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Het
De economische crisis in  het zeevisse- 

rijbedrijf, welke sinds 1948 begonnen is, 
heeft deze n ijverheid  verplicht zware 
schulden te maken teneinde de uitbating 
te kunnen voortzetten.

Door het stelsel van openbare verkoop 
in de vism ijnen, z ijn  de reders verplicht 
integraal de sociale lasten van het be
drijf te dragen en kunnen deze niet, zo
als in de andere n ijverheden van ons 
land, afgewenteld worden op de kopers.
Bovendien dragen de reders de sociale 
lasten van hun leveranciers (inbegre
pen in de facturen ) en houden de kopers 
in de vism ijnen rekening m et hun eigen 
sociale lasten bij het vaststellen van hun 
aankoopprijzen aan de reders.

Hoewel dergelijke toestanden ondrage
lijk geworden zijn, gezien de déficitaire 
uitbatingen, wensen we vooral de aan
dacht te trekken op de toestand in het 
Kustvisserijbedrijf.

Naar onze bruto-rekening bedroeg het 
totaal der sociale lasten in  gans het zee- 
visserijbedrijf (enkel het bedrag welke 
driemaandelijks aan de R .M .Z . wordt ge
stort) ongeveer 3,50 %  der totale op
brengst in 1949. Het gemiddelde in de 
Kustvisserij is evenwel het hoogst:

— voor vaartuigen tot 50 PK .: 4,96 %
— voor vaartuigen tot 80 P K :  4,61 °/
— voor vaartuigen tot 100 PK .: 3,73 c/
— voor vaartuigen tot 120 PK .: 3,48 %
Op 461 vaartuigen welke in 1949 in dc

vaart waren, bedroeg het totaal aantal] 
vaartuigen tot 120 PK .: 268 o f 58 % van 
dk gehele vloot. Deze vaartu igen z ijn
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kelijk  minder zijn  dan die van de ge
wone vissers. Een visser van 18 jaa r oud 
wordt door de w et aanzien als lichtm a
troos, hoewel zijn  verdiensten als licht
matroos weinig hoger zijn  dan die van 
een scheepsjongen, betalen én reders én 
lichtmatroben de bijdragen voor R.M.Z. 
op het fo r fa ita ir  bedrag van 200 fr. per 
dag. Ook h iervoor is een herziening en 
aanpassing gewenst.

DE WERKLOOSHEIDSVERGOEDING  
NADELIG

Ook w at betreft de werkloosheidsver
goeding stellen we feiten  vast die de 
kustvisserij grote nadelen berokkenen. 
W anneer een kustvissersvaartuig, door 
slecht weder o f andere oorzaken, gedwon
gen is in de haven te b lijven  liggen, mag 
de bem anning zich aanbieden voor het 
stempelen m et het oog op het bekomen 
van werklozensteun. Volgens de bepa
lingen van het werklozensjeunfonds, 
m oet er echter gedurende «m instens 
twee opeenvolgende dagen gestempeld 
worden alvorens de rechthebbende 
werklozenvergoeding kan ontvangen.

Deze regel is uiterst nadelig voor de 
kustvisserij. Immers zo er gedurende één 
la g  n iet u itgevaren wordt, verkiest de 
oemanning nog één dag binnen te blij- 
/en om aldus de twee dagen werklozen

steun te ontvangen, liever dan door naar 
'zee te gaan het recht op deze steun te 
verliezen. D it gebeurt vooral wanneer de 

onzeker is, zodat de reder ver-

H lie u w VISSERUBL

FORFAITAIRE BEZOLDIG INGSBEDRA
GEN:

a) 200 fr. per werkdag voor de leden 
der bemanning m et uitsluiting van de 
leerlingen en scheepsjongens.

b) 75 fr. per werkdag voor de leerlin
gen scheepsjongens.

Als werkdagen worden beschouwd : 
(M.B. ■ 24-6-49): de arbeid aan wal en de 
vaartdagen.

Door vaartdag wordt verstaan : de aan
wezigheid in  zee van minimum vier uur 
tijdens een kalenderdag. De uitvaart die 
over twee opeenvolgende kalenderdagen 
loopt, zonder op elk dezer afzonderlijk  
vier uur te bereiken, wordt voor een 
vaartdag gerekend indien de u itvaart in 
totaal minstens vier uur bedraagt. W at 
betreft de schepen die op ononderbro
ken w ijze meer dan twee dagen in zee 
blijven, wordt de arbeid van m inder dan 
vier uur gepresteerd op de dag van ver
trek en de dag van aankomst samenge
steld en voor een vaartdag gerekend in
dien het totaal ten minste vier uur be
draagt.

NADELIG STELSEL VOOR DE 

KUSTVISSERIJ

Uit een grondig onderzoek door het 
Verbond der Belg. Zeevisserij gedaan, 
blijkt duidelijk dat d it stelsel bijzonder 
nadelig is voor de kustvisserij en vol
strekt n iet aangepast aan de werkelijke

denen van slecht weder o f defect niet 
kunnen uitvaren, recht hebben op uitbe
ta ling van hun werklozensteun na één 
dag stempelen. Deze m aatregel zou in 
e k geval voordelig zijn  voor de kustvis
serij.

H et is een aloude gewoonte in  de kust
visserij, deelvisserij genaamd, dat de be
m anning bij het thuiskomen o f het in 
de haven liggen  van het vaartu ig aan 
boord, onvergoed, m edehelpt om  het 
vaartu ig terug zeewaardig te maken. De 
vissers, als deelvissers, hebben er alle 
belang bij dat het schip in goede staat 
verkeert en de opbrengst zo groot moge
lijk  wordt, waardoor hun aandeel ook 
vermeerdert. Evenwel kunnen de vissers 
welke stempelen en werklozensteun ge
nieten hun m edewerking n iet verlenen 
bij het terug zeewaardig maken van het 
schip, daar dit verboden is, «hoew el ze 
hiervoor n iet de m inste vergoeding ont
vangen». De reders ziin  b ijgevolg ver
plicht, teneinde deze werken te laten 
uitvoeren, beroep te doen op betaalde 
hulp (onderhoud, kuisen, schilderen, her
stellen van netten, enz.). Ook deze b ij
komende kosten maken de u itbating van 
de kustvisserij, vooral in  de ernstige cri
sis die we meemaken u iterst lastig.

REDERS-KUSTVISSERS HEBBEN 
GEEN SOCIALE VOORDELEN

Tenslotte wensen w ij nog een alge
mene opm erking te maken over de toe-

toestanden. Immers, op de berekening passing van het R.M.Z. stelsel in de kust- 
welke gedaan werd voor 34 vaartuigen visserij: in de meeste gevallen vaart de 
van m inder dan 80 PK., blijk t dat de reder mee omdat de opbrengst van zijn  
verhouding van de sociale lasten der re- vaartu ig onvoldoend is om de onder- 
ders tegenover de bruto opbrengst als houdskosten, de uitbatingskosten en zijn
volgt is:

2 van m in dan 5 % ; 9 van 5 tot 6 % ; 
6 van 6 tot 7 %  ; 7 van 7 tot 8 %  ; 2 van 
8 tot 9 % ; 2 van 9 tot 10 % ; 1 van 10 tot 
.11 %; 1 van 11 tot 12 % ; 2 van 12 tot

eigen huishoudkosten te dragen. Van 
zijn  deel in de opbrengst m oet h ij een 
n iet onbelangrijk gedeelte afstaan om de 
sociale lasten van bemanning te dragen. 
D it verm indert ziin  loon op gevoelige

13 %; 1  van 13 tot 14 % ; 1 van meer dan w ij ze ( in v ele gevallen tot 50 %  en m eer) 
4 °'c' terw ijl h ij bovendien voor zichzelf n iet
De verhoudingen van de sociale lasten 

der bemanning tegenover de bruto lonen 
is als volgt:

2 van 5 to t 6 % ; 3 van 6 tot 7 % ; 2 
van 7 tot 8 %  ; 3 van 8 to t 9 % ; 9 van 9 
tot 10 % ; 3 van 10 tot 11 % ; 3 van 11 
tot 12 %; 5 van 12 tot 13 % ; 3 van 13 
tot 14 % ; 1 van meer dan 14 %.

Werkgever en werknemer betalen in 
feite een hoger % dan in principe door 
de wetgever gewild.

Het nadeel van het stelsel lig t hierin 
dat, onafgezien de opbrengst van het 
vaartuig en de lonen der bemanning, 
welke percentsgewijze op de besomming 
berekend worden, er sociale bijdragen 
moeten betaald worden op een fo r fa i
tair bedrag. Het kom t m aar al te dik
wijls voor in de kustvisserij dat er niets 
gevangen wordt en er b ijgevolg  geen 
loon is voor de bemanning, doch ook in 
dit geval moeten er sociale bijdragen be
taald worden én door reders én door de 
bemanning op een bedrag dat in werke
lijkheid veel hoger is dan het uitgekeer
de loon.

De verhouding werkelijk  loon-forfa ita ir 
(oon bedraagt van 50 vaartu igen van 
minder dan 80 PK.: 0,8784. 
ln 1 geval is deze m inder dan 0.4 
in 2 gevallen m inder dan 0.5 
in 4 gevallen m inder dan 0.6 
in 12 gevallen m inder dan 0.7 
jn 6 gevallen m inder dan 0.8 
in 17 gevallen m inder dan 0.9 
in 5 gevallen m inder dan 1.-

In slechts 6 gevallen is het werkelijk 
loon gelijk aan het forfa ita ire  loon en in 
6 gevallen is de verhouding groter dan

Wanneer de bijdragen voor de R.M.Z. 
in het zeevisserijbedrijf zouden bere
kend worden, evenals in de andere n ij
verheden, op het werkelijke loon tot een 
plafond van 160 fr. per dag (4.000 fr. per 
maand) zou d it vooral voor de kustvis
serij een werkelijke verlich ting en aan
passing betekenen aan de werkelijke 
toestanden, zowel voor de reders als 
voor de vissers.

DE TOESTAND TEN OPZICHTE 
VAN DE SCHEEPSJONGENS EN 

LICHTM ATROZEN

Wat de scheepsjongens aangaat, be
paalt de w et op de scheepsjongens, dat 
een scheepsjongen van 14 tot 18 jaar oud is. Scheepsjongens betalen sociale 
lasten op een fo rfa ita ir  loon van 75 fr. 
per dag, daar hun verdiensten ook mer-

het minste sociaal voordeel heeft noch 
werklozensteun, noch kindervergoeding, 
noch ziektefonds, enz..

Wanneer vroeger alle opvarenden in 
gelijke m ate het risico van de vangst 
droegen, komt deze tenslotte enkel en 
alleen neer op de reder en wordt de ar
beidsgemeenschap in de kustvisserij uit
eengerukt en de scheidingslijn tussen 
werkgever en werknem er maar al te dui
delijk  afgetekend.

W e hebben gemeend deze beweegrede
nen naar voor te moeten brengen, nu de 
studie van  de Sociale Zekerheid het 
voorwerp uitm aakt van besprekingen, 
welke noodzakelijk moeten leiden tot ge
zonder opvattingen om trent de speciale 
toestand waarin  het V isserijbedrijf zich 
bevindt.
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Het uitroeien van misstanden in onze 

vismijnen o! de betalingen in natura
Op een andere plaats van ons blac 

zullen onze lezers het lofbaar initiatie: 
van dhr Stradiot, adviseur van onze vis 
serijdienst, gelezen hebben om de vis tc 
verzorgen en er geen te onttrekken aar 
de openbare verkoop.

van de opbrengsten, van te grote alge
mene onkosten, enz... is het ogenblik ge
komen, opdat aan die misbruiken een 
einde zou worden gesteld. D it kan niet 
alleen geschieden door een oproep tot 
goede w il vanwege de reders om geen

Het is elkeen bekend welke gewoonten vis meer weg te geven. Neen, dergelijke 
er alh ier bestaan en hoe benevens een m aatregel zou van een bepaalde datum
loon, vislossers, personeel, electrisches 
machientjes verhuurders, enz., benevens 
een vastgesteld procent o f bedrag, een’ 
o f meer bennen vis, dus betalingen in 
natura, ontvangen o f eisen.

Ja, er zijn  vissers, die verschillende 
bennen vis als «kordeelgeld » opeisen be
nevens het bedrag, waarvoor ze gemon
sterd zijn.

De in de vishalle aangevoerde vis zou 
«in tegraa l» openbaar dienen verkocht, 
aldus luidt de tekst en de geest van het 
vism ijnenreglem ent. Met andere woor
den: de reders zouden geen vis mogen 
weggeven, zoals het thans m et honder
den kgr per vangst geschiedt.

W ij aanzien het beroep op de reders 
wel lo ffe lijk , m aar o f het z ijn  doel zal 
bereiken, is een andere zaak.

Nu vastgesteld werd, tot welke slechte 
gewoonten het weggeven van vis aanlei
ding hee ft gegeven; nu elkeen spreekt 
van slechte tijden, van ontoereikendheid

a f in voege dienen te treden, in samen
werking met de stedelijke autoriteiten, 
die de vism jin  onder hun bevoegdheid 
hebben.

De H allchef en zijn  adjunct, bijgestaan 
door een vierta l rijkswachters zouden in 
acht dagen een einde aan deze toestand 
kunnen stellen en moeten een nieuwe 
geest, een nieuwe werkw ijze scheppen en 
ongezonde toestanden opruimen. Het zou 
tevens toelaten ongure elementen beter 
gade te  slaan, die de vism ijn gebruiken 
als vruchtbaar roofterrein  en ’t zou de 
reders en hun bemanning toelaten het 
werkelijk  rendem ent van hun schepen 
te kennen en gezonde toestanden schep
pen.

W ij menen dat het Verbond der Bel
gische Visserij en de directie der vissers- 
haven hier een nuttige m aatregel kun
nen treffen , als men tenminste er de 
moed w il toe hebben.

W aarop wacht men?

De twee viskeurders 
nog niet op vrije voeten

Qaat het onde%zaeh nacvc zijn einde af...
een grove vergissing f

Ons blad heeft van bij de aanvang ge- gaan inzien en dat het n iet alleen slecht 
wezen op de ernst van de feiten, welke voorgelicht werd, maar in het geheel niet 
zich in  de Oostendse vism ijn  voorgedaan vertrouwd sch ijn t te zijn  m et de w ijze 
hebben tengevolge van «va ise» o f niet ge- waarop de openbare verkoop, het wegen 
rechtvaardigde klachten. en het keuren geschiedt.

W ij zijn  er sedert weken onomwonden s lach toffer daarvan zijn  twee
voor uitgekomen dat, als men de viskeur- 
ders slechts het k rijgen  van ’n v is ie  kon 
ten laste leggen, het een grove vergissing 
was twee mannen daarvoor achter slot 
en grendel te draaien.

In  dergelijk  geval zou men beter gedu
rende een paar maanden toezicht gehou
den hebben op de eventuele diefstallen, 
over de verdachte elementen, welke dag 
en nacht in  de vism ijn  rondlopen om hun 
slag te slaan en op het erbarm elijk ver
keersprobleem. D it zijn  zoveel vraag
stukken die, samen m et dat van het ver
dw ijnen van honderden bennen per dag 
naar oorden buiten de halle, meer aan
dacht vergen.

Ondertussen hebben we de indruk dat 
het parket z ijn  vergissing zal moeten

Hoogwater
1 M 5.25 17.44 16 D 6.25 18.49
2 D 6.22 18.46 17 W 7.28 19.57
3 W 7.25 19.53 18 D 8.38 21.12
4 D 8.32 21.09 19 V 9.38 22.17
5 V 9.40 22.09 20 z 10.45 23.07
6 Z 10.39 23.09 21 z 11.36 23.46
7 e 11.32 23.57 22 M ___ 12.03
8M --- 12.22 23 D 0.19 12.38
9 D 0.47 13.12 24 W 0.55 13.10

10 w 1.37 13.59 25 D 1.31 13.45
11 D 2.27 14.47 26 V 2.07 14.19
12 V 3.07 15.31 27 Z 2.44 14.57
13 Z 4.04 16.17 28 Z 3.20 15.34
14 Z 4.45 17.00 29 M 4.02 16.15
15 M 5.30 17.50 30 D 4.46 17.03

31 W 5.37 17.59
Berekend volgens het officiële uur van

Greenwich

Nieuwe eenheid voor de Middenslagvisserij 
te Oostende te water gelaten

M aandagnam iddag gleed op de scheeps
w erf W we J. Denye te Oostende een 
fraa ie eenheid voor de m iddenslagvis
serij sierlijk in het water. Het was 13.45 
uur en ju ist kwam de zon even van ach
ter de wolken piepen. De te waterlating 
geschiedde in de beste omstandigheden.
Moge het een voorteken zijn  van behou
den vaart en riike vangst.

Vóór de te w aterlating had in  de bu
relen van de scheepswerf W we J. Denye 
een korte ontvangst plaats. Daar tro ffen  
we reder Jan Dobbelaere uit Heist, die 
terecht f ie r  was op zijn  aanwinst, W we 
J. Deneye, dhr Segers V., dhr Frans Ver- 
banck van de M iddenslag, dhr Bonte, 
vertegenwoordiger der F irm a Valcke Mo
toren Deutz, alsmede Mevr. Dobbelaere 
en enkele fam ilieleden.

steeds beter, degelijker bouw, mooiere 
vangsten, snellere aanvoer, betere ver
zorging. Een bewijs van w at men, dank 
zij naarstigheid en werkzaamheid, ; in 
staat is. Honderden dergelijke fam ilie
bedrijven vorm en het kruim van onze 
visserij. Naast Jan Dobbelaere hebben we 
zijn  zoontje André tijdens de te waterla
ting gade geslagen en in die kleine ogen 
hebben we hetzelfde verlangen naar de 
zee gelezen, dat bij vader Jan steeds bo
ven heeft gedreven. Moge de kleine An
dré dan ook eenmaal het stuur van zijn  
vader overnemen en moge aldus d it fa 
m iliebedrijf steeds verder de tijden  trot
seren tot grotere roem van onze Bel
gische middenslagvissers. Hr

mensen.
Dinsdag j s  het parket andermaal ter 

vism ijn geweest. Het hee ft benevens de 
twee tegenschrijvers ook een paar reders 
nl. de HH. Menu en H. Lam bregt onder
vraagd.

N aar aanleiding hiervan zou men ge
meend hebben dat partijen  vis van de 
0.242 van de m arkt verdwenen, waar ze 
in werkelijkheid toch verkocht werden en 
slechts van de ene zijde der halle naar 
de andere werden gevoerd, omdat de 
rest van de vangst daar op haar beurt 
diende verkocht.

Z ij die het parket hebben voorgelicht, 
hebben zich hier le lijk  vergist.

En moest een reder zijn  vangst o f een 
gedeelte er van dan toch aan de o ffic ië le 
m arkt onttrokken hebben om ze verder 
te verkopen, dan nog kan dit geen reden 
voor het parket genoemd, om hier graten 
in te vinden, daar in dergelijk  geval al
leen het «v ism ijn reglem ent» overtreden 
werd en de stad dit alleen kan bestraf-

Een weldoener en een bijna onbekend propagandist 

voor de vis is niet meer

Burgemeester HAEM ERS
van St. Amandsberg overleden

Verleden donderdag overleed de Heer Haemers, burgemeester van St- 
Amandsberg. Het verscheiden van  deze man zal ook in  visserijkrin- 
gen weerslag vinden want hij was een van de enige burgervaders, die het 
belang van de visserij voor ons land had ingezien.

Toen  in ons blad van 9 M aart 1940 een oproep verscheen om de nood 
te lenigen van de kustvissers, was hij het die, samen met zijn  schepe
nen J. Braeckman, Van Pottelberghe en Denijs, de toelating ga f tot het 
houden van een inzam eling in al de scholen van St. Amandsberg.

H ij was het die de toelating ga f tot het houden van een dergelijke 
inzam eling tijdens de paardenmarkt, aldaar gehouden op 9 Mei 1940, met 
hetzelfde doel. Sp ijtig  genoeg kwam het uitbreken van de oorlog dit in itia
tie f remmen. Hetzelfde schepencollege verleende in 1949 de toelating tot 
het houden van openbare voordrachten in de gemeente en het geven van 
lessen in visbereiding in de -gemeentescholen.

De Heer Haemers was het, die steeds maar aanspoorde tot het inrichten 
van voordrachten en «im m er vooru it» als kenspreuk huldigde.

Het inrichten van de visweek van St. Amandsberg was voor een groot 
deel zijn  werk en h ij hield eraan ze persoonlijk te openen.

Om dit alles kreeg hij als speciale hulde op het gemeentehuis de eerste 
Hollandse m aatjesharing ten geschenke aangeboden.

Door zijn  toedoen werd op 12 Juni jongstleden een vaste propagandacom- 
missie opgericht met als voorzitter een afgevaardigde van het College van 
Burgemeester en Schepenen. H ij zorgde ervoor dat de toelating bekomen 
werd om in de Handelsfoor op te  treden van 29 Juli tot 7 Oogst 1950.

H ij was een trouw lezer van ons blad, dat h ij wekelijks uitpluisde en 
waarin hij ta lrijke suggesties vond voor een verdere aktie.

Het is duidelijk dat de visserij veel baat zou vinden, moesten in ons 
land enkele dergelijke burgemeesters gevonden worden. Hopen we dan ook 
dat zijn  opvolger in dezelfde zin zal verder werken.

«H et Nieuw Visserijb lad» biedt aan de fam ilie van de .afgestorvene, zijn 
welgemeende blijken van innig medevoelen aan.

Burgemeester Haemers zal voortleven in de gedachten van allen, die om 
de visserij bekommerd zijn.

Is het TreilersBouwen van grote 
gewenst en gewettigd ?

Waarom het verlenen van 34 miliioen Krediet voor 

het Bouwen in de vreemde onmogelijk goed te praten is

‘Ulanneet zaC men in de dpenâare Siextuten 
fiet Matio-naat ffietany alteen dienen en geen... miendjeó ?

Onze kon frater «L a  V ig ie » heeft in zijn  
voorlaatste nummer de houding van 
«H et nieuw Visserijb lad» inzake het on
rechtvaardig toekennen van de 34 m il
lioen frank krediet aan een rederii voor 
het bouwen van drie treilers in het Bui
tenland, moedig genoemd en meldde dat

fen m et uitsluiting van die reder en een Iw ij er alles op stelden te verhinderen
proces-verbaal voor overtred jiig  van het 
politiereglem ent aldaar kan tfpmaken.

Sommigen, die zich ten onrechte in dit 
zaakje hebben gemoeid en het parket 
verkeerd hebben voorgelicht, hebben hier 
slecht werk verricht ten opzichte van de 
ganse visserij.

W e zijn  des te meer overtuigd dat de 
raadkamer, welke volgende week zal ge
roepen worden om het aanhoudingsman
daat van beide mensen te verlengen, 
hierin  bezwaarlijk zal ingaan, tenware 
andere, aan het publiek n iet * bekende, 
fe iten  kunnen ten laste gelegd worden.

En daar tw ijfe len  we grotelijks aan.
W ij w illen het einde van die historie 

eerst afwachten om over de toestand in 
onze vism ijnen te spreken en de vele ver
ouderde gebruiken, welke dienen uitge
roeid.

EEN DEGELIJK VAARTU IC

Zoals alle producten van de scheeps
w erf Wwe J. Denye m ag ook dit vaartu ig 
zijn  p laatsje opeisen in de reeks van de- 
degelijkste eenheden van onze visserij- 
vloot.

H et vaartu ig is volled ig nieuwbouw, 
heeft een lengte over alles van 23.75 m., 
kiellengte 19 m., breedte 6.05 m. en holte 
3.05 m. De diepgang achter is 3.25 m. 
Het schip m eet 74 bruto ton en zal wor
den voortbewogen door een m otor Deutz 
210 PK . van de Firm a Valcke Gebroeders 
te Oostende. De Chantiers e t Armements 
Seghers zorgden voor een originele en 
uiterst verzorgde bovenbouw.

Het vaartu ig zal worden uitgerust met 
richtingzoeker en radio, zodat het w er
kelijk  ten volle zal beantwoorden aan de 
eisen van zijn  tijd. De snelheid wordt 
thans reeds op 9 m ijl geschat. De motor 
is zoals hoger gezegd een Deutz van 210 
PK . SV. 6M.436. Toerenta l per minuut 
350. Het schip wordt ook voorzien van 
een bronzen schroef. De scheepswerf De
nye hee ft deze eenheid in korte tijd  
klaar gekregen. Einde Januari zal de mo
tor geplaatst worden en men hoopt be
gin M aart de proefreis te kunnen onder
nemen.

W e hebben reder Dobbelaere Jan veel 
geluk gewenst m et z ijn  prach tig  vaar
tuig.

Z ijn  vaartu ig is het resultaat van ja 
ren lang zwoegen en de betrachting om

De vijf ex-Duitse Treilers
Door Volksvertegenwoordiger De K in - partem ent van Verkeerswezen tegen een 

der werd volgende vraag gestald aan de.: jaarlijkse hötïrfïtijs. gelijk  aan ongeveer
Heer M inister van Verkeerswezen:

K an  de Heer M inister m ij mededelen 
welke sommen hiertoe in de Schatkist 
werden gestort door de rederijen  die de 
v i j f  ex-Duitse treilers, die thans onbe
mand aan de kaai liggen te Oostende, 
destijds in  huur ontvingen van het de-

Het weggeven 
en sorteren van vis

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE 
ZEEVISSERIJDIENST AAN DE REDERS

De Zeevisserijdienst vestigt de aan
dacht van  de reders en vissers:

a ) op de noodzakelijkheid de vis onder 
elk opzicht, zo goed m ogelijk  te sorteren 
en te verzorgen;

b ) op het radikaal afbreken m et de 
traditie, d ie er toe strekt zekere hoeveel
heden vis weg te  schenken, hetgeen ont
aardt in werkelijke misbruiken, vooral 
als deze vis aan de verkoop in  de m ijn 
onttrokken wordt.

Deze punten m ogen, h ij een werkelijke 
sanering, n ie t u it hét oog verloren wor
den. De adviseur: O. Stradiot.

10 t.h. van htïn bouwwaarde?
Zo tot h iertoe de voor de Schatkist ver

worven sommen niet -volledig werden in
gevorderd, gelieve het hem, m ij te laten 
weten welke m aatregelen werden getro f
fen opdat ze n iet d e fin itie f voor de 
Schatkist zouden verloren gaan.

De Heer M inister antwoordde als volgt:
Een bedrag van 4.312.472,10 fr. is bij 

de Regie van het' Zeewezen gestort ge
worden voor de huur der v i j f  ex-Duitse 
treilers, weze 5.729.518,45 fr. bruto huur, 
min 1.417.046.35 fr. voor kosten die ten 
laste van de .Staat vallen.

A l de nodige m aatregelen werden ge
tro ffen  om aan de Schatkist verschul
digde bedragen in te vorderen.

Mogen we van het Bestuur van het 
Zeewezen vernem en welke m aatregelen 
genomen werden, tegen welke rederijen 
en w at elke rederij nog verschuldigd is?

Aanvaring met gelukkig verloop
Vorige week V rijdag waren de 0.310 

van J. en D. Harteel op de haringvangst, 
toen ze in volle zee in botsing kwamen 
met de 0.127 der Wwe Haelewyck. De 
voorsteven van de 0/310 werd bescha
digd. MV rOO J3:

Het kon erger geweest zijn.

dat d it krediet werkelijkheid worde.
H ij voegde er aan toe:
«H et nieuw Visserijb lad» dient een eer

lijke zaak en ’t is voor die reden dat hij 
sterk staat». H ij was de m ening toege
daan dat de m inister er niet zou in b ij
ten. W ij ook hopen dat het zo zal we
zen.

Deze taal van een kon frater was even 
m oedig als onze houding en zekere lo
cale pers verkocht voor annoncen of wat 
drukwerk, kan er in  elk geval n iet op 
bogen de moed gehad te hebben zich on
afhankelijk  in deze strijd  te gedragen 
ten bate van onze visserij en onze 
scheepsbouwwerven, die toch wat meer 
aandacht verdienen.

Er is inderdaad meer moed nodig om 
de algemene belangen van gans onze 
visserij te dienen, dan het spreekwoord 
«om  wille van het smeer likt de kat de 
kandeleer» in praktijk  te stellen.

Ondertussen zullen velen zich de vraag 
gesteld hebben:

Is de bouw van grote treilers noodza
kelijk?

Levert onze vloot voldoende aanvoer?
Waarom, als men 34 m illioen krediet 

vraagt van de Belgische lastenbetalers, 
toelaten die deviezen in de vreemde te 
besteden, terw iil ons land honderddui
zenden werklozen telt.

Dat is ook de vraag welke men terecht 
in nijverheidsm iddens gesteld heeft en 
welke zowel bij de Christen als Socialis
tische Syndikaten haar weerklank heeft 
gevonden.

Ook Fabrim etal schijnt aan deze kwes
tie deze week zijn  volle aandacht te heb
ben gewijd.

Op verzoek van verschillende leden 
werd het vraagstuk van het schandaal 
34 m illioen te w illen verlenen voor het 
bouwen van schepen in het Buitenland, 
onderzocht.

In  het raam  van dit onderzoek va lt 
op te merken dat, de prijzen in het Bui
tenland de overdrachttaks daar gelaten 
g'een 400.000 fr. per schip verschilden en 
dat de werkloosheidsvergoeding welke 
daardoor m inder zou hoeven uit de 
Staatskas betaald in zijn  geheel 10 m il
lioen frank beloopt.

Men heeft als argument aangehaald 
dat onze werven zo’n vaartu igen niet 
kunnen bouwen.

W ij antwoorden: bekijk de moderne 
Constructie van onze prachtige loodsbo
ten, maalboten, enz... die to t de m odern

ste van Europa behoren.
En het is zonderling vast te stellen dat 

wel onze andere rederijen in eigen land 
bouwen.

W aarom  dan hier «reeds verouderde» 
types in de vreemde met Belgisch geld 
laten bouwen?

W at de aanvoer betreft, hebben we vo
rige week met cijfers bewezen dat n iet 
alleen de IJslandse vis op onze markt 
genoeg aangevoerd wordt, maar dat onzs 
aanvoer veel verhoogd werd na de oorlog!

En als zij nog dient verhoogd, dan 
verliest men uit het oog dat binnenkort 
nog een zestal vaartuigen in de vaart 
komen, waaronder drie op «Belgische» 
werven omgebouwd en gemoderniseerd 
welke de IJslandvisserij zullen bedrij
ven.

Onze visserij gezien zijn  ta lrijke schul
den, eist stabiliteit in prijs en in aan
voer.

Die aanvoer elke week van 2 à 300.000 
kgr verhogen, is het renderend peil van 
onze vloot evenredig verlagen.

De vjsserij moet n iet bedreven worden 
om een vriesinstelling in stand te hou
den en toe te laten aan zeer lage prijzen 
in te kopen, maar de vriesinstellingen 
zouden er moeten zijn  om de prijszak- 
kingen «beneden het rendeerbaar» peil, 
te beletten.

Sinds einde 1949 nemen verscheidene 
grote vaartuigen n iet meer aan de vis
serij deel: v i j f  werden verkocht aan 
Duitsland, zes vertrokken naar Zuid- 
Amerika, twee liggen werkeloos in de ha
ven ,de v i i f  ex-Duitse trawlers werden 
eveneens uit de vaart getrokken door de 
M inister om overproductie te beletten. 
Zo er thans drie grote trawlers op de 
Belgische m arkt bijkomen, zijn  al de sa
neringsm aatregelen overbodig en kan 
men zich aan een nieuwe crisis, gevolg 
van de overproductie verwachten.

(Z ie  vervolg blz. 4)

Hoogwaterboekjes
1951

Vanaf heden zijn  bij alle boekhande
laars en dagbladverkopers hoogwater
boekjes verkrijgbaar voor het jaar 1951, 
waarin  de getijseinen ook voor komen.

Deze boekjes kosten v i j f  frank en kun
nen ook verkregen worden ter Noordzee- 

boekhandel, V indictivelaan, 22, Oostende, 
o f mits storting van het verschuldigd be
drag op postcheck Nr 996.50 van Noord

zee Boekhandel.
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BRIEF VAN DE WEEK
«DE P O O L -C s IN T L E M A N »

T er aflossing van de Franse ploeg die 
een w inter op Terre Adélie op de ijskap 
van de Zuidpool hee ft doorgehracht, 
zond de Franse regering een ijsbreker, 
de «Com m andant-CHARCOT» geheten. 
Deze benam ing is zeer ju ist bedoeld als 
één der vele eerbewijzen aan hem, die 
legendarisch is geworden onder de naam 
van «Pool-gentlem an».

W at bij CHARCOT vooral opviel was 
de grote eenvoud waarmee hij over zijn  
enorme onderzoekingen in de Zuidpool- 
zee sprak: h ij betitelde ze weliswaar als 
m oeilijke navigaties, m aar die, als men 
hem erover hoorde spreken, de indruk 
gaven vrij gem akkelijk en m et veel ge
luk tot stand te ziin  gekomen. H ij pro
beerde steeds om zijn  prestaties te ver
bergen en mocht graag de spot drijven 
met zijn  roem.

Als kind brengt hij zijn  vrije  school
tijd  door m et roeien op het Saint-James- 
meer; als jonge dokter vo lgt hij de voet
sporen van ziin  vader, Jean-Martin 
CHARCOT, schepper van de Franse neu
rologie, en loopt door de zalen van de 
Salpétrière, het Parijse ziekenhuis waar 
krankzinnigen verpleegd worden: maar 
zodra het even kan ontvlucht h ij ze, 
snelt naar de zee en gaat varen m et de 
loodsboot van Quistreham... Na de dood 
van zijn  vader, biedt h ij n iet langer 
weerstand aan zijn  innerlijke roepstem. 
Na enkele reizen, om m et de zee ver
trouwd te geraken, besluit h ij de Zuid
pool te gaan onderzoeken.

De jonge 20e eeuw verdraagt niet meer 
dat de aarde geheimen verbergt. VàWà;f 
1902 maken Engelsen, Duitsers, Zweden 
en Schotten zich op om de Zuidpool in 
alle richtingen te gaan aanvallen. CH AR
COT vindt het vreselijk  dat Frankrijk 
op d it rendez-vous n iet aanwezig zal zijn  
en besluit z ijn  fortu in  op te o fferen  voor 
de aankoop en uitrusting van een schip. 
Geholpen door enkele inschrijvingen, 
rich t hii in 1904 het roer van zijn  «F ran 
çais» naar het zuidpoolgebied, waar hij 
langer dân een jaar onvermoeibaar de zo 
beknopte kaarten van deze zeeën en kus
ten com pleteert en verbetert. In  1908 
vo lg t dan m et de «Pourqoi-Pas?» de ont
dekking van Terre Fallières, het vastleg
gen in de zuidpool-aardrijkskunde van 
T erre  Alexandre 1er, dat sinds honderd 
jaa r verloren was en tenslotte de zeer 
gedenkwaardige ontdekking van Terre 
Charcot en na deze expeditie de Grote 
medaille in goud van de Londense Aard
rijkskundige Societeit, welke medaille

ook aan NANSEN was u itgereikt en juist 
door PEARY, de overw innaar van de1 
Noordpool, in ontvangst was genomen. 
De Engelsen hebben geen ogenblik ge
aarzeld om CHARCOT m et de grootsten 
op dit! gebied op één lijn  te stellen.

1914: Na de ijsblokken die h ij vanuit 
Zijn kraaiennest beloerde, zijn  het nu de 
arglistig a f gedreven vijandelijke onder
zeeërs, die hij van de brug van ziin  schip 
bespiedt. W anneer het weer vrede is, 
schieten de eerbewijzen en huldigingen 
hun p ijlen  op de «Pool-gentlem an» af, 
zonder er echter in te slagen hem te tre f
fen.

