V A N S T A A L T J E S E N B A L L O N N E T J E S

en g

19,—

10,—

30,—

25,—

170,—

150,—

145,—
25,—

125,—
20,—

30,—
5,—
5,-—
3,75
6,50

25,—
4,—
4,—
3 ,—
—

6,50

5,—

tmtfs

B e t e r

Reklaam
prijs

S T O F F E N

H E M D E N

K u n stzijd en das, g ro te k e u s in tek en in 
g e n en k leu ren
K u n stzijd en das, sc h o n e k w a l., g ro te k eu s
B ro e k rie m in ela stiek
H em d in te n n issto f, a a n g eh ech te b oord
H em d in g e sp ik k e ld e tijk s to f
H em d in g e w e v e n p o p elin e, a a n g eh . b oord
H em d in g ed ru k te p erk aal, a a n g eh . b oord
P y ja m a in g e m o lie to n e e rd e te n n issto f,
m aat 4 8 - 5 4
P y ja m a in g e m o ll. te n n issto f, m a a t 56
P y ja m a in g e str ee p te fla n e l, v o o r H eren

C O N F E C T I E

bestaat niet !

gemeente Knokke, welke als Vlaam se
badplaats gaarne de voor vreemdelingen
zeer aantrekkelijke plaats van het zo
nabijliggende Zwin wil behouden, vreest
dat in de toekomst de plantengroei in het
Zwin, die van bijzondere aard ,s door
dat het zeewater onder normale omstan
digheden voorheen regelmatig het Zwin
gebied overstroomde, geheel zal verdwij
nen. Acties worden gevoerd, steeds ver
schijnen persberichten, autoriteiten ko
m en ter bezichtiging, en ingenieurs m a 
ken plannen. E n doordat zo overmatig
veel aandacht aan dit probleem van het
Zwin wordt geschonken dreigt de goede
sfeer verstoord te worden. Het Zwin ligt
Drecies op de grens van België en Neder•land. Beide partijen verwijten elkaar min
of meer onvoldoende zorg voor het be
houd van het natuurmonument, waar
voor de Nederlanders wel belangstelling
hebben, doch pas nadat de duinen, van
Zeeuws-Vlaanderen, grenzende aan het
Zwin, niet door het zeewater kunnen
worden overspoeld. België schijnt daar
minder zorgen oVèr te hébben, zodat voor
die kant hoofdzakelijk het natuurbehoud
een rol speelt, welke natuurbehoud dan
weer wordt gesteund door de belangen
tot het instandhouden van de attracties
langs de Vlaamse kust.

H O E IS H E T Z W I N O N T S T A A N ?
Éénmaal was het Zwin een groot vaar
water. een soort zeearm, waarlangs de
handelsvaart op de grote handelsstad
Brugge van eeuwen terug, zich kon bewe
gen. Zoals zovele wateren in de Zuide
lijke Noordzee, ging dit vaarwater lang
zamerhand verzanden. V a n alles werd ge
daan door de stad Brugge om dit water
open te houden, maar de ontwikkeling
van de tijd werkte dubbel tegen. Aan de
ene kant werd het Zwin steeds ondieper,
waartegen m en hoegenaamd niets kon
uitrichten, en aan de andere kant wer
den de zeeschepen groter en kregen meer
diepgang. In de kunst van het graven
van kanalen was m en toen, in de 13de
eeuw, nog niet zover als tegenwoordig,
en ondanks de enorme bedragen, welke
Brugge aan het onderhoud van het Zwin
ten koste had gelegd, kon tenslotte de
onbruikbaarheid van dit water voor de
scheepvaart niet verhinderd worden.

POLDERLAND
Toen het eenmaal zover gekomen was,
gingen de omwonenden van dit water het
droog lonende gebied bedijken. Dit wer
ken verhaastte de verslibbing van het
Zwin nog meer. Toch bleef de zee op
dit gebied van de Vlaamse kust bii stor
m en krachtig beuken, en meermalen tra
den grote overstromingen op, welke heel
het Zwingebied weer opnieuw onder het
zeewater zetten. Oorlogen tussen de ste
den en landen verhinderden dan dik
wijls, dat de kapot geslagen dijken weer
werden hersteld, evenals het onderwa
ter lopen ook veelal een gevolg was van
slecht onderhoud der dijken vanwege de
in dit gebied veel voorkomenden strijd,
zodat het honderden iaren duurde, voor
dat van een meer regelmatige toestand
kan worden gesproken, en al het gewon
nen land door de ijverige landm an van
jaar tot jaar kon worden bewerkt.

TENSLOTTE SCHORREN OVER
Ten leste bleef er, toen m en omstreeks
1850 de toestand van het Zwin be
schouwde. weinig meer over van dit eer
tijds zo belangrijke water. Slechts de
schorren aan de zeekant toonden nog,
dat hier de zee had gestroomd, en al
leen bij hoog water k w am de zee nog de
schorren op. In 1872 werd een dijk aan
gelegd, waardoor de zee niet meer re
gelmatig het gebied kon overstromen dan
alleen bij springtij en stormweer, en van
die tijd dateert de belangwekkende vege
tatie van het Zwingebied.

MAAR

EEN L O K A L E K W E S T I E

Het is duidelijk, dat uit deze eigen
lijk maar plaatselijke belangen geen ge
schil kan voortkomen. Er zijn al verschil
punten genoeg op waterwegenterrein tus
sen Nederland en België. Het spreekt
vanzelf, dat Nederland met de touristenbelangen van de Vlaamse badsteden zo
veel mogelijk rekening moet houden, ter
wijl er ook wel degelijk een goed inzicht
bestaat voor het behoud van het natuur
schoon. M a ar de natuur kan moeilijk ge
conserveerd worden. Deze is een altijddu
rende ontwikkeling tot nieuwe vormen,
en daar zal tenslotte ook het Zwin aan
ten onder gaan. Wellicht kan met het
graven van geulen de levensduur van het
Zwin worden verlengd, en slaagt m en er
in over het onderhoud en de kosten daar
van tussen beide belanghebbende par
tijen tot overeenstemming te komen.

4

Max Desuiter-Pol Depaepe & Co
In -

en

iV IS

U it v o e r

en

VISMIJN - ZEEBRUGGE

Dat.
7
8
9
11
12
13

van

G A R N A A L

TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30

(32>

Dat.
8
9
11
12
13

M A R K T B E R I C H T E N
0.86

O o ste n d e
V R IJD A G 8 D ECEM BER 1950 :
Geen verse vis. 7.000 kgr. haring, p rijs
330 fr de 100 kgr.

0.218
:

ZATERDAG 9 D ECEM BER 1950 :
Aanvoer : 400 bennen (tong, tarbot, platvis,
rog en w ijtin g ).
W einig
belangstelling.
Mooie prijzen voor tong, tarbot en rog. Ande
re soorten boeken middelmatige prijzen.
H aring : 40.000 kgr, p rijs : 160 tot 220 fr.
de 100 kgr.
Z.532 West
2.250
22.100
0.232 W itte Bank
4.451
85.600
0.281 W itte B ank
6.404
110.240
0.279 W itte Bank
5.594
115.590
0.276 AVest
2.474
21.320
MAANDAG 11 D ECEM BER 1950 :
Aanvoer : 3.000 bennen waarvan 25.000 kgr.
tong, 1.000 bennen IJslandse vis. Levendige
belangstelling. P rijzen tong gestegen. P la t
v is boekt hoge prijzen. Zeer bevredigende
m arkt. H aring : 5.000 kgr., p rijs : 390 tot 540
fr. de 100 kgr.
5.550
55.360
0.152 West
381.290
49.604
0.318 IJslan d
53.420
5.723
0.223 West
Z.428 W itte Bank
7.867
142.385
7.304
145.220
0.155 W itte Bank
105.210
14.344
0.215 Noordzee
115.570
7.140
0.121 W itte Bank
137.575
6.280
0.115 W itte Bank
122.200
11.065
0.124 Noordzee
47.300
5.187
0.267 West
5.610
56.100
0.330 West
5.550
57.920
0.196 West
45.820
0.192 West
5.438
6.484
143.310
Z.514 W itte Bank
8.900
567
0.104 West
78.870
7.913
0.228 Noordzee
49.280
4.788
N.819 West
DINSDAG 12 D ECEM BER 1950 :
Aanvoer : 5.000 bennen, waarvan 2.500 met
IJslan d se soorten. Mooie keus. Grote belang
stelling en levendige vraag. F ijn e vis, ronde en
rogvis zijn prijshoudend. Hoge prijzen voor
platvis. P rijsstijg in g voor IJslandse soorten
met uitzondering voor de kabeljauw, die iets
daalt. Zeer goede besommingen. H aring :
30.000 kgr., p rijs : 260 tot 310 fr. de 100 kgr.
4.038
38.745
0.78
West
4.990
41.080
0.257 West
84.010
9.911
0.339 West
40.890
3.764
0.201 West
37.180
3.741
0.256 West
113.785
11.458
0.315 Noordzee
11.902
129.020
0.329 Noordzee
3.775
44.490
Z.186 West
849.020
95.848
0.299 IJslan d
66.970
7.221
Z.240 Oost
6.323
120.310
Z.528 W itte Bank
7.233
125.430
0.109 W itte Bank
7.017
125.680
Z.171 W itte Bank
119.190
6.560
0.313 W itte Bank
77.530
5.235
0.244 W itte Bank
8.943
94.985
0.119 Noordzee
12.372
84.560
0.268 Fladen
92.480
6.621
0.165 W itte Bank
76.820
4.907
Z.504 W itte Bank

28.052
6.411

IJslan d
W itte Bank

245.650
122.530

WOENSDAG 13 D ECEM BER 1950 :
Aanvoer : 3.300 bennen, waarvan 1.150 ben
nen IJslandse vis, 35.000 kgr tong en 1.500
bennen andere vis. Uitermate grote belang
stelling. Ronde %is lichtjes gestegen. Platvis
en tong gedaald. Bevredigende markt. H aring ;
60.000 kgr., p rijs : 170 tot 220 f r de 100 kgr.
49.820
5.738
0.341 West
31.410
2.783
0.7
West
503.700
57.855
0.294 IJslan d
85.080
5.770
0.225 W itte Bank
5.407
82.505
0.222 W itte Bank
54.695
5.536
0.277 West
67.990
6.717
0.265 West
12.690
128.270
0.231 Noordzee
36.010
3.683
B.603 Oost
112.700
7.587
0.326 W itte Bank
99.160
10.664
0.212 Noordzee
4.285
44.315
Z.209 Oost
100.970
5.624
0.135 W itte Bank
20.230
2.167
0.33
West
90.810
5.855
0.102 W itte B ank
73.180
5.528
0.82
W itte Bank
6.432
112.055
0.269 W itte B ank
5.687
94.990
Z.530 W itte Bank
2.216
35.935
0.66
W itte Bank
420
1.720
0.191 Kust
600 .
3.890
0.290 Kust
12.060
1.406
0.312 Kust
17.715
2.416
0.287 Kust

H E T N I E U W VISSERIJBLAD

GARNAALAANVOER
D ECEM BER
Fr.
Min.- Vang.
K gr
Max. pr.
32-40
189
6.848
8
13
10.625
28-40
318
13.914
16
511
25-35
6
101
2.922
26-33
211
7.411
33-37
7
10.892
31-39
11
304
SP R O T A A N V O E R
Fr.
Min.Vang.
Max. pr.
95-200
4.397
7
1.961
110-210
3
120-300
20
52.262
3.466
390-460
5
130-500
19
32.035

Kgr.
3.020
1.343
24.720
815
9.795

Gem
p rijs
36
33
27
28
35
35

W E E K VAN 8 TOT 14 DECEM BER 1950
V rijd a g Zaterdag
8-12
9-12
28.60-30,80
Tongen grote
25.80-27,80
3/4
22.60-24,40
bloktongen
21.60-23,40
schone kleine
19,20-20,—
kleine
30,--- 37,—
Tarbot, grote
17,--- 26,—
middelmaat
12.80-14,80
kleine
Griet
middenslag
kleine
Schol
16,--- 19,—
20,--- 20,70
grote iek
kleine iek
14,--- 15,—
iek 3e slag
3,80- 6,—
platjes
Schelvis grote
middenslag
kleine
Heek, grote
middenslag
kleine
Rog
6,--- 10,70
Rode poon
Grauwe poon
Kabeljauw
Gullen
2.20-15,—
Hozemondhamme
W ijtin g
2.20- 5,60
Schar
Steenschol
Zeehaai
Hondshaai
Arend (Pieterm an)
Makreel
Horsm akreel
Rode knorhaan
5,—
Keilrog
11,—
Zeekreeft,
Schaat
Zeebaars
Lom
Xongeraal
Leng
Schartong
V olle haring
IJ le haring
3,30
1,60- 2,20
H aringshaai
20,—
Steenholk
2,60
Heilbot
K oolvis
Steur
Zeewolf

IJS, VIS

en

BOEKHANDEL »

CONGO
gevraagd door Belangrijke
K O L O N I A L E
FIR M A

H.

m u is
Z E E B R U G G E : 841.61 tn 841.62

P R IJZ E N P E R KG R. :
DINSDAG 5 DECEM BER 1950 :
Fr.
Garnaal 70-80; verse kreeften 200 fr.
354.850 WOENSDAG 6 D ECEM BER 1950 :
Zaterdag 9 Dec.
1.745.730
Maandag 11 Dec.
Garnaal 60-75 fr.
2.729.455 DONDERDAG 7 D ECEM BER 1950 :
Dinsdag 12 Dec.
1.859.210
Woensdag 13 Dec.
Garnaal 60-80 fr.
91.000 V R IJD A G 8 DECEM BER 1950 :
Donderdag 14 Dec.
6.780.245
Totaal :
Tongen (4 in 1 kgr.) 35-40; schone kleine
35; kleine 20; middelmatige tarbot 35; uitge
IJSLANDSE V ISSO O R T EN
sneden tarbot 50; kleine tarbot 25; middelma
tige griet 35; uitgesneden griet 50; grote iek
P rijzen per kgr. op Maandag 11, Dinsdag 12 25; rog 18; uitgesneden kabeljauw 35-40;
gullen 15; w ijtin g 10; gekuiste hondshaai 32;
en Woensdag 13 December 1950 :
13-12
12-12
11 •12
rode knorhaan 15-18; zeebaars 12-15; ijle ha
8,80-11,20 ring 10-12; staartvis 35; stokvis 22; forel 659,40-11,—
Kabelj.
11,40-•13,—
67,5; verse paling 60; gerookte paling 150;
4.20- 11,20 4.80-11,60 11,20
Gul
6,60- 7,20 verse sprot 10; gerookte sprot 28-40 fr.
4.20-■6,20 5.80- 8,60
Koolvis
7,80- 8,60
7,20- 8,60
P E R STUK :
Leng
6,— ■ 7,80
Schelv. gr. 14,---- 15,— 16,80-18,— 18.40
Gestoomde haring 2,5; gerookte haring 2,5;
17.40
13,90-16,—
pekelharing 2-2,5 fr.
middel,
7.60- 13,60
P
E R DO ZIJN :
7,80
kleine
5.80- 6,20
4.40-■ 5,40
Oesters 27,5, 32,5, 35, 55, 65 en 85 fr.
5.40- 6,40
K lip v is
3.40- 6,40
5.40- 6,40
2,80-■ 4,20
W ijtin g
5.40-13,50
6.40- 12,—
3,20-12,80
Vloot
Heilbot
19,50- 29,— 18,— 30,50 20,— 31,40
9.80-12,—
9.40-11,80
Hondstong 5.80-■ 9,40
B ia n k e n b e r g e
9,40
9,20
Sch. schol 7.80- 9,—
18,40-20,— 16,40-18,60
Platen
GARNAALAANVOER
Geen aanvoer.
,
VISAA N VO ER
DECEM BER
Datum
Aantal kgr.
Vangsten
F r.
11
1.685
3
18.895
West-Batignolles :
West-Vaugirard:
Zuid-West:
PER BAAN:
TOTAAL :
' 1

10
91
28
121
331

ton
ton
ton
ton
ton

Z e e b ru g g e

T E

O

Maandag
11-12

30.40-32,20
26,80-29,20
25,20-27,20
24.60-26,—
20.60-23,—
28,--- 30,—
21.40-26,—
12,50-15,40

Groothandelszaak
in gerookte en gezouten vis, zo ge
wenst ook rokerij.
Voor voorwaarden zich w enden tot
Verhelst, Kareelkaai, 58, Brussel.
(605)

TE KOOP
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN

eâû&tine

Robinson zet zijn zegetocht voort.

17,— 20.40 17.50 -20,40 14,— 16,50 15,40
18,— 20.40 20,— -21,— 14,-17,60 17,60
17,— 18,— 20,— ■22,— 15,40

15,20- 18,— 14,40--17,—
6,40- 8,60 5,40-- 7,60
16,20
13,— 14,— 14,---- 15,—
5,40- 11,60 7,20 11,80
26.50 27,20
12,50
J2,— -19,—
5,80-10,20

6,60-10,40

14,40-16,60 12,--- 16,40
5,40-14,20 4,80-13,80
17,--- 22,— 18,--- 24,—
1,90- 8,— 1.70- 6,60
6,40- 7,60
16,--- 19,60 18,70
9.--- 10,—
6,30-10,30
8,50- 9,30 8.70-10,30
28,00

8,--- 14,20

7,60-14,20
7,40-13,40

8,--- 13,60 13,----14,80
8,--- 10,—
8,20- 8,80
15,—
3,90- 5,40

13,20-15,40
5,20- 6,80
18,60
13,50-17,80
7,40-13,—

13,—
6,60-11,—
6,80-14,—
14,--- 18,— 19,60
6,60-15,40 13,—
17,--- 21,—
3,50- 6,20 2,60
16,50

10,— 11,—
10,-11,—

30,—
8,20
9,60-16,40
9,--- 15,—

1,70- 2,20

2,60- 4,20 1,70- 2,60 2,20- 3,00
22,--- 31,50 27,----35,— 20,70-34,10,7,80
7,20-' 8,40

1 6 .-1 8 ,3 0
11,40

— Stalen m otorvissersvaartuig gebouwd te
Vlaardingen in 1931. 120 B R T. Motor Deutz.
200 P K van 1931. Voorwaarden bureel blad nr
2. P rijs : 2.500.000 fr.
— Twee stalen vissersvaartuigen, volledig
Boekenliefhebbers schaft U zonder uit uitgerust, gebouwd in 1931, van 135 BT,
stel dit boek aan bij:
voorzien van een motor Deutz van 240 P K
van 1931 tegen zeer goede voorwaarden. S c h rij
NOORDZEE BOEKHANDEL
ven bureel blad nr 17.
(17)
Vindictivelaan, 22, Oostende
— Stalen vissersvaartug gebouwd in 1948, B T
Tel. 725.23
156, voorzien van een motor Carels van 300
PK van 1949. Voorw. bur. blad n r 18.
(18)
— Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1935
BT 125, voorzien van een motor Deutz van 240
D e R o e p le t t e r s d e r
PK. Voorw. bur. blad nr 19.
(19)
— Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1931 en
L ic h t s c h e p e n
volledig herbouwd in 1947, B T 85. Motor
Deutz van 180 PK. Voorw. bureel blad nr 20.
In aansluiting met het bericht aan de v is  P r ijs : 2.500.000 fr.
(20)
sers van 10-11-1950, wordt gemeld dat de roep — Stalen vissersvaartuig met volledige u it
letters voor de lichtschepen «W est-Hinder» en rusting. Gebouwd in 1936. B T 115. Motor Ca
«Wandelaar», O.R.E.W. en O.R.E.X., als niet rels 250 P K van 1936. Voorw. bureel blad nr
toegekend moeten beschouwd worden.
21.
(21)
De lichtschepen zullen beschikken over de
roepletters O.T.W. of O.T.V., naargelang zij
de post «W est-Hinder» of «W andelaar» bezet
--------------------H U IS
ten.

KakcUnaai”

Raph.Huysseune
H a n d e ls b e r ic h t

6,---- 8,— 7,50
7,--- 7,40 9,40
--------17,—
2,60- 3,10

7,60

«S.A.M.» N.V. O O S T E N D E
Verlies en winstrekening
Bilan op 15 Januari 1950
Debet

0,95- 1,70 Verscheidene Lasten
Afschrijvingen

571.532,52
480.00.—

JmpoJtt

-

v is

- G arn aal

560.875,16
58.657,36
619.532,52

Telefoon
(29)

die bestond uit 17 koppen. Deze bem an
ning was. alhoewel varend onder vreemde
vlag, in dienst van de Belgische firma en
werd eenvoudig ter beschikking gesteld
voor het varen op deze vreemde eenheid.
Gezien de bemanning in dienst was van
de Belgische firma en onder bepaalde
voorwaarden aan een vreemde m aat
schappij was uitgerederd, bleef de Bel
gische wetgeving op haar van toepassing
zodat de gewone bijdragen voor R.M .Z.
enz... door de Firma diende afgedragen.
De Belgische bemanning werd aange
monsterd aan dezelfde voorwaarden als
de andere Belgische vaartuigen met dien
verstande, dat de opbrengst werd bere
kend op basis van een vaste, bii voor
baat bepaalde prijs, zijnde 137,50 fr. per
benne, of nog 2.75 fr. per kgr. Deze prijs
kon voordelig of nadelig uitvallen naar
gelang de marktprijzen stegen of daal
den.

POVERÉ VANGSTEN
. ji,

Ongelukkig waren de aanvoeren van
de «Shulamit» niet schitterend en moet
de rederij bekennen dat de aanwerving
van schippey Fré Vanderwal niet geluk
kig was geweest. Nochtans had de schip
per na twee reizen verklaard: «nu heb ik
het schip in mijn handen en we zullen
eens zien wat we voortaan zullen binnen
brengen». Deze profetische woorden wer
den niet bewaarheid.
Nochtans was en is het vaartuig nog in
zeer goede staat en kan het als een der
gemakkelijkst te manoeuvreren schepen
in zijn categorie beschouwd worden.

DE ISRAELITISCHE BEMANNING
Gezien Israël nog geen dergelijke sche
pen bezat en de vissers van dit land niet
op de hoogte waren van de visvangst met
dergelijke schepen, besloot de Ezra twee
groepen naar Oostende te sturen om
praktische kennis op te doen van de h a 
ringvisserij. Het waren ionge vissers, zes
tien in getal, die per vliegtuig uit Israël
toekwamen. O p ieder vaartuig (de «Zi
pora» was ondertussen eveneens uit
Frankrijk overgekomen) werden er 8
aan de Belgische bemanning toegevoegd.
Deze vreemde bemanning berokkende
niet de minste schade aan de Belgische
bemanning, noch aan de Belgische vis
sers in het algemeen, gezien 17 Belgische
vissers aan boord bleven en aM us werk
kregen. W el integendeel, deze Joodse jon
gens verlichtten de taak van onze vis
sers.
Het gaat niet op onze vissers als «on
derrichters» te betitelen ten overstaan
van de vreemde opvarenden. In zekere «in
waren het vertegenwoordigers van de Is
raëlitische Compagnie daar zij door de

&xpxvct

- Specialiteit gepelde garnaal
H.R.O. 215 —

619.532,52
Krediet
Brutowinst
Saldo

ken en leveren van gezouten of bevroren
volle haring.
Dit bleek echter niet gemakkelijk ge
zien de grote concurrentie van Holland.
Bovenvermelde C om pany deed daarop
het voorstel om, met haar schepen, van
uit Oostende de haringcampagne mee te
maken. De aangevoerde haring zou in
transit gelost worden, gezouten en ver
vroren. en zo naar Israël doorgestuurd
worden.
V a n Belgische zijde werd hiertegen
geen bezwaar gemaakt zodat spoedig de
zaak in kannen en kruiken was. Inder
daad, in tegenstrijd met de onzin welke
werd verkocht, was het dujdelijk dat
aldus .Belgische vissers aan het werk
zouden kunnen gezet worden en dat daar
naast tal van andere bedrijven en ne
ventakken als vislossers. verwerkers, enz.
enz... een verhoogde activiteit zouden
kennen.
E n zo k w am het eerste Israëlitische
vaartuig te Oostende aan. Het was de
«Shulamit», door de Ezra in Frankrijk
aangekocht, metende 584 B R T . 216 Net.
en uiterst zeevaardig, en werd te Oost
ende volledig uitgerust voor de haring
visserij. De Firma Brunet en Co. kreeg
aldus dit vaartuig (na een m aan d ge
volgd door een tweede «Zipora») in be
heer en moest aldus, voor rekening van
de Ezra, de uitbating op zich nemen.
G an s deze transactie was in het voordeel
van ons land en onze visserii, gezien be
nevens de transitzaak, nog een contract
voor levering van gezouetn en bevroren
haring afgesloten werd.

— Tegen goede voorwaarden : M otorvissersvaartuig gebouwd in 1941 op de w erf H. DeW eert, voorzien van een motor Skoda van 40
P K van 1942 met u itrustin g aan boord. P rijs
80.000 fr. Schrijven bureel blad nr 1
(1)
— Houten m otorvissersvaartuig, 22 BT, ge
bouwd in 1942, werf H. Deweert, motor ABC
van 80 PK va nl942. P r ijs 400.000 fr. Voorwaarden bur. blad nr 3.
(3)
— Houten m otorvissersvaartuig van 1928. B T
24, gans vernieuwd met motor Skoda 70 P K
van 1946. l ’ rijs : 400.000 fr. Voorw. bur. blad
nr 4
(4)
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1942.
B T 18, motor ABC 80 P K van 1942. Voorw.
bureel blad nr 7. P rijs : 300.000 fr.
(7)
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1942.
BT 18, motor AW A 60 PK van 1942. P rijs :
250.000 fr. Goede voorw. Schrijven bur. blad
nr. 8.
(8)
— Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1941
w erf Crabeels. B T 11, motor Clim ax 40 PK
van 1940. P rijs : 75.000 fr. Voorw. bur. blad
DE BEMANNINGEN
nr 9
(9)
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1942.
Eens de «Shulamit» te Oostende werd
W erf H. Deweert. Motor Claeys 30 P K van
1941. P rijs : 100.000 fr. Voorw. bur. blad nr een Belgische bemanning aangeworven

GARNAALAANVOER
D ECEM BER
Dat. Kgr. Min.-Max. Fr. Vangst. Gem. Gem.
p rijs
p rijs kgr.
7
554
30-38
19.361
5
34,94
110
8
741
29-36
46
24.286
16 32,77
9 5.360
22-33
142.274
36
26,54
148
11
1.456
23-32
26,21
364
38.174
4
12
1.126
27-35
35.265
17 31.31
66 10.
(10)
13
589
28-32
33,—
53 — Houten vissersvaartuig gebouwd in 1945,
17.735
11
B T 14, w erf J. Provoost, voorzien van een mo
VISA AN VO ER
tor Moes van 40 PK van 1945. P rijs : 100.000
fr. Voorw. bur. blad n r 11.
(11)
DECEM BER
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1943.
Datum
Aantal kgr.
Vangsten
Fr.
11
30.300
13
321.990 W erf V inck te Boom. B T 20. Motor ABC van 80
12
31.010
9
408.260 P K van 1943. P rijs 350.000 fr. Voorw. bur. blad
13
45.270
(13)
12
471.640 nr 13.
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1943
P rijzen per kgr. op Maandag 11, Dinsdag 12 op w erf H illebrandt te Oostende. B T 20. Motor
en Woensdag 13 December 1950. Op V rijd a g 8, Deutz 40 PK van 1934. P rijs : 200.000 fr.
(14)
Zaterdag 9 en Donderdag 14 December 1950 Voorw. bur. blad n r 14
— Houten vissersvaartuig gebouwd in 1943.
was er geen aanvoer.
11-12 12-12 13-12 B T 22. Motor In du strie 60 P K van 1943. P r ijs :
(15)
Grote tong
27-29 29-32 28-29 350.000 fr. Voorw. bur. blad nr. 15.
Bloktong
25-27 28-29 26-28 — Houten vissersvaartuig, zeer sterk ge
Fruittong
24
27-28 24-25 bouwd in 1931 te Brugge. B T 83. Motor Benz
Schone kleine
23
25-26 22-25 van 200 PK van 1931. P rijs : 1.800.000 fr.
(16)
Kleine
18-22 24-25 20-22 Voorw. bureel blad nr 16.
Tarbot grote
30-34 26-32 29-34 — T E KOOP : V IS S E R S V A A R T U IG ge
middenslag
23-28 21-22 22-26 bouwd in 1941 op de werf Jules Denye. Motor
Varia
13-16 16-18 15-16 Deutz van 70 P.K. van 1942. B r. ton 22. P rijs :
Griet
16-19
17-19 400.000 fr. Schrijven voorw. bureel blad nr. 23
Pieterman
30
31
30-32
P la d ijs grote
15
14-15 13-15
middenslag
15-16 16-17 14-16
kleine
14-16 16-17 13-15
R 0 0 S E
Deelvid
11
11-12 11-14
P.V.B.A.
Kabeljauw
18
14-18 18-19
O S T EN D E
Gullen
12-14
9-10
9-10
VISMIJN 131-132
Keilrog
12
OOSTENDE
Rog
7-8
11
12-13
Dinsdag Woensdag Donderdag Tilten
TEL.
720.13
7
7
7-8
13-12
14-12
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De W aa rh eid o ver de
“ Shulam it” en “ ïip o r a ”

OVER TE NEMEN

Kgr.
21.173
154.414
256.322
167.066
6.079
605.054
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tot 500 P.K.

OVER TE NEMEN

—

ZOUT V O O R

Zeediesel-moioristen

AAK'VOER EN O P B R E N G S T PER D AG

D E B R A

EXPORT

(31)

ZATERDAG 16 D ECEM BER 1950 :
W est : 0.33.
W itte Bank’ : 0.105, 0.254, 0.237, 0.173,
N.745, 0.166, 0.214.
W e hebben zo een paar weken rustig
MAANDAG 18 D ECEM BER 1950 :
de praatjes, welke door verscheidene bla
Noordzee : 0.285, 0.226, 0.247, 0.85 (1.000
den de wereld werden ingestuurd, over
kabeljauws, 300 bennen vis).
ons hoofd laten waaien, denkende dat
Kanaal : 0.210.
toch niemand die onsamenhangende
Belgische nationaliteit. Schrijven
West : 0.7, 0.152, 0.128, 0.137.
praat zou aanvaarden. N u blijkt echter
met opgave van gedane studies, be
W itte Bank : 0.286, 0.94, 0.291, 0.266,
klede betrekkingen en referenties
dat toch enkele In de val gelopen zijn of
0.289, 0.227, 0.122, 0.153.
aan Ag. Rossel nr 141.311, Brussel.
ten minste geen onderscheid meer kunnen
DINSDAG 19 D ECEM BER 1950 :
(591)
IJslan d : 0.298 (600 bennen kabeljauw, 500
m aken tussen wat waar en wat onwaar
bennen koolvis, 300 bennen leng, 100 ben
is. Ook hoorden we dat verscheidene
nen schelvis, 200 bennen bonen, 200 bennen
echtgenoten van bemanningsleden van
gutvis, 100 bennen m ixed).
KERST- EN
N IE U W JA A R S K A A R T JE S de «Shulamit» de rederii vruchteloos las
Noordzee : 0.237, 0.319, 0.236, 0.224.
tig vielen om het loon van h u n echtge
West : 0.267, 0.340, 0.78, 0.196.
koopt U best en goedkoopst bij
noten in handen te krijgen. W e vonden
W itte B ank : Z.422, Z.413, 0.278, 0.342,
« N O O R D Z E E B O E K H A N D E L ))
dit toch wat te straf en hebben ons licht
0.170, 0.193.
Vindictivelaan, 22, O O S T E N D E
WOENSDAG 20 D ECEM BER 1950 :
opgestoken in middens waar m en de za
Noordzee : 0.179, 0.280, 0.324.
ken door en door kent en waarvan we
West : Z.532, 0.339, 0.257, 0.330.
de eerlijkheid geen ogenblik durven in
W itte B ank : Z.274, 0.229, 0.217, 0.243,
twijfel trekken.
0.246, 0.175, 0.250.
Zo kunnen we ten slotte een volledig
Vaartuigen welke uitgevaren zijn , en, be
overzicht geven van wat, sedert de aan
ZEER B E LA N G R IJK E H A N D E L IN
houdens onvoorziene omstandigheden, in de
komst van deze twee Israëlitische een
loop dezer week kunnen markten te Oostende.
VIS EN CON SERVEN, G R O T E AF
heden gebeurd is.
Van 240 tot 349 PK : 2-12 : 0.326 — 5-12 :
ZET VAN O ESTERS; G E L E G E N IN
0.108 — 6-12 : 0.239, 0.332 — 7-12 : 0.331.
DONDERDAG 14 D ECEM BER 4950 :
Van 180 tot 230 PK :
C EN TER
G R O T E STAD. ZICH
HOE KWAMEN DEZE EENHEDEN TE
2-12 : 0.218 — 7-12 : 0.66, 0.174, 0.310,
W E N D E N OF SCHRIJVEN BUREEL
Aanvoer : 2.700 kgr tong, 30 bennen platvis, 0.176.
OOSTENDE ?
wat tarbot, gul en w ijtijig . W einig belangstel
VAN ONS BLAD.
(599)
Vah
120
tot
179
PK
:
0.341.
ling. Tong prijshoudend, andere soorten dalen
De' Firma Brunet en C. was in onderE r zal eventueel nog een IJslan d e r b ijk o 
lichtjes. H aring : 60.000 kgr., p rijs : 95 tot men, die Woensdag zou markten.
handelingen getreden met de Israëliï170 fr. de 100 kgr.
tische Maatschappij E Z R A Fishing C o m 
88.250
5.669
0.65
W itte Bank
pany Ltd. uit Tel Aviv voor het afsluiten
1.260
190
0.25
Kust
_______
van eeni overeenkomst voot het verwer1.490
220
0.77
Kust
Wegens overlijden,
Visprijzen te Geni

Pollak

Zonnevis
Koningsvis

« NOORDZEE

uitstekend

G A R N A A L wende man zich tot

22, Vindictivelaan, O o s t e n d e

VERW A CH TIN GEN

B E S C H I K B A A R : 1.307.100 kgr tegen
1.526.000 kgr vorige week.
De aanvoer was voldoende voor de
nochtans tamelijk levendige vraag. —
Minder belangrijk dan vorige week. Prijs A A N V O E R OP D O N D E R D A G 7-12-1950
238.550 kgr
Z E E V IS :
schommelingen, zowel in stijgende als in
8.800 kgr
ZOETWATER :
dalende lijn.
M O S S E L E N en
Z E E V IS : 1.278.850 kgr tegen 1.415.200
30.000 kgr
SC H A A LD IE R E N
kgr vorige week.
500 kgr
WULK:
Z O E T W A T E R : 10.750 kgr tegen 23.150
277.850 kgr
kgr.
F R I G O ’S: 72.600 kgr (25.000 kgr zee
M O S S E L E N - S C H A A L D E R E N : 107.150
vis).
kgr tegen 95.550 kgr.
I N V O E R : 37.300 kgr, waarvan:
W U L K : 1.800 kgr tegen 2.300 kgr.
zeevis 20.400 kgr
M A R K T VAN V R IJD A G 8-12-1950
zoetwater 400 kgr
mosselen 16.500 kgr
Levendige markt. Meer aanvoer dan
vorige dagen. 331 ton, tegen 277 ton don
DE PRIJZEN
derdag en 307 ton vorige vrijdag. Hier
260 240
200
Bnoek
door daling der prijzen.
140 120
80
O V E R W E G E N D E S O O R T E N : haring, Kabeljauw
320 300
Garnaal
250
wijting, zeezalm.
350 320
280
S T I J G I N G V O O R : scharretjes, zeedui Kreeftjes
185 150
Ingelegde visfilets
100
vel, trawlmakreel, tong.
150
180 170
D A L I N G V O O R : griet, zeepaling, zee- Vlaswijting
170 160
150
brasem, haring, wijting, rog, knorhaan, Tongschar
280 230
Bevr. Zeeduivel
150
roobaard.
180 170
Hondshaai
160
F R I G O ’S : 30 à 40 ton.
220 210
200
A A N V O E R : per schip: 331 ton — gros- Snoekbaars
Verse Zalm
800 1000 900
sisten: 25 ton.
700 600
Bevr. Zalm
400
De aanvoer der schepen :
400 330
Tong
!
250
P E R S P O O R : Noord:
81 ton

M A R K T P R IJ Z E N

Voor
SCHRIJF- en R E K E N M A C H I N E S
koopt U best bij

Gem.
p rijs Als ge langs de Westkust reist vergeet
140 dan niet L E K K E R E P A L I N G te gaan eten
140
210 in het H O T E L D E L ’Y S E R (rechtover de
420 IJzerenbrug) te Nieuwpoort.
(516)
320

5)e ma^dtpxijzeti te Slaûjô
W E E K VAN 30-11 T O T 6-12-1950

ZOEKLICHTJES

Ook de O.IOI
gestrand
B ij het ter perse gaan vernemen we nog
dat de 0.101 van reder J. Geselle hedennacht
ter hoogte van Grevelingen gestrand is.
Naar men meldt zit het schip zeer hoog,
zodat het niet veiliger kan liggen.
Men zal echter een nieuwe sp rin g tij moe
ten afwachten om het weder vlot te k r ij
gen.

eigenaars zelf aan boord waren geplaatst.
Deze jongens
waren
trouwens niet
vreemd aan de visserii doch ze kenden
slechts de sardienvisserij.

DE IJSLAN D VISSER IJ
O m hogervermelde redenen werd de
haringvisserij dus een fameuse tegenval
ler. Eens de haringcampagne achter de
rug vatte m en het plan op op IJsland te
varen. Vanuit Oostende stelde m en voor
de aangevoerde vis te fileteren, te vrie
zen en naar Israël te sturen. Bepaalde
soorten die niet geschikt waren zouden
in de markt worden verkocht en met de
tegenwaarde daarvan zop ijle winterharing worden ingezouten, vervroren, enz....
Daar de Belgische Hogere Overheid na
protest van de reders echter niet zeer ge
neigd scheen deze transactie goed te keu
ren werd voor aanvang van de eerste
IJslandvaart aan kapitein Fré Vanderwal gezegd dat het best mogelijk was dat
hij tijdens ds reis opdracht zou krijgen
in Engeland te gaan markten en dat hij
zijn bemanning daarvan diende op de
hoogte te brengen. Achteraf is gebleken
dat Kapitein Vanderwal dit niet heeft
gedaan.
De Ezra liet achteraf weten, dat ze op
de voorgestelde transactie niet kon in
gaan gezien de ijle haring haar minder
interesseerde en daar ook de Belgische
Overheid geen goedkeuring gaf gezien
mogelijke moeilijkheden op de Belgische
markt, werd aan schipper Vanderwal in
derdaad opdracht gegeven de vangst te
Aberdeen te landen.

MOEILIJKHEDEN TE ABERDEEN
Het valt niet moeilijk te begrijpen dat
de bemanning volledig verrast was door
dit bevel. Andere factoren waaronder
slechte vangst, deden daar nog een
schepje bij.
Bij aankomst te Aberdeen ontstonden
eerst moeilijkheden door het feit dat de
bemanning meende dat de rederij con
tractbreuk had gepleegd door de verkoop
te Aberdeen te hebben bevolen. Een ge
deelte van de bemanning weigerde nog
verder te varen en ging bij de Belgische
Consul klacht neerleggen. Vanderwal
belde Oostende op en verklaarde dat gans
de bemanning weigerde te varen en dat
ze daarenboven niet konden aannemen
dat de Israëlitische bemanning aan wal
mocht gaan en in het zeemanshuis kon
verblijven terwijl zii aan boord moesten
blijven. Dit was nochtans heel begrijpe
lijk daar de Israëlieten afhingen van de
Co. Ezra terwijl de Belgische zeelieden
in dienst stonden van een Belgische re
-- --- -derij.
■
—■
—
Toen de vertegenwoordiger van de Ezra
in
Engeland
ter plaatse verscheen
maakte deze korte metten met het geval,
monsterde gans de Belgische bemanning
af en verplichte hen aan wal te gaan.

NIEUWE MOEILIIKHEDEN TE
OOSTENDE
Aldus was de Oostende rederij Brunet en
Co verplicht de Belgische bemanning van de
«Shulamit» naar België terug te roepen. Hier
ontstonden dan nieuwe m oeilijkheden die aan
leiding hebben gegeven tot het schrijven van
dit artikel. Het bleek immers dat de schipper
z ijn schip verlaten had zonder détail van in
ventaris over te geven zodat o.m. niets bekend
was over de voorraad cigaretten. Verder legde
schipper Vanderwal geen détail voor van de
gelande vis. Deze beide factoren, noodzakelijk
bij de afrekening en uitbetaling van de lo
nen, ontbraken dus en zo kon de rederij er
niet aan denken de afrekening te voldoen.
In een ve rklarin g aan een journalist zegt
schipper Vanderwal dat de prijzen in Enge
land zeer laag waren en niet lonend voor zijn
bemanning, daar waar h ij en de bemanning
wel wisten dat deze prijzen geen rol speelden
daar de uitbetaling, volgens overeenkomst, zou
geschieden o;) basis van de prijzen in de vis
m ijn te Oostende, op dezelfde dag van de ver
koop in Engeland.
Door de nalatigheid van de schipper kon
volgens de rederij tot op heden niemand uit
betaald worden en zo komt het, dat vele huis
vrouwen nu nog op hun centen moeten wach
ten.
Een regeling zal niet lang meer uitblijven
daar de rederij naar Aberdeen heeft geschre
ven om ten spoedigste in bezit te worden gestld van de détail van de verkoop. Aberdeen
heeft verwezen naar het bureel te Londen van
w aaruit nu spoedig antwoord wordt verwacht.

DE ” ZIPORA ”
Onder bevel van de 31-jarige schipper Emiel
Rouzee is de «Zipora» op 2 November voor
een eerste reis naar IJsla n d uit Oostende ver
trokken. De bemanning bestond eveneens uit
19 koppen en 8 Israëlitische jonge vissers.
Eerst werd koers gezet naar Methyl om kolen
te bunkeren. Onderweg werd echter vastge
steld dat het schip geen voldoende stoom kon
maken. Van Methyl is de «Zipora» naar Aber
deen vertrokken alwaar het nu nog ligt voor
een onderzoek van de ketels.
Ondertussen is de bemanning Rouzee over
gegaan op de «Shum alit» en met dit vaartuitf
naar IJslan d vertrokken. Na de vangst geland
te hebben in Engeland mag het vaartuig spoe
dig te Oostende verwacht worden.

CONCLUSIE
We menen de zaken op punt te hebben gezet
en enkele fameuse kwakkels te hebben neer
gehaald. Het staat vast dat het in uitbating'
nemen van deze twee Israëlitische eenheden de
Belgische zeevisserij geen centiem schade
heeft berokkend, wel integendeel ! E r is geen
sprake van dat «Joden» hier het werk van
Belgische vissers uit. de handen nemen, gezien
zij niet werken in België, doch wel op een
vaartuig, voerend de vlag van hun eigen land.
E r is geen sprake van, dat de aanvoer van deze
beide schepen m oeilijkheden zal berokkenen
op onze onverzadigde markt !
Het mag gezegd dat de Rederij Brunet de
zaken ju ist heeft gezien en zelf trouwens borg
stond voor de v rijw a rin g van het eigen natio
naal b ed rijf. Dank zij het in de vaart brengen
van de «Shulamit» en de «Zipora» werd werk
bezorgd aan 36 vissers, aan vislossers, visbewerkers, vervoerders, enz... terw ijl niemand
er van schade heeft geleden. Indien geen Bel
gische firm a de zaak had aangepakt zouden
anderen er flu ks mee lopen zijn gegaan. En
dan zouden we weer hetzelfde liedje hebben
moten horen dat we reeds zo vaak hebben ge
hoord : «onze Belgische firm a’s hebben weer
eens de gelegenheid laten voorbijgaan...»
ZORG

N U

REEDS

voor het drukken van U w Kerst- en
Nieuwjaarswensen, opdat U tijdig be
diend zou worden! K o m dus vandaag nog
naar onze drukkerij met U w bestelling.

H E T N I E U W VISSERIJBLAD.
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V IS S E R U N IE U W S
MINISTER VAN HET ZEEWEZEN
STELT PERSOONLiJK EEN
ONDERZOEK IN BETREFFENDE HET
HAVENVERKEER IN DUINKERKE

U IT

De K a m e r van Koophandel van Duin
kerke vergaderde verleden week en werd
gemachtigd een bestelling te doen van 12
electrische kranen. Eveneens werd een
administratieve toelating verleend tot de
aankoop van een vlottende graanzuiger.
Verder werden schikkingen getroffen tot
regeling van het vervoer van visserijpro
ducten en andere.

DE ” PIERRE MENE ” TERUG VAN
EEN BEVREDIGENDE REIS
Te Grevelingen m ag m en toch van een
bevredigende periode spreken voor de vis
serij. D e kustvisserij kon wel i* waar,
ten gevolge van de zeer slechte weersom
standigheden in de laatste dagen, geen
grote kwantiteit aan wal brengen. Dit
heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op
de visprijzen, die tamelijk hoog waren.
Aldus konden de kleine reders eens een
gelukkig bedrag in h un boeken schrij
ven. M e n kende zo pas een korte opflak
kering en alweer doet het gerucht de
ronde, dat m en vis van het buitenland
verwacht. Dit werd aan de vissers mede
gedeeld door de afslagers, die regelmatig
vis naar de Hallen van Parijs zende.n
De grootste treiler van Grevelingen is
na een reis van 12 dagen terug met een
vangst van ongeveer 5000 kgr, waaronder
3 ton tongen en 2 ton tarbot, wijting en
andere.
Het vaartuig is 24 uur na het lossen
terug naar zee gevaren.

VAARTUIGEN ZOEKEN KALES OP
IN DE STORM
Over het Kanaal en de Noordzee
woedde verleden week een hevige storm.
Talrijke vaartuigen zochten een rust
plaats in de Noord-Franse haven Kale-;.
Men bemerkte vissersvaartuigen uit Bel
gië van de haven van Nieuwpoort en
Oostende. Het witte Engelse vaartuig
«Sir Lancelot» van het Ministerie van
Visserij en Landbouw had een onderko
men gezocht te Kales, nadat het schip
gedurende een expectiereis op de vlsserijgronden door de orkaan werd verrast

EEN VISSERSVAARTUIG SLAAT OP
DE DIJK TE BOULOGNE TE PLETTER
SLECHTS ZES OPVARENDEN
GERED
In de nationale pers en m het buiten
land verschenen berichten over het ver
gaan van hei vissersvaartuig «NotreDame de Peyragudes», dat op de rotsach
tige dijk te Boulogne te pletter is gelo
pen. Er woedde een hevige storm en het
vaartuig was stuurloos ingevolge defect
aan de motor.
Van de zestien opvarenden werden zes
leden gered, dank zij bijna onmenselijke
inspanningen.
In korte tijd is dit nu de tweede ramp,
die op bijna authentieke wijze gebeurt.
Het is nu weeral gebleken welke ver

G R E N Z E N

F R A N K R IJ K

antwoordelijkheid de maritieme Over
heid bij zulke gebeurtenissen draagt.
Onlangs maakten we kond, dat een h a
ven zoals Boulogne niet over een red
dingsboot beschikt. Inderdaad is het,
niettegenstaande het geweldige onweder,
weer gebleken dat èen reddingsboot hier
een paar mensenlevens kon gered hebbtn. Treurig feit in d© moderne twin
tigste eeuw.
Intussen is de Boulonese vissersfamilie
weer tien van haar beste zonen kwijt.
Ook in Frankrijk wordt het visje duur
betaald.

D hr Deferre, Minister van het Zeewe
zen, zal op 28 December as. te Duinkerke
aanwezig zijn om het voorzitterschip
waar te nem en van het banket, dat ter
gelegenheid van het van stapellopen van
de «Purfina-Angleterre» zal gehouden
worden.
De minister zal eveneens een bezoek
brengen aan de haveninstellingen en zal
bijzonder het'havenverkeer onderzoeken.
Hij zal de suggesties van de koopvaardij
MIJN GESIGNALEERD
en zeevisserij met de meeste welwil
O
p
5
November werd door de Zeevis
lendheid aanhoren om er desnoods een
serij dienst van Fécamp een drijvende
passend gevolg aan te geven.
mijn gesignaleerd te 10.25 uur op 50°19’
Noord en 0°52’ Oost.
DE KAMER VAN KOOPHANDEL

TREFT BELANGRIJKE
BESLISSINGEN

D E

DE ONDERZOEKSRAAD VOOR DE
ZEEVAART VEROORDEELT EEN
SCHIPPER TOT 15 DACEN GEVANG

zonk het garnaalvissersvaartuig.
De drenkelingen konden zich moeilijk
nog gered hebben, gezien zij te ver van
de kust verwijderd waren en de storm in
alle hevigheid woedde.
D e bemanning van de «L ’Oiseau» dient
om haar moedig optreden geloofd. Het
verdwenen
motorvissersvaartuig bete
kent voor de reder een felle financiële
deuk.

D e Onderzoeksraad voor de Zeevaart
van Boulogne heeft de schipper van de
treiler «Mont-Cassel» veroordeeld, tot een
gevangenisstraf van 15 dagen voorwaar
delijk en 30.p00 fr. schadevergoeding. De
KUSTNIEUWTJES
«Mont-Cassel» heeft de «Aiglon» ter
KREDIETEN
VOOR DE
hoogte van de Sandette-bank gedurende
KUSTVISSERIJ INGETROKKEN
de visvangst aangevaren. De R a ad vond
In verband met de financiële noodtoe
de schipper van het aanvarende vaartuig
stand van het L an d heeft de minister
schuldig.
van Financiën van Schleswig-Holstein
voorlopig de kredieten voor de kustvis
OM GEEN HULP TE HEBBEN
serij, ten bedrage van 400.000 D M ., inge
GEBODEN... 25.000 FR. BOETE
trokken. Ook schijnt het, dat de lenin
O p de rol van dezelfde Onderzoeksraad gen, toegestaan voor het bouwen van
stond eyeneens de zaak ten laste van de kustvissersvaartuigen voor een bedrag
reder van het vissersvaartuig «Côte d ’ van in totaal 1,5 millioen D M , zouden
Argent», dat op 9 December 1949 in een vernietigd worden. Door het wegvallen
hevig stormweder losraakte en al drij van de kredieten en ds leningen staan
vende zonk ter hoogte van het sleepbo- vele bedrijven, wiens vaartuigen drin
tenhuis.
gend hersteld en nagezien moeten wor
Het vaartuig bleef in deze positie ge den, voor grote moeilijkheden.
durende anderhalve m aand, zonder dat
de reder maatregelen trof om het te
NIEUWE STOOMTREILERS TE
bergen.
BREMERHAVEN
Eveneens verscheen vóór de Raad de
Voor rekening van de rederij F. Busse
schipper van het vaartuig «Notre-Dameliep op de Rickmerswerven te Bremerha
de-Boulogne» om geen hulp te hebben ge ven de 660 B R T metende stoomtreiler
boden bij het drijvende schip.
«Friedrich Busse» van stapel. Het schip,
In deze beide zaken sprak de R aad
dat een laadvermogen van meer d an 5000
volgende straffen uit: 60.000 fr. boete
bennen heeft, zal waarschijnlijk in het
aan de reder van het vaartuig «Côte d ’
begin van 1951 in de vaart gebracht wor
Argent» wegens nalatigheid en 30.000 fr.
den. De «Friedrich Busse» is het laatste
aan de schipper van de «N. D. de Bou
schip van de reeks geheel gelaste een
logne».
heden, die op de Rickmerswerven besteld
waren.
BRAND OP EEN SCHEEPSWERF TE Anderzijds liep op de Seebeckwerven.
DIEPPE
eveneens te Bremerhaven, de 400 B R T
Er is vuur ontstaan op een bekende grote stoomtreiler «Elbe» van stapel, voor
scheepswerf te Dieppe. Algemeen wordt rekening van de rederij Hussm an en
aangenomen dat dit aan een kortsluiting H a h n uit Cuxhaven. Bij een laadvermo
in de electrische cabine toe te schrijven gen van 3300 bennen kan het schip een
is. Het personeel van de nabije en eigen snelheid van 12 knopen ontwikkelen. D e
lijke werf konden het vuur blussen. Er «Elbe» zal na aflevering het tweede
is voor ruim 400.000 frank schade.
schip der rederij zijn, die tijdens de oor
log vijf schepen verloor.

FRANS VAARTUIG DOOR BELGEN
GEKOCHT

VERZEKERINGSBEDROG

Voor de onderzoeksraad voor de Zee
vaart te Bremerhaven werd het geval
behandeld van het zinken van de «Me
mel». Het schip was op 9 Oogst op weg
van Kiel naar Heiligenhafen en zonk. De
stuurman gaf ondertussen toe, dat hij
het schip door het openen van het ven
TE LORIENT IS EEN
tiel tot zinken had gebracht. De kapitein
GARNAALVISSERSVAARTUIG
was blijkbaar op de hoogte van dit ge
GEZONKEN
val. Deze, die aangehouden is, loochent
DE OPVARENDEN GERED
nog steeds op de hoogte te zijn geweest.
Het motorvaartuig «Louis-Paul» van Blijkbaar is dit hier een geval om de
Kerioch, reder-schipper Le Foch Jean- verzekering in het ootje te nemen. De
Marie, is ter hoogte van K a a p Talud, ten «Memel» was verzekerd voor 40.000 D M .
gevolge van een lek, gezonken.
KOTTER ONTVOERD
Gelukkig was op dit ogenblik het vis
sersvaartuig « L ’Oiseau» in de omgeving
De «Swanhild», een kotter uit C u xh a
en kon de vier opvarenden redden. ven, werd enkele tijd geleden door drie
Slechts vijf minuten nadat de bem an jongelingen van 17 tot 19 jaar uit het
ningsleden van de «Louis-lPaul» aan havengebied van Cuxhaven ontvoerd.
boord van het reddende schip waren, Deze drie wilden met het vaartuig naar
Te Caen werd het vissersvaartuig
« L ’Hadrumète», dat sinds enige tijd uit
de zeevaart genomen werd, gesloopt. Het
vaartuig zal door een Belgische Hout
firma gekocht worden.
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Opnieuw be
werkt door
E.

SANDERS

fö e S,câeep,ô,jan g en
Onmiddellijk hadden zij die herkend.
«Massa Legros’ Stellig en wis ! fluis
terde de neger, en tegelijkertijd gaf hij
zijn beide makkers een wenk, dat zij
moesten zwijgen. Mët nog meer aandacht
luisterde het drietal thans naar ’t geen
er in hun nabijheid werd verhandeld.
«Een dode ? E n wie dan ?» vroeg een
andere stem.
«De 1er,» zei een derde. «Kijk maar ;
ze hebben hem van kant gemaakt. —
Het mes steekt nog in de wonde. Hij is
vermoord !»
«’t Is zijn eigen mes. Ik ken het wel,
want vroeger was het van mij. Kijk
maar; zijn n aam staat op ’t heft. De dag,
dat hij het mes van mij kocht, grifte hij
die er op.»
Er volgde een ogenblik stilte, alsof m en
bezig was n a te gaan of dit met de waar
EEN O N D E R Z O E K
Nog stonden Sneeuwballetje, Ben en heid overeenkwam.
«’t Is zo,» hoorden de m a n n e n op de
William aandachtig op de walvis te luis
teren, toen zij eensklaps een grove stem walvis vervolgens zeggen.
hoorden.
«Hij heeft zich zelf van kant gemaakt.
«Hola ! Jongens, kijk eens hier ! W e — Hij heeft zich te kort gedaan !»
hebben een dode aan boord.»
schreeuwde een stem op bevelende toon.
Geen enkele stem had op de schipbreu
«Dat verwondert mij niet,» hernam een
kelingen van de «Catamaran» zulk een ander. «Hij heeft er zeker liever dadelijk
ontzettende uitwerking kunnen hebben uit willen zijn. Hij wist, dat de dood hem

het buitenland. Onderweg kregen zij ech
ter gebrek aan water en aan brandstof,
zodat zij moesten ankeren. De «Albinos»,
een kotter uit Glueckstadt, bracht de drie
avonturiers en de «Swanhild» terug naar
Cuxhaven. Ze zullen zich voor het ge
recht te verantwoorden hebben. Het
mooiste van de zaak is, dat een der drie
knapen een pleegkind van de kapitein
van de «Swanhild» is.

EERSTE VERSE VIS LEVERING UIT
IJSLAND
O p de vismarkt van Cuxhaven los+e op
25 November jl. de eerste IJslandse trei
ler 4000 bennen verse vis. Het; was de
eerste levering, waarmede IJsland pogen
wil, het met de Bondsregering afgeslo
ten leveringsverdrag nu toch nog n a te
leven. M en rekent op de aankomst van
verdere 10 ladingen, die tot 15 December
moeten aangevoerd worden.

DE VISSERSHAVEN VAN
HAMBURG-ALTONA GROEIT...
In de vissershaven van Hamburg-Al
tona wordt rustig verder gewerkt aan het
bouwen van de verkoopshallen, der verpakkingsruimen, van de laadkaai, enz.
Reeds nu kan m en zich een beeld vormen
van de nieuwe en geheel moderne vis
sershaven instellingen. De laatste 50 m e
ter der nieuwe verkoopshallen worden
afgewerkt.

VIER SCHEPEN VERLENGD OP DE
SSEGFRIEDWERF TE
ECKERNFOERDE
Tijdens het afgelopen jaar werden vier
kotters verlengd op deze werven. De
vierde verliet kortelings de werven. De
vroegere lengte werd van 13,5 m. op 16
meter gebracht. Het laadvermogen der
schepen werd daardoor gevoelig ver
hoogd. Bovendien bekwamen ze sterkere
motoren. Bij verdere drie schepen werd
de lengte ongeveer 1,5 m. verhoogd. 57
personen werken op deze werven.

GOEDE HARINGVANGSTEN
Uit H usum meldt men, dat de haring
vangsten aldaar als goed kunnen be
stempeld worden. Verschillende vissers
hebben in de laatste dagen ladingen van
1250 tot 3000 kgr binnengebracht, in één
nacht gevangen. Er zijn echter nog
steeds moeilijkheden met de afzet en
grote hoeveelheden der vangsten gaan
naar de vismeelfabrieken.

EEN FONDS VOOR DE DEENSE
VISSERIJ
Zoals reeds gemeld gaat van 7 tot 16
Juli as. in F.rederikshavn een Deense vis
serijfoor door. Naar thans bekend ge
maakt werd, zullen al de ingangsgelden
in h un geheel gestort worden in een
fonds voor de Deense visserij. Over het
gebruik van deze gelden zal het bestuur
der foor verder beslissen. Ter zelfder tijd
werd besloten dat de visserijfoor1elk jaar
in een andere stad, die de visserij aan
belangt, zal gehouden worden.

NIEUWE TREILERS
Tw ee motortreilers werden aan een
Duitse werf door een Noorse m aat
schappij besteld. De vaartuigen moeten
binnen tien m aanden geleverd worden.
Deze vaartuigen zullen 350 To n gezou
ten vis moeten kunnen vervoeren. Er is
een vismeelinstallatie aan boord. De
snelheid zal 13 knopen bereiken.

Yerseke, 9 December 1950

DE O E ST E R V E R ZE N D IN G OVER
N O V E M B c R 1950
Schreven we reeds eerder dat Novem
ber de gewone inzinking te zien gaf (wat
niets behoefde te betekenen), nu we de
officiule (en dus juiste!) cijfers onder
de ogen kregen, blijkt dat de afgelopen
m aan d niet alleen een gewone daling te
genover andere m aanden te zien geeft,
doch dat een ongewone en zelfs nogal
gevoelige achteruitgang te constateren
'valt tegenover November 1949. W e laten
de cijfers volgen, niet alleen van Novem
ber 1950 doch ook die van gelijke m aand
1949. Nederland dan n a m af in 1950 :
200.054, maar in Nov. 1949: 264.440; Bel
gië in 1950: 1.706.430, in 1949: 1.921.698,
Duitsland: 169.762 in 1950 en in 1949:
264.810; Engeland in 1950: 71.000, in 1949:
296.500 stuks. Andere landen in 1950 :
10.624, in 1949: 39.658. In totaal in No
vember 1950 verzonden: 2.173.870, doch
in 1949 in totaal: 2.787.106 stuks. Een ver
schil, als we goed hebben gerekend, van
613.236 oesters. R u im een half millioen
dus. Dit verschil is te groot om geen bij
zondere oorzaken of redenen te hebben.
Dat die inderdaad bestaan is zonder
meer te aanvaarden, doch ze aan te wij
zen of te noemen lijkt ons als eigenlijke
buitenstaanders niet zo gemakkelijk. W e
wendden ons dus tot een insider en die
meende vooral te moeten wijzen als een
der voornaamste oorzaken op het niet
in voldoende mate voorhanden zijn van
vijf en zes nullen. De grootste soorten
dus. O p een vraag of een oesterliefheb
ber, die geen vijf of zes nullen kan be
komen, dan geen genoegen neemt met
laat ons zeggen vier nullen, werd ons ge
antwoord dat zeer veel afnemers, die ge
woon zijn met de grootste soorten te wer
ken, veelal geen kleinere willen of kun
nen gebruiken. O m nu te weten welke
waarde deze redenering heeft, zouden
ons de cijfers bekend moeten zijn van
de verzonden 5 en 6 nullen, zowel in
November 1949 als die in de vorige m aand
van dit jaar. Aangezien we die cijfers
niet ter beschikking hebben, blijft het
zeker voor ons gissen, al nemen we zeer
gaarne aan, dat het niet voldoende aan
wezig zijn van de grootste soorten nadeel
in de verzending gaf. Verder werd nog
gewezen op de invoer van uit Denemar-

V O O R U W OESTERS,
L E V E N D E KREEFTEN

LANGOUSTEN EN
ZALM

ken, vooral van 6 nullen. Ook dit klinkt
aannemelijk, gedachtig ’t spreekwoord :
«Alle haagjes 'schutten wind». Dat mis
schien nog andere factoren zich gelden
doen is met ’t geen boven werd gezegd
niet uitgesloten. De laatste prijsverho
ging kan nog niet van invloed zijn ge
weest in November daar die pas per 1 D e 
cember inging. Zouden die factoren, die
we nu nog niet kennen doch als best be
staanbaar achten, werkelijk van enig
aanbelang zijn, dan zullen we er wel
meer gevolgen van zien.

N O G STEEDS ALLE PANNEN NIET
BINNEN
Zo lezen we in ons plaatselijk blad.
Dit bericht verraste ons bepaald. W e
dachten dat reeds alles veilig en wel was
opgeborgen, doch nu blijkt dat nog steeds
ongeveer 100.000 stuks aangeslagen pan
nen «buiten» liggen. W a t wil zeggen op
ongeschikte plaatsen om de winter er
over te laten gaan. Al is het op het to
taal kwantum, dat naar we menen dit
jaar 4 millioen bedroeg, slechts een op
veertig, toch vertegenwoordigen 100.000
tamelijk goed aangeslagen pannen een
te grote waarde om strenge vorst en
ijsgang op die onveilige plaatsen te ris
keren. De voornaamste reden van deze
vertraagde binnenbrenging is wel het
vele ruwe weder der laatste weken, dat
als gevolg had slechte ebben dus weinig
gelegenheid tot werken op de laagste
plaatsen. O n s bericht voegt er aan toe,
dat het over ’t algemeen wel gewenst is
de pannen in November binnen te halen.
Wij voor ons hebben al eens gedacht:
«Waarom begint m en niet met binnen
brengen van de pannen als de groeitijd
voorbij is, die toch reeds lang voor No
vember ten einde is?». Voor de verkoop
van bakkengoed nog steeds geen gele
genheid. ’t Is vervelend voor de betrok
kenen, maar ’t is eenmaal niet anders.
E n hiermee is ’t voornaamste, wat van
de oesters te zeggen valt, wel weergege
ven dunkt ons. Èn tappen we hiervan
over op iets anders en we sttllen de
vraag :

HO E G A A T HET M ET DE
BLIiEK VISSER IJ?
Het berichtje', dat we dienaangaande
lazen in ons streekblad, vermeldt dat
noch op de Waddenzee, noch op de
Zeeuwse Stromen veel werd gevangen,
’t R u w e weder belette ’t vissen verschel
dene dagen.

O N G E K E N D H O G E W U L K P R IJZ E N

BEVROREN

Door de zeer schaarse aanvoer van dit
Oesterputten
schelpdier stegen de prijzen om tot f.
2.25 per kgr. Een prijs, die we nooit eer
der vermeld zagen. Dat de aanvoer zo
gering is, vindt voor een niet gering
deel zijn reden in het vrijwel niet meer
vissen op de mosselbanken. D e consumpOostende
tie-mosselen zijn allemaal dood en ’t
zijn n o g ‘ slechts enkelen, die begonnen
EEN K W A L IT E IT :
met schoonmaken der mosselpercelen.
DE BESTE
V a n de oesterbanken kw am en nooit veel
wulken en dan was daar nog een soort,
T ELEFO ON
O O S T E N D E 71121
de zogenaamde «groene», die nooit ge
wild was en bij voldoende aanvoer van
«gele» onverkoopbaar was. M aar de af
te vissen percelen ziin de laatste jaren
K R I S
door verschillende redenen zeer in a a n 
tal en in totale oppervlakte verminderd.
D UITSLAND
Vanzelfsprekend worden de nog beviste
banken vrijwel ieder jaar zo schoon ge
— Aanvang December waren in totaal 44 vist, dat dit nadelig werd vcor de wulkoude en niet renderende schepen uit de stand.
vaart genomen. Te Bremerhaven liggen
REST N O G DE
19 schepen stil, H am burg telt er 16 en
Cuxhaven 9. Zoals m en ziet is het aan
M O S S E LA A N G E LE G E N H E D E N
tal opgelegde schepen tijdens de m aand
D e handel met Frankrijk kw am nog
November sterk toegenomen.
steeds niet op gang. Tot voor enige we
— Tijdens onderhandelingen in Oslo ken ging die nog, zij het in gematigd
wordt het vraagstuk van het aanleggen tempo, door al was het dan ook niet
van Duitse vissersvaartuigen in Noorwe van uit Duitsland en Denemarken inge
gen besproken. Tevens wisselt m en er voerde mosselen. Toch gaf dit nog steeds
van gedachten over het bunkeren en het zoveel werk dat vrijwel van geen werk
aanschaffen van levensmiddelen. M en loosheid moest of kon worden gewaagd.
verwacht van Duitse zijde gunstige ge Nu ’t stilliggen van de verzending blijft
volgen van deze onderhandelingen.
duren, komt het tot ontslag van werklie— Nog steeds blijft het eiland Helgoland dên. Naar ons plaatselijk blad do?e we
dienen als doelwit van de bomm enwer ten zijn er nu reeds 60 werklozen. Fn
pers van R A F . Zoals we reeds voor en daarbij zal ’t niet blijven voorziet cns
kele weken schreven gaan van overal in blad. Tot nog toe konden allen te werk
Duitsland stemmen op om de vrijgave worden gesteld bij de D .U .W . (Dierst
van het eiland voor de vissers te beko tot uitvoering van werken). Een sennmen. N u heeft weer de Hamburgse ge overheidsinstelling, m enen we, die er mee
meenteraad deze toestand betreurd, o m  is belast om productieve werkobjecten
dat het eiland in plaats van vredesopga- op te zoeken, die door ongeschoolde (en
ven te dienen, een voorwerp van moed vanzelf ook door geschoolde) krachten
willige vernieling wordt. De Senaat van kunnen worden uitgevoerd, ’t Is te hopen
Ham burg zal het nu nog eens proberen (en niet alleen in ’t belang van de werk
de Britse overheden te overtuigen van de lozen), dat in de slechte gang van zaken
dringende noodzaak het eiland weer aan spoedig een verandering ten goede zal
de vissersbevolking terug te geven.
kunnen worden aangewezen.

HALEWYCK & Co

- KRAS

BRUNET & C o
O O S T E N D E
Tal. 7 1 . 3 1 9 — Telegr. «Compas»
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Eén woord, één enkele kreet slechts
kon mogelijk voldoende zijn om hen te
redden : — toch hielden zij zich in. De
voorzichtigheid behield de overhand.
«Bovendien, als het de walvisvaarder
is, komt hij ongetwijfeld naar de potvis
zoeken,» dachten de zeelieden. «Een dier,
dat een honderdtal vaten traan geeft, is
een veel te belangrijke vangst om die op
te geven. Zijn het de vissers werkelijk,
dan kan het niet anders of ze hebben
zich vast voorgenomen het dier op te
zoeken, al moeten zij daaraan nog zo.veel tijd en nog zoveel moeite besteden.
Voordat zij verder zeilen, zullen zij dus
wachten tot de mist is opgetrokken; en
dan weten wij tegelijkertijd waaraan wij
ons hebben te houden.»

ENGELSE TREILER AAN DE GROND
GELOPEN

D U I T S L A N D

Diesel
m otoren

Nr 38

De treiler «Lombard» van Grimsby
werd verplicht terug naar zijn thuisha
ven te varen uit oorzaak van een gebro
ken schroef. Hij werd op sleeptouw ge
nom en door de treiler Sturton.

De treiler «Northern Prince» van
Grimsby liep aan de grond aan Binks
Sands ter hoogte van Spurn Point. De
NIET TE BOULOGNE MAAR WEL TE schipper dacht niet, dat het vaartuig
CROIX IS ER EEN REDDINGBOOT in gevaar was. Een sleepboot was nodig
om hem los te krijgen. Het vaartuig was
Croix, een kleine kustplaats nabij Lo op weg naar de Islandse visgronden.
rient, Jieeft onlangs een reddingsboot
gekregen. Het voorbeeld komt bijgevolg
van de kleinen. Inderdaad is sedert 25 No
TREILER VOOR RUSLAND TE
vember de reddingboot «GrusssenheimWATER GELATEN
Alsace» aangekomen en zal vooralsnog
D e treiler «Amor», metende 700 B R T ,
ondergebracht worden in de marinebasis
van Kéroman, in afwachting dat een werd op een Zweedse werf te water gela
schuilplaats te Croix zal gebouwd wor ten voor rekening van de regering van
de Sovjet Unie.
den.

DEUTZ

Avonturen
roman van
Mayne Reid

EN G ELA N D
ENGELSE TREILER TERUG NAAR DE
HAVEN

Nr 229

van morgen wachtte.»
«En waarom moest hij denken, dat zijn
beurt was gekomen ?» vroeg een derde.
«Je vergeet, baasje, dat het gevecht
tussen Legros en hem nog niet was be
slist.»
«Neen, dat vergeet ik niet.»
«Welnu ? W a t wil je dan ?»
«D a n volgt daaruit nog niet, dat hij
zich als overwonnen moest beschouwen.
Integendeel, toen ’t gevecht was afge
broken, was hij in ’t voordeel. Pas op,
jongens ! Ze spelen hier een gemeen
spelletje me ons ! — Dat de 1er er om
koud is, staat vast, m aar dat hij zich
zelve van kant heeft gemakt, is nog zo
zeker niet. — W aaro m zou hij dat heb
ben gedaan ? Ik zeg je nogmaals, dat er
een moordenaar in ons midden is !»
«En wie beschuldig iij dan ?»
«Niemand. W ie iets gezien heeft moet
m aar spreken !»
Doch of het ontzettende dram a van
die nacht getuigen had gehad was niet
te zeggen, w ant niemand k w am ervoor
uit. Een doodse stdlte was al wat de
verdediger van de ongelukkige O ’Go rm an
ten antwoord kreeg.
«Kom , jongens ! Dat moet nu maar uit
zijn, hoor ! Ik heb honger als een haai.
Dat onderzoek zullen we wel later hou
den. Eerst een stukje eten. D aarn a zul
len wij de m an, die de moord heeft ge
pleegd, wel uitvinden,» schreeuwde een
stem, die in haar toon wel iets van de
stem van een jakhals had.
Niemand gaf op dat afschuwelijk voor
stel antwoord. Het langdurig gemompel,
dat volgde, had zijn ontstaan aan een
andere oorzaak te danken.

Spaanse treiler
gezonken
D e Spaanse treiler «Marmenxe» zonk
ter hoogte van de Spaanse kust n a in
botsing te zijn gekomen met een onbe
kend schip. De bemanning werd opgepikt door een Portugees vissersvaartuig.
«Een licht ! Een licht !» brulden een
tiental stemmen.
«Dat is hetzelfde licht, dat wij van
nacht hebben gezien — het vuur uit de
kombuis ! Geen honderd vademen van
ons af ligt een schip !»
«Schip ahoy ! Schip ahoy !»
«W aarom geef je voor de duivel geen
antwoord ?»
«Roeien ! Roeien, jongens — allemaal!
Die zeebonken slapen zeker ! — Schip
ahoy !»
In de betekenis dier woorden kon m en
zich niet vergissen. D e zeeman
en
Sneeuwballetje wisselden een wanhopige
blik en keerden zich om. Een heldere
vlam schoot uit de rug van de potvis
omhoog. Zij hadden het vuur vergeten.
Dit had hun verraden. Dat geschreeuw
van : Roeien ! was voor h un het teken,
dat zij werden vervolgd !

DE K A B E L G E K A P T
«Zij herwaarts komen, die struikrovers
van het grote vlot ! W a t wij doen moe
ten, massa Brace ? Als wij hier blijven,
zij ons stellig van kant maken !» fluis
terde Sneeuwballetje.
«Hier blijven zeg je ? Wel, dat in
eeuwigheid niet ! Vlug, William ! Terug
naar het vlot. W e hebben geen seconde
te verliezen. — Niet zo in de benauwd
heid zitten, Zwart jan ! Die «Catamaran»
zit stevig in elkander en heeft vaart ge
noeg, geloof ik. W e zullen ze nog onder
de vingers doorslippen.»
«Ik m a g ’t lijden, massa !» zei de ne
ger terwijl hij zich, evenals William reeds
vóór hem had gedaan, langs het touw
op het vlot liet glijden.

Z e e v is g r o o t h a n d e l
SP E C IA L IT E IT E N
VERSE,

G E Z O U T E N

B E V R O R E N

Het kabeltouw, dat het vaartuig met
de buikvin van de walvis verbond, kap
pen en het vlot met kracht afzetten,
was het werk van een ogenblik.
Schoon het tijdsverloop, waarin dat ge
schiedde, bijzonder kort was geweest,
was de mist, door de gloeiende stralen
der zbn opgezogen, gedeeltelijk verdwe
nen, zodat m en thans vrij ver voor zich
uit kon zien.
In de eerste plaats het karkas van de
walvis, die zich als een groot, zwart blok
uit de zee verhief; — vervolgens de «Ca
tamaran» en eindelijk, honderd vademen
daarachter,-het grote vlot met zijn be
m anning van ongeveer twintig bleke ver
magerde, op geraamten gelijkende we
zens, die, druk met de riemen, met het
zeil en het roer in de weer, allen blijk
baar over het zo onverwachte schouwspel
in hoge mate verbaasd schenen.
De verbazing van de bemanning van
’t kleine vlot was daarentegen slechts
bedroefd gering ; daar wist m en reeds,
waaraan m en zich had te houden. Het
door hen af geluisterde gesprék had hen
reeds gewaarschuwd. M a ar de voorma
lige equipage van de «Pandora» verdiepte
zich in gissingen naar het zoveel op het
hunne gelijkende vaartuig, dat zo eens
klaps was komen opdagen.
W ie konden de vier opvarenden zijn ?
Zij waren nog te ver van h «n verwijderd
en de dampkring was nog niet helder
genoeg, om hun gelaatstrekken met mo
gelijkheid te kunnen herkennen. W aren
het er niet meer dan twee geweest, dan
hadden zij kunnen denken, dat het Ben
en William waren, want die hadden ze
op een planken zien wegdrijven; maar de

en

H A R I N G

(2)

tonnen, de mast en het zeil waren vol
doende om hen in h un gissingen van ’t
spoor te brengen.
Toen de bemanning van ’t grote vlot
zag, dat de «Catamaran» op de vlucht
toog, viel het die bandieten dadelijk in,
dat de vier personen, die h un nabijheid
zozeer duchten, het een of ander kost
baar goed — mogelijk wel water ! — bij
zich hadden.
Zodra die gedachte bij hen was opg'e:
komen, deed zij bij die van dorst ver
smachtende schepsels zulk een begerig
heid ontstaan, dat allen zich op de rie
m en wierpen. Slechts één doel haaden
zij nu voor ogen — de menski inbalen,
die het middel bezaten, waardoor aan
hun ontzettend lijden een einde werd ge
maakt !

DE JACHT
Binnen een minuut of wat bevonden
zij zich in de nabijheid van de grote,
zwarte massa met het vuur, dat zulk een
hoopvolle verwachting bij hen had doen
opkomen, en zagen zij, 'dat die massa
een potvis was. Hoe die daar kw am be
grepen zij dadelijk. Een paar m a n stel
den voor daar te blijven omdat er voor
allen meer dan volop voedsel was te vin
den.
«Och. wat !» schreeuwde Legros. «Aan
eten hebben wij op dit ogenblik ge=>n ge
brek ! O p die walvis zullen wij wel geen
water behoeven te zoeken, terwijl de lui,
die daar aan de haal gaan, zeker water
hebben.
Die moeten wij dus na; en
hebben wij ze te pakken, dan kunnen
wij hier terugkomen.
[(Vervolgt)
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DE IJLE HARING AANVOER

en onze Export n aar D uitsland
In ons vorig num m er gaven we weer
welk bedrag aan vis en ijle haring België op heb punt staat naar Duitsland
te kunnen uitvoeren.
■Wij lezen hieromtrent in een Brugs
blad het volgende :
—
«Nu de eerste ijle haring van dit seizoen aan wal gebracht werd, is het niet
te verwonderen, dat zowel van de kant
der productie als van de kant der handelaren, alle ogen gericht zijn op de
exportmogelijkheden. Eenieder is er ten
ander van overtuigd, dat alléén de export van ijle-haring, deze vangst renderend kan maken. Wij mogen bijgevolg
veronderstellen dat al het mogelijke gedaan wordt om te kunnen uitvoeren,
hetzij in groep, hetzij afzonderlijk, naar
het enige buitenlands afzetgebied, nl.
West-Duitsland. Doch ook andere landen,
vooral Holland en Denemarken, zullen
zich niet zonder slag of stoot van de
Duitse markt laten verdringen door mogelijke concurrende (?) Belgen. Indien
echter de Belgische handelaars of exportgroepen met een minimum-winst tevreden zijn en mdien ook de onkosten niet
te hoog oplopen, bestaat er ongetwijfeld
veel kans, om de ijle-haringvangst m een
gunstige zin te zien evolueren, ten bate
van onze visserijnijverheid.
Niet alleen te Oostende is er activiteit waar te nem en voor de mogelijke
uitvoer, ook Zeebrugge bleef ditmaal niet
ten achter. D e woorden en het initiatief
van wijlen Heer Henri Debra, steeds indächtig: «om door gezamenlijke krachten
West-Duitsland ook voor de Zeebrugse
visnijverheid te winnen», werd door Zeevis^export V.E.V.O. steeds nagestreeft.
Sedert ruim 2 jaar werd er gewerkt om,
spijt veel moeite, tegenwerking en onbegrip, er toch toe te geraken, dit hob-

„(54)
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belig terrein effen te krijgen en de poorten te openen. De belangstelling voor
Zeebrugge, onder de Duitse importfirm a ’s is zelf zo groot geworden, dat een
delegatie van de voornaamste «Importkring» van Noord-West Duitsland en van
het Ruhrgebied, een bezoek bracht aan
de vissershaven en de installaties. Het
was de eerste maal dat deze mensen te
Zeebrugge kwam en, en wisten niet eens
dat Zeebrugge een vissershaven bezat,
Zij vonden werkelijk geen woorden om
hun verbazing uit te drukken nopens de
moderne en hygiënische vismijn, de
lengte en degelijkheid der kaaimuren,
het groot aantal goed uitgeruste vaartuigen (vooral voor ijle-haringvangst),
de heersende netheid in pakhuizen r-n
langs de kaaien, de gemakkeüjke ve-rzendingsmogelijkheden per spoor of anders. Zij waren uiterst tevreden, want
alles was voorhanden, om degelijk en
snel de grootst mogelijke bestellingen uit
te voeren».
Sommige mensen houden er aan veel
publiciteit te m aken rond deze kwestie,
W i j van onze ]jan^ hopen slechts dat
dltmaal de visser een prijs krijge welke
hem normaal toelaat van te bestaan,
^ j s y ^ V O export welke veel reklame
ze sjechts aan spotprijzen kopen, niettegenstaande al hun praat, dan is de visserij er eens temeer niet mee gebaat,
en staat er voor de reders maar een weg
open: zelf concurrent te worden voor de
export om de firma’s te verplichten be
tere prijzen te geven.
O p het ogenblik van het ter pers gaan
vernemen we tevens uit doorgaans welingelichte bron, dat de toegestane kredieten het echter niet vóór Januari zullen
mogelijk maken uit te voeren,
Wij lichten onze lezers verder in.
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Agentschap :
I* & R. Boydens
4, Velodroomstr
40,
Schipperstr
O O S T E N D E

MOTORS

VAARTUIGEN

O pgave van Aanvoer do or de Reders
Onlangs heeft de Zeevisseriidirectie bij
de Reders aangedrongen — E N Z U L K S
IN H U N E I G E N B E L A N G — opdat zij bij
hun visafslager Z O S P O E D I G M O G E L I J K
de H O E V E E L H E D E N E N D E S O O R T E N
vis, die voor de volgende week worden
verwacht zouden willen opgeven, met —
zo mogelijk — de dag dat h un schip
wordt verwacht, daar deze gegevens hun
invloed uitoefenen op de visinvoer uit
de vreemde.
Hieromtrent wordt vastgesteld dat aan
dit verzoek maar gedeeltelijk werd vol
daan en dat de inlichtingen, tot op he
den, slechts onvolledig en gebrekkig op
de daartoe aangeduide p;aats jn de vis-

O

De roepletters der Loodsboten nr 7 en
«LAAT MIJ M AAR Z W E R V E N »
8 (vroegere nrs 17 en 18 worden als volgt
door Fenand V A N D E N O E V E R
gewijzigd :
1) Loodsboot nr 7: O R B G (in vervan
Dit boek is het vervolg op het bekende
ging van O R B Q ).
«Brood uit het water», dat wij reeds
De aanbesteding voor de levering van
2) Loodsboot nr 8: O R B H (in vervan
verse of diep vervroren vis aan het leger ging van O R B R ) .
gaf als uitslag :
“ W a n d e la e r et su r
Frigorifrères du Littoral: 13,50 fr. per
kgr voor diepvervroren vis.
Het aanleggen van schepen
l'e a u ”
Fa. David: 16,95 fr. voor verse vis.
Fa. G . Madelein: 17 fr. voor diep ver
ie Hieuwpoorl
vroren vis.
December 1950 is verschenen. Ver
Fa. Gekiere: 21.30 fr. voor verse vis.
krijgbaar bij « N O O R D Z E E B O E K H A N 
De vreemde vaartuigen alsook deze D E L », 22, Vindictivelaan, Oostende.
welke in herstelling liggen, zouden voor W IJ LEZEN IN D IT N U M M E R
I n v o e r v o o r J a n u a r i '51 de duur van de herstelling of h u n ver Berichten — Les Navires — De katablijf in de Nieuwpoortse haven, aan de stroof van de «Ville de Liége» — Het
nieuwe kaai moeten gaan liggen, daar zout van die zee — Onze Zeevisserij.
v a s t g e s t e ld
de plaats in de vissershaven nog altijd Het treilvissen — Zeemacht: Ruim en van
wrakken — De Ark van Noach — V an
Zaterdag vergaderde het comité van de zeer beperkt is.
De directie van de vissershaven zou stuurboord tot bakboord — Een artikel
Invoer onder voorzitterschap van de heer
hier nuttige schikkingen kunnen nemen over François Musin — Internationaal
Biron, directeur van het Zeewezen.
D e Invoer voor de m aa n d Januari werd welke elkeen tevreden zou stellen, daar Zeilreglemênt — Kroniek van Antwerpen
m en anders naar Oostende zou gaan en de uitslagen van Hofstade.
vastgesteld op :
markten.
200 To n verse vis van Nederland
D e neringdoeners te Nieuwpoort heb
80 To n van Denemarken
ben het ’s winters niet breed, ’t Zou ook
30 T o n van Noorwegen
H a v e n b e w e g in g
voor hen welkom zijn.
5 To n van Zweden.

EXPERTISEN
(9)

V aa t w anneet een

Stw paqunda uaav Vi&aetfacuik
6 November, Boerinnenbond, V E L L E
TEM SE :
D e 30 aanwezigen met bestuurder en
voorzitster der Afdeling volgden met de
grootste aandacht de uiteenzetting. De
leden waren met vis totaal vreemd en
verbruikten er ook geen daar ze hem niet
vers konden aanschaffen. Er werd dan
ook gesteund op het voordeel dat m en
heeft wanneer m en de vis rechtstreeks
van de haven aankoopt. Nadien werden
alle bereidingen geproefd en uitstekend
gevonden.
8 November, Rijksmiddelbare School,
Familiale Afdeling, B L A N K E N B E R G E :
Enkele leraressen en 20 leerlingen der
Familiale Afdeling waren aanwezig bij
de voordracht. Hier was de vis natuurlijk levend vers te vinden, goed gekend
zowel wat de soorten als de bereidingen
betreft. Ze stelden de brochures zeer
op prijs en proefden als ware kenners,
9 November, Boerinnenbond, Klooster,
WACHTEBEKE :
De demonstratievoordracht werd gehouden' voor '50 aanwezigen allen uit
de landbouwersstand. D e gewone vissoorten waren hier wel bekend daar zij zich
elke week vis aanschaffen die de vishandelaars vérkochten: doch vele vissoorten die de handelaars niet aan de
m a n brachten waren dan ook minder of
helemaal niet bekend. Ze vonden de bereidingen uitstekend en de vissoorten
waarmee ze kennis maakten heel fijn,
lekker en goed van smaak.
10 November, Rijksmiddelbare School
voor Meisjes, Familiale Afdeling, DENDERMONDE :
Mevr. de Directrice, enkele leraressen
en de leerlingen der Familiale Afdeling
waren bij de voordracht tegenwoordig,
D e meisjes lusten niet graag vis en waren er niet fel voor te vinden. Het was
altijd dezelfde vis die thuis bereid werd.
Aarzelend werd tot het proeven der bereide schotels overgegaan; maar wanneer zij zulk een verscheidenheid in vissoorten zo fijn en aantrekkelijk opgediend zagen, waren dan ook de schotels
in een wip geledigd.
14 November, Cercle de Ménagères Ru
rales, S A U T I N :
D e aanwezigen kenden weinig van vis
en waren er niet zeer voor te vinden.
Ze hadden veel vooroordelen en beklaag
den er zich over niet aan verse vis te
kunnen geraken. Er werd na de demon
stratie tot het proeven overgegaan en
allen hebben het zich duchtig laten sma
ken. Tevens werd van de gelegenheid
gebruik gemaakt om te wijzen op problemen in verband met vis.
15 November, Cercle de Ménagères Rurales, B A R B E N C O N :
Deze vrouwen woonden vol aandacht
en belangstelling de voordracht bij. Er
werd op gedrukt hoe m en zich diende
vis aan te schaffen en welke zorgen de
vis vereiste bij het. aankopen. Al de bereidingen, hoe verschillend ook. bleken
lekker van smaak te zijn. De kookboekjes
werden dan ook ongeduldig opgewacht.
16 November, Boerinnenbond, Klooster,
VOSSELARE :
Deze boerenvrouwen, ten getale van
25 kenden vis en zijn bereidingen en wanneer ze naar de stad kwamen, deden ze
altijd de vismijn aan. Dat vis een gezond
voedsel was en zeer voedzaam betwijfelden ze niet. Alleen het fileteren van vis
en het fruiten ervan was minder bekend
en bij het proeven vonden ze die bereiding zeer fiin. Ook dit zouden ze in het
volgend menu aandurven.
20 November, Aangenomen school, Isabellalei, 107, A N T W E R P E N :
De lerares en 30 leerlingen der 4de
graad woonden de voordracht bij met
buitengewone belangstelling. Veel visbereidingen hadden ze nog niet klaargemaakt, doch voortaan zouden ze geregeld en minstens eens per week overgaan
tot toepassingen. Hoe meer de voor-

V .