H ij verm enigvu ld igt zijn  studie-kruis- 
tochten langs de kusten van Spitsbergen, 
Groenland en IJsland. En op één van 
deze ruwe en nuttige studiereizen voor 
oceaanonderzoek sterft h ij heldhaftig  op 
15 September 1936, ondergaand m et zijn  
«Pourqoi Pas?» in  de Borgar Fjord.

En in 1950 keert een schip terug naar 
de Zuidpool, dat ziin  naam draagt. Het 
heeft zijn  doel bereikt: Terre Adélie, 
Frans grondgebied op de m eridiaan van 
Tasmanië.

Tezelfdertijd  is Paul-Emile V ICTOR, 
vriend en leerling van de «Com m andant» 
druk bezig m et het uitgestrekte plateau 
van Groenland grondig te onderzoeken 
en het aldaar inrichten van m eteorolo
gische stations, terw ijl in Frankrijk  allen 
die zich interesseren voor de vreedzame 
verovering van ’s werelds polen, zich 
groeperen in het «Centre Pola ire J. B. 
CHARCOT», rondom de naam die een to
verachtige klank heeft gekregen.

Sekwesterschandaai
Vette kaas voor politieke muizen...

V o o r  uw

KOELINSTALLATIES

£ in d e
H E T  D U Ï T S E  MERK

onverslijtbaar !
Het oudste van de wereld

4 4 , Koningstraat, 4 4  
Oostende

(650)

Het opruimen van wrakken
Door Volksvertegenwoordiger De K in 

der werd volgende vraag gesteld aan de 
Heer M inister van Verkeerswezen:

Twee verschillende firm a ’s, de «S. A. 
Belge des M inières et Produits Chim i
ques» en Vander Straeten-Best, van An t
werpen werden op verschillende tijdstip
pen en in verschillende voorwaarden be
last m et de opruim ing van wrakken van 
zeeschepen tijdens de krijgsverrichtingen 
vóór onze kusten tot zinken gebracht.

Het gelieve de Heer M inister m ij te 
willen mededelen welk werk door deze 
firm a ’s tot hiertoe werd verricht en welke 
sommen hen door de Schatkist werden 
uitbetaald?

H et antwoord van de M inister luidde 
als volgt:

De «S. A. Belge des M inières et Pro
duits Chimiques M. Legros» samen met 
de «Société Belge des Barytes. Engrais et 
M atériaux» werden op 14 Juni 1949 bij 
aanbesteding aannemer verklaard voor 
de opruim ing van een groep van v ijf  
wrakken. De inschrijving voorziet de be
ta ling  aan de Staat van een som van 5 
frank per ton gerecupereerd en verkocht 
handelsschroót. De m aatschappijen in 
kwestie hebiién de 'e igen lijke opruimings- 
werken nog n iét aangevat.

De statistieken der 
Belgische Visserij
Sedert de statistiekendienst onzer vis

serij moet wachten op de samenstelling 
der statistieken te Brussel in een bijzon
dere dienst, is het nog nooit zo slecht 
gegaan. De statistieken welke een eerste 
vereiste zijn  ,om de n ijverheid  te’ kunnen 
volgen e n ,M aatregelen te kunnen nemen 
welke onvérWachts geboden worden, wer
den vroeger veel sneller door de stads
diensten bijgehouden.

Zo kon men twee dagen na het einde 
van  Iedere maand een volledig overzicht 
krijgen  per visgrond van de totalen der 
aangevoerde soorten m et hun prijs. Se
dertdien heeft men een nutteloze uitbrei
ding nagestreefd, m et de gevolgen welke 
we kennen.

We kennen enkele dagen na het einde 
van de maand de cijfers van in- en uit
voer.

Deze van. onze eigen aanvcer laten drie 
maanden op zich wachten.

In  het belang van de Openbare Diens
ten, Handel en N ijverheid, wordt het tijd  
dat men daaraan verhelpt.

Bij w iize van proef werd het wrak dat 
zich bevond op 51°22’54” N. en 3°12’24” E. 
Gr., opgeruimd door de groep d ’Heydt. 
Deze proef —  die 1.352.124.50 fr. gekost 
heeft aan de Staat —  schonk voldoening. 
De aangehaalde groep wenst echter de 
werken niet voort te zetten aan de voor
waarden vastgesteld voor de proef.

Geen enkel contract in verband met 
het opruimen van wrakken werd afgeslo
ten met de firm a Vander Straeten-Best.

Het komt ons voor dat de Staat zich 
hier hee ft laten beetnemen en dat het 
veel goedkoper kon gedaan geweest zijn, 
door eenvoudig de wrakken te laten ont
ploffen.

ï B i j z a i i d e f i  u j â e  

â a v i t i $ a a n t y ô t  ß i j  

M a a t i a e y e t i

VISSEN WAREN OPGEHOUDEN
DOOR WARME STROMINGEN

NIJVERHEID KAN 27.000 TON 
PER DAG VERWERKEN

Oslo, 17 Jan. —  De Noorse haringvis
sers maken sinds korte tijd  buitengewoon 
goede vangsten ter hoogte van het Aale- 
sund, 155 km buiten de kust van West 
W vineyo. In  drie reizen werden 1000 va
ten verse haring in de netten bovenge
haald.

Het inspectievaartuig «G.O. Sars» dat 
sedert enkele weken op onderzoek naar 
dit ongewoon verschijnsel is uitgevaren, 
hee ft gemeld dat het regelm atig grote 
scholen haringen ontm oette die op weg 
waren naar de Noorse kust. De vissen 
kwamen van de Faroer-eilanden.

Volgens deskundigen zouden de harin
gen langer dan gewoónlijk in warme 
strom ingen gebleven ziin  alvorens voor 
het kuitschieten naar Noorwegen te 
zwemmen.

De Noorse visserii, die 22.000 vissers 
om vat is in gereedheid gebracht om de 
scholen te vangen en te verwerken. Deze 
n ijverheid  hee ft in Noorwegen een ver
mogen van 27.000 ton haring per dag. De 
grootste haringvangst, die sinds de oor
los werd ópgetekend, 'was in 1948, toen 
880.000 ion  aangebracht werd. Men ver
wacht dat bii gunstige omstïffldi*heden 
dit record zal worden gebroken.

W ij lezen in Het K ortrijks Handels
blad :

T ijdens een onlangs uitgesproken rede 
door Senator Doutrepont, is er in de Se
naat een grote, vette, ronde politieke 
kaasbol ontploft, waaruit de knagende 
muizen letterlijk  zijn  uiteen gespat!...

De Senator vroeg de oprichting van 
een Onderzoekscommissie om het schan
daal van  het Sekwester u it te pluizen.

Schandalen?... Daar z ijn  w ij nu een
m aal aan gewoon geraakt, w ant de ge
woonte js immers een tweede natuur.

Gaarne halen w ii h ier ook het voor
beeld aan van een mandataris-cumulard, 
wiens netto-inkomsten in deze functie 
zomaar lie fst 600.000 tot één m illioen 
frank per jaar belopen. Als mandataris 
van een onder sekwester geplaatste on
derneming, bedroeg zi;'n rekening: 210.000 
fr. voor vaste jaarlijkse vergoeding: 
120.000 fr. voor gebruik, van  hixé-rajito 
van de firm a; 80.000 fr. loon tén laste 
van de firma, voor zijn  chauffeur. Dit 
maakt 410.000 fr. Daarbij komt nog een 
h a lf m illioentje voor reiskosten, vergoe
dingen, recepties, vertegenwoordiging, 
enz...

In  1948 heeft M ijnheer de M andataris 
gem iddeld 6 uren per week aan zijn  ge- 
sekwestreerde ondernem ing besteed, het
zij 312 uren per jaar, dus aan een loon 
van 1600 fr. per uur!...

Wablief?...
En zeggen dat d it m aar één schan

daaltje uit een hele reeks betekent. Het
geen in het Parlem ent aan het lich t werd 
gebracht nopens de handelw ijze van ze
kere ambtenaars en mandatarissen van 
de Sekwesterdienst. is n iet eens te ver
gelijken m et al w at na 1914-1918 is ge
beurd.

A l de openbaar gemaakte fe iten  zijn  
zo ernstig, dat zii werkelijk  als schanda 
len «in  serie» bestempeld worden.

Schandalen hier... schandalen daar... 
schandalei^ .overal !...

Schandaal van door de Staat betaalde 
ambtenaars, die vochten om de vette pos 
ten van m andataris in gesekwestreerde 
firm as; van r ijk e lijk  opbrengende combi
naties tussen mandatarissen en beheer 
ders o f gewezen eigenaars van onderne
m ingen; pogingen om m illioenen aan de 
Staat te ontfutselen; defic ita ir beheer 
waar er normale w insten waren; a fzet
ting van ambtenaars o f mandatarissen 
die de sluiers w ilden oplichten, enz..., 
enz...

Senator Doutrepont h ee ft al die goo
cheltoeren aan het lich t gebracht en om 
een parlem entaire onderzoekscommissie 
verzocht, die alles in het reine m oet trek
ken. De M inister van Financiën heëft 
in principe aanvaard. Dat ware er nog 
aan tekort.

Deze tussenkomst h ee ft begrijpelijk  
ongehoorde opschudding verwekt. Maar 
intussen z ijn  de politieke muizen uit de 
vette kaas verdwenen... m et het geld 
van de gemeenschap en van..., de belas
tingbetalers! !... ADVISOR.

Het ware interessant een zelfde onder
zoek in te stellen in  West-Vlaanderen 
en ook te Brugge en Oostende.

Men zou misschien to t fantastische 
vaststellingen kunnen komen.

Vragen gesteld aan hei 

Comité van de Invoer
Volgende vragen werden door de a fge

vaardigden van het Verbond der Bel
gische Zeevisserij gesteld op de laatste 
vergadering van het invoercom ité te: 
Brussel:

1. W elk is, voor de jaren 1948, 1949 en' 
1950 de totale ingevoerde hoeveelheid 
per maand van de v i j f  invoerende firm a ’s' 
welke het grootste aandeel hadden in  het 
totaal contingent toegekend aan de in
voerders?

2. W elk is, voor dezelfde jaren  en per 
maand, voor elke firm a de verhouding 
toegekend, tegenover het totale toege- 
stane Invoerkwantum ?

3. Hoeveel firm a ’s genieten voor het 
ogenblik van een invoervergunning voor 
de door het invoercom iteit vastgestelde 
hoeveelheden?

4. W erd sedert 1946 een vaste verhoging 
voorzien bij de verdeling der contingen
ten voor de nieuwe firm a ’s en welke is 
sedert deze datum de verhouding, die 
aan deze nieuwe firm a ’s toegekend werd 
de laatste drie maanden van 1950 tegen
over de gem iddelde trim esteriële contin
genten toegekend in 1946, 1947, 1948, 1949 
en 1950?

5. Z ijn  e,r, firm a ’s onder de v i j f  groot
ste invoerders, welke Belgische vis u itge
voerd hebben? Zo ja, hoeveel werd er 
jaarlijks uitgevoerd tijdens de drie laat
ste jaren?

6. W elke is de verhouding tegenover 
het invoercontingent van het aandeel, 
toegekend aan de v i i f  grootste kopers 
aan de kust. gedurende de iaren 1948, 
1949 en 1950?

H et antwoord op dëze vragen zullen w ij 
publiceren zodra dit in ons bezit is.

En waarom zou d it onderzoek achter
wege moeten blijven, daar waar het gaat 
om de belangen van de gemeenschap 
tegenover grote profiteurs.

Ons land zal daardoor evengoed ge
diend worden.

ledlereen 
m aske rt 
te  H e lst

op Dinsdag 6 Februari

Grote

Canaeiisieei
om 19.30

De gevolgen van de crisis in onze
visserij

Oostends vissersvaartuig 
zwalpte 11 dagen rond

Speciale treinen en tram s. (641)

Twee scliepen
vermist m de 

Atlantische ©cesiatt
PAKETBO O T W IJZIG D E HAAR KOERS 
OM EEN VSSSERSTREILERilES ZOEKEN 

S.O.3.-SEINEN UITGEZONDEN
n ■

V liegtuigen en schepen zochten M aan
dag naar overlevenden van een Am eri
kaanse visserstreiler, die m et een 17-kop- 
pige bemanning tijdens een storm aan 
het zinken was.

Een S.O.S. van het vaartuig, de «Gu- 
drun», werd opgepikt door de grote pa- 
ketboot «M auretania», die haar koers 
w ijzigde om hulp te bieden. La ter kwa
men twee Amerikaanse torpedojagers ter 
plaatse, weldra gevolgd door andere 
schepen. Deze vaartuigen hervatten  la
ter hun oorspronkelijke koers.

Hoge zee en winden van 60 km uur- 
snelheid hinderden de reddingsopsporin- 
gen, die ondernomen worden door de 
Am erikaanse vloot, de kustwacht en de 
Canadese luchtmacht.

In  het oosten van de Atlantische 
Oceaan worden opsporingen gedaan naar 
het 1.412 ton metende Noorse schip 
«R ingas»,. dat eveneens een S.O.S. uit
zond. .

VEILIGE en W INSTGEVENDE 
BELEGGING

Begin dezer week gaven de vreemde 
en ook Belgische bladen hiernavolgend 
relaas wéer.

Volgens een bericht van United Press 
is het Belgische vissersvaartuig «Oceans 
G ift »  verleden V rijdag te Callao in Peru 
binnengelopen na zestien dagen in de 
Peruaanse wateren te hebben rondge
zwalpt.
— Het betreft h ier het vaartu ig van P ie
ter Boels dat einde December de haven 
van San Antonio verliet om koers te zet
ten naar Aruba. Er waren, buiten P ieter 
Boels nog zes bemanningsleden aan 
boord. De reis verliep norm aal tijdens de 
eerste drie dagen. De vierde dag kreeg 
de m otor een defekt en het vaartu ig kon 
n iet meer gestuurd worden. Toch kreeg 
de bem anning de m otor weer op gang op 
twee cylinders en met behulp van zeilen 
slaagde het vaartu ig er in Callao te be
reiken.

Volgens het bericht was de voedsel
voorraad. tot nul herleid en ook het wa
ter was erg geslonken. W ij vernem en dat 
het vaartu ig gedurende drie weken te 
Callao zal b lijven  om er de nodige her
stellingen te  ondergaan. Nadien zal het 
verder koers zetten naar Aruba.

Onze lezers zullen zich herinneren hoe 
meer dan één jaar geleden verschillende 
Belgische reders ten prooi aan wanhoop 
omdat de visserij er zeer slecht aan toe 
was, met hun vaartu ig op den dool gin
gen naar verre landen op zoek naar 
brood, naar w at geluk en een menswaar
dig bestaan.

Onder die vaartuigen vertoefde ook 
d it van P ieter Boels, toen de 0.748 «Oce
ans G ift »  voorzien van een m otor Ruston 
van 125 PK., die de verre reis naar Chili 
waagden.

Daar zwatelden ze van het ene naar 
het andere to t ze tenslotte in San An
tonio terecht kwamen en onlangs ook 
deze haven moesten verlaten  m et gevolg 
het treurig relaas, dat de bladen ons 
deze week weergaven.

Gelukkig vielen hier geen mensenle
vens te betreuren en va lt eens temeer 
de moed en de dapperheid aan te stip
pen van onze Vlaamse vissers, die, in 
eigen land aan hun lot overgelaten, het 
zo verre waagden om den brode.

Zou men te Brussel er n iet beter aan 
denken 34 m illioen frank te besteden om 
hulp te verlenen aan onze visserij in 
p laats van ze te vergooien  om kleine- en 
m iddenslagreders nog meer de dieperik 
in te steken?

Volksvertegenwoordigers en senateurs 
dit klein avontuur van onze mensen in 
het Buitenland, moet U veel meer zeg
gen, dan w at men ons tracht w ijs te ma
ken over de redding van onze visserij.

Zal de nieuwe vismijn 
te Oostende dit jaar 

nog klaarkomen ?
Naar ons medegedeeld wordt, werden 

de kredieten voor de electrische installa
ties voor de nieuwe vism ijn N IE T  toe
gekend, zodat dit gebouw, dat Oostende 
dringend nodig heeft, waarschijn lijk  niet 
zal kunnen afgewerkt worden voor het 
einde van d it jaar.

Volksvertegenwoordiger Jan Piers heeft 
gisterenmorgen, Donderdag, onmiddellijk 
een dringend onderhoud aangevraagd 
m et de bevoegde instanties op het betref
fende m inisterie, ten einde de nodige 
kredieten toch tijd ig  te kunnen krijgen.

W ant voor Oostende is het een zaak 
van het allergrootste belang de nieuwe 
vism ijn nog d it jaar in gebruik te kun
nen nemen.

W e hopen dat dhr M inister zulks zal 
inzien en de getro ffen  m aatregel zal in
trekken.

C A R P ELS

Diesel M otoren 
R . Bauwens & Co

AGENTSCHAP 
REDEIU1KAAI, 35

OOSTENDE W

Obligaties en Kasbons
DOOR DB' S TA A T  fiR W !V AR HOIH.4V

4,25
vervaiiend na I iaar

vervalïend na 5 jaar
legen  de prijs  van 995 voor duizend

nom inaal

jo vervallend na (0 jaar

uitgegeven door de

Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid

(W e t  van IS M aart 1919) 

MaatsehappertjWfe. zete l : 
Brussel, W aterloolaan, 16 

Zich wenden tot 
N A T IO N A L E  B A N K  V A N  BELGIE  
en al de Banken en W isselagenten 

> ’ _________  (644)

Lampen als lokmiddel bij 

zeevisserij iif Indonesië'
de

V e t g a d e u n g ,  d e t  

V i ô & e v ô Â a a e n c a m  m i & ô .  i e

(54)

" V i s s e r s ,  

koopt A L  uw M A T E R IA A L  

in U W  C O O P E R A T I F

W  R

Heden V rijdag 19 Januari 1951 te 16 u. 
zal de Vissershavencommissie vergade
ren onder voorzitterschap van dhr Sche
pen Vroome,

Volgende punten staan (5$Me dagorde :
1) Electrisch a f m ijn  toestel voor de 

verkoop van vis.
2) Feestelijkheden ter gelegenheid van 

de inhuldiging van  de nieuwe vism ijn in 
1951.

3) Vraag van het V.B.Z. de rieten  benr 
nen te vervangen door aluminium vis- 
kisten.

& B901

S C A P
ONTBINDING VAN 
MAATSCHAPPIJ

De algemene vergadering van 17 No
vem ber 1950 heeft besloten tot de v r ij
w illige' ontbinding van de Union Pro fes
sionnelle des Ostréiculteurs-Myticul- 
teurs et Exploitants de Parcs à Huitres 
et Homards du L ittora l te Oostende.

(Bekrachtigd bij Beslissing van de 
Raad van State ( I l l e  K am er) de 23 De
cember 1950).

0PGESLEEPÏ
De N.72Ö van Brackman Julien, moest 

vori-gr# weék haven van Nieuw
poort opgesleept worden, door de N.785 

met een kórre in de schroef.

SCHADEGEVALLEN
De kor van de N.716 van reder Maes 

Alois, sloeg vast aan een onbekend voor
werp. De kor geraakte in de schroef, 
waardoor de N.719 verplicht was het 
vaartu ig op te slepen naar Nieuwpoort.

Van de N.807 van reders Schokaert en 
Verleene, is de schroef tijdens m oeilijk 
heden met het vistuig, kapot geslagen op 
een korreplank, zodat de schroef diende 
vervangen te worden.

De Z.21i «Generaal Lem an» van Pau- 
WiaerihFY liep  schade op aan winch, 
xj Tengevolge opgelopen schade aan de 
schroef van de ZA22/. «D eruyter» toebe
horende aan . reders P ieter en Jan De 
Meester, mbest de Z.413 «B lanche Mar
guerite» van dezelfde reders bijspringen 
om hulp te verlenen.

In  de schuilhaven liep, de Z.448 «Reine 
Astrid » van Calier A. en Bossier A. averij 
op.

B ij het verlaten van de Z.447 «Lydie 
Suzanne» toebehorende aan Prosper Eve- 
raert, liep het vaartu ig met de steven 
tegen de kaaimuur waarbij schade ver
oorzaakt werd aan het vaartuig. Y

Slrafbevestiging voor W. Baels
5 MAANDEN VOQRWAARDEUJK
W oensdag heeft het k rijgsh o f van Brussel 

de straf, uitgesproken wegens wederspannig- 
heid, van W alter Baels bevestigd.

In het arrest van het m ilita ir gerechtshof 
worden alle argumenten van de verdediging 
verworpen. Vastgesteld wordt, dat de betrok
kene zich zonder geld ige reden aan zijn  m ili
ta ir* verp lichtingen onttrok, en dat een B el
gisch staatsburger niet eigenm achtig’ mag be
slissen, dat h ij geen g fy p fe  dient te gevi?n aan 
een o p ro ep in g sb ev^ .

K et goed at&l ne
mend, heeft liet ï fu t  Jiet eerste vx)iuys bf-ves- 
tigd. W . Baels was Wiet aanwezig Tji  ̂ dè u it
spraak.

We lazen volgende bijdrage van de 
hand van H. van Pel :

De verschillende publicaties over het 
gebruik van lampen als hulpm iddel bij 
de zeevisserij geven m ij aanleiding om 
hier over enige eigen ervaringen mede 
te delen.

In  Oost-Indonesië wordt de visserij 
met behulp van lampen reeds zeer veel 
beoefend en het is alleen het grote te
kort hieraan, dat oorzaak is, dat nog 
niet veel meer lampen in gebruik zijn.

Voornam elijk wordt hier gewerkt met 
petroleum druklichtlampen, die zodanig 
geconstrueerd zijn  dat het licht naar 
beneden schijnt. De meestie van deze 
lampen hebben een sterkte van 200-400 
kaars doch ook lampen met een kaars- 
sterkte van 800 zijn  in gebruik.

Deze’ visserij kan alleen uitgeoefend 
worden gedurende maanloze nachten en 
bij helder water. M en  v ist in  de buurt 
van de kust en zodra de vis zich onder 
de lamp verzam eld heeft, wordt door 
m iddel van een strandzegen rondom de 
lamp o f lam pen de vis ingesloten. Het 
meest gunstige is een m in o f meer steil 
aflopende kust en een donkere zeebo
dem. Een lichte bodem (w it  zand) doet 
de vis n.l. schrikken wanneer de lamp, 
die op een bootje langzaam  naar d-e 
kust geroeid wordt deze zover nadert 
dat ook het w itte zand verlich t wordt.

Verm oedelijk zijn  in Oost Indonesië 
reeds een 500 ta l van deze lampen in 
gebruik. M erkwaardig is dat elders in 
Indonesië nog wein ig o f n iet hiermede 
gewerkt wordt. W el wordt veel m et fak 
kels (obors) vis aangelokt, doch hierbij 
zijn  de vangsten gering.

Ik  ben er van overtuigd, dat bij de 
visserijen van Staat Bali, S taat Sunda, 
Zuidkust van Java, Westkust Sumatra 
en A tjeh  met veel succes lampen zou
den kunnen worden toegepast. Deze baai
en zijn  m eestal ideaal.

Bovenstaande geldt voor de visserij 
waarbij gebruik gem aakt wordt van een 
strandzegen. Het is evenwel ook moge
lijk  op diepere zand- en koraalriffen  
door m iddel van lampen vis aan te lok
ken. H ierb ii is het geen bezwaar dat de 
zeebodem w it o f licht gekleurd is. doch 
in plaats van m et een zegen moet dan 
m et een vast vistuig gewerkt worden.

Zo is het m ij bekend dat m et een sero 
m et lam plicht veel kemboeng (ban jar) 
gevangen kan worden. Een dergelijke 
sero bestaat uit een vleugel en 2 kamers. 
De grote kamer is elipsvorm ig en heeft 
een ingang in  de naar de landzijde toe
gekeerde brede kant. De vleugel zit op 
een kant van de ingang, aan de mond 
van de sero vast, dus n iet zoals bij een 
gewone séro los in het m iddel van de 
ingang.

Aan de andere kant is een kleine 
vangkäm er gelijkend op de bunuan van 
een sero. Op de vleugel zijn  enkele lam 
pen bevestigd, verder bevinden zich enige: 
lamperi in de grote- kam er en één in de 
bunuan. B ii deze sero wordt gewerkt 
m et electrische lampen die ongeveer 1 
m. boveii het zeeoppervlak z iin  opgehan
gen, terw ijl de benodigde stroom opge
wekt wordt door een zich op de wal be
vindend agregaat.

De eigenaar van deze sero meende, dat 
een onderwater lamp meer e ffec t zou 
hebben en verzocht m ijn  hulp voor een 
tweetal van deze lampen (125 w a tt), die 
in onze werkplaats te Makassar gemaakt 
werden en thans voor verzending gereed 
staan.

M et d it type lam pen is door ons een 
proef; genomen en het bleek, dat inder
daad. hierm ede veel vis aangelokt kan 
worden, terw ijl in de om geving van r i f 
fen  óók vele grotere vissen op het licht

bleken te reageren.
Nu w ij dus weten, dat de vis door de 

onderwaterlam p aangetrokken wordt, 
gaat het er thans om, ze ook te vangen. 
Bereids hebben w ij een net gemaakt met 
dien verstande evenwel, dat in plaats 
van één, twee kelen (p in tu ) in de vis- 
kamer z ijn  aangebracht.

Om te beginnen hebben w ij het net een 
groene kleur gegeven en het ligt in onze 
bedoeling om zo spoedig mogelijk hier
mede een proef te nemen. Indien deze 
slaagt hebben w ij tevens een vereenvou
diging in de aasvisserij voor de tjaka- 
langvangst gevonden. Deze visserij kan 
in diepwater uitgevoerd worden met een 
klein vaartuig, bij het strand ook zon
der vaartuig.

Verminderde tarieven 
op buurtspoorwegen 

voor de Vissers
Door Volksvertegenwoordiger Eneman 

werd volgende vraag gesteld aan de Heer 
M inister van Verkeerswezen:

Vóór de oorlog 1940-1945 hadden onze 
aangemonsterde vissers een tariefvermin
dering op de kusttrams van 50 t.h. De 
vissers in werkkledij in het bezit van een 
speciale eenzelvigheidskaart, hen afgele
verd door de waterschout, hebben steeds 
dit voorrecht gfenoten als een uiting van 
sociaal medegevoel tegenover deze men
sen die, jaar in jaar uit, hun leven riske
ren op zee.

Sedert de bevrijd ing werd aan onze vis
sers d it voordeel ontnomen. Op een vraag 
gesteld tot de maatschappij tot exploi
tatie der buurtlijnen van Oostende en de 
Belgische badplaatsen betreffende deze 
aangelegenheid, antwoordde, men:

«De huidige moeilijkheden welke ons 
bedrijf doormaakt, maken het ons echter 
onm ogelijk  opnieuw een zulkdanige 
m aatregel in te voeren. De verhouding 
tussen onze tarieven en lonen is daar 
een van de grootste oorzaken van: de 
lonen van ons personeel werden sinds 
1940 verviervoudigd, terw ijl onze tarie
ven op dit ogenblik enkel aan coëfficiënt 
2,4 staan in vergelijk ing met 1940».

Van een andere kant zien w ij dat het 
boekjaar 1949, voor de spoorlijn Oost
ende— De Panne, grens Veurne—Adir.- 
kerke een batig  saldo gaf van 2.561.313,18 
frank en voor de lijn  Oostende—Knokke, 
grens Brugge een batig saldo van 
2.625.353,68 frank.

M ag ik U  vragen, M ijnheer de Minis
ter, o f U:

1. H et recht hebt te eisen dat de Na
tionale Maatschappij van Buurtspoorwe
gen deze gunstmaatrege! opnieuw in
voert;

2. Het redelijk  vindt, gezien de gun
stige financiële toestand van de kust
trams de wenk te geven deze vooroor
logse toestand te herstellen?

Op deze vragen werd niet geantwoord 
binnen de tijd  bepaald door het regle
ment (Art. 28 van het reglement van de 
K am er).
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BIJ ONZE NOORDERBUREN
Van hier en daar uit Holland

GECOMPLICEERD ONGELUK

Op de Noordzee kreeg de Rotterdamse 
trawler R.0.3 een breuk in de keerkop- 
peling, waarom  dit schip de hulp voor 
opslepen naar Ym uiden inriep. De KW.84 
die het eerst aangekomen was, kreeg een 
draad in de schroef, zodat ook dit schip 
hulp nodig had. De K W .28 en KW.64 heb
ben daarna de stuurloze schepen naar 
binnen gesleept.

J. DINGEMANSE OVERLEDEN

Op 83-jarige lee ftijd  is te Middelburg 
in een ziekenhuis overleden Joost Dinge- 
marise, 'een oud-garnaalschipper uit Ar- 
nemuiden, die in  zijn  latere jaren  een 
grote bekendheid verw ierf als scheeps- 
modellenmaker. H ij bouwde voornam e
lijk botters, hoogaarsen en tjalken, waar
van er vele in  musea werden geplaatst, 
tot zelfs in Engeland en Am erika toe. 
Zelfs tot vóór 14 dagen was hij nog 
steeds m et hét maken van scheepjes be
zig.

DE BLIEKVISSERIJ

De bliekvissers hebben het deze winter 
niet breed, om dat de vangsten steeds 
maar uitblijven. Er is in de vorige week 
maar een 7000 kilo in Tholen aangevoerd. 
Daarbij vangen de vissers nog wat sar- 
dijn> al is dat n iet veel. Daarvoor wordt 
doorgaans een goede prijs betaald, als de 
sardijn tenm inste goed van stuk is. De 
vangsten sardijn  gaan ten hoogste tot 
400 kgr per dag, w at al veel is, en een 
hoge uitzondering. De meesten halen niet 
meer dan een paar honderd kilo. De ge
middelde prijs lig t rond 30 à 35 cent.

De verwachting is echter, dat de bliek
en sardijnvisserij practisch afgelopen is. 
Er is nog een m ogelijkheid voor redelijke 
vangsten in de aanstaande weken, op 
grond van de tijen, zoals de vissers me
nen, maar de vangplaatsen zijn  toch al 
ver naar zee, nam elijk  op de Roompot, 
in de Oosterschelde. Daar hebben! de vis
sen veel gauwer last van het ruwe weer, 
hetgeen de laatste weken in de grote net- 
tenschade tot u iting is gekomen.

SCHIP OP ZANDBANK

Vrijdagnacht is op de zandplaat De 
Hoge Springer op de Westerschelde een 
motorschip vastgelopen zodanig, dat het 
schip helem aal droog zit bij hoog water, 
en men er rond kan lopen. Het zal daar
door slechts m et een hoog w atergetij o f 
een giertij v r ii kunnen komen. Mom en
teel is er voor het schip geen gevaar.

BELGISCH SCHl? GEZONKEN

Een/ halve m ijl ten oosten van Terneu- 
2en is Zondagnacht het Belgische m otor
schip «d en ta » in aanvaring gekomen met 
een ander Belgisch motorschip, de «Ives 
Michel». De «C en ta» kreeg een gat in 
het achterschip, en het zonk snel. om dat 
het met grint was geladen. De beman
ning kon aan boord van de «Ives M ichel» 
komen, en is in Terneuzen aan wal ge
zet, Het gezonken schip lig t in  ondiep 
rater. op.een ni£t gevaarlijke plaats voor 
de scheepvaart. Verm oedelijk  za l men 
het schip lichten.

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART

Bij Konink lijk  Besluit is de samenstel
ling afgekondigd van de Raad voor de 
Scheepvaart, voor het zittingstijdvak van 
1 Januari 1S51 tot 31 December 1954. 
Voorzitter is prof. mr. J. O fferhans te 
Amsterdam. To t buitengewone leden 
voor de visserij zijn  benoemd A. C. van 
der Doorn te Scheveningen voor de re
ders zeevisserij, P. Boot Jr.. directeur N. 
V. Scheepsbouw- en Reparatiew erf te L e i
derdorp, als scheepsbouwkundige zeevis
serij, J. Frater Smid te Overveen voor de 
reders zeevisserij, en C. Stapel Jr., 
scheepsbouwer u it Spaam dam . als 
scheepsbouwkundige voor de zeevisserij.

Deze heren kunnen bij zaken voor de 
Raad voor de Scheepvaart in  de Raad 
worden opgenomen, als er visserijzaken 
in behandeling komen.

DE BEKENDE ’ ’V IK IN G ’ -BARK 
NAAR ZWEDEN ?

Te Rotterdam  lig t weer al een half 
.iaar lang de bark «V ik ing», die uit A n t
werpen, waar hii lange tijd  gelegen heeft 
voor de tentoonstelling «A h oy » naar deze 
plaats gebracht werd. H et schip werd op 
deze scheepvaarttentoonstelling door 
meer dan 100 duizend personen bezochc, 
en het prachtige zeilschip was een at
tractie. Volgens de N.R.Crt. zal dit schip 
waarschijnlijk niet bij de sloper terecht 
komen, omdat een Zweedse groep van 
plan is het schip te kopen om het als 
drijvend logeerschip voor de leerlingen 
aan de zeevaartscholen te Göthenborg 
te gebruiken. De Zweedse overheid zou 
reeds een invoervergunning hebben ver
strekt, om het schip in A pril 1951 naar 
Zweden te laten slepen: Voor de koop
som zou reeds een garantie bestaan; 
deze bedraagt ongeveer f. 190.000. Het 
schip wordt momenteel te Rotterdam  op 
zeewaardigheid onderzocht.

De «V ik ing» is 2670 ton groot, en ge
bouwd in 1907 te Kopenhagen. H ij be
hoort aan de bekende Finse reder Erik- 
son te Mariehamm, die een hele vloot 
van deze schepen bezeten heeft. Twee an
dere grote barken van deze reder, de 
«Pamin en de «Passat» ziin  onlangs aan 
België vérkocht voor de sloop. De bark 
«Pommern», die in de woonplaats van 
de reder ligt, zal verm oedelijk  aldaar b lij
ven liggen, als een soort scheepsmuseum.

VISSERSSCHIP NAAR BRESKENS

Door schipper Vermeulen werd uit 
Oostende de 0.778 aangekocht, ter ver
vanging van een eertijds door de oorlog 
verloren schip. H et wordt een garnaal- 
vaartuig.

GASBOEI AFGEDREVEN

Door dè hoge waterstand is Dinsdag de 
gasboei F.H.S.S., die de punt aangeeft 
van de Breskense plaat, afgedreven 
stroomopwaarts van de Westerschelde.

EEN DAM TUSSEN NOORD- EN 
ZUID-BEVELAND ?

Het Provinciebestuur van Zeeland 
heeft aan de provinciale staten m edege
deeld. dat men gaarne een dam zou aan
gelegd zien tussen de eilanden Noord
en Zuid-Beveland, in de plaats van een 
brug. welke in  aanleg 7.5 m illioen gulden 
zou kosten. Er is aanleiding deze plan
nen in het oog te houden, omdat de aan
les van een dam de mosselvissers m et 
percelen in de Zandkreek zou kunnen be
nadelen. Waar er voor de toekomst toch

al zoveel w ater en kweekgrond meer be
nodigd zal zijn, zou deze dam wellicht 
de Zandkreek ongeschikt maken voor de 
mosselvisserij.

SCHEEPVAART IN KANAAL 
ZUID-BEVELAND

In  de maand December voeren er 4677 
schepen door het kanaal van Zuid-Beve
land, m et een totinage-inhoud vari 
2.028.856 ton. Er waren 3034 geladen 
schepen bij, en 1643 ledige. Naar nationa
lit e it  'verdeeld waren het 3052 Neder
landse, 1050 Belgische, 219 Franse, 173 
Zwitserse, 171 Duitse en 12 diversen.

BELGISCH SCHIP OMHOOG

Op de W esterschelde is nabij Hoede- 
kenskerke het Belgische stoomschip «An- 
gem a» aan de grond gelopen. Nadat het 
schip m et hoog water v lot gekomen was 
bleek het lek te zijn  geworden in het 
voorschip. M et behulp van bergers werd 
het schip tijd e lijk  gedicht.

OVERBOORD

Toen de oestervisser YE.41 op de Oos
terschelde op zijn  percelen aan ’t v is
sen was, is de opvarende Cornelissen bij 
het uitwerpen van het boordanker mee
gesleurd geworden, en in  zee terechtge
komen. Doordat gelukkig zijn  jas 
scheurde werd hij n iet mee onder w ater 
getrokken, en kon h ij zwemmende zijn  
schip weer bereiken.

DE VUURTOREN VAN NIEUWSLUIS 
WEER IN DIENST

De vuurtoren van N ieuwe Sluis aan de 
mond van de W esterschelde is deze week weer 
in gebruik gesteld, nadat deze ruim 10 jaar 
niet heeft kunnen werken vanwege de oorlogs
toestand eerst, en na 1945 omdat er geen licht- 
lenzen voor de toren beschikbaar waren. Men 
heeft toen een noodlicht geplaatst ter hoogte 
van dezelfde vuurtoren.

NEDERLANDERS BAGCEREN DE 
HAVEN VAN BANGKOK

Een Nederlandse maatschappij van haven
werken heeft in Thailand eèn opdracht ge
kregen om de haven van Bangkok uit te bag
geren. Het werk moet zo worden uitgevoerd, 
dat in de toekom st dè stad Bangkok, w elke 30 
k ilom eter landinwaarts is gelegen, door de 
grootste zeeschepen bereikt zal kunnen w or
den. Deze karwei zal 4.400.000 dollar kosten, 
en h ij moet in anderhalf jaar gereed zijn . 
Iedere maand zal 1 m illioen kubieke meter 
grond uit de r iv ie r Chao Phya Menam moeten 
worden gebaggerd.

SCHEEPSWERF MOET VERHUIZEN

De scheepswerf «D e N ieuwe M aas» te V laar- 
dingen heeft een proces over het beschikkings
recht fa n  haar werkterrein  tegen een tankbe- 
d i'ijf  verloren, tengevolge waarvan d it b ed r ijf 
een andere plaats moet zoeken. Het is echter 
zeer m oeilijk  een andere w erkterrein  langs de 
N ieuwe B'Iaas te vinden, maar nu b ij rech terlij
ke uitspraak per 1 Februari het b ed r ijf  moet 
worden verplaatst, z it men in een dwangposi
tie. Deze w ordt aangesterkt doordat e r  90 man 
personeel b ij betrokken is, aan w ie nu ontslag 
is aangezegd.

Aangezien deze scheepswerf in het b ijzonder 
van groot belang is voor de vissersrederijbe- 
d rijven  te V laardingen, heeft het departement 
van Landbouw en V isserij zich geïnteresseerd 
voo r de gerezen m oeilijkheden, en men tracht 
mede t,e helpen hét b ed r ijf voOr de visserij te 
behouden.

BRESKENS
De visserij te Breskens kan w at ijle  regelen nemen, en twee andere schepen 

haring betreft maar n iet op gang ko- werden klaargem aakt om de UK.34 tus- 
men; de totaal aanvoer b lijft  klein. In  senin te nemen. H et schip werd aldus 
de vorige week was er een span Urkers, op het droge gezet, en toen bleek dat de 
die 25 ton haring vingen, doch voor de buitenboordkranen n iet d icht waren ge
rest bleèf het' niets van betekenis. De daan. De bemanning was naar Urk, en 
Breskense schepen, die voor het eerst deze had bij het vertrek n iet voldoende 
allem aal op de haring waren, hadden de opgelet. Het euvel was toch nog spoedig 
gehele week ln  de haven van Duinkerken verholpen, want toen de bemanning 
moeten liggen, zonder dat men behoor- M aandag het schip, dat intussen reeds 
lijk  gelegenheid kreeg de visserij te gaan door vlotte medewerking was leegge- 
doeri. Men k laagt ook over de vele wrak- pompt, bezocht hebben zij vlug de boel 
ken, diö er bij Duinkerken liggen, en die schoongemaakt, waarna men al Dinsdag- 
vooral des nachts, als de visserij slechts morgen kon vertrekken, 
succes kan opleveren, uiterst gevaarlijk

«MERCATOR» VERLAAT 
ANTWERPEN 

MINISTER SEGERS Bij AFREIS 
AANWEZIG

Het Belgisch schoolschip «M erca tor» zal Za
terdag e.k. het anker lichten voor een na-oor- 
logse studiereis. Een receptie zal aan boord 
plaats vinden waarop dhr P .W . Segers, M inis
ter van Verkeerswezen, zal aanwezig zijn . De 
«M ercator» zal, onder bevel van kapitein Van 
de Sande, een reis van zowat drie maanden 
langs de Noord-Afrikaanse kust en de M iddel
landse Zee ondernemen.

zijn. De UK.22 heeft ook nog v^st geze
ten op één van de droogten ter hoogte 
van Duinkerken, en het schip is, nadat 
het op eigen kracht was vlotgeraakt, met 
zijn  m aat de UK.162 naar Ym uiden op
gestoomd. De aardigheid is er waar
sch ijn lijk  a f voor deze twee.

H et slechte weder deze w inter en de 
grote afstand van de vangplaatsen 
m aakt de vissers voorzichtig in hun va
ren, want nog altijd  is de ernstige ramp 
bekend, die een Breskens vaartu ig enige 
jaren geleden h ee ft ondergaan, toen de 
BR .l ter hoogte van Zeebrugge des 
nachts door een onverlichte boei op een 
wrak stootte en zonk, waarbij de gehele 
bemanning het leven verloor.

Toch  worden de vooruitzichten ongun
stig beoordeeld, w at de haringvangsten 
betreft. Nu deze nog steeds n iet omhoog
kom t langs de Vlaamse kust wordt ge
vreesd dat de haring d it iaar helemaal 
wegblijven zal. Dat zou een strop zijn, 
speciaal voor de plaatselijke vissers, die 
het vooral nu moeten hebben van de 
w interharing, om dat er niets anders te 
vissen is, want de garnaal is weg, de bot 
is op, de sprot laat zich n iet zien en wat 
men al n iet doet, ver in zee proberen of 
dichtbij, nergens is er op het ogenblik 
wat.

Eén der Urkers in de haven van Bres
kens kwam Zondagmorgen in  m oeilijkhe
den, toen vissers op de w al bemerkten, 
dàt de UK.34 zeer diep in het water lag 
met het achterschip. Toen  het steeds 
dieper kwam te liggen g ing men maat-

REDDINGSDIENST WESTERSCHELDE

Volgens het jaarverslag van de Zuid- 
Hollandse Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen heeft de reddingboot «p re
sident W iersm a» in 1950 heel w at werk 
gedaan voor de veiligheid ter zee. Twee
m aal heeft men hulp moeten bieden aan 
Breskense vissers, nl. op 10 M aart voor de 
BR.9, die bij de middensteensbankboei 
door motorpech in moeilijkheden was ge
raakt; d it schip werd ve ilig  binnenge
sleept. Op 1 September moest hulp wor
den gegeven aan de BR.38, welk schip 
een kor in de schroef had gekregen, en 
daardoor geruimen tijd  zoek was geweest.

WeMaa&foeidó-
uetijaedincf 

aaav een jong-etitiy die 
pció uit AC&aaC damt

VRAAG : Een jongen heeft zijn  m iddel
bare studies beëindigd. H ij vindt even
wel geen werk. K an  hij werklozenver- 
goeding aanvragen?

Indien de jongen in kwestie zijn  stu
dies volled ig beëindigd heeft, al is hij 
ook in zijn  uitgangsexamen niet ge
slaagd, dan heeft h ij inderdaad een ze
kere kans werklozenvergoedingen te 
kunnen ontvangen.

H ij m oet dus beginnen met zich als 
werkzoekende te laten inschrijven bij de 
plaatselijke dienst voor werkloosheid, om 
dan tevens de werklozenvergoeding aan 
te vragen. Z ijn  geval zal dan door de 
Controlecommissie voor werklozen worden 
onderzocht en het is best m ogelijk  dat

Op 3 April werd de kuster «G lashaven» hij werklozensteun zal kunnen genieten.
- De betrokkene zal wellicht gemakke

lijker voldoening krijgen  door zich bij 
een of andere vakbond (syndicaat) te la
ten inschrijven, aangezien deze dan de 
verdediging van zijn  lid bij de genoem
de Commissie waarneemt.

[(Uit Het Sociaal yerweer);

in het Oostgat hulp verleend, daar het 
vanwege motorstoring stuurloos was. 
24 Juli werd bij een aanvaring tussen 
twee schepen van de grote vaart op de 
reede van Vlissingen des nachts te hulp 
gesneld, terw ijl op 22 December, 13 men
sen werden gehaald van op een wrak ge
lopen stoomschip «m artacon» in  de W ie
lingen, hetgeen op 23 Dec. hettfeald werd 
voor 9 mensen van dit schip. Tenslotte 
werd tweem aal gezocht op de W ester
schelde naar de veerboot, die op 7 Maart 
en op 29 December door dikke mist zoek 
was.

Het nuttige werk van de reddingsmaat- 
schappij is dus ook in het afgelopen jaar 
w ee f duidelijk gebleken.

IJMUIDEN
In  het jaaroverzicht van de Kam er de verkoop voor directe sonsümptie te 

van Koophandel en Fabrieken te Haar- onttrekken. Voor zoverre de kwaliteit 
lem, waaronder Ym uiden valt, h ee ft de van deze m arktoverschotten hiervoor in 
voorzitter m et z ijn  jaarrede een beeld aanmerking kwamen, werd deze vis gefi- 
gegeven van de visserij te Ym uiden in leerd en door diepvriezen of inzouten ge- 
1950, dat interessant genoeg is om in zijn  conserveerd. In  samenwerking tussen de 
geheel over te nemen. De voorzitter betrokken rederijen en een aantal toon- 
zeide dan, dat na de impasse, waarin de aangevende groothandelaren werd een 
trawlvisserij zich bij de jaarw isseling organisatie in  het leven geroepen, die 
1949-1950 bevond en waardoor in het be- zich toegelegd heeft op de afzet van deze 
gin  van het jaar praktisch de gehele voorraden en de exploitatie van nieuwe 
vloot kwam stil te liggen, na vele be- afzetgebieden, terw ijl men binnenkort 
sprekingen tot op het hoogste niveau in een ultra-moderne machine voot het fi- 
Februari-M aart de vloo.t geleidelijk aan leren van rondvis in bedrijf hoopt te stel- 
weer in  de vaart kon worden gebracht, len. Deze in itiatieven, die belangrijke of- 
De voortschrijdende uitputting van de fers vragen, versterken het vertrouwen 
visstand in de Noordzee bracht een meer in de toekmst van het bedrijf en geven 
intensieve deelname aan de visserij i i i  een vingerw ijzing de noodzake*- 
de IJslandse wateren, waar zich echter lijkheid van inniger samenwerking van 
eveneens reeds tekenen van overbevis- alle bij het bedrijf betrokken groepen, 
sing voordoen. Zestien trawlers namen in Evenals in 1949 werd door vrijw illige  
het voorjaar aan deze IJslandvisserij samenwerking in de bedrijfstak weder
deel terw ijl een opvangregeling werd ge- om een opvangregeling ingesteld voor 
schapen om de vastgestelde minimum- verse haring en makreel door vaststel- 
priizen  n iet behalende overschotten aan ling van minimumprijzen, m et speciale

regelingen ten behoeve van de export

Twee 
nieuwe voordelen 

voor de leden van de 
Vlaamse 

Automobilistenbond 
♦  ♦  ♦

Van heden a f genieten de leden van 
de Vlaamse Automobiliistenbond vol^ 
strekt kosteloos van de twee volgende 
belangrijke voordelen: '

1. een som van 25.000 fr. wordt dadelijk 
uitbetaald aan de rechthebbenden van 
elk lid, dat het s lach toffer werd van een
der welk verkeersongeval (vliegtu igram p 
uitgesloten) en aan de gevolgen er van 
overlijd t binnen het jaar dat vo lgt op 
het ongeval. D it bedrag is een tussen
komst in de zware kosten die steeds door 
een overlijden worden meegebracht.

2. de V.A.B. waarborgt tot een bedrag 
van 4.000 fr. de opneming in  een Bel
gische kliniek naar keuze, van elk lid  
dat het slachtoffer wprdt rvap een ver
keersongeval, wat ontslâat;?vàn de ver
plichting vooraf een hoög voorschot te 
betalen.

W ie aansluit tegen -125 fr. op een der 
dertig kantoren van de V.A.B. in  het 
Vlaamsè land (hoofdsekretariaat: St. Ja
kobsmarkt, 45, Antwerpen) geniet dade
lijk  -van beide voordelen, ontvangst om ’ 
de halve maand van het prachtig geil- 
lustreed tijdschrift «De Autotoerist» en 
k rijg t vóór Pasen dè W egenkaart 1951 en 
het Handboek voor de Autotoerist, een 
lijv ig  vade-mecum van meer dan 600 
bladzijden. H ii kan alle toeristische,, 
technische, juridische en fiskale inlich
tingen bekomen, in verband m et auto
mobilisme en motocyclisme, terw ijl alle 
grensdokumenten dadelijk door de h ier
boven vermelde kantoren worden afge
leverd.

Voor Nieuwbouw en Herstelling; van

S C I I E P E N :ui

N V BELIÄRD-GR1GHT0N & C°

V u n g ^ ó i  e n  M w t k t  i n  A f ó d & i t a t i d

De schrale tiiden  voor de visserij in te worden. Een lading gezouten haring 
elke bedrijfstak houden aan. H et h ee ft is één dezer dagen verscheept naar Rus
er alle schijn van dat de vroeg ingeval- land.
len strenge vorstperiode ten ongunste is De bliekvangsten schijnen in  de a "
geweest van de visvangst, en vanzelf ver- denzee weer w at belangrijker te worde ,
neem t men klachten over de geringe aan- hetgeen e en 1 verfechijnsel is dat wein ig
voer waaronder de Noordzeehavens te voorkomt. Meestal is het zo, dat na het
'liiden hebben. W el doen vetscheidene wegtrekken na vorst de bliek daar weg-
trawlers hun best goede besommingen te blijft., H et is een geluk dat dit visserijtje
maken, m aar bij een vangst van enige weer w at oplevert.
betekenis gaan zij veela l naar Engeland De garnalenvangsten schijnen langs 
markten tegenwoordig. Het is volkom en de gehele kust slecht te zijn, w at een 
begrijpelijk  dat d it wordt gedaan, want teleurstelling is, om dat de prijzen  thans 
de prijzen  in Engeland liggen  beduidend zo best zijn. Er z ijn  al prijzen  gemeld 
hoger, doch de groothandel zit intussen van r0nd f. 3 een kilo, en b ij zo ’n op- 
voor een m oeilijke positie. Men w il der- brengst behoeft men n iet zo veel k ilo ’s 
halve ten koste van alles vis hebben om te vangen om een boterham te verdienen. 
de> klanten te bedienen, en het gevolg is De platvis is bij de kustvisserij mo- 
dat de prijzen  hoog oplopen. Men kan m enteel zeer in trek. E r worden door hen 
h e t  o o k  a l  bemerken aan de te lefoon tjes: veel tongen binnengehaald, die natuur- 
wat anders nooit gebeurd geschiedt nu. lijk  gretig worden gekocht. De loggers 
Van de grote aanvoerplaatsen bellen maken hierdoor nog aardige besommin- 
groothandelaren regelm atig de kleinere gen per  week, variërend van f. 2800 tot 
haventjes op om in form atie over visaan- de hoogste van f. 4800. A llen  doen hun 
voer, en men toont kooplust daarbij. Zo t>est er van te maken w at er van te  m a
is het altijd. A ls er geen vis is s tijg t de ken valt, doch als het slechte weer maar 
vraag en wordt er voor normale sorte- n iet teveel als spelbreker gaat optreden, 
r i n g  abnormaal betaald. En de visserman j>it w interse klimaat, m et z ijn  onbere- 
concludeert w eer dat er naar z ijn  pro- kenbare veranderingen, is e igen lijk  te 
duet toch m aar vraag is, en dat men toch dikw ijls soms midden in de week een 
wel betalen kan, als men moet. grote hindernis voor de visserij.

M aar het moest bij zo ’n conclusie n iét De IJselmeervis, en voornam elijk
blijven. De visserman moest m et derge
lijke al zo vele m alen voorgekomen er
varingen begrijpen, dat de prijsvorm ing, 
als gevolg van aanbod en vraag, door 
het aanbod, dat is door de aanvoer, wordt

snoekbaars, p ro fiteert van de vraag naar 
vis in  den lande. Men betaalt a f en toe 
prijzen  van f. 1,40 per kilo voor de snoek
baars, w at een beste prijs is. Er mag 
dan voor dat geld n iet zoveel k ilo ’s ge

geregeld. H ij hee ft het, bij gezam enlijk vangen worden als h et vorige ja.ar, toen
werken, dat is bij organisatie, in  de hand de snoekbaarsstand grote partijen  liet
om door kwaliteit, regelm atiger aanvoer, binnenhalen, men kan het er toch voor
tijdelijke opslag in  vrieshuizen, industrie- doen.
verwerking, m inimumpriizen, enz. in sa- Naai- sardijn  bestaat grote vraag voor 
menwerking met de handel, als deze w il de in leggerijen. D it w in tervisje is echter 
medewerken, om een grote invloed op de een zeer onregelm atig beestje, waarvan 
prijsvorm ing uit te oefenen. M aar wan- er soms honderdduizenden k ilo ’s gevan- 
neer zal men dat in zijn  volle om vang gen worden, en in vele andere jaren wei
en grote waarde gaan begrijpen? n ig  wordt gezien. Vele kleinere vissers 

De haringvisserij b lijft  van w ein ig be- pogen m et kuilen op de stromen sardijn  
tekenis. Er is de vorige week te Breskens te  vangen, m aar gewoonlijk b lijft  het 
ruim 120.000 kilo aangevoerd, plus nog beperkt to t weinig vangst. D.e p rijs  is 
een beetje in andere haVens, o.m. Ym ui- ook best, en loopt van 30 tot 50 cent per 
den. Zo’n gew icht is echter niets, als men kilo. M eestentijds vangt men n iet meer 
bedenkt hoeveel er in vorïgë jaren  wel dan een paar honderd kilo per dag, dik- 
n iet gevangen werd, en v lo t verkocht, w ijls m inder, soms tot 1000 kilo voor 
Deze tegenvaller is dubbel iammer, om- een enkele gelukkige. De kwaliteit is 
dat mom enteel de vraag naar verse' ha- m iddelm atig, en ook moet de sardijn 
ring groot is, en er w ellich t een flink  worden gezocht uit de zeebliek, die mee- 
kwantum tegen goede prijzen  in het bin- gevangen wordt, 
nenland geplaatst zou kunnen worden.- A l m et al va lt h ier weer de lering uit 

Van nieuwe exportcontracten voor de te trekken, dat de prijs op de m arkt niet 
gezouten haring verneem t men nog wei- alleen bepalend is, m aar dat ook de 
nig. Natuurlijk  wordt er onderhandeld, vangst gekend moet Worden om de wel- 
want de pad m oet warm  worden gehou- stand te kunne»  beoordelen, 
den, doch er dienen resultatèh geboekt

van de conservenfabrieken. Belangrijke 
exportcontracten m et T jechoslowakije 
verleenden ook in  1950 een zeer gewaar
deerde steun aan de verse-haringmarkt. 
Duitsland heeft zich gedurende het vo
rige jaar n iet als koper aangemeld. Het 
v isserijbedrijf is overtuigd, dat de inge
stelde opvangregeling althans een 
ernstige catastrophe in de bedrijfstak 
hebben voorkomen.

De onderscheidene prijsregelingen 
werden medè mogelijk, doordat de Over
heid besloot, door een toeslag op het in 
Nederland gefabriceerde vism eel aan het 
visserijbedrijf eenzelfde prijs voor dit 
product toe te staan als voor de aanko
pen in het buitenland. M et de vism eel
fabrieken werd een zodanige samenwer
king bereikt, dat deze industrie haar tra
ditioneel parasitair karakter verloor en 
thans door het opnemen tegen vooraf 
vastgestelde prijzen  van alle niet op an
dere w ijze te verwerken vis tot een steun 
van het visserijbedrijf geworden is, ook 
al m aakt deze prijs het nog in genendele 
mogelijk, speciaal ten behoeve van de 
vismeelindustrie vis aan te ^ö^ren. Een
zelfde samenwerking m et de diepvriesin- 
richtingen wordt gezocht teneinde het 
euvel te verm ijden, dat op ogenblikken, 
waarop het v isserijbedrijf daaraan het 
meeste behoefte heeft, door gebrek aan 
vriescapaciteit of ' opslagruimte, voor 
diepvriezen geschikte vis to t vismeel 
moet worden verwerkt. In  het kader van 
de W et op de Materiële Oorlogsschade 
werd een Commissie ingesteld tot het 
opstellen van een ontwerp-vlootrecon- 
structieplan ter vervanging van de ir. 
de corlog verloren gegane schepen. T e 
vens werd ingesteld een M inisteriële 
Commissie tot het onderzoeken van de 
moeilijkheden in het visserijbedrijf, 
welke Commissie zo m ogelijk  de m idde
len zal aangeven, waardoor de visserij 
in al haar geledingen uit de huidige 
m oeilijkheden zal kunnen geraken.

De totale aanvoer aan de R ijksvisaf- 
slag te Ym uiden bedroeg circa 57 m il
lioen kilo vis, waaronder 21,5 m illioen 
kilo verse haring. De totale opbrengst 
bedroeg f. 21.800.000.

oosi-tiiiise visserij
Dei nationalisatie van de visserijn ijver- bedrijven. M aar verm its er m aar weinig

heid in de Sovjet Zone van Duitsland Oost-Duitse vissers deze visserij kennen,
werd begonnen meer dan een jaa r gele- werden inspanningen gedaan om  Wes -
den m et de stichting van de Vereinigung Duitse vissers te huren om deze vaartui-
Volkseigener Betriebe Fischwirtschaft, gen te bemannen.
Deze organisatie begon m et een vloot N iettem in kan de visserii m  Oos - 
van 14 kotters, m aar de bestellingen van Duitsland aan de vraag n iet beantwoor
de Oost-Duitse scheepswerven . zullen den en grote hoeveelheden vis werden 
deze vloot tot op 200 eenheden brengen, uit andere Europese landen, zoals Dene- 
met inbegrip van grote1 kotters van 79 marken, ingevoeid. . _ _ 
voet welke in de Noordzee zullen vis- De West-Duitse v isser« h a g  z ijn  Oost- 
spn Duitse markten fe l verm inderd en haar 

“ • ... . .. , bezit werd onteigend. N iettegenstaande 
De uitbreiding van de pnationa iiseer werden onder het Oost-West-Duitse han- 

de v isserijeenhedenm oet twee doelein- delsaccoord> grote hoeveelheden vis aan 
den bereiken, dat Oost-Duitsland maar 0 ost_Duitsiand geleverd, en ta lrijke 
op zijn  eigen zou moet e j e  ke ne n ̂  v oor W est_j3Uitse vissers hebben in  Oost-

Duitse havens hun vangsten verwisseldvis en om  het aantal onafhankelijke 
vissers gradueel te verminderen. De ge
nationaliseerde visserij zal uitgebreid 
wordien, n iet alleen door het bouwen 
van vaartuigen, maar ook door havenin
stallaties, fabrieken en scholen voor vis
sers. In  de toekomst zullen alleen deze 
genationaliseerde eenheden de middelen 
en het m ateriaal krijgen om te v/erken, 
zodat de onafhankelijke vissers zullen 
moeten verdwijnen. Private vaartuigen 
welke moeten opgelegd worden omdat de 
eigenaars geen mazout o f m ateriaal kun
nen bekomen, mogen dan door de over
heden aangeslagen worden.

lie  Oost-Duitse regering verplicht 
iedere visser een zekere hoeveelheid vis 
a f te leveren. Deze hoeveelheden moeten 
afgegeven worden zelfs indien ze hoger 
zijnj dan de vangst. In  d it geval m oet de 
visser de hoeveelheid welke hij te kort 
komt op een andere m anier zien te k rij
gen, indien het n iet gelukt, loopt hij het 
risico geen mazout o f m ateriaal meer t'e 
krijgen.

In  1949 bedroeg de totale hoeveelheid 
vastgesteld als verplichte afleveringen 
voor onafhankelijke vissers 44.634 mil- 
m illioen pond.

De zoetwatervisserij kon alleen maar 
84 %  der verplichte a flevering afgeven. 
Een genationaliseerde visserij van Sass
nitz, de «Sassnitz F ischw irtschaft», 
moest 5.87 m illioen pond a fgeven  en kon 
er 7.14 m illioen leveren.

T o t nog tóe werd er alleen maar ge
vist in de Baltische zee, maar er worden 
nu plannen gemaakt om treilers te bou
wen, welke de visserij op IJsland zouden

tegen netten en ander vismateriaal.

TERUG VLOT

De treiler Siluria van Grimsby, welke 
aan de grond liep aan de monding van 
de Humber, kon terug v lo t gebracht wor
den zonder de bijstand van andere vaar
tuigen.

STALEN VAARTUIG GOEDKOPER

Een firm a van Bergen heeft een stalen 
vissersvaartuig van 100 voet te  water ge
laten, dat maar de h e lft kost van een 
houten vissersvaartuig van 134 voet.

NIEUWBOUW & HERSTELLING  
VAN

Houten schepen

ty u tiu A  U c æ A in c â

6c Zonen
WERFKAAI,
(288)

ZEEBRUGGE  
TEL. 841.8

Reorganisatie van de Engelse Visserij
Te  Londen is bekend gemaakt, dat er 4. m axim aal een m illioen Pond Sterling

door de Britse regering nieuwe wetge- aan regeringsgelden te besteden aan on-
vende m aatregelen worden voorbereid, derzoekswerk.
die een reorganisatie van de Britse vis- 5. verlen ing van financiële steun voor
serij ten doel hebben. Aan het Parlem ent de verbetering van vissersschepen en ver-
zal worden voorgesteld, eten'staatsorgaan werkingsfabrieken, o f voor opleiding van
op te richten voor de «reorganisatie, ont- personeel.
w ikkeling en regeling» van de gehele vis- 6. aanmoediging van een groter vis
serij, m.et uitzondering van de visserij op verbruik door publiciteit, 
haring, zalm en forel. Voorgesteld wordt, 7 verschaffen  o f verwerven van vis- 
een commissie van 5 personen te vormen, sersschepen, die onder charter van de 
die de bevoegdheid zal-hebben, om maxi- commissie zullen worden geëxploiteerd, 
m aal een m illioen pond sterling te be- o f het nemen van aandelen in  visserij- 
steden aan onderzoekswerk en om zo no- maatschappijen.
dig ze lf eèn vissersvloot te exploiteren. Het wetsontwerp geeft de regeringsde-

De nieuwe commissie zou de volgende partementen de bevoegdheid, om aan de
bevoegdheden krijgen : commissie gelden te lenen, m its deze

1. op te treden als agent bij de eerste commissie niet meer dan 10 m illioen
verkopen van in  Engeland aangevoerde Pond Sterling tegelijk  aan deze depar-
«w h ite  fish » (kabeljauw, schelvis, w ij
ting, enz.).

2. exportbevordering door het vestigen, 
o f het financieren van de vestiging, van 
verkoopsagentschappen in het buiten
land.

3. exploitatie van fabrieken voor de 
verwerking van white fish in Engeland.

tementen verschuldigd is.
De financiering van de commissie zal 

geschieden door een algem ene heffin g  
van m axim aal een penny voor elke 
«stone» wh ite fish, d ie elk jaa r in  Enge
land wordt aangevoerd.

In  België b lijft  het bij veel woorden- 
gekraam.___________________________________

D E U T Z
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Qeê>c. M.V,.
O O S T E N D E

m



Voor uitstekend IjS, VIS en 

GARNAAL wende men zich tot
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EXPORT
ZOUT

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

VRIJD AG  12 JA N U A R I 1951 :

Geen visaanvoer.
IJ le  haring : 290 to t 330 fr. de 100 kgr.

ZATE R D AG  13 J A N U A R I 1951 :

Aanvoer : 540 bennen vis. W e in ig  keus (ta r 
bot, tong, p latvis, rog, w ijtin g , wat ronde v is ).  
Geringe belangstelling. Goede prijzen .
0.66 W itte  Bank 7.590 135.600
Ö.200 W itte  Bank 8.329 132.720
0.267 W itte  Bank 3.242 31.430
0.295 W itte  Bank 7.969 137.890

M AAND AG  15 J A N U A R I 1951 :

Aanvoer : 4.000 bennen waaronder 1.8<ft> ben
nen met IJslandse soorten. M ooie verschei
denheid. Tekort aan ronde vis. Grote vraag. 
Levendige belangstelling. Goede prijzen . L o 
nende besommingen.

IJ le  haring : 120.000 kgr. aan 380 to t 440 
fr . de 100 kgr.

62.285 
153.830 
285.275 
147.040 
132.460

0.265
Z.428
0.331
0.104

W est
W itte  Bank
Noordzee
Kust

6.981
6.815
9.711

625

92.940
148.230
149.770

7.480

DONDERDAG 18 JA N U A R I 1951

Aanvoer : 200 bennen. W ein ig  keus (f i jn e  
vis, platvis, w ijt in g  en wein ig andere soorten ). 
P rijzen , alhoewel gedaald, toch bevredigend. 
Z.530 W itte  Bank 5.164 103.180
B.603 Oost 4.556 55.270

IJSLANDSE VISSOORTEN

Prijzen  per kgr. der IJslandse vissoorten 
' erkocht ter markt van Oostende gedurende 
de verlopen weck.

G ARNAALAANVÖER

Gen aanvoer

QAtibtine. R 0 0 S E
P.V.B.A.

VISM IJN 131-132
OOSTIWDE

TEL. 720.13 
713.U  (p rivó ) (18) 

H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
fNVOER —  UITVGER

Zeebrugge
GARNAALAANVÖER

JAN U AR I

0.192 W est 7.560
0.305 Noordzee 12.785
0.335 Ijs lan d 29.240
0.173 W itte  Bank 8.188
0.155 Kanaal 11.222
0.257 W est 8.435
0.268 W itte  Bank 11.733
0.242 Noordzee 12.052
0.300 W itte  Bank 10.467
0.140 W itte  Bank 9.646
Z.529 Oost 5.578
0.281 W itte  Bank 7.762
0.232 W itte  Bank 6.555
0.128 W est 5.954
0.330 W est 6.756
0.297 IJsland 60.309

Kabeljauw
Gul
Koolv is
Leng
Schelvis grote 

middelmaat 
kleine 

K lipv is  
W ijt in g  
\ Ioo t 
tie ilbot 
Horidstong 
Schotse schol

AANVOER EN OPBRENGST PER DAG

81.350 „jij t -----
185.380 
155.370 
190.25«
181.730 
71.010 

148.090 
125.220 
63.260 
64.280 

684.980

15-1
13,80-18,20
5.40-17,20
6.40-10,—  
6,80- 9,60

16,20-18,—  
14,— -16,40

5.60- 7,60
5.60- 9,40 
4,20-15,80

17,— 36,—  
7,-—12,40 
5,10 10,40 

12,90-16,60

16-1
17,80-19,80
18,—
11.40-13,-
9.80-12,80

18.40-20,—  
15,70-19,20

12,80
8 , 9,20
9,— 10,80
9.80-16,60 

1 8 ,-4 3 ,—
8.80-12,80 
9,40

14,— 16,—

Dat. Kgr. Min.-Max Fr. bangst Gem. Gern

prijs prijs kgr.

11 212 51- 10.812 1 51,— 212
12 101 52-53 5.285 1 52,32 101
13 725 45-48 33.811 8 46,63 90
15 2.441 41-46 107.086 8 43,86 305

DINSDAG 16 JA N U A R I 1951

Zaterdag 13-1 
Maandag 15-1 
Dinsdag 16-1 
W oensdag 17-1 
Donderdag 18-1 

T O T A A L  :

Ksrr.
27.130

214.242
133.804
86.238

9.720
471.134

Fr.
437.640

2.737.810
2.009.780
1.467.010

158.450
6.810.690

Aanvoer : 2.700 bennen verse vis waaron
der 1.300 met IJslandse soorten. Zeer levendi
ge vraag. G evoelige p rijsstijg in g . B ijzonder lo 
nende markt.

IJ le  haring : 55.000 kgr aan 310 to t 480 fr. de 
100 kgr.

SPROTAANVOER

Dat. Kgr.

JA N U A R I 

Fr.

VISAANVOER

JAN U AR I

Datum Aantal kgr. Vangsten Fr.

13 7.600 12 85.330
15 19.000 8 248.640
16 24.460 5 337.760
17 33.250 12 474.700

l ’ rijzen  per kgr. op Zaterdag 13, Maandag 15, 
Dinsdag 16, W oensdag 17 en Donderdag 18 Ja
nuari :

0.313 W itte  Bank 7.150 149.100
0.108 Noordzee 7.886 125.770 11
0.293 IJsland 35.294 497.870 12
0.341 W est 7.360 79.500
0.277 W est 8.971 83.560
0.196 W est 4.302 57.890
0.109 Kanaal 9.701 133.740 .1
0.82 Noordzee 2.518 36.720
0.88 IJsland 31.100 421.870
0.279 W itte  Bank 7.638 155.810
0.115 W itte  Bank 5.414 122.240
0.183 W itte  Bank 6.470 145.710

350
335

875
1.040

Min.- Vang. 
Max. pr.

250- 1
190-400 3

Gern
prijs

250
310

GARNAALAANVÖER

Geen aanvoer.

W OENSDAG 17 J A N U A R I 1951

Nieu spoort
GARNAALAANVÖER

Aanvoer : 1.700 bennen vis. M inder keus dan 
vor ige  dag. Levendige vraag kan niet voldaan 
worden. P r ijzen  tong, tarbot, rog en w ijt in g  
gestegen. P la tv is  en ronde v is prijshoudend. 
Lonende markt.

IJ le  haring : 40.000 kgr. aan 490 to t 600 fr.

Geen aanvoer.

de 100 kgr.
0.339 W est 3.789 45.310
0.201 W est 2.151 32.710
Z.504 Oost 4.894 81.900
0.137 W est 5.551 78.410
0.269 W itte  Bank 7.654 157.700
0.218 W itte  Bank 6.643 131.680
0.215 Noordzee 9.887 180.160
0.228 W itte  Bank 8.996 192.060
0.340 W est 5.870 66.070
Z.209 Oost 3.764 56.700
Z.186 Oost 2.907 45.890

V E R W A C H T I N G E N

ZATERD AG  20 J A N U A R I 1951 :
W itte  Bank : 0.285 ; 0.102; 0.244 

M AAN D AG  22 JA N U A R I 1951 :
Ijs lan d  : 0.89 (800 bennen)
Noordzee : 0.329, 0.250, 0.87 
Kanaal : 0.237, 0.280
W itte  Bank : 0.337, 0.222, 0.224, 0.214, 
0.122, 0.247 

D INSDAG 23 J A N U A R I 1951 :
Ijs lan d  ; 0.299 (1400 bennen)
Kanaal : 0.210, 0.165
W itte  Bank : 0.254, 0.121, 0.227, 0.243, 
0.94, 0.105 

W OENSDAG 24 JA N U A R I 1951 :
Ijs lan d  : 0.294 ( 800 bennen), 0.318 (5 bak
ken)
W est : 0.128, 0.330, N.819, 0.217, 0.174, 
Z.274, 0.342
W itte  Bank : 0.153, 0.175 
Vaartuigen, welke u itgevaren zijn  en, be

houdens onvoorziene omstandigheden, in de 
loop dezer week kunnen markten te Oostende.