‘Ulatet&chout te ACieuuipaatt ?

mijn werden vermeld,
Het Zeewezen dringt dus nogmaals met
klem aan, opdat de reders, ln het voordeel van onze visserij, h un plicht zouden
begrijpen en zelfs zich onderling zouden
verstaan om h un verwachte aanvoer
kenbaar te m aken en te regelen.

Nieuwpoort is sedert het heengaan van
de heer Leclef nog altijd zonder water
schout. Sedert lang werd een n a a m voor
uitgezet, echter zonder practisch resul
taat. Dit is ten zeerste nadelig voor deze
haven, waar straks talrijke vreemde vis
sersvaartuigen zullen gaan
schuilen,
Oostende, 11 December 1950. waardoor bijgevolg een waterschout drin
De Adviseur : O . S T R A D I O T
gend nodig is.

R ecepten

voor

d e

conserven- vakm an

enthousiasme en bij het Proeven ^ r a
hun ogen zowel als h un maagje de
gegeven.
rM^cmiHHPihnrP Mesies21 November, Rijksmiddelbare Mesj
school B O O M :
. . ,
D e dienstd° en,devl^ epcntrH ® Familiale
raressen en de ^ t a g e n d e r Fam üia
Afdeling waren vol aandacht aanwezig
bij de uiteenzetting. Vis lusten de leer
lingen niet — ze kenden laar cwk met.
D e bereidingen waren jjotaal nieuw vo
hen. W anneer ze dan tot proeven over
gingen moesten ze vaststellen dat net — 18 Dec. : Te 11 uur, Brugge : bouwen van
heel wat beter smaakte dan ze zich in- steunmuren voor verhoogde laadplaats, en be
straten van de goederenkoeren in het station
gebeeld hadden.
Oostende-Kaai.
22 November, School voor Familial
— 18 Dec. : Te 11 uur, Brugge : bouwen van
Opleiding, Vacantiehuis Excels o een los- en laadkaai in de Gen. Mahieukazer
laan, 160, St. Idesbald, K O K S I J D t
ne te Oostende.
De heer Depute van West-Vlaanderen
— 18 Dec. : Te 11 uur, Antwerpen : leveren
en Mevrouw — enkele leraressen en 50
van metalen troepenkasten in het kamp van
leerlingen, toekomstige familiale he p- Lom bardsijde en in de Gen. Mahieukazerne te
sters, beluisterden de voordracht De aan- Oostende.
koop, verzorging, reinigen bereiden en — 18 Dec. : Te 11 uur : Antwerpen : leveren
verwerken van vis werd hier aangetoond, vervoeren en plaatsen van metalen en houten
Soorten, gewone zowel als luxevis, daa meubelen in het Kamp van Lom bardsijde en
zij zowel bij burgerij als bij de ander in de Gen. Mahieukazerne te Oostende.
klassen der maatschappij kunnen te- — 18 Dec. : Te 10 uur, Oostende : in orde
recht komen. Verse, bevroren, opgelegd stellen van de MMS 944.
vis alles kreeg zijn beurt. D e vis in de — 19 Dec. : Te 11 uur, Oostende : leveren
van een vaste torendraaikraan van 30 ton,
voeding der kinderen werd dan ook i Oosteroever der Haven.
het bijzonder behandeld. Er was ve — 20 Dec. : Te 11 uur, B russel : leveren en
belangstelling. Nadien werden de scho- volkomen b ed rijfsklaa r opstellen van 2 nieu
tels aan tafel opgediend.
we krachtstations tot voeding van de automa
23 November, Boerinnenbond, LANDE~
tische telefooninstallàties der centrale kanto
ren Oostende en Gent St Pieters (2 loten).
GEM :
,
— 20 Dec. : Te 11 uur, Oostende : verlengen
Deze 30 vrouwen gebruikten behalve
haring en stokvis, weinig en zeer zelden van strandhoofd n r 49 te Heist.
verse vis. Ze kenden dan ook weinig vis- — 21 Dec. : Te 11 uur, Antwerpen : bouwen
van dienstgebouw op het golfterrein te Lomsoorten en waren er trouwens ook geen bardzijde.
liefhebbers van. Er werd dan gesteund — 21 Dec. : Te 11 uur, Oostende : uitvoeren
op de grote afwisseling die m en in de van een electrische installatie in de nieuwe
haringschotels kan brengen. De berei- V ism ijn .
dingen werden met veel smaak opgçge- — 21 Dec. : Te 11 uur, Oostende : herstellen
van oorlogsschade aan de riolerin g en het waten.
terbedelingsnet van de w ijk Opex.
27 November, Rijksmiddelbare school,
— 22 Dec. : Te 11 uur, Oostende : aanleggen
Familale Afdeling, T E M S E :
van een bestrating met pantserbetonplaten op
De leerlingen der Familiale1 Afdeling
het gedeelte van de kade, gelegen voor liet
kenden geen vis noch bereidingen en wanieuw zeestation op de havendam te Zeebrug
ren er zelfs afkerig van. Er werd ge ge.
steund op de verschillende vissoorten en — 22 Dec. : Te 11 uur, Oostende : herstellen
er werd gelegenheid tot proeven gege en herbouwen van het resterend gedeelte van
ven. Ze waren er over verwonderd dat het Oosterstaketsel te Blankenberge.
vis aldus smaakte en moesten vaststel — 22 Dec. : Te 11 uur, Oostende : herstellen
len dat hij nog niet zo slecht proefde van het strandhoofd nr 4 te Duinbergen.
— 22 Dec. : Te 11 uur, Oostende : herbou
als ze zich wel inbeelden.
28 November, Cercle de Ménagères R u  wen van een huis, Duinenstr. te Bredene, eig.
M. en Ch. Zwaenepoel, 21, Bredenestwg, Oost
rales, T I G N E E
Hier waren enkele gezinnen die regel ende.
— 23 Dec. : Te 11 uur te Oostende, door de
matig een vispaket ontvingen, rechtS.M. «De Oostendse Haard», bouwen van 74
streeks uit de haven, daar hier anders woongelegenheden in de w ijk Opex te Oosten
geen mogelijkheid bestond aan verse vis de (4 loten).
te geraken, waarover ze dan wel tevre- — 27 Dec. : Te 11 uur» Brugge : leveren van
den waren. Totaal onbekend was hij dus 1000 m. ondergrondse pantserkabel van 4 x 10
niet en velen waren zelfs grote liefheb- mm2 koperdoorsnede voor het M ilita ir Kamp
bers. Het bereiden van vis kenden ze, te Lombardsijde.
maar waren blij nog enkele bereidingen — 27 Dec. : Te 11 uur, Brugge : leggen der
electrische verlichting in een dienstgebouw op
bij te leren. De kookboekjes werden ver
het golfterrein van het M ilita ir Kamp te Lom 
wacht en alles werd met veel smaak ver bardsijde.
oberd. — 27 Dec. : Te 11 uur, Oostende : herkeien
29 November, Normaalschool O. L. Vr. van het resterend gedeelte van het terreplein
W A V E R : op de havendam te Zeebrugge.
De toekomstige onderwijzeressen, ten — 27 Dec. : Te 3 uur, Uitkerke : uitbreiding
getale van 50, volgden met veel aandacht der waterbedeling.
de voordracht. Met vis en zijn bèreidin- — 27 Dec. : Te 11 uur, Brugge : leveren van
gen maakten ze kennis. De vooroordelen 1.000 m. kabelbescherming voor ondergrondse
dienden weggeruimd -en allen kregen ze pantserkabel van 3 x 10 mm2 koperdoorsne
de, voor het M ilita ir Kamp van Lombardzijde.
een «proevertje». De manier van opdie- — 27 Dec. : Te 11 uur, Etterbeek : bouwen
nen viel ten zeerste in de smaak en aan van een bemalingsstation en een electrische
«’s konings dis» werd eer gedaan. Voor cabine, alsmede het electromechanisch u itru s
dit auditorium was het zeer passend te ten van het bemalingsstation, op het vliegveld
wijzen op de sociaal-economische proble- te Koksijde.
men in verband met het visphenomeen. — 28 Dec. : Te 2 uur, te Nieuwpoort, door de
30 November, Boerinnenbond, TES- Ontvangers der Domeinen aldaar, verkoop bij
T E L T : in sch rijvin g van : 13,5 ton oud ijz e r; 47 ton
D e aanwezige vrouwen van de gilde, beton ijz e r; 24 ton ijzeren mijnschouwen, op
de wal der Achterhaven te Nieuwpoort; 2 oude
die de voordracht kwam en beluisteren,
radiatoren met buizen voor centrale verw ar
waren zeer aandachtig en zeer belust ming in het gemeentehuis te Westende; 3 ge
op iets bij te leren over vis. Enkele ont- lijk e radiatoren in het kantoor der Domeinen
vingen geregeld viipaketten tiiulsl en te Nieuwpoort.
vroegen dan ook niet beter verschillende — 28 Dec. : Te 11 u., Etterbeek : electrische
bereidingen bij te leren. De boekjes met binneninstallatie in een loodswerkplaats te
zulk een rijke keus aan bereidingen, K o k s i j d e .
vonden ze zeer geschikt. — 29 Dec. : Te 11 uur, Brugge : bouwen van

temperatuur van 105 graden Celcius, voor
blikjes van 200 gram 35 minuten bij een
temperatuur van 107 graden Celcius.
M e n kan de garnalen ook alleen in de
boter even opbakken en dan direct in de
blikjes vullen, onder toevoeging van een
weinig witte peper en bijvullen met gesmolten boter. M e n doet dan goed, perkamente zakjes in de blikjes te doen,
waarin de garnalen gepakt zijn en deze
mede te steriliseren. Garnalen tasten het
blik anders gauw aan, zelfs door de ver
nis heen.
(Visserijwereld)
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vroeger onder deze rubriek bespraken.
De karakterbeschrijving van de ver
schillende figuren is prachtig en tot het
laatst keurig volgehouden.
De gevaren van het zeemansleven zijn
in dit door en door Hollands boek mees
terlijk beschreven.
V a n den Oever neemt zijn lezers mee
de wereld door. Hij tekent ons met een
bewogen hart de zeeman — zo groot en
zo klein als hij is — zijn rijkdom en
armoe, zijn vertier aan de wal, soms,
zijn grenzeloze verlatenheid v^iak op zee.
Tal van personen uit «Brood uit het
water» komen weer naar voren: de mach
tige kabeljauwkoning W y n a n d Hoogendijk, de zachtaardige «derper» Gerrit
Krak, de heer V a n Roon’s moeder, dat
juweeltje van een vrouw... Bij dit alles
blijft Arend-Michiel V a n Roon de domi
nerende figuur.

VROUW EN- KRONIEK
u-val de Ut&ei
Z O N D A G : Eierschoteltje — Vermicellisoep — Gestoofd Konijn — Appelcompote — Gekookte aardappelen — Botercëikc.
M A A N D A G : Biefstuk — Witloof — ge
kookte aardappelen — fruit.
„ zure
D I N S D A G : Gekookte schelvis —
e i e r s a u s ^ w iuT^oontjes“ — ^“ gekookte
Riistpknpkies
W O E N S D A G : Knakworstjes
Zuurkool - Aardappelpuree - Griesmeelpap.
DONDERDAG :
Gestoofde
Varkensschiif met zure appelen — Rode kool —
r-knokte aardaDDelen — fruit
V R I J D A G : Gebakken schol — Frites
_ vanillenuddine met rozijnen.
Z A T E R D A G : Kalfslapjes — gestoofde
witte selder - Gebakken aardappelen

Voor een kop koffie rekent m en een
à twee lepels extract en giet daar ko
kend water of kokende melk bij.

Oni. uj-tktUjki, plaatje.
W A T EEN G O E D E H U IS V R O U W
W ETEN MOET

U heeft zo juist de keukeri’ een goede
beurt gegeven, en ploft even op de oude
keukenstoel neer om een ogenblik uit
te rusten maar de stoel kan niet zo goed
meer tegen een flinke plof en zakt door
een van zijn poten. W a t nu gedaan ? Repareren natuurlijk en wanneer wij U
thans gaan vertellen hoe U die houten
stoel weer m aken kunt, geldt dit tevens
werkhuizen en woonhuis voor de hoofdelecvoor marmeren en stenen voorwerpen.
trieker van het onderstation B.E.E. aan de
Daarin is geen enkel verschil. U neemt
Haven te Oostende.
daarvoor een plaat schrijnwerkersl jm
— 29 Dcc. : Te 11 uur, Brugge : bouwen van
die U op een diep bord legt. U gooit hier
Kam em elkpap.
werkhuizen en woonhuis voor de Hoofdelecop water en laat het geheel 48 u. staan.
trieker van het onderstation B.E.E. aan de Ha
De lijm wordt dan week genoeg, zodat
ven te Oostende.
U het, terwijl U het uittrekt, kunt snij
— 9 Jan. : Te 2 uur, Oostende : verkoop bij
den en kunt oplossen in een bad van
in sch rijv in g van 16 gebouwen op last van af
E I E R S C H O T E L T J E
lijnolie. De lijm vormt op deze wijze een
braak, in de Lijnbaan- en Ooststraten te Oost
Kook 3 eieren 10 minuten, pel ze, tamelijk dikke gelei, die U in goed geende.
— 17 Jan. : Te 11 uur, B russel : leveren van snijd aan de onderkant de stukjes er sloten potten kunt bewaren, zodat zij
een allegorische beeldgroep in gehamerd rood af en zet ze, als ze koud zijn op een niet hard wordt en voor het lijmen van
koper voor het nieuw PTT-gebouw te Oosten ronde broodkorst ter grootte van een hout, marmer en steen gebruikt kan worde.
damschijf en 1/2 cm dik, welke in boter den.
— 26 Jan. instede van 15 Dec. : Te 11 uur, goudgeel gebakken is. Leg in' het midden
— O m fijn porcelein te repareren moet
Brussel : bouwen van een metalen landings
van de schotel 50 gram garnalen, zet m en cement gebruiken, dat tegelijkerbrug voor ferryboats.
hierom de eieren en bedek ieder ei met tijd solide en onzichtbaar is. M en neme
een dikke mayonnaise saus. Leg op ieder een stuk helder glas dat m en vijf minuei een ringetje ui, waarin een opgerolde ten laat koken en daarna onmiddellijk in
fillet van ansjovis. Draneer verder de koud water dompelt. U kunt het dan zeer
— 1 Dec. : allerhande opruim ings en op- schotel met een paar mooie saladebladen, gemakkelijk fijn stampen, nadat men op
schikkingsw erken op de aanhorigheden van de een stukje tomaat en augurk.
deze wijze een poeder heeft verkregen,
visse rij haven te Zeebrugge : J. De Nul, Aalst :
voegt men er het wit van een ei bij en
2.716.104,12 fr. — Hoogste aanbod : Pr. HenB Q T E R C A K E
stampt het geheel goed door elkaar voor
dryekx, Veurne : 5.574.600,93 fr.
125 gr tot room geroerde boter ver- men het gebruikt om er het gebroken
— 4 Dec. : leveren, vervoeren en pjaatsen
van houten meubelen voor het kamp van Lom- mengen met 200 gr bloem, een weinig porcelein mee te repareren,
bardzijde : M. Coolen, Veurne : 123.060 fr. — zout, 200 gr suiker, 2 eierdooiers, wat
— O m glazen voorwerpen te repareHoogste aanbod : L. Paumen, Maaseik : 305 geraspte citroenschil, een lepelpuntje ren, die onderhevig zijn aan de werking
duizend 704 fr.
dubbel koolzure soda en het stijfgeklopte van w arm water moet m en een papje
— 4 Dec. : leveren, vervoeren en plaatsen eiwit, de cake bij matige hitte bakken in m aken bestaand uit vijf delen gelatine
van metalen bureelmeubelen in het kamp van een beboterden met suiker en citroen- en een deel kalium bichromaat. De repaLom bardzijde : Tondelier Gebr., Brussel :
214.110 fr. ------ Travaux et Métallurgie, An- schil bestrooiden vorm, haar zo gewenst ratie geschiedt door het voorwerp te bebedekken met roomschuim.
strijken met de lijm die op deze wijze
derlecht : 227.205 lr.
verkregen is, m aar het is noodzakelijk
— 4 Dec. : leveren van 140 kachels en toe
G E S T O O F D E VAR KEN 3SCH IJF
dat m en dit in een donkere kamer doet
behoren voor het kamp van Lom hardzijde en
47 kachels en toebehoren voor de (ien. MahieuM ET ZURE APPELEN
(met het oog op de werking van het bikazerne te Oostende :
Het vlees aan dikke plakken snijden, chromaat) alleen verlicht door een rood
Lot 1 : Edm. Denis, Buizingen : 144.200 fr. deze flink kloppen met peper en zout lampje, zoals gebruikt wordt bij het ont— Hoogste aanbod : Claessens-Verrycken te inwrijven en met boter bruin bakken, wikkelen van foto’s. U kunt op deze
Merksem : 289.919 fr.
ze dan beleggen met appelschrijven en wijze alle voorwerpen van glas en van
— 21 Nov. : leveren van :
Lot 1 : electrisch gedreven stationnaire ver ze in een schotel met de jus langzaam kristal repareren. Volgende regels moet
gaar stoven (braad en stooftijd samen men bij het lijmen van aardewerk, hout,
ticale luchtcompressor;
een uur per kgr) het vlees nu en dan porcelein, marmer, glas, enz... in acht neLot 2 : handbediende plooibank;
met de jus bedruipen en er af en toe m en :
Lot 3 : Draagbare houtboormachine ;
Lot 4 : Electrisch gedreven boormachine;
een weinig melk of bouillon bijgieten,
1. M a a k voor ge gaat lijmen, de scherLot 6 : Electrisch gedreven arm schaafbank; het geven bij rode kool.
ven proper en verwijder eventuele oude
Lot 7 : am arilslijpstenen op stoel.
lijm.
Lot 1 : N.V. Locorail, Brussel : 40.750, 6.700
ZELF BEREID KOFFIE-EXTRACT
2. Zorg echter er geen schilfertjes af
en 13.225 fr. — Hoogste aanbod : Liberty,
te stoten en dat de breuk ruw blijft.
Brussel : 145.000 of 138.500 fr.
W e gunnen ons niet altijd de tijd of Een ruwe oppervlakte liimt namelijk
Lot 2 : Naamloze vennootschap L. Sacré
en Zoon, Luik : 36.960 — Hoogste aanbod : vinden het de moeite niet als het slechts veel hechter en vlugger dan een gladde,
3. De lijm vloeit beter uit en men
C.E.M. Bongard en Zandt, Vorst-Brussel : voor een kopje is, om verse koffie te zetten — dan warmen we de oude koffie op werkt sneller wanneer het gebroken voor100.000 fr.
Lot 3 : J. en R. Ponchaut, Houdeng-Goe- en... dit drankje kan zelfs de hartstoch- werp lichtjes kan worden verwarmd,
gnies : 2.400 fr. — Hoogste aanbod : V. G ri- telijke koffiegenieter de lust ontnemen,
4. Beide breukvlakken moeten dun en
monprez, Moeskroen : 6.275 fr.
om nog eens deze kostelijke bruine vloei- gelijkmatig bestreken worden met de
Lot 4 : L. Godin : 88.000 fr. — Hoogste aan stof te gebruiken.
lijm en daarna stevig tegeneen worden
bod : A. Gavage, L u ik : 209.000 fr.
Waarom zouden we dan niet onze toe- gedrukt, zodat de delen precies passen,
Lot 5 : Van Acker : 9.500 fr. — Hoogste
vlucht nem en tot koffie-extract, dat lang De naar buiten getreden lijm moet zo
aanbod : L. Godin : 33.250 fr.
Lot 6
Van Acker : 33.750 fr. — Hoogste bewaard kan worden en ons in een om- spoedig mogelijk worden verwijderd,
mezien aan een geurig kopje koffie
5. Scherven van aardewerk zijn meestaanbod : L. Godin W 890 Pond Sterling.
Lot 7
Smal en Co : 4.165 fr. — Hoogste helpt. Bovendien is het zeer gemakkelijk al zeer poreus en het gebeurt dat bij
bij het bereiden van koffiepuddingen, het bestrijken de lijm hier geheel intrekt,
aanbod : F. Pinon : 13.450 of 11.040 fr.
— 5 Dec. : Herbouwen van een huis te Zee enz.
In dat geval moeten de scherven eerst
brugge, eig. h. Fr. Reyzerhove, 29, W erfkaai,
M e n neemt 100 gr goede koffie, een weer drogen, en dan nogmaals met kleefZeebrugge : Missiaen, Zedelgem, 298.986,75 fr. half pond poedersuiker en 1 1/2 1. water, stof bestreken worden.
— Hoogste aanbod Verheile, Brugge ; 336.033 De suiker wordt aan de kook gebracht in
6. Lijm een voorwerp dat uit meerdere
fr.
— 6 Dec. : herstellen van oorlogsschade aan een geëmailleerd ijzeren potje en op een scherven bestaat, in een keer. Anders
de omheining van het waterwinningsterrein te zacht vuur zo lang verhit tot er een zou het wel eens kunnen gebeuren dat
Heist-Duinbergen : Lapere-Savels, Graaf d’Ur- lichte blauwe vlam afkomt. Niet verge- het stuk niet meer past.
7. Geef het voorwerp voldoende tijd
sellaan, 37, Heist, 141.646,50 fr. — Hoogste ten te roeren. D a n wordt de gemalen
koffie erbij gedaan en onder voortdurend om te drogen. Plaatst het hiervoor zo
aanbod : C. Martony, Heist : 164.461 fr.
— 6 Dec. : overnemen, tegen geld, van de roeren ongeveer twee minuten op het dat de breuk 'horizontaal ligt. Indien
motorloodsboot nr 14 : Compagnie de Naviga vuur gelaten. Daarna neemt men de pan dit niet gaat, zet het dan in de gewenste
tion mixte, Ravensteinsrt., 60, Brussel : 1 mil. van het vuur en voegt er langzaam het vorm, in een bak droog zand. Ook kan
420.000 fr. (vervoer passagiers en kleine koop kokende water op. D a n laat m en alles m en om de stukken od de goede plaats
waren) — Laagste aanbod : O. Vandenbon, 2 à 3 uur trekken in een hooikist en zo te houden, de breuken beplakken met
Stene, 365.000 fr. (om te slopen).
— 8 Dec. : herbouwen van een huis, 373, Gis- men die niet heeft, verpakt in kranten- reepjes plakband. Voor sommige stukken
telstr., Stene, eig. h. Aug. Rosseel, 61, Gistel- papier en doeken. Daarna vult m en er (vooral houten) is het nodig deze onder
,goed schoongemaakt flessen mee en skuit druk te laten drogen. Hier kan een of
str., Stene :
Van Ronsele, Oudenburg : 171.905,70 fr. — ze met stevig passende kurken. M e n kan ander zwaar voorwerp, een gewicht of
Hoogste aanbod : Boeye F., Bredene : 205.176 dit extract drie tot vier weken goed hou- een stapel voor dienen.
__
fr.
den.
CINDERELLA.

AANBESTEDINGEN

Æa n g e lzo rt d ig d e

S

Arend-Michiel V a n Roon, de m a n met
het scherpe brein, zoekt rusteloos nieuwe
wegen. Hij zwerft met de wilde vracht
vaarder «Orkanera» rond de aarde —
Overal bekend, nergens thuis. Ze liggen
op reden en in baaien, m aa r waar ze ook
komen, Arend-Michiel zoekt. Zwervers
zijn het, deze ruige m ann en van de wilde
vaart, manntjes putters, die het leven
4 T O T 10 D ECEM BER 1950
ontmoeten —
fel. hard, genadeloos!
IN GEVAR EN :
Prachtig en romantisch is de liefdesge
7-12: Finse S S Havnia, Kotka, Hout.
9-12: Holl. M S Hoendiep, Duinkerken, schiedenis, die door het geheel is ge
weven. In één woord een prachtboek!
Ledig.
10-12: Costaricaans S S Vaïka, Gent, Le Zowel wat inhoud als uitzicht betreft.
Oordeel zelf! Verzorging van stofomslag,
dig.
band en tekeningen tussen de tekst van
U IT G EV A R EN :
7-12: Noorse SS W a n d a , Antwerpen, de hand van de bekende kunstenaar
Anton P IE C K .
Hout.
f;
Dit enig mooi — boek kost slechts 75 fr.
Scheepvaartbeweging Haven Oostende
en is verkrijgbaar bij
M A A N D N O V E M B E R 1950
NOORDZEE BOEKHANDEL
IN G E V A R E N
Vindictivelaan, 22. Oostende
Aantal Tonne
Tel. 725.23
schepen maat
61290
Staatspaketboten:
60
3429
31
Belg. Staatsschepen:
Binnengekomen werken
610
2
Vreemde
12278
Koopvaardijschepen :
26
— «Ni lumière, ni étoile» par l’auteur de
1937
Vissersvaartuigen :
—
«Sans Patrie et frontière», Jan Valtier,
2
—
Yachten :
85 frank.
— «Het avontuurlijke leven van Moll
77607
2058
Flanders» door Daniël Defoe. Eerste Ne
U IT G E V A R E N
derlandse uitgave van deze klassieke ze
Aantal Tonne
denroman, 95 fr.
schepen maat
— «Gilbert Keith Chesterton» door Maisu
61290
60
Staatspaketboten :
Ward.
2922
32
Belg. Staatsschepen:
— «De deur stond open» door Petra Tho610
2
Vreemde:
masson, 105 fr.
26
12131
Koopvaardijschepen :
— «Pionier van het leven» door Marton
■ 1855
—
Vissersvaartuigen :
Thompson, 155 fr.
1
Yachten:
—
— «In een zeilkano de wereld rond» door
Captain Voss, 95 fr.
76953
1976

G E B A K K E N G A R N A LE N IN K LEINER E jes. De steriliseertijd bedraagt voor blikB L IK V E R P A K K IN G
jes van 100 gram 30 minuten bij een
1 Kilo tamarinde wordt aangeroerd
met 5 liter water, waarna m en de pitten
verwijdert, Voeg dan toe 200 gram Batavia Ketjap (tjap Benteng) of andere
soja, en vermeng hiermede de garnalen,
en wel zo, dat m en hierin circa 5 kilo
garnalen doet. B ak nu de zo behandelde
garnalen even aan in boter of margarine, onder toevoeging van wat witte
peper. G een zout. Vul hiermede blikjes
van 100 tot 200 gram. Pak ze zo vast
mogelijk en gebruik goed geverniste blik-
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S O C IA L E

K R O N IE K

Aangifte van Arbeidsongeval in de Visserij
JA A R L IJK S V E R L O F EN
K IN D E R B IJ S L A G E N
B E W IJ S V O O R DE
M U T U A L IT E IT
Het slachtoffer van een arbeidsongeval
kan ten allen tijde bij de Gemeenschap
pelijke K a s voor de Zeevisserij een bewijs
bekomen waarop de termijn vermeld
staat gedurende dewelke het slachtoffer
van de verzekering getrokken heeft.
Getuigschriften voor ieder van de bo
venvermelde diensten kunnen op aan
vraag van de getroffene afgeleverd wor
den.

M E D IS C H E K O S TE N
De getroffene heeft bovendien krach
tens art. 4 van de ongevallenwet recht
op de uit hoofde van het ongeval nodige
geneeskundige, heelkundige en pharmaceutische zorgen, alsmede op de toestel
len voor kunstmatige vervanging van
lichaamsdelen en orthopedische toestel
len, waarvan het gebruik noodzakeli,;k is
erkend.
De Gemeenschappelijke K as voor de
Zeevisserij is slechts gehouden de kosten
daarvan te dragen tot beloop van het be
drag dat door het Regentsbesluit van
i Maart 1948 is vastgesteld.

MEDISCHE D I E N S T — VRIJE K E U S
VAN G E N E E S H E E R E N A P O T H E K E R
De vissers, slachtoffer van een arbeids
ongeval, hebben niet de vrije keus van
geneesheer, wanneer bij de G em een
schappelijke K a s voor de Zeevisserij een
Medische Dienst werd opgericht en deze
dienst door de reders werd aanvaard.
Momenteel bestaat deze dienst niet bij
de Gemeenschappelijke Kas, bijgevolg
zijn de slachtoffers van arbeidsongeval
len voorlopig vrij in de keus van dokter
en apotheker.

BEDRAG D ER V E R G O E D I N G VOOR
TIJDELIJKE
W E R K O N B E K W A A M H E ID
Art. 3, par. 2 en 4 van de ongevallen
wet luidt: «W anneer het ongeval een tij
delijke en volkomen ongeschiktheid tot
werken heeft veroorzaakt, heeft het
slachtoffer recht op een dagelijkse ver
goeding gelijk aan 50 t.h. van het ge
middeld dagloon of de gemiddelde dage
lijkse winst.
Indien na het verstrijken van de eer
ste 28 dagen te rekenen vanaf de dag
na ’t ontstaan der ongeschiktheid voort
spruitende uit het ongeval, de tijdelijke
Ongeschiktheid volkomen ia, wordt de
dagelijkse vergoeding van de 29ste dag af
gelijk aan 2/3 van het gemiddeld dag
loon.
Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de ongevallen uit hoofde van «ge
woon risico» en deze waarin een oorlogsfeit voorkomt. In beide gevallen is het
bedrag van de vergoeding gelijk.

rie vaartuig en per hoedanigheid van
ieder manschap, zoals dit thans uitge
keerd wordt voor gevallen met tijdelijke
arbeidsonbekwaamheid, is weergegeven
in de Belgische Visserij almanak 1950 en
1951.

Hei Ontvangbewijs van de
aangifte
(Ingezonden)
D e rubriek over sociale aangelegenhe
den die regelmatig in U w blâd opgeno
m en wordt, laat ons toe onze rechten en
plichten te kennen ingeval van ziekte en
ongeval..
Ik las verleden week een klare uiteen
zetting over de aangifte van een arbeids
ongeval in de visserij.
Een bijzonder punt heeft mijn aan
dacht gaande gehouden, nl. daar waar
U schreef, dat een ontvangstbewijs van
de aangifte door de Vrederechter aan de
aangever (meestal rederij of Beroepsver
eniging) gezonden wordt.
M aar daarbij weet het slachtoffer nog
niet of de aangifte de verzekeringskas
bereikt heeft. Het gebeurt zelden of nooit
dat de getroffen visser in contact komt
met de reder of, de beroepsvereniging
(die er toch ene is van reders en waar
de vissers h un neus niet diénen in te
smeken).
W aaro m wordt door de Gemeenschap
pelijke K a s voor de Zeevisserij geen be
vestiging van ontvangst der aangifte me
degedeeld aan het slachtoffer zelf? Dit
zou een geruststelling geven aan de ge
troffene en hem niet nutteloos aanzet
ten eens op de O pex te gaan informeren.
In de eerste plaats heeft het slachtoffer,
er alle belang bij steeds ziin toestand ten
opzichte van de Ongevallenkas t2 ken
nen.
N O T A V A N DE R EDAC TIE :
Inderdaad U w opmerking lijkt gegrond
en bevat stof om deze kwestie eens in
overweging te nemen.
Doch indien wij het goed voor hebben
wordt het toezenden van een ontvangst
bewijs van de aangifte aan. het slachtof
fer niet voorzien in de statuten. In feite
is het de reder die de aangifte moet op
maken en het slachtoffer moet op zijn
beurt op de een of andere manier zich
vergewissen indien dit werkelijk gedaan
wordt.

V rijd a g 11. kwam de gemeenteraad in open
U I T B R E I D I N G G A S N E T EN
bare zitting bijeen, onder voorzitterschap van
OPEN B A R E V E R L IC H T IN G
dhr Serruys, burgemeester. Op de dagorde
stonden meestal punten van adm inistratieve
Dtv Raad keurt vervolgens het voorstel goed
aard ,zodat de meeste punten quasi op een
de uitbreiding tot volgende straten door te
d rafje werden afgehandeld.
voeren van gasnet en openbare verlichting :
1. — U IT B R E ID IN G GASNET :
PERSONEELSZAKEN
Blauw Kasteelstr., Leffingestr., H. Borgerstr., Sint Antoniusstr., Zeedijk, Steense D ijk,
In het Therm aal In stituu t is een vaste be J. Besagestr., Leffingestr., Elisabethlaan,
trekking van klerk of opziener voorzien. Deze Schapenstr., Mariakerkelaan, St Catharina
zal fungeren als secretaris van de dienstover- Polderstr., Duivenhokstr., Pontonstr., Mac scheidenheid in het programma. D hr Serruys
ste en zal derhalve de titel dragen van «se- Leodplein, Voorhavenlaan, Hofstedestr., Stan- is ook van mening dat alles moet in het werk
cretaris-rekenplichtige».
leylaan, Verbondenenlaan tussen Kustlaan en gesteld om de aangekochte decors te gebrui
W ijzigingen aan de bezoldigingsschalen w or Polderstraat.
ken. Dit zal ter sprake worden gebracht b ij
2. — U IT B R E ID IN G O PEN BARE V E R L IC H de bespreking van het programma 1951. Dhr
den daarop eveneens aangenomen. Deze behel
zen o.m. de toekening van een ja a rlijk se kle- T IN G :
Vroome is van mening dat gans de Raad in
Openbare verlichting :
dingsvergoeding, te voegen b ij de weddeschahet ootje werd genomen b ij de vaststelling
Pontonstr., R ederijkaai tussen Jacobsenstr. van het bedrag 2 m illioen, bedrag dat in feite
len van de luitenant-bevelhebber van ’t brand
en
Nieuwe
W
erfkaai,
Vaartblekcrsstr.,
De
weerkorps. Ook de wedde van de duiker-sluisdient besteed aan het verzorgen der program 
Steurslaan.
knecht wordt vastgesteld.
ma’s van de schouwburg, doch dat door de
Plaatsen kandelabers :
concessiehouder wordt beschouwd als zijnde
Meibloeinpjeslaan,
Blauw
Kasteelstraat,
E
s
het bedrag van zijn onkosten, dat h ij in de
W IJ Z IG IN G A A N HET
doornlaan, Zeestation, W eljingtonstr., Hofste loop van één ja a r moet maken, onkosten die
destr., Leffingestr., Stenestr., W ilgenlaan, Mei- bevatten én de kosten van de programma’s én
BOUWREGLEM ENT
boomstr., Koeienstr., St Antoniusstr., Slipw ay de exploitatieonkosten. Aldus, na aftrek van
kaai.
allerhande onkosten, b lijft in feite slechts
Een w ijzig ing aan het bouwreglement wordt
Openbare verlichting :
500.000 fr. over voor de programma’s.
Hr
vorgesteld en aangenomen. De Raad vervangt
Vergunningenstr.
de tekst van artikel 47 door :
Plaatsen kandelabers :
G elijkheidstr. tussen Leffingestr. en Een«De eigenaars der gebouwen zijn gehouden
V e r k ie z in g e n v o o r d e
aan de buitenzijde van de voorgevel, zelfs als drachtstr., H. Borgersstr, tussen Leffingestr.
deze achter de ro o ilijn gebouwd is, zonder ver en Elisabethlaan, Blauw Kasteelstr., tussen
W e rk re ch te rsra d e n
goeding, toestellen bestemd voor een openbare Tarwestr. en Stenestr. tussen Zwaluwenstr. en
dienst te laten vasthechten, zoals straatnaam  Roggestr., Violierenlaan tussen Papegaaiduiborden, aanduidingsborden der waterleidings- kerstr. en Dorpstr. en Leffingestr. tussen H.
Zondag 11. hadden de verkiezingen plaats
monden, brandsignalen, lantarens en andere Borgersstr en Elisabethlaan.
Verder zal op vele plaatsen het g elijk- voor de werkrechtersraden. Voor de bedientoebehoorten voor openbare verlichting, open
denkamer werden voor Oostende (G istel) vo l
bare uurwerken, postbussen, draden van tele stroom distributiestelsel worden vervangen gende uitslagen geboekt :
graaf en telefoon en draden van electrische door een wisselstroom distributiestelsel.
Ook wordt de aankoop van tal van gastellers
leidingen».
ACW
623 46,40 t.h.
en electriciteitstellers aangenomen.
Liberalen
239 17,40 t.h.
De vergunning van standplaatsen voor taxis
In de Kon. Schouwburg zal in het decormaABVV
494 36,30 t.h.
en huurrijtuigen wordt zonder discussie goed gazijn de verlichting doorgevoerd worden.
De twee plaatsen gingen aldus naar het ACW
gekeurd en vernieuwd op naam van de huidige
Verscheidene aankopen voor de C.O.O. wor
vergunninghouders aan dezelfde voorwaarden den goedgekeurd, o.m. de levering van 12.000 (Je f Van Langenhove) en naar het A B VV
als voor 1950.
kgr. aardappelen aan de p rijs van 148,90 fr. per (Lauwereyns John).
Voor de arbeiderskam er waren de uitslagen
Verder wordt beslist dat de standplaatsen 100 kgr. door de Eirina Pilaeys, Romestraat, als volgt :
voor verkoop van gebakken aardappèlreepjes 75, Oostende.
Door Ju ffro u w Bertha De Brauwere werd
op de E. Feysplaats en de Kapellestraat (hoek
Kapellebrug) in openbare aanbesteding zullen een legaat geschonken van 216.836 fr. aan de
Plaatsverv.
Effect.
gegeven worden tegen de respectievelijke m i kerkfabriek van de h.h. Petrus en Paulus.
2268
2722
ACW
nim um p rijs van 80.000 en 5.000 fr.
473
608
Liberalen
V O O R L O P I G E K R E D IE T E N
5274
4425
ABVV
100
A B V V (2)
126
Daar het voorontwerp der begroting 1951
Of nog :
Belangrijke vergoedingen aan de verm
oedelijk zal sluiten met een tekort van 35
1950
1928
m illioen fr. — gezien de geplande bezuinigin ACW
31,17 t.h.
30,77 t.h.
gen
—
doch
het
het
Schepencollege
onm
ogelijk
6,96
t.h.
Liberalen
15,62
t.h.
loontrekkenden die kinderveris dit voorontwerp voor Februari 1951 voor te A BVV
60,41 t.h.
53,67 t.h.
leggen, wordt gevraagd het stadsbestuur in  A B V V (2)
1,46 t.h.
goedingen genieten van de
middels in de m ogelijkheid te stellen het
De «zetelverdeling» voor de arbeiderskam er
hoofd te bieden aan haar gewone verplichte is als volgt : ACW 1 zetel, ABVV 3 zetels.
uitgaven en te dien einde die voorlopige
Hulpkas van de Staat
twaalfden te w illen stemmen.
De rechterzijde vraagt hierover de stemming
De R a ad van Beheer van de Hulpkas en onthoudt zich daar ze eerst het bezuini
van de Staat voor gezinsvergoedingen gingsplan w il kennen.
heeft besloten, als volgt het plan van de
sociale voordelen te wijzigen, waarvan
benevens de gezins- en geboortetoelagen,
de door een aangesloten werkgever te
werk gestelde loontrekkenden, zullen m o 
gen genieten.
1. E E N L U I E R M A N D ter gelegenheid
van elke geboorte. O m deze m a n d te be
komen volstaat het de gebruikelijke aan
vraag om geboortetoeslag, «in de loop van
de 8ste m aand zwangerschap,» naar onze
diensten toe te sturen.
2. E E N B O R S T V O E D I N G S P R E M I E ten
bedrage van 300 frank zal toegekend wor
den gedurende de vijf eerste maanden.
3. E E N B I J Z O N D E R E K L E D I N G S V E R 
G O E D I N G ten bedrage van 1000 fr. wordt
toegekend ten bate van alle kinderen, die
de ouderdom van 12 jaar in de loop van
het dienstjaar bereiken, ouderdom die
gewoonlijk deze is van de Plechtige C o m 
munie.
4. U I T Z O N D E R L I J K E T O E L A G E N zul
len n a onderzoek mogen toegestaan wor
den aan rechthebbenden van de Staatshulpkas, wanneer zij zich in een belang
wekkende toestand bevinden. Dit is o.m.
het geval wanneer de welstand van de
kinderen in gevaar wordt gebracht door
ontoereikendheid van beschikbare mid
delen, hetzij uit hoofde van de sam en
stelling van het gezin, de gezondheids
toestand van zijn leden, hetzij om welke
reden ook zoals ongeval, ramp, enz...
O P M E R K IN G :
Bovenstaand plan maakt alle schikkin
gen nietig, die 1 Januari 1950 voorafgaan.
Het m a g zonder vooropzeg of schade
loosstelling gewijzigd worden.

Geboortetoeslag aan de onder de wapens geroepen loontrekkenden

Tot 'op heden konden de onder de w a 
pens geroepen loontrekkende arbeiders
slechts aanspraak m aken op' kinderbij
slag volgens de gewone bijdragen, indien
zij voor hun vertrek naar het leger door
een compensatiekas bediend werden en
indien deze K a s niet op een of andere
reden opgehouden had hen uit te beta
len.
De onvrijwillige werklozen, ciie onder
Het b e d r a g d e r v e r g o e d i n g p e r c a t e g o 
de wapens geroepen worden en kinder-

last hebben, kunnen thans volgens be
paalde voorwaarden, de hogergenoemde
kinderbijslag aanvragen.
Deze beslissing wordt toegepast met
terugwerkende kracht tot 1 April 1950,
indien de aanvraag wordt gedaan vóór
31 December 1950 en de verjaring ge
stuit.
Voor verdere inlichtingen staan de on
derscheidelijke vakbonden ter beschik
king van alle belanghebbenden.