Vart 240 tot 349 P K  : 11-1 : 0.236, 0.118, 
0.282 —  12-1 : 0.170, 0.235 —  13-1 : 0.332 

Van 180 to t 230 PK  : 12-1 : 0.220, 0.175 —  
13-1 : 0.204, 0.112 

Van 120 tot 179 P K  : 12-1 : 0.131, 0.166, 
0.246 f

VISAANVOER

JA N U A R I 
Datum Kgr. Vangsten
11 2.798 2
13 1.561 1
16 1.157 1
17 2.606 1

SPROTAANVOER

JA N U A R I 
Datum Aantal kgr. Vangsten
13 572 2

IJLE HARVNGAANVOER

J A N U A R I

Fr.
28.731
14.318
13.740
30.749

Fr.
1.735,40

Datum Aantal ker. Vangsten Fr.
11 11.240 5 32.387,50
13 319 2 927,30
14 8.350 1 28.390,—
15 1.400 1 5.600,—
17 8.650 6 50.315,—

11-1 13-1 16-1 17-1
Grote tong 30- 28- 35-36 37-
Bloktong 28- 27- 33-
Fru ittong 25- 28- 30- 30-
Schone kleine 20- 25-
K leine 20- 17- 20-
Grote tarbot 33- 13- 30-

middelmaat 25- 24- 30- 25-30
Varia 22- 25- 26-
Griet 25- 20- 25-
P lad ijs  grote 18- Ï3-14 16- 14-

middelmaat 18i 13- 18- 18-20
kleine 10- 7-8 9- 10-11

Gullen 15- 13- 20- 11-
K ellrog 16- 12- 18-
Rog 13- 10- 13- 15-
T ilten 10-. 7- 9- l l r
Scherpstaarten 8- 6- 7- 8-
W ijt in g  grote 10- 7- 8- 13-

kleine 5-6 4- 4- 9-
Schar 13- 11- 11-12 15-
Zeehaai 7- 6 8,50
Zeehond 7- 6- 8- S- .
Knorhaan 4- ---

13-1 15-1 16-1 17-1 18-1

Grote tong . 31- 30-32 32-33 34-36 32-33
B loktong 30- 29-31 32-35 39-42 35-36
Fru ittong 29- 29-33 32-37 42-43 37-38
Schone kl. 27- 28-31 34-36 42-44 36-37
K leine 26- 27-28 32-36 36-41 32-33
Tarbot gr. 32- --- 34-40 39-46 40-

midd. 20- 26- 32-33 25-29 35-
Varia 13- 15- 18-20 20-23 20-22
Griet 20- 26- 22-27 26-24 24-26
P lad ijs  grote 9- 8-9 11-12 10-14 10-11
midd. 14-15 14-15 17-20 16-18 15-16
kleine 13-14 14-15 16-20 16-18 14-

Deelvis 8- 10-12 12-15 14- 7-10
Kabeljauw 17- 16- 20-22 21-25 20-
Gullen 14- 12- 11-15 14-18 18-
Rog <J- 12- 12-14 14-15 12-
T ilten 8- 9- 10- 10-11 9-
Scherpst. 8- 10- 11- 11-12 9-
H alve man 5-6 6- 7- 9- ___
W ijt in g  gr. en

kleine 5-6 6-7 7-9 9-11 5-6
Bot 5-6 7- 7-8 5-
Schar 8- 8- 8-12 ___ 7-10
Knorhaan 7- 8- ______

H UIS

R a p h . H u y s s ë u n e

Im p a c t - C xp ax l

V S s -  G a r n a a l

- Specialiteit gepelde garnaal 
2) K  O. 215 —

Telefoon
(29)

i bureel ; 84006 
\ magazijn : 84141 
(mijn : 84142

ZOEKLICHTJES
TE KOOP

MOTOREN
—  TE KOOP : Scheepsmotor Deutz, 2 cyl. 

met spoelpompen, 70 H P in nieuwe staat.
W erkhuizen FL. KETELS, Patrijsstraat, 10, 

Gent. (638)
• ï?

HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN

—  TE KO O P : P rach tig vaartu ig gebouwd 
in 1942 op de w e r f Loy  te Oostende, voorzien  
v an een nieuwe m otor GM van 1950 nog staan
de onder garantie. Br. Ton  14. V o lled ige  u it
rusting - reserveschroef - winch - electriek, 
enz. W erke lijk  geschatte waarde 382.000 fr. 
Voorwaarden bureel blad nr 25. (25)

—  TE  KO O P : Vissersvaartuig, gans v er
nieuwd met keerkoppeling. M otor Ruston 100 
P K  van 1948. V o lled ige  u itrusting (2 viskor- 
ren, 2 stropnetten en 2 haringnetten ). S ch rij
ven bureel blad nr 22. ( 22)

—  Houten m otorvissersvaartuig, 22 BT, ge
bouwd in 1942, w erf H. Deweert, m otor ABC 
van 80 P K  va nl942. P r ijs  400.000 fr. Voor- 
UjUjfdejj bur. blad nr 3. (3 )

—  Houten m otorvissersvaartuig van 1928. BT 
24, gans vernieuwd met m otor Skoda 70 PK 
'  an 1946. P r ijs  : 400.000 fr . Voorw . bur. blad 
nr 1 (4 )

—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1942 
BT 18, m otor ABC 80 P K  van 1942. Voorw  
bureel blad nr 7. P r ijs  : 300.000 fr. Cl)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1942 
B T  18, m otor A W A  60 P K  van 1942. P r ijs  : 
259.000 fr . Goede voorw . Schrijven bur. blad 
nr. 8. ( 8)

—  Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1941 
w erf Crabeels. BT 11, motor C lim ax 40 PK  
van 1940. P rijs  : 75.000 fr. Voorw . bur. blad 
nr 9 (9)

—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1942. 
W e r f H. Deweert. M otor Claeys 30 P K  van 
1941. P rijs  : 100.000 fr. Voorw . bur. blad nr 
30. ( 10 )
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1945, 
BT 14, w erf J. Provoost, voorzien  van een mo- 
ïo r  Moerj van 40 P K  van 1945. P r ijs  : 100.000 
fr. Voorw. burl blad nr 11. ( 11)

—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1943. 
W er f Vinck te Boom. BT 20. M otor ABC van 80

; PK  van 1943. P r ijs  350.000 fr. Voorw . bur. blad 
i :ir 13. ( 13)

i —  Houten vissersvaartuig gebouwd in 1943 
I op w erf H illebrandt te Oostende. BT 20. M otor 
1 Deutz 40 PK  van 1934. P rijs  : 200.000 fr.
I Voorw . bur. blad nr 14 (14)

—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1943. 
BT  22. Motor Industrie 60 P K  van 1943. P r ijs  : 
(59.000 fr. Voorw. bur. blad nr. 15. (15)

—  Houten vissersvaartuig, zeer sterk ge
bouwd in 1931 te Brugge. BT 83. M otor Benz 
van 200 PK  van 1931. P rijs  : 1.800.000 fr. 
Voorw. bureel blad nr 16. (16)

STALEN VISSERSVAARTUIGEN

Arbeidsongevallen in de visserij
Bij het opha’ en der netten aan boord 

van het vissersvaartuig 0.282, brak plots 
de strop en werd Callebout Emiel, ma
troos, gevat tussen de wand en het schip 
en de wire. Het slachtoffer heeft een 
lichte lendenkneuzing opgelopen.

Martinsen Gérard, m achinist op het 
vaartuig 0.108 «Adria tic », van reders 
Christiaens A lbert en Achiel, werd door 
wire gewond aan rechter voet. Er is noch
tans geen werkonbekwaamheid. 

Vanhoucke Marcel, matroos, van de

Het s lach to ffer dat op dit ogenblik 
fles in  de hand hield werd gewond d 
glasscherven.

Vandebriele Gérard werd door visgraa 
geprikt in rechter hand. Het slachtoffer 
was aangemonsterd aan boord van het 
vissersvaartuig Z.542 «Angelus» van r 
der Degroote Theophiel.

De scheepsjongen Demeye Cyriel is < 
het vaartu ig Z.93 «Julien-Virginie» ui 
gegleden en m et rechter hand op mes ge
vallen, waardoor het slachtoffer een

0.206 «M arcel» is aan boord gevallen, diepe snijwonde opgelopen heeft.

Hieuwpoorlse Visserijbeiangen

MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
Tongen grote 

3/4 f
bloktongen 
schone kleine 
kleine 

Tarbot grote 
middenslag 
kleine 

Griet
m iddenslag 
kleine 

Schol 
grote iek 
kleine iëk 
iek 3e slag 
p latjes 

Schelvis grote 
middenslag,, 
kleine 

Heek, grote
middenslag /<, 
kleine < . 

Rog
Rode poon 
Grauwe poon 
Kabeljauw  
Gullen
Hoze moii d h‘a m me
W ijt in g
Schar
Steenschol
Zeehaai
Hondshaai
Arend (P ieterm an )
Makreel
H or6makreel
Rode knorhaan
K eil rog
Zeekreeft
Schaat
Zeebaars
Lom
kongeraal
Leng
Schartong
V o lle  haring
IJ le  haring
Ilaringshaai
Steenholk
H eilbot
Koolv is
Steur
Zeew olf
Pollak
Zonnevis
Koningsvis

12-1 13-1
27.80-30.40
24.80-25,80
23.80-26,—  
23,— 26»—
22.80-26,—  
31,50-39,—  
15,— 23,—
8,50-13,—

7.20-12,80 
13,40-18,80 
12,70-17,40 
10,20-14,20
3.20- 4,80

5,— 12.—

14,50-17,20 
11,— 14,_

3.20- 6.60
2.20- 3,20

15-1 16-1 17-1 18-1
27,20-30,—  29.60-33,40 29,40-34,60 30,40-33,20
25.80-29,40 30(80-34,80 34,40-36,—  35,68-36,—
25,60-29,40 31,40-35,80 34,80-36,60 30,— 32,80
6,20-29,60 33,40-35,80 35,80-36.80 31.20-31,40

25,40-29,20 32,60-34,—  29,— 33,60 24,60-24,80
28,50-38,—  31,20-40,—  37,— 40,—  35,20-40,—
16,— 21,—  24,-27 ,60  23,— 34,—  22,— 27,50
9.— 15,—  14.— 18,40 19,40-22,—  15,50-16,50

V i s p r i j z e n  i e  G e n f

PER KGR. :
ZATERD AG  6 JA N U A R I 1951 :

Garnalen 51-56 fr.
Gepelde garnaal : 200-225 fr.

M AAN D AG  8 J A N U A R I 1951 :
Garnalen 52-56 fr.
Gepelde garnaal : 200-225 fr.

W OENSDAG 10 J A N U A R I 1951 :
Garnaal 56-60 fr.
Gepelde garnaal ; 200-225 fr.

DONDERDAG 11 J A N U A R I 1951 :
Garnaal 60-66 fr . ,
Gepelde garnaal : 200-225 fr.

VR IJD AG  12 JA N U A R I 1951 :
Tongen (4 in 1 kgr.) 40; bloktongen 40; u it

gesneden tarbot S5-60; schol 25; schelvis g ro 
te uitgesneden 35; rog  17; uitgesneden kabel
jauw 35-40; w ijt in g  12-15; kleine schar 15; ge
pelde haimlshaai 39; i jle  haring 10; uitgesne
den koolvis 20; stokvis 22; rode bonen 15; fo 
rel 65; gerookte sprot 30; verse paling 60; ge
rookte paling 125; garnalen 60; verse k ree f
ten 210; gerookte kreeften 220; gerookte zalm 
200: gerookte ton ijn  90 fr,

PER  STU K  :
Zalmbar-ng' gerookt 3; pekelharing 2,50; 

kippers (2 stuks) S; droge haringfile ts  5; ge 
bakken haring 2.50 fr.

—  TE KO O P : Stalen vissersvaartu ig, ge 
bouwd in 1945 en voorzien  van een m otor Ca- 
rels van 350 P K  van 194g m et vo lled ige  u it
rusting. P r ijs  4 m illioen frank. Schrijven  bur. 
blad nr 23. (23)

—  Stalen m otorvissersvaartuig gebouwd te 
V laardingen in 1931. 120 BRT. M otor Deutz. 
200 PK  van 1931. Voorwaarden bureel blad nr 
2. P r ijs  : 2.500.000 fr.

—  Twee stalen vissersvaartu igen, vo lled ig  
uitgerust, gebouwd in 1931, van 135 BT, 
voorzien  van een m otor Deutz van 240 P K  
van 1931 tegen zeer goede voorwaarden. Sch rij
ven bureel blad nr 17. (17)

— Stalen vissersvaartug gebouwd in 1948, BT 
156, voorzien  van een m otor Carels van 300 
P K  van 1949. Voorw . bur. blad nr 18. (18)
—  Stalen vissersvaartu ig gebouwd in 1935 
BT 125, voorzien  van een m otor Deutz van 240 
PK. Voorw . bur. blad nr 19. (19)

—  Stalen vissersvaartu ig met vo lled ige  uit
rusting. Gebouwd in 1936. BT 115. M otor Ca
rels 250 PK  van 1936. Voorw. bureel blad nr 
21•  ____________________ ( 21 )

NOG OVER DE WRAKTON AAN DE 
’ OEVER”

Door een afgevaardigde van de Con- 
actcommissie werd nogmaals bij het 

Waterschoutsambt aangedrongen opdat 
de wrakton op haar goede plaats zou te
ug gebracht worden. Zoals we vroeger 
neldden is deze boei, welke het gevaar
ijk wrak van een gezonken Hollandse 
^oot aanduidt, ruim 500 m. van zijn  
iuiste ligg ing weggedreven in  oostelijke 
ichting. Deze verdreven boei brengt dus 
oor alle vaartuigen het gevaar bij, hun 

op een misspoor te  leiden. Door het wa
terschoutsambt werd ten stelligste be- 
ioofd het nodige te doen om het gevaar
lijk  wrak terug aan te duiden, door de 
boei op haar juiste positie te leggen. Mo
gen we verhopen, dat deze nu zal voor
zien worden van een zwaardere steen en 
een langere ketting, gezien het reeds de 
tweede m aal is dat de wrakton op drift 
fiïaat!

HET GEVAAR VAN BLINDE 

WRAKKEN

Vrijdag 11. was de N.785 van Reder Is. 
Ghys op sprotvangst ter hoogte van 
Malo-les-Bains, toen plots het net vast
sloeg. Dat de zeebodem daar bezaaid ligt 
met wrakken voortkomende van de ont
ruim ing van Duinkerken 1940, weten 
onze sprotvissers reeds zeer goed. W ant 

van kostelijke sprotnetten zijn  er 
reeds de tol voor geweest. T ijdens het 
manoeuvreren om het net los te krijgen 
(h et was laag w ater) stootte plots het 
vaartu ig op het wrak zelf, wat de schroef 
tevens harde slagen gaf. H et’ vismate- 
riaal werd helemaal vernietigd boven ge
wonden en door de ebbestroom dreef het 
vaartu ig van boven het wrak weg. De 
schipper gelukte er in op eigen kracht de 
haven van Nieuwpoort aan te doen. Op 
de kulsbank stelde men een diepe gleuf 
vast in  de bodemplanken, en de bladen 
van de bronzen schroef waren dubbel 
geslagen. Nogmaals een voorbeeld van 
het bestendig gevaar, welke onze vaar
tuigen dagelijks oplopen, door n iet be
bakende «hoge» wrakken.

DE SPROTKONINC GEVANGEN

Verleden week werd een reuze-exem- 
plaar gevangen in de sprotsoort, name
lijk  17,5 cm. lang. H et record werd ver
beterd door de N.726 van J. Brackman, 
en wel m et een dikke centimeter lengte 
op de vorige aangebrachte. De lengte 
werd, zoals gewoonlijk, m et een mss- 
streep ingesneden op de staaltafel in 
onze vismijn. Zwartkijkers beweren, dat 
d it de oorzaak is van de vlucht der sprot- 
scholen, daar hun koning gevangen 
werd. Zou het waar zijn?

LUGUBERE VONDST...

Schipper M. M. vond in de vroege mor
genuren, in de Langestraat, een naar een 
portefeuille uitziend pakie. Aan boord, 
werd bij het lich t een nader toezicht ge
daan. De ogen werden w ijd  opengetrok
ken, daar het slechts een catalogus be
tro f van.... «Doodkisten». Daar de naam 
van de eigenaar er op vermeld stond, 
werd hem natuurlijk het verlorene te
ruggegeven. O f onze jeugdige schipper 
echter een bestelling gedaan heeft dur
ven we hem niet vragen! Hier paste ook 
de spreuk n iet: «De morgenstond heeft 
goud in de mond».

Nieuwbouwen Herstelling >
i

VAN

Houten Schepen
1

Ü !

Eugène VAN L00 1
en Zoon

WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
!
i (48) J

WINSLOW
waarborgt een zui
vere en doelmatige 
smering...

W INSLOW
schakelt alle scha
delijke stoffen uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn  

smerende eigen
schappen...

WINSLOW
verhindert vroegtij
dige sleet en be
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...

W INSLOW
QUE- 6 « U O U T fIL T EH S
geleverd en geplaatst door : 
CHANTIERS et ARMEMENT

SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende

Is hef bouwen van grote Treilers 

gewenst en gewettigd ?
(V ervo lg  van blz. 1) singen van zijn  departem ent ter verant

woording wordt geroepen, va lt te begrij
pen.

Dat hij de in terpe llan te» van antwoord 
zal dienen en zal beletten dat onze vis
serij geruïneerd zou worden, daar zijn 
we overtuigd van, want én zijn  kabinet
chef én hij zelf, hebben de visserij se
dert een jaar te grote diensten bewezen 
opdat ze thans in één pennetrek het 
vruchtbaar werk zouden te niet doen.

« ’t En mag en ’t en zal, omdat het een 
der «grootste» schandalen zou daarstel- 
len, welke we gekend hebben, de ruïne 

Dat de m inister voor de zware vergis- van veel kleine mensen voltrekkend».

Dat het Zeewezen welke zich gedwars
boomd ziet in zijn  plannen om slechts 
één rederij te dienen, ten nadele van al 
de anderen, d it niet w il zien, is een be
w ijs dat het in werkelijkheid het alge
meen belang n iet dient.

En dat is aan niemand buiten het Zee
wezen ontgaan.

DE MINISTER WORDT 
GEÏNTERPELLEERD

Na het verschijnen van de 

Belgisch-Nederlandse Visserijalmanak voor 1951
De ene is uitgegeven door de Neder

landse zeevaartinspectie en de andere 
getekend door de heer P. Wessels, thans 
directeur van de Ibissehool.

Deze kaart geeft al de zeevaartkundige

; m m

nde i

8.50-13.20 7,50-11,50 8,30-13,20 11,20

WEEK VAN 4 TOT 10 JANUARI 1951

 ̂ i Beschikbaar: 1.417.000 kgr teg. 1.047.400
ie’iö'ïs —  15— 1880 îl’sé îi’io î^as'îî’in v gr Vorige week' Matise aanvoer, de ver- 16,20 18, 15, 18.80 11,80-18,60 12,20-17,40 ; koop wordt iets levendiger, vooral bij het

einde van de week. Er werden prijs-

AANVOER VAN DONDERDAG

12,— 15,- 
4,80- 7,—

14,20-17,40 
7,20- 8,—

13,90-16,40 
6,80- 8,—

10,— 15,—  
5,80- 7,80

11,40-14,—  13,40-14,—
22,— ---------
17,—  15,—

21,— 30,—  
14,— 17,50

6,60-14,20 7,40-14,—  7,80-15,40 10,20

4,—  7.80 8.80 
15,30-18,20 20,40-25,80 
6.60-16,—  14,----18,60

16.50-24,80 
4.80- 8.80 
4.30- 9,—  
8,— 18,70 
8.50- 9,70 
6,—  9,—  

31,—

9,40 16,—
18,40-25,—  16,—  
11,80-18,— —  

16,— 25,—  20,— 28,—  
8,80-12,20 9,80-13,20 
6,20- 6,80 7,40- 7,80 

13,— 16,80 18,—
8,50-17,70 9,— 11,70 
---------  9,----10,70

4,50- 9,40 
9 ,- 1 0 ,—

26,-

10,40-15,00 13,60-17,—  ---------
7,40-16,50 8,40-17,70 12,20-19,20

15,40 8,80-16,-

6.50- 8,—  9,— 10,—  
6,40- 9,40 10,—

12,— 13,—  12,----12,60

9,----11,80
12,40-14,40

2,90-3,30 3,30- 4,10 3,80- 4,40 3,10- 4,80 4,90- 6,—

3,40 3,80- 5,20 7,20- 7,80 6,60- 8,-

5.80- 8,—  10.80 17,—

6,----16,—  14,— 17,—  14,60-17,60

••/SB&iTrwK'

schommelingen genoteerd in beide rich
tingen.

Zeevis: 1.221.200 kgr teg. 985.800 kgr.
Zoetwater: 25.600 teg. 6.750 kgr
Mosselen en
schaaldieren: 67.750 kgr teg. 55.700 kgr.
Wulk: 450 kgr teg. 1100 kgr.

VRIJDAG 12 JANUARI 1951
Levendige m arkt en beperkte aanvoer 

om reden van het slechte weder. Bereikt 
ongeveer 216 ton tegen 238 ton donder
dag en 299 ton vorige vrijdag. De stijg ing 
der vorige dagen houdt aan. Ze is zeer 
uitgesproken op volgende soorten: tong, 
zeebrasem, scharretje.

OVERWEGENDE SOORTEN: W ijting, 
haring, zeezalm, rog.

ST IJG IN G  VOOR: Scharretje, zeezalm, 
zeepaling, zeebrasem, tongschar, rog, 
rogvleugels, knorhaan, robaard, tong.

D A LIN G  voor: haring.
F R IG O ’S: 8 tot 10 ton.

AANVOER:

Per schip: 216 ton; grossisten: 17 ton . ,

Aanvoer der schepen:
Per spoor: Noord: 70 ton
W est Batignolles: 8 ton
West Vaugirard: 39 ton
Zuid West: 7 ton
Per baan: 92 ton

Totaa l: ' 216 ton

ZEEVIS: 
ZO ETW ATER: 
MOSSELEN EN 
SCHAALDIEREN: 
W U LK :

219.150 kgr 
1.500 kgr

17.650 kgr 
300 kgr

238.600 kgr 
53.000 kgr waarvan 17.100

Totaal:
F R IG O ’S: 

kgrjzeevis«.. P!aq 
INVO ER: 32.150 kgr waarvan:

zeevis: 26.100 kgr 
zoetwater: 450 kgr 
mosselen: 5.250 kgr 

schaaldieren; 350 kgr

DE PRIJZEN

Snoek 300 430 370
Garnaal 400 500 450
Bevr. visfilets 100 185 150
K ree ft 750 850 800
Zeezalm 50 14Ó 110
Vlasw ijting 200 240 220
Tongschar 100 230 200
Bevr. Zeeduivel 120 300 250
Verse Zalm 600 900 750
Bevr. Zalm 450 850 600
Tong 300 430 370
Zalm forel 400 600 500

Dit werk lig t thans voor ons en geeft 
ons gelegenheid vast te stellen m et hoe
veel bezorgdheid de uitgever, de heer 
Vandenberghe Prosper, d it werk heeft
tot stand gebracht, zodat van d it jaar ___  „  __________________________
af, de vroegere Nederlandse visserij al- gegevens weer” van aan Kaap Gris Nez ïn 
manak verdwenen is en de plaats hee ft Frankrijk  to t aan Vlissingen. Zij wordt 
moeten ruimen voor deze Belgisch— Ne- gebruikt door alle loodsen de Noordzee 
derlandse almanak, welke zowel op de bevarend en is bijgewerkt tot 1 Decem- 
Nederlandse als de Belgische vissers- ber 1950.
vaartuigen a.s kostbare gids dienst doet. belangrijk  werk dat meer dan 600

Ook dit jaar bevat dit werk twee prach- blz. beslaat, bevat ta lrijke zeevaartkun- 
tige zeekaarten. dige gegevèns, nuttige wenken over de

nieuwste instrumenten, de bebakening, 
de wrakken, seinen, radiofonle, weerbe
richten, seinen, sociale- en handelsaan
gelegenheden. Daarenboven komt er een 
volledige lijs t in voor van alle Neder
landse en Belgische koopvaardij- en vis
sersvaartuigen m et al hun kenmerken.

Tenslotte is er een nieuwe lijst in aan
gebracht van alle vishandelaars welke 
ter vism ijnen van Oostende, Zeebrugge 
en Nieuwpoort hun visserijproducten 
aankopen, alsook die van viskonservenfa- 
brieken, in leggërijen  en rokerijen van 
België.

Scheepvaartbeweging
MAAND DECEMBER 1950

IN G E V AR E N
(1 ) : Aantal schepen;

Staatspaketboten 
Belgische staatsschepen 
Vreemde
Koopvaardijschepen
Vissersvaartuigen
Yachten

T O T A A L

U ITG E V AR E N
(1 ) : Aantal schepen;

Staatspaketboten 
Belgische staatsschepen 
Vreem de
Koopvaardijschepen
Vissersvaartuigen
Yachten

T O TA A L

( 2 ) Tonnemaat.
(1) (2) 
62 127282 
43 4921

30 11707
1281 ------

2 --------
1418 143910

(2) ; Tonnemaat.
(1 )
62
43

(2)
127262

3087

31
1312

12012

1450 142361

Redt een

MENSENLEVEN 

door een weinig van uw 

BLOED TE GEVEN !

I N V O E R S T A T I S T I E K

STAND VAN DE VISINVOER TOT 11-1-51
Er werd ingevoerd uit :
Nederland : , 9.263 kgr 
Denemarken •§ «< 28.230 kgr 
Noorwegëiï'*: * v  *6:312 Kg*
E ngeland : 1Q.39S k g f ; _  r

Nieuwe Zeekaarten voor de 

Belgische Kust 

tot 1 December bijgewerkt
Zopas is een nieuwe zeekaart versche

nen voor het varen langs de Belgische 
kust.

Deze kaart loopt van Kaap  Gris Nez 
tot V lissingen en bevat alle gegevens van 
nutte om het even welke visser toe te la 
ten onze kust ve ilig  te bevaren. Deze 
kaarten z ijn  bij gewerkt to t 1 December 
1950 en zijn  uitsluitend in de boekhandel 
t£ v e j^ i jg e n  bij

D it werk, de twee zêekaarten inbegre
pen, «kost slechts 150 fr. en kan ver
kregen worden mits storting van dit be
drag op postcheck nr 41.89.87 van» «Het 
Nieuw V isserijb lad», Vindictivelaan, 22 
Oostende.

WAAR IS DIT WERK NOG
VERKRIJGBAAR IN BELGIE

Noordzee Boekhandel, Vindictivelaan, 
22, Oostende.

Hand in Hand, Vindictivelaan, 20, 
Oostende.

Hand in Hand, Vismijn, Zeebrugge.
O.V.A. (Ver. V isafslag) Vismijn Oost

ende.
Dobbelaere, Nieuwpoort.
C. Devos, Heist.
Internat. Boekhandel, Thomas Vanloo- 

straat, Opex, Oostende.

HOOGWATERBOEKJES 1951

z ijn  bij dezelfde adressen 
aangeduid, verkrijgbaar.

hierboven

IN NEDERLAND
V. van Toor, Oosthavenkade, 89, 
V laardingen:
Boekhandel A. Boendermaker, Koning- 
dwarsstraat, 12, Den Helder;
F irm a J. van Beelen, Middenhayenstr. 
66-70, IJmuiden;
Agentuur en Handelsmaatschappij, 
IJmuiden;
IJmuiden Stores, IJmuiden;
Jac. van Laar «De Kleine Stores», 
IJmuiden;
F irm a Wed. J. v. d. Toorn zn. Dr. Le- 
lykade 192-194, Schevenlngen.



HET NIEUW VISSERIJBLAD
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Vrijdag, 19 Januari 1951

N I E U W S  V A N  O V E R  D E  G R E N Z E N

VISSER IJM BEUW S UIT FRA N KR IJK
SCHADE AAN VAARTUIG VAN 

BRETOENSE VLOOT
Vóór de haven van Duinkerke is heb 

kustvissersvaartuig «Ange de M iséricor
de» plots stuurloos geworden. Het vaar
tuig moest door een andere kustvaarder 
«Mousse B iham » in de haven gesleept 
worden. In  het droogdok gebracht kon 
vastgesteld worden dat een blad van de 
schroef was verloren, terw ijl de stuurin
richting eveneens diende nagezien te 
worden.

FRANSE VISSERS ONTVANGEN 
GELUKWENSEN VAN BELGISCH 

HOOFDWATERSCHOUT DER KUST
We gaven verleden week op deze blad

zijde een kort relaas over de wijze, waar
op de vissers van Grevelingen hun beste 
krachten hebben samengebundeld om 
het aldaar gezonken Belgisch vissers
vaartuig «G eorgette » weer vlot te k rij
gen. Deze moedige zeelieden zijn  in hun 
poging geslaagd.

De heer Hoofdwaterschout der Kust 
van België heeft een brief van erkente
lijkheid gericht aan de heer Le Bellego, 
Chef van de M aritim e Diensten te Gre
velingen, waarin de Belgische vissers hun 
dank betuigen aan hun Franse collega ’s.

De bemanning van volgende vaartu i
gen hebben aan de reddingswerken deel
genomen: «Rien-sans-Mal», «Claude-Ber- 
nard», «Jozef-Roger», «Ronny I I »  en «M a- 
rie-Madeleine».

VERDIENSTELIJK MAN 
ONDERSCHEIDEN

De heer Gourdin Gabriël werd tot rid
der benoemd in de M aritiem e Orde. Se
dert ta lrijke jaren bekleedt de heer Gour
din de post van Voorzitter van het lo
kaal Comité der Zeelieden ter Visserij, 
waar h ij bijzonder streefde naar de meer
dere beoefening van de zeevisserij op de 
kusten van Noord-Frans-Vlaanderen.

ERG ONGEVAL OP VAARTUIG VAN 
DIEPPE

Het vaartu ig «Jean-Cuissard» la? in 
het dok ten einde de laatste toebereidse
len te maken voor de eerste reis volgen
de week. Twee arbeiders van de «A teliers 
et Chantiers de la M anche» verwarm den 
op een klein vuurtje enkele liters vernis, 
toen plots dit laatste vuur vatte en zich 
dadelijk in  de om geving verspreidde. De 
loodgieter, die zich in de onm iddellijke 
nabijheid bevond en de brand niet tijd ig  
had opgemerkt, liep erge verwondingen 
op en moest ter verdere verp leging naar 
een hospitaal worden overgebracht. Ge
lukkig baart zijn  toestand geen zorgen.

TE BOULOGNE LIGGEN 
22 VAARTUIGEN STIL

Het haringseizoen is nog niet ten einde 
en reeds liggen 22 vaartuigen aan de 
kaaien te Boulogne, wat niet belet dafc de 
invoer grotere afm etingen neemt.

De toestand van de Franse visserij is 
. QB Jziçhzelf -al a ie t rooskleurig. De klein

handelsprijzen stijgen, terw ijl er eerder 
een baisse op de m arkt van visserijpro
ducten is vast te stellen.

Thans vernemen de reders, dat de toe
lage van 1000 fr. per ton kolen werd a f
geschaft sedert 1 Januari 1951. Deze 
maatregel zal als gevolg hebben, dat vele 
kolenbranders een tijd je, om niet te zeg
gen defin itie f, uit de vaart zullen moeten 
genomen worden. Voor vele ondernem in
gen wordt de uitbating van het bedrijf 
niet meer dragelijk.

Ter gelegenheid van zijn  bezoek aan 
Boulogne zal de heer Deferre, M inister 
van Koopvaardij en Visserij, op de hoog
te gebracht worden van de huidige toe
stand in het V isserijbedrijf. Men hoopt 
dat de m inister aan de Regering voor
stellen zal doen opdat het bedrijf voor 
verder onheil, voortkomende uit onecono
mische besluiten, zou gespaard blijven.

SCHEEPSKOK LOOPT ERGE 
BRANDWONDEN OP AAN 

BEIDE BENEN
Gedurende de visserij is de scheeps

kok Fernand Briard, van het vaartuig 
«Charles» het slachtoffer geworden van 
een ongeval, dat voor hem verm oedelijk 
ernstige gevolgen zal hebben. Toen hij 
zijn hut verliet, is Briard over een ketel 
kokende olie gevallen. Het ziedende vocht 
stroomde over de beide benen van het 
slachtoffer. D e„sch ipper besloot terug 
haar de haven "té varen, waar Briard 
aanstonds naar een gasthuis werd over
gebracht.

VISSERSVAARTUIG VAN 
EICENAAR VERANDERD

Uit Boulogne wordt gemeld dat het 
vissersvaartuig «G énéral Aupick» van de 
rederij Comptoir Talleux van G revelin 
gen, thans eigendom wordt van de re
derij «Pêcheries Delp ierre» van Boulogne.

MR PLEVEN KOMT NAAR FECAMP
Op 4 Februari za! M inister-President 

Pléven naar Fécamp komen om het voor
zitterschap waar te nemen van het feest

comité, dat werd opgericht ter gelegen
heid van het vissersfeest.

Ta lrijke personaliteiten uit de m ari
tieme wereld zullen aan deze plechtighe
den deelnemen. De Nationale Radio Om
roep zal aan deze gebeurtenis een b ij
zondere reportage wijden.

WETSVOORSTEL TOT W IJZIGING  
DER KAAIRECHTEN INGEDIEND
In  het «Journal O ffice » werd een wets

voorstel gepubliceerd uitgaande van de 
heçr Pierre Courant, Burgemeester van 
‘Ce Havre, L id  van de Nationale Verga
dering, tot w ijz ig ing van de kaairechten.

DE EERSTE STATISTIEKEN VAN HET 
JAAR 1950

Thans bereiken ons de eerste cijfers 
over de bedrijvigheid  van de vissersvlo
ten in  Frankrijk. De opbrengst van de 
v loot van Concarneau bedroeg in het 
jaar 1950 als volgt:

Gewicht: 16.654.025 kgr.
Bedrag: 1.112.431.123 fr. De cijfers voor

1948 en 1949 waren rescpectievelijk: Ge
w icht: 16 m illioen kgr. en 1 m illiard 134 
m illioen fr. enerzijds en 15 m illioen kgr 
en 1 m illiard 122 m illioen anderzijds.

ZEELEEUW GEVANCEN
De schipper René Marree en de beman

n ing van het vissersvaartuig «Cœur Vo
lan t» hebben in de haven van Concar
neau ee.n zeeleeuw binnengebracht, die 
zij op 4#, . visserijgronden «De Grote 
T on g » hadden gevangen.

Het dier had het vaartu ig gedurende 
een h a lf 'uur gevolgd en de bemanning 
was er ten slotte ingeslaagd het beest 
levend te vangen met behulp van een 
haak.

H et beest was gedurende een hele tijd  
een attraktie in de haven. De bemanning 
had da zeeleeuw in de reddingsboot, ha lf 
gevuld m et water, tentoongesteld. Voor 
zijn  avondm aal kreeg het enkele harin
gen en w ijtingen.

Tenslotte werd de zeeleeuw verkocht 
voor de prijs van 6000 fr. om naar Parijs 
gebracht te worden, waar het dier nog 
eens aan de ogen van andere kijklusti- 
gen zal tentoongesteld worden.

KAART VAN 
VISXOPER-UITVOERDER VEREIST
M et ingang van 1 M aart as. zal iedere 

visverkoper-exporteur verp lich t worden 
drager te zijn  van een kaart in deze hoe
danigheid. De a flevering van dergelijke 
kaart geschiedt kosteloos, wanneer deze 
u itreiking geschiedt vóór de datum van 
het in voege treden van het besluit d.i. 
1 M aart 1951. Kaarten , die nadien moe
ten worden afgeleverd aan viskopers, 
zullen door deze laatste moeten betaald 
worden tegen de prijs van 4000 fr. Er 
dient h ieruit niet te worden verstaan 
dat de prijs van deze beroepskaart 4000 
fr. bedraagt, doch veeleer dat de nala
tige viskoper beboet wordt met boven
genoemde som.

DOOR SLAG VAN KABEL AAN 
HET HOOFD GEKWETST

Terugkerend van de visserij werd de 
47-jarige matroos Cado Jozef, op het vis
sersvaartuig «Père Faro» van de vloot 
van Lorient, door oprollende kabel aan 
het hoofd geraakt. Het slachtoffer ver
loor veel bloed, doch ter plaatse kon een 
beste verzorging gegeven worden, zodat de

Wetenswaardig
heden 

u\\ Indonesië
WIST U....

dat het garen aankoopprogramma van 
de Onderafdeling Binnenvisserij voor het 
jaar 1950 bedroeg 410.000 kgr Nëd. katoen 
visserijgarens in diverse nummers?

Dat door een eenvoudige berekening is 
vastgesteld dat de totale lengte van dit 
garen 2.523.385 kilom eter bedraagt? Aan
gezien de grootste omtrek van de aarde
40.000 km bedraagt, kunnen we als we 
al d it garen aan elkaar knopen, ruim 63 
m aal de gehele aardbol omspannen.

W anneer de gehele bevolking van Indo
nesië voldoende vis zou consumeren ge
baseerd opr&OHkgr per hoofd en per jaar, 
dan bedraagt de jaarlijkse behoefte
1.400.000.000 kgr. Aannemende, dat het 
gem iddeld gew icht van één gevangen vis 
200 gram bedraagt, dan zijn  dit dus
7.000.000.000 stuks vissen. W anneer we 
deze vissen zouden ophangen aan de bo
venbedoelde lijn  van 2.523.385.000 meter 
lengte, dan hangt er op elke 35.7 centi
m eter één vis. W anneer het garen dus 63 
m aal om de aarde gespannen is waarbij 
aan d it garen om de 35.7 centim eter een 
vis hangt, betekent dit dus dat er op 
elke halve centim eter van de aardeom- 
trek een vis hangt. H et is dus een heel 
gedrang.

gekwetste matroos op eigen krachten kon 
huiswaarts keren. De schipper vermeldde 
dit voorval in het scheepsregister.

DE MINISTER VAN KOOPVAARDI| 
TE BORDEAUX

De heer Deferre, M inister van K oop
vaardij, heeft op 4 Januari een o ffic iee l 
bezoek gebracht aan de stad Bordeaux. 
H ij bezocht er de haveninstellingen en 
de scheepswerven. A fgevaard igden  van 
de Zeelieden ter Koopvaardij en Visserij, 
alsmede van de Scheepsbedrijven en 
Dokwerkers werden door de M inister ont
vangen. H ij aanhoorde met de meestè 
welw illendheid hun voorstellen en.... 
eisen!

Nieuwe werkwijze om 
zeewater ie 
distilleren

XXX

In  Zweden worden proeven gedaan m et 
een eenvoudig stelsel om zeewater in 
drinkwater te veranderen. De methode 
steunt op de vaststelling, dat bij een 
druk van 300 atm osferen een kleine hoe
veelheid brandstof volstaat om een aan
zienlijke hoeveelheid zeewater te distille
ren.

De verhouding bedraagt ongeveer 1 .li
ter brandstof voor 1 ton zeewater. Bij 
d it procédé worden zout en kalk vrijw el 
geheel uit het water verwijderd.

D U I T S L A N D
HET BINNENLOPEN VAN DUiTSE 
VISSERSVAARTUIGEN IN NOORSE 

HAVENS 
EEN REGELING IN HET 

VOORUITZICHT
Een D uitsejafvaardiging, samengesteld 

uit Dr. Meseck, van het Duitse Bondsmi- 
nisterie, en reder Bösch als vakkundig 
adviseur, bracht een bezoek aan Oslo 
om besprekingen te voeren m et een 
Noorse delegatie.

E t stonden .verschallende; punten op 
het program m a betreffende het Noors- 
Duits handelsverdrag.

De Noren verklaarden zich bereid aan 
de Duitse vissersvaartuigen, die een 
Noorse haven binnenlopen, dezelfde 
rechten toe te kennen als die van de 
andere landen. Het gaat h ier over het 
bunkeren van kolen en drijfsto f, het op
doen van proviand, het laten uitvoeren 
van reparaties, het vragen van loodsen 
en het aan wal gaan van de bemannin
gen. De Noorse delegatie bracht aan 
haar Duitse gasten ter kennis, dat reeds 
sedert September 1950 een regeling ge
tro ffen  werd voor het binnenlopen van 
buitenlandse vissersvaartuigen in Noorse 
havens. Deze regeling zal ook in haar ge
heel in acht genomen worden voor 
Duitse vissersvaartuigen.

Het voornaamste h ierbij is, dat bui
tenlandse vaartu igen onder normale om
standigheden slechts de havens kunnen 
aandoen bij de terugreis van de vang- 
gronden. Het binnenlopen gedurende de 
heenreis zal alleen dan toegelaten wor
den, als de reis door averij o f stormen 
onderbroken moet worden.

Van Duitse zijde drong men aan, om 
aan Duitse vissersvaartuigen de toela
ting te verlenen zowel tijdens de heen- 
als tijdens de terugreis i.is te mogen la
den in de Noordnoorse havens. Daarvoor 
schijnen de Noorse afgevaardigden wel 
te vinden.

Het toepassen van de bepalingen voor 
buitenlandse vissersvaartuigen op dê' 
Duitse eenheden werd a fhankelijk  ge
maakt van .een verdrag tussen Noorwe
gen en de Duitse bondsregering tot re
geling van de m ogelijke schade, aange
richt door Duitse vissers, aan de vistui
gen van hun Noorse collega ’s.

WORDEN DE TOUWTJES IN DE 
TOEKOMST VASTER GEHOUDEN ?
Alles w ijst erop, dat het nieuwe jaar 

velerlei nieuwe m aatregelen zal brengen 
in de visserij. De reeds veelbesproken vis- 
serijwet kom t weer ter sprake, overheid 
en productie zijn  het eens dat het no
dig is m et overleg te handelen, in ver
band m et de politieke toestand, zoals 
deze in het binnen- en buitenland evo
lueert. Misschien brengt de toekomst een 
soort staatsinvoer- en voorraadskamer, 
zoals ze in voege is bij de graangewas
sen. Als men dan verder ziet dat de staat 
ook in de vleesnijverheid ingrijp t door 
het bevriezen en inblikken, het aanleg
gen van een stock voor Berlijn, dan ne
men de vooruitzichten een vastere vorm 
aan, dat w ij ook in de visserij een ana
loge ontw ikkeling gaan krijgen.

In  dit verband dient ook een neiging 
tot» prijsstabilisatie. aangestipt. De kust- 
groothandel begroet alle m aatregelen der 
vloot, die door het verkiezen der m arkt
dagen, door betere sortering en door het 
groter gebruik van kisten de reder de 
m ogelijkheid geeft op konstante prijzen  te 
rekenen. De kust w il verder, door het ver
spreiden van de m inimumprijzen-ge- 
dachte o f door het in het leven roepen 
van een wekelijkse prijsspiegel, ook in 
het binnenland een prijsstabiliteit ver
krijgen, die het ingrijpen van hogerhand 
vanzelfsprekend zou uitschakelen.

Alles bij mekaar genomen w int de me
n ing veld, dat het komende jaar een 
vaarwel zal betekenen aan het onbe
grensde liberale principe inzake de vis- 
verzorgirg.

MODERNE WEEGSCHALEN, 
EEN EERSTE NOODZAKELIJKHEID 

IN HET BEDRIJF
In  de dagelijkse omgang tussen ver

koper en kliënt speelt de weegschaal een 
grote’ rol. De weegschaal is inderdaad 
een soort scheidsrechter, die aan de 
klant de waar toew ijst waarop hij recht 
heeft. Voor een vooruitziend zakenman 
is het aldus een noodzakelijkheid zijn  
bedrijf m et het allermodernste weegap- 
paraat te voorzien. Zij alleen voldoen 
aan de eisen van juistheid en snelheid.

Veel- gebruikt worden heden ten dage 
de «snelweegschalen» m et automatische 
gewichtsinrichtingen. Bij deze verva lt 
het gebruik van gewichten. T o t 500 of 
1000 gram wordt volled ig automatisch ge
wogen. Door het bedienen van een scha
kelaar wordt dit gew icht uitgebreid tot 
de maximumlast. Door deze methode 
wordt een op- of afzetten  van gewichten 
in het binnenste van de weegschaal be
reikt. Zo va lt dan het bewaren, naijken 
en vervuilen van gewichten volledig weg. 
De gewichten in het binnenste van de 
sehaal kunnen n iet verslijten, zijn  ook 
vrij van alle andere invloeden. Zo b lij
ven zij intakt. Het gebruik van onjuiste 
gewic,hten is aldus uit den boze.

Onnodig te vertellen, dat het bouwen 
van dergelijke toestellen een precisie
werk is, dat steeds door m eetapparaten 
gekontroleerd wordt. Het komt er op aan 
voor deze schalen slechts het beste ma
teriaal te gebruiken. Naar wens van de 
klant worden ze vervaardigd met een 
platte plaat, een uitgeholde o f wel met 
een bolvormige. Een prijsschaal, aange
bracht op de schaal, zorgt voor het uit- 
blijven van rekenbewerkingen uit het 
hoofd.

Daarenboven bestaan volledig automa
tische weegschalen, waarvan de wijzers 
meermaals ronddraaien. D it kan bij een 
m axim um gewicht van 2 1/2 kgr leiden 
tot het lezen van een tiende van een 
gram.

Bij dit alles wordt b ijzondere . waarde 
gehecht aan het zuivere en aangename 
uitzicht van de toestellen. Zij zijn  aldus 
n iet alleen doelmatig, maar versieren, 
daarbij de winkel.

KULTUURFILMEN  
OVER DE VISSERIJ

Visserij film en zijn  geen nieuwigheid. 
Voor de oorlog, zowel als na de oorlog 
werd de visserij op de film  vastgelegd.

Toch verdient een in itia tie f van de vis
serij zelf onze aandacht. Opdracht werd 
gegeven tot het opnemen van twee kul- 
tuurfilmen. Sinds September jl. wordt 
aan het uitvoeren van deze opdracht ge
werkt. Regisseur en kameraman hebben 
in  de herfst twee reizen m eegemaakt 
naar de Doggersbank en naar IJsland. 
Hun mooie opnamen werden intussen 
aangevuld door beelden van  het lossen, 
de verkoop en uit het bedrijf. Voor twee 

'kultuurfilmen, die elk 400 m. lang zul
len zijn  en samen met speelfilm en zul
len afgerold worden, is m ateriaal in 
overvloed voorhanden.

Men streeft naar kultuurfilmen en 
laat reine propagandafilm en vallen. De 
Duitse commissie voor vispropaganda w il 
aldus op indirekte w ijze de liefde voor 
de vis bij het publiek opwekken. Daarbij 
komt dat voor goede kultuurfilmen ver
m indering van belasting bekomen wordt.

De eerste film  zal een hooglied van 
h et zeemanschap 'worden, een ballade 
van de visvangst. Het e ffek t lig t in de 
reaktie van het publiek: K ijk , zo zwaar 
is het de vis te vangen! Laten  w ij er dus 
achting en lie fde voor hebben! En ver
der: de zee geeft zoveel lekkernijen en 
deze worden zo zorgvudig behandeld!

Zal deze eerste band dus meer het ge
moed van de toeschouwer bewerken, dan 
wordt de tweede technisch-realistisch. 
H ier zal men de gang van de vis op het 
land kunnen volgen en vooral het werk 
van de konservenindustrie kunnen gade
slaan. M ogelijkheden om mooie opnamen 
te verwezenlijken zijn  er genoeg...

De buitenopnamen zijn  reeds klaar en 
alle ogen zijn  gericht op de nieuwe ve
dette, die haar versch ijn ing zal doen op 
het w itte doek: de nieuwe «s te r »: HA
R ING .
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ONGEVALLEN AAN BOORD VAN 
VISSERSSCHEPEN

Twee ongevallen, die beide, betrekke
lijk  althans, goed afliepen,- doch die wel 
’t verm elden waard zijn. grepen deze 
week plaats. Aan boord van de J.E.22, 
eigenaars Gebroeders . Born, kwam door 
een fout in de lier (o f  door verkeerde 
stand?) een draad verkeerd te lopen, met 
als gevolg dat de mast neerplofte. Al zijn  
de masten op de motorkotters niet zo 
lang en zwaar als vroeger op de zeilsche
pen, toch was deze mast nog lang ge
noeg om de stuurhut te tre ffen  en zwaar 
genoeg om deze geheel te vernielen. De 
daar aanwezige instrumenten, waaronder 
mede het kompas, werden verbrijzeld.

Tweede ongeval was van anderen aard. 
doch niet m inder gevaarlijk. Op de Y241, 
eigenaar M. Vlaming, zou men het anker 
te water werpen. De knecht, wellicht niet 
alle kansen berekenende, lette er n iet op 
dat het vanzelf nogal zware anker aan 
z ’n jas vasthaakte, ’t geen tot gevolg had 
dat niet alleen ’t anker, doch ook de man 
mëe over boord en in ’t water terecht 
kwam, doch met dat verschil dat ’t an
ker zonk op de grond, doch de man zo
lang drijvende bleef dat zijn  kameraden 
de kans kregen hem heelhuids aan boord 
."te krijgen. U it ervaring weten we dat het 
uitwerpen van ankers van de tegenwoor
dige zwaarte, een bepaalde routine en 
zeer grote oplettendheid vereist, w il het 
manoeuvre goed verlopen. Jn betrekking 
hiermee kan worden opgemerkt dat zo
genaamde klipankers, ankers zonder 
stok, veel gemak en meer veiligheid bie
den omdat die geheel binnen kunnen 
worden gehaald -en dus n iet behoeven 
aan-teoord te worden gelegd en bij anke
ren niet weer over boord behoeven te 
worden gezet. Met nogal wat materiële 
schade in het eerste en de schrik en een 
nat pak (om  deze tijd  van ’t jaar vast 
n iet aangenaam !) in het tweede geval, 
liepen dus deze beide voorvallen af.

D'ê OESTERVERZEND1NG IN DE 
MAAND DECEMBER 1950

In  totaal werden verzonden: 4.300.287. 
waarvan naar Nederland: 358.166, naar 
België: 3.667.717, naar Duitsland: 187.242, 
naar Engeland: 46.000 en naar «diverse 
landen» samen: 40.562.

Verleden jaar December werden in to 
taa l verzonden: 5.345.400. Een nadelig 
verschil dus van ruim een m illioen stuks. 
Ook de maand November ga f heel wat 
m inder verzending dan vorig jaar en wel 
ruim 600.000 stuks m inder dan in No
vem ber 1949. Volgens de cijfers, die we 
ontlenen aan ons plaatselijk blad, gin
gen in 1950 van begin seizoen (van  15 Au
gustus) tot 31 December nog geen 10 m il
lioen weg maar in  ’t zelfde tijdvak van
1949 ruim 11 1/2 millioen. Een nadelig 
verschil dus van ruim 1 1/2 millioen. Dat 
dit verschil zonder enige oorzaak ont
stond is vanzelf uitgesloten. «Ieder waar
om heeft een daarom » zegt men hier. En 
worden dan ook verschillende oorzaken 
en/of m ogelijke oorzaken genoemd. 
Eigenaardig (op zijn  zachtst) vinden wij 
het evenwel, dat de hoge en nogeens ver
hoogde prijzen  hierop niet. a ls van in
vloed worden genoemd; JSfetgesns, we vin- 
sen dit wel opm erkelijk! . Doch- als men 
de beschouwingen leest, die over déze 
kwestie in het zoeven genoemde blad 
verschijnen, lig t het beslist niet in de
zelfde lijn  om de aandacht te vestigen 
op de hoge (ons inziens) te hoge p r ij
zen. Men zegt wel dat België, hoewel 
het onze grootste afnem er bleef, toch
300.000 stuks achterbleef bij verleden 
jaar. «H oogstwaarsch ijn lijk  een gevolg 
van Deense im port van zes nullen, die 
Nederland niet genoeg (le t w e l!) kon le
veren». Zoals we reeds eerder schreven 
zou het een koud kunstje zijn  er achter 
te komen in hoever de Deense invloed 
gaat. ’ ’t Zou toch geen heksentoer zijn
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om te weten te komen hoeveel zes nullen 
van hieruit m inder werden verzonden 
dan verleden jaar. W anneer komen we 
dit eens aan de weet? Duitsland, zo le
zen we verder, viel tegen, tengevolge van 
de bekende betalings-moeilijkheden. Als 
die verleden jaar niet bestonden of niet 
zo m oeilijk waren als nu, zou dit wat 
Duitsland belangt wel wat kunnen zeg
gen. Voor de sterke achteruitgang die 
Engeland te zien geeft (verleden jaar
1.150.000, nu nog geen vierde deel van dit 
g e ta l!) merkt men op dat het zacht aan 
tijd  zal worden een open markt, m et an
dere woorden een vrije  verzending zon
der contingentering of wat dies meer 
zij, te nemen. (W il men dit van hieruit 
n iet o f is men er in Engeland tegen ge
kant?). Men verwacht daarvan een be
tere verzending omdat Zeeuwse kwekers 
van verschillende handelaars uit Enge
land. die buiten de combinatie vallen, 
vraag krijgen naar Zeeuwse oesters. Dat 
een vrije markt, altijd  w illiger is dan een 
«gele ide», staat vanzelf buiten k ijf. maar 
dan is het verre van zeker o f de prijzen 
niet zullen dalen o f hoog blijven. Beide 
samen, veel verzenden aan hoge prijzen, 
zal wel niet te zien komen. Onze indruk 
is dat vooral met heel wat ruimere aan
was van oesters in  zicht, m eer gezocht 
wordt naar meer of groter afzetgebied., 
dan zich er op in te stellen de oesters 
wat goedkoper aan te kunnen bieden aan 
de oude bestaande en bereikbare klan
ten. ’t Verkrijgen van meer afzetgebied 
is mogeli.jk theoretisch te beredeneren, 
maar tot praktische resultaten komen is 
nog iets anders, ’t Is daarom dat we nog
maals onze mening geven, hierin be
staande., d a t de kostprijs .van.de.mesters, 
die bij groter opbrengst (vooral van de 
grond) vanzelfsprekend lager wordt, ook 
gevolgd dient te worden door een verla
ging van de prijs  voor de consument. O f 
zegt het in dit verband niets, wanneer 
men de steeds, (sinds 1947 reeds) terug
lopende vraag in Nederland naar oesters 
toeschrijft aan een gevolg van de zware 
belastingdruk en «andere» factoren (ver- 
n^edelijk  tot dezelfde soort te rekenen!). 
Men meent toch niet dat bij ons alleen 
de belastingen omhoog gingen? Men 
weet wel beter! Tengevolge daarvan ver
m indert in alle landen (hoewel niet 
overal evenzeer) de koopkracht, ook van 
het oesteretend publiek. Enfin «De tijd  
zal het leren » zegt ’t  spreekwoord.

WAT W ORDT ER VAN DE PLANNEN  
VOOR EEN NIEUWE HAVEN?

In  een berichtje, dat we lazen in ons 
streekblad, kwamen ook nog de haven- 
plannen ter sprake. Onze totaal-indruk 
is dat we voorlopig nog niet in de nieuwe 
haven zullen aanleggen. Een en ander 
heet a f te stuiten op het (nog n iet? ) 
verlenen van medewerking door de rege
ring. Gezegd werd dat de oesterkwekers 
niet mee willen werken. (G eef ze eens 
ongelijk, ze profiteren er vrijw el in ’t ge
heel niet van !). Toch zal naar we lazen 
«getrach t worden door m iddel van de D. 
U.W. een oplossing te vinden». Wanneer?

VOOR UW  OESTERS,
LEVENDE KREEFTEN

LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM,

O esterpu tten
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R. SANDERS

—  Î Ù e  S Æ e e p A ÿ o M g M i
En bovendien had de orkaan van de 

vorige nacht hun doen inzien hoe wei
nig zij bij stormweer op de «Catam aran» 
konden rekenen. Tegen  werkelijk  «vu il 
weer » was het vlot niet bestand, en zelfs 
aangenomen, dat het desniettem in d rij
vende bleef, moest de zee er toch einde
lijk overheen spoelen en de opvarenden 
meesleuren.

Met de jo l was dat heel iets anders.
Ben Brace kende die zeer goed want 

herhaaldelijk had hij er mee gevaren, 
en met een behoorlijk zeil en gunstige 
wind was het m ogelijk  er acht o f tien 
knopen in ’ t uur mee te maken. Dan 
konden de schipbreukelingen binnen ge- 
trekkelijk korte tijd  in de een o f an
dere haven van Zuid-Amerika, m ogelijk  
in Guyana o f Brazilië terecht komen.

Die sloep was hun als ’t ware door de 
Voorzienigheid toegezonden; zo kwam 
de gedachte van haar aan haar Jot over 
te laten dan ook geen seconde bij hen op. 
maar wel moest er nu besloten worden 
het vlot te verlaten, en gingen Ben en 
de neger met elkander te rade over het
geen er voor die verhuizing moest wor
den gedaan.

In de eerste plaats diende de sloep van 
het verminkte lijk  en van alle sporen van 
bloed te worden ontdaan. Dus werd het

zielloos overschot van de eerste stuurman 
over boord geworpen. Dat het de bodem 
der zee nim m er bereikte, is wel aan te 
nemen, want, ongetw ijfe ld  op nieuwe 
buit belust, zw ierven de twee haaien nog 
rondom de sloep.

Geen zweem van voedsel, zelfs geen 
enkele droppel drinkwater, werd in  de 
boot gevonden, m aar wel was er onder 
meer andere nuttige voorwerpen ook nog 
het volkomen bruikbare scheepskompas. 
Dat was een heerlijke vondst! Voortaan 
zouden zij zich zelf in ’t pikdonker kun
nen oriënteren!

Nadat de sloep behoorlijk was schoon
gemaakt, droegen de drie mannen de le
vensm iddelen en ’.t geen de «Catam aran» 
verder bevatte naar haar over en gaven 
aan alles een vaste, behoorlijke plaats. 
Daar ’t een jo l voor tw aa lf man was, kon 
ze de equipage met hetgeen die bij zich 
had gem akkelijk bevatten. Eindelijk wer
den ook het zeil en de mast overgebraent 
—  en nu scheen het v lo t geheel van al
les ontdaan.

Toen  Ben en de neger de tros, die de 
twee vaartu igen bij elkander had gehou
den, loswierpen, m aakte zich toch een 
gevoel van droefheid  van  allen meester. 
Z ij waren aan die broze, ruwe planken 
gehecht; zij betreurden 2e als een huis,

dat zij hadden lie f gekregen ; —  het arme 
vlot was op de waterwoestijn  hun toe
vluchtsoord geweest.

De m ast werd nu in de boot gesteld 
en het zeil aangeslagen. Intussen stak 
de wind op en dreef de boot met een 
snelheid van twee o f drie knopen in ’t 
uur voort. Daardoor werden de twee vaar
tuigen echter n iet van elkander geschei
den, w ant dezelfde bries ga f beiden vaart, 
en ternauwernood een kabellengte ble
ven zij van elkander.

W el was de «Catam aran » achter, maar 
toch kwam ze n iet uit het kielzog van 
de sloep. Men zou hebben gedacht, dat ze 
deze n iet w ilde verlaten.

EEN SCHOOL WALVISSEN
Naar alle waarsch ijn lijkheid was het 

ogenblik gekomen, waarop de kleine equi
page zou scheiden van het getrouwe vlot, 
dat hen door zoveel gevaren had heen- 
gedragen. Nog enige m inuten en de 
wind zou het zeil doen vollopen en hen 
in  snelle vaart wegvoeren; —  en dan 
zou de «Catam aran», die langzaam  en 
traag achter hen aan dreef, voor a ltijd  
uit hun ogen zijn  verdwenen.

Zoals w ij reeds vermeldden, had Ben 
het zeil aangeslagen; —  het w ant was 
gereed; het zeil behoefde nog slechts re 
worden gehesen. W el had men voor het 
maken van die toebereidselen nauwelijks 
enige seconden nodig, m aar toch zouden 
ze nimmer worden ten einde gebracht.

Een kreet, die W illiam  slaakte, deed 
Ben en Sneeuwballetje hun werk staken.

De knaap had zijn  blikken naar de 
Oceaan gewend, en La ly  keek m et de 
ontsteltenis op haar gezichtje in dezelfde 
richting.

«W a t is er aan ’t hand je?» vroeg Ben, 
die meende, dat de jongen een zeil zag.

W illiam  had dit laatste ze lf ook een 
ogenblik gedacht want h ii had aan de 
gezichteinder een voor de wind volstaand 
zeil menen te bespeuren, dat b ijna  on
m iddellijk  daarop weer verdween.

De arme jongen schaamde zich, dat 
hij die kreet zo zonder enige grond had 
geslaakt en gaf dus geen antwoord; m aar 
plotseling kwam het w itte voorwerp, en 
thans voor allen zichtbaar, weer voor 
de dag.

«D at had ik daareven gezien,» zei W il
liam  nu.

«A ls je dacht, dat het een zeil was, 
heb ie je vergist, beste jongen. Dat is het 
koken van het water in de nabijheid van 
een walvis,» ga f Ben ten antwoord.

«En zelfs van verscheiden van die die
ren. K ijk  m aar eens ginds: daar zijn  er 
zeker wel een stuk o f zes !» riep W illiam  
thans.

«D a t er daar verscheiden bij elkander 
zijn, is waar, jongen lief; maar als je 
spreekt van zes, dan ben je er lang niet. 
’t Is een hele school, zeker minstens wel 
v ijft ig .»

«G rote Golly! Ze komen deze kant op !» 
gilde Sneeuwballetje nadat hij enige 
ogenblikken scherp had uitgekeken.

«Ja, ze komen naar ons toe. Ik  kan 
n iet zeggen, dat m ij dat bijzonder aan
staat. ’t Is een school potvissen, die op 
reis zijn, zie ik; en in zulk een geval 
is het gevaarlijk  ze tegen te komen, voor
al wanneer men zulk een broos vaar
tu ig je onder zich heeft.»

Toch was voor de schipbreukelingen 
het schouwspel, dat die school monsters 
aanbood, te vreem dsoortig en te  zeldzaam

om er onverschillig voor te blijven.
Nu eens boven water uit springende, 

dan weer eensklaps in volle vaart naar 
de diepte schietend, kwamen de walvis
sen door de golven naderbij. Door zulke 
ontstuim ige bewegingen in beroering g e 
bracht, stoof de zee in reusachtifè\ ko
lommen m et witgekruinde koppen tot op 
grote afstand omhoog, ’t  Was alsof ze 
door storm werd beroerd.

Juist dat maakte de voorm alige wal
visvaarder bezorgd. Het was hem bekend, 
dat de holle zee, die de woeste bewegin
gen van een potvis doen ontstaan, zelfs 
voor een groter en beter zeewaardig vaar
tuig dan het zijne gevaarlijk  is. Kwam  
dus een van de school op hen af en 
maakte, terw ijl hij langs hen zwom, een 
sprong, dan liep de boot groot gevaar om 
te  slaan.

Maar ’t was nu geen tijd  om over ’t 
geen m ogelijk kon gebeuren na te den
ken. Toen de schipbreukelingen de wal
vissen voor de eerste keer in ’t oog kre
gen, waren ze nog ongeveer een m ijl van 
hen af; maar daar die monsters met een 
vaart van wel 10 knopen in ’t uur Jrwamen 
aanschieten, waren er nog geen tien m i
nuten verlopen, o f het voorste bevond 
zich met de jo l en het v lo t op gelijke 
hoogte.

Orde en regelm aat hield de 'school-op  
haar tocht wel niet in acht, maar toch 
kon men nu en dan een vier- o f v ijfta l 
dieren op één lijn  zien zwemmen. De 
school besloeg een fron t van ongeveer 
een m ijl breedte, en m idden in die lijn  
bevonden zich de jo l en het vlot.

’t Was wel een van de talrijkste scho- 
leh, die Ben nog ooit had gezien. Ze be

stond, op een oud m annetje na, die het 
hoofd en de beschermer van de school 
scheen te wezen, geheel uit w ijfjes  met 
hun jongen. De potvissen brachten de 
zee m ijlen  in ’t rond in heftige beweging.

Zo zwommen zij één voor één, en stel
lig  zou die optocht iemand, die hen van 
een m inder gevaarlijk  standpunt had 
kunnen aanschouwen, hebben geamu
seerd. Maar de equipage van de jo l ging 
de geweldige bewegingen en de reusach
tige sprongen der monsters m et ang
stige blikken na en luisterde niet zon
der een zekere, innerlijke ontroering naar 
hun ademhaling, die, wat de zwaarte van 
’t geluid betrof, wel enigszins op die van 
de branding der zee op de kust geleek.

B ijna al de dieren waren de boot voor
bij gezwommen, en reeds begonnen de 
schipbreukelingen zich omtrent het lot 
van de boot weder enigszins meer ge
rust te gevoelen, toen de zeelieden de ge- 
duchtste van de gehele school, nam elijk 
het oude mannetje, recht op hen a f za
gen komen. Z ijn  kop en een gedeelte van 
zijn  rug staken boven het water uit, dat 
hij nu en dan bij w ijze van sein voor 
de anderen om vlugger te zwemmen of 
om op te passen, met de staart gese'de.

Het monster zag er zo dreigend uit, 
dat Ben Brace, toen hij het naasi zich 
zag, een noodkreet slaakte.

§nisitj

(Vervolgt)
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Iets over Steur en zijn bewerking
EnkeLe weKeq .geleäen werden voor het durende 4 à 8 uur te zouten. Bevroren laat het stilaan sterker worden. Na één 

eerst sinds .lange,-.tijd weer enige exem- steur kan gerust iets langer in de pekel tot twee uur wordt het raam gekeerd,
plaren steur op de m arkt van Cuxhaven blijven. Men m oet er echter op letten, Het vlees m oet nu zo hangen, dat de
verkocht. Er werden slechts «enkele» aan- dat de steur dan volled ig ontdooid is. huidzijde naar voor hangt. D it om de
gevoerd en men moet er niet op rekenerï Bij het slachten van de steur, vooral reden, dat de roker zo voortdurend het
terug ' een grotere aanvoer te krijgen, bij bevroren, lette men goed op om een vlees kan in de gaten houden. Na nog
Daarvoor is deze vis te zeldzaam gewor- uiteenscheuren o f zelfs uiteenbreken te ongeveer 11/4 uur is het vlees gaar en
den.

VROEGER VAM  GROTE BETEKENIS

verm ijden. Daardoor lost het vlees van kan uitdampen. De roker legt nog wat 
de huid. Bii het roken kan het dan ge- hout op en zagem eel erover. Is  het vuur 
beuren dat het vlees geheel loslaat en in doorgebrand dan worden alle deuren toe- 
het vuur terechtkomt. Is het vlees goed gemaakt en alle sleutels opengezet. Na 
gezouten, dan wordt het aan het spit ge- enkele tijd  kunnen deze gesloten worden.

In  de jaren zeventig en tach tig  van de stoken en in de rämen gelegd. In  de oven heerst een temperatuur van
vorige eeuw werden in de Elbe-monding jp  het warme seizoén is gebruik van 60° Celsius, die langzaam  opgedreven 
jaarlijks tienduizenden steurvissen ge- i ijs,.aan te bevelen. Gedurende het koude wordt tot 90". De roker m oet er voor 
vangen m et een lengte van anderhalve,•1 seizoen is het praktisch, het steurvlees zorgen dat het vuur niet te hoog brandt, 
m aar ook wel drie tot v ier meter. M en reeds ’s avonds in  de oven te hangen, Na ongeveer een uur is het vlees licht- 
trok hen een koord door de muil en de opdat het luchtdroog zou worden. Ook bruin en kan uit de oven genomen wor- 
kieuwen, een rond de staart en zo kon bij het roken is de grootste aandacht den. Is het vlees afgekoeld en sn ijdt men 
de vis naast het vissersvaartuig mee- vereist. een stuk middendoor, dan moet het vlees

aan de snede sneeuwwit zijn.
HET ROKEN De gerookte steur is dan klaar om op

ta fe l te verschijnen en de smaakpapillen 
De roker m aakt een m atig hel vuur en van de fijnproevers te strelen...

zwemmen. De vissen werden dan in de 
thuishaven aan palen gebonden en ble
ven zo in het water van de Elbe, vaak in 
lange rijen. Eén na één werden ze dan 
aan de Hamburgse vishandelaars ver
kocht. Bij dezen was in de w inkel een 
speciale steurhaak voorzien, die in het 
voorjaar zelden leeg bleef. Steurvlees 
werd in die periode op alle markten van 
Holstein te koop aangeboden. Tijdens het 
jaar 1892 werd in de Elbe nog een vangst 
gelukt van bijna vierduizend stuks. E lf 
jaar later waren het slechts nog duizend. 
Tenslotte werd elke vangst een gebeurte
nis. Zo ook thans.

De steur behoort tot het oeroude ràs 
der schubdieren. Ze dragen v i j f  rijen  
schubben. Het geraamte bestaat uitslui
tend uit kraakbeen. De gehele bouw her
innert aan de.haai. Zoa,ls bij deze ver
m indert de orny^pg van de hals naàr 
achter toe om. in de staart weer breder, 
naar boven toe, te worden. De steur is 
vooraan het zwaarst, daarom de zware 
staart om het evenwicht te herstellen. 
De volwassen steur heeft geen tanden 
in  zijn  muil. hij zuigt zijn  voedsel bin
nen. De kleine oogjes op de kop zijn  bij 
het opzoeken van voedsel zonder waarde. 
V ier baarden tasten het zand af. Zo 
zwem t de steur in eeuwige rusteloosheid 
dag en nacht,

EEN ZE LD ZAM E  DELIKATESSE

Er zou waarschijn lijk  wein ig interesse 
voor steur be'staan in deze tijden  ware 
het niet dat hii bij de verkoop zeer goede 
prijzen  krijgt, ómdat hij tot de zeldzaam
heden behoort. De smaak van zijn  vlees 
m aakt hem  t.Qt. een kostbaar kleinood 
voor de keuken. Op culinair gebied b lijft 
het een gebeurtenis als h ij op de ta fel 
verschijnt.’ ’t : z ij ’ gerookt of anders toe
bereid.
• Hoofdzakelijk  wordt de steur in Eu

ropa gerookt gegeten. Slechts oude gerou
tineerde bedrijVèh houden zich hiermee 
bezig, omdat het steurroken een van de 
m oeilijkste takken van de rokerij is. 
Deze waardevolle grondstof verlangt 
veel zorg en ervaring.

DE VE R W E R K IN G
ttïtiïiX i'W liït& 't ïsiïi&ïsfM j ïÿ W » « »  !
De vis komt volledig op de tafel. Na 

het openen van de buikholte worden rog 
en m ilt zorgvuldig en voorzichtig u itge
nomen. Ook de kop wordt voorzichtig van 
de romp gescheiden. Nu wordt de stéur 
gedraaid, zodat de buikholte naar onder 
komt, en worden de schubben losgemaakt 
m et een klein mes. Hierbi.i moet men er 
op letten dat geen vlees aan de schubben 
b lijft  hangen. Dan wordt de steur weer 
omgedraaid en sni.idt men hem overlangs 
middendoor. De gebleven kraakbeenstuk- 
ken. worden voorzichtig weggesneden. De 
zo voorbereide stukken worden nu dwars 
in  stukken van één o f twee kilogram  ge
sneden, naar (wens van.de klanten. De kop 
wordt eveneens in niet al te grote stuk
ken geslagen om m eegerookt te worden.