SC H E E PSW E R F
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OOSTENDE
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HERBER G IER S, A A N D A C H T

De toepassing van de taxeverordening op de
vertoningen en verm akelijkheden in haar h u i
dige vorm geeft, voornam elijk wat de danspar
tijen betreft, aanleiding tot veel m oeilijkheden
en tijdrovend geschrijf.
Om dit te verm ijden, stelde het Schepencol
lege voor volgende w ijzigingen aan te bren
gen aan de tekst welke in zitting op 17 Novem
ber laatstleden werd aangenomen :
A rt. 4B, par. 1. - I I I wordt vervangen door :
«wanneer de uitbater van een inrich tin g van
ve rb ru ik of verm akelijkheden geen der onder
I en I I voorziene belastingen heeft betaald en
b ij w ijze van uitzondering éénmaal wenst mu
ziek te laten spelen, is h ij een taxe verschul
digd van :
-— 100 fr. tot m iddernacht;
— 120 fr. na middernacht.
Deze taks is eveneens verschuldigd door de
uitbaters, die een der belastingen betalen,
voorzien onder I I en die muziek wensen te laten
spelen op een andere dag dan deze waarop
de laa-t^tvermelde traces slaan.
W anneer de uitbater van een inrich tin g van
verb ruik of verm akelijkheden muziek wenst te
laten maken tot een later uur dan dit waar
toe de vereffende ja a rlijk se en eventueel trimestriële belasting hem recht geeft, is h ij voor
deze dag een supplem entaire belasting ver
schuldigd van 80 fr.
De hierboven vermelde bijzondere toelatin
gen worden maximum 12 maal per ja a r tegen
deze tarieven toegestaan.
Boven dit aantal worden de besproken taxes
verdubbeld.
Art. 4 C I I I wordt vervangen door :
Par. 1. — W anneer de uitbater van een in 
richting van verbruik of verm akelijkteden
geen der onder I of I I voorziene belastingen
heeft betaald en b ij w ijze van uitzondering
éénmaal wenst te laten dansen, is h ij een taxe
verschuldigd van :
— 250 fr. tot m iddernacht;
— 200 fr. vor elk supplem entair uur na m id
dernacht.
Deze taxe is eveneens verschuldigd door de
uitbaters die een der taxes betalen vermeld
onder I I en die wensen te laten dansen op een
andere dag dan deze waarop de laatstvermelde
taxes slaan.
W anneer een uitbater van een inrich tin g
van verb ruik of verm akelijkheden wenst te la
ten dansen tot een later uur dan dit waartoe
de reeds betaalde ja a rlijk se en m aandelijkse
belastingen hem recht geeft, is hij per sup
plementair uur een taxe verschuldigd van 200
fr.
Voormelde taxes worden op de helft ge
bracht voor de inrichtingen welke niet als
dancing kunnen worden besehiouwd (herbergen
welke gans de dag open zijn en niet beschik
ken over een dansvloer of een ruim te welke
gewoonlijk ’s avonds als dusdanig wordt ge
b ru ikt).
A l de taxes, waarvan spraak in onderhavige
paragraaf, worden voor de maanden J u li en
Augustus verdubbeld.
Par. 2. — De hierboven vermelde bijzondere
toelatingen worden maximum 12 maal per jaar
tegen deze tarieven toegestaan.
Boven dit aantal worden de besproken taxes
verdubbeld.
Par. 3. — De opbrengst uit de verkoop van
intreekaarten tot bals geeft geen aanleiding
tot het heffen van enigerlei belasting.
Par. 4. — De hierbovenvermelde taxes zijn
niet verschuldigd door de uitbaters, die in hun
inrich tin g een bal laten doorgaan voorbehou
den aan de leden van vaste ontspanningsclubs,
gezelschappen of maatschappijen, met inbe
grip van hun gezinnen en eventueel van enkele
genodigden. Aan de hiernaverm elde voorwaar
den dient hiertoe evenwel voldaan :
1. de maatschappij dient minstens sedert 2
ja a r te bestaan;
2. het bal dient gehouden te worden buiten
een inrich tin g, welke als dancing wordt be
schouwd en als dusdanig aan de desbetreffen
de belasting onderworpen is;
3. er mag geen intreegeld geïnd worden om
het eVen onder welke vorm. Dit geldt even
eens voor vooraf verkochte kaarten;
4. de p rijs der consumpties mag voor deze
gelegenheid niet hoger gesteld zijn dan ge
w oonlijk en in elk geval 6 fr. niet overtreffen
voor een gewone consum ptie;
5. het bal mag enkel toegankelijk zijn voor
de leden van de inrichtende maatschappij en
hun gezin;
6. er mag niet openbaar publiciteit gemaakt
wrorden, noch in dagbladen, noch door middel
van aanplakbrieven e.d. ;
7. de toelating moet sch rifte lijk aangevraagd
worden aan het Schepencollege ten minste 7
dagen vóór het bal.»
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Tijdens de behandeling van deze punten
werden enkele tussenkomsten genoteerd.
M ejuffer Tratsaert vroeg een betere verlich
ting aan de Montgomerykaai, het plaatsen van
ijzeren ladders en het ter beschikking stellen
van reddingsmiddelen; dit naar aanleiding van
de verdw ijning van de 19-jarige Zeebrugse ma
tros Lucien Calier. Dhr Burgemeester ant
woordde dat dit alles reeds in overweging
werd genomen en het nodige werd gedaan om
de veiligheid, niet enkel aan het Montgomerydok doch tevens in gans het havengebied, te
verhogen.
D hr Reynaert sprak de wens uit' dat de
werklieden van de reinigingsdienst zouden
worden uitgerust met een speciaal, sterk u n i
form, dat bestand is tegen alle weder en an

M aar «kwakkels» waren de gewone voe
ding van de krijgsgevangene. Rutabaga
en pattaten met pel en vel vulden (???)
zijn m aag; kwakkels vervulden zijn geest.
Onzichtbaar, geheimzinnig, kw am en zij
af, ontsproten God weet waar. Elerst ne
derig, schuchter als een jong blozend
meisje, maar nimmer van h u n stuk te
brengen, noch door schimpen, noch door
logenstraffingen. E n zo groeiden zij op,
kregen vleugels en snavels, drongen over
al in, omzichtig sluw, van gedaante ver
anderende volgens de omstandigheden,
zich onophoudelijk vermenigvuldigend.
In... een... twee... drie.., deden zij de
ronde van ’t kamp, fluisterden h un be
richten in alle oren, met de grootste
schijn van waarheid, soms met scepti
cisme ontvangen, soms uitgejouwd en
verjaagd, m aar toch altijd aanhoord.
Gezegende «Canards». Gij maakte in
tegrerend deel uit van het moreel van de
krijgsgevangene. Gij hebt h em getroost
in de duistere dagen van moeheid, in de
uren van wanhoop. Gij waart de illusie,
die zijn geest opwond en zijn hart ver
vulde. Gij gelukte er in gedurende en
kele stonden zijn heimwee te verzach
ten, zijn gedachten te verhelderen, zijn
onzekerheid te bedaren. Vervloekte, maar
toch geliefde «Canards», ondanks al u w
leugens, ondanks u w tegenspraak, on
danks al de wisselvalligheden, die zich
aan u w n aam vastklampen, bewaren de
K .G .’s u nochtans in de grond van h un
hart een bewogen herinnering.
Het is daarom dat de «Nationale Fe
deratie van de Oud-Krijgsgevangenen»,
op 20 Januari 1951 om 21 u„ in de prach
tige salons van het «Stedelijk Casino»,
haar jaarlijks « B A L des C A N A R D S » ,
waarvan de reputatie niet meer te m a 
ken is, zal geven. De Oud-K.G.’s hopen
dan ook dat dit bal dezelfde bijval zal
genieten als de vorige en dat de «élite»™ van de sympathieke Oostendse bevolking*
er zal tegenwoordig zijn.
c

Rechtbanken

f

ENKELE T U S S E N K O M S T E N

A R T IK E L E N

“ K w a k k e ls en C a n a r d s ”

Materialisten zorgen voor een goed opgediste tafel, waar een «Canard à
derzijds ook die mensen tegen ziekte en kou l’orange» zekerlijk niet misprezen wordt;
de kan beschutten.
utopisten houden er meer van h un geest
Dhr Daems klaagde het feit aan dat duizen te voeden met schimmen en dromerijen;
den franks werden uitgegeven voor de aan poëten vergenoegen zich met een m a n 
koop van theaterdecors, doch dat deze decors sarde waar ze een dichterlijke hemel vol
nooit werden gebruikt. Ook meende h ij dat
de concessiehouder, door contract, gehouden sterren kunnen bezingen. Verliefden
is minstens 200 voorstellingen ja a rlijk s te ver wandelen in de maneschijn en dromen
zorgen, hetgeen zeker het geval niet is. H ij van «’n hut met ’n hart» en «Piot», onze
meent dat, voor 1951, de concessiehouder op keffer, zucht in zijn slaap, gevuld met
z ijn verplichtingen zou dienen gewezen en dat allerlei hondenverschijnsels vol vlees
tevens zou dienen aangedrongen op meer ve r achtige beenderen, zo lekker, zo fijn !

R e d e r s en V is h a n d e la a r s

WORDT

H E T N I E U W VISSERIJBLAD

een beetje inschikkelijkheid aan de dag gelegd
worden.
Aangezien er zich nog dergelijke gevallen
is de wijsheid in de kan, zegt het spreek
woord en dit was het geval met Vercauter van dienstijver hebben vorgedaan en aange
Frans, uit Oostende, die, volgens verklaring zien er betwisting over de grond van de zaak,
van de politie op 9 J u li van dit ja a r «kenne werd de afhandeling van de zaak der niet in 
lijk dronken» was. H ij vertelde wartaal, rook geschreven reizigers uitgesteld tot na Nieuw
overdreven naar de drank en wanneer de po- jaar.
litiekom m issaris hem vroes ° f b ij eigenaar
O V E R K O L E N , W O D K A EN
van de auto was die h ij voerde, antwoordde
hij brutaalweg : «Ik hem hem toch betaald !»
LUSTHOF
Op die zomerdag reed betichte per auto en
ontzag niets of niemand. In volle stad Oost
Getuige Geers uit Oostende, een jonge
ende maakte h ij scherpe bochten, reed dan vrouw,
zag er zeer ingenomen uit met zich
een tijd je op het «voorland», zo zeggen ze te zelf, een vatje vol ijdelheid, dat de ganse zaal
Oostende, en overreed b ijn a een politieagent. zou verbluffen door in het Frans te spreken.
Geen enkele Oostendenaar die zich die avond
Voorzitter de Crombrugghe vroeg of zij
op straat bevond, was nog zeker van zijn le Vlaam s sprak en op haar bevestigend ant
ven. De niets zwichtende Vercauter werd door woord eiste hij dan ook dat zij de taal van de
overmacht tot bedaren gebracht, en die over
macht was niets anders dan... een lantaarnpaal. rechtbank en deze van haar voorvaderen
zou spreken.
Inderdaad, de politie ontdekte de auto van be Geers,
De sobere gerechtszaal was b ij de verschijtichte, geblokkeerd ju ist vóór een lantaarn
pual. Niet alleen de auto, maar ook het dró'ngestoord door-de
te scherpe parK
fum lucht. In haar uiteenzetting sprak zij zich
keman’s
verstand van Vercauter was stilge
tegen
en
de
voorzitter
verklaarde
dat zij nu
staan bij een dergelijke hinderpaal.
De advokaat beweerde dat zijn cliënt wel een wartaal sprak, omdat zij zelf op het ogen
enkele glazen gedronken had, maar dat hij b lik der feiten in dronken toestand verkeerde
en met de raad in de toekomst liever geen
daarom niet dronken was.
wodka meer te drinken, kon zij weer in de zaal
De rechter oordeelde er nochtans anders op haar plaats teruggaan. Haar getuigenis in
over en de onstuimige chauffeur werd veroor
deeld tot 1 maand gevangenis en 1.000 frank de zaak heeft trouwens niet geholpen.
Op 11 J u li van dit jaar, ontmoet de kolenboete en h ij kreeg het verbod nog een auto
handelaar Van de Sompel Pierre, de rijk e da
te besturen gedurende de tijd van 6 maand.
me Buschhaus Frederika in een garage te
Oostende en hij ontvangt een bestelling kolen.
DE N IE T - IN G E S C H R E V E N
Om de koop te bezegelen en om na te gaan
«hoe de kolen het best in de kelder zouden ge
Reizen is niet altijd plezant. In een hotel bracht worden», gaan beiden naar het huis
te Oostende trad een groep reizigers binnen van de kolenklant en worden er vergezeld
om logies te vragen.
door Geers, bediende in dezelfde garage.
Ze waren nog maar een tijd je binnen toen
Twee jonge mensen belanden in het huis
de politie kwam opdagen om het reizigers-re- van de weduwe en worden uitgenodigd om er
gister te controleren, waarop de aangekomen te blijven eten.
badgasten nog niet geboekt waren.
E r wordt geschonken, gedronken en geklon
Meester Boudolf, die de verdediging op zich ken : wodka en w ijn tot na middernacht... B ij
nam van de niet tijd ig ingeschreven gasten, het naar huis rijden had Van de Sompel een
verklaarde dat veel mensen liever niet gekend verkeersongeval en om zijn alteratie te ver
z ijn wanneer ze in een hotel vertoeven en dit drijven, trok h ij naar «Het Lusthof», dat reeds
om verschillende redenen, hier te lang om te gesloten was met één deur, en verlustigde zich
melden. Daarbij kan toch van een hotelier niet nog in enkele glaasjes.
geëist worden dat h ij op zijn klienten de kaVan de Sompel werd veroordeeld tot 1
zernemethode toepast en hen op een r ij plaatst maand en 1.000 frank boete en kreeg verbod
aan het hotelbureau om een voor een inge met auto te rijden gedurende 6 maand.
schreven te worden.
Buschhaus Frederika, die drank had bediend
Zelfs in de Koningin der Badsteden moet aan een dronken man, kreeg op haar beurt nog
een toemaatje van 500 frank boete.
Gezondheid !
— Bernard August, Oostende : veroorzaken
van verkeersongeval : 19.900 fr. schadevergoe
ding.
— Van Hove, Oostende, verkeersongeval :
6.822 fr. aan Dr Ide, benadeelde partij.
— Van Thuyne Robert, Oostende, lasterlijke
N ie m a n d verzuim e er zich een aan
aangifte : 15 dagen en 1.000 fr.
te schaffen.
— Van Nieuwenhuyse Triphon, Oostende,
slagen : 1 maand en 1.000 fr. en 4.000 fr. aan
Zij
zijn
verkrijgbaar
bij
alle de B urgerlijke P artij.
— Van den Bussche Euphrasie, Bredene :
dagbladverkopers en in
smaad : 500 fr. voorw.
— B aillieu Lucien, Stene : diefstal : 360 fr.
NOORDZEEBOEKHANDEL
— Lagast, verkeersongeval : 4 maanden en
1.000 fr.
Vindictivelaan, 22,
OOSTENDE
R E C H T B A N K VAN B R U G G E
IJS EN Z E N U W E N IN B LA N K E N B E R G E
A L S DE D R A N K IS IN DE M A N
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HET KERSTM ANNETJE G A A T
M IL L IO N N A IR S M A K E N
met behulp van de

KOLONIALE
L O T E R IJ
SPECIALE SCHIJF V O O R
K
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40.000 LOTEN VAN 200 FRANK
4.000 LO TE N VAN 500 FRAN K
2.000 LOTEN VAN 1.000 FRAN K
200 LOTEN VAN 5.000 FR.,
200 LOTEN VAN 10.000 FR.
80 LO TE N VAN 20.000 FR.,
40 LOTEN VAN 50.000 FR.
24 LO TE N VAN 100.000 FR.,
8 LOTEN VAN 250.000 FR.
4 LOTEN VAN EEN M ILLIOEN
T W E E G R O T E LOTEN VAN
T W E E
M I L L I O E N
HET
VAN

SUPERGROOT
LO T
VIJF MILLIO EN

Het geheel Biljet : 150
—
Het tiende : 16 Rr.

Fr.

T R E K K IN G OP Z A T E R D A G
23 D ECEM BER TE BRUSSEL

—

W A A G U W KANS

—

Maurice Monbalieu, uit Blankenberge,
verscheen. Hij zat op het correctionele
bankje — en hij is schilder van beroep,
naar ’t schijnt. Doch de schilder had
een vrouw gesmaad, en misschien ook
wel «een duwtje gegeven», al sprak hij
dat stellig tegen. E n dronken was hij
ook geweest. Het «slachtoffer» was de
ijskreemverkoopster Irm a Demeester. Hij
had het karretje uit haar handen ge
rukt en het omvergesmeten.
Een mens vraagt zich natuurlijk af :
waar dat nu allemaal goed voor was. De
rechter Mr. Walin, blijkbaar ook. Het
bleek, dat de vrouw van Monbalieu óók
ijs verkocht. Concurrentiekwestie dus.
— W aa ro m deed je dat? vroeg de voor*
zitter streng aan de verdachte.
— Ze gaat zij overal achter waar mijn
vrouw gaat. Dat werkte op de duur op
mijn zenuwen!
— W aaro m doe je dan ’t zelfde niet?
vroeg Mr. Walin,... dan zijn de anderen
geambeteerd...
— Dat kan ik toch niet doen, zei M o n 
balieu.
— E n is dat reden om smaadwoorden
uit te spreken?
’t Is waar...: Monbalieu had tegen de
vrouw «zwartzak» gezegd, en ook de poli
tie gesmaad!)
•— Nee, zei Monbalieu spijtig, dat is
waar...
— ’t Is het eerste goede woord dat ik
van je hoor. besloot M r. Walin, die de
kwestie van ijs, zenuwen en concurren
tie besloot met vier boetes: 100 fr. plus
500 fr., plus 250 fr., plus 50 fr. Sam en
900 fr... D e m a n had beter een beetje ijs
op zijn hoofd gelegd. O m zi.1n zenuwen
niet zo «te laten werken».
— V E R M A N D E R Romanie, visleurster
te Blankenberge; smaad aan de politie:
8 'dagen hechtenis en 510 fr. boete.
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Dr. O S T Y N , H . Serruysl. 50, Tel. 71915. voor het drukken van U w Kerst- en
Nieuwjaarswensen, opdat U tijdig be
A P O T H E E K D IE N S T
diend zou worden! K o m dus vandaag nog
V IN D IC T IV E L
Zondag 17 Dec. dienstdoende gans de naar onze drukkerij met U w bestelling.
dag alsook nachtdienst van 16^12 tot
23-12: Apoth. C A E N E N , Nieuwpoortsteen- TELLIN G VAN M O T O R V O E R T U IG E N ,
A A N H A N G W A G E N S EN M E C H A N IS C H
weg, 52.
WIELRIiJDSTER O N D E R A U T O

B O E K H A N D E L
A A N ,

TUIG

Vrijdagnam iddag omstreeks 12 u u r deed zich
op de A. Pieterslaan, ter hoogte van de J.
Ja, de schitterende Radiotelefoon Cen
i'eurquaetstraat, een ernstig verkeersongeval
voor. U r D., wonende te Oostende, langs de
trum, het enig apparaat voorzien van
weg geparkeerd, opende op zeker ogenblik de
de allerlaatste nieuwigheid, dat U in de
deur van zijn auto langs de kant van het gerij,
mogelijkheid stelt de concerten over de
waardoor de w ielrijd ster De Landsheer R., 24
hele wereld te beluisteren, bij U te te
jaar, wonende Koninginnelaan, ten gronde viel.
lefoneren en de micro te vervangen bij
Ongelukkig kwam het meisje na haar val on
familiefeestjes. Zijn schoonheid, zijn
der de auto terecht van Mevr. Degroote, turnkwaliteit en zijn tonaliteit hebben tot de
lerares te Oostende. De autobestuurdster kon
ïlFT V O O R DE AR M E N
wereldvermaardheid van Radio Centrum
het gevallen meisje niet ontw ijken. Het
De Burgemeester der Stad Oostende slachtoffer werd b ij hoogdringendheid naar ’t
geleid, evenals zijn platendraaier, cie IS
mtving
vanwege
een
gedecoreerde
een
ziekenhuis overgebracht, waar haar toestand
platen langs beide zijden laat bespelen
som van 300 fr., ten voordele van de ar als zeer ernstig werd beschouwd.
Hr
zonder het toestel aan te raken.
De Burgemeester vestigt andérmaal de
aandacht van alle belanghebbenden op
ie telling van de motorvoertuigen, aanïangwagens en mechanisch tuig en no
digt hen uit de voertuigen van de bejaalde soorten op het Militiebureau, Giselstwg, 8, aan te geven uiterlijk op 20
dezer.

ZIJ ZIJN DAAR!

Wij demonstreren bij U thuis of breng men der stad.
ons een bezoek, zonder enige verbintenis.
ACHEN... OF BUITEN
Alleenverdeler :
A. LALOY-MAQUET
de aanlokkelijke titel van de nieuwe
Koningstraat,
18,
: acienda Revue, die op 22 December in
Oostende — Tel. 739.29
ie Koninklijke Schouwburg wordt opge'(45) voerd. Het volledige Hacienda gezelschap,
:amen met het Hacienda ballet, staan in
O P R O E P T O T AL DE
oor een luimig en afwisselend spektaO O S T E N D S E BELOTTERS!
:el, tijdens hetwelk de gulle lach niet
Met veel genoegen laten wij aan de ait de lucht zal zijn.
Drie uur schaterlachen is de syn
goede Oostendse Belotters weten dat het
winter-seizoen van de «Oostendse Belot these van deze revue.
ters Club» gelegen Leopoldplaats, 1, (Café
Melrose) op Donderdag 4 Januari 1951
om 8.30 u. terug zal aanvangen.
V o o r de K e rst- en
Iedere Donderdag wordt er gespeeld
met prijzen. Inschrijvingen worden van
N ie u w ja a r s d a g e n
heden af in de Café Melrose gedaan.
Alle liefhebbers van het Beiotten zijn
Het College van Burgemeester en Sche
welkom.
penen der Stad Oostende brengt ter ken
nis van de houders van inrichtingen van
CO N C E R T D O O R HET M U Z IE K K O R P S
verbruik en vermakelijkheden dat het op
DER Z E E M A C H T
24, 25, 26 en 31 December 1950 evenals op
O p Zaterdag 30 December te 21 uur,
1 en 2 Januari 1951 toegelaten is muziek
treedt het muziekkorps der Zeemacht,
te m aken en te laten dansen.
onder leiding van Lt. Hanniken, op in
Voor voormelde dagen worden de be
de Koninklijke Schouwburg met een
langhebbenden ontslagen van de stede
uiterst gevarieerd progrkmma.
lijke taxes op het stuk.
T e n einde eenieder in de mogelijkheid
Zij zijn er evenwel toe gehouden zich
te stellen dit concert bij te wonen, war
den de prijzen der plaatsen in eenieders aan te bieden ten Stadhuize, Bureau v.
bereik gesteld. Deze zijn van 20-30-40-50 Financiën (winketten der taxe op de
vertoningen en vermakelijkheden) voor
en 60 frank.
het onderschrijven van de aangiften' in
Met dit concert wordt het jaar 1950 in
de Koninklijke Schouwburg op waardige de provinciale belasting op de danspar
tijen.
Oostende, 12 Dec. 1950.
wijze afgesloten^
SCHRIJF- en R E K E N M A C H I N E S
koopt U best bij

« NOORDZEE

BOEKHANDEL »

22, Vindictivelaan, O o s t e n d e

D e T r e in d ie n s t
O o s te n d e -T o rh o u t
EN K ELE W IJZ IG IN G E N
A an de reizigerstreindienst ’s morgens
vroeg tussen Torhout en Oostende zullen
van M aandag, 11 December, enkele wij
zigingen worden aangebracht.
De motortreinen :
9262, Oostende, v. 5.18 — Torhout, a. 5.54;
9273, Torhout v. 6.12 — Oostende, a. 6.48;
9299, Eernegem v. 6.42 — Oostende, a. 7.03
zullen worden vervangen door volgende
omnibusstoomtreinen ;
Oostende, v. 5.06 — Torhout, a. 5.54;
Torhout, v. 6.12 — Oostende, a. 6.59;
Bovendien zal een nieuwe omnibustrein :
Torhout, v. 5.23 — Oostende, a. 6.20
ingelegd worden, in aansluiting te Oost
ende met de expresstrein 804 (Oostende,
v. 5.27 — Brussel (Zuid), a. 7.54).

Gevraagde arbeidskrachten
1. IN D E S T R E E K :
a) M a n n en : boiseurs; assendraaiers;
metselaars (grenszone) ; scheepsjongen
ter visserij; leerjongen bakker-pasteibakker met of zonder leercontract.
b) Vrouwen: werkmeisjes voor ploegwerk; dienstmeisjes (inslapen verplich
tend);
fabriekwerksters;
opdiensters
voor café-dancing.
2. IN H E T B I N N E N L A N D :
a) M a n n en : grondwerkers; cementeerders ; kalksteenverbrijzelaars.
3. IN H E T B U I T E N L A N D :
Belgisch Congo:
meestergast-metselaar.
Nederland: vormer; plaatwerker; bank
werker met de machine; smid-bankwerker; hoekijzermaker; slijpier; draaier;
boorder; werktuigmaker; gespecialiseerde
bankwerker; monteur; instrumentenmaker; stempelmaker; foto-lithograaf; ko
piist; kleurendrukker; smoutzetter; druk
ker; wever op automatische getouwen;
specialist voor breimachines; meesterwever! jacquarwever; appreteerder voor
wolweefsels; coiffeur voor dames; leraar
voor het bleken, verwen en persen van
textiel (chemisch ingenieur-colorist) ; le
raar voor de weefvakken.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
1-12: Antoine V a n Daele, v. Auguste
en Rachel Goderis, Duivenhokstr. 21;
Martine Baeke, v. Julien en Simonne D e
Beckers, Koksijde.
2-12: Mario Legein, v. Roger en E u 
genia Demaria, Groentemarkt, 1; Rita
Schokaert, v. Cesar en Gabrielle Vanoverbeke, De Pan ne; Marie Decorte, v. Lucien
en Rosette Vlaminck, Duivenhokstr. 23;
Christine Vandenbroucke, v. Hilaire en
Maria Dekeyser, Oudenburg; Roger Deruwe, v. André en Zulma Maes, Stuiverstraat 359.
3-12: Daniël Jonckheere, v. Henri en
Angela Theys, Kapucijnenstr. 38; Jacques Roussel, v. Jules en Alida Desmyter,
Visserskaai, 47; Jean Decorte, v. Arthur
en Delphine Willaert, Elisabethl., 258;
Gilbert Boydens, v. Gerardus en Wilvina
Casier, Middelkerke; Mare Falla, v. Theophile en Maria Ruelle, Aartshertoginnestraat, 39.
4-12: Nancy De Ly, v. Lucianus en Chri
stina Vanhooren, Muscarstr., 16; Martine
Rorive, v. Paul en Lydie Caussain, K o k 
sijde; Daniël de Kievith, v. Arnoldus en
Maria Autreve, Leffingestr., 87.
5-12: Noël Passchyn, v. Camiel en Maria Hollez, Christinastr., 78; Aurille
Beernaert, v. Joseph en Alice Eerebout,
Oosthelling Kursaal, 4.
6-12: Luc Haelewyck, v. Franciscus en
Godelieve Leenaert, Maria Theresiastr.
20; Laurens Leon, v. Laurens.en Joanna
V a n Brabant, St. Franciscusstr. 21; Bartholomeus Haghebaert, v. Denijs en Yolanda Claeys, Zevekote; Eric Bronders,
v. Julianus en Florentina Huyghe, Frère
Orbanstr. 344.
7-12: Eddy Vandergunst, v. Henri en
Gabriëlle D ’haene, St. Catherina Polderstr. 14; Daniël Simoens. v. Pierre en Adolphine Dem on, Visserskaai, 25; Pierre Ketelers, v. Oswaldus en Rosa Landsuses,
Zevekote: Roger David, v. Victor en Augusta Devriendt, Bredene; Nicole Decorte
V. Julien en Denise Zwaenepoel, Stene.
8-<12: Erna Defruyt, v. Marcel en Martina Vanbesien, Stene; Mauricette Viaene, v. Maurits en Marie Steenkiste, Fr.
Orbanstr. 55.
9-12: Georgette Ballion. v. Renatus en
Irm a Corveleyn, Elisabethl. 61.

echtg. Maurits Dewitte, Koksijde; Georgius Isaac, 72 j„ echtg. Helena Vancoillie, Roeselare.
9-12: Emiel Tavernier, 70 j., ongh., Oesterbankstr. 38

H U W E L IJ K E N
6-12: Richard Declerck, visser en Antoinette Staelens, dienstmeid; Leon Goetghebeur, agent bii de zeevaartpolitie, en
Mariette
Vandecasteele,
winkeljuffer;
Roger Tungers, geleider bij de slaapwagens, en Marcelle Catani, dienster; Renatus De Cuyper, timmerman, en Georgette Pierre, z.b.
9-12: Marcel Claeys, haarkapper en
Denise
Durand, z.b.; Firmin Decoo,
scheepslosser/, en Maria Vervaet, z b •
Fernand
Gilliaert,
meubelmaker,
en
Diana D e Gryse, z.b.; Marcel Naassens,
hulptimmerman en A n n a Mus, fabriekw.;
Salomon Vanhooren, schoenmaker en
Pauline Saudemont, z.b.

FEESTE LIJK H E DE N
Huurt een pick-up met fonoplaten, per
dag, per week of per m aand. Radio Marlein- Christinastraat,
85,
Oostende,
Tel. 71.725.

H U W E L IJ K S A F K O N D IG IN G E N
10-12: Wylleman Raym ond, onderwijzer, Oostendse Haardstr. 14 en Dekemel
Nora, z.b., Hennepstr. 34; Dewulf Edgard,
muziekleraar, Spaarzaamheidstr. 34 en
Decrop Jeannine, z.b., Dr. Verhaeghestr.
38; Voorjans Antoine, werktuigkundige,
Vooruitgangstr. 12 (voorh. Maaseik) en
Beernaert Flavia, herbergierster, Vooruitgangstr. 12; Vanhooren André, beroepsmilitair, Bredene, (voorh. Oostende)
en Callens Nathalie, bediende, Zwaluwenstr. 38; Hemeryck Robertus, mekanieker, w dnr v. Elisabeth Ghislain, Middelkerke en Duinslaeger Irena, z.b.', Torhoutstwg. 386; Dewaegenaerè Etienne,
kleermaker, Brugge en D e Pagie Clemen
tina, z.b., Langestr. 107; Wils Lodewijk
aannemer, Reet en V a n den Wyngaert
Josephina, z.b., Tarwestr. 18 (voorh te
Kortrijk); Pianetti Jaymes invoerdar
St. Gillis en V a n Den W eghe Monique’

nvFRi im P M «
Z'b;’ £ aai.st,r- 24a- Luingne; Vande Vano 1o■ o f« ° ^ E R L ,J D = N.S
net Daniel, stadsbediend«* Gtelijkheid2-12. Petrus Beuren, 54 j., echtg. Jean- str. 5 en Cuvelier Lucienne winkeliuffer
nette Janssens, Slachthuisstr. 7.
Esdoornl. 8: M ornauw Gustaaf. onderwÏÏ3-12: Leonie Devriendt. 89 j., W w e Ed- zer, Verenigingstr. 96 en Demeester Mam ond Berghman, Sportstr. 17.
ria z b C h r i s t i n a i n *
4-12: Ludovicus Fincioen, 81 j., W d r reph. handelsventegenw ’ Louisastr
4
Virginia Couçke, Leffinge; Leo De Beul, en Debels Honorine haarkaoster Van
Esther Jansoone- Blauwka- Isegheml. 36B: Vandenbulcke Richïrd
c
t
•
v
m
_
_
pasteibakker, Fr. Musinstr. 38 en Cle. 5-12. Lucien Calier, 19 j ongeh., Zee- ment Marie-Jeanne, kleerm. St Sebabrugge; Camiel Rotsaert, 66 j., echtg. Syl- stiaanstr 39
via Declerck, Bredene.
7-12: Louise Vansieleghem, 80 j., onANDERE GEM EENTEN
geh., Torhoutstwg, 338.
^
...
8-12: Jules Dalle 61 i pchtsr T.ennin
Biuyn Alfons, autovoerder, AntwerDeclerck, Leffingestr. 248; Pauline Blom- pen’ (voorh-Oostende) en Schollen Her
me, 78 j., W w e Lambert Hermant, Lef- f11.1113, zb > echtgesch. v. Moïses Braunfingestr. 172; Blanka Theirssen, 37 j.stein> Antwerpen.

B O E K
22, O O S T E N D E

K O S T E L O Z E K IN E M A V O O R S T E L L IN G
Zaterdagavond, te 20,39 uur stipt, gaat in
het Strijdershuis, Langestraat, 46, de vierde
kinem avoorstelling door, ingericht door het
Geheim Leger, Schuiloord Oostende.
E r zullen enkele belangwekkende banden
afgerold worden. Dit programma zal in niets
onderdoen voor de vorige.
Aan belangstellenden zal het dan ook niet
ontbreken. Het ordewoord weze dus : allen
tijd ig op post !

FIETSEN G cS T O L E N
Ten nadele van A rlts Gislaine, wonende Van
Iseghemlaan, 95, werd een fiets gestolen. Ook
de fiets van Knockaert Ju lian u s, geplaatst
voor het café Cam brinus, Stuiverstraat, 21,
BA C C H U SVR IE N D
veranderde van eigenaar.
De politie bracht D.L., wonende Stuiverstr.,
Laforce W illy , Cadzandstraat, 12, verw ittig
75, naar het bureel, waar h ij zijn roes kon u it de de politie, dat een onbekende de dynamo
slapen gezien zijn dronken toestand.
H r van de fiets van Decouter Germaine uit Stene
had ontvreemd, te rw ijl de fiets in de gang
BIJ DE «V E R E N IG D E B R U G G E L IN G E N » van zijn herherg stond.
Op 23 December om 20,30 uur zal de maat
schappij «De Verenigde Bruggelingen» in de O N V O O R Z IC H T IG E A U T O V O E R D E R
bovenzaal van het W itte I’ aard haar tweede
Een onbekende autobestuurder reed met
feest geven.
zijn wagen in de mooie hovingen van het Mac
Het zal opgeluisterd worden door zangnum Leodplein en beschadigde deze.
Hr
mers. Verder verleent de talentvolle danseres,
Myriame, leerlinge van de dansschool Rose KERST- EN
N IE U W JA A R SK A A R T JE S
d’Iv ry , haar medewerking. Ze zal de zesde
koopt U best en goedkoopst bij
Hongaarse dans van Johannes Brahm s en de
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
Pizzicato vat} Francis Poppy opvoeren.
Vindictivelaan, 22, O O S T E N D E
T ijdens de danspartij zal een kosteloze
tombola onder de leden plaatsgrijpen. Deze
zal nog meer aantrekkelijkheid aan het feest AU T O T E G E N PAAL
verlenen.

gekocht

O U D V R O U W T J E B E Z W IJ K T NA
VERKEERSONGEVAL
Donderdag voor acht dagen, werd op de
Torhoutsteenweg, de 81-jarige Louise Van Sieleghem, wonende Torhoutsteenweg 352, om
streeks 7 uur ’s morgens aangereden door de
auto, bestuurd door D r Quaghebeur. Het
slachtoffer werd met ernstige verwondingen
naar het ziekenhuis overgebracht, waar het in
de loop van de dag bezweek.
Hr
G R O T E AUTO-RALLY
NIZZA— O O S T E N D E — NIZZA.
Onlangs kw am en alhier op bezoek bij
het Stadsbestuur van Oostende, Kolonel
Beaupuis,
Commissaris-Generaal
der
«Ronde van Frankrijk voor Auto’s» en
de Heer Nico Porei, Secretaris-Generaal
van de Auto-Club uit Nizza, voor een on
derhoud nopens de inrichting van een
auto-rally op 4, 5 en 6 September 1951,
met vertrek uit Nizza, langs Parijs en
L a Baule naar Oostende, daarna terug
naar Nizza langs Genève. Zonder twij
fel wordt deze rally een buitengewoon
iets, ook voorziet m en dat bij jaarlijks
zal plaats hebben.
Ook werden onderhandelingen aange
knoopt om, tijdens de Ronde van Frank
rijk voor fietsen 1952, een riteir.de te
Oostende te hebben.

FEESTELIJKH EDE N
Huurt een pick-up met fonoplaten, per
dag, per week of per m aand. Radio Marlein,
Christinastraat,
85,
Oostende.
Tel. 71.725.

V ER D IE NSTELIJK E S T A D S G E N O O T

!

M e n verzoekt ons het overlijden te
melden van
Mijnheer

René VANDEWIHCKEL
Stadsingenieur
Echtgenoot van Mevrouw
Elisabeth Vandevoorde
overleden in de ouderdom van 63 j.
Warschaustraat, 42, Oostende.
De begrafenis heeft plaats in fa
miliekring.
Dit bericht dient als enige ken
nisgeving.
(606)

De Familie C L ICTEU R - JAN SSEN S
meldt U het overlijden van
Mevrouw

Charles-Louis JANSSENS
geboren Carolina T R O C H
overleden op 11 December 1950 in
de ouderdom van 73 jaar.
D e begrafenis heeft in familie
kring plaats gehad.
Dit bericht dient als enige ken
nisgeving.

Onze stadsgenoot, dhr Jer. Devriendt,
(607)
E. Cavellstraat, 10.
werd vereerd met het Burgerlijk Kruis
le Klas voor meer dan 35 jaar dienst en
Demeulemeester Adhemar, Ieperstraat, werd bovendien bevorderd tot Ridder tn
42, heeft bij het achteruitrijden op de de Kroonorde met Zwaarden. Hartelijk
ZESJARIG K IN D JE VIEL
B O T SIN G
hoek van Nieuwpoortse stwg en Esdoorn- proficiat. H r
IN K O K E N D W A T E R
In de Kapellestraat kw am het tot een
laan een paal van de electriciteit.h id in g
O p de Opexwijk deed zich een jam  omvergereden. Hr
V E R E N IG IN G V O O R G E B R E K K IG E N
botsing tussen de auto’s van Claes Al
merlijk ongeval voor. D e zesjarige M a 
EN V E R M IN K T E N
bert uit Nieuwpoort en Collin Albert,
rina Ryssen, wonende Voorhavenlaan, 47, S T IC H T IN G S V E R G A D E R IN G
Het familiefeest van de K.V.C-.V. be Edegemstraat, 62, te Mortsel. Hr
viel, tijdens een ogenblik van onvoor «DE G E L U K K IG E H AAR D»
looft een succes te worden. Een groot
zichtigheid, in een emmer kokend water
Zaterdag, 16 dezer te 15.30 u. op het aantal leden hebben reeds hun inschrij BEGIN VAN BRAND
waardoor het slachtoffertje erge brand Stadhuis gaat de stichtingsvergadering
De brandweer moest uitrukken om een
vingsformulier ingestuurd.
Het feest
wonden opliep. De moeder van het kind
door van de huurderscoöperatieve «De vangt aan te 2.30 u. zeer stipt. Mogen vuurhaard te doven in de Kazerne Ma
bestreek de wonden met inkt waardoor
Gelukkige Haard».
we daarom aan al de leden vragen dat hieu, waar de Belgische Zeemacht is in
de toestand nog verergerde en het kind
ze op tijd zouden komen (ingang Lange gekwartierd. Het dak van een der oude
tenslotte bezweek, nadat het naar het
kazernegebouwen had vuur gevat door
straat).
stedelijk ziekenhuis was r-’ Crgeb.vacht.
Het programma zal zeer afgewisseld overhitting van een kachelbuis. Men
Een onderzoek werd ingesteld om na
zijn (muziek, zang, humor) terwijl ook slaagde er echter in spoedig het gevaar
te gaan met welke beweegredenen de
voor een gezamenlijk vier-uurtje gezorgd te bezweren, zodat de schade niet aan
moeder haar kind met inkt bestreken PLAATS VAN H O O F D V E R P L E E G S T E R
wordt. De kinderen van de leden zullen zienlijk is.
Anderzijds ontstond brand op het eer
had. M e n m ag eveiwel aannem en dat BtJ HE T T H E R M A A L IN STITU U T
met een kleine versnapering Lcdacht
ste verdiep van het huis 72, Euph. Bserzij in een vlaag van radeloosheid en pa
worden
en
tot
slot:
een
reuze
tombola
Het Schepencollege heeit beslist een
niek de inkt heeft aangewend, denkende
met een vijftigtal mooie en nuttige prij naertstr., bewoond door V an h am m e Mau
rice. De brand ontstond door dat een
aldus de pijnen van haar kindle te Kun oproep uit te schrijven voor het begeven zen.
nen stillen. Anderzijds is het niet uitge van een betrekking van hoofdverpleeg
Wie nog zijn «Onderzoeksformulier» vetpot vuur vatte. Met natte dweilen
sloten dat zij van mening was dat — zo ster in vast verband bij het Thermaal niet ingevuld heeft, wordt dringend ver slaagde m en erin het vuur te doven. Er
is schade aan de huismeubels. Hr
als nog vele oude mensen geloven — inkt Instituut.
zocht dit zo spoedig mogelijk te doen en
De candidaten moeten voldoen aan de
goed is tegen brandwonden. Er is een
het aan het bestuur toe te sturen. Hr
tijd geweest waar de inkt geen schade gewone voorwaarden.
Ze moeten houder ziin van een di B O T S IN G IN DE VISMIJN
kon berokkenen doch thans is inkt sa
mengesteld uit bepaalde giftige stoffen, ploma van verpleegster afgeleverd dt or
(15)
VERKOOP
O p de vismijnlaan had een botsing
die noodlottig worden wanneer ze als een door de Staat en of/de Stad erkende
ScSrïjf er» Rekenmachines
plaats
tussen
de
vrachtwagens
bestuurd
inrichting; minstens 4 jaar dienst tel
heelmiddel worden aangewend. Hr
O n d er h o u d en herstollmg ter
len als verpleegster (waarvan minstens door D a m a n Oscar uit Bredene en Cuf2 als hoofdverpleegster) bii een instel fez Roger uit Oostende. Er was stoffe
plaats?
Koop N U een goed boek om uw
ling, afhankelijk van een openbaar be lijke schade. Hr
vrije tijd door te brengen.-Een mooie
stuur en Nederlands, Frans en Engels
KERST- £N
N IE U W JA A R SK A A R T JE S
keus vindt u in de
kunnen spreken, schrijven en lezen.
Marit TSssreïiastr?»*. 16,
koopt U best en goedkoopst bij
« Noordzee Boekhandel »
Ze dienen de verbintenis aan te gaan
O
O S T E N D E — Te!. 72.113
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22, Vindictivelaan, T. S.
het grondgebied van de Stad Oosterde
Vindictivelaan, 22, O O S T E N D E
te komen bewonen binnen de drie m aan 
den n a de voorlopige of bepaalde benoe
ming.
N A T ION A LE MILITIE
Er zal eventueel een examen worden
afgenomen.
Alle aanvragen, vergezeld van de no
L i c h t i n g 1950
dige bewijsstukken moeten gezonden
B U R G E R L IJK E STAN D
Prijzen aan 50, 40 en 30 fr. Locatie in
Worden verzocht zich bij het G em een worden aan het College van EurgemeesGeboorten: V a n Massenhove Hilda, v. het secretariaat van het stedelijk Ca
tebestuur aan te melden, tussen 1 en ter en Schepenen vóór 3 Januari 1951.
Maurice en Vantorre Nera, Heist; Lale sino.
20 Januari 1951, om er het vereiste mo
m a n Christine, v. Maurice en Lemaire
del in te vullen of h u n aanvraag schrif W E R V IN G S R E S E R V E VAN 15 K L E R K E N
Rosa, Heist; Vanspeybrouck Ivan, v. Ro EEN M O OI GEB A A R
Het
Schepencollege
heeft
beslist
een
telijk te laten geworden (liefst per aan
ger en Wisse Madeleine, Zeebrugge;
oproep
uit
te
schrijven
voor
het
aanleg
Door de directie van het stedeliik Ca
getekende brief) aan de Burgemeester
gen van een wervingsreserve van 15 kler Stael Dirk, v. August en Deschrooder M a  sino werd ter gelegenheid van Sinter
binnen hetzelfde tijdsbestek:
ria, Lissewege; De K im pe Jean, v. M ar klaas, een buitenkansje aangeboden aan
1. D e miliciens van de lichting 1052, ken (mannelijke en/of vrouwelijke) in
cel en Friem Maria, W enduine; Desmidt de leerlingen der verschillende scholen.
die een uitstel van onbepaalde duur (art. vast verband bij het Stadsbestuur.
De candidaten moeten voldoen aan de Linda, v. Thriphon en Vantournhout Isa Woensdagnamiddag werden de leerlin
10 van de militiewet), een gewoon uit
bella, Heist.
gen van de jongste klassen vergast op
stel of de hernieuwing van een uitstel gewone voorwaarden en houder ziin van
Overlijdens: De Wilde Karei, 51 j., wed. een kinemavertoning. Daar meer dan
een
diploma
of
getuigschrift
van
mid
(art. 11 en 12 der wet), wensen te be
delbaar onderwijs van de lagere graad Myile Paula, Vrijheidstr. 26 (overl. te 1200 schoolkinderen opkwamen, moesten
komen.
of van daarmee gelijkgesteld vakonder Brugge) ; Garot Camille, 72 j., echtg. Dos- Woensdagnamiddag
twee vertoningen
Behoren tot de lichting 1952 ■
sogne Ida, de Saedeleerhelling, 1.
wijs.
gegeven worden. Tot slot werden alle kin
a) De in 1932 geboren jongelingen;
Huwelijksafk.:
Bultinck
Marcel,
werk
D e ongehuwde vrouwen die deze voor
deren vergast op een zakje lekkernijen
b) De tot de vorige lichtingen beho
rende jongelingen die een uitstel hebben waarden verenigen mogen een aanvraag m a n (alh.) en Bentein Petronella (Uit Donderdag 7 December werden de leer
lingen der hogere klassen vergast op een
bekomen of verdaagd werden en alzo bij doen met dien verstande, dat eventueel kerke).
Huwelijken: Haesebroeck Oscar, gara kinemavertoning. Aldus bood de directie
de lichting 1952 zijn ingedeeld. Deze jon h un dienstmandaat automatisch een
gelingen moeten dus een aanvraag indie- einde neemt op het ogenblik dat ze in gist en De Bruyker Alina, z.b. (beiden van het stedelijk Casino op haar manier
alhier).
Sinterklaas aan. De heren Anciaux en
nen zo zij de hernieuwing van h un uit het huwelijk treden.
Er zal een vergelijkend examen worden
Aelter mogen geloofd om dit initiatief.
stel verlangen.
BIJ
DE
B
O
N
D
ON
ZE
SCHOLEN
2. De jongelingen geboren in 1933 of afgenomen.
De heer V. De Maesschalck en het ijve Z O R G N U REEDS
Alle aanvragen vergezeld van de no
in 1934, die vragen om vóór het binnen
rig bestuur van «Onze Scholen» hebben
roepen van h un klasse te mogen dienst- dige bewjisstukken moeten toegezonden
worden aan het College van Burgemees met h un jongste muziekavond bewezen, voor het drukken van U w Kerst- en
nem en (art. 9 der wet).
dat zij op dit gebied steeds het beste Nieuwjaarswensen, opdat U tijdig be
ter en Schepenen vóór 3 Januari 1051
brengen dat de moeilijksten kan en moet diend zou worden! K o m dus vandaag nog
naar onze drukkerij met U w bestelling.
bevredigen.
Zaterdag 9 December bracht «Onze
Scholen» opnieuw een kunstavond, die BIJ HE T R O D E K R U IS DER JEUGD
S L I J T A G E
b e t e k e n t
O N K O S T E N
lang in het geheugen van de nokvolla
Ter gelegenheid van Sinterklaas bracht
zaal zal bijblijven. Deze kunst- en m u  het Rode Kruis der Jeugd een bezoek aan
ziekavond, ditmaal gewijd aan lichte de kinderen en oudjes van het stedelijk
klassieke muziek en aan fragmenten uit Hospitaal «Prinses Elisabeth» en on1
V O O R K O M T Z E !
de gekende operettes, genoot een bijzon haalden de zieken, op lekkernijen, koek
dere belangstelling vanwege een kunst jes en fruit. De oudjes waren even ge
minnend publiek. Het hoogtepunt van lukkig als de kleintjes met deze versnap
deze kunstavond was wis en zeker de pering.
H O U D T
D E
S M E E R O L I E
Z U I V E R
!
uitvoering van «Hulde aan de Zee» een
kindercantate. Hiermede heeft dhr Mou- G E S T O O R D VER LOF
qué zich stevig gerangschikt tussen onze
D e genaamde W . D., vrijwilliger bij het
beste hedendaagse componisten.
bataljon voor Koréa was voor zijn ver
PLAATST EEN
trek nog eenmaal naar huis gekomen en
A P O T H E E K D IE N S T
Zondagavond met enkele vrienden ui.
Zondag 17 December: dhr M O N S E T gegaan. Menig glas werd gedronken bij
Albert, Grote Markt, 14.
zover, dat zij Maandagmorgen nog op
zwier waren. Toen zij het echter al te
FONTEINIIERSDIENST
bont maakten tegen de politie, die hen
V a n 16 December tot 23 December :
tot kalmte aanmaande, werd onze vrij
VER DELE R : CH AN TIER S & A R M E N E N T S E G H E R S
fonteinier M engé Léander, Scharebrugwilliger met zijn vrienden R. B. opg‘
straat, 95.
leid, om hun roes uit te slapen.