De buitenlandse steur komt bevroren 
toe, meest in grote kisten m et zagemeel 
o f rietm atten verpakt. Het ontdooien 
moet heel zorgvuldig geschieden, het 
beste is in zoutwater. In  geen geval mag 
men hier overijld  te werk gaan. Moet een 
bevroren steur niet geheel verwerkt wor
den, dan nem e men alleen het benodigde 
deel en laat de rest in de koelkast. Zo 
een vers aangevoerde steur in verschil
lende delen moet verwerkt worden, dan 
is het aan te raden de vis aanstonds in 
de 'betre ffende Stukken te snijden en 
slechts deze stukken uit de koelkast te 
halen, die nodig zijn. Laat men de steur 
invriezen, dan lijd t hij inzake kwaliteit 
niet, wel indien 'd it meerdere malen ge
beurt. De buitengewone smaak k rijg t de 
steur eerst door het' zouten. Het vlees 
m oet in de pekej zwemmen. Verse steur 
is naargelang de grootte der stykken ge-

Hei Comité van de Invoer vergaderde
Het contingent voor Februari vastgesteld

Zaterdag vergaderde het com ité van Aan H A R IN G  werd in Februari 1950 in
de invoer onder voorzitterschap van dhr gevoerd:
Biron. Voor de handelaars waren de HH. uit Nederland: 2.425 kgr
Cattie, Lam brechts en Franckaert tegen- uit Noorwegen: 644.200 kgr
woordig. Deze van de Kust waren afwe- uit Zweden: 9.000 kgr
zig. , De aanvoer van Belgische vis bedroeg

Van rederszijde waren het de HH. Bau- in : Februari 1950:
wens, Rabaey, J. Viaene en P. Vandenber- IJslandse vis: 760.380 kgr
ghe. Verder waren aanwezig de HH. Stra- Andere vis: 2.293.353 kgr.
diot, Poppe, bestuurssecretaris en Veltho f Op te merken va lt dat de invoer uit
G. Het o ffic iee l verslag van die zitting Engeland vrij is en dat we er alle be-
publiceren we later. lang bij hebben deze vis grondig te kon-

In  1950 was het in te voeren kwantum troleren. daar het niet uitgesloten is dat
men Deense vis langs Engeland zou zen
den naar België. W aakzaam heid is zo 
wel te Zeebrugge. aan de Harwichboot, 
als te Oostende en Duinkerke in  transiet 
geboden.

OP DE LEESTAFEL
«Van Yalia toi Korea» Binnengekomen werken

door H. CH. G. J. VAN  DER M ANDERE NEDERLANDSE T A A L :
—  «Bom en en heesters» door Landwehr.

V ijf  jaren  zijn  voorbij sedert de Duitse E indelijk een Nederlandse handleiding
legers en de Japanners onvoorwaarde- voor tuintekenen! 160 fr.
lijk  capituleerden. En welke jaren ! W ij, —  «Vreem de M acht», Cor Bruyn, 135 fr.
die hadden gehoopt op vrede en op vei- —  «Ochtendschem ering», C. Bruyn, 135
ligheid, gewaarborgd door de Verenigde frank.
Naties, bemerkten spoedig, dat w el ver- —t «V rijh e id », Cor Bruyn, 135 fr.
anderingen, maar geen verbeteringen uit (tr ilog ie ).
W ereldoorlog I I  waren voortgekomen. —  «Fotoboek» door Dick Boer, 180 fr.

Am erika en Rusland waren door de —  «Vergroten » door Adriaan Boer, 140 fr.
oorlog geworden to t kolossen, tegenover — «M ens en Camera», M. Coppens, 190 fr.
welker macht zelfs het uitgebreide ge- FRANSE T A A L :
bied van Engeland en de Commonwealth _ <<Mon amie F iiCka>>| O ’Hara, 69 fr.
een bescheiden derde kracht vertegen- _  <<Le fils de p iicka», M. O ’Hara, 69 fr.
woordigt. Tussen Am erika en Rusland — «L ’Herbe verte du W yom ing» (suite du
ontstond al spoedig de verw ijdering, se- f i is de p iicka ) M ary O ’Hara, 69 fr.
dert 1947 .to t koude oorlog geworden, —  «P ierre Fresnay», Alb. Dubeux, 46 fr.

o » " " "  «Sarah  Bernhardt», M. Rostaud, 46 fr.

vastgesteld op:
120 ton voor Denemarken 
50 ton voor Nederland 
40 ton voor Noorwegen 
10 ton voor Zweden.

Het ingevoerde kwantum vis voor Fe
bruari 1950 bedroeg:

Denemarken: 101.376 kgr
Nederland: 57.295 kgr
Noorwegen: 41.075 kgr
Zweden: geen

V isu iivoer 
naar Am erika

Het wekelijks bulletin van handelsin
lichtingen der Bank van Brussel publi
ceert in het nr 124 een reeks producten, 
die de Belgische uitvoer het meest in te
resseren en gerangschikt staan onder de 
honderd belangrijkste ingevoerde artike
len in de U.S.A.

Op de 13e plaats kom t: VISSEN EN 
SCHAALDIEREN voor 'dén tótaïe "wâafde 
van 112.440.000 dollar.

Wanneer we weten dat de totale in
voer in Am érika tiideris het re feren tie
jaar 1949 bedroeg: 6.627.000.000 dollar, be
tekent dit dat de invoer van vis en 
schaaldieren in de V.S.A. ongeveer 1.69 %  
bedraagt van de totale invoer. D it c ijfer 
is inderdaad hoog, wanneer we weten, 
dat het meer dan de h e lft is van de in
voer van koper, meer dan de h e lft van 
de invoer van tin en ongeveer even hoog 
als de invoer van lood, en dat er m.eer 
dan 200 verschillende producten in dit 
land werden ingevoerd.

In  de reeks van voedingswaren staat 
vis op de eerste plaats.

W anneer we hierbij de beschouwing 
maken dat de V .SA . een tam elijk  hoge 
levensstandaard hebben, dat ons land in 
zake vis vooral fijn e  kwaliteiten voort
brengen kan en dat het er enkel op aan
komt de smaak van de Amerikaanse ver
bruiker te voldoen, moeten we tot het 
besluit komen, dat er werkelijk  iets te 
doen is voor onze vis in dit land van de 
onbegrensde m ogelijkheden en dat het 
n iet zo heel onwaarschijn lijk  is, dat we 
ook een stukske van dit afzetgebied zou
den kunnen veroveren.

Naar we weten werden reeds proeven 
gedaan in dit verband. In  hoeverre ze ge
lukt zijn, weten we niet. W at we echter 
weten is dat op een banket, welke te 
New-York gehouden werd, de visschotel 
bestond uit Kanaaltong, speciaal over
gebracht per vliegtuig, en dat deze ver
meld was Queen o f the Channel.

We komen hierop nog terug.

HET INVOERKWANTUM VOOR 
FEBRUARI 1951

Denemarken: 60 Ton 
Nederland: 150 Ton
Noorwegen: 20 Ton
Zweden : 5 Ton
Op te merken va lt dat grote aanvoer 

in die periode te verwachten valt, in acht 
nemend dat er wein ig o f geen ijle  haring 
gevangen wordt.

Het com ité van de invoer hee ft sedert 
zijn  ontstaan nuttig werk verricht.

De Invoer met 
80 Ton verminderd

Zoals we hierboven schreven stelde 
het com ité voor de invoer welke 
vorige week Zaterdag (13 Januari) b ij
eenkwam, de contingenten vast voor in
voer gedurende de maand Februari.

Tegenover vorige maand is een verm in
dering van 80 Ton bekomen (50 voor Ne
derland, 20 voor Denemarken en 10 voor 
Noorwegen) daar we moeten rekening 
houden met de invoer uit Frankrijk  en 
Engeland waaraan de voorkeur gegeven 
wordt door de reders omdat die landen 
afnem er zijn  van vis en vooral Frankrijk, 
welke elke kgr die w ij invoeren toelaat 
te compenseren in  Belgische vis.

We doen hierbij beroep op de vishan
delaars bij voorkeur hun vis in te voeren 
uit Frankrijk, teneinde onze uitvoercon- 
tingenten naar Frankrijk  te verhogen.

welke zelfs de schijn van samenwerking 
heeft vernietigd.

W elk een aantal beelden roepen deze 
jaren niet voor de geest! De Grote Drie 
te Potsdam, de eerste M inister Conferen
tie te Londen, het geschil met Rusland 
en Perzië. Na de M inistersconferenties 
te Parijs en de daaruit gevolgde Vredes
conferentie in de Franse hoofdstad, die 
slechts vrede bracht m et de Duitse sa
tellietstaten en n iet m et Duitsland zelf. 
De noodzakelijkheid van de Trum anleer 
om Griekenland en Turkije voor over
weldiging te beschermen. Als gevolg en 
uitbreiding daarvan weer de M arshall
hulp, die de heroprichting der Kom in- 
form  teweegbracht en de dwang be
krachtigde, waaronder Rusland de Sta
ten van Oost-Europa plaatste. Na de mis
lukking van de laatste M inistersconfe
rentie te Londen (1947), de besluiten der 
geallieerden om de W estelijke zones te 
maken tot de Staat West-Duitsland. Als 
gevolg daarvan de blokkade van Berlijn. 
De aaneensluiting der West-Europese 
landen, de wapensteun van Amerika, die 
tot het Atlantisch Pact uitgroeide, zijn  
als de reactie op de gebeurtenissen in 
Tsjechoslowakije aan te merken.

Daartegenover staat tegelijk  de vern ie
tig ing van Tsjiang kai Tsjek en zijn  
Kwom ingtan  in China en het oprukken 
der communisten, die thans geheel het 
vaste land van China beheersen.

Korea, lijk t een ommekeer te hebben 
gebracht. Éen keerpunt, waardoor meer 
nog dan tevoren de nadruk va lt on Oost- 
Azië, m et de vraagstukken die daar zijn  
rondom China zelf, Formosa, Indo-China, 
en niet in het m inst Japan.

U it de onmacht van de Veiligheidsraad 
spruiten de nieuwe bevoegdheden van de 
Assembly der Verenigde Naties recht
streeks voort, die de oprichting van een 
perm anent leger m ogelijk maken, nauw
lettend toezicht bedoelen op de ve ilig
heid in de wereld en de m ogelijkheid 
scheppen de Assembly binnen zo korte 
tijd  bijeen te roepen, dat deze de taak 
van  de Veiligheidsraad kan overnemen. 
Voor een periode van slechts v i j f  jaren 
is d it b ijna een verbijsterend panorama 
van spanningen en gebeurtenissen, dat 
zich aan ons oog ontrolt. W il men in 
deze w irwar van feiten, c ijfers  en per
sonen de weg vinden, dan heeft men een 
gids nodig. Deze gids vinden de lezers 
in het boekwerk: «Van  Y a lta  tot K orea » 
en in de schrijver, bekend door de over
zichtelijkheid zijner uiteenzettingen. W ie 
deze tijd  w il begrijpen, moet al dit po
litiek gebeuren, hoe wein ig aantrekkelijk 
het spms p.Qk zijp, m^ç, medeleven, want 
de band. die het verleden aan het neaen 
en het heden aan de toekömst van mor
gen en overmorgen bindt, is en b lijft  on
verbrekelijk.

Een documentair werk van 376 blad
zijden, form aat 14.5x22.5 cm. fijn  hout
vrij papier, geïllustreerd met 40 exclu
sieve fo to ’s. Heel linnen stempelband.

Prijs gebonden Bfr. 145 fr.

Verkrijgbaar b ij:

NOGRDZcE BOEKHANDEL

Vindictivelaan, 22, Oostende.

«Mém oires de Bounine», I. Bounine,

K O R T E N G O E D

------ Zo kan voor U
DE M AAND F E B R U A R I  
------ zijn  tijdens dewelke -----

TW EE TR E K K IN G E N  VAN  DE

KOLONIALE 
L O T E R IJ

zullen p laatsgrijpen en in het totaal 
85,248 L O T E N  

zullen verdeeld worden 
tezamen voor een waarde van 

36 M I L L I O E N  
in tegraal uitbetaald en in speciën

EERSTE TR E K K IN G  OP 
3 F E B R U A R S

o—o—o
KOOP SNEL UW

B I L J E T T E N

A .A N B E S T E J D S N G E N
ÆangeKondlgeic

' SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ

1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
Gesticht in 1830

Telefoon 71188 H .R . 1137

— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.

—  Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.

—  Deskundige dienst. —  Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel

gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende —  Zeebrugge —  Nieuwpoort —  
^orient — Concarneau —  Ile de Groix —  Grevelingen

Spoedige bediening. Verzorgd werk.

—  29 Jan. : Te 11 uur te Brugge : herstel
lingswerken aan de dakbedekking van het lo- 
com otiefdepot en de rijtu igw erkp laats te Oost- 
ende-Zeehaven.
—  15 instede van 1 Feb. : Te  11 uur te Oost
ende : leveren en plaatsen van een installatie 
voor centrale verw arm ing en luchtbehandeling 
in de nieuwe Kursaal.

—  23 Jan. : T e  17 uur te Bredene : afbreken 
van een schuilplaats.
—  25 Jan. *. Te  10 u., te Brugge : vervoer
dienst van postzakken en postcolli met auto- 
vrachtwagen tussen Brugge X, Knokke, B lan
kenberge.
—  26 Jan. instede van 15 Dec. : Te  11 uur te 
Brussel : bouwen van een metalen landings
brug voor ferry-boats te Zeebrugge.
—  26 Jan. : Te 11 uur te Oostende : her
bouwen van een huis, 188, Torhoutsteenweg en 
Clementinaplaats te Oostende, eig. h. H. Clep- 
pe, 14, K ortrijkstraat, Heule.
—  29 Jan. : Te 11 uur te Oostende : herbou
wen van een huis, Thomas Van Loostraat te 
Oostende-Opex, eig. h. R. Legein, 40, Maria- 
Theresiastraat, Oostende.
-T— 8 Februari : Te  11 uur, te Oostende : le 
veren, in 1951, van ijzerw aren, zink, glas, hout, 
bouwmaterialen en allerhande onderhoudsarti
kelen voor het stadsmagazijn.

c ) Zu iveringsinrichting Vaargeul : Bouw
en W egeniswerken : 4.106.450 (g ie t ijz e r ) o f 
4.321.450 (e tern it) —  Hoogste aanbod : Ver- 
burgh : 4.931.400 (e tern it).

De 3 loten samen : N V  Denijs, 13.854.075 
(e te rn it) o f  15.458.375 (g ie t ijz e r ).

5? frank.
Jiw
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De Compensatiepremie aan de Werknemers
Modaliteiten van Uitvoering

Op 23 October 1950 vergaderden de vertegenwoordigers van de represen
tatieve organisaties van de werkgevers en werknemers bij de Eerste-Minis- 
ter, in aanwezigheid van de M inister van Arbeid en Sociale Voorzorg, de 
M inister van Economische Zaken en Middenstand en de M inister van Fi
nanciën, om het probleem van lonen en prijzen  te onderzoeken.

Besloten werd een prijsdalingscam pagne in te zetten om de stijging van 
de levensduurte op te vangen; indien deze campagne moest slagen, zou 
aan de werknemers een enige compensatieprem ie voor de momentele prijs
stijg ing worden uitgekeerd.

Krachtens deze overeenkomst wordt 
bedoelde premie enkel uitbetaald in de 
bedrijfstakken of ondernem ingen waar 
sedert 1 October 1950 geen enkele loons^- 
verhoging werd toegestaan^ m et dien ver-

OE üiTVO ERÊNG SM Q D ALITEITEN

1. De premie is verschuldigd door de
„ ____ _ — werkgever met wie de werknemer op

Stande dat de op grond van de resoluties 30 December 1950 door een arbeids- of fae- 
van de Buitengewone A lgem ene 'Pai'i- d iendencontract was verbonden. De 
taire Raad van 4 September Ï9JSÖ gedane werknemer die gedurende de maànaen 
aanpassingen der m inimumlonen n iet October, November en December 1950 ef- 
als een dergelijke verhoging mogen wor- fectieve prestaties hee ft geleverd (nor
den beschouwd. m aal 75 dagen), h ee ft rech t op de volle- 

Luidens een op 22 November 1950 be- dige prem ie zoals deze werd vastgesteld 
reikte overeenkomst werd besloten een °P  23 December 1950 en aangenomen op 
voorschot öd deze compensatiepremie te 3 Januari 1951, deze integendeel die ge- 
betalen durende genoemd tijdvak  geen volledige 

De u itkeringsm odaliteiten van dit voor- prestaties heeft geleverd, zal een premie 
schot werden in gemeen overleg tussen ontvangen naar rato van : 
werkgevers en wTerknemers vastgesteld “ ; ® r̂ - Per arbeidsdag voor de man
en bekendgemaakt in het Belgisch nelijke w erknem ers die ouder z ijn  dan 
Staatsblad van 3-12-50, blz. 8454 en 8455. 21

Tijdens de ontmoetingen van 23 en 
28 December 1950 bij de Eerste-Minister,
in aanwezigheid van de M inisters van 21 jaar;

6,70 fr. per arbeidsdag voor de vrou
welijke werknemers die ouder zijn dan

Arbeid en Sociale Voorzorg, van Econo- 6 fr. per arbeidsdag voor de manne-
mische Zaken en Middenstand en van lijke werknemers van 18 tot 21 jaar;
Financiën, hebben de werkgevers- en 5 fr. per arbeidsdag voor de vrou-
werknem ersvertegenwoordigers eenstem- wehjke werknemers van 18 tot 21 jaar, 
m ig verklaard dat de prijsdalingscam- ^ f r - P e r  arbeidsdag voor alle werk-
pagne vruchtdragend is geweest en dat nemers die geen 18 iaar oud zijn. 
derhalve een compensatieprem ie moet W at arbeider betreft die tussen 10c- 
worden uitgekeerd tober en 30 December 1950 van onder

nem ing is veranderd, dient de werkge- 
HET BEDRAG DER PREMIE ver °P  deze laatste datum vooraf na te

gaan gedurende welke tijd  de betrokken
M et het oog hierop hebben zij er zich arbeider tewerkgesteld was in de loop

bij hun lastgevers toe verbonden de uit- van de referte-periode bij de vorige w e i-
kering van een enige compensatieprem ie gever(s ), evenals welke rechten hu h
voor te dragen en voor te staan, waarvan op de prem ie H ij za. het rec t h  _
het globaal bedrag zou belopen: van deze vorige w e r k g e v e r (s ) terugbe-

600 fr. voor de m annelijke werknemers ta lm S te vorderen van  een bed ag
die ouder zijn  dan 21 jaar; .  , , . . .  . .

500 fr. voor' de v r o u w W e  Werknemers' trokken arbeider geleverde djgnstpreata-
overeenstem t met de bij hen door de be-

die ouder zijn  dan 21 jaar;
450 fr. voor de m annelijke werknemers

van 18 tot 21 jaar; i n t *  ickp
380 fr. voor de vrouwelijke werknemers 1 ucra^Der^iyou. 

van 18 tot 21 jaar;
300 fr: voor al do werknemers die geen 

18 jaar oud zijn.
Op 3 Januari 1951 werden de voorstel-

ties.
De ouderdom we’ke in aanmerking 

m oet worden genomen is deze bereikt op

2. De arbeiders'd ie op 30 December 11. 
bij geen bepaalde werkgever meer in 
dienst waren, doch die nochtans geduren
de de referte-m aanden arbeidsprestaties

len van 28 December 1950 aangenomen hebben geleverd, moeten zich wenden
tot de werkgever die hen gedurende be
doelde maanden tewerkstelde om van
hem het bedrag van de prem ie te ontvan-

en is derhalve het accoord d e fin itie f ge
worden.

In  het kader van laatsgenoem d ac- . - - , ,
coord, alsmede in overeenstemming m et gen m  verhouding m et de geleverde p 
de overeenkomsten van 23-25 October ’50, staties
hebben de werkgevers- en werknemers- . 3- Arbeiders o f bedienden die niet fu - 
vertegenwoordigers in gemeen overleg de tim e tewerkgesteld worden, zullen sie: n 
uitkeringsm odaliteiten van de enige com- rech t hebben op een verm ind rde pre _
pensatieprem ie als vo lg t vastgesteld:

Uitslagen

—  20 Dec. : Aanleggen van draineringsinstal- 
la tie  achter de w este lijk e  kolkmuur van de 
zeesluis te Zeebrugge.

Aanbesteding b l i j ft  voorlop ig  zonder gevolg.
—  28 Dec. : Leveren van batterijen  voor de 
staatsschepen van het Zeewezen te Oostende :

Lo t 1, 150 cellen : L ’E lectro navale et indus
trielle , Keizerstraat, 63, Antwerpen : 114.086 
o f plus 2.218 o f 137.168 o f plus 2.667 fr. —  
Hoogste aanbod : Ets Jean André, Brussel :
135.000 o f  100.000 fr.

Lo t 2, 60 loden startbatterijen  : Tudor, Stwg 
op Charleroi, 60, Brussel : 117.000 o f  113.400 
fr. —  Hoogste aanbod : Soc. Beige d ’Applica- 
tions E lectriques : 297.400 fr.
—  8 Jan. : Versterken der staketsels van de 
draaibrug te Oudenburg, li jn  50, Brugge- 
Oostende, kp. 108.756 :

Pvba Vollem aere en Crabeels, P rins A lbert- 
laan, 85, Bredene : 157.726,38 fr. —  Hoogste 
aanbod : H. N eyt en A. D’H uyvetter, Gent :
263.000 fr.
—  27 Dec. : a ) Aanleggen van een persleiding 
vanaf het rioolgem aal van De Panne to t aan 
de kop van het m oerrioo l te K oks ijde ; b ) aan
leggen van een persleiding, aansluitende op 
een bestaande dubbele persleiding te Koksijde, 
tot aan het m oerriool van Oostduinkerke op 
St An dré; c) aanleggen van een dubbele pers
le id ing vanaf een te bouwen zu iveringsin rich 
ting to t aan de vaargeul van N ieuw poort :

a ) De Panne-Koksijde : Bouw- en W egen is
werken, Antwerpen : 4.459.800 fr. (e tern it) 
o f  5.209.800 (g ie t ijz e r ) o f  5.334.800 (e tern it)
—  Hoogste aanbod : D egroote en Catrysse, 
Oostende : 6.723.579 (e te rn it) o f 6.645.454 
(g ie t ijz e r ) o f  5.692.329 (s taa l) .

b ) Koksijde-Oostduinkerke : Bouw- en W e 
geniswerken : 2.566.600 (e te rn it), o f  2.446.600 
(g ie t ijz e r ) —  Hoogste aanbod : D enijs 3 mil. 
386.500 (g ie t ijz e r ) o f  3.038.500 fr . (e te rn it).

Betrekkingen tussen geburen

OVERHANGENDE BOMEN

SCHEIDING MUREN
VR AAG : M ijn  gebuur heeft een beton

nen muur geplaatst heel de lengte die 
onzen ho f afsluit en er langsheen bomen 
geplant waarvan de takken 1 m. à 1.50 
m. over m ijnen hof hangen en in de 
grond draag ik al de wortels in m ijnen 
hof. M ag ik die takken die overhangen 
afkappen en de wortels uitkappen?

Deze muur heeft door een orkaan ge
leden en helt naar m ijns kant over op 
een lengte van 15 à 20 mete/. W at moet 
ik doen?

AN TW O O RD : Uw  buurman moet er 
voor zorgen dat de takken van ziin  bo
men n iet in uw hof overhangen. In  
voorkomend geval kunt U hem zelfs ver
plichten deze takken af te snoeien.

Van de andere' kant is het U toege
laten de wortels der bomen van uw buur
man, die in uw hof doordringen, a f te 
kappen.

Verder kunt U  eveneens uw buurman 
verplichten de nodige werken aan zijn  
scheidingsmuur te laten doen, derw ijze 
dat deze niet meer over uw ho f helt.

H et is natuurlijk aangenamer alle der
gelijke betwistingen op m innelijke w ijze 
te regelen. Moest d it evenwel n iet het 
geval zijn, dan is alleen de vrederechter 
bevoegd om bij vonnis tot een oplossing 
te verplichten.

(U it Het Sociaal Verweer)

De Huurovereenkomsten
V R AAG : W ij verhuren een huis en 

huren ze lf een handelshuis. M ijn  ge
huwde dochter h ee ft geen behoorlijke 
woonst. K an  ik m ijn  huis niet vrij k rij
gen voor m ijn  dochter?

ANTW O O RD : Volgens de algemene be
ginselen der nieuwe huishuurwet worden 
de huurovereenkomsten inderdaad van 
rechtswege tot in 1952 verlengd en wel 
tot de datum van 1952 die m et de datum 
van ingenottreding overeenkomt. Ie 
mand die dus b.v. op 1 M ei van een be
paald; jaa r een wopnhij^LsSf1 appartem ent 
betrokken heeft, m ag tot .£,?iîei 1952 b lij
ven wonen.

Maar artikel 4, par. 2 bepaalt noéh- 
tans dat de verhuurde in geval van ge
w ichtige redenen, de intrekking van de 
verlenging m ag vragen.

Het komt ons voor dat aangezien uw 
dochter geen eigenlijke woonst heeft, dit 
een voldoende ernstige reden is. Indien 
U dan denkt dat de huurder n iet uit 
eigen beweging uw opzeg zal aannemen, 
leg dan het geval aan de vrederechter 
voor en vraag dat hij de huurder zou 
verplichten te verhuizen.

Noteer evenwel dat de intrekking der 
verlenging n iet voor gevolg m ag hebben 
een der volgende categorieën huurders 
van hun woning te beroven:

1. Gezinshoofden met tenminste 4 in
wonende kinderen ten laste;

2. Invaliden met een invalid ite it van 
100 t.h.;

3. Huurders die ten minste 70 jaar 
oud zijn. ■■■jlqn»

Maar wanneer de verhuurder zeit, tot 
een dezer categorieën behoort, en het 
huis o f appartem ent voor zichzelf nodig 
heeft, dan genieten bovengenoemde 
huurders deze speciale bescherming niet.

(U it H et Sociaal Verweer)

in verhouding tot hun prestaties gedu
rende de maanden October, November 
en December.

4. W at de thuisarbeiders betreft, zowel 
m annelijke als vrouwelijke, bedraagt de 
prem ie 5 t.h. van de bezoldiging dat zij 
bij de w erkgever(s ) voor wie zij gedu
rende de refertem aanden hebben ge
werkt, hebben ontvangen, met evenwel 
een maximum van:

—  600 fr. voor de mannelijke werkne
mers die ouder z ijn  dan 21 jaar;

—  500 fr. voor de vrouwelijke werk
nemers die ouder zijn  dan 21 jaar;

—  450 fr. voor de mannelijke werkne
mers van 18 tot 21 jaar:

—  380 fr. voor de vrouwelijke werkne
mers van 18 tot 21 jaar;

300 fr. voor alle werknemers die 
geen 18 jaar oud zijn.

5. De reeds uitgekeerde voorschotten 
worden afgetrokken van de te betalen 
globale som.

o  ❖ ♦
Aangezien de uitkering der premie niet 

m oet worden beschouwd als een loon of 
wedde, bestaat er geen aanleiding toe 
om ze te onderwerpen aan de inning 
der bijdrage voor Maatschappelijke Ze
kerheid. Die vergoeding zal evenmin in 
aanmerking genomen worden bij de be
rekeningen van de premies met betrek
king tot de arbeidsongevallenverzeke- 
ring.

Ook moeten geen belastingsafhoudin- 
gen worden gedaan, daar het hier gaat 
om een buitengewone premie beneden 
de 1.000 fr.

Interesten van private leningen aan mobiliënbelasting onderworpen

V R AAG : Ik  ging een paar jaar geleden m obiliënbelasting moeten aftrekken en
bij een vriend een lening van 150.000 fr. aan de ontvanger der belastingen stor-
aan, voor m ijn  bedrijf. De interesten, ten.
zegge 9000 fr., bracht ik in bij m ijn  al- W anneer d it n iet gedaan wordt, dan
gemene onkosten. Nu ontvang ik een vordert het Beheer van de Belastingen
brie fje  van de controleur der belastingen eenvoudig deze taxe op ten laste van de
waarbij deze m ii verzoekt de mobiliën- schuldenaar der interesten, verm its hij,
belasting op deze interesten te betalen, zuiver w §ttelijk  bezien, de wet overtre-
Va lt dit niet ten laste van de schuld- den heeft door deze belasting n iet on-
eiser, verm its deze toch het genot der m iddellijk bij elke betaling van interes-
interesten heeft? ten. te storten. D it neem t n iet weg dat

ANTW O O RD : Het is ju ist dat cp de u  met de schuldeiser een accoord m oogt
interesten van geleende bedragen de mo
biliënbelasting verschuldigd is.

De wet bepaalt n iet wie van beiden, 
schuldeiser o f schuldenaar, deze taxe 
moet betalen en laat dus de betrokken 
partijen  vrij daarover een regeling te 
treffen .

tre ffen  voor de regeling van deze belas
ting.

W ordt deze belasting ten laste van de 
schuldeiser gelegd, dan bedraagt zij 
18 9c. Valt zij ten laste van de schulde
naar, dan bedraagt zij 11 % , m aar in 
d it geval wordt het bedrag van de belas
ting bij het bedrag der interesten ge-

teMaar de wet bepaalt wel dat deze mo- . 
biliënbelasting norm aal aan de bron ytoe,? om e belastbare basis vast 
moet worden a f gehouden; bij elke be- stellen, 
ta ling van interest hadt U norm aal de .(Uit Het Sociaal Verweer)

De Werklozenvergoeding 

is niet vatbaar voor beslag

V R AAG : We hebben een klant die ons 
ongeveer 20.000 frank schuldig is. (Fac
turen van 1949 en begin 1950). Voor en
kele maanden heeft hij zijn  handel op
gegeven —  heeft naar het schijnt al 
zijn  bezittingen te gelde gemaakt en ver
teerd —  en is bii een werkgever gaan 
weijken. Sinds enkele Weken gaat hij 
«doppen». K an  ik geen beslag doen leg
gen op ziin  werklozenvergoeding?

AN TW O O RD : De bestaande wetgeving 
laat niet toe beslag te leggen op de werk- 
lozenvergoedingen. Langs die kant zult 
U bijgevolg de verschuldigde som niet 
kunnen recupereren.

Fractisch b lijft  er U niets anders over 
dan tegen deze slechte betaler de ge
wone procedure toe te passen, te weten: 
het bezoek van de deurwaarder en indien 
dat n iet helpt: gerechtelijke vervolg

Het nadeel daarvan is natuurlijk da 
er m in o f meer aanzienlijke onkosten 
mede gepaard gaan, terwijl, indien 
betrokkene werkelijk  geen bezittir 
heeft, de zaak aldus nog geen oplossing 
krijgt.

N.B. —  Zodra de betrokkene teru 
moest gaan werken, kunt U nochtans — 
hetzij bij m innelijke regeling, hetzij der 
vonnis Van de rechtbank — beslag legge 
op 1/5 van ziin  loon.

'(.Uit Het Sociaal Verwe“
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ZONDAG: W itte bonensla, —  Groen- 
tensoep —  K on ijn  —  appelmoes —  ge
kookte aardappelen —  W arm e kastanje- 
pudding.

MAANDAG : Gebakken K a lfs lever —  
tomatensaus —  gekookte aardappelen —  
Vanillevla.

DINSDAG: Kabeljauwstaart in de 
oven — aardappelpuree —  Griesmeelpud
ding met compote van appelen en si
naasappel. —

WOENSDAG: Varkensoesters —  spruit
jes — gekookte aardappelen —  Maca- 
ronipap.

DONDERDAG: Stoofcarbonaden —  ge
kookte aardappelen —  Pannekoeken.

VRIJDAG: Gebakken panharing -— 
sla van Prei en w itloo f —  Frites —  Ha- 
vermoutpudding.

ZATERDAG: Bouillon —  R ijs t met 
Kerry —  Fruit.

Vo-cf l  d&

G E B A K K E N  K A L F S L E V E R
BENODIGD: 500 gr. Kalfslever, 100 gr. 

boter, m argarine ten ) o f vet, peper, zout, 
bloem.

BEREIDING: de lever snijden tot 
plakken van ongeveer 100 gr., deze lap
jes voor het bereiden een poosje in ruim 
koud water laten staan, waardoor de 
kleur mooier wordt. De leyer wassen, in 
wrijven m et zout en peper en door de 
droge bloem wentelen. De boter, m arga
rine of het vet heet laten worden en 
hierin de plakken lever vlug bruin bak
ken. Indien men de lever te lang bakt 
wordt ze taai en hard. Ze moet nog 
enigszins veerkrachtig zijn.

C O M P O T E  VAN A P P E L E N
EN S I N A A S A P P E L

BENODIGD: 500 gr. zure bellefleuren, 
4 à 5 sinaasappelen, 1 1/2 dl water, 180 
gr. suiker.

BEREIDING: De appelen schillen, in 
vier snijden, de klokhuizen verwijderen, 
elk partje nog eens halveren. In  het wa
ter de h e lft  van de suiker oplossen, de 
appelpartjes wassen, goed laten uitlek
ken en in de suikeroplossing enige m i
nuten laten koken. De sinaasappelen 
schillen, in partjes verdelen, deze zorg
vuldig van p itten en vellen ontdoen en 
met de appelpartjes om en om in een 
compote schaal leggen. De overgehouden 
suiker over de vruchten strooien en het 
vocht dat ingekookt o f gebonden is en 
nagenoeg geheel bekoeld moet zijn, er 
over gieten. Deze compote smaakt uit
stekend bij griesmeel-, rijst- o f maïzena- 
gerec’nten, hij mag echter n iet te lang 
van te voren gem aakt worden omdat de 
sinaasappel spoedig b itter wordt.

S L A  VAN P R E I  EN 
W I T L O O F

BENODIGD: 1/2 pond prei, 1/2 pond 
witloof, 1 uitje, 1 zure appel, zout, pe
per, mosterd. 1 hard gekookt ei, het sap 
van 1/2 citroen, 1 1/2 eetlepel slaolie of 
olijfolie.

BEREIDING: Snijd de schoongemaak
te prei in zeer dunne reepjes en was 
deze zeer zorgvuldig tot al het zand ver
dwenen is. Doe zo ook m et het loof. Laat 
de groenten op een vergiet uitlekken en 
sla ze daarna nog eens goed uit. Ver
meng het citroensap met de olie, het, 
zout, de peper en de mosterd en maak 
er een gebonden sausje van.

Roer er het gesnipperd uitje doorheep, 
vermeng m et dit sausje de groente, sch,ep 
er tevens de gesnipperde appel doorheen 
en doe de sla in een glazen schotel. G ar
neer haar m et partjes hard gekookt ei.

R I J S T  MET K E R R Y
BENODIGD: 300 à 350 gr. gaar soep

vlees, 500 gr. gekookte rijst, 40 gr. vet 
of boter, 75 gr. ui, 1, kleine koffie lepel 
kerry, peper, zout en nootmuskaat.

BEREIDING: m aal o f hak het vlees 
fijn, bak in de boter o f het vet de ge
snipperde ui en de kerry lichtbruin. Roer 
dit door de gaar gekookte koude r ijs t en 
’t gehakte vlees. Voeg er peper, zout en 
nootmuskaat bij en maak alles vochtig 
met de bouillon. Doe d it mengsel in een 
vuurvaste schotel, die vooraf met water 
omgespoeld' is, bestrooi het m et paneer
meel, leg er een paar klontjes boter op 
en laat er in de oven een bruin korstje 
op komen.

geen m iddel meer voor.
— De inktpot is om gevallen en heeft een 
grote vlek gem aakt op het tap ijt. W at 
nu te doen? Er zo vlug m ogelijk  een 
dikke laag g ro f zout opleggen, die voch
tig  gem aakt wordt m et enkele druppels 
water. Deze laag m oet er m instens 4 da
gen op b lijven  liggen en m oet regelm a
tig bevochtigd worden. Dan het zout 
wegnemen, en de vuile plek eerst opne
men m et een vochtige spons en daarna 
m et terpentijn.
—  D o ffe  glazen worden dikw ijls weer 
helder wanneer ze gewassen worden in 
het afkooksel van aardappelschillen.
—  W itgoed en w itte wol, dat door lang 
liggen  geel geworden is, zal weer helder 
w it worden als het gewassen wordt in 
een sopje waarbij een wein ig amoniak 
wordt toegevoegd.

KLEINE RAAD
—  Gebeurt het dat een ring n iet van 
de vinger wil, probeer het dan m aar eens 
de v inger in koud water o f een zeep
sop je  gedoopt te hebben. Gaat het dan 
nog niet, dan is het enige m iddel naar 
een goudsmid te gaan, die hem zal door
knippen.
—  Om paaiien  te reinigen, worden ze 
samen m et wat zout in een katoenen 
zakje gedaan en zo lang door lauw water 
gespoeld tot het zout gesmolten is. Daar
na worden ze voorzichtig afgedroogd.
—  Om na het eten van uien de onaan
gename lucht uit de mond te verw ijderen 
volstaat het w at melk te drinken.
—  Tracht nooit een vlam  die in  een pan 
met vet slaat, te blussen m et water. Veel 
beter is het er zo vlug m ogelijk  een dek
sel op te leggen o f er zout op te werpen.

ö n l iw&kztijkâ, pAaalÿt

KINDERVERZORGING
H eel wein ig mensen, zelfs de eigen 

moeders niet, denken er aan dat de pas
geboren zuigeling nog nooit zijn  oogjes 
gebruikt h ee ft o f zijn  oren, dat het niet 
behoefde te ademen noch te eten. Eerst 
beschermd tegen leven, licht en inspan
n ing is het nu ineens overgebracht in 
het volle leven. A lleen het fe it  al omge
ven te zijn  door licht en lucht moet zeer 
vreem d zijn  voor het kind en de geboor
te zelf, voor ouders en fam ilieleden een 
vreugdevolle gebeurtenis, is voor het kind 
een allesbehalve prettige verrassing.

Het h ee ft rust en slaap nodig, om dit 
alles te boven te komen en zich aan 
zijn  nieuwe om geving te gewennen. Daar 
m oet men rekening mee houden. L ich t 
kan de zu igeling heel slecht verdragen, 
de oogjes kunnen nog niet zien w at da 
volwassenen kunnen zien. Men m oet het 
kind dus niet in te fe l licht plaatsen.

Ook lawaai m oet men verm ijden, het 
kind fronst bij sterk lawaai het voor
hoofd en begint zelfs te huilen. In  de 
eerste weken moet het kind m instens 22 
uur van de 24 slapen. Het m oet lekker 
warm  toegedekt worden en in een frisse 
luchtige kamer liggen.

Veel kindertjes zijn  in het begin bij 
het uitkleden en baden angstig maar 
wennen er spoedig aan, wanneer men ze 
kalm  en voorzichtig behandeld en het 
kindje daarbij rustig toespreekt.

Geduld is een der eerste vereisten voor 
een goede kinderverzorging. Men. moet 
de zaak n iet w illen overhaasten en zo
w el u iterlijk  als innerlijk  volkomen kalm 
zijn. Alleen een volkomen rustige moe
der is in staat het k ind je ook rustig te 
maken. In  de moederarm  bezit het kind 
de gehele wereld en zii is de eerste en 
de enige die voor het kind iets te be
tekenen heeft. M en laat het kind de 
tijd  bij het voeden, bij alle dingen trou
wens, ook later. Het is n iet verstandig 
het bewustzijn van het kleine wezentje 
voor de tijd  wakker te maken. Zulke po
gingen werken steeds ongunstig op de 
zenuwen en de verstandelijke ontw ikke
ling kan daardoor slechts geremd, in 
geen geval verhaast worden. De natuur 
m oet zelf uitwerken en als men geduld 
hee ft zal m en op een goede dag de be
loning voor de zelfoverw inning ontvan
gen in de vorm  van een eerste lachje, 
dat het kind bewust z ijn  moeder geeft.

DOKTERSDIENST
Dr. V AN  WASSENHOVE, Torhoutsteen- 

weg, 168, Tel. 72.220.

APOTHEEKDIENST
Zondag 21 Januari, gans de dag alsook 

nachtdienst van 20-1 to t 27-1-51: Apothe
ker QUAEGEBEUR, Torhoutstwg, 169.

MISLUKTE ZELFMOORDPOGING
M aandag in  de vroege morgenuren 

werd de visserijkaai te Oostende in op
schudding gebracht door een mislukte 
zelfm oordpoging. De uitbater van de Ga
rage Istamboul, gelegen op de visserij
kaai, poogde door verdrinking een einde 
te stellen aan zijn  leven. Gelukkig wa
ren enkele voorbijgangers getuige van 
het voorval en konden zij de drenkeling, 
Jean P. redden uit het Montgomerydok. 
H ij is vader van twee kleine kinderen. Hr

HUWELIJK IN DE VISSERIJWERELD
Woensdag, 24 Januari wordt te 11 uur 

in  de O.L.Vr. K erk  van het Hazegras het 
huwelijk ingezegend van M eju ffer Denise 
Nassel, dochter van  M r en M w  Frans Nas- 
sel, reder van de 0.124 m et dhr Roger 
Zonnekeyn, zoon van M r en M w  Louis 
Zonnekeyn, welke thans in Chili verb lij
ven.

Aan het jonge paar en hun fam ilie 
biedt ons blad zijn  hartelijke gelukwen
sen aan.

BLOEDCOLLECTE VAN HET 
RODE KRUIS

De bloedcollecte zal plaats hebben op 4 Fe
bruari van 9 to t 13 uur in de M eisjesschool, 
Hendrik  Serruyslaan, 28.

Teneinde alles ordevo l te kunnen inrichten, 
Verzoekt het Bestuur van de P laatselijke 
A fd e lin g  van het Kode Kruis, dat de deelne
mers aan de collecte zich voo ra f zouden aan
melden in :

—  het lokaal van het Rode Kruis, 95, Ka- 
pellestraat;

—  A lfon s  P ieterslaan, G7;
—  a lle  apotheken van de stad.
A llen  zullen dan t ijd ig  verw ittigd  worden op 

welk tijd stip  ze zich dienen aan te melden. En 
voo r allen is een kleine, doch aangename ver
rassing weggelegd. Hr

AANGIFTE DER FEESTEN VOOR 1951
De maatschappijen worden herinnerd aan 

het rondschrijven dd. 30 Oktober 1950, van het 
Stadsbestuur, waarin hun gevraagd werd, 
vóór 1 Maart 1951, kenbaar te  maken welke 
feesten zij in de loop van het huidig jaar den
ken in te richten.

Aan de maatschappijen die zulks nog niet 
gedaan hebben, w ordt dringend gevraagd dit 
verzu im  te  herstellen.

Deze in lichtingen kunnen gestuurd worden 
aan OCTOFER, V laanderenstraat, 64, Oostende.

GEVAARLIJKE SLIPPARTIJ
ln  de nacht van Maandag op Dinsdag, om 

streeks 3 uur, is de auto bestuurd door Del- 
baere Raymond, wonende Christinastraat, 24, 
te Oostende, met geweld  terecht gekom en te 
gen het hoekhuis van de Kapellestraat en de 
V indictivelaan , H ôtel du Bassin. De auto kan
te lde door de stoot tegen de trappeningang om. 
Gelukkig werd niemand gekwetst. De auto- 
voerder verklaarde dat zijn  wagen op de Ka- 
pellebrug was beginnen slippen tengevolge 
van de g ladheid  van de houten brugbevoering'.

Hr

HALLO, HALLO, ANCIENS VAN 
IERLAND!

A lle  gewezen « lo g is ten » der «tu ben » van An 
trim , Lurgan, Carrickfergus, B a llyw ill-w ill. 
Crumlin en andere kampen in Noord  Ierland, 
worden vrien delijk  uitgenodigd op de le  v er
gadering der N.B.U. (N oord-Ierland— België 
U n ie ), tak Oostende, die plaats heeft op Don
derdag 25 Januari, om 20,30 uur, in het «S tr ij-  
dershuis», Langestraat.
Fam ilieleden, vrienden en kennissen zijn  ook 

allen welkom  !
«Anciens», pas- en ordewoord : Op post !

BEWEGING VAN BURGERLIJKE  
STAND GEDURENDE HET JAAR 1950
Geboorten :
Jongens: 757 785 +  28
Meisjes: 692 690 —  2

Sterfgevallen :
1.449 1.475 +  26

Mannen: 366 383 +  17
Vrouwen : 306 322 +  16

672 705 +  33
Huwelijken: 443 439 —  4
Echtscheiding. 51 50 —  1

Ke.vAe.!tcf&pLe-Lme.n,

A L L E R L E I
Het wit van een ei is zeer m oeilijk  

stijf te kloppen wanneer er w at van de 
dooier bijgekomen is. Daarom m oet dit 
geel liefst uit het w it verw ijderd worden. 
Doe dit echter niet met een vork o f le
peltje, het gaat veel gem akkelijker m et 
een stukje eierschaal. Heel wat v lugger 
wordt het w it ook s tijf als er een paar 
citroendruppels bijgevoegd worden en 
het op een koele plaats geklopt wordt.
— Denk er steeds aan wanneer er een 
deeg met gist bereid wordt, uitsluitend 
verwarmde melk te gebruiken.
— Wijn wordt a ltijd  liggend bewaard in 
een koele droge kelder. Breng w ijn  nooit 
dadelijk uit de kelder naar een zeer 
warme kamer, -maar laat hem slechts 
zeer langzaam warm er worden, daar een 
plotselinge temperatuurwisseling de 
smaak nadelig beïnvloed. Aangehroken 
flessen mogen n iet lang meer blijven 
staan, want hierdoor verschaalt de in- 
houd.
— Aardappelen die lichtjes bevroren 
zijn, kunnen nog bruikbaar gemaakt 
worden door er een ring a f te schillen en 
ze een poosje in koud water te  leggen.
— Ook bevroren groenten, fruit, vlees, 
legt men voor de bereiding enige tijd  in 
koud water.
— Braadworstjes zullen onder het bra
den niet barsten als ze te voren heel 
even in melk zijn  gelegd.

UiiLlPiaud&tCffce.

Glas porcelein of aardewerk waarop 
inktvlekken zijn, w r ijft  men a f met 
bieekwater o f azijn. Ook kan men het a f
schuren met azijn en Brusselse aarde.
— Om een aluminium voorwerp glimmend 
te maken is het voldoende het enige tijd  
te dompelen in water dat licht aange
zuurd is door een paar druppels zwavel
zuur.
— In de w inter gebeurt het vaak, dat 
witte gordijntjes, na het wassen weer 
vrij spoedig gele vlekken krijgen. Om dit 
te voorkomen moeten we er voor zorgen 
dat de gordijnen overal vrij hangen en 
dus nergens m et geen enkel p lekje het 
glas aanraken.
— Uit wollen stoffen  kan men schroei
vlekken verw ijderen door ze,/voorzichtig 
te wassen met lauw zeepsop waarbij een 
klein beetje amoniak is gevoegd, is  de
‘ zei echter teveel aangetast, dan is er

B U R G E R L I J K E  S T A N D
GEBOORTEN

5-1 : Marie Roose, v. Roland en Paula 
Van Hoof, Parijsstr. 7; Herw ig Popieul, 
v. Nezeus en Bertha Deleys, M iddelkerke; 
Huguette Brys. v. Louis en M ary O ’Toole, 
Schipperstr. 1; Jean Debaedts, v. Char
les en Maria, Proot, V ictorialaan.

6-1 : Jean Loéier, v. Serafinus en Leonie 
Inghelbrecht, Bredene; Monique Schaut, 
v. Lodew iik  en Nelly Schokaert, Thomas 
Van Loostr. 15; Hendrik De Jonckheere, 
v. Gustavus en G ilberta Deschacht, Bre
dene.

7-1: Colette Vandecasteele, v. Silvère 
en Madeleine Pecceu, J. Peurquauetstr. 
58; Jacky Neirynck. v. Luciaan en M aria 
Pollet, V lissegem ; Hugo Roman, V. A lbert 
en Estella Lagrou, Bredene.

8-1: Vera Brissinck. v. Carolus en Pal- 
myre Devriendt. Stene; Guido Nyssen, 
v. Julius en Rachel Ketels. Bredene: L in 
da Vandendriessche, v. Felicien en Geor
gette Zanders, Nieuwpoortstwg, 463; Jean 
Van Den Abeel, v. Jozef en M aria  De 
Clerq, Gent.

9-1: M arie Hoorelbeke, v. R ichard en 
Paulette Vanrapenbusch. Raversijdestr. 
3; Johnny Bosseel, v. André en L illia  De- 
caesstecker, M iddelkerke; Jacky Vanbel- 
leghem, v. Gaston en A licia  Declercq, 
Koek,elare: V iv iane Vollemaere, v. V ictor 
en Germana Huys, Schippersstr. 50; Hu
bert Sanders, v. Andreas en Hélène De- 
coeur, Elisabethl. 335.

10-1: M arie Degryze. v. Georges en 
A lina Verplancke, Ieperstr. 29; L ionel Ra- 
mandt, v. Rogier en M argaretha Vanra- 
felghem, Klem skerke; Luc De Langhe, v. 
Camiel en Madeleine Drooghenbroodt, 
Zandvoorde.

11-1: Eddy Verburgh. v. André en A n 
gela Serrano-Lopez, Elisabethl. 343: R e
gina Schoolmeester, v. M arcel en  M aria  
Verschelde, St. Franciscusstr. 32; M oni
que Vlassenbroeck, Mauritius en M aria  
Vynck, O. Haardstr. 29: A lbert Tourle- 
main, v. Gerard eni Rosanna O ffice, 
Dwarsstr. 5.

12-1; Luc Brouckmeersch, v. Gerard en 
Germ aine Van Loo, Snaaskerke: Annie 
Balliere, v. Lucien en G ilberta Rosseel, 
Oudenburg.

13-1: A riette Dekeyzer, v. Jerome en 
Ivonne W ittesaele, K lem skerke; Frank 
De Jonckheere, v. Fernand en M aria De
smet, Zwaluwenstr. 84.

OVERLIJDENS
6-1: M ichel Vandenkerckhove, 8 mnd, 

Leffingestr. 93; Robert Pyra, 2 mnd. Met- 
sersstr. 55.

7-1; François Vanderstraeten, 7 mnd., 
Leffingestr. 117; Juliana Vandenbussche, 
68 j „  W we Gustavus Moyaert, Nieuw-

HET IS NIET MOEILIJK MEER
slagroonl en mayonnaise te maken, eiwit 
te kloppen, enz. Neen, w ant de laatste 
modellen «M ixer», m et 3 versnellingen! 
staan te Uwer beschikking.

Ga en overtu ig U ze lf!
Alle in lichtingen b ij:

A. LALOY-MAQUET  
18, Koningstraat, 18 

Oostende - Tel. 739.29
(45)

BRIEVENTAS VERLOREN
Coppin Achiel, wonende Torhoutse 

stwg, 350, verloor in  een bioskoop der 
Langestraat zijn  geldbeugel, inhoudende 
420 fr. Hr

DIEVEN IN HET NAUW

In  de1 St. Jorisstraat werden door De- 
meester W illy, H. Serruyslaan, 72, en 
Poppe Leo, St. Jorisstraat, 6, medische 
voorwerpen en instrumenten gevonden. 
Deze bleken bij onderzoek eigendom te 
zijn  van dhr Dr. Gespuière uit Bredene, 
wiens handtas enkele dagen geleden Uit 
zijn  auto werd gestolen. De dieven zul
len wellicht, ontevreden o f verveeld met 
hun buit, het boeltje ergens op straat 
hebben geworpen. Hr

NOG STEEDS AUTODIEVEN

Nog een andere klacht kwam binnen 
over een diefsta l in een * geparkeerde 
auto. Het is dhr Maeckelberge Albert, 
Caïrostraat, 66, die op de A. Pieterslaan 
vaststelde, dat onbekenden een reisdeken 
uit z ijn  wagen hadden gestolen. Hr

Plannen voor een Nieuw Wezenhuis 

kant en klaar
Wanneer wordt de eerste steen gelegd 

van deze modelinrichting 7
Men weet dat het stadsbestuur besloot op 

vraag van de Commissie van Openbare Onder
stand een nieuw wezenhuis te bouwen in v e r
vanging van het Carolinenhof, dat niet meer 
beantwoordt aan de moderne eisen. Het nieuw 
gebouw zal opgericht worden o? de gronden 
van de Commissie van Openbare Onderstand 
gelegen langs de Elisabethlaan, op de hoek 
der Vredestraat.

Het spreekt vanze lf dat het stadsbestuur van 
d it wezenhuis een m odelinrichting wenst te 
maken, die wedijveren kan met de beste in 
stellingen in het land. De moderne opvattin 
gen inzake opvoeding van weeskinderen zijn  
immers zeer verschillend met die van het v er
leden en daardoor komt het, dat buiten enkele 
vooru itstrevende instellingen, als te M olen
beek en te M arcinelles, er in ons land weinige 
wezenhuizen zijn  die «up to  date» kunnen ge
noemd worden.

Zo ’n modern wezenhuis verschilt hemels
breed met de vroegere «gestich ten », die door 
hun grootse en monumentale opzet fataal de 
stempel droegen van het type «kazern e» o f 
«hosp itaa l», om niet te zeggen «gevangen is». 
In elk geval zijn  het meestal gebouwen, die 
door hun grote  en imposante afm etingen w e l
licht indrukwekkend zijn , maar voor de wezen 
meestal teneerdrukkend en in elk geval niet 
huiselijk.

CEEN MUF GESTICHT
Dit alles is het wat een modern wezenhuis 

moet bezitten : een sfeer van huiselijkheid. 
Het doel moet z ijn  aan de weesjes terug te 
schenken wat z ij ontberen, nam elijk  een hui
selijk e  kring.

In de eerste plaats zal het nieuw wezenhuis

poortstwg, 461; V ictorina Beheedt, 84 j., 
W we Frans Deschacht en v. Jul. Maen- 
houdt, G istelstwg 40.

8-1: Julianus Hendriks, 76 *., echtge- 
scheid. Joanna Vanderputte, echtg. Jo
hanna Felies, Prinses Clementinapl. 14; 
Constant Vanden Brande, 60 j., ongeh., 
W esthelling Kursaal, 2; André Beernaert, 
51 j., Wdr. F lorida Dekeyser, Vereniging- 
str. 118: Carolus De Barse. 63 j„  echtg. 
Rosalia Bauwens. Kerkstr. 3.

9-1: François Deswaef, 5 mnd. Tarwe- 
straat, 9.

10-1: Joseph Vandervoort, 24 j., echtg. 
Agnès Dalle, K lem skerke; Laurent Brock; 
37 j., ongeh. Stene.

11-1: Irm a Bossaert, 74 i., echtg. Arthur 
Connor, Rogierl. 44; M argareta Lom baert 
61 j.. echtg. L. Buylaert, Zwaluwenstr. 34.

12-1; M aria Bogaert, 54 i., W we A lbert 
Mommens, echtg. Maurits Tackoen, Zwa
luwenstr. 41.

13-1: M argareta Mycke, 50 j., echtg. 
A lbert Landsuser, Stene.

HUWELIJKEN
10-1: Paul Hosten, vertegenw. en Lilian  
Parm enter z.b.; A lbert Vandenbussche, 
klerk en Elisa Caroen, bediende.

12-1 : Auguste Vandenberghe, stoker 
Zeewezen en M artha Dekeyser, w inkelier
ster.

FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fononlaten. per 

dag, per week o f per maand. Radio Mar- 
lein, Christinastraat, 85, Oostende. 
Tel. 71.725.

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
14-1: Vanderhaeghen Raymond, kleer

maker, Van Iseghem l. 53 en P ierlo t Jose
phine, steno-dactylo. Koningstr. 56. vrh. 
Antw erpen ; Buyse Marcel, werkman, wdr 
v. Anna Dejonckheere, H arm ignies en 
Priem  Georgia, z.b., wed. v. Desiderius 
Blondeel, H. Hartl. 5; De Schepper Louis, 
stoker, wdr v. Marie Aelbrecht en v. Ida 
De Keukeleire. Nederename en W illem s 
Bertha, werkster, echtgesch. v. R ichard 
Lammens, St. Petersburgstr. 6; Beuckels 
Oscar, herbergier, echtgesch. v. Gabrielle 
Demeyer, wdr v. Germ aine Eerebout, Ka- 
pucijnenstr. 12 en M artle Maria, z.b.. K a  
pucijnenstr. .12.

ANDERE GEMEENTEN
Corteel Henricus, metserdiener, West- 

ende. vrh. a lh „ wdr v. Eugenia Deswaef 
en Ram on Lucie, herbergierster, West- 
ende; Spegelaere Jean, beroepsm ilitair, 
Oostende en Demeyer Odette, z.b., Bre
dene; Proot Georges, bakker. Oostiende 
en Decram er Maria, z.b., Leffinge.

Benelux'ïoneeldagen ie Oostende
Haarlemse gasien zorgden voor hoogstaande kunstprestatie

aan de Spanjaarden en hii h ee ft zich 
daarbij nauwgezet aan de geschiedenis 
gehouden. Maar hii h ee ft tevens in dit 
alles overheersend historisch spel van 
twee mannen, die in deze strijd  in  twee 
verschillende kampen staan, van Tale- 
sius, de Spaansgezinde oud-burgemeester, 
van Haarlem, en Evert, zijn  zoon. die als 
o ffic ier vecht aan de zijde van de Prins 
van Oranje. Het conflict, dat ook her
haaldelijk  voorkwam in de oorlog die pas 
achter ons ligt, is dramatisch volkomen 
verantwoord, omdat het zuiver menselijk 
is en in de geest van die tijd.

De auteur heeft zich in de strijd tus
sen deze twee mannen geen partij ge
steld en van de Spaansgezinde vader een 
nobele figuur gemaakt, een man die in 
moed, overtuiging en karakter niet on
derdoet voor hen die streden tegen K o
ning Philips.

Deze onpartijd igheid gee ft aan het 
Stuk een hogere waarde.

Het werd een zeer verzorgde en -goed 
naar voor gebrachte voorstelling waarop 
regisseur W im  Paauw, regisseur van 
hoorspelen bii de N.C.R.V. Hilversum, te
recht fier m ag gaan. Bij de vertolkers 
citeren w ij allereerst dhr Mr M. C. W ijt 
als Talesius, sterk en sober gespeeld, en 
dhr J. K ruyver als Ripperda. Verder za
gen w ij goede vertolkingen van M r N- 
Drost, Mevr. J. Vatti Haaren-Stam, Mevr. 
A. Swart, M r H. Boeree, Mevr. J. de 
M on-Lugtig en Mr H. Wensing.

Dhr G. A. Koppen als kolonel Van Dui
venvoorde kon ons m inder bekoren we
gens zijn  n iet verzorgde dictie en zijn 
soms aarzelend optreden.

Dhr J. van Dam tenslotte verdient alle 
lo f voor zijn  toneelstuk, dat w ii reeds ho
ger roemden, doch ziin  vertolking van 
Adriaan van Assendelft moeten w ij jam 
mer genoeg minder hoog aanslaan.

D it neemt niet weg dat wij hier een 
zeer sterke prestatie van liefhebbers te 
zien kregen en w ii hopen dat het Van 
Neste Genootschap, bij ziin  optreden te 
Haarlem, een even gunstige indruk al
daar zal nalaten.

EEN PLECHTIGE ONTVANGST
Op de opvoering in de schouwburg volgde 

een waar verbroederingsfeest, waar de «zus
te rs » niet ten achter bleven. To t in de late uur
tjes g ing het en het verwonderde ons tenslotte 
wel wat, dat we tijdens de receptie ten stad- 
huize, welke om 11 uur plaats had, toch zo 
w ein ig  slaperige gezichten zagen. W e  verm oe
den dat de verm oeidheid zich w ellicht pas in... 
Haarlem  zal hebben laten voelen ! !

Het was dhr Caenen, algemeen voorz itter 
van KVGO —  de inrichtende maatschappij —  
die de reeks spreekbeurten inzette. H ij on
derlijnde de hoogstaande kunstprestatie van 
de toneelgroep uit Haarlem, die het Oostends 
publiek w erkelijk  een onvergete lijke avond 
heeft bezorgd. H ij sprak de wens uit dat het 
to t een duurzame u itw isseling zou komen en 
raakte h ierb ij ook het terrein van de sport 
aan.

Toch plaatste hij weer de kultttrele u itw is
seling op het voorplan, die de wederzijdse 
achting en waardering van de Benelux-landen 
moet grondvesten. H ij besloot met deH itroep  : 
«L eve  de Toneelliefhebbers van Haarlem ! Le
ve het KVGO !» .
Dh Klaassens, voorz itter van de toneela fdeling 
van KVGO ga f een kort -overzicht van het ont
staan van het contact tussen Haarlem  en Oost
ende en bracht hulde aan het pionierswerk 
ran dhr Cremers. H ij felic iteerde in naam van 
de Oostendse toneelliefhebbers de Haarlemse 
vrienden met hun flinke opvoering en vergat 
h ierb ij niet een speciaal woord je van lo f  te 
richten tot dhr W im  Paauw, die de lastige re- 
gietaak to t ee ngoed einde w ist te brengen.

DE BURGEMEESTERS AAN HET 
WOORD

Het was dhr Schepen Vandendriessche, die 
de gasten op het stadhuis welkom  heette. H ij 
verwelkom de de Haarlemse toneelvrienden 
met aan het hoofd dhr Cremers, burgemeester; 
dhr Geluk, wethouder, dhr Hoog, voorz itter 
van de toneelcom inissie en wees onm iddellijk  
op de betekenis van de toenadering in Bene- 
lux-verband. Benelux mag niet louter een stre
ven inhouden naar m ateriële gelijkschake
lin g  en toenadering, doch dient voora l op kul- 
tureel plan verw ezen lijk t. De banden der ku i
tuur zijn  trouwens toch steeds hechter dan de
ze van m ateriële belangen, die vaak slechts 
tijd e lijk  samengaan. Indien we tot een cultu
rele  verbondenheid kunnen komen, zal Bene
lux oo stevige grondvesten kunnen steunen. 
Dhr Vandendriessche besloot inet de w oor
den : «le e rt uw buren kennen en ge zu lt ze le 
ren bem innen». Dat is het, wat we thans te 
Oostende hebben gedaan en dat we thans zu l
len b lijven  doen.

Daarop overhandigde h ij aan dhr Hoog de 
Gouden H erinneringsm edaille der stad. Dhr 
Burgemeester Cremers antwoordde in gevatte 
bewoordingen. H ij onderlijnde dat uit de toe
spraken van vorige  sprekers is gebleken, dat 
men te Oostende er net dezelfde opvattingen 
op na houdt als in Haarlem. Benelux mag zich 
n iet doodkijken om m ateriële en economische 
samenwerking, doch moet kultureel u itge
bouwd worden. H ij drukte daarop zijn  dank
baarheid uit. aan het adres der stad en der in 
richters die het de Haarlemmers w erkelijk  
zeer confortabel hadden gemaakt en sprak de 
wens uit dat op deze eergte steen, welke in die 
dagen te Oostende werd gelegd, een groot ge
bouw m ogö verrijzen , waarin Haarlem en 
Oostende, samen zullen wonen, toneelspelen 
en veren igd zijn .

Nadat de heer Hoog de stad nog dankte 
voor de mooie H erinneringsm edaille, werd de 
-erewijn geschonken en klonken a lle  aanwezi
gen op het w elzijn  van Haarlem en Oostende, 
van de Haarlemse toneelliefhebbers en het 
ÏLYGO. H r

Zaterdag en Zondag stond het Oostends le 
ven in het teken van een verbroedering tussen 
toneelmensen uit Haarlem en Oostende. Inder
daad, op die dag kwam een zacht ge r ijp t plan 
tot w erkelijkheid  en werd de eerste steen ge
legd van toenadering tussen een Belgische en 
een Nederlandse stad, een steen, die achteraf 
wel —  we citeren dhr Cremers, burgemeester 
van Haarlem —  « ’n kei van een steen» mocht 
genoemd.

En we treden dhr Cremers vo lled ig  bij, want 
zowel van Belgische zijd e  als van Nederlandse 
zijd e  heeft men verrassend opgekeken. V er
rassend omdat we w ederzijds mensen hebben 
de hand gedrukt, die tenslotte net mensen wa
ren zoals w ijz e lf. Mensen met b ijna g e lijk lo 
pende opvattingen, met dezelfde zin voor ernst 
en humor, mensen met dezelfde ideeën over 
Benelux, met hetze lfde  vrijheidsideaal. Men
sen van de Noordzee. En twee dagen hebben 
volstaan om tussen Haarlemmers en Oosten- 
denaars een band te doen groeien, die zomaar 
niet na enkele maanden zal z ijn  weggevreten 
door tijd  o f  vergetelheid. Neen, de band tus
sen Haarlem en Oostende zal b lijven . Een 
band die n iet gesym boliseerd lig t in de kleine 
H erinneringsm edaille, die dhr Hoog als een 
kostbaar reliek  naar z ijn  stede heeft meege
voerd, doch meer nog in de hartelijke hand
drukken en het welgemeende «to t  w eerziens» 
dat men elkaar heeft toegestuurd.

OPVOERING VAN  
’ACHTER W ALLEN  EN POORTEN”
O iide f de auspiciën van Het Bénélux 

Comité, A fdeling Kennem erland, Haar
lem, ging Zaterdagavond in de Konink
lijke Schouwburg de opvoering door van 
«A ch ter W allen  en Poorten», historisch 
toneelspel in 4 bedrijven  door Jan Van 
Dam.

D it stuk werd voor het voetlicht ge
bracht door een keure van Haarlem m er 
liefhebbers, gekozen uit de vier sterkste 
Verenigingen van Haarlem.

Vooraf werd een toespraak gehouden 
door Dhr Klaassens, namens het 
Van Neste Genootschap, die de be
zoekers warm  welkom heette en wees op 
het verheven doel van deze toneeluitwis- 
seling. Daarna kwam dhr Mr. P. O. F. M. 
Cremers, Burgemeester van Haarlem, 
aan de beurt. Spreker betoogde dat het 
m oet gedaan ziin  m et het_ vooroordeel 
als zou een Oostendenaar zich in een 
vreemd land gevoelen als h ij te Haarlem  
vertoe ft en omgekeerd! Berielux mag 
geen ijde l woord m eer zijn. «Beschouw 
onze komst als een groet van het v r ij
heidslievende Nederland aan het v r ij
heidslievende België», aldus besloot spre
ker.

Onm iddellijk h ierna begon de voorstel
ling. De schrijver heeft voornam elijk het 
drama van het beleg gegeven, van de be
roemde, tot verzet opzwepende redevoe
ring van Ripperda in  «de Doelen», waar
mee het eerste bedrijf eindigt, to t het zo 
tragisch slot, de overgave van de stad

FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fonoplaten, per 

dag, per week o f per maand. Radio Mar- 
lein, Christinastraat, 85, Oostende. 
Tel. 71.725.

8AL DES CANARDS
Herinneren w ij dat het Nationaal Verbond 

der Oud-Krijgsgevangenen, Sectie Oostende, 
zijn  groot «B a ! des Canards» in richt op Za
terdag 20 Januari 1951, om 21 uur.

Het bal zal plaats grijpen  in de lu isterrijke  
salons van het stedelijk  Casino, w elke bui
tengewoon zullen opgeschikt en versierd  w or
den in de trant «Canard». Het N V O K  heeft 
zich daarbij de g lansrijke m edewerking v e r
zekerd van onze zo ta len tvo lle  kunstdanseres, 
de steeds bevallige  Rose d’Iv ry , welke ons zal 
vergasten op enige prachtige dansen. Het op
treden van deze ster, is op zijn  eigen al zeer 
ruim de verp laatsing waard. ^

Voegen w ij h ierbij dat s o m ra f t  delen van 
het bal zullen ge film eerd  worden en w ij z ijn  
overtu igd  dat het publiek zeer ta lr ijk  die 
sm aakvolle avond zal bijwonnen.

Een tom bola, aan 2 fr. het b ilje t, za l een 
aantal schone prijzen  (w elke tentoongesteld  
worden in het «H o te l N orm andie», VindictFve- 
laan nr 2) uitdelen aan de gelukkige winnaars.

Entreekaarten (30 fr .) en tom bolab iljetten  
zijn  te verk rijgen  hetzij in het H otel N orm an
die, h etzij b ij Mr Deley, Alt'. P ieterslaan, 8, 
hetzij b ij de leden van het Verbond.

N.B. —  De avondkledij w ordt zeer aanbevo
len, maar is n iet verplichtend.

DE GETEMDE FEEKS
Na het tr iom fan te lijk  onthaal dat Schakes- 

peare’s «G etem de Feeks» te Antwerpen te 
beurt is gevallen  ,spreekt het van ze lf dat dit 
zonnige b lijspel door liet KNS-gezelschap naar 
Oostende w ord t gebracht. De verton ing gaat 
door op Zondag 28 Januari te 20 uur. Mevr. 
Gella A lla ert verto lk t de ro l van de snibbige 
en weerbarstige feeks. Onder regie van Maurits 
B a lfoort treden verder op : Cary Fon tijn , R o 
sa Hermans, Irène ’s Jongers, Marcel Cauwen- 
berg, P ie t Bergers, Rem y Angenot, W ard  de 
Ravet, Lode Van Beek, Jos Mahu, Maurits 
Goosser.s, Free W aeles, Po i Cammernians, 
Marcel Hendrickx, Dom de Gruyter, Luc P h i
lips en René Bertal.

De verton ing w ordt gegeven in de décors en 
costumes, zoals het stuk te Antwerpen werd 
gespeeld.

De locatie is geopend.
Na iedere verton ing is een tramdienst v er

zekerd naar Opex, Sas-Slykens en Bredene,

dus moeten gebouwd worden met de maatstaf 
en volgens het schema van een norm ale w o
ning. Dit is wat de stedelijke technische dienst 
heeft trachten vast te leggen in  het ontwerp 
van het nieuw gebouw.

Het gebouw heeft veel weg van drie «co tta 
ges», die tegen elkaar z ijn  gebouwd. In  w erke
lijkheid  is dit ook zo : het gebouw bestaat uit 
drie a fzon derlijk e  paviljoenen, die, alhoewel 
tegen elkaar aangebouwd, toch vo lled ig  a fge 
scheiden zijn .

Elk paviljoen  is bestemd voor een groep van 
maximum 16 kinderen, zodat het ganse gebouw 
b ij vo lle  bezetting 48 kinderen kan huisvesten. 
Het linkerpaviljoen  is bestemd voor de k lein
tjes van 3 to t 10 jaa r; het m iddendeel dient 
tot woning voor de meisejs boven de 10 jaar, 
te rw ijl in de rechtervleugel de jongens, ouder 
dan 10 jaar, z ijn  ondergebracht. Bovendien 
werd tussen het paviljoen  der k lein tjes en het 
m eisjespaviljoen, de woning der d irectrice 
voorzien .