Te begeven plaatsen

A ’ VANDERNOOT

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

W IN S LO W

OIL CONDITIONER

K E R ST F E E ST

Tweede Wintervertoning van “ Nul en Vermaak”
Het werkt het streven van onze plaat
selijke toneelkringen in de hand, dat er
sedert enkele tijd een langzame, doch
zekere terugkeer naar het schouwburgleven wordt vastgesteld. Hoezeer de film
techniek ook in korte tijd evolueerde,
mensen in'vlees en beenderen zullen het
nooit worden. Het levend toneel zal ten
andere nooit door de'film worden ver
drongen, omdat de genoegens die m en
er beleeft, zodanig verschillen dat er wer
kelijk sprake is van twee aparte zaken
Het gaat immers niet op om te zeggen:
«ik eet liever een appel dan een entre
côte», wanneer U de vraag werdt ge
steld: «welke is de lekkerste spijs?»
Wij kunnen natuurlijk zeggen wat we
willen; wie bewijst dat wij niet aan het
fabriceren zijn van eer. systematische
propaganda voor de schouwburg uitba
ting? W ie weet? M a ar wi^ er graag het
fijne van wil weten, zal zich alras kun
nen vergewissen van de waarheid. Hij
zal zijn vrouw of verloofde bepraten om,
per uitzondering natuurlijk, eens niet
naar het witte doek te gaan zitten staren.
En, daar een dame, rijp of jong, zich tóch
zo gaarna tooit met de pas aangeworven
nieuwigheidjes, zal hij het niet lastig

hebben om haar voor die ene keer te
overhalen, ’t Is die ene, eerste keer, t.t.z.
Zondag 17 dezer om 20 u. zeer stipt, die
hem en haar zal doen opkijken van de
gezellige sfeer van ons stedelijk schouw
burgje. N U T E N V E R M A A K moet dan
maar zorgen dat het bij die ene keer niet
blijft... en ’t zal, want het programma
schijnt ons niet alledaags toe, naar wat
er van gezegd wordt.
O M W I L L E V A N D E S M E E R b.v. is een
stuk uit de duizend, vol pittige humor en
sprankelend van activiteit.
O, M IJ N H E E R !, een kort blijspel tot
slot, met kostumering 1900, mnet van die
toneelavond helpen m aken: een klin
kende bladzijde in de geschiedenis van
een herwordend toneelleven te Oostende.
M e n zal er meteen kennis m aken met:
vier nieuwe vrouwelijke elementen, na
melijk Mevrouw Lingier, Mejuffers S u 
zanne Decleer, Yvonne Degroote, Josiane
Verdonck: en een nieuw mannelijk m e 
dewerker Carlo Lanckriet.
Mogen
ken dat
vermaak
van hen

O p M aan dag 25 December te 14.30 uur
gaat in het Tavem e Georges een groot
kerstfeest door, aangeboden aan de kin
deren van 2 tot 14 iaar, van de leden van
de plaatselijke bonden «Nationale Strijdersbond» en «Nationaal Verbond der In 
valieden». Dit feest zal worden opgeluis
terd door beroemde vedetten. De kinde
ren zullen vergast worden op versnape
ringen, geschenken en verrassingen. De
leden moeten vóór 17 December opgave
doen van hun kinderen bij dhr Dalle E.,
secretaris van N.S.B., Luikstr. 30.

V O G E L P IK W E D S T R IJ D
O p Zaterdag 9-12-50 werd een voge
pikwedstrijd gespeeld in het lokaal •
Wandelaar», bij G . V a n De Pitte,
Smet de Naeyerlaan, 65, tussen de Mij
van «Den Drogen», Opex Oostende en, de
lokale Mij. «De Wandelaar» voor een b
ker. Deze wedstrijd werd gewonnen door
«De Wandelaar» met 5 kampen.
Voor het kerstfeest van de Ibis werd
20 fr. rondgehaald.

Nieuwbouw en Herstelling
VAN

Boeken doen de mens herleven
«Noordzee Boekhandel» zal z’U geven.

T O N E E L N IE U W S
Zaterdag 16 December gaat in het ste
delijk Casino de opvoering door, door de
K.N.S., van de gekende en spannende
thriller van Agathe1 Christie «De Moord
in de Pastorie», waarvoor Maurits Balfoort voor een stemmige inscenering
zorgde. D e dames Stella Blanchard, Ger
zij op de planken het nut pluk maine Looävelt, Jenny V a n Santvooir,t
zij er van verwachtun, en bet en de hh. Frans V anden Brande, Fran
schenken dat wii met ongediild çois Bernard, Jan Cam m an s verzorgen
de hoofdrollen.
tegoed houden.

Houten Schepen
«S3
K
WfBfl

Eugène VAN L00
en Zoon
WERFKAAI

11 ZEEBRUGGE
(48i

HET N I E U W VISSERIJBLAD,

N IEU W P O O R T
BURGERLIJKE STAN D
Huwelijken: Hillebrandt René, metaal
bewerker met Tem m erm an Marcella, z.b.
(beiden van Nieuwpoort).

DANSFEEST
O p Zondag 17 Dec. richt de Nationale
Unie van de oud-gedienden der Bezet
tingslegers 1918-1929-1944-1950, Afdeling
Nieuwpoort, een bal in met de medewer
king van «De gouden ster» te 19 u. in de
zaal Minerva, Recollettenstr. Alle Rijnbezetters op post. Toegangsprijs: 15 fr.
Vermindering voor de leden.

IN DE R IJK S M ID D E L B A R E S C H O O L

H

17) Definitief besluit tot verkoop ach
tergronden der stedelijke tekenschool.
18) Kennisnam e gastarieven.
Alle punten werden eenparig aangeno
men, uitgenomen punt 14 die een lichte
wijziging ondergaat in kwestie grondverkoop om villa's te bouwen tussen Canadalaan en het, Park Leopold .TI.
G E H E IM E ZIT T IN G :
19) Verlenging aanstelling Jan Neut :
Met 3 m aan d en verlengd.
20) Verlenging aanstelling Clenewerck
Gilbert, tijdelijk schooihjofd-«mderwijzer. Verlengd tot het groot verlof.
21)
Eervol
ontslag
brandweerman
Neut Henri: aangenomen.
22) Vergoeding voor het onderhoud
van de gemeenteschool aan Billiet Luc.:
goedgekeurd.

Op Zondag 21 Januari e.k. jaarlijks ge
zellig samenzijn der Bond der oud-leer- B IL JA R T M A TC H
lingen en beschermers der Rijksmiddel
bare scholen. Muziek, Ensemble, Rhythm e
«De Slachters» Nieuwpoort tegen «De
Club. Toegang (zijpoort) Arsenaalstr. Schudders» St. Joris.
Deur om 19 u. Ingangprijs: 15 fr.
M aa n da g 11. greep de eerste ontmoc ting
plaats, tussen de biljartviienden van
GEM EE N T ER A A D
beide clubs in het lokaal «Het Slacht
huis». Dat het hier niet gaat tussen spe
O p M aan dag 11. kw am de gemeente cialisten of techniekers van het groene
raad andermaal bijeen onder Voorzitter tapijt, weten we zeer goad, maar dat de
schap van de H. H . Gheeraert. Burge strijd en de spanning daarom niet klei
meester der stad Nieuwpoort. Volgende ner is, moet zeker niet gezegd en iedere
punten werden er af gehandeld:
kam p wordt dan ook door alle voor- en
O P EN B A R E ZITTIN G :
tegenstanders met ro’n spanning ge
1) Goedkeuring begroting 1951 der C. volgd, als ’t ware er h un leven van af
hing, om op ’t einde het uit te gieren van
O.O.
2) Goedkeuring berekenen 1949 der pret, of met een pint die laatste domme
fausse-queu te vergeten. *_’ ïr volgt dan
kerkfabriek St. Bernardus.
ook de uitslag:
3) Goedkeuring begroting 1951.
Duflou Jules (Nieuwpoort) 60 p. tegen
4) Goedkeuring rekening 1950 der Ver
Vansteenland M . (St. Joris) 53 p.; B en 
eniging voor 'Vreemdelingenverkeer.
5) Goedkeuring begroting 1951 der Ver dels J (N ) 60 p.— Dombrecht R (St. J) 34
p.: Bendels Lucien (N) 51 p.— Hoste M.
eniging voor Vreemdelingenverkeer.
6) Voorlopige stemming s.tadsbegro- (St. J) 60 p.; Osaer Michel (N) 35 p.—
Mackelberghe (St. J) 60 p.; Verbrugge
ting 1951.
7) Definitieve stemming indirectie be P. (N) 60 p.— Vanhoutte M . (St. J) 38 p.;
Bendels Albert (N) 44 p.— Catrysse G . St.
lastingen :
J) 60 p.; Vanduynslager (N) 40 p.— Peel
a) b e l a s t i n g op h e t l i j k e n v e r v o e r ,
b) belasting op het begraven van C. (St. J) 40 p.; Bendels Georges <N) 56
p.— Tilleman C. (St. J) 60 p.; Willems G.
vreemdelingen en op de ontgravingen;
(N ) 20 p.— Deloffere A. (St. J) 60 p.;
e) belasting op strandkabines;
Declerck Rob. (N) 60 p.— V a n Eighe J.
d) Mijnrechten;
(St. J) 45 p.
e) Slachtrechten.
«De Slachters» Nieuwpoort verliest
8) Voorlopige stemming directe belas
met 44 punten tegen «De Schudders» Sttingen :
a) opcentimes op de Staatsgrondbelas- Joris. Binnenkort de revanche match te
St-Joris bij de H . Mackelberghe en het
tingen ;
b) belastingen op het tewerkgesteld belooft weer even spannend te zijn!
personeel ;
E R N ST IG E VAL
c) belasting op de drijfkracht.
9) Advies betreffende besluit kerkfa
De welbekende oud-vishandelaar Si
briek O . L. Vrouw inzake toezegging her
meon Vandenabeele werd, na deel geno
stel O. S. huis Hoogstraat, 69 en aan
m en te hebben Maandagavond aan de
gaan lening.
kaarterspartij in hotel «L ’Hinnondeur»,
10) Vraag tot aankoop grondvergundoor andere makkers gevonden op de
ning op ’t kerkhof.
sTaat met een gapende hoofdwonde.
11) Vraag ruiling grondvergunning
Dokters hulp werd ingeroepen en onze
door Pylyser-Vandevelde.
Simeon werd terug huiswaarts gebracht.
12) Vraag fonds voor aankoop bureelW e wensen vader Simeon een spoedige
benodigheden door de Hr Politiecommis
genezing toe en geven de oude inan de
saris.
raad, in het vervolg slechts naar huis
13) Vaststelling ontwerp herstel O. S.
te komen onder de leiding van een grede
W-C kerk St. Bernardus.
gebuur.
14) Wijziging ontwerp Park Leop. II.
15) Aanvulling besluit 20-6-1950 inzake A P O T H E E K D IE N S T
uitbreiding waterleiding.
16) Wijziging en verlenging reglement
Heer C O O L , Marktstr. open van 8 tot
inzake stedelijke bouwpremie.
12 u. en van 16 tot 18 u.

CARELS
Diesel M otoren
R . Bauwens & C o
ACENTSCHAP
R E D E R I{K A A I, 35
OOSTENDE

<«>

E
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D O K T E R S DIENST
Dr. M A E S , Graaf d ’Ursellaan, Heist.

A P O T H E E K D IE N S T
Juffrouw B R U L E Z , Statieplaats, Heist.

daar wenden.

U ITSLA G L E D E N K A A R T IN G
BIJ W A R D H E R T SO EN

tans. wat kan niet gedaan worden met
een 50-tal kerstboompjes en een 500-tal
gekleurde lampjes!!

SIN T ER K LA A SFE EST

de wegel, die het ganse bosje doorsnijdt
en naar Duinbergen badplaats loopt.
Langs de zijde van de Koninklijke B aan
wordt sinds 14 dagen koortsachtig ge
werkt om nieuwe beplantingen aan te
leggen, en werden alle bossen van het
nieuwe bosje, zijde Duinbergen, geënt.
Doe zo voort, Schepen Parez! Eéns zul
len onze inwoners beseffen, dat de groot
ste attraktie van onze badstad in zijn
bosje ligt en dat het er op aankomt in
de kortst mogelijke tijd, dit terug te
brengen in zijn oorspronkelijke staat of
liever nog veel beter!

1) Rosseel Florimond en Cattoor Leo
pold; 2) Vantorre Kamiel en Keubelinck
Robert; 3) Vandewalle Kamiel en V a n
Wynsberghe M .; 4) De Meire Philippe en
Dogimont Leon.
Er werden 10 onbekenae prijzen verloot
waarvan de winnaars waren : 1) De Mey
André; 2) Dieusart Camiel: 3) Savels T.;
4) Gouweloose Arth.; 5) Ackx Leon; 6)
D e Vogelaere René; 7) Neyts Alfons; 8)
Deckers Jan; 9) De Vriendt Jan; 10)
Bonny Henri. Zaterdag 15 Dec. ledenkaar- BIJ DE ZEILCLUB
ting om 8 u., wederom mooie en onbe «DE N O O R M A N N E N »
kende prijzen.
Het jaarlijks dansfeest van deze ver
UITSLAG K A A R T IN G
eniging gaat door in «Old Brussels» op
CAFE «DE BEURS»
Zondag 14 Januari e.k. en zal opgeluis
1) Sam yn Jules en Vandenberghe Ca terd worden door het orkest Milo Bell.
miel; 2) Gydé Jules en Vantorre A.; 3)
Deschacht Arthur en Lowyck Alfons; 4) V O L K S B IB L IO T H E E K PA T R O N A A T
V an Ghelder C. en Dem ul M .
De openbare volksboekerij gelegen in
Zaterdag as. kaarting, mooie prijzen
en 100 fr. aan de tegenwoordige verlie de Kerkstraat maakt bekend dat ze van
nu af geopend is: ’s Zaterdags van 14 tot
zende spelers.
16 u. en ’s Zondags van 11 tot 13 u. De
UITSLAG K A A R T IN G
volksboekerij, dewelke een toelage der
«THUIS», K E R K S T R A A T
stad en der provincie geniet, biedt U een
Aantal deelnemers 52.
verzameling van 5000 Nederlandse en
1) De M uynck Leopold en Lam po E.; 2000 Franse boeken, met de nieuwste uit
2) De Mul Marcel en Kerckaert Kamiel; gaven van binnen- en buitenland en een
3) Toussaint Edgard en Dedecker Raym .; rijke keus van de beste schrijvers.
4) Serreyn Jules en Lameire René.
Zaterdag as. grote Biljartwedstrijd voor EER VO LLE O N D E R S C H E ID IN G
de leden van «Pax».
Het Kruis van politiek gevangene 19401945 werd ten posthumen titel verleend
F IL M A V O N D
aan R. Vanhulle.
Ten voordele der sociale werken van
de C V P gaat begin Januari 1951 een S C H A A K N IE U W S
grote filmavond door met als programma
Ziehier de uitslagen der laatste samen
o.a. «Oorlog aan de Oorlog» en «Heist komst, waar ook dhr Frans Debra, zoon
en zijn verleden».
van onze oud-burgemeester, t3genwoorToekomende week zullen reeds kaarten dig was.
verkrijgbaar zijn en zullen wij U de juiste
Haerincu-Cange 0-1 ; Storm-D’Hooghc
datum kunnen kenbaar maken.
0-1; Schepens-Debra 1-0; Vandekerckhove-Friedrickx 1-0; Wittesaele-De Kete
N IE U W E G ID S HE IST-DU IN BERGEN
laere 0-1.
Het Franse weekblad «La Vigie» van
Huidig klassement: 1. Cange, VandeKnokke zal voor toekomend jaar een toe kerckhove en D ’Hooge elk 5 p.; 4. De Keristengids publiceren over Heist— Duin
teleere en Schepens elk 2,5 p.; 6. Vlie
bergen. Zoals deze van Knokke zal het tinck R. 2 p. ; 7. Haerinck, Friedrickx en
boekje, al de nam en der eigenaars der Wittesaele. elk 1 p.
villa’s van de agglomeratie bevatten. Ver
Daar dhr Debra steeds verhinderd werd
der de uurtabellen van de tram en de tegenwoordig te zijn, werd hij nog niet
trein, de verschillende hotels en pensioe geklasseerd.
nen, de zomerfeesten, enz.
Het zal dus zeer nuttig zijn en voor U ITSLAG B ILJA R T W E D ST R IJD
de bezoekers én voor de inwoners.
«THUIS»

K E R S T S T E M M IN G

Naar wij vernemen zullen dit jaar ook
Knokke
en
Biankenberge net zoals
Brugge, Oostende, Kortrijk, enz. verlich
tingen en versieringen aanbrengen in de
bijzonderste straten hunner stad. Aldus
zullen ze onrechtstreeks de inwoners toch
een paar weken in Kerststemming bren
gen en enigszins meehelpen de bange tij
den, die wij beleven, te vergeten onder
het impuls van het feest van de «m en
werd overgegaan tot het leggen van een
sen van goeden wil». Zullen wij dit jaar
nieuw fietspad. W a t de Knokkestr. be
dit hier ook reeds beleven, of zullen wij
treft, deze zal eerlang overgedragen wor bij onze buren moeten gaan zien? Noch
den aan de Staat, gebaar dat gunstig ge
adviseerd werd door Bestendige Deputa
tie, en zo ook deze straat gans vernieuwd
worden. Wij vernamen ook nog dat de
maatschappij «Te Heist best» onder voor
zitterschap van Schepen Daveloose op
het punt staat de aankoop af te sluiten
ERRATUM :
van een perceel grond, palend aan het
Vorige week vielen in ons 2e vervolg
St. Anthoniuskwartier, van ongeveer 2600
m 2 met 40 m. facade langs de oude Kerk enkele lijnen weg. W e verontschuldigen
straat, in de weide, waar de «St. Seba- ons hiervoor en laten ze hier volgen:
Hij werd opgevolgd door Mijnheer H e k 
stiaansgilde» haar wip staan heeft, om al
dus verbinding te geven van dit kwar tor Vandeputte in Juni 1904. N a hem
tier met de oude Kerkstr. Wij zijn geluk k w a m Robert de Gheldere, vader van
kig door dit artikel, de meeste sceptie- onze huidige burgemeester, aan het be
kers, die nog steeds denken dat de nieuwe wind in het jaar 1912.

te Mei&t

N o tariële Aankondigingen
Studie van de Notaris
Studie van de Notaris

F. J. VAN CAILLIE
OOSTENDE

T O E S L A G VAN :
ST AD O O ST E N D E
SC H O O N EN W E L G E L E G E N

statie te Heist een utopie is en blijven
zal, en de nieuwe verfraaiingswerken ook
toekomstmuziek zullen blijven, in het
ongelijk te stellen.

S C H E E P S B O U W E R
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
o
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WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE
ATELIERS
et
BUREAUX
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
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 — 74.000

De eerste kerk van Heist dateert van
het jaar 1630 en stond ongeveer 800 m.
van het dorp, niet ver van de Ramskapellebrug, waar nu het kerkhof is. De
kerk bestond uit drie beuken. Rond 1720
werden beide zijbeuken afgebroken, en
bleef enkel het middengedeelte staan.
Dit gedeelte herinneren zich waarschijn
lijk nog vele oud-Heistenaren. Nass" de
kerk stond de pastorij met een schcne
hof, die aan de kerk geschonken v.erd
door de familie Quintens : deze familie
bewoonde de hofstede, dewelke later door
M r Firmin Goormachtigh bewoond werd.
De toren van onze eerste kerk deed
dienst als baken voor onze vissers, even
als deze van Brugge en Lissewege. M e n
begon de kerk af te breken ten jare 1875
en de stenen ervan dienden om huizen
te zetten in de wijk, die nog steeds
«Moefe» heet. De aanbesteding tot af
braak van de toren werd gedaan door
Herreboudt, Brugs timmerman, en het
plan der nieuwe kerk werd gemaakt door
Buyck, Brugs bouwmeester. Het was M r
Pieter Demeester, die met de uitvoering
van het bouwen belast werd. De aanbe
steding gebeurde in 1872 en ’t werk was
voltooid in 1875. Het was Mgr Faict, Bisschop van Brugge, die de nieuwe kerk
wijdde op Sinksen 1875. De E.H. Pectoor
was de eerste pastoor der nieuwe kerk en
ook de laatste der oude kerk. Het laatste
ingezegende huwelijk in de oude kerk
was dit van Franciscus Ceyfs en Virgi
nie D e Groote; het eerste ingojcegende
huwelijk in de nieuwe kerk was ait van
Petrus Franciscus Mortony en A n n a T h e
resia Mallefeydt. De laatste begrafenis
in de oude kerk, op 3 Mei 1875, was die
van Isabella Gheselle, dochter van Ja
cob en A nn a Schram m e; de eerste be
grafenis in de nieuwe kerk had plaats
op 1 Juni 1875 en was die van Sophia
Lagast, dochter van Jacob en Maria Vanooteghem. De laatste doop in de oude
kerk was die van Julius Edouardus

M. SEBRECHTS,
te Oostende, 35, K . Janssenslaan

U IT T E R H A N D TE K O O P
STAD O O ST E N D E
G ER IEVIG

W o o n h u is
12,
Blauwkasteelstraat
groot 78 v.m. Modern en nieuwgebouwd.
B E Z O E K : Dins- en Donderdagen, van
2 tot 4 uur.
Plan en inlichtingen ter studie.
(603).
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JAN-BAPTISTE DE G H E L D E R E
te Heist-aan-Zee

INSTEL M ET PREMIE
O p W O E N S D A G 20 D E C E M B E R 1950,
om 16 u. stipt, in het Café «Den Anker»,
Knokkestraat, bij Mr Mille van :

BAD STAD HEIST-AAN-ZEE
EEN G ER IEVIG EN W E L G E L E G E N

W o o n h u is
M ET G A R A G E
Dwarsstraat nrs 34-36, groot 72 v.m.
O N M I D D E L L I J K VR IJ.
(596)
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A. LA C O U R T
te Oostende

O p W O E N S D A G 20 D E C E M B E R 1950,
a.s. om 3 u. namiddag in lokaal «Prins
gelegen Edith Cavellstraat, 74, gekada Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
streerd sektie A nr 1647 n/20, oppervlakte Oostende.
102 m2.
B E V A T T E N D E : Kelderverdiep : keu
INSTEL M ET 1/2 % PREM IE VAN :
ken. achterkeuken en kolenkelder.
STAD OOSTENDE
Gelijkvloers :
winkelplaats,
keuken,
SC H O O N EN W E L G E L E G E N
werkplaats en bergplaats.
Verdiep : voorplaats en klein voorplaatsje, achterplaats en verders zolder.
W o o n h u is
Ingesteld : 225.000 frs
M ET ERF EN T O E B E H O O R T E N
Voorzien van gas, water en electriciteit. staande en gelegen te Oostende, G E R S T 
Verhuurd zonder geschreven pacht
S T R A A T . 51, gekadastreerd sektie C. nr
mits 18.000 frs ’s jaars.
352 d/2, voor een grootte van 90 m2, en
B E Z O E K D A G E N : Dinsdag en Donderbegrijpende :
dagnamiddag van 2 tot 4 uur.
O N D E R A A R D E : 4 kelders.
Alle inlichtingen ter studie van de ver
G E L I J K V L O E R S : voorplaats, achter
kopende notaris, Karel Janssenslaan, 31,
plaats, keuken, achterkeukentje, W .C . en
te Oostende (tel. 723.29).
(610) koer.

H A N D E L S H U ÏS

E E R S T E V E R D I E P : voorkamer, achter
kamer, keuken, achterkeuken, W.C., en
koertje.
N O T A R I S J. G H Y O O T
Voorzien van water, gaz en electrici
te Oostende,
teit.
St. Petersburgstraat, 47
Tel. 715.88
Beschikbaar : gelijkvloers vanaf 1 Ju
li 1951 en de verdieping onmiddellijk na
INSTEL M ET 0,50 % P R E M IE :
toeslag.
O p W O E N S D A G 27 D E C E M B E R 1950.
Te bezichtigen: Dinsdag en Donderdagte 15 u. ter herberg «Prins Boudewijn»,
namiddag van 2 tot 4 uur. Voor de sleu
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende, van
tels zich wenden ter studie van de ver
Gemeente B R E D E N E
Sas Slijkens
kopende notaris.
1.
Voor nadere inlichtingen ter studie
van de verkopende notaris Karel Jansens
WELONDERHOUDEN
laan. 31 te Oostende (tel. 723.29)
(597)

W o o n h u is

Studie van Notaris

MAURICE Q U A G H E B E U R

te OQStende, Leopoldlaan, 10
P O L D E R S T R A A T , 61, groot 127 m2 be
grijpende :
O p D I N S D A G 19 D E C E M B E R 1950, om
G E L I J K V L O E R S : gang, voor- en ach 15 u. ter gehoorzaal van het Vredegerecht
terplaats, annexe, veranda, W.C., koterij van het Kanton Oostende, Canadaplein
en en koer.
te Oostende.
V E R D I E P I N G : voor- en achterkamer,
T O E SLA G VAN :
zolder.
STAD O O ST E N D E
Voorzien van electriciteit, stadswater,
S C H O O N
regen- en putwater - dadelijk beschik
baar.
R e n t e n ie r s h u is
2.

W ELONDERHOUDEN

W o o n h u is

Peter Benoitstraat, 53
Oppervlakte 94 m2 28 dm2
G A N S V R IJ V A N G E B R U I K .
W a ter-gas-electriciteit.
B E Z O E K D A G E N : M aandagen en D o n 
derdagen van 14 tot 16 uur.
I N G E S T E L D : 365.000 fr.
Voor alle nadere inlichtingen zie plak
brieven of zich wenden ter studie.
(598)

P O L D E R S T R A A T , 63, groot 81 m2, begrij
pende :
G E L I J K V L O E R S : voor en achterplaats
24
deelnemers waren opgekomen en zie
annexe, W .C ., koterijen en koer.
hier de uitslag:
V E R D I E P I N G : voor en achterkamer,
1) Devriendt Jan-Vlietinck René; 2)
Zolder.
J. Gheselle-R. De Keyser; 3) V a n de
Studies der Notarissen
Voorzien van electriciteit, stadswater,
Borre-O. Leyseele.
A. L A C O U R T
regen-i en putwater.
te Oostende en
Genot en vrij gebruik 3 m aanden na
A C H T T IE N D E R G E T O O N D
P. AN COT
de toeslag.
te Gistel
Zichtbaar : elke namiddag van 14-16
In Café W illy werd een achttiender getoond
O m uit onverdeeldheid te treden
door G ilbert I)e Groote. Medespelers waren u. Voor de sleutels van nr. 61 bij afwe
Janssens Ju lien, Vandendriessche Maurice, zigheid zich wenden bij nr. 63 Polder V R IJW ILLIG E O P E N B A R E V E R K O O P
O p W O E N S D A G , 27 D E C E M B E R 1950,
Landuyt Albert. Getuigen : Joseph Van Torre straat.
en René Moens. E r werd 26 fr. opgehaald voor
Recht van samenvoeging
Mogelijk om 3 u. namiddag in het Café «Prins
het werk van de Ibis.
heid om te onderhandelen voor verkoop Boudewijn», St. Sebastiaanstr., 22, te
Oostende.
uit de hand.
IN EEN EN KELE Z ITT IN G M ET
Nadere inlichtingen ten kantore
T O E SLA G VAN:
(Toe.v. 10-1-51)
STAD O O ST E N D E
(309)

PERCEEL

HEIST en zijn verleden

Aug. LOY

P.C.R. : 4150.46
H.R. ; Oostende 1187
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000
Van Brussel, Oost. 189.02

T

O p M A A N D A G 18 D E C E M B E R 1950, om
Het C.O.O. richtte dit jaar voor alle
O P S C H IK K IN G S W E R K E N AAN DE
kinders onzer scholen een welgeslaagd 3 uur, te Oostende in het Café «Prins
CA SIN O PLA ATS TE HEIST
St. Klaasfeest in. De grote kindervriend Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22,
TO E SLA G VAN :
Het bevel van aanhang van de werken werd in het klooster ontvangen door de
SC H O O N
werd gegeven om op 2 Januari 1951 te heren Warmoes, voorzitter, en Jan Maes,
beginnen. De aannemer is dhr H I M P E afgevaardigde van de Hr Burgemeester.
André van St. Michiel.
Ook in de Gemeenteschool werd de plech
O p b r e n g s t h u is
tigheid herhaald, dit tot groot jolijt van
B O U W V E R G U N N IN G E N
het kleine volkje!
te Oostende (Hazegras), Vaartstraat, 17,
De Deyne Jacques, Predikherenstraat,
groot 127 m2.
G
R
O
O
T
S
FEEST
IN
T
V
ER
SCHIET
11, Brugge, vergrotingswerken aan ge
Kelders, gelijkvloers en twee verdie
bouw Zeedijk. 232, te Heist.
Naar wij vernemen uit geloofwaardige pingen. Stadswater, gas en electriciteit.
Agence Immobilière Cauwe, P.V.B.A., bron zouden ongeveer 200 vissers, die
Het gelijkvloers komt V R IJ op 1 April
Elisabethlaan, 111, Duinbergen, nieuw minstens 2 jaar hebben gevaren gedu 1951.
bouw op de Zeedijk te Duinbergen.
rende de oorlogsjaren 1940-45, op KarnaBezoekdagen : Alle Maandagen
en
M ad am e Mayené, avenue des Cerisiers, valmaandag vereremerkt worden. De Woensdagen van 2 tot 4 uur.
60, Bruxelles, vergrotingswerken aan de heer Minister Seghers en de heer G o u 
I N G E S T E L D : 365.000 fr.
villa’s Pimpampoentje en Kinkankhoorn, verneur van West-Vlaanderen zouden de
Alle inlichtingen ten kantoor, KapucijParkweg te Duinbergen.
plechtigheden met hunne tegenwoordig nenstraat, 6.
heid opluisteren. Dhr Minister zou dan
(595)
OORLOGSSCHADE
terzelfder tijd de eerste steen der nieuwe
Het Ministerie voor Wederopbouw, statie, wat betreft de bovengrondse wer
plaaltselijke Dienst van Biankenberge, ken, metsen, daar reeds enkele weken
Studie van de Notaris
deelt mede dat een zitdag zal gehouden vroeger met de fondamentele werken zou
A. L A C O U R T
worden door een afgevaardigde van be aangevangen worden.
te Oostende
doeld Ministerie, in het Stadhuis te
Knokke op Vrijdag* 22 Dec. as., van 13.30
HET BOSJE
O p W O E N S D A G 27 D E C E M B E R aan
u. tot 17 uur.
staande om 3 u. namiddag in het café
De geteisterden die inlichtingen ver
Toekomende week zal waarschijnlijk «Prins Boudewijn», Sint. Sebastiaanstr.,
langen kunnen zich op bovenvermeld
adres en op de gestelde dag en uren tot begonnen worden met het plaveien van 22, te Oostende.

Se yeptande lueiken g,aan daav
Verleden week ging het Kollege van
Burgemeester en Schepenen met de Sekretaris naar de hoofdstad, naar de ver
schillende Ministeries om te zien hoe
ver het stond met de nieuwe werken, die
zullen uitgevoerd worden in onze bad
stad nog vóór het volgend seizoen. Naar
wij kwamen te vernemen zouden de opschikkingswerken op de Casinoplaats
reeds op 2 Januari a.s. aangevangen wor
den door Aannem er André Himpe. W a t
de nieuwe statie betreft, in het begin
van 1951 word met het bouwen van het
stationgebouw aangevangen. De wegenis-rioleringswerken en beplantingen in
het St. Anthoniuskwartier, waarvan de
aanbesteding gedaan werd en goedge
keurd, zullen eerlang begonnen worden
door Van Gheluwe, aannemer die de
Westkapellestraat een gans ander uit
zicht gegeven heeft. Een nieuwe en ver
dere bestrating der Westkapellestr. van
de Viadukt tot aan draai buiten Heist,
werd reeds aangevangen en insgelijks

S

Ameye, zoon van Constant en Melanie
Mouton; de eerste doop in de nieuwe
kerk was die van Gustaaf Jules Maenhout, zoon van Louis en Johanna D e 
smedt.
De grote klok, die we nu hebben, werd
gedoopt in 1848; de peter was Pieter Ver
beke, landbouwer, en de meter Catharina Lynsen (vrouw Beyne). De eerste
begrafenis, waarvoor de nieuwe klok
moest luiden, was deze van haar peter,
Pieter Verbeke! De oudste n aa m der pa
stoors, die in Heist waren en die gevon
den werd. is E. H. Vekemans, die alhier
pastoor was van 1725 tot 1741, gevolgd
door E. H . Ignatius. Wij zulen alleen de
nam en opgeven van deze herders die nog
door de oud-Heistenaren kunnen gekend
zijn; E.H. Pectoor van 1863 tot 1875; E.
H . Detollenaere van 1875 tot 1889; E.H.
Plaetevoet van 1889 tot 1904; E.H. Froi
dure van 1904 tot 1933; E.H. Masschelein
van 1933 tot nu. Onze tegenwoordige pa
stoor is dus de 19de gekende pastoor van
Heist; hij vierde verleden jaar zijn ju
bileum.
Ten jare 1854 werd op de plaats, waar
nu het wachthuisje van de ijzerenweg in
de Vuurtorenstraat staat, het eerste visserskapelletje gebouwd door M r Corne
lius Bassens, reder; hij schonk aan de
kapel terzelfder tijd een klein schoon
O. L. Vrouwbeeld. Jam m er genoeg werd
deze eerste kapel afgebroken in 1868,
aangezien op deze plaats de ijzereaweg
zou komen. D e som van 270 fr., opbrengst
der onteigening der oude kapel, werd
door de familie D e Groote aan E. H . Pa
stoor Pletevoet overhandigd. Hij bekwam
kosteloos de grond vanwege Heer Jonkheere, voorzitter der Maatschappij der
duinen. Een omhaling bij de talrijke
vreemde badgasten bracht een mooie som
op; deze tussen reders en vissers bracht
750 fr. op. De archieven vermelden hier
over dat vele vissers ontberingen deden
om h un penning te kunnen geven tot het
bouwen der nieuwe kapel.'In 1892 werd
deze gebouwd door Mr Leopold Willems,
Brugs ondernemer voor de som van 3500
frank. Het eigenlijke werk werd gedaan
door metser Jacob Demeulenaere. In de
kapel is er een kleine bus waar er of
feranden worden ingestoken, die ge
bruikt worden voor het onderhoud der
kapel en het opdragen van missen. O m
het jaar houdt een processie stil voor de
kapel en wordt aldaar een eredienst op
gedragen.
(’t vervolgt)

B o u w g ro n d

WI E WI L

WA T ?

— A PPA RTEM EN T te huur : 5 plaàtsen,
WC, kelder, koer. Zich wenden : sch rifte lijk
bureel hlad W A 737
— H UIS T E H UUR : centrale verwarm ing,
gas electriciteit, 8 plaatsen en hof. Schrijven
bureel blad : W A 738.
—- H U W E L IJK : jonge man, goed voorko
men, 27 jaar, wenst kennism aking met jong
meisje, indien m ogelijk vermogend. Geheim
houding verzekerd. Schrijven met foto bureel
blad HA 739.
— H U W E L IJK : Heer, 45 jaar, vaste be
trekking zoekt kennism aking met jonge vrouw
of weduwe zonder kinderen. Schrijven bureel
blad H.A. 740.
— T E H UUR G EVR A A G I) : Tweewoonst v illa met garage voor 2 auto’s in de omgeving
van Oostende. Liefst Bredene of Raversijde.
Schrijven bureel blad nr 553
(553)
— FO TO G R A FIE : jong fotograaf, be
kwaam,, zoekt betrekking te Oostende óf om
geving bij gevestigd fotograaf als laborant öf
retoucheur. Schrijven bureel blad E.A. 741.
Al
lopen B O E K E N
nog zo snel
de N O O R D Z E E B O E K H A N D E L bezorgt
-z’U wel !
——
22, Vindictivelaan —
O O S T E N D E

gelegen te Oostende, voorheen het woon
huis Ieperstraat, 57, gekadastreerd sektie
A nr 1647 c/16, groot 73 m2.
D e rechten op oorlogschade worden
medeverkocht ten titel van kanskontrakt.
O N M ID D E L L IJ K B E SC H IK B A A R .
Voor nadere inlichtingen zich begeven
ter studie van de verkopende notarissen.
__________________________ (604)
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J. G H Y O O T ,
te Oostende, St. Petersburgstraat, 47 en

G. M ASUREEL
te Koekelare
♦

T O E W IJZ IN G

O p W O E N S D A G 27 D E C E M B E R 1950,
te 15 u. ter herberg «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, van

G EM EE NT E STEENE
K O O P I.

W o o n h u is
MET ERF
Torhoutsteenweg, 34, groot 150 m2.

INGESTELD : 157.000 FR.
K O O P II.

W o o n h u is
MET ERF

— O K KA SIE AUTO T E KOOP, Standard
Commercial. Inlichtingen bij : N.V. Houtimport, voorheen Snauwaert, Sas-Slykens. (544)

B o u w g ro n d e n
T E KOOP

nevens voorgaande, Torhoutsteenweg, 36,
groot 150 m2.

INGESTELD : 141.000 FR.
K O O P III.

W o o n h u is
M ET ERF
nevens voorgaande, Torhoutsteenweg, 38,
groot 150 m2.

voor burgershuizen en cottagen. Loten van
INGESTELD : 158.000 FR.
110 tot 1000 m2., gelegen tussen de Frère OrIE D E R H U IS B E G R I J P T : Kelder; G e 
banstraat, Stuiverstraat en toekomstige auto
strade. Inlichtingen Zagerij Snauwaert, Sas- lijkvloers : voor- en achterplaats, W.C..
Slykens, Oostende.
(533) koer en hof: V E R D I E P I N G : voor- en

achterkamer; Z o l d e r : gemansardeerde kamer en zolder.
Voorzien van electriciteit en putwater.
KAN
Verhuurd zonder geschreven pacht
overeenkomst mits 300 fr. te m aand voor
uw gewone dagbladhandelaar U ons blad ieder huis.
niet bezorgen, wendt U dan steeds tot
Z I C H T B A A R : iedere Dinsdag en Vrij
dag van 1 M 7 u.
de zetel van het blad
«N O O R D Z E E B O E K H A N D E L »
Recht van samenvoeging.
Vindictivelaan, 22
Oostende
Nadere inlichtingen ten kantore van
voornoemde notarissen.
(608)

10

H E T N I E U W VISSERIJBLAD

Naklank van de
Uitslagen en Rangschikkingen
w edstrijd
EERSTE K LA SSE B
IVe A F D E L I N G B
Vigor Hamme — K o rtrijk Sport
1— 3 SK Moere — SK Torhout
SK — Tubantia
5— 1 SK Esen — SK Wenduine
V.G.O. - S.K. ROESELARE Lierse
LTS Centre — Dendermonde
2— 1 Koekelare — Raverstjde

5— 0
4—6
5— 1

Boom — Eendr. Aalst
3— 1 Lef finge — Lom bardzijde
2—1
4— 1 V C Keiem — SV Bredene
4— 1
De Roeselaarse correspondent, welke op de Izegem — Lyra
0— 2 NS Leke — Hermes Oostende
uitg.
persbanken op het terrein van Arm enonville CS Brugge — FC Ronse
4— 4
zeer zenuwachtig deed, schreef in «Het W eke US Doornik — AS Oostende
2— 2
P R O V I N C I A L E J U N IO R S
lijk s Nieuws» van Zaterdag jl., over die be SK St N iklaas — A EC Bergen
R A N G S C H IK K IN G
VG Oostende — Stade K o rtrijk
3— 2
lan g rijke w edstrijd, het volgende :
5—0
1. SK St Niklaas
14 9 0 5 33 13 23 FC Roeselare — CS Menen
«Niet alleen de verpletterende nederlaag,
14 7 1 6 29 17 20 SK Roeselare — AS Oostende
3—3
doch ook de manier waarop ze door de SK- 2. K o rtrijk Sport
4— 2
3. FC Ronse
14 8 2 4 23 17 20 CS Ieper — K o rtrijk Sport
ploeg diende geïncasseerd, betekende voor de
14 7 2 5 29 22 19 FC Izegem — FC Brugge
3— 2
nog ta lrijk e meegekomen Roeselaarse suppor 4. Un. Doornik
14 5 2 7 27 18 17 Harelbeke — Stade Moeskroen
0—0
ters, dat alle voorheen gekoesterde illusie s in  5. AS Oostende
14 6 4 4 25 18 16 E. W ervik — FC Knokke
6. Izegem
2—1
zake de uiteindelijke promovering als voor
14 7 5 2 25 19 16 CS Brugge — SV Waregem
6— 3
goed mag over boord worden gegooid. Alhoe 7. Lyra
14 7 5 2 27 22 16
wel hier de eerste en tweede geklasseerde te 8. Bergen
R A N G S C H IK K IN G
genover elkaar in het veld uitkwamen, gebiedt
9. Boom
14 fi 5 3 34 21 15
16 13 1 2 61 30 28
14 4 4 6 ts 17 14 1. FC Izegem
de objectiviteit ons te zeggen, dat Oostende 10. E. Aalst
16 10 3 3 50 38 23
14 6 6 2 24 18 14 2. SV Waregem
beslist een klas sterker kon genoemd dan de 11. Lierse
16 9 4 3 70 20 21
14 6 8 0 21 24 12 3. F C Brugge
wit-zwarten. De bekomen eind cijfers kunnen 12. CS Brugge
I)e aangename verrassing na de bekendmaking van de uitslag maakte b ij ons plaats zeer bescheiden, de opm erking maken dat on dan ook niet eens als overdreven worden be 13. Dendermonde
4.
CS
Brugge
16 9 5 2 47 32 20
14 1 9 4 15 31 6
voor ontgoocheling toen we — aan dehand van de technische gegevens — vaststel dertussen toch de verantw oordelijkheid van schouwd, integendeel, SK mag zich nog geluk 14. Un. Centre
16 7 4 5 92 36 19
14 1 9 4 12 34 6 5. ASO
den dat ASO tweemaal het spel in handen had gehad, doch tweemaal de overw inning het selectiecomité toeneemt.
16 7 5 4 52 22 18
14 1 10 3 10 33 5 6. Stade Moeskroe«
kig achten, het er met dit nochtans weinig 15. V igor Hamme
door de handen had laten glippen. Temeer daar US Doornik op de ASO-fans een
16 6 5 5 34 36 17
Buiten de drie puntspelers kunnen we nog eervol passief, te hebben afgebracht...
14 2 11 1 17 42 5 7. K o rtrijk Sport
16. Tubantia
eerdere povere ind ruk had nagelaten. W anneer we nochtans deze factoren over het enkel Sanders vermelden, die echter meer en
8. FC Knokke
16 8 7 1 52 36 17
hoofd w illen zien, dan kan de drawn oris tenslotte toch tevreden stellen, want op meer mét het leder gaat treuzelen en pingelen,
9. Stade K o rtrijk
16 6 7 3 44 36 15
T
W
E
E
D
E
P
R
O
V
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N
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I
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L
V
G
O
EEN
G
R
O
T
E
P
LO
E
G
US Doornik een punt gaan halen is heden ten dage een hele toer.
10. VGO
16 6 7 3 38 50 15
zodat z ijn spel steeds onproductiever wordt.
De kwetsuren van Jer. Deschacht, Van Dierendonck en De Cuman werpen schaduwen Sanders moet beslist de andere weg op, zoniet
4— 1 11. SK Roeselare
CS Ieper — FC Torhout
16 7 8 1 54 35 15
Men
zal
misschien
opwerpen,
dat
Sportkring
op dit succes, zodat, in het vooruitzicht van de w edstrijd tegen St Niklaas, er w ellicht zal hij zich meer en meer in nutteloze kracht
uitg. 12. SC Menen
Herseeuw — Molen Sport
16 6 8 2 30 54 14
door
het
steeds
onbeschikbaar
blijven
van
Arnieuwe selectiezorgen zullen komen opdagen.
2— 2 13. FC Roeselare
AA Moeskroen — Knokke
16 5 8 3 33 38 13
inspanningen en com plicaties verliezen. Mon
teel
en
Degryse
ernstig
gehandica*peerd
de
We ontveinzen het nochtans niet dat ons, boven alles, de puike prestaties van Staf teny hebben we eenvoudigweg niet gezien. Net
7— 1 14. F C Harelbeke
SK Roeselare — D eerlijk
16 4 10 2 23 59 10
Eeckeman heeft verrast. Eeekeman ontpopte zich als een prim a stuw kracht in de alsof hij niet meespeelde... En dat is erg voor s trijd hoefde aan te vatten. Dit kan feite lijk WTS Lauwe — Zwevegem
0— 1 15. Ieper
16 4 12 0 28 75 8
niet worden ontkend, maar ook met de aanwe Avelgem — Meulebeke
voorhoede en mag zonder meer de eer van dit gelijkspel voor zich opeisen. En dit w il een inside !
1— 1 16. E. W ervik
16 3 12 1 14 133 7
zigheid van beide titularissen, zou de SK-elf Ingelm unster — Wevelgem
wat zeggen !
3— 2
Na deze w edstrijd zullen velen geneigd zijn ongetwijfeld in een afgetekende nederlaag
R A N G S C H IK K IN G
P R O V I N C I A L E S C H O L IE R E N
daarna door zijn benen liet glippen... En nog te denken dat, gezien de vie r doelpunten aan hebben moeten berusten. Melis en consoorten
W IS S E L E N D E K A N S E N
1. VG Oostende
13 12 1 0 59 14 24 VG Oostende — Stade K o rtrijk
4-- 1
een paar andere tussenkomsten, w aarin h ij getekend door de voorhoede, deze haar schot- acteerden immers effenaf b rillan t en waren in
2. SK Roeselare
14 8 2 4 56 24 20 FC Roeselare — SC Menen
2-—3
vaardigheid heeft teruggevonden en «de ma alle lijn e n de meerderen der Sportkringers die
ons
een
tik
je
onzeker
voorkwam.
Men
kan
ze
19 7 2 4 25 19 18 SK Roeselare — AS Oostende
De w edstrijd ving aan op een zeer zwaar en
3-—1
laise» zo goed als opgelost is. Niets is m inder herhaald van ’t kasje naar de m uur liepen en 3. Herseeuw
vet terrein. Vele lokale supporters waren over ker niet beweren, dat Gernaey te Doornik waar. We laten ons door dit resultaat geens steeds maar aan «verdedigen» dienden te den 4. SK V Oostende
14 7 3 4 50 23 18 CS Ieper — K o rtrijk Sport
0-- 6
slecht
speelde.
Gernaey
was
volgens
ons
u
it
14 7 5 2 30 32 16 F C Izegem — FC Brugge
tuigd dat de wedstrijd zou worden verdaagd, stekend, doch een flater, zoals dit tweede doel zins om de tuin leiden. We herhalen : Doornik ken. Steeds maar kwamen de Oostendse aan 5. Lauwe
1-- 1
14 4 3 7 26 22 15 Harelbeke — Stade Moes kroen
zodat velen thuis waren gebleven en de wed punt, mag toch maar eens op een ja a r op uw was een zeer zwakke tegenstrever, die de Oost- valsgolven in onverminderd tempo aanrollen
6. Moeskroen
1— 0
strijd tenslotte Voor een magere opkomst
13 5 4 4 32 25 14 E. W e rvik — FC Knokke
7. FC Torhout
0-_2
endenaars verraste door zijn pover spelver- en iedere actie der thuisploeg, w aarbij tevens
boekje
komen,
hoor,
Pol
!
2
25 29 14 CS Brugge — SV W'aregem
doorging.
8. Zwevegem
M 6 6
4-- 1
Rekening houdend met het feit dat Jer. De toon. De goede prestatie van Eeckeman steekt een puik spelende m iddenlijn, met oud-club- 9.
Ingelm unster
US Doornik Steekt Van wal met snel spel,
14 5 fi 3 23 31 13
ons een hart onder de riem, doch daartegen acteur Maertens in vedette, een ruim aandeel
R A N G S C H IK K IN G
schacht
reeds
in
de
eerste
time
onklaar
raakte
14 6 7 1 30 35 13
doch voor doel mangelt het hen bepaald aan
SC Ieper
de spierscheuring, moeten we toegeven over zullen w ellicht een paar spelers Zondag voor zich mocht opeisen, >verd besloten met 10.
1. FC Brugge
16 14 1 1 79 14 29
besluitvaardigheid. Zo gaat het spel op en door
13 5 fi 2 21 30 12 2.
op het ziekenrapport staan. Aldus is het best een goedgericht schot. Dat de wit-zwarte de 11. Molen Sport
16 12 2 2 35 15 26
neer doch ASO raakt zelden b ij het tegenstre dat Beadie de beste was van het tweetal. Zon m ogelijk dat de voorhoede — die Zondag goed fensie aldus ontelbare hachelijke standjes op 12. Knokke
14 4 fi 4 29 29 12 3. CS Brugge
der
te
schitteren
speelde
Beadie
zeer
regelma
K o rtrijk Sport
16 11 3 2 61 16 24
14 4 .6 4 22 24 12
vende doel, daar US. de off-side-val open zet tig en bewees andermaal een speler te z ijn met van wal stak, doch die we onm ogelijk als be het lij f kreeg, moet niet worden onderstreept, 13. Wevelgem
15 9 4 2 44 23 20
en de roodgroene aanvallers slag op slag in toekomst waarop men dus kan bouwen. Jer. stendig kunnen beschouwen — nieuwe w ijz i temeer daar het VGO -offensief een half uur 14. Meulebeke
1 1 3 8 3 24 33 9 4. Stade Moeskroen
CS Menen
15 8 4 3 39 27 19
die val lopen. Indien ASO in die aanvangspe- Deschacht speelde een zeer moedige w edstrijd gingen zal ondergaan.
14 1 10 3 35 56 5 5.
H r ononderbroken aansleepte. Tijdens deze perio 15. D eerlijk
6. VGO
15 6 4 5 13 30 17
riode met verre voorzetten had gewerkt...! De en we kunnen niet anders dan hem van harte
16.
Avelgem
11
1
27
5
14
•
2
43
de en ook gedurende het verdere gedeelte der
7. FC Izegem
16 6 7 4 40 44 16
lokalen dijken aldus de Oostendse reacties gelukwensen met zijn voorbeeldig doorzet
partij ontpopte Pieters zich als een midvoor
16 8 8 0 33 30 16
8. RC Harelbeke
zonder moeite in en waar de nieuwbakken tingsvermogen.
N A T I O N A L E R E SE R V E N
DE PLOEGEN :
van w erkelijk buitengewone klagse. Alhoewel
9. SK Roeselare
16 8 8 0 35 36 16
Oostendse voorhoede zowat een half uur naar
US DOORNIK : R ob in; Genne en DeLegon was zeer goed in obstructiewerk, doch
Vansteenkiste, zoals we dit van hem gewoon
10. SV Waregem
15 6 6 3 26 35 15
de goede kadans zal moeten zoeken, verw on
3— 2 11. FC Knokke
ru y te r; Fauck, Loncheval en B rio n ;
zijn, goed werk leverde, dan viel het hem on AV Dendermonde — US Centre
wanneer er moest gebouwd worden bleef h ij
16 6 7 3 35 35 15
dert het niemand dat US de toon aaiïgeeft.
1— 2 12. ASO
T urp in , Marquette, Appelmans, Guelm ogelijk Pieters volledig te neutraliseren, ge Eendracht Aalst — Boom FC
in gebreke. Een rots die de aanvallende gol
16 5 8 3 10 33 13
De lokalen zullen daarbij aan twee gans ven
1—0 13. Stade K ö rtrijk
ton en Defever.
zien de SK-verdedigers ver van op punt ble Lyra — FC Izegem
wel breekt, doch niet ver genoeg terug
16 5 10 1 28 45 11
goedkope doelpunten komen. W anneer aan de stuwt.
uitg. 14. F C Roeselare
ASO : Gernaey; Jer. Deschacht en
Fré Deschacht was beter dan Zonne
ken. Eerst en vooral was B ostijn, alhoewel FC Ronse — CS Brugge
16 4 11 1 20 66 9
13e minuut een ver scJiot naar het Oostendse keyn zonder
0—
2
Beadie; Zonnekeyn, Legon en Fré De
daarom zelf te schitteren, want
beter te noemen dan zijn voorgangers, geens AS Oostende — US Doornik
16 2 13 1 15 52 5
15. CS Ieper
doel het leder in het doelgebied van Gernaey Marcel was eens te meer in een slechte dag.
2—
2
A
EC
Bergen
—
St
Niklaas
schacht; Eeckeman, Sanders, Vandie
zins van enkele tekortkomingen, o.a. het soms
16 0 16 0 4 90 0
16. E. W ervik
stuurt, kan de midvoor lukraak het leder van
2—0
rendonck, Monteny en De Cuman.
Eeckeman mogen we in de voorhoede
te krachteloos ontzetten, v r ij te pleiten. Van- K o rtrijk Sport — V igor Hamme
richting doen veranderen en Gernaey wordt Naast
coillie bevredigde zonder echter daarom te
G E W E S T E L IJ K E J U N IO R S A
onherroepelijk geslagen. Aan de 20e m inuut De Cuman vermelden, die nog wel wat onwen
DE DO ELPUN TEN :
schitteren en zowel Ray Goethals als Cotteny
nig deed op zijn oude linksbuitenplaats, doch
Ile G E W E S T E L IJ K E A F D E L I N G
geeft Fré Deschacht het leder aan Gernaey. niettemin twee doelpunten lukte, waarover
13e min. : Appelmans (1-0)
uitg.
Lissewege
— SV Blankenberge
bleken
beiden
in
een
off-day.
Vanzelfsprekend
2—0
D. Blankenberge — EG Gistel
Deze laat de bal echter botsen en h ij glipt ASO zeker kan tevreden zijn . Vandierendonck
20e min. : Appelmans (2-0)
1—2
FC Heist — D. Blankenberge
dus dat Vansteenkiste lin ks en rechts hoefde Rac. De Panne — SV Blankenberge
2—
2
door zijn benen weg, zodat de goedgevolgde speelde als gekwetst m idvoor zeer verdienste
29e min.
Zonnekeyn (2-1)
3— 1
CS Brugge — FC Brugge
te springen en bijgevolg m inder aandacht aan M iddelkerke — FC Heist
0—
2
m idvoor zonder moeite de stand op 2-0 kan lijk . H ij bezorgde de lokale verdediging meer
50e min.
Eeckeman (2-2)
de rood-gele aanvalsleider vermocht te ver St Jo ris Sport — Con. Brugge
1— 2
brengen. Zo hebben de lokalen alle troeven in werk dan men zou kunnen vermoeden zodat
61e min.
De Cuman (2-3)
lenen. Pieters viel uiteraard m oeilijk te stop St K ru is — FC Lissewege
S C H O L IE R E N A
10— 0
handen oni deze w edstrijd tot een nieuwe ook hij, mede door z ijn moedig volhouden, als
64e min.
Defever (3-3)
pen,
verm
its
hij
weinig
het
leder
opdreef,
1— 2 SV Blankenberge — St K ru is
4— 2
Nieuwpoort — I)en Haan
overw inning te maken, doch de Oostendse een der bewerkers van het g elijkspel mag be
De Cuman (3-4)
71e min.
maar
eens
in
het
bezit
er
van,
o
n
m
id
d
ellijk
0— 1 D. Blankenberge — FC Heist
2—4
Steenbrugge — SV Veurne
reactie b lijft niet uit en, waar de lokale verde titeld. De opstelling van Vandierendonck als
Defever (4-4)
73e min.
en
met
kracht
naar
de
muit
van
Cobbe
kanWS Oudenburg — Koksijde
3— 2 CS Brugge — FC Brugge
3— 1
diging ook maar zus en zo speelt, kan ASO de m idvoor b lijft voor ons echter een noodoplos
jerde. Met dit alles rekening gehouden was de
Fl. Zedelgem — Knokke
4— 3
DE LEID IN G :
balans in evenwicht brengen. Nadat De Cu sing en we ontkennen niet dat we sceptisch
R A N G S C H IK K IN G
stand na voornoemd halfuur 2-0 ten nadele
man alleen voor doel is gekomen, doch naast b lijven tegenover het zeer gewaagde experi
R A N G S C H IK K IN G
D hr D assonville leidde naar ieders
1. SV Blankenberge
13 9 0 4 40 16 23
der
bezoekers,
geenszins
om
te
wanhopen,
wa
stuurt, neemt Eeckeman een corner en Zonne ment van de selectie. Na een paar weken zul
voldoening.
FC Heist
13 9 2
2 46 22 20
2. 1)C Blankenberge
14 9 2 3 29 11 21
re het niet dat deze laatsten weinig of niets
keyn doelt in de vlucht (2-1). Dit aan de 29e len we w ellicht klaarder zien, doch, we w illen,
3. SK Steenbrugge
14 10 3 1 57 21 21
St K ru is
13 8 4
1 41 19 17
in
de
pap
te
brokken
hadden
gekregen,
en
t
ij

m inuut. Het spel vervolgt verdeeld. Gernaey
DC Blankenberge
12 7 3
2 25 12 16
4. SV Nieuwpoort
13 8 2 3 25 13 19
dens
het
laatste
kwartier,
als
wanneer
Sport
onderscheidt zich op schitterend shot van De
5. Gistel
14
5 2 31 31 16
SV Blankenberge
12 6 4
2 36 18 14
k ring zich e ind elijk uit de om knelling wist
fever. R ust komt met 2-1 stand.
6. Concordia
14
5 2 28 29 16
FC Brugge
12 7 5
0 45 16 14
los te rukken, niet op ernstige w ijze keeper
Na de koffie steekt ASO goed van wal, vast.
7. Den Haan
13
5 2 32 31 14
CS Brugge
11 6 5
0 28 25 12
Demarest kon verontrusten.
besloten Doornik m instens een punt te ont
8. St K ru is
14
7 0 40 33 14
Fl. Zedelgem
13 1 11
1 7 66 3
Al gaf de tweede helft een m inder u itd ru k
futselen. Jer. Deschacht en Vandierendonck,
9. De Panne
13
5 4 38 34 12
Knokke
12 1 11
0 11 61 2
k e lijk overwicht aan de Oostendenaars, het
in de eerste time gekwetst, spelen moedig ver
14
8 0 21 34 12
feit alleen dat het bij de Sportkringers nog 10. Oudenburg
der, alhoewel het hen aan te zien is, dat ze
6 3 21 30 11
13
S C H O LIE R E N B
steeds met horten en stoten ging en even 11. SV Veurne
erg lijden onder hun kwetsuren. Op <le 50e
14
7 3 24 33 11 SV Nieuwpoort — SKV Oostende
min van flin k georganiseerde tegenacties kon 12. M iddelkerke
1— 1
m inuut slaagt Eeckeman er in de ploegen ge
14
8 4 32 50 8 VG Oostende — AS Oostende
worden gewaagd, bew ijst vingerdik, dat deze 13. St Jo ris Sport
0— 3
lijk te stellen. De lokale defensie lijk t meer
7
15
28
7
6
13
laatsten met geen enkele verzachtende om 14. K oksijde
SK Torhout — EG Gistel
1—2
en meer onbetrouwbaar en aan de 61e minuut
15. FC Heist
14 3 10 1 26 37 7 FC Torhout — SV Bredene
standigheid moeten komen aandraven.»
14— 0
geeft Eeckeman eens te meer een prachtige
2
18
55
6
2
10
16.
FC
Lissewege
14
A ls we dit proza lezen van een tegenstrever,
R A N G S C H IK K IN G
hoekschop, w aarbij het leder van Vandieren
dan steekt ze sch ril af met het relaas van een
donck bij De Cuman komt, die schitterend
13 10 2 1 45 15 21
1. Gistel
11Ie
A
F
D
E
L
I
N
G
REEKS
A
lokaal
blad,
dat
sprak
van
een
sterk
overwicht
met de kop om zet.
11 9 2 0 36 5 18
2. FC Torhout
.Na afloop van deze belangrijke w edstrijd zijn de SV-fans tevreden huiswaarts getrok in de tweede helft vap SK Roeselare.
Oostduinkerke
^
—
Fl.
Zedelgem
3—
2
Hiërméde staat ASO aan de leidiftg, doch
11 5 3 3 17 2(1 W3. SV Nieuwpoort
ken, want de 11 acteurs waren er in g eslaafd de ta lrijk e aanWëzi&eri hun koude voe
Inderdaad, de bekomen cijfe rs zijn niet FC Veldegem — Zandvoorde
2—
1
amper 1 minuut later k rijg t Doornik buiten
4. SKVO
11 5 4 2 25 20 12
ten, regen en wind, te doen vergeten en op afgetekende w ijze de titelpretendenten overdreven en had Eerebout de ta lrijk e gebo Hermes Oostende — SK Eernegem
gesch.
backlijn een vrijschop te nemen en Defever
4 6 3 23 22 11
5.
SK
Torhout
13
uit Zedelgem te verslaan.
den kansen benut, dan ware een 8-1 uitslag SV Bredene — Ex. Zedelgem
4— 0 6. ASO
stuurt over de verdedigingsm uur van ASO
13 5 7 1 18 26 11
Alhoewel wat met overdreven cijfers, mag deze overw inning ten volle verdiend ge zeker niet uitgesloten geweest en noch de aan SV Jabbeke — Ruddervoorde
4— 1 7. VGO
voorbij de verraste Gernaey.
12 3 8 ' 1 IS 26 7
noemd. Zedelgem heeft een steviger rep lie k geleverd dan de eindcijfers doen ve r wezigheid van Degryse of Arteel, zouden daar SV Diksm uide — Koekelare
1— 4 8. SV Bredene
Weer gaat ASO verwoed aanvallen en on
12 1 10 1 16 61. 3
moeden, doch dank zij deze repliek is SV er in geslaagd zich als waardige leider aan iets veranderd hebben.
FC Zerkegem — Adinkerke
0— 1
der de stuwing van Eeckeman zit er vaart in
aan te stellen. De hattrick van Vandenberghe, het stevig spel van h a lflijn en verde
R A N G S C H IK K IN G
de Oostendse aanvalsactie. Vandierendonck
diging, ziedaar dan nog de meest opm erkenswaardige vaststellingen na deze wed
KADETTEN A
doet wat hij kan en aan de 17e m inuut kan
1. SV Bredene
12 11 1 0 45 10 22 FC Knokke — CS Brugge
strijd.
2— 6
12 10 .1 1 39 18 21 FC Brugge — AS Oostende
De Cuman met vluchtschot de stand weer op
2. SV Jabbeke
3— 1
drijven. Weer is de overw inning in het zicht,
Ruddervoorde
11
6
1
4
44
17
16
3.
Excelsior
heeft
tenslotte
iedereen
tevreden
SV Blankenberge — SKV Oostende
8— 0
EERSTE T I M E B E K O O R D E M E E R
4. Exc. Zedelgem
11 7 3 1 38 18 15 FC Heist — I). Blankenberge
doch aan de 74e mi,nuut is het weer Defever,
gesteld. I)e ta lrijk e supporters kunnen zich in
3— 0
D A N DE T W E E D E
die de bordjes g elijk stelt.
5. SV Koekelare
11 6 3 2 21 23 14
de handen w rijven, want de SV-ers b lijven
R A N G S C H IK K IN G
Nog vallen 16 minuten te spelen en beide
Niettegenstaande het feit, dat het alles be maar op de goede weg naar de kampioenenti6. FC Veldegem
12 5 5 2 37 21 12
2 43 7
9
ploegen vallen krachtig aan. Aan weerszijden halve «voetbalweertje» was, waren toch veel tel. Dra ligt de heenronde achter de rug en
12 5 5 2 26 18 12 1. F C Brugge
7. FC Zerkegem
We trekken er de aandacht op van alle
1 34 7
8
12 4 5 3 23 22 11 2. CS Brugge
worden enkele schitterende kansen verkeken, sportmannen en SV-fans opgekomen om deze Bredene kan met gewettigd vertrouwen de te
8. Hermes
2 25 7
3.
ASO
7
zodat de stand zonder overdrijven tot 6-6 kon belangrijke w edstrijd te volgen. Niet enkel lag rugronde aanvatten. Zondag ligt een weinig
voetballiefhebbers dat de w edstrijden
9. Wenduine
12 4 5 3 29 29 11
3 14 12
7
zijn gestegen. W anneer het gelijkspel dan toch het terrein vettig, doch een scherpe wind g evaarlijke verplaatsing naar Zandvoorde voor
10. Diksm uide
12 5 6 1 21 32 11 4. VGO
voortaan en tot nader order aanvangen
1 20 24
8
2 19 33 lft 5. Knokke
schijnt te zullen behouden blijven, doet zich waaide in de lengte over het terrein, hetgeen de boeg. T a lrijk e supporters zullen hun pou
11.
SK
Eernegem
11
4
5
om 14,45 uur. Dus een kw artier vroeger
2 20 12
8
nog een dwaas ongeval voor. B ij een botsing de balcontrole uiterst m oeilijk maakte. V an lains daar gaan aanmoedigen. We zien de SV12. Adinkerke
12 2 7 3 15 38 7 6. SV Blankenberge
0 19 18
dan gewoonlijk. Dit geldt voor alle
8
met de lokale doelman wordt De Cuman zo daar ook dat we ons aan een flin k e p artij ers aldus met een nieuwe, afgetekende zege
11 1 6 4 17 29 6 7. DC Blankenberge
13. Zandvoorde
1 5 50
9
ernstig aan de knie gekwetst, dat h ij van het «strijdvoetbal» mochten verwachten.
14. Fl. Zedelgem
11 1 8 2 16 30 4 8. FC Heist
wTedstrijden van de Belgische Voetbal
huisw aarts keren.
0 5 47
8
Excelsior stak van wal met windvoordeel en
plein dient gedragen. Het gelijkspel moet bei
14 1 11 2 20 56 4 9. SKVO
15. Oostduinkerke
bond.
de ploegen bevredigen, doch ASO liet twee was dan ook eerst in actie. De lokale verde
DE PLOEGEN :
diging waakt echter en on m id d ellijk b lijk t de
maal de overwinningskans ontglippen...
KADETTEN B
SV B R ED EN E : Soete; Morphy en
MIe S P E C IA A L A
h a lflijn op de hoogte van haar taak. W anneer
0—9
FC Heist — Lissewege
Cnops; Poppe, Boey en Verm oortel;
Lissewege
—
St
Jo
ris
Sport
3—
1
de bezoekers dan toch door die verdedigings
7— 1
CS Brugge — FC Brugge
GEEN CR O T E W E D S T R IJD
Vandenberghe, Backers, Praet, Verlinde
Con.
Brugge
—
D.
Blankenberge
3—
4
lijn breken, staat het trio Morphy, Cnops en
en Coyles.
FC Knokke — FC Heist
fi— 1
R A N G S C H IK K IN G
Het ligt voor de hand, dat, de ontmoeting Soete, paraat om de netten ongeschonden te
EXC. ZEDELG EM : Verplancke; DeSV Blankenberge — CS Brugge
5— 2
1. CS Brugge
7 5 0 2 38 4 12
US Doornik— ASO tot geen grote w edstrijd is hoüden. Excelsior is meest ten aanval doch de
ketelaere en W yngaert; Verkeyn, Van
SK St K ru is — Steenbrugge
1— 1
uitgegroeid. Beide ploegen bewezen dat ze voorwaardsen vinden ook hun shot niet, zodat
2. FC Lissewege
7 5 0 2 20 3 12
C o illie en Vanden Abeele; D’Hondt,
3. SV Blankenberge
8 3 4 1 14 SM 7
momenteel een kwade periode doormaken. B ij van de sporadische Bredense reacties veel
R A N G S C H IK K IN G
Storm,
Deketelaere,
Vergauwe
en
Bonte.
ASO wordt gejammerd over het feit dat de meer gevaar uitgaat. Op een dezer breekt V er
7 3 4 0 25 12 6
1. FC Brugge
14 10 2 1 40 18 21 4. FC Brugge
7 0 7 0 0 54 0
verworven voorsprong tweemaal werd p rijsg e linde mooi door de Zedelgemse verdediging»
DE DO ELPUN TEN :
2. DC Blankenberge
12 9 2 1 41 16 19 5. FC Heist
geven. B ij ÜS Doornik zaagt men over de doch zijn shot gaat naast. De m idvoor Praet
12 9 3 0 47 27 18
3. FC Knokke
19e min. : Vandenberghe (1-0)
slechte prestatie van de verdediging die een zit stevig in de vuist van stopper Van Coillie,
4. CS Brugge
12 7 4 1 47 31 15
KADETTEN C
68e min. : Coyles (2-0)
2-0 voorsprong liet inlopen en in de laatste waardoor de Bredense aanvallen niet de ge
13 fi 4 3 32 24 15 Leffinge — Eernegem
5. SK Steenbrugge
1—2
70e
min.
:
Vandenberghe
(3-0)
drie wedstrijden zomaar 12 doelpunten op wone afw erking krijgen. Praet stelt zich trou
13 6 7 0 38 42 12 AS Oostende — SKVO
6. FC Heist
3— 0
78e
min.
:
Vandenberghe
(4-0)
haar passief kreeg ! Geen van beide ploegen wens ook niet erg strijd lu stig aan en doet
0—2
Het is heel zeker een feit dat sinds het her 7. SV Blankenberge
11 3 4 4 29 22 10 VG Oostende — Gistel
was dan ook b rillan t en we menen te mogen niets om z ijn stoppér te ontlopen.
optreden van Naert een nieuwe stootkracht bij
12 3 7 2 34 33 8
8. Con. Brugge
DE LEID IN G :
R
A
N
G
S
C
H
I
K
K
I
N
G
schrijven *dat noch US Doornik, noch ASO,
>12 2 7 3 22 42 7
Heist is ingetreden. De drawn te De Panne was
9. St Jo ris Sp.
Aan de 19e m inuut kan hij toch de bal mooi
I)h r Decorte leidde op flinke w ijze
8 7 1 0 20 8 14
zich hun plaats in de huidige rangschikking b ij Vandenberghe plaatsen, die niet aarzelt en
13 2 9 2 19 43 6 1. Zandvoorde
het eerste gevolg daarvan. W elisw aar ontgoo 10. St K ru is
deze w edstrijd, die ten andere door 22
6 6 0 0 31 0 12
waardig toonden.
12 1 8 3 14 59 5 2. ASO
chelde groen en wit opnieuw tijdens de wed 11. Lissewege
keihard binnenknalt. Gestuwd door dit succes
sportieve kerels werd betwist.
.3. EG Gistel
7 6 1 0 26 4 12
Het ligt evenwel voor de hand, dat ASO deze b lijft Bredene gevaarlijke aanvallen leiden,
strijd tegen Gistel verleden Zondag, doch
3. VGO
7 2 5 0 15 12 4
w edstrijd zou hebben gewonnen indien .Jer. te rw ijl de bezoekers slechts zelden tot in het
thans hebben ze Middelkerke in eigen vesting
11Ie
A
F
D
E
L
I
N
G
REEKS
B
7 2 5 0 9 21 4
5. SKVO
Deschacht en Vandierendonck niet gans de lokale doelgebied kunnen doordringen. Reke
verslagen met 2— 0 en dit heeft zeker ook wel VG Oostende — Rac. De Panne
4— 1 6. Eernegem
9 2 7 0 6 31 4
tweede time praktisch op m inder dan halve ning houdend met de stevige wind, leverde
zijn betekenis. Zonder al te hoog te mogen SV Veurne — EG Gistel
2— 5 7. Leffinge
8 1 7 0 3 31 2
krachten hadden moeten voortspelen. Het feit Bredene een schitterende eerste helft, want de
oplopen voor wat betreft de komende wed AS Oostende — Den Haan
14— 0
dat een Jer. Deschacht — in blakende vorm ! Zdelgemse verdediging had m instens zoveel
strijden ,mogen we toch van een geleidelijke Oudenburg — SV Nieuwpoort
2— 5
— in de verdediging nog van weinig nut was, werk en veel gevaarlijker standjes op te k la 
Voor de eerste maal dat Hermes alleen verbetering gewagen en komt thans een klein SKV Oostende — K oksijde
uitg.
is voor ons reeds voldoende om ASO als grote ren dan de lokale verdediging.
thuis speelde, terw ijl de andere Oostendse licht op aan de horizont.
R A N G S C H IK K IN G
pechvogel én als zedelijk overw innaar aan te
M iddelkerke op eigen terrein verslaan is ze
Na de koffie is Bredene nu de meest aan ploegen niet, ofwel buiten huis speelden, is
duiden.
12 11 0 1 68 10 23
vallende ploeg, doch de Zedelgemse verdedi het weer de jonge Oostendse club niet gunstig ker een prestatie waarvoor de ploeg in z’n ge 1. VGO
12 10 2 0 82 14 20
gers bijten nu ook beter van zich af en het geweest, zodat deze w edstrijd, die samenging heel mag geluk gewenst worden; en hopen wre 2# ASO
13 9 3 1 41 30 19
DE ” A N D E R E ” E E C K E M A N
ziet er zelfs een ogenblik naar uit alsof Zedel met de Oostendse crosskampioenschappen, dat deze overw inning (de derde van het sei 3. EG Gistel
13 8 4 1 40 31 17
zoen) de mannen van de Panneslag zal helpen 4. SV Veurne
In tegenstelling met zovele andere w edstrij gem het tij zal doen keren. De Bredense ver maar een magere opkomst had gelokt.
12 6 2 4 54 23 16
5. SKVO
16
den, moeten we ditm aal, b ij het overschouwen dediging is bepaald de kluts k w ijt en in die
DE CUMAN
De voetbalwedstrijd werd dan nog na een hun vertrouwen terug te winnen, want dat is
13 4 6 3 32 59 11
6. De Panne
van de individuele prestaties, voor alles en periode verdienden de bezoekers zeker een te- h a lf uur stopgezet, daar scheidsrechter V an  er eerst en vooral weer vandoen oin er terug
3
VA N D IEREN D O N CK
11 3 5 3 27 49 9
7. K oksijde
2
allen Staf Eeckeman feliciteren voor zijn gendoeltje, want Morphy en Co hadden zeker dendriessche het terrein toen onbespeelbaar boven op te komen.
EECKEM A N
12 3 7 2 22 52 8
8. Nieuwpoort
In elk geval zal FC Heist, de twee puntjes
1
schitterende p artij. Spelend op een plaats, die het geluk aan hun ziide. En dit kon wel eens oordeelde. Tot op dit ogenblik had ons geen
MONTENY
2
2
23
46
6
11
7
9. M iddelkerke
1
hem zeker niet uitstekend gelegen is, heeft een heel andere wending hebben gegeven aan van beide ploegen kunnen bekoren. Hermes die ze te Middelkerke hebben veroverd, zeer
SANDERS
13 1 11 1 17 58 3
10. Den Haan
1
Eeckeman iedereen aangenaam verrast door het spel en de einduitslag.
VAN H A E C K E
nam van bij de aanvang de teugels in handen goed kunnen gebruiken bij de eindafrekening. 11. Oudenburg
12
1
U
0
18
57
2
G elukkig dus voor SV waait deze Zedelgem en leidde de meeste aanvallen. Deze misten
1
F R E DESCHACHT
zijn krachtig en stuwend spel, dat de ASO1
H O RBACH
voorhoede als het ware nieuw leven ingaf en se storm zonder schade over en wanneer M or echter samenhang terw ijl het verband tussen
1
ZO NNEKEYN
aan de basis lag van de gevaarlijke Oostendse phy ver vooruit zendt, kan Coyles er het de lijnen volledig zoek was. Alleen de vleugel
reacties, die tenslotte een gelijkspel oplever hoofd onder zetten en de stand op 2-0 brén spelers Marcel Dejonghe en Tommeleyn kon
den, daar waar de overw inning zelf in het be gen. Dit doelpunt geeft Zedelgem de genade- den ons bekoren, omdat wat ze deden, de
reik lag. We z ijn de laatste weken niet mals klop 'want van dan af is Bredene volop aan stempel droeg van overleg en goede inspiratie.
geweest voor Eeckeman. Met des te meer ge bod. Vandenberghe zal nog tweemaal op Wat van de overige Hermessers niet kan ge
De ploeg : Gewy; Bouve en Legein; Van- dat we nog nooit zulk flauw voetbalspel te
noegen onderlijnen we thans z ijn «terugkeer». prachtige w ijze een vrijschop voor de back zegd. Het terrein lag in een erbarm elijke toe
P IE T E R S
Twee perfect genomen hoekschoppen lever lijn omzetten, te rw ijl aan de andere zijde stand, akkoord, doch dit weze nooit reden om dentede, Florizone en Develter; Devos, V er aanschouwen hebben gekregen. Van passenspel
M ELIS
den twee doelpunten op, te rw ijl h ij verder Cnops zo gelukkig is een m isverstand tussen er maar op los te spelen. De Hermessers moe mote, Hoornaert, Vandenabeele en Rammcloo. absoluut geen spraak meer en ware het niet
GYSELS
van onze out-sides, back Legein en keeper Ge
rusteloos bouwde en zwoegde alsof h ij werke hem en doelwachter Soete op het nippertje te ten beter «de weg tot elkander» leren, zodat
Leiding : dhr Dum ortier.
COOPMAN
wy, het had doeltjeskerm is geweest. Fouten
lijk speelde om door dik en dun z ijn geschon herstellen en een zeker doelpunt te voorkomen. hun spel toch wàt ploegierband inhoudt.
CU YPERS
Spijts het gure weder was de sportieve werden er gefloten met de vleet en Florizoone
den blazoen nieuwe glans te geven. Dat was
Individueel valt er op de spelers niet zoveel schaar Nieuwpoortenaren tegenwoordig om moest het veld verlaten op een 10-tal m inu
ER EB O U T
«de andere» Eeckeman, die we reeds zolang
V E R D IE N D E ZEGE
aan te merken. De ploeg lijk t ons stevig ge
M AERTENS
ten vóór het einde. Den Haan kon ook tot
haar jongens aan te moedigen.
verwachtten, doch die nooit kwam. Gedaan
De overw inning van Bredene is ten volle noeg en technisch goed onderlegd, zodat iets
DUYSBURG
met dit lusteloos spel, dit traag acteren, dit verdiend want, heeft Zedelgem — de b esluit te bereiken valt. Doch Hermes «als ploeg» liet
De jongens van T u rp ijn zijn dan ook aan doelen niet meer overgaan, zodat van deze
nutteloos terugkeren ! Eeckeman was steeds loosheid van de voorhoede daargelaten — een ons geen indruk. Het waren net spelers, die stonds op dreef en, pas goed opgezet, kan flauwe match niet veel te onthouden viel !
De leiding was zeer onevenwichtig en nam
mee in de aanval en was ongetwijfeld de beste stevige ind ruk gelaten, de leiders hebben be elkaar voor de eerste maal in drie ja a r terug Hoornaert met een prachtkopbal, gekregen
man in dit compartiment. We hopen vurig dat wezen op stuk van samenspel en techniek nog vonden en samen moesten spelen. B ij SK E er van Vermote, de stand openen. Den Haan ver soms raadselachtige beslissingen, welke het
Staf verder revanche zal nemen op z ijn voor een tik je beter te zijn. Om haar prachtige negem leek de verdediging ons b etrekkelijk staat het zo niet, breekt door, back Bouve moraal der spelers knakte.
11
DEPO O RTER
gaande mindere prestaties en tijdens de ko reactie na de rust verdiende Excelsior wel één stevig, terw ijl de m idvoor zeker flin ke voet- k rijg t het leder tegen de schenen, Gewy dui
Om eens een ander menu in de loting te
ROB. VAN STEEG ER 10
mende wedstrijden «die andere» Eeckeman, die tegen puntje maar meer ook niet, want Soete balsenen heeft. Alhoewel de bezoekers slechts kelt langs de verkeerde kant en de gelijkm a brengen, had het bestuur in plaats van een
8
O STER W IN D T
we te Doornik aan het werk zagen, zal blijven. kreeg tenslotte ook maar weinig g evaarlijk «enkele» aanvallen konden leiden, waren deze ker is binnen. Zwartgeel komt onder stoom, voetbal, een zw ijntje ter verloting op het
8
VAN HALM E
Het Oostends publiek verwacht tegen St N i werk op te knappen.
veel gevaarlijker dan de b ijna bestendige komt voor doel en Hoornaert schiet binnen, plein gebrach. Sommige kwatongen beweren
6
klaas een bevestiging. Indien Eeckeman op de
dat
zwijnevlees
a
ltijd
brandig
en
noodlottig
D ED U LLE
Het backpaar Morphy-Cnops hield flin k aanvalsactie van Hermes. Daaruit valt veel te maar de leider keurt af voor off-side, welke te
6
thans ingeslagen weg voortgaat, mogen we van stand tegen de bezoekende aanvallers en mag leren !
JANSSENS
betwisten viel, gezien de off-side speler bin is, vooral wanneer men zulke juffe rs, ve r
1
M A R TEEL
hem een beste tweede ronde verwachten. In  vooral op een flin k e eerste time terugblikken.
sierd
mét
de
kleuren
van
de
ploeg,
een
mode
We zouden tot slot dhr Vandendriessche nen in het doel, dus buiten het spel stond. Ge
dien...
I)e h a lflijn was eveneens beter voor dan na een bescheiden raad willen geven. W'aarde re weldig protest van het publiek breekt los. Pas show laat doen op een voetbalveld ! Of spe
de rust. Poppe vooral speelde een sterke wed feree, ga in het vervolg het terrein even keu tefciig aan de gang of de keeper van de bezoe ler Florizoone, die de gelukkige w innaar was,
DE O V E R IG E A C T E U R S
strijd . Boey en Ver moortel hebben we meer ren voor de w edstrijd, dan zult U deze niet kers moet terug ingrijpen, draait met de bal van hetzelfde oordeel is, zullen we toekomen
Beginnend met Gernaey, moeten we beken ojjgemerkt in de eerste time. De voorhoede moeten stopzetten na een half uur, want het binnen de lijn , maar nogmaals wordt er door de week verklappen.
FR. MEYNS
Onze kleinen deden het beter en kwamen
nen, dat we Pol reeds betere w edstrijden za gaf b ijw ijle n voetballes met Vandenberghe al> terrein was na een half uur niet m inder be de scheidsrechter geen doel toegekend. Een
TO M M ELEYN
storm
van
protest
breekt
los,
wat
nochtans
naar huis met een 9-5 overw inning tegen WS
gen spelen dit jaar. Waarom ? Omdat we m is uitblinker. Backers leverde flin k verbindings- speelbaar dan b ij aanvang.
R EU N BRO U CK
niet
kan
baten
!
Met
de
25e
m
inuut
kan
Den
Oudenburg.
Zelfs
de
scholieren
dwongen
een
Gezien
het
stopzetten
van
deze
w
edstirjd
schien destijds door Gernaey bedorven zijn werk, terw ijl Coyles en V erlinde enkele onbe
R. MEYNS
Haan nummer 2 binnenzenden, en de stand gelijkspel tegen het sterke SKV Oostende af,
geworden en van hem niets dan schitterende risp e lijk e aanvallen opbouwden, die een beter zullen we niet nader uitweiden.
DEJO N G HE
b
lijft
ongewijzigd
tot
aan
de
rust
!
Volgende
Hermes-ploeg
trad
tussen
de
l
i
j

(1-1).
dingen moesten noteren. Te Doornik was die lot verdienden. Midvoor Praet was b lijkb aa r
DEPAUW
Na de koffie wordt er wederzijds aangeval
Voor Zondag hopen we dat alle spelers in
schitterende Gernaey wel aanwezig en meer onder de indruk van zijn sterke stopper en nen van het Hermes-modderveld :
V. BO TERM AN
DELY
D ebruycker; Snauwaert en Reunbrouck; La- len. Nochtans was het spel van de groen en betere voorwaarden verkeren om het elftal
maals zagen wc hem m eesterlijk tussenkomen, zeker niet zo beweeglijk als de Zedelgemse
doch daar w$s bijvoorbeeld dit, tweede doel midvoor, die Boey heel wat last berokkende. grain, Kesteloot en Maes; Tommeleyn, Braeke, witte manchetten rapper dan geelzwart. Zien van Concordia Sport onder de knie te leggen !
EASTON
Dely, Meyns Fr. en Dejonghe.
H r derogen verflauw t SV Nieuwpoort, bij zo ver
punt toen hij de bal voor zich liet botsen en We hebben Praet reeds beter gezien.
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REIS N A A R DO O RNIK O PEN BAARDE ONS

«de andere EECKEMAN»

S.V. BREDENE waardig leider
hattrick van Vandenberghe bezorgde S.V. een
verdiende doch ie afgetekende overwinning

AANDACHT !

F X . H E IS T
verrast
aangenaam

M ew iei

S.J{. Eeitietjcm

STOPGEZET

De Goalgetters
A.S.O

S.V. NIEUWPOORT -S.K. DEN HAAN 1-2

V.G.O.

S.K.V.O.

HERMES

.1 1

Blankenbergs
voetbalnieuws

Wedstrijden Lagere Afdelingen
BIJ A.S.O.
N a t io n a le R e s e r v e n
ASO 0 - US DOORNIK 2
De ploeg : Vandenbouhede; Roose en Decorte; Rommelaere, Decraemer en Deschacht
Fern.; Defoor, Horbach, Starkey, Vander
ICruyssen en Geo Kyndt.
Weinig meldenswaardige partij van ASO, die
in alle lijn e n de les gespeld werd door de be
zoekers. Het was een ordeloos gedoe, w aarbij
van samenspel, positiespel of demarkage geen
spraak was. Slechts K yndt G. lukte enkele
goede schoten op doel, te rw ijl Vandenbouhede
enkele kanjers onschadelijk maakte. Van de
andere spelers kwam er geen gevaar. Kortom
een wedstrijd om zo rap m ogelijk te verge
ten.
De doelen : 25e en 47e m inuut : b uitenlinks
van Doornik.

3 e S p e c ia a l
ASO 14 - DEN HAAN 0
De ploeg : Lamoot; Beyts en Grim m elprez;
Sabbe, Kyndt en Degryse; Tournoy, Vanden
Driessche, Tratsaert en François.
Met langs beide zijden een ploeg van 10
man, heeft ASO een geinakkelijke overw inning
f behaald. Over deze match is er niet veel te
! vertellen, dat de moeite waard is. Gedurende
90e minuten werd op één helft gespeeld of
liever gestompt en gestoot. De rust trad in
met 2-0.
De doelen werden aangetekend door : V an
den Driessche 4, Tournoy 3, Kyndt 2, G rim 
melprez 1, Tratsaert 1, Degryse 1, François 1,
Onbekend 1.

P r o v in c ia le J u n io r s
SK ROESELARE 3 - ASO 3
De ploeg : Bundervoet; Dubois en Vermeersch; Devuyst, Mombert en Lesage; De
schacht, Bundervoet, Vanhaecke, K yndt en
Huyghe.
Deze ontmoeting ging door op een zeer
zwaar en modderig veld. Beide partijen had
den aanvankelijk veel moeite om zich aan de
slechte toestand van het terrein aan te pas
sen. Daarna pakt Roeselare uit niet hun ge
kend spel, dat van hard en ver, waarmede ze
de eerste 20 minuten aan ASO’s verdediging
veel werk bezorgen. Maar daarna kunnen de
roodgroenen de rollen doen keren en àân de
25e minuut kennen zij sukses. Op voorzet van
Bundervoet, rent Deschacht zijn back voor
bij en besluit met een mooi shot. Amper en
kele minuten later is het 0-2 langs B under
voet met machtig shot in de linkerbovenhoek,
op achterwaartse pas van Deschacht. Maar
Roeselare laat zich niet begaan en aan de 30e
minuut bekomen zij een lich tzin nig toegeken
de strafschop en de stand is 1-2. ASO voelt
het gevaar en op hun beurt doen zij g e va arlij
ke aanvallen, maar begaan de fout het spel te
veel in het m iddentrio te houden. Aan de 43e
minuut ontstaat er geharrewar voor ASO’s
doel, de scheidsrechter kent een strafschop
toe, een tweede cadeau voor Roeselare, en de
stand is 2-2. Mombert, na eerst een verm aning
opgelopen te hebben, wordt na een lichte fout
van het veld gewezen. II. K yndt wordt stop
per en enkele minuten later is het rust.
Na de rust wordt de ploeg gewijzigd als
volgt : Bundervoet gaat rechts spelen met De
schacht in het midden en deze taktiek Iaat
ASO toe langs Deschacht gevaarlijk de ve r
dediging van Roeselare op proef te stellen. Nu
is ASO totaal in de meerderheid en Roeselare
heeft de handen vol maar op een der zeldza
me aanvallen van Roeselare in de 2e helft,
centert de buitenrechts voor doel, K yndt w il
de bal wegkoppen, maar raakt de bal met de
hand en ee» 3e strafschop voor Roeselare
brengt de stand op 3-2. ASO laat niet begaan
on pas is de bal aan het rollen of op een
mooie dieptepas van Vanhaecke is Deschacht
ervan door, die met een mooi shot besluit in
Je bovenhoek. ASO w il nog meer en Roeselaieis totaal op verdediging gewezen, maar de
roodferoénen ke«nen geen geluk en het einde
komt met een zeer gevleide 3-3 stand voor
Jtoeselare.

P r o v i n c ia le
S c h o lie r e n
SK ROESELARE 3 - ASO 1
De ploeg : Tim m erm an; Everaert en K inet;
Descheemaker, Laleman en Carette; Vermeersch, Verhaeghe, Tournoy, Dhaemers en
Hoste.
ASO pakt uit met kort samenspel, de thuisspelers daarentegen spelen met grote voorzet
ten. Deze laatste zijn dan ook het meest in de
aanval zonder ASO bepaald in te drukken. Aan
de 15e minuut kunnen de lokalen de stand
openen langs hun binnenrechts. Aan de 30e en
32e minuut d rijven zij de stand tot 3-0 telkens
op misverstand van de bezoekende verdedi
ging.
In de 2e helft was ASO steeds ten aanval en
Roeselare kon enkele sporadische aanvallen
op haar actief nemen, waar de roodgroene
verdediging alles terugzendt. ASO verm inder
de de achterstand aan de 10e m inuut. Wanneer
Vermeersch van ver naar doel schiet, lost de
keeper de bal en Dhaemers, die goed volgt,
Jegt binnen. Van dan af versterkt Roeselare
zijn verdediging en hoe ASO ook verder de
meerdere bleef, niets kon baten, zij moest zich
gewonnen geven met 3-1. Een 3-2 uitslag had
oen betere weergave geweest van de wed
strijd.

K a d e tte n A
FC BRUGGE 3 - ASO 1
De ploeg : G unst; M ylle en V erhu ist; V ic 
tor, Vandepoele en Vandendriessche; Maer
tens, Bailleul, Goethals, Naessens en Devos.
Een wedstrijd waarin Brugge b ijn a gans de
match in de meerderheid was. Ze waren tech
nisch beter en rapper op de bal dan de ASOboys. In de eerste helft werd er steeds langs
één zijde gespeeld. Gelukkig voor ASO was er
in het bijzonder een stopper en een keeper die
prachtig speelden en, alhoewel Brugge aanval
op aanval deed, kon FC er toch slechts aan
de 20e minuut in gelukken de stand te ope
nen (1-0). Een weinig later gelukten zij nr 2.
Een tiental minuten na de rust komen de
roodgroenen uit de knel los en gaan nu ge
vaarlijk op Brugge’s doel af. Aan de 13e m i
nuut slagen zij er in hun achterstand te ve r
minderen langs Devos. ASO voelt nu een ge
lijkspel in haar bereik en Brugge heeft moei
te om alle onheil te voorkomen. Nochtans zijn
het deze laatsten, die de stand hoger weten op
te drijven aan de 17e m inuut en het b lijft dan
bij een verdiende zege voor Brugge.

K a d e tte n C
ASO 3 - SKVO 0

De ploegen :
ASO : Tratsaert; Vandaele en Blom m e;
Bonthein, Terreyn en Geselle; Dhondt, Hautekiet, Campana, Bundervoet en Oeblauwe.
SKVO : Jonckheere; Debruyne en Maertens;
Ryckewaert, Praet en Vantroost; Van Slembrouck, Poppe, Messens, Lim pines en Duysbürg.
Bijna gans de wedstrijd was ASO in de
meerderheid en ware het niet, dat de roodKroene voorlijn in een slechte schuttersdag
was, de stand hadde veel hoger kunnen zijn.
Menige mooie kansen werden verkeken. Toch
'alt te vermelden, dat SKVO na de rust een
paar gevaarlijke aanvallen deed, te rw ijl ASO
Kedurende een 10-tal minuten niet ingespeeld
Reraakte. Maar zulks was van geen lange
duur en de einduitslag 3-0 is dus ten zeerste
verdiend voor ASO. De doelen werden genet
door Campana aan de 14e m inuut, Deblauwe
aan de 20e minuut en Dhondt aan de 55e m i
nuut.

BIJ V.G .O .
P r o v in c ia le J u n io r s
VGO 3 - STADE KORTRIJK 2
De ploeg : B rackx; Zwaenepoel en Beer
naert; Koekelberg, V ila in en Costers; Neirynck, Van Robaeys, Mestdagh, Dobbelaere en
K« Vandenberghe.

VGO treedt op met drie reserven. Gedurende
de eerste tw intig minuten heeft VGO weinig
in de pap te brokken. De verdediging speelt
goed en geholpen door Vrouw Fortuna, houdt
ze haar netten zuiver tot aan de 27e m inuut.
Stade bekomt nadien nog een strafschop en
dit wordt het psychologisch ogenblik van de
w edstrijd. Stade m ist echter deze enige kans
om de stand op te voeren. Van dit ogenblik
af slaagt VGO er in evenwicht in het spel te
brengen. Mestdagh stelt op de 42e m inuut de
ploegen gelijk.
Tijdens de tweede helft zal VGO Stade in 
drukken. Amper drie minuten wordt ge
speeld als Van Robaeys een prachtdoel lukt.
V ie r minuten later kan Mestdagh er 3-1 van
maken. VGO dringt verder aan en bekomt
drie hoekschoppen. Onkans alleen belet de
stand op te voeren. Integendeel, aan de 75e
m inuut zal Stade er in gelukken een tweede
doel te netten. Stade w il nu kost wat kost
g e lijk stellen, maar de VGO-verdediging
waakt. Ook de beide binnenspelers verdedigen
en zo komt het einde met een nipte VGOoverw inning, die echter alleszins verdiend kan
genoemd worden .Alle spelers dienen geloofd
om het geleverde spel. Van Robaeys was de
beste speler op het veld.

P r o v in c ia le

S c h o lie r e n

VGO 4 - STADE KORTRIJK 1
De ploeg : J o lijt ; Poelaert en Vanbesien;
Mesdagh R., Inghelbrecht en Vanhooren; Pa
trouille, Vanloocke, Dobbelaere, Baert en V e r
streken.
VGO leidt de eerste aanvallen en slaagt er
in reeds op de eerste m inuut, op algemene
aanval, de stand te openen. VGO laat het daar
b ij niet, maar het schot van Dobbelaere gaat
rakelings over. Het doel van Stade K o rtrijk
verkeert menigmaal in gevaar. Twee achter
eenvolgende hoekschoppen, flin k gegeven
door Patrouille, leveren niets op.
A f en toe kan Stade zich losrukken, maar de
aanvallen lopen te pletter op de verdediging
van VGO.
Onze jongens doen het beter en na ta lrijk e
aanvallen slaagt Patrouille er op de 20e m i
nuut in er 2-0 van te maken. Het is nog niet
alles en. op de 32e minuut verhoogt Dobbelae
re nogmaals de stand. Zo komt de rust met
een verdiende 3-0 stand.
Na de hervatting genieten de bezoekers van
het windvoordeel en maken er gebruik van om
de teugels in handen te nemen. Met mooie
aanvallen langs de vleugels maken zij het de
verdediging van de thuisploeg’ lastig, maar de
ze is gelukkig in een goede dag en houdt
stand. Op de 45e m inuut verlaat Vanhoren,
gekwetst door g e vaarlijk spel, het veld. Enkele
minuten later kan h ij gelukkig hernemen. E r
ger is het gesteld met Vanbesien, die op de 50e
m inuut het veld verlaat om niet meer weer te
keren. Vanhooren neemt z ijn plaats in en Van
loocke speelt half. Ook Patrouille en V erstre
ken verwisselen van plaats.
Geenszins ontmoedigd door deze tegenslag,
doet VGO meer dan zich verdedigen en Pa
tro u ille slaagt er in, weer op algemene aan
val, op de 60e m inuut de stand op 4-0 te bren
gen. Na dit doelpunt verliep het spel verder
in het voordeel van de bezoekers, die er e in
d e lijk op de 65e m inuut in slaagden de eer te
redden. Dit doelpunt gaf hen nog meer moed
en tot het einde bleven zij aanvallen, echter
zonder nogmaals de verdediging van VGO in
gebreke te kunnen vinden.
Het einde kwam dus met een oververdiende
4-1 overw inning van VGO. De gehele ploeg
dient vermeld voor deze w edstrijd. Wensen we
de gekwetste jongens een vlug herstel.

G e w e s t e lijk e S c h o lie r e n
VGO 0 - ASO 3
Scheidsrechter : Van Gompel (SV Blanken
berge).
De ploegen :
VGO : Heusequin; Vandegehucte en Reun
brouck; Christiaens, Debruyne en P y ck ; De1acre, Dehaemers, Sanders, Pierre E., Decoussemaecker.
ASO : D iericks-V issers; Beirens en Coupé;
Bryon, Schamp en De V laem inck; Stroobant,
Verstraete, Tim m erm ans, Van Gheluwe en
Quick.
ASO w int de opgooi en VGO zet op. E r is
geen voordeel van kamp. ASO dringt dade
lijk aan en de tegenpartij heeft de handen
vol. Reunbrouck kan zijn kamp ontzetten. De
druk van ASO duurt voort. Stopper Decousseïnaecker doet een m eesterlijke raté en de
middenvoor van ASO maakt zich meester van
de bal, dribbelt Van de Gehucte en zijn shot,
eerder flauw, komt b ij keeper Heusequin, die
de b?.l w il tegenhouden met een hand en de
bal rolt tussen zijn benen over de lijn .
Nu is het de beurt aan VGO om aan te v a l
len en D iericks-Vissers moet nu een paar maal
handelend optreden. H ij doet dit op een
m eesterlijke manier. Een shot van Delaere
vliegt rakelings langs de lat. VGO bekomt cor
ner, goed gegeven door Debruyne, maar de
backs van ASO zuiveren hun kamp.
Nu trekt ASO resoluut ten aanval en VGO
heeft de handen vol. Op inzenden van de lin 
kervleugel van ASO doelen z ij een tweede
maal. VGO heeft nu niets meer in te brengen
en wordt le tte rlijk overrompeld. G elukkig
komt de rust en de spelers kunnen uitblazen.
Na de rust komen de aanvallen weer van
ASO en ze w illen kost wat kost de scoor op
drijven. Op schot van de inside lin ks (ASO)
scheert de bal de doelpaal. Heusequin denkt
dat de bal zal naast vliegen. De bal botst te
gen de tweede paal en onze keeper slaat hem
zelf binnen. VGO zet opnieuw op, maar ze
worden dadelijk terug gedreven in hun kamp.
ASO bekomt nu corner, die niets oplevert. De
laatste minuten zijn voor VGO, die de eer
w il redden, maar de backs van ASO waken en
zenden alles terug. Daarmee komt het einde
met een verdiende overw inning voor ASO,
maar met overdreven cijfers.
B ij VGO speelde Heusequin een zeer slechte
p artij. H ij volgt het spel niet mee. H ij kon
gem akkelijk twee doelen vermeden hebben.
Reunbrouck speelde goed. Z ijn degagementen
zijn krachtig. Z ijn medemaat Van de Gehucte
is te traag. Delaere was goed en Christiaens
is te benauwd. H ij durft niet aanvallen. Decoussemacker is slecht. H ij moet zich vooral
de Zaterdag verzorgen, w il h ij fit op het ter
rein verschijnen.. Debruyne was goed en de
ster van het veld was de kleine Sanders.
B ij ASO speelde de keeper goed, eveneens
de beide achterspelers, de m idvoor en de rech
tervleugel.
De leiding van scheidsrechter Van Gompel
was zeer goed. H ij was de beste man op het
terrein.

H E T N I E U W VISSERIJBLAD
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DE SPORTJONGENS VERSPEELDEN
EEN KOSTELIJK PUNT
De wit-rode Sportjongens hebben tegen De
Panne een kostelijk punt verloren, maar ge
lu kkig voor hen moesten Steenbrugge en
Nieuwpoort op hun beurt de ganse inzet naar
hun tegenstrever zien verhuizen, zodat de witroden slechts één punt van hun voorsprong
verspelen. En nochtans een kw artuur vóór het
inrukken stonden de wit-roden nog steeds met
een verdiende 2-1 voorsprong aan de leiding.
De Sportjongens begingen echter de tactische
fout, alle aandacht aan de aanval te schenken,
zodat zij de vruchten van hun inspanning za
gen teloor gaan. Im m ers de g evaarlijke Gode
ris wist het feit, dat de kanthalfs meer aan
dacht aan hun opbouwend w erk gingen be
steden, te baat te nemen om voor zijn ploeg
een kostelijk punt te veroveren. Nadat de
thuisploeg een licht overwicht had gehad,
maar door de Sportverdediging weinig gele
genheid kreeg om naar doel te besluiten, wist
Sport zijn spel op te dringen. .Timmy kende
echter geen geluk, wanneer h ij op de doeliat
zond. Dewulf kon de terugbotsende bal herne
men en deed het net trille n. Nog vóór de rust
konden de gastheren langs Nys op hoekschop
g e lijk stellen.
W aar de Sportjongens gedurende het eerste
h a lfu u r van de tweede hernem ing het hoge
woord voerden, slaagden zij er slechts in aan
het half uur de stand op 2-1 te brengen. De
Sportjongens zondigden hierop aan te veel
zelfvertrouwen, zodat De Panne evenwicht kon
brengen. W anneer Goderis dan ook een klein
kansje kreeg, aarzelde h ij geen ogenblik en de
wit-roden waren er aan voor hun moeite en
verspeelde aldus in het laatste kw artuur de
vrucht van hun zwoegen.

Vriendenwedstrijd
KADETTEN

ZANDVOORDE 1 - HERMES 2
De 1-0 stand waarmede de rust werd inge
gaan, was absoluut de weergave niet van het
geleverde spel, want steeds hadden de fîermesjóngens zich voor de Unionkooi genesteld
en langs alle kanten hun kans beproefd. Doch
ze vonden steeds een scholierenkeeper op hun
weg of de doeliat bracht redding op schoten
van Vercruysse, Reunbrouck en Casselman. De
enige aanval van Zandvoorde liet De Vreker
flegmatiek passeren en toen het schot van de
midvoor on de deklat botste, kon deze herne
men en buiten het bereik van H uys binnen
leggen (1-0 aan de 24e m inuut). Op te merken
viel dat het spel van Hermes veel vlotter en
rapper was dan dat van hun tegenstrevers, die
steeds met drie op de bal zaten en aldus ook
duchtig de les werden gelezen door jongens,
die gewoon zijn zich v rij op te stellen en de
bal ju ist af te geven.
Hadden de groengelen het de eerste time
nogal losjes opgenomen en hun tegenstrever
ietwat onderschat, thans verschenen ze na de
rust met een gans andere m entaliteit op het
plein en ze begonnen het ernstig op te nemen.
Spegelaere kwam m idvoor spelen en er zat
onm iddellijk meer kracht in de vo o rlijn . Spijts
het puik werk van een flin k e back Pieters zou
Zandvoorde er toch moeten aan geloven als
Casselman, mooi vrijgespeeld, hard binnen
knalde en de keeper geen schijn van kans liet.
Naert en Vercruysse wilden volstrekt de over
w inning afdwingen en daar ze die in het be
reik voelden, ging de ganse ploeg in die geest
mee en het was nogmaals Casselman, die een
inzenden van Vercruysse kon onderscheppen
en, hoewel gehinderd, de bal het nodige tikje
kon geven om Spegelaere toe te laten er 1-2
van te maken.
Daarmede werd ook de eindstand bereikt
van een match tussen de H erm esvoorlijn en de
versterkte Unionverdediging. B ij Zandvoorde
valt alleen Pieters te vermelden, te rw ijl bij
Hermes Casselman, Vercruysse en vooral
Naert de uitb lin kers waren. Als de Hermeskadetten «kompleet» zijn, let dan op, want ze
kunnen voor veel ploegen in de streek gevaar
lijk zijn. Met v ijf reservespelers moest v o l
gende ploeg worden opgesteld : H u ys; De
Bruyne en Cuveele; Spegelaere, De Vreker en
Naert; Van Èenoghe, Casselman, Van Landeghem, Vercruysse en Reunbrouck.
Zondag e.k. spelen ze tegen Eernegem op
het Hermesstadion te 13,30 uur.
SCHRIJF- en R E K E N M A C H I N E S
van onze tijd !

« NOORDZEE BOEKHANDEL

Crop's — Ferbl. De Clerck
Stad Oostende — Brugeoise
Kust Roest — Zeewezen
Aigle — Franco Beige

ui tg.
uitg.
5— 1

0— 7

RANGSCHIKKING
1. Brugeoise
11 7 0 4 25 5 18
•> Franco Beige
12 8 3 1 25 13 17
3. Rust Roest
13 6 5 2 27 19 14
4. Zeewezen
12 4 4 4 22 25 12
5. Ferbl. De Clerck
11 4 6 1 11 17 9
6. Stad Oostende
11 3 6 2 21 21 8
11 3 6 2 15 22 8
7. Crop’s
8. Aigle
11 2 7 2 10 33 6
Rust Roest heeft Zeewezen met zware cijfers naar huis gezonden. Aigle heeft niets
kunnen inbregen tegen Franco Beige. De u it
slag van deze w edstrijd verscherpt nog de
strijd voor de degradatie.

BEVORDERING OOSTENDE
SSWO — Béliard
Zeewezen B — Tram
P olitie — Stad B
Omwal bye.

10
10
11
10
11

7 2 1
6 5 0
4 7 0
2 7 1
0 11 0

35
36
29
14
11

0 2 33
1 2 18

15
12
8
5
0

VERWACHTINGEN VOOR
16 DECEMBER 1950 TE 15,15 UUR
le AFDELING

Ferbl. De Clerck — A igle (R F C B )
Brugeoise — Crop’s (Brugeoise)
Zeewezen — Stad Oostende (St. Vaksch. Zee
wezen).
0— 2
0— 3 Franco Beige — Rust Iioest (Franco Beige)

BEVORDERING OOSTENDE
9 7
10 7

13
26
28
34
62

B éliard heeft het lastig gehad tegen SSWO.
Een prachtige uitslag van Stad B, die een
drawn weet af te dwingen van Politie. De
Tram m annen hebben verdiend gewonnen van
Zeewezen B. Keeper Devolder wist in de twee
de helft een penalty te redden. Scheidsrechter
V itse heeft nog veel te leren. H ij staat d ik w ijls
niet op de goede plaats en daardoor neemt h ij
verkeerde beslissingen. W ij geven hem nog een
weinig krediet, gezien h ij beginneling is.

1— 1

RANGSCHIKKING
1. Politie
2. B éliard

Omwal
Tram
Zeewezen B
Stad B
SSWO

Jiu-fctóu aaand

S c â a â e ti

Tijdens deze plechtigheid werd
een
staatsiekimono
aan
Manneke-Pis ge
schonken. Dhr. Kawasji heeft de zwarte
gordel aan de oudste burger van Brussel
toegekend.

Bl| DE OPEX-VRIENDEN

))

22, Vindictivelaan, O o s t e n d e

3.
4.
5.
6.
7.

M a de £uda en

Biljart

bij de

CORPORATIEF H O EK JE
le AFDELING

De rust treedt in met 22-9.
H O GERE A FB EL IN G E N , 14,45 uur :
Na de rust doen de W illy ’s al wat ze kun
34— 12
nen
om
de
achterstand
in
te
lopen,
maar
de
Ie Afdeling :
49— 24
Canards laten hen niet begaan, D’Hossche, die
RANGSCHIKKING
ASO — SK St N iklaas (W auters; Vandenin prachtconditie was, tekende eventjes 23
1. Kangoeroes
11 9 2 0 379 326 18 punten aan en Van Heule P. 21.
bulcke A. en M eurisse).
18
2. VG Oostende
12 9 3 0 437 345
Reserven le B :
3. A. Gent
11 8 3 0 438 315 16
VOORUITZICHT
SK St Niklaas — ASO (Van Caekenberge)
4. Péruwelz
11 8 3 0 411 358 16
Zondag a.s. trekt VGO naar Ronse. In de
5. BC Ronse
11 6 5 0 342 317 12
eerste
ronde
werd
Ronse
te
Oostende
versla
6. W illy ’s
12 5 6 1 411 395 11 gen met 38-31. Zal het nogmaals een over LA G ER E A FB E L IN G E N :
7. W ilr ijk
11 5 5 1 411 391 11
6 w inning voor onze jongens worden ? Hopen
Ile Provinciaal :
8. Doornik
9 3 6 0 269 320
6 we maar dat het vroege vertrekuur en de
9. Ontw ikkeling
10 3 7 0 341 361
VGO — AA Moeskroen (Monteyne)
verre
afstand
geen
te
grote
handicap
zullen
10. Sphynx
11 4 7 0 290 368
8
Knokke — SKVO (De Llssn ijd er)
10 2 8 0 266 376
4 zijn.
11. BBC Ghent
2e Gewestelijke A :
12. Moeskroen
11 2 9 0 320 321
4
SV Veurne — Daring Blankenberge (GouASO-NIEUWS
deville)
Tengevolge van de slechte gesteldheid van
SCHOLIEREN
SV Blankenberge — Oudenburg (Van
het terrein, genoot ASO een welverdinede
Brugeoise — VGO
14— 45 rustdag. Dit was nodig, want Zondag e.k. moe
Loocke)
Concordia — SV Nieuwpoort (Vanderhaeten ze uitkomen tegen de leiders van de reeks,
ghe)
VGO I 49 - WILLY S I 24
Vilvoorde. Het is zowat de traditie, dat ASO
FC Heist — SK St K ru is (Desseyn)
Ploeg VGO : Van Heule P. (7-14), Van H ille sterkere ploegen steeds veel last bezorgde. F i
Rysselm ans (0-2), D’Hossche (12-11), Cools, renze verleden ja a r en Vilvoorde 14 dagen
3e A :
Vandewalle, Raspoet (1-0), Van Heule J. (2-0), geleden, kunnen daarvan meespreken. Wat
I)ar. Ruddervoorde — Hermes (14,30 u ur;
Schroeders, Vandekieboom.
meer is, ofschoon we 3 maal tegen Vilvoorde
Allem eersch)
Reeds van in het begin toont VGO zich de verloren, was het geschil in punten steeds ge
Zandvoorde — SV Bredene (Becorte)
meerdere en inet de ene «goal rush» na de an ring. Oordeel zelf maar : 2-10-49 : 19-27 —
3e Speciaal A :
dere, weet VGO zijn voorsprong aan te dikken. 5-2-50 : 27-32 — 3-12-50 : 19-22.
SV Nieuwpoort — Middelkerke (V rieZodat het stilaan een gewoonte wordt dat
lynck)
ASO, Vilvoorde veel hoofdbrekens bezorgd. In 
Be Panne — ASO (M erveillie)
dien Messiaen hersteld is, en de plaatselijke
SKVO — Gistel (Besmedt)
vedetten in forme zijn, dan zal het er weer
Koksijde — VGO (Beriemaeker, 10 uur)
stuiven in de Albert-H all.
4e B :
Vilvoorde, die als referentie had, de ploeg
Hermes — Eernegem (Be G ruyter)
te zijn, die in 4 ja a r geen enkele thuismatch
SV Bredene — SK Moere (Vrebos)
verloor, moest verleden ja a r toch aan het
meesterschap van Firenze geloven en met 1
Voor een uiterst dungezaaid publiek, trad match meer verloren, eindigden ze tweede. JEU G D A FD ELIN G EN :
de Antwerpse «Judokkwai», Zaterdag 11. in het Hit ja a r hebben ze van meet af aan de lei
Provinciale jun io rs, 9,15 uur :
Sportpaleis op. Het mag w a a rlijk sp ijtig ge ding in handen genomen en Lackbors was de
noemd worden dat de Oostendse sportliefheb enige ploeg, die hen in de heenronde de punt
ASO — CS Brugge (Packet)
bers slechts door een 250-tal toeschouwers jes afhandig maakt. Nochtans is Vilvoorde de
Knokke — VGO (Verheecke)
vertegenwoordigd waren. De hoofdreden h ie r sterkste ploeg van Ie Nationale A inzake tech
Provinciale
Scholieren, 11 uur :
van ligt vast en zeker in het feit, dat deze niek en taktiek. Baarom tellen ze in hun ran 
ASO — CS Brugge (Despiegelaere)
Japanse worstelkunst praktisch onbekend is in gen : internationaal Ceulemans (1,90 m.), de
Knokke — VGO (W illem arck)
onze streken. Nochtans, na afloop van de ver gevaarlijke shotter Be Bulpaep, de snelle
Scholieren B, 9,15 uur :
toning, keerde het publiek over het algemeen Ceuppens, de opportunist Van Haezendonck.
SV Bredene — Nieuwpoort (Schotte, 10 u.)
zeer voldaan en tevreden huiswaarts. In d e r Samen met Boucher vormen ze een stevig
ASO — SK Torhout (Steen)
daad, het welgevuld en interessant program  quintet, dat zowel man-to-man als zone kan
EG Gistel — VG Oostende (Vandeile)
ma werd onder kundige leiding van profes speler^ Gewaarschuwd van het gevaar dat kan
sor Georges Nakam ura en dhr W. Struelens uitgaan van een kalm spelend ASO, zien We
SKVO — FC Torhout (Sanders)
op bevredigende w ijze afgewerkt.
Vilvoorde van het begin af der match de teu
Kadetten A :
W at de optredende athleten betreft, deze gels in handen nemen of wordt het weer een
CS Brugge — KVGO (V ancoillie)
waren gekleed met sterke witzeilen broeken emotievolle wedstrijd ?
SKVO — Knokke (Vanleenhove (groot
en jum pers. Om de lenden droegen ze een ge
In elk geval is het een match, die de t a lr ij
terrein)
kleurde gordel. De kleur van deze gordel w ijst ke supporters niet mogen missen.
ASO — SV Blankenberge (Pardo, 2e terr.)
op de bekwaamheid van het element, hoe don
Kadetten C, 10 uur :
kerder de kleur, hoe gevaarlijker de tegen
VERWACHTINGEN
Leffinge — VGO (Germ ays)
stander. Zo draagt een beginneling een w it
Zandvoorde — ASO (Michot)
le NATIONIALE AFDELING A
te gordel, vervolgens heeft men de gele, oran
Gistel — SKVO (Missiaen, 11 uur)
AS Oostende — Vilvoorde
1
je, groene, blauwe, bruine en tenslotte de
L yra — Vorst BC
2
zwarte band. Deze laatste kleur wordt' dan
V R IE N D E N W E D S T R IJD :
Lackbors — K o rtrijk Sport
1
verder nog verdeeld in tien afdelingen, «dans»
SCK — Ontspanning
2
genoemd. Dhr G. Nakam ura, leider der A nt
Kadetten :
werpse «Judokwai» en technisch Directeur
Ecla ir — Haring
2
Anciens 13 — Pinguins
2
der Belgische Federatie voor Judo en Jiu Hermes — Eernegem (13,30 u u r).
Jitsu , is houder van de zwarte band tot de
vierde «Dans». Professor Nakam ura is op dit
PROMOTIE A
ogenblik de enige «zwarte gordel» in ons
O ntw ikkeling — Ghent BC
1
land.
Amicale — Kangoeroes
1
Ronse — VGO
1
HET PROGRAMMA
W illy ’s — Sphynx
1
Moeskroen — Doornik
2
Na de voorstelling der Dames-, Heren en
Péruwelz — W ilr ijk
1
kadettenploeg, werd een demonstratie gegeven
over de w ijze van vallen, hoofdfactor in jiu 
jitsu en judo. Vervolgens kwamen de veel
ALGEMENE VERGADERING
vuldige worpen en tegenworpen, die op mees
V O G E L P IK
te rlijk e wijze, zowel door de heren ploeg als
Zaterdag jongstleden kwamen de leden van
door de daniesploeg, uitgevoerd werden. De
de K o n in k lijk e Oostendse Schaakkring bijeen,
ta lrijk e arm- en beenklemmen, de heupgrepen
I! A F D E L I N G
om getrouw aan hun standregelen, de werk
en «drukkingen» leverden een mooi bewijs van Zeerovers — Blue Castle B.
5— 5 zaamheden van het voorbij boekjaar te over
volledige zelfkontrole en koelbloedigheid. PV Boys — Lange Frans Vrienden
(>— 4 schouwen en te bespreken.
Naast de verschillende sketchen, waarvan de K rak Club — Rode Duivels
6— 4
Men moet wel aannemen dat onder de be
«Id ylle in het park» bijzonder in de smaak De Bende — Atlantic Club
5— 5
van het publiek viel, kregen we nog de jiu ’t Zal wel gaan — Perle 28
3— 7 oefenaars van deze vreedzame denksport, die
schaakkunst heet, er een groot aantal meer
jitsu -ku nst toegepast op het dagelijks leven.
Ferry Boat bye.
van houden een geweldige catchwedstrijd te
H ie rin werden de verschillende methoden
RANGSCHIKKING
gaan
bewonderen, liever dan zich aan een saai
voorgesteld om messentrekkers, stoelengooi9 7 1 1 56 34 15 gewetensonderzoek te onderwerpen. He da
ers, enz. in een oogwenk onschadelijk te ma 1. Perle 28
2. K rak Club
8 6 1 1 50 30 13 tum was echter statutair bepaald en dertig ge
ken «Tenslotte kregen we enkele matchen,
8 4 1 3 50 30 11 trouwen schrokken niet voor de taak.
waarvan de grootste geleverd werd tussen G. 3. BCB
4. Atlantic Club
8 4 1 3 43 37 11
Be secretaris, heer Boddaert, achtte het
Nakam ura en W. Struelens (bruine band). E r
8 3 1 4 44 36 10 overbodig veel woorden te verspillen aan het
wordt één punt toegekend aan een partij -in 5. Lange Frans Vr.
6. F erry Boat
8 3 4 1 37 43 7 reuzensucces dat de club oogstte b ij de masdien h ij de andere :
7. Zeerovers
9 3 5 1 45 45 7 sakamp. «Pat !», het lijfb la d van de kring,
1) met een zuivere worp op de rug of op de
2 4 2 34 46 6 had immers in een speciaal nummer alle z ij
8.
Be
Bende
8
zijde kan houden gedurende dertig secon
2 5 1 31 49 5 den van die heugelijke dag beschreven en
9.
’t
Zal
wel
Gaan
8
den ;
8 0 5 3 34 46 3 ieder lid weet dat het een der mooiste was in
2) door middel van een drukklem , houdgreep 10. Rode Duivels
8 1 6 1 26 54 3 heel de Belgische schaakgeschiedenis. Alle
of wurgingsklem , de andere tot overgave 11. PV Boys
clubs in het land beschouwen Oostende als het
dwingt.
II A F D E L I N G
ideaal, dat ze trachten te benaderen voor wat
Zoals verwacht was het de Japanse Profes
Massena
Club
—
Aviso
Vrienden
3—
7
hun in n e rlijk e werkwijze betreft.
sor, die de Antwerpenaar vloerde met een zui
F
ar
west
—
Gaby
Boys
3—
7
vere worp, en dit in 2’26”. De ongelooflijke le
Ook in de Belgische Federatie liet Oostende
Blom
potvrienden
—
Frasquita
6
—
4
nigheid en vlugheid van de kleine (1,50 m.)
zich niet onbetuigd. In de evolutie en verbe
Prince
Boys
—
4
Matroosjes
3—
7
Nakamura dwongen ieders bewondering af.
tering van de reglementen bracht het drie
2— 8 voorstellen op het tapijt, waarvan er reeds
I)at de Judo en Jiu -Jitsu sport vee! aantrek Gody Boys — Lamot’s
Milo
Boys
bye.
begint te krijgen, w ijst het feit dat er een
twee definitief aanvaard zijn en het derde in
Olympisch Comité werd opgericht, met het
RANGSCHIKKING
een speciale commissie onderzocht wordt.
gevolg dat de aanstaande Olympische spelen
Be penningmeester, heer Hieperinck, heel'l
1. Lamot’s
9 6 2 1 57 33 13
een Judo en Jiu-Jitsu -p ro e f zullen bevatten.
2. Aviso Vrienden
8 5 1 2 ■18 32 12 d ikw ijls een rem moeten zetten op de jubelen
Ook in Oostende schijnt deze sport in de 3. Prince Boys
8 5 2 1 42 38 11 de invallen van het bestuur. A ls een echte
smaak te vallen van de sportliefhebbers.
4. 4 Matroosjes
8 3 I 4 11 36 10 M inister van Financiën vroeg h ij aan ieder
Naar verluidt zouden er enkele jeugdige stad
5. Gaby Boys
8 3 2 3 44 36 9 verwekker van uitgaven, waarmede hij deze
genoten plannen smeden om ook in Oostende ti. Blompotvrienden
8 2 3 3 39 41 7 wel dacht te dekken. Steeds de balans goed
een Judo en Jiu -Jitsu clu b op te richten. T a l
7. Frasquita
8 3 4 1 40 40 7 voor ogen lioudend liet hij geen enkele sto
rijk e m oeilijkheden, waarvan de financiële
8 3 4 1 39 41 7 ring van het evenwicht toe en was nu in de
8. Gody Boys
n a tu u rlijk de grootste is, vallen nog te over
9. F ar West
8 2 5 1 29 51 5 m ogelijkheid een W inst- en Verliesrekening
winnen. Stoutmoedige plannen, die nochtans 10. Massena
9 2 6 1 36 54 5 voor te dragen, die met een overschot van onkans hebben op verw ezenlijking.
8 1 5 2 33 47 4 beveer duizend frank sluit.
11. Milo Boys
We komen hierop terug.
Be heer Vantuyne, ondervoorzitter, gaf dan
VERWACHTINGEN
een gedetailleerd relaas over de verschillen
I AFDELING
de tornooien, die in 1950 gehouden werden.
Reen: 16-12-1950
Terug: 10-3-1951
Hun aantal beliep tot tw intig en in totaal
Manneken-Pis in Judopak !
Perle 28 — Ferry Boat
werden hier 1.620 officiële partijen gespeeld.
Atlantic Club — ’t Zal W el G a a n
Uit zijn verslag bleek nog dat Oostende dit
Ter gelegenheid van het verblijf in Rode Duivels — De Bende
ja a r aan vier binnenlandse en aan twee H ol
België van Kawasji-Sjahan (zwarte gor
landse tornooien deelnam. Tenslotte meldde
Lange Frans V r . — K rak Club
del, 7e d a n )) technisch directeur van de
hij dat het ledenaantal steeg van 81 tot 91,
Blue Castle B. — P.V. Boys
judosport voor Europa, en van zijn hel
zodat het >yeer zijn peil van het jaar 1948
bye: Zeerovers.
per, de Japanse kampioen, Siozo Awozoe
heeft bereikt.
Nadat een paar puntén van inwendige orde
(zwarte gordel 6e dan) heeft de Belgische
II! A F D E L I N G
besproken
werden en de prijzen onder dc
Judobond Dinsdagochtend een plechtig Heen: 18-12-1950
Terug: 10-3-1951
laureaten uitgedeeld, werd de vergadering dan
heid gehouden in het Stedelijk Museum,
Lam ot’s — Milo Boys
besloten met een w edstrijd onder de aanwe
in het Broodhuis, in tegenwoordigheid
4 Matroosjes — Gody Boys
zige dames. Het waren mevrouwen Rymenams,
van dhr. Cooremans, schepen voor de
Teetaert, De Wispelaere, Maes, Tavernier en
Frasquita — Prince Boys
sport van de stad en erevoorzitter van Gaby Boys — Blompotvrienden
Vantuyne, die in deze volgorde de prijzen
de Belgische Judobond.
wegkaapten.
Aviso Vrienden — Far West

beste —

Verkrijgbaar

Tram — SSWO (Tram )
Politie — Zeewezen B (B éliard)
7 18 Omwal — Stad B (Omwal)
3 16
B éliard bye.

Z0NDÂG

PROMOTIE A

W aar de hevige regens der vorige dagen er
hadden toe bijgedragen het veld uiterst g lib 
berig en zwaar te inaken, hebben de Baringjongens, na een w edstrijd, waarin z ij meer
aandacht aan het veld dan aan spel en leder
konden schenken, verdiend de beide punten
thuis gehouden. Gistel liet geen grote ind ruk
en kon slechts op ontsnappingen werken. Dat
het voor de Daringjongens slechts een 2-0 zege
werd, ligt g rotelijks aan het zware veld te w ij
ten, dat alle degelijk voetbalspel onm ogelijk
inaakte. W erd het slechts een 2-0 zege, ver
diend is zij onder alle punten. Van meetaf
wisten de wit-zwarten een veldoverwicht af te
dwingen, maar toch moesten w ij de 20e m i
nuut afwachten om Gaston Van Houtte, toen
de doelwachter der Godelieveploeg zijn kooi
had verlaten, de bal in het ledige doel te
zien leggen. Tot aan de rust bleef H aring aan
bod, maar de afw erking was eerder slordig,
zodat het bij een 1-0 scoor bleef met de rust.
He bezoekers konden slechts met enkele te
genaanvallen reageren, die echter steeds ge
v a a rlijk waren. Ondanks dit slaagden zij er
echter niet in doelwachter Van Houtte te vloe
ren.
Be tweede speelhelft was een herhaling van
de eerste, maar nadat Gaston Van Houtte aan
de 75e m inuut de .stand op 2-0 had gebracht,
zou de bezoekende verdediging tot aan het
einde verder onheil weten te voorkomen, zodat
Haring met een verdiende 2-0 zege moest ge
noegen nemen.

De

voor

VGO I I — WTilly ’s I I
VGO I — W illy ’s I

DARIN G VERKEEK DE KANS VOOR
HOGE CIJFERS

—

W E D S T R IJD E N - S C H E ID S R E C H T E R S

Uitslag van de wedstrijden betwist tussen
de b iljartclu b s <<’t Rozenhof» en de «OpexVrienden», Oostende.
Op 2 December 1950 in het lokaal «Rozen
hof».
1) N ierynck Rob. (OV)
45 36
22
M ylle Fern. (R.)
43
43
22
2) Hamman Em. (OV)
51
51
16
Hasseville M. (R )
50
35
15
3) Zonnekeyn R. (O V)
63
63
19
Vanleke B. (R )
67
40
18
4) Pittery K. (OV)
83
83
31
Vanslem brouck (R )
84 83
30
5) Barbé Ch. (OV)
84 8«
28
D’hondt G. (R )
105 105 28
6) Vanhove H. (OV)
94 94
21
Verbauwe A. (R )
105
72
20
7) Hecloedt R. (OV)
143
78
17
Pollet A. (R )
121 121 17
Op 9 December 1950 in het lokaal van de
«Opex-Vrienden»» :
1) M ylle F. (R )
43
35
14
N ierynck R. (O V)
45
45
14
2) Dasseville M. (R )
50
24
16
Damman Em. (OV)
51
51
16
3) Kieckepoos R. (R )
46 46
19
Zonnekeyn R. (O V)
63
27
18
4) Vanslem brouck (R )
84 84
15
Pittery K. (OV)
83
72
14
5) D’hondt (R )
v
105
60 25
Barbé Ch. (OV)
84 84 25
6) Verbau we A. (R )
105
70
23
Vanhove H. (OV)
94 94 23
7) Pollet A. (R )
121 121
17
Hecloedt R. (OV)
143
107
16
De beker werd gewonnen door de «OpexVrienden» Oostende, met 8 gewonnen van de
14 te betwisten wedstrijden, üe oudjes van de
Godtschalck werden niet vergeten en de om
haling gedaan in de twee lokalen bracht de
som van 415 fr. op. Voor dit bedrag werd ta
bak aangekocht, welke aan de grijsaards werd
overhandigd.

bye: Massena Club.

De Oostendse
crosskampioenschappen
Mooie verrichtingen
Matige belangstelling
De verkoudheden, die veel athleten na de
Nationale Volkscrossen van «Le Soir» opde
den, samen met het regenachtig en koude
weder van Zondag 11. waren zeker de redenen
van de zeer geringe opkomst der crossers en
van de matige belangstelling van de sportlief
hebbers.
B ij de K A D ETTEN nemen Vandevelde, R y 
ckaseys en Goes de leiding. Tot aan de 800 me
ter blijven de kopmannen bijeen, maar Goes
w il geen risico nemen en gaat tot de aanval
over. Ryckaseys biedt praktisch geen weer
stand. Wanneer de athleten terug op de piste
verschijnen is Goes nog steeds aan de leiding
met een mooie voorsprong op Ryckaseys. In 
tussen is Kerger opgekomen en k rijg t Vande
velde een zware inzinking. De koers is prak
tisch gelopen. Goes eindigt sterk eerste vóór
Ryckaseys, te rw ijl Vandevelde het met zijn
«finish» niet meer goed kan maken en zich
tevreden moet stellen met een vierde plaats na
Kerger.
De SC H O LIER EN starten in de afwezigheid
der grootste favorieten, nl. René Dekeersgieter en Vergaarde. De zeer snelle start, door
Meyer veroorzaakt, trekt de hoofdgroep weldra
stuk. Na een 600-tal nieter hebben we op kop :
Rosseel, F alin en Servais. Méyer ziet zich w el
dra verplicht zijn tempo heel wat te verm in
deren. Rond de 2.000 meter begint Rosseel zich
van de kopgroep los te werken. F alin w il
hierop geageren, doch de afstand is reeds te
groot geworden en hij laat Rosseel z ijn voor
sprong vergroten. W anneer de Athleten voor
de tweede en laatste maal op de piste komen,
is Rosseel nog steeds aan de leiding met een
150-tal meter op Falin. Deze laatste zet zijn
eindspurt in, maar is reeds te laat, want Ros
seel, die het gevaar inziet, d rijft eveneens zijn

tempo op een bereikt zegevierend de meet, ge
volgd door F alin op enkele meters.
De JUN IO RS-SEN IO RS nemen een kalme
start. Na één ronde dringt Delanghe aan, doch
Rubben en Vermeire beantwoorden onm iddel
lijk deze ontsnappingspoging. Aan de derde
ronde, nemen Verm eire, Rubben en V e rfa illie
de leiding over. I)e vijfd e en laatste ronde zijn
Rubben en V e rfa illie alleen aan de leiding.
Een hevige strijd ontstaat tussen deze beide
kopmannen. Rubben zal mooi winnen.
Na afloop van deze wedstrijden reikte dhr
R. Tytgat een mooie medaille aan de eerste
drie van elke afdeling. Laten we opmerken dut
deze medailles de eerste zijn, die met een v o l
ledig nieuwe figuur geslagen zijn. Het motief
stelt een crossomloop voor, waarin twee athle
ten in volle strijd geworpen zijn.

DE TECHNISCHE UITSLAGEN
K A D ETTEN 1.200 m. : 1. GOES J „ 3’45” 3;
2. Ryckaseys M. (op dertig m eter); 3. Kerger
A.; 4. Vandevelde G.; 5. H uys B .; 6. Vercouillie R .; 7. Vermeersch (m inie m ); 8. Boydens.
SC H O LIER EN ,3.200 m. : 1. ROSSEEL 10’
24” 1 ; 2. F a lin ; 3. Servais (Kent Athletic
C lu b ); 4. M eyer; 5. B rys; 6. Pincket.
JU N IO RS, 6.000 m. : 1. V E R M E IR Ë ; 2. DElanghe; 3. Fiers.
SENIORS, 6,000 in. : 1. R U B B EN 18’46";
2. V e rfa illie (G antoise); 3. Roose; 4. Deruwe;
5. Kesteloot; 6. Ford (niet aangesloten); 7.
Staelen; 8. Van de Moortel; 9. H allew ijck.
Zondag a.s. gaan de Kadetten naar Brussel
om deel te nemen aan de «Grote Dag der Jo n 
geren», ingericht door Rac. Club Brussel. Be
lijs t der «uitverkoreren» is ons nog niet toe
gekomen.
LC

12

u it v o e r e n , b e z ig o n z e

Een jeugdig trio kan nieuwe
lauweren oogsten

S S T

A V E N

BLAUW E
W IT T E
RODE

bewijzen, dat de bokssport te Oostende een
nieuwe periode van bloei is ingetreden.
Gezien de belangstelling vaan de eerste mee
ting reeds zo groot was, laat het geen tw ijfe l
of de aanwezigen van toen én de achterblijvers, zullen thans samen het Sportpaleis opzoeken ten einde deze jonge krachten van
dichtbij te volgen. Oostende bouwt op die
jonge elementen een grote toekomst. A llen
naar het Sportpaleis om hen aan het werk te
zien !
Geen van de drie boksers staat voor een ge-

KIP

O n z e T E C H N IS C H E D IE N S T s t a a t t e U w e r
b e s c h ik k in g o p e e r s t e a a n v r a a g

PLO E G EN
voor Zondag
EEN UNICUM ?
Zoals men kan leren liit het verslag van de
ASO -juniors, netten de tegenstrevers 3 doel
punten. Het zal w ellicht niet d ik w ijls gebeu
ren dat dit gebeurde door 3 penalty’s om te
zetten, doch het zal nog m inder gebeuren dat
deze drie penalty’s door dezelfde speler w er
den omgezet en dat deze aldus een hattrick
lukte met uitsluitend strafschoppen te netten!
Hr

HET UURWERK OP ASO
Het uurw erk op ASO heeft, zoals voorzien,
de tevredenheid weggedragen van alle sport
liefhebbers, die aldus veel gem akkelijker de
w edstrijd kunnen volgen. We hebben echter
vastgesteld dat tijdens de rçserve-w edstrijd
van Zondag het uurw erk niet werkte. Zou het
in het vervolg niet m ogelijk z ijn voor deze
w edstrijden toch het uurw erk te gebruiken ?
E r zijn toch steeds circa 500 ïuensèH aanwezig
en verm its de chronometer er toch staat... H r

EEN NIEUWIGHEID
Het UC van de B V B besliste -dat diplom a’s
zullen overhandigd worden aan de overw in
nende clubs van ieder der nationale en pro
vinciale kampioenschappen en dat de clubs,
die de eerste plaats behaald hebben die aan
leiding geeft tot klim men of dalen, een spe
ciaal getuigschrift zullen ontvangen.
Hr

ASO : De ploeg wordt eerst Zaterdag defi
n itie f opgesteld.
VGO : Demarest; D ujardin en Swinberghe;
Mestdagh, Sanders en Maertens; G ijsels, Me
L E G O N , GELUKKIGE VADER
lis, Pieters, Coopman en Eerebout.
SKVO : Maes; Beernaert en Ryckewaert;
Laurent Legon, de ASO-spil, is vader ge
worden van een flin k e zoon, die Laurens werd Coene, Serru en Marteel; Dedulle, Van Halme,
genoemd. Wensen we vader en- moedertje Le Janssens, Van Steeger en Depoorter.
H ERM ES : De B ruyck e r; Snauwaert en
gon h a rtelijk proficiat met deze jonge aan
w inst en... moge de jonge sp ru it een «aardje Reunbrouck; Ketels, Kesteloot en Lag rain;
naar z ijn vaardje» hebben !
H r Tommeleyn, Easton, I)e Ly, Meyns en Dejon
ghe.

ONZE

VOORUITZICHTEN

rassen door een stevige repliek. Op papier is
ASO b ij voorbaat geslagen, doch... ve rrassin 
gen zijn nooit uitgesloten. Gezien de ploeg pas
We zouden het de hoofdw edstrijd van E er Zaterdag wordt samengesteld, kunnen we on
ste B kunnen noemen, doch, gezien de waar ze vooruitzichten voor deze w edstrijd niet
sch ijn lijk e zwakheid van de lokale samen- nader om lijnen.
stelling, zal. deze w edstrijd w ellicht niet u it
groeien tot dit episch duel, dat door zovelen
Lyra — US Centre
1
reeds lang verlangend wordt tegemoet gezien.
Tubantia — Vigor Hamme
1
Het is doodjammer dat ASO met zo grote zor
ASO — St N iklaas
2
gen geplaagd zit, zodat ze reeds b ij voorbaat
K o rtrijk Sport — Lierse SK
1
het argument «gehandicapeerd» kunnen in 
AEC Bergen — US D oornik
x
roepen om een nederlaag goed te praten.
FC Ronse — Boom FC
1
Nochtans hopen we dat de gehavende Oostend
Eendracht Aalst — CS Brugge
1
se ploeg, w aarin zeker Vandierendonck, w aar
Dendermonde — FC Izegem
2
s c h ijn lijk De Cuman en m isschien ook .1er.
Deschacht zullen ontbreken en w aarin Sabbe
Ile PROVINCIALE
z ijn hêroptreden zal doen, iedereen zal ver-

EERSTE KLASSE B
ASO
ST NIKLAAS

VCO - A.A. MOESKROEN

G. VAN STEELANT VERZWAKTE EN...

ST. N IKLA A S MISTE H A A R
STERKSTE W A PEN
Zondag as. speelt A.S.O. tegen de ongeslagen leiders.
Het zal onze lezers wel interesseren enkele beschouwingen te lezen over de
laatste wedstrijd van de kandidaat-kampioenen.
Deze bechouwingen zijn van de hand
van dhr. G . Eeckman.
W e laten ze hier in extenso volgen :
«Teneinde ons van geen vooringenomenheid te kunnen beschuldigen, zullen
we m aar dadelijk zeggen dat het , gelijk
spel van Bergen te St. Niklaas ruim
schoots verdiend was, ja, moesten wij
een overwinnaar aanduiden, dat wij on
voorwaardelijk op de Waaltjes zouden
afstemmen.
Het eerste kwartier waren de talrijke
toeschouwers ongetwijfeld algemeen van
oordeel dat het voor de bezoekers een
afstraffing in regel ging worden, niet alleen omdat de lokalen in min dan 10 miunten met 2-0 de leiding hadden, m aar
omdat de vleugel De Bruyne-Van Steeland, onverbeterliik vooruitgestuwd door
een perfecte Baetens, zo geweldig en on
weerstaanbaar voouitrukten.
Gingen de Sportkringers nu op h un
lauweren rusten ? Ko nden zij misschien
het snelle tempo niet volhouden ? of had
den de Waaltjes voorzeker door dit vlug
lokaal succes verrast, zich tijdig niet
kunnen herpakken ?
Iets is zeker, na dit overrompelend
kwartier veranderde het spelbeeld totaal:
de gasten kw am en kordaat meevechten,
om dan geleidelijk zelf de teugels in
handen te nemen en een. offensief in re
gel te voeren, dat nog voor de rust met
een uiterst verdiend tegenpunt werd bekroond. Dit doelpunt, dat ons inziens
door V a n Driessche kon gehouden worden, bracht mogelijks voor de Waaslanders de verdere ontreddering en voor de
bezoekers het nodige moraal om verder
aan te dringen.
Cautreels, die mooi de twee doelpunten lukte voor St. Niklaas, kw am er omzeggens niet meer bij te pas, tei wijl
Vleghels bijlange niet opgewassen bleek
tegen Heym an. A an de andere zijde ging
Spiessens nu meerdere duels winnen te
gen De Bruyne, wiens werk werd bemoei
lijkt door het feit dat Gust V a n Stee

lant’s voorzetten meestal verkeerd of
te kort kwamen, dit dan vooral naar het
einde van de wedstrijd toe, als na de
gelijkmaker voor de bezoekers, de blauwgelen eindelijk het gevaar gingen beseffen, maar om voornoemde redenen te
vergeefs aandrongen.
Wouters leverde flink werk als ver
bindingsagent; de doelen welke hij tot
hiertoe voor Sportkring aantekende, kan
hij gemakkelijk op zijn één hand tellen
en de jongen geldt dan ook niet als een
gevaarlijke doelschutter. Welnu, kort
voor ’t keren k w am veruit ’t schoonste
schot van zijn voet, m aar als iedereen
reeds «goal» brulde, kaatste het leder
via de binnenkant van de zijpaal terug
het spel in. Met een tikje geluk konden
de gastheren dus gedraaid hebben met
3-1, en dat ware negen op tien gewonnen
partij geweest,
D e halfs Baetens en Meersman vielen
dikwijls wat te traag én in de verdediging was Rem i Vercauteren het zwakke
punt: Scory verspeelde hem waar en hoe
hij wilde, en langs zijn kant kw am en be
grijpelijk de meeste doorbraken, ook
deze die met een doelpunt werden be
kroond. Hier kunnen wij op beurt nu
eveneens aanhalen dat Scory, omzeggens
alleen voor doel, die 'enige kans miste om
uiteindelijk nog een 2-3 zegepraal af te
dwingen. Het ware natuurlijk spiitig geweest voor St. Niklaas, maar desgevallend had niemand in die Waalse zege
graten kunnen vinden.
Verre van ons scheidsrechter Lucq
van partijdigheid te beschuldigen — in
tegendeel — maar de eigénaardige zienswijze die hij er inzake handspel op nahoudt is ons reeds meerdere keren opgevallen. Zo gingen er vast een paar zekere
penalty’s voor St. Niklaas te loor. Wij
voegen er echter onmiddellijk aan toe
dat de lachende ref zich eveneens heel
breed toonde tegenover Ruthgeerts, toen
deze een goed zichtbare flagrante fout
bëging ln het fatale gebied,
O m te besluiten: Sportkring speelde
eens te meer onder haar waarde, en Bergen is een sterke ploeg, die het nog meer
dere leidende elftallen — ook aan huis
zeer lastig zal maken.»

iie rtto ize i
N IE U W P O O R T
Kaai, 20
Tel. 231.53

standers, tegen dewelke een overw inning
w e rkelijk grote waarde heeft en een nederlaag
geen schande is.
Bernard staat tegen Jan Declerck, die geen
«illustre inconnu» is, doch daarentegen een
prachtige e re lijst kan voorleggen en o.m. of
ficieel kandidaat kampioen van België was.
Declerck is een bokser die zich goed verzorgt
en die naar Oostende komt met het oog op een
overwinning. We steken het niet weg, dat we
de tegenpartij van Bernard w erkelijk «zwaar»
vinden en dat de jonge zwaargewicht al zijn
kracht en kunde in de weegsctaal zal moeten
werpen om Declerck onder de knie te houden.
We geloven echter in zijn w ilskrachtig optre
den en zijn huidige vorm en voorspellen een
nipte overwinning.
Verburgh k rijg t de kans zijn nederlaag tegen
Roger uit te wissen. Een revanchew edstrijd is
steeds interessant,; temeer daar Verbrugh in
die vorige kamp te Oostende, tweemaal met
de planken kennis maakte. Roger verloor nipt
tegen Korber, Milo, Reypens en de N ederlan
der F. Van Kempen. Daaruit kunnen we a f
leiden, dat Roger niet naar Oostende komt om
te zeggen «nu is het uw beurt». De herkansing
Verburgh-Roger zal uitgroeien tot een span
nend gevecht, w aarin we de Oostendenaar, die
thans op een schitterende moraal kan bogen,
een grote w instkans geven.
Vanhaverbeke-Mattheusen slu it op w aardi
ge w ijze de beroepskampen. Mattheusen is een
bokser met grote routine, die het Vissers en
Reypens zeer lastig maakte en dus ook te
Oostende graag aan het werk zal worden ge
zien. We hebben echter volle vertrouwen in de
klas van Vanhaverbeke om deze tweede kamp
tot een tweede overw inning te maken.
Deze beroepskampen worden o m lijst met
vie r fraaie liefhebberskampen. Sportmannen,
laat niet na de jonge Oostendse boksers te
gaan aanmoedigen.

Een aangename w edstrijd in het vooruit
zicht, daar de bezoekers in feite meer waard
zijn dan hun huidige rangschikking laat ver
moeden. De roodgelen zulien er aan houden
hun leiderpositie eer aan te doen en A.A.
Moeskroen heeft dan ook bitter weinig kans
te.Oostende iets te oogsten. Toch z ijn er van
die w edstrijden ,w aarin roodgeel maar moeiliik van wal kan steken. Zo Moeskroen de
rust met blanke scoor kan bereiken, is nog
niets geiegd en zullen de lokalen goed uit de
ogen moeten kijken om de bezoekers onder Vanhaverbeke naar Antwerpen
de knie te houden. Jos. Melis en Co zien we
nochtans een nieuwe zege behalen.
Manager Vanhaverbeke heeft thans drie
A l de andere volgende ploegen moeten op
verplaatsing. Kan VGO winnen en enkele van jonge, strijd lustige paarden in handen, die h ij
hen verliezen, dan zal roodgeel met vreugde met moeite kan in toom houden. H ij kan ze
het einde van deze heenronde mogen vieren. zo maar niet tegen iedereen in de s trijd wer
pen en h ij is er ten andere ook de man niet
naar om risico te nemen. Daarom volgt n ij
FC KNOKKE - SKVO
aandachtig de boksers van alle klassen en
Een gevaarlijke verplaatsing voor de groen reisde Dinsdag 11. naar Antwerpen ten einde
witten die in Knokke een flin k e tegenstander er de kamp Kloeckx-Piet W ilde te zien, halve
zullen treffen. Het feit dat de FC-ers tot op finale van de zwaargewichtcompetitie.
heden geen potten hebben gebroken, mag ze
Theo had geen geluk, want ju ist die kamp
ker geen aanleiding geven tot zelfoverschat werd, wegens ongesteldheid van W ilde, afgeting en overdreven zelfvertrouwen want op last.
eigen terrein b lijft Knokke zeer te duchten.
Mogen we uit deze verplaatsing opmaken
We geloven dat de Oostendenaars in staat dat, indien Bernard het tot een overw inning
zijn een nieuwe zege te behalen op voorwaar brengt tegen Declerck, h ij tegen Kloeckx of
de dat de voorhoede op doel d urft schieten en W ilde zal worden geplaatst ?
Hr
de vleugels bestendig aan het werk worden
gezet. Een mooie w edstrijd in het voo ruit
O P EN RO ND DE RING
zicht die SKVO de gelegenheid kan geven om
buiten alle verwachtingen op een schitterende
TE ZOMERGEM
plaats de eerste ronde te sluiten.
Tanghe wist Zaterdag 11. te Zomergem een
prachtige overw inning op z ijn actief te bren
FC Meulebeke — US Herseeuw x
gen. H ij versloeg er de Gentenaar Geus door
FC Torhout — SV Ingelm unster 1
k.o. in de le ronde.
Zwevegem Sport — BS Avelgem 1
Op dezelfde meeting bokste Desmet een zeer
SV Wevelgem — CS leper
x
verdienstelijke partij tegen Sleewaegen. Met
D eerlijk Sport — WS Lauwe
x
een tikje meer durf had hij een puntenoverVGO — AA Moeskroen
I
w inning kunnen afdwingen, doch het werd
FC Knokke — SKVO
2
een match-nul.
Hr
Molen Sport — SK Roeselare
2

Ile GEWESTELIJKE AFDELING
SV Veurne — Dar. Blankenberge
SV Blanken’ge — WS Oudenburg
SK Den Haan — SK Steenbrugge
V V K oksijde — RC De Panne
Concordia — SV Nieuwpoort
FC Lissewege — GS Middelkerke
F C H eist — SK St K ru is
EG Gistel — St Jo ris Sp.

2
1
1
2
x
1
1
1

Ille AFDELING REEKS A
WS Adinkerke — FC Veldegem
Exc. Zedelgem — SK W enduine
SV Koekelare — FC Zerkege
Ex. Zedelgem — SV Diksm uide
D. Ruddervoorde — Hermes
SK *Eernegem — SV Jabbeke
Un. Zandvoorde — SV Bredene

1
1
1
x
I
2
2

DAR. RUDDERVOORDE - HERMES
Een w edstrijd, waarvan men in het Hermeskamp zeker geen wonderen verwacht. Daring
Ruddervoorde b lijft in koers voor de eind
overw inning en zal dan ook Hermes afgete
kend overwinnen. Aan de groengelen de scherven zo groot m ogelijk te houden.

iiu s s e l l e
OOSTENDE
Nieuwpoortsteenweg, 32
Tel. 714.92

Z E S W AARBOR
G EN VOOR
S U P E R IO R IT E IT
VAN G EN ER A L
M O TO RS
D IE S E L :
Klein volume - Licht
gewicht.
Onmiddellijk aanslaan
onder alle omstandig
heden.
Tweetakt systeem, dus
hoger rendement.
Gemakkelijke toegan
kelijkheid van alle be
wegende delen.
UNIJECTOR, die pomp,
injector en verstuiver in
in één orgaan verenigt.
Geen hoge-druk brandstofieidingen.
Onderling
verwissel
bare bewegende delen,
onafhankelijk van het
aantal cylinders.

(53)

BIN N EN G E LO PE N SCHEPEN

WERK VOOR VERBURGH
Te Aalst gaat op 23 December een meeting
door, die in het teken staat van Aalst-Oostende. Verburgh zal er de handschoenen k ru i
sen met Aelbrecht, die het tijdens de laatste
weltergewichtcomptitie te Gent zeker niet
kwaad deed. Een mooie kamp in het vooruit
zicht, w aarin we nochtans de klasm an V e r
burgh de overw inning zien behalen. Verburgh
houdt er een niet te onderschatten vorm op
na en Aelbrecht zal op 23 dezer wel weten hoe
laat het is.
O nderlijnen we dat naast deze beroeps
kamp liefst 10 liefhebberskam pen OostendeAalst op het programma staan !
Hr

W A A R O M HEEFT Z E E B R U G G E
GEEN T E L E G R A A F K A N T O O R ?

Onze stem heeft dus toch niet geklonken «in
de woestijn». Met vreugde vernemen we dat
de stad Oostende haar candidatuur heeft ge
steld om in 1952 de organisatie van een ritaankomst van de Ronde van F ra n k rijk op zich
te mogen nemen.
We menen dat hiermede een beslissende
stap werd gezet naar een koersw ijziging in
de opvatting van de zomerprogramma’s en dat
voortaan de sport een plaats zal worden toe
gekend, die haar in w erkelijkheid ook toe
komt.
We hebben destijds gepleit voor een grote
plaats van de sportm anifestaties in de zomer
programma’s. Het ligt voor de hand dat dege
lijk e sportm anifestaties geenszins de «stan
ding» van onze badstad zullen schaden, wel
integendeel. Kunnen we niet tal van grote
toeristen centra opsommen, die er stipt voor
zorgen dat hun programma enkele grote sport
gebeurtenissen bevat. Zo moet ook Oostende
deze weg op. En de aankomst van de Ronde
van F ra n k rijk voor Auto’s (Nizza-OostendeNizza) is een eerste stan en de aankomst van
de Ronde van F ra n rijk 1952 zal een tweede
stap wrezen, die zal bewijzen dat we het bij
het rechte eind hadden.
Meer dan de organisatie van een Concours
Hippique zal de aankomst van «DE» Ronde
een reuzepubliciteit zijn . En niet enkel voor
Oostende, doch tevens voor alle kustplaatsen
waar de Ronde zal voorbijtrekken.
En te dezer gelegenheid w illen we ons nog
een stap verder wagen. Misschien zal het niet
m ogelijk zijn , doch de m ogelijkheid kan m is
schien toch onderzocht of te Oostende geen
rustdag kan bekomen worden. Dit zou slechts
een b etrekkelijk hogere uitgave met zich bren
gen, te rw ijl de naam Oostende twee dagen in
de mond van m illioenen sportenthousiasten
zou hangen.
We kunnen tot slot niet anders dan dhr
Schepen Vroome gelukwensen met z ijn beleid
in deze zaak. De Oostendse sportmensen we
ten dat zij op hem kunnen rekenen en hopen
dan ook dat h ij u itein delijk de slag om een
ritaankom st in 1952 voor onze stad zal w in
nen I
Hr

S C H A A K N IE U W S
D e uitnodiging tot het herstichten van
de Zeebrugse Schaakkring werd maar po
vertjes beantwoord. Slechts vier oud-leden waren aanwezig : O u d Voorzitter en
Sekretaris Gheyle Jan en Debbaut F..
dan Huyghe C. die met echte bezieling ’t
schaken aanvoelt en ook Gheyle C. De 4
leden van de Heistse Club «’t Zeepaard*,
die er ook waren (ze hadden hun Zcdelijke steun meegebracht), voelden zich echt
ontgoocheld. Het bestaan van de Zeebrag
se Schaakkring m ag dus als nihil be
schouwd worden. De simultaan partij ge
speeld door dhr. Vandekerckhove gaf t
volgende resultaat : hij won van de lie
ren Gheyle Jan, Debbaut R „ Gheyle G.
en Huyghe C. uit Zeebrugge, ook van G.
D ’Hooghe en Cange uit Heist. Hij ver
loor slechts een partij tegen Storm Onver
lid van ’t Zeepaard van Heist.

R O D E K R U IS
Er zullen vanaf 20 December a.s. door
de plaatselijke Rode Kruis Aldeliag gra
tis lessen gegeven worden tot het bskom en van het brevet van sanitaire helper(ster). De inschrijvingen kunnen geschie
den bii al de leden van de plaatselijke
Rode Kruis Afdeling.

UITSLAG TOP TAFE L
D e toptafelwedstrijd in het Café «Abri»
kende een zeer groot succes. Ziehier de
uitslag : 1. De Brock A. (wasmaehien ge
w onn en); 2. Coster J„ 3. V ^h e y e J.. 4.
Lam s R., 5. Schaepdryved C., 6. Patteetiw
M ., 7. Gydé J., 8. Bieren Munck, 9. Wisse
J., 10. Vanderveen M., Meeste kampslagen : Godefroy J., Minste kampslagen
Mevr. J. Huyghebaert. 1ste prijs vrouw en : M w Vandewalle; 2e prijs M w Emm a Vandenberghe.

W anneer een Zeebruggeling een tele
gram ontvangt, dan wordt dit door een
telegrambesteller uit Heist thuis geleverd
Dit heeft ontegensprekelijs zijn nadeel,
W a n t wat gebeurt er wanneer een fcepaalde persoon te Zeebru?4ge voor wie
een telegram af te leveren is, N I E T thuis V R A C H T W A G E N T EG EN TREIN
Woensdagavond even na 6 uur jjwam
is ? Wel, dan krijgt die persoon een ken
nisgeving van aankomst in zijn bus en een vrachtwagen, toebehorende aan de
hij kan vervolgens naar Heist rijden om firma S.N.E.E.D. uit Gent en tewerkge
dit telegram af te halen. Een telegrarn steld bij de aanvoer van grond voor de
heeft steeds iets gewichtigs om het lijf nieuwe spoorbedding
Duinbergen-Heist
en daarom zijn zo’n ménsen, voor wie langs de Leopold III laan gereden. Op
een telegram bestemd is, steeds goneigd enkele meters van de bewaaicce spoordit onmiddellijk te gaan afhalen. M aar wegovergang gekomen ontstond plots een
dit is ’s winters niet altijd een lelletje, defekt aan de lichten van r’ j vrachtwa
Vroeger werden telegrammen voor Zee- gen, die dan meteen u t doofden op hot
bruggelingen naar het station van Zee ogenblik dat de wagen nog Vi.Jop aan ’t
brugge getelefoneerd. D e Stationover- rijden was. De trein van Knokke was
ste deed deze telegrammen d 11 per bode ondertussen aan de kabineur gesignaleerd
thuisbestellen. Dit is thans afgeschaft, die zijn beide slagbomen reeds had neSpijtig genoeg. M aar waarom wordt te dergelaten. De wagen was ondertussen
Zeebrugge geen Telegraafkantoor opge- doorheen de neergelaten slagboom gerericht ? Het valt op te merken dat het Te- den die verbrijzeld werd. Enkele bijgelegraafkantoor te Heist meer werk heeft sprongen m ann en hielten de vrachtwamet Zeebrugge dan met Heist zelf. Waar- gen achteruit van het spoor steken, doc’n
om heeft Zeebrugge dan geen recht op daar k w am de trein aangereden op het
een gelijkaardig kantoor
?Gezien de m om ent dat de vrachtwagen nog met de
de grotere nijverheidsgebouwen, het in- neus op de sporen stond. Deze kreeg bijtenser verkeer, enzomeer. E n terwijl m en gevolg een goeie deuk van de trein, die
hierdoor vertraging opliep bij de aan
komst te Brugge. De chauffeur was al
uit zijn wagen gekomen bij het naderen
van de trein, zodat er niemand gekwetst
N I E U W B O U W & H E R ST ELLIN G
werd. De politie onder bevel van Commis
VAN
saris L. Carpentier k w am ter plaatse met
twee agenten, om de nodige vaststellin
gen te doen.

Houten schepen

ttcWiinÆ

BERNARD PARAAT
Met een prachtige rechtse heeft Bernard te
Gistel, eveneens Zaterdag 11. een einde gesteld
aan de weerstand van Ter Vooren (Antwer
pen) en aldus bewezen de goede conditie te
pakken te hebben. Aan het meesterschap van
Bernard viel niet te tornen en er zullen an
dere katten moeten te geselen worden gege
ven, w il men tegen de Gistelse zwaargewicht
spektakel zien.
Hr

het nu toch over een Telegraafkantoor
heeft is de vraag «W aarom ki'ijgt Zee
brugge geen publieke Telefoonkabien r»
evenmin misplaatst. Het is waar, er be
staan te Zeebrugge twee publiek? Telefoonkabienen, nml. oij Reyzerhove en bij
De Zutter, in de Vismijnstraat. En in het
Postgebouw is er eveneens een telefoon
voor het publiek. M aar een puclieke te
lefoon, waar een mens op z J n gemak ie,
zonder gestoord te ziin, en zonder dat
m en verplicht is y>ver de telefoon te
fluisteren opdat m en nu zijn zaken toch
niet aan Jan en alleman moet laten ho
ren, dat bestaat er ongelukkig nog niet
te Zeebrugge. Een geruisloze publieke te
lefoon zou voorwaar in ieders gading val
len. W e ziin benieuwd voor wanneer V

Tijdens de veriooen week noteerden we
langsheen de havendam de aankomst
van 8 zeeschepen, waaronder zeven om
te bunkeren en een om kolen te lossf:n.
De overvaart Harwich-Zeebrugge werd
door 6 Ferryboten verzekerd
D e Zweed «Saha» voer de zeesluis door
om een lading cokes te komen halen en
O N G E V A LLE N OP ZEE
is ondertussen weir de haven uitgelopen.
D e Duitser «Greig» kw am voor de firma
Bij het gutten van vis werd dc geBulcke hout lossen, terwijl de Zwitser naam de R aym ond Dewuif, matroos aan
«Simpson» naar Brugge voer om i.izer te boord van de Z.149 in de rechter hand
halen.
geprikt door een vis.
— Tijdens het inhalen van de korre is
V O O R DE O U D ST R IJD E R S
schipper August Vlietinck aan boord van
Aanstaande Zondag 17 December vindt de Z.537 door een wire geprikt geworden.
De genaamden Dobbels E n k en André
er in het Hotel Maritime op c'e Zeedijk
om 17 u. een Propaganla-Vergadering
geiden ? an bocjrd van het vaarplaats waarop de makkers Clicteur en *tuig Z.149 werden tijdens de visvargst
De Cuyper het woord zullen voeren. Deze door een staaldraad gekwetst.
vergadering staat in het teken van een — Schipper Vandierendonck van de Z 713
daadwerkelijke actie voor hei verwezen liep tengevolge het over boord springen
lijken der rechten der Oudstrijders, bij het stranden van zijn boot, een bron
vooral van die van 1940-45. Dus allen Zon chitis op.
dag op post. Oo k niet-leden zijn welkom. — A an boord van het vissersvaartuig
Z.535 gleed schipper Couhysder Arthur
uit en geraakte hierdoor met rechtervoet
DIE E E U W IG E LISSEW EE G SE
tussen staaf en as van de motor.
S T E E N W E G !!!

Er is een spreekwoord dat zegt «Kla
gers hebben geen nood, geef de boffers
een stukje brood». Dat is misschien wel
waar, maar voor wat de klaagstemmen
betreft, die alle dagen te horerç zijn te
Zeebrugge in verband mei; de Liss^w te^e
Steenweg, die klagers hebben wéi réden
daartoe. E n het w:?rdt dan ooit ç’ndtlijk eens tijd dat er in deze toestahd ver
TECHNISCH PROGRAMMA
betering kome. D e LisseWeegse Steen
D rie beroepskampen :
8 x 3 : BER N A R D (88 kgr., Oostende) tegen weg leidt naar hit Nijverheidscentrum
van Zeebrugge én is d é èhigïï verkeers
D E C LE R C K (86 kgr., Baasrode).
6 x 3 : V E R B U R G H (70 kgr., Oostende) in weg die zo druk "gebruikt wordt. Ze leidt
herkansing tegen RO GER (70 kgr., Braine le trouwens naar de Zeegrensslachter?. de
Comte)
Ferrybootdiensten, de Cokesfabriek. de
6 x 3 : ROB. V A N H A V E R B E K E (6G kgr., Glasfabriek en bevindt zich in een er
Oostende) tegen M ATHEUSEN (6ti kgr., A nt barme!’ 'ke toestand. Vraag maar eens
werpen).
de mening van de talrijke autovoerders,
die dagelijks deze weg nemen, en de honLiefhebberskam pen :
derden werklieden, die regelmatig langsOostende tegen Kalken.
Tanghe (67 kg) tegen De Ceuckeleir (67 kg) heert. de Lisseweegse Steenweg naar hun
Vanhoucke (62 kg) tegen Opdorp (62 kg)
werk rijden! Die zullen het U wel onver
Weyne (62 kg) tegen De Greef (62 kg)
bloemd en met de nodige kommentaren
Doom (58 kg) tegen Van Caeneghem (58 kg) wijs maken. Het Stadsbestuur van
P rijzen der plaatsen : ring 80 fr., eerste Brugge kan hieraan niets verhelpen,
rang 60 fr., tweede rang 40 fr., balcon 30 fr.,
volksplaatsen 20 fr. Dames en m ilitairen ge zegt men, omdat deze weg eigendom is
nieten 50 t.h. verm indering, uitgenomen op van de maatschappij der Brugse Zee
vaartinrichtingen. Dit zou zogezegd een
de volksplaatsen. W erklozen insgelijks.
Locatie : Hotel Central, Café F lu v ia l, Café private weg zijn, die openbaar georuikt
bij Philippe, Café Petit Paris, Café du Lion. wordt. W e vinden het dan ook maar bil
Poorten te 18 uur. Eerste gong te 19,30 uur lijk wanneer een «private» weg voor al
stipt.
gemeen verkeer wordt opengesteid, dat
Supporterslokaal : F ritu re Maurice, A. Pie zo’n weg dan ook in een berijdbare toe
terslaan 63.
Hr.
stand moet zijn. W e hopen samen met al
onze klagers, dat er dan ten slotte toch
iets zou voor gedaan worden.

Oostende en de Ronde van Frankrijk

m ore

B U R G E R L IJK E STAN D

Geboorten: De Baets Jacqueline, Ploeg
straat.
Huwelijksafk.: V a n den Driejsche Jan,
Zottegem met Laton Maria. Genuastr.,
Bernard, Verbrugh, Vanhaverbeke, luiden de m akkelijke taak en — wat vroeger niet steeds Zeebrugge; V a n Massenhove François,
namen van dit trio, dat morgen, Zaterdag 16 kon gezegd — we moeten bekennen dat Ma Zeebr. met V a n W a es Maria, Zeebr.
Huwelijk: D e Brucker Hendrik, D ok
December te 19,30 uur in de ring zal komen nager Yanhaverbeke geen «klantjes» heeft
om ten overstaan van het Oostends publiek te uitgezocht, doch integendeel waardige tegen werker met Jacobs Marie-Louise, werkvr.

LASWERK
-L A

Z E E B R U G G E

Z A T E R D A G 16 D E C E M B E R

INDUSTRIELLE E N H A N D E L S — L A S M A A T S C H A P P IJ N . V.
19, S le e c k x la a n , B r u s s e l I I I — T e le f o o n 155969
W il U f r a a i e n s t e r k

H E T N I E U W VISSERIfBLAD.

W E R F K A A I,

6c

Z o f t m

21

ZEEBRUGGE
TEL. 841.96

(288)

TEN G R A V E G E D R A G E N
Donderdagmorgen na de H. Mis werd
de jeugdige Lucien Calier, die jammer
lijk om het leven k w am te Oostende, on
der zeer grote belangstelling te Zeebrug
ge ten grave gedragen. Onder de vele
aanwezigen, die in de lijkstoet opstapten
herkenden we de leden van de Zeepolitie.
de Rijkswacht, de politie en van het
Stadsbestuur, vele reders en vissers.

WAARHE E N

DEZE WEEK ?
NOVA

O O S T EN D E
FORUM
« W A B A S H A V E N U E » , Betty
Victor Mature, in technicolor.

Grable,

RIALTO
«T E R R IT O IR E C O M M A N C H E », M au 
reen O ’Hara, Macdonald Cary, in techni
color. K T .

CORSO
«M A Y A », Viviane Romance, Jean-Pierre
Grenier.

RIO

15-16-17 Dec.: « M O E D E R » met Irene
D u n ne en Barbara Bil Geddes. K T .
18-19 Dec.: « H O P E L O Z E N A C H T » met
Georges Raft en William Bendix. KT.

B LA N K EN B ER G E
CASINO
I. «D E H E R O I S C H E C H A R G E » .
II. « D E 88 N E E M T V A K A N T IE ».

COLISEE

«DAV Y C R OC K ETT »
(Eclaireur In 
I.
« S IN G O A L L A » ,
Viveca Lindfors,
dien) Georges Montgommery, Ellen Drew. Christ Kent.
KT.
II. « V O O R E L K E Z O N D E VERGIFFE
ROXY
NIS», Patricia Plinkett, Steffen Murray.
«F R A N C IS , D E S P R E K E N D E M U I L  K N T .
E ZE L », Donald O ’Connor. K T .

PALLADIUM

NOVA
« H E T EI E N IK », Fred M ac
Claudette Colbert. K T .

Murrey,

CAMEO
«U M A A K I K G E L U K K I G » , Heinz Ruhm ann, Hertha Feiler. K T .

PALACE
«A U D E L A D E L A F O R E T » , Bette D a 
vis, Joseph Cotten.

N IE U W P O O R T
CENTURY

I. « O O R L O G IN D E S C H A D U W » , met
Robert Donat. K T
II. « V E R V A L S IN G » , Glenn Ford. KNT.

H E IS T
PALACE
I. «E E N O N G E L O O F L I J K VERHAAL'
(une incroyable Histoire) met Barbara
Hale, Bobby Driscoll, Arthur Kennedy.
KNT.
II. « D E O P S T A N D E L IN G E N » , met Jen
nifer Jones. K T .

15-16-17 Dec. « G O D IS M Y CO- PILOT»
MODERNE
met Dennis Morgan, Alan Haie, Andréa
King. Bij film: « E E N M A N V A N IJZË R »
I. «EVE». Kind. beneden 16 i. str. verb.
met Mary Astor. K T .
II. « A B O T T E N C O S T E L L O EN DE
18-19 Dec.: « C H E Y E N N E » met Dennis M O N S T E R S » ’ (Abott et Costello et les
Morgan en Jane W y m a n . K T .
Monstres). K N T .