Elk van de drie paviljoenen bezit z ijn  eigen 
ingang, zijn  liv ing, z ijn  eetplaats, keuken, 
slaapkamers, wasplaatsen, enz. Het vorm t dus 
telkens een w ereld je  op zichzelf, waarvan de 
inwonende weesjes zich de kinders voelen van 
een groot huisgezin, waarvan de m onitrice de 
moeder is. Daarbij zal b ij de b inneninrichting 
gedacht worden aan al die k leine zaken, welke 
een huis tot een geze llige  woning maken, zoals 
een haard en een geze llig  zithoek je in de 
woonkamer, een herbarium, waar ieder kind 
zijn  eigen plantjes kweekt, een naaihoek voor 
de meisjes, ’n knutselatelier voo r de jongens, 
enz... Het z ijn  immers al die kleine dingen, die 
de persoonlijkheid  vorm en van een woning en 
die ons doen voelen dat w ij thuis z ijn  en niet 
b ij een vreemde op logement.

Zo ook zal in het wezenhuis het persoon
lijk  karakter van ieder paviljoen  bekomen 
worden door de details der binneninrichting, 
zodat ieder kind zijn  eigen huiseljke kring kan 
onderscheiden en liefhebben.

Zoals b lijk t uit het voorontw erp, zal het ge 
bouw er voora l niet monumentaal uitzien, 
maar eerder wat romantisch en daarbij zeer 
zonnig, fr is  en eenvoudig.

Er rond lig t een tuin met speelpleinen, waar 
de weesjes naar hartelust zullen kunnen spe
len en genieten van de gezonde lucht.

Bovendien zal het gebouw met z ijn  groot 
pannendak uitstekend passen in zijn  om ge
ving. Het zal immers niet ver staan van het 
moederhuis «Clem ence W an te», dat met zijn  
groot dak de aantrekkelijkheid  bezit van een 
grote v illa  en dat een ander pare ltje  is door 
het in itia tie f van ons stadsbestuur to t stand 
gebracht.

Naar we van de Schepen van Openbare W er
ken mochten vernemen, berust het vooron t
werp van dit wezenhuis, sedert Oktober van 
verleden jaar bij de technische Diensten van 
het Provinciaal Bestuur van W est-Vlaanderen, 
die het na onderzoek moeten doorsturen naar 
Brussel. Laat ons hopen dat men nret te lang 
treuzelt en dat men voora l het ontwerp niet 
saboteert.

(15) VERKOOP  
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse

A ' V A N D E R N O O T
Maria Theresiastraat, 16,
OOSTENDE —  Tel. 72.113

Onrustwekkende Verdwijning
Sedert 9 Januari is. de 24-jarige Denise 

Douvers, W itte  Nonnenstr., 61B, uit de 
ouderlijke woning verdwenen. Het meisje 
dat nog niet volledig hersteld was van 
een heelkundige bewerking ten ge
volge van hersenvliesontsteking, was nog 
in behandeling te Brussel en te Leuven. 
Het is tijdens een reis naar Brussel, dat 
men geen nieuws meer over haar ver
nam. Ze verbleef te Brussel in dgf Ko- 
ninglaan, 75. $

Thans werd uit Leuven telefonisch ge
meld dat het meisje aldaar ter verzdrging 
werd opgenomen. W at er zich metohaar 
juist heeft voorgedaan is nog niet ge
kend. Zo is het meisje thans blijkbaar 
weer terecht. Hr . S

UIT HET GESTICHT TE BEERNEM 
ONTSNAPT

Leden van de Havenbrigade bemèrkten 
in het station een jonge kerel, die* zeker 
niet helemaal «norm aal» scheen. Bij on
dervraging bekende hij uit het Gesticht 
te Beernem te zijn  ontsnapt en Thÿlletin  
F lorent te noemen. H ij werd nog dezelfde 
dag door Broeders van het Gesticht a f
gehaald. Hr

Gevraagde Arbeidskrachten
In de streek :
MANNEN : Blauw- en w itsteenkapper ; 

scheepsjongen ter v isserij ; leerjongen  electrie- 
ker (m et leerkontrakt) ; .leerjongen plaatslager 
carrosserie (m et leerkon trak t); leerjongen » 
bakker en pasteibakker (m et o f  zonder leer- 
kontrakt) ; leerjongen schoenmaker (m et 
leerkontrakt).

VROUWEN : D ienstm eisjes (inwoon noód- 
za k e lijk ); boodschapsmeisje (14-16 jaa r );. 
leerm eisje modiste, eventueel met Ieerkon- 
trakt (15 ja a r ) :  opdienster in café-dancing.

In het binnenland :
M ANNE N  : M etselaar voor gewoon bouw

w erk ; metselaars voor param ent; metselaars 
voor gevelwerk.

In het buitenland (G root B rittann ië ) :
M ANNEN ; Tekenaar (d rijfkrachtm otorert 

met inwendige branding) ; Tekenaar (andere 
drijfkrachtm otoren  dan met inwendige bran
d ing) ; Tekenaar (algem ene e lec tric ite it) ; te 
kenaar (electrische motoren en generatoren ) ; 
tekenaar (e lectric ite itstransform atoren ) ; te 
kenaar (e lectric ite itsverb ind ingen ).

VR O U W E N  : Vergu ldster (porcelein  en 
g le isw erk ): rondspinsters (w o ltex tie lvoort- 
b ren g in g ); kaardarbeidsters en hoofdkaard- 
ster (k a to en ); brocheerdster aan de eerste 
molens (k a to en ); brocheerdster aan de eind- 
molens (k a to en ); strengenhaspelaarster 
(kan t) : haspelaarster van koperen bobijnen 
(kan t) ; brocheerster (zeer f ijn e  draad-ka- 
to en ); spinster op ringm olen ; kamster (kam- 
w o l) ; afwerkster (w o l) ;  in trekster (w o l en 
kam w ol); spinster o f ze lfsp inner (w o l ) ;  bo- 
b ijnster (k a toen ); haspelaarster (katoen ) 
haspelaarster; tw ijnster (w o l ) ;  tw ijn ster 
(k am w o l); w eefster (ra yon n e ); w eefster (ka 
to en ); w eefster (a lle  soorten wol en k am w ol); 
knoopsters (w o l ) ;  rondbreister (b on n ete rie ); 
glansster (k am w o l); scheerster (w o l ) ;  her
stelster; stopster (w o l ) ;  herstelster van g ro f 
w eefsel; herstelster van confectiewerk (bon.- 
neterie) ; opmaakster (b on n ete rie ); kleurster 
met gewassen tinten (n ijverheidstechn ici - 
porcelein- en gle isw erk ).

Beroepsherscholing : aanvang eerstdaags.
Heropening van een centrum voor STEEN

HOUW ERS :
V O O R W AAR D EN  : M inder dan 21 jaar oud 

zijn  (lie fs t tussen 18 en 21 ja a r ) ;  ongeschool
den o f halfgeschoolden in het beroep.

VOORDELEN : W erklozensteun plus 4,50 fr. 
uurpremié.

Verplaatsingskosten plus eindprem ie van 
800 fr. in gereedschap.

DUUR : 8 maanden.
Verzeker uw toekomst door het aanleren 

van een beroep. Hoe meer uw beroepskennis 
uitgebreid is, hoe m ooier de toekomst voor u 
openstaat.

Laat u daarom inschrijven vóór 15-3-51, o f 
wel :
- op het G.B. Oostende, Koningstraat,(p>3
- op het^P.K. V*iAirrtè, De Pannestraat, 13
- op de steunpunten bij de controleurs

V oor alles zich wenden :
- Koningstraat, f>3, Oostende
- De Pannestraat, 13, Veurne.



HET NIEUW VISSERIJBLAD.

AUTO IN BLOEMENPARK
U itw ijkend  voor een andere wagen, is een 

auto terechtgekom en in het bloemenpark aan 
P e tit  Paris. A ls b ij wonder liep geen enkel der 
drie inzittenden een letsel op. Anders ware 
het verlopen  indien de auto de lantaarnpaal

Hr

DE JU W E L E N  E M M E R  T E  D IK S M U ID E  
IN B R A A K  T E  B R E D E N E  
O P G E H E L D E R D

Thans w erd ,aan  de hand van fo to ’s u itge
maakt, dat de destijds te Bredene gestolen ju 
welen werden teruggevonden in de juwelen-
em iner te Diksmüide. Op 26 December 1948 voor hct bloemenpark had meegenomen 
Werd te Bredene, tijdens de afw ezigheid  van r, n T O , » , r »
B r Van de W eghe, ingebroken. De dieven gin - BOTSING
gen aan de haal met geld  en juwelen. Thans ° P  de A - P ieterslaan kwam het to t een bot- 
is  ook over deze d iefsta l vo lled ige  klaarheid sinS tussen de auto’s van Petrick  Lucien, H. 
gekomen. H r Hartlaan 11, en Verduyn P ierre, H ofstraat, 22.

>1 p t jo ó i '  S to ffe lijk e  schade. Hr

O V E R L IJ D E N  R E C H T Z E T T IN G
W g  vernemen het a f  sterven van Mevr. hebben gemeld, dat een auto, bestuurd

M ana-Phllom ena Pauwelijn, echtgenote door Delbaere Raymond, aan de hoek van de
van M ijnheer August Cras, directeur van Kapellestraat en de V indictivelaan , kantelde
de Houthandel der Kust. tengevolge van de gladheid op de Kapellebrug.

W ij bieden aan de beproefde fam ilie IiJ fe ite  noemde de autobestuurder niet D el
ons innig medevoelen aan baere, doch Decloedt Raymond, Christinastr.,

24, Oostende. Hr

B ^-L  D E f* R ,J K S W A C H T  V IS L E U R S T E R  O P  H E T  B O E K J E
De Verbroedering der Rijkswacht, sec- De visleurster Deckmyn Bertha, Schipper- 

tie Oostende, richt een groot liefdadig- straat, 58, werd opgetekend wegens niet prijs- 
heidsbal in, ten voordele van haar so- tekenen van haar waar. . H r
ciale Dienst, op 3 Februrai 1951 te 21 u. 
in  het «W itte  Paard». F IE T S  G E S T O L E N

Alle danslustigen worden hartelijk  uit- Viln  Jans W ilfr ied , wonende D riftw eg, 39, 
genodigd om dit traditionele feest m et Bred«;n.f< Werd te Oostende op de Visserskaai 
hun tegenwoordigheid op te luisteren. een f,etS ^Stolen, nummerplaat 319.548. Hr 

Gezien de vorige bals steeds een groot LEURDER zn N D ?R  vE RPU M N SN r 
sukses oogstten, kunnen we de danslief- LEv“ rRmDe^ J " Ru i t S  ^ T g e s n a p t
? 5 ^ e_rS_ ! ! eCh! S d i_g  a ,a ?,w e z ig  toen hij aan de hui’zen leurde’ met zeep. H ij
te  z ijn  om een p laatsje te  bemachtigen.

DIEFSTAL UIT AUTO
Door Hyteins Gerard, Beursstr., 16 te

had immers daarvoor geen vergunning. Hr

LANDLOPER GEVAT
Eveneens in het station legde men de

Middelkerke
BURGERLIJKE STAND duinen, w at seer gevaarlijk  is voor de

O veriijdens : B iesbrouck Maria, 79 jr , ww e kinderen, die er spelen. Zal daar een
einde aan komen vooraleer het te laat is?

KRO O STRIJKE  GEZINNEN
Zondag 4 Februari, jaarlijkse algemene 

vergadering in de zaal van cinema Pa
lace, gevolgd van een klein feestje, ge
durende hetwelk 9 verdienstelijke moe
ders zullen gedecoreerd worden.
VOOR EEN BETERE VERLIC H TIN G

In aansluiting met ons berichtje van vorige  
week over de verlich ting  op de w ijk  Kroko-

Casier Carolus; Deleye Blanca, 46 jr, echtg.
Decoo Gaspard.

KAARTENPRIJSKAMP
Zondag 21 Januari in de L ido, grote  Manil- 

len-prijskam p met 1.209 fr. p rijzen . Aanvang 
om 17 uur. Kaarters, op post ! AB

SCHIETING
Zondag 21 Januari te 15 uur w ordt er duch

t ig  geschoten op de liggende w ip  in het H ôtel 
de la Poste. De Schuttersvrienden hebben an
dermaal voor een puike organisatie gezorgd  dil, werd ons vanwege een inwoner der ge
en de 2.200 fr. p rijzen  zullen van heinde en meente de opm erking gemaakt, dat ook te 
verre schutters aantrekken. AB  M iddelkerke ze lf nog niet alles op punt staat.
GOUDEN BRUILOFT En inderdaad, het kruispunt aan de post, waar

De gemeente was Dinsdag in feest. De «iagelijks ta lr ijk e  mensen van de tram en op 
echtgenoten Camiel Van Ryckeghem-De de tram stappen, is allesbehalve dege lijk  ver- 
Haese vierden hun gouden bruiloft. De Ï ’ "  le , v-reemdeims is en ’s avonds op dit
K e r k s t r a a t  en rlp ffpn ippn tpn iaa tq  w a rp n  punt van de tram stapt, za l zich terecht ergens iS .erK S iraa t en ae gem een tep iaa ts  w a ren  in een achterlijke boerengem eente wanen.
versierd. Gans de bevolking stond bij de Naast het fe it, dat het voor de veilighe id
kerk wanneer het flinke paar vergezeld van de bevolk ing noodzakelijk  is dat dit punt
van hun zeven kinderen en zeven klein- beter verlich t weze, moet inen ook toegeven
kinderen en ta lrijke andere fam iliele- dat vreem delingen maar een slechte indruk
den, deze v e r lie t  om  Zich n aar h e t g e - zullen bewaren over een avondlijk  bezoek aan
meentehuis te begeven. En o f ze toege- onze bad" en r «stplaats. a b

ju icht en gelukgewenst werden! In  de n n „ -  .
schone verlichte raadzaal werden zii out- R iJuKAMP
vangen door Dhr Beheyt, Burgemeester, I e maatsch“ PP>J «E lk  zijn  P ijp » ,  stak van

Brussel werd klacht neergelegd tegen on- hand op de Nederlander Huysman Ja- 
bekenden, die u it zijn  geparkeerde auto cob, die zonder middelen van bestaan 
een zwarte handtas hebben gestolen, in- was. U it zijn  verklaringen kon men op
houdende autopapieren, enz... H r maken, dat hij met auto-stop tot in M ar

seille was geraakt om dan echter de te- 
MOEILIJKHEDEN rugweg aan te vatten. H ij was van plan 

ln  de herberg «Chat N o ir » , onstonden moei- aan te monsteren op een vaartuig. Thans 
lijkheden  toen de verbru iker Jul. Van Steen- werd hij naar Brugge overgebracht. Hr 
kiste het geld, dat h ij betaald had voor zijn  I 
gelag, terug eiste. De politie  werd er b ijge- | 
roepen en de toestand opgeklaard.

Ook in een bar van de Van Iseghemlaan, 57, 
werden door een verbru iker m oeilijkheden ge
zocht. Toen de po lit ie  verscheen, was h ij er 
reeds vanorider getrokken. ' H r

omringd door EH Pastoor Lowagie, sche
penen Delacourt en Proot, al de raadsle
den, gemeentesecretaris Dubois en ont
vanger Colpaert.

De Burgemeester wenste hun geluk om

wal met een fraa ie prijskam p, die tenslotte op 
schitterende w ijz e  werd gewonnen door Jero
me Pylyser. Met 5 gram tabak pafte  h ij zo 
maar 2 u. 55 minuten. Een nieuw record ! Er 
waren 26 deelnemers. H ier vo lg t de u itslag :

1. P y lyser  Jerome 2,55 uur (oud rekord 2,40

H E I S T ,
B E R  O E P S  RENN ER SK OERS onze mannen zich ook inspanden, het

W ij ontlenen aan de o ffic ië le  wielerka- m ocht n iet baten en we schoten er op- 
lender, gepubliceerd door de Kon. Belg. nieuw de ganse in leg bij in met 0-2. 
W ielrijdersbond, de datum van de jaar- Hierm ede verhuizen w ij opnieuw naar de 
lijkse beroepsrennerskoers in  Heist te voorlaatste plaats. Zondag as. gaat het 
betwisten, nl. 24 M ei a.s. op verplaatsing naar Den Haan. Hopen

lijk  zullen onze mannen zich dit maal 
SCHAAKBAL DER OOSTKUST niet laten vloefren en komen zij met

Op 27 Januari as. grijp t in het stede- beide puntjes terug naar Heist, 
lijk  Casino te Blankenberge, het privaat
schaakbal der Oostkust plaats. In lich- VRIJE VISSERSCHOOL 
tingen hierover, alsook voorbehouden Hr Ackx, directeur der V rije  Visser- 
plaatsen ziin  te bekomen bij Mr D ’Hoo- school doet een warme .oproep tot de 
ghe, apotheker, Kursaalstraat. vissers, zo ta lrijk  m ogelijk  tegenwoordig

te zijn  op Zondag 4 Februari, bij de di- 
BEENHOUWERSBQND plom auitreiking hunner kinderen in de

De plaatselijke beenhouwersbond heeft v r lj e visserschool, opdat de aanwezige 
beslist in haar laatste bijeenkomst nog personaliteiten de belangstelling zouden 
slechts 2 c/c korting in plaats van 5 %  kunnen waarnemen, die onze vissers heb- 
toe te staan aan de leden van de Bond ben VOOE de jongeren, bij de aanvang 
der K roostrijke Gezinnen en dit van van j^un nieuwe loopbaan. Dat onze vis- 
18 Januari jl. af. sers, de jonge vissers en Heist ten goede.

SUPPORTERSCLUB  
«DE NIEUWE HOOP»

ACHTTIENDER GETOOND
Op Zaterdag 6 Januari werd in het

Hei Ba! der «Rat Mort»

I A M T ü û R M P f i f i l  f â t i i V E D  ! H e t  B a I ^ K «& a t  M ort» is on getw ijfe ld  het
, ; . AtT“. v *“ 1 , , , ! grootste gebeuren van liet w interseizoen.
In de Aom iigsfraat, 69, werd doo de vracht- ; feest wordt elk-jaar door de K on ink lijke

Wagen, bestuurd doór G ryp August, uit Ade- Maatschappij «C ercle  C ecilia » ingericht in de
gem, een lantaarnpaal omvergereden. W eten 
de autom obilisten, dat d it grap je  aan on voor
zichtige bestuurders het ronde som m etje van 
12.000 fr . kost ? Hr

DRONKEMAN
Destieckere Eduard, wonende te Oostende, 

werd dronken aangetro ffen  langs de straat en 
ter ontnuchtering opgesloten. Hr

VOETGANGSTER AANGEREDEN
Reynbout Lodew ijk  uit Oostende, kwam bij 

de politie  klacht neerleggen in naam van zijn  
zuster Euphrasia. Deze laatste werd aan de 
hoek van de Koninginnelaan en Astridlaan 
aangereden door een auto van de Garage Ra- 
moudt, Kaaistraat, 40. H ef s lach to ffer liep een 
breuk op van de vleugel vân het rechterbek- 
kenbeen. Hr

zalen van het S tedelijk  Casino.
H et g r ijp t dit jaar plaats op 10 Februari on

der het thema «In  het K on inkrijk  van Neptu-
nus».

Steeds kom t de vo lled ige  opbrengst van dit 
bal ten goede aan menslievende werken.

Dit is, zonder overd rijv ing , het meest v e r 
maarde bal van België, en zijn  naam is to t ver 
buiten onze grenzen doorgedrongen.

De zaa lversiering van het Casino werd zoals 
de vor ige  jaren aan deskundigen toevertrouwd, 
en w ij kunnen nu reeds de bezoekers een waar 
toverfeest voorspiegelen, een duizend en één 
nachtsprookje waardig.

Voegen w ij cr tenslotte aan toe dat de 
k leurrijke en jo lig e  groep «L es  Blancs Mous
sés» van Stavelot op middernacht een zege
vierende en ophefm akende intrede zal doen in 
de zalen van het Casino.

ze dan, in naam van de gemeente, een uur; 2- Lybeer 2,11; 3. B lom m e Eug. 2,03; 4.
prachtig tafelservies te schenken. Een M° erbeke 2;5. Rosseel Edw. 1,59,5; 6. De-
erewijn en... sigaren deden dan de ronde r a -V53,; 7A W lt™ et G- i :56L 8\Fy!yser
en  zn PinrimrtP ™  Cam ille 1,51; 9. Seys Oscar 1,47; 10. Declercqen zo eindigde de ontvangst op zeer vro 
lijke w ijze.

Aan het Hotel du Casino, stond ook 
veel volk om de jubilarissen nog eens 
toe te juichen alvorens aan ta fe l te gaan. 
En dat tot in de late uren gefeest werd 
hoeft n iet gezegd.

MOTO-CROSS IN DE DUINEN
Zekere inwoners der wijk: Krokod il be

zitten een moto en rijden ermede in de

N oël 1,43. AB

N I E U W P O O R T
BURGERLIJKE STAND

■ m
n.: :

Geboorte: Devos Gilbert, v. Gaspard 
en Rademan Julienne.

CROCHETAVONDEN
Op Zondagen 4-11 en 18 Februari, tel

kens te 17.30 u. in  de Stadshalle, gaat er
O verlijden : W atthy Hendrik, wdrn. v. een zangcrochet door. 6000 fr. priizen  en

M aria  Maertens, 70 j. bekers, m et een afzonderlijk  klassement
Huwelijken: T ’Jaeckx Daniël, visser voor de Nieuwpoortenaars. Van de twee

m et Zwertvaegher Jacqueline, z.b. beiden eerste Zondagen komen de best geklas-
van Nieuwpoort. seerde zangers in  finale de derde Zondag.

Huwelijksbeloft . : Siau André, Adj.-Po- Een. bekwame ju ry  is aangesteld. Tevens
litiecommissaris v. Nieuwpoort m et Van zullen de zangers doorheen gekende hu-
Roose M ariette, z.b., Zwevezelé.

OPROEP TOT DE BEVOLKING

Over gans het land wordt een bloed-

morist ingeleid worden.
Inschrijvingen  voor de zangers is 

reeds open. Prijzen  der plaatsen: 1ste 
rang 20 fr.; 2de rang 15 fr. Abonnement 
op 3 Zondagen 50 fr. Fam iliekaarten 50

collecte gehouden door het Nationaal en 40 fr. voor 3 personen. A llo liefheb-
Rood-Kruis van België. bers, we maken het tijd ig  bekend, van nu

De bloedlating zal geschieden voor wat a f kunnen de lange avonden aan oefe-
betre ft de kust, op Zondag 4 Februari as. n ing besteed worden. Liefhebbers van
in  de lokalen van de Rijksm iddelbare zang en humor, houdt die Zondagen vrij
Meisjesschool te Oostende.

De bloedcollecte gaat door tussen 9 en 
12 u. ’s morgens en van 14 tot 17 u. o f 
18 u. ’q avonds.

W ij denken wel dat onze oproep, ge
rich t tot al de klassen van de bevolking, 
ruim  zal beantwoord worden.

en bespreekt tijd ig  uw plaatsen.

BONTE AVOND
Op Woensdag 24 Jan. in de zaal «Cen

tury», N ieuwpoort rich t De Spar een 
bonte avond in: Gerd. Zonnenberg. en 
zijn  Orkest. Muzikale clowns, Rumba-

Havenbeweging
HAVENBEWEGING VAN 8 TO T 14-1-1951
ING EVAREN:

10-1: Spaanse SS Achuri, Rotterdam, 
Ledig.
U ITG EVAREN:

8-1: Eng. MS Conlea, Zee, Ledig; Holl. 
MS Norma, Londen, Pannen.

F a i l l i s  s  eir&i csiit
Bij vonnis der Handelsrechtbank te 

Oostende van 12 JANU AR I 1951, is Thoon 
Emile, mandemaker, Kerkstraat, 44 te 
Oostende in staat van faillissem ent ver
klaard: de aangiften  van schuldvorderin
gen moeten ter G riffie  der Handelsrecht
bank te Oostende ingediend worden vóór 
31 Januari 1951; de zitting tot onderzoek 
der echtheid der schuldvorderingen is 
vastgesteld op zitting van 6 Februari 
1951 ; de verhandelingen over de betwis
tingen zijn  gesteld op 15 Februari 1951.

De Curator:. Mster. Ch. Louwers, De 
Rechter-Commissaris : Dhr G. Rabaye.

(647)

W e s t e n d e
BURGERLIJKE STAND

O verlijden: M ortier Isidorus, echtg. v. 
R enty Euphrasia.

Huwelijksafk.: Corteel Henricus, met- 
serdiener met Ram on Lucia, herbergier
ster.

EEN ZW AAR ONGELUK VERMEDEN
Gedurende de laatste oorlog hadden 

de Duitsers ettelijke m ijnen geplaatst 
l’ aan de v illa ’s van Westende-Bad. Aan 
' deze van dhr Van B iervliet werden thans 
herstellingswerken uitgevoerd. Arbeiders 
ontdekten een stalen draad, trokken er 
aan en vonden zekere weerstand. Na ver
der zoeken vonden zij een zware m ijn. 
De p laatselijke politie werd verw ittigd  en 
het werk tijde lijk  stilgelegd. Door de 
ontm ijningsdienst van de Zeem acht werd 
het gevaarlijk  tu ig weggehaald om het 
onschadelijk te maken. De werklieden 
m ogen van geluk spreken, dat de m ijn  
n iet on tp loft is, wanneer ze aan de draad 
trokken. Het ware een ramp geweest. AB

U ITB RE ID IN G
Te Westende-Bad zijn  er op het ogen

blik n iet m inder dan tw in tig  huizen en 
v illa ’s in aanbouw. Nog tientallen  aan
vragen moeten onderzocht worden. 
W aaruit b lijk t dat Westende nog steeds 
door velen als een ideaal rustoord wordt 
aanzien. AB.

Verleden week werd in Café «De Beurs» «c a fé  M a lv ien tie » een achttiender ge-
door de twee besturen, Zeebrugge en tcond van koeken aas, door Aimé Van
Heist, ter gelegenheid van hun jaarlijks Torre. Medespelers waren: Van de Walle
feest, Bertje V an  Massenhove in de Eugenie, Van de Velde Adhém ar en Slab-
bloempjes gezet. Gezien de voorz. belet binck Kam iel.
was, werd het huldewoord uitgesproken Getuigen: De Schrijver Louis en De
door R. Lannoo. H ij hoopte da t «B ertje » Corte Leon. Er werd 75 fr. rondgehaald
deze seizoen ook zijn  best zou doen, op- voor de kinderen van de Ibis te Oostende, 
dat de hoop der ta lrijke supporters in
Van Massenhove zou beloond worden. Na UITSLAG KAARTING «THUIS»

‘ > 8 “ >»”  » D o g i m o n t  Eueeen; 2) 
fen  nm k glaasje gedronken en Brouckaert G.-Lampo Emiel; 3) Deschep- 

een fhkkertje gedanst tot m de vroege Pieter-Vandierendonck Louis; 4),
uurtjes. Echter in al!e deftigheid, zoals Ghyssaert-L amoire.
het goede renners en hun supporters ^  bestuuf had gezorgd yoor prijzen 

P ' in «natura» allen afkom stig uit onze
S T A T i S T i F k -  R i i R P s e n L i  I K F  S T A K m  Noordzee. F ijne-tongen , griet en tarbot STATISTIEK BURGERLIJKE STAND gn Qf het <<de gelukkig;e wlnnaars onder-

Gedurende het dienstjaar 1950 waren tussen gesmaakt heeft, behoeft niet ge
er 65 huwelijken, 5 echtscheidingen, 76 zègd». Maandag a.s. B iljartwedstrijd  zo- 
m annelijke en 86 vrouwelijke,geboorten, als om de 14 dagen. Zaterdag 28 Jan. 
samen 162. S terfgeva llen ;'TÖ,: Kwam en jaarlijks souper voor de kaarters en bil- 
zich te Heist vestigen: 332'pers.; met het jarters. Inschrijv ing: 50 fr. per persoon, 
aantal geboorten m aakt.d it 494. Verlieten Men zal zorgen voor \sscrassingen.
Heist: 360, aangevuld door het aantal
sterfgevallen  m aakt d it samen 438. Er is V/IELER SUPPORTERS CLUB
dus een verm eerdering van 56 zielen en W innende omslag-nummers: 38 41 48
dit brengt de bevolking op 31 Dec. 1950 53 87 98 90 57 72 103.
op 7.588 zielen. Als w ii naar zusterge-
m eenten kijken, waar zij een vermeerde- BURGERLIJKE STAND 
r ing  van 7Ó6 en 524 zielen kennen, mo- Geboorte: Monballieu Albert, Leopold
gen w ij volm ondig bekennen, dat dit laan, 20.
m aar wein ig is. Hops-nlijk zal 1951 ons Overiijdens: Depaepe Maria, 70 j., wed. 
beter bedienen op dit gebied, t.t.z. veel Verbeke Karei, Knokkestr. 82; Vandepitte 
m inder sterfgevallen en ve£l méér ge- Constant, 78 i., wdr Danneels Stephanie, 
boorten! St. Antoniusstr. 50; Devlieghere Zoë, 66 j.

echtg. Van Eeghem Gustave, Pannestr. 5.
Huwelijksafk.: Meyers Joseph, zeevis

ser, Heist, en Lepouter Noëla, z.b., Uit- 
kerke; Pyckavet Sylvain, aannemer 
schrijnwerker en Everaert Christiane, z. 
b„ beiden te Heist.

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

M ogen w ij U vragen U te laten in- Potpourri, Tenor, Dans en charme. Con
ferencier: Maurice Callaerts. V raagt in
lichtingen bij de Sparkruideniers. Deu-

schrijven vóór Dinsdag 23 Januari as 
bij de Heren: M arkey Ch., Marktstr. 15;
Reunbrouck L., O.L. Vrouwstr.; Sesier A., ren te 6.30 u. Aanvang 7.30 u. stipt 
Duinkerkestr.

Het Bestuur van de plaatselijke a fde
lin g  van het Rode Kruis dankt U bij 
voorbaat.

APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 21-1-51 hr STOCKE

GIFT VOOR MUSEUM
Verleden week werd er door dhr R. Du- 

mon uit Engeland een afbeelding ont
vangen, die een kaart voorstelt uit de 
jaren 1500 van West-Europa. Daarop is 
o.a. een grote baan aangeduid, die ver-

LYN C K , Grote Markt. Open van 9-12 u. trekt uit Nieuwpoort en to t aan Rome
en van 16-18 u.

GEZELLIG SAMENZIJN
Op Zondag 21 Januari ek. in de feest

zaal van de Rijksm iddelbare Scholen. 
Voor alle Ouders, Oud-leerlingen en Be
schermers. Gezellig samenzijn. Muziek, 
Rhythme-Club. Deuren om 19 u. Arse- 
naalstr. Ingang: 15 fr.

KAARTING
G rote prijskam p in het Manillen bij 

W we Vanloo in het.lokaal der duivenmij. 
de «IJzerbode». A lleen voor leden der 
beide m aatschappijen «E erlijk  moet 
Vooru it» en de «IJzerbode». 1000 fr. p r ij
zen verdeeld volgens het aantal deelne- 
trers: 200, 150, 100, 80, 70, 60 en 7x50 fr. 
In legprijs  is 10 fr. Begin stipt om 2 uur.

Na de eerste ronde der kaarting wor
den een 20-tal bons voor jonge duiven ’51 
verkocht ten bate der «IJzerbode», ge
schonken door de grootste liefhebbers 
van West-Vlaanderen. Aan de verkoping 
l;unnen alle aanwezigen deelnemen.

BOUW PREMIE
De stedelijke bouwpremie die vroeger 

bepaald werd .op 4Q00 fr. voor kinderloze 
gezinnen £n 5000 ;ïr. voor gezinnen met 
kinderen, is thans als volgt: 4000,;f i f. plüs 
1000 fr. per ..kind.

EEN OUD IJSLANDVAARDER VIERT 
ZIJN GOUDEN BRUILOFT

Op 13 Januari 11. hebben de echtelin
gen Plaetevoet-Vandendriessche hun gou
den bruiloft gevierd. Om 10 u. had er 
een plechtige dienst plaats en om 11 u. 
werden ze'sam en m et 45 fam ilieleden op 
het stadhuis óntvangen, waar Burge
m eester Gheeraert een gepaste toespraak 
.hield en de wens uitdrukte binnen 1-0 
ja a r  hun tëruè mogen ontvangen om 
hun Briljanten  bru ilo ft te vieren. De 
Burgemeester beloofde dan ook vanwege 
h et stadsbestuur de gemaakte fo to ’s als 
geschenk te zullen overhandigen. Engel 
P laetevoet is een goed gekende figuur 
in  de visserijmiddens, daar h ij een oud 
IJslandvaarder is. U it hun huwelijk spro
ten 17 kinderen, waarvan er nog 8 in le
ven zijn. In  September 1949 werd onze 
oude IJslandvaarder samen m et zoveel 
andere gehuldigd. Beide oudjes zijn  nog 
in  volle gezondheid. W e wensen onze kra
nige jubelarissen nog vele jaren en b ij
zonder een goede, gezondheid toe!

leidt. A lweer een nieuw b£wijsstuk van 
het roem rijk verleden van onze stad.

M ie u iu fa a ttó
duiaenptaatje

Zondag 11. had er een duivententoon- 
stelling plaats bij «Eerlijk  moet Vooruit» 
gevestigd bij Boret U., Langestraat. Een 
70-tal prachtige exemplaren konden de 
liefhebbers bewonderen. De eerste p rij
zen werden toegekend aan: 1) Albrecht, 
Anseeuw, Pylyser, Vynck M., Vermouth 
R., enz. enz. Op haar beurt richt de 
«IJzerbode» e.k. een monsterkaarting in, 
voor de leden van beide maatschappijen. 
Voor nadere uitleg, raadplege men ver
der in het blad, het Stadsnieuws van 
Nieuwpoort. Melden we nog dat de ver
koping van een 20-tal bons voor jongsn 
1951 van ras-echte duivenkwekers zijn, 
om maar enkele kampioenen te vernoe
men:

is Catrysse gebroeders: het vermaardste 
ras '!van ‘ België!
! ■ 'Vandererspt Charles: op fond en halve 
fondvluchten n iet te evenaren!

Vanhove Georges: de man die Catrysse 
heeft doen buigen!

Boels Joseph: een kamnioen in de top!
D evr'endt Julien: koning en keizer in 

zijn  gemeente!
Deny Emiel, de man die het kampioen

schap op de halve fond wegkaapt!
Vandenbussche Valere: de man die in 

het Noorderverbond gensters sloeg!
Vanloo Geryl: die van geen uitslagen 

weg te krijgen is!
Bii alle liefhebbers ziin  die namen 

overbekend.
Deze tentoonstelling en kaarting wordt 

gegeven, tot nauwere samenwerking tus
sen alle leden der beide maatschappijen. 
Allo, liefhebbers, nu eindelijk  ons dui- 
venwereldje de goede kadans gevonden 
heeft en beide besturen het m ogelijke 
doen om alle geschillen op te lossen, re
kent men op de volledige samenwerking 
en de goede wi! van alle belanghebben
den, opdat er in het komende seizoen 
heel wat duiven zouden ingekorfd wor
den. Hoe meer duiven, hoe meer prijzen 
en hoe schoner vluchten!

S U R G cR L iJK E  STAND marlieçe, ere-voorzitter ga f vervolgens 
Geboorten: Lam brecht André, v. Ro- een overzicht op de werking van de ver- 

bert en Arts Julia, Zeebrugge; Jonckhee- eniging sedert haar ontstaan 18 jaar ge- 
TT-i.i ul, ’ v; Georges en Taveirne Martha, leden. H ij overhandigde dhr Slabbinck
Uitkerke; Monballieu Albert, v. A lberic het door de regering toegekende sociaal
en Vantorre Mar;ie, Heist; De Cuyper ereteken om bewezen diensten.
Christa, v. F lorent en P illen  Yolanda, H ierna werd dhr Claeys Daniël met
Zeedijk, 82; De Broe Christiane, v. Hugo meerderheid van stemmen tot voorzitter
en De Beck Maria, Vanderstichelenstr. verkozen. T o t slot ga f M eju ffer De Meu-
45; Bruneel Rita, v. A lfred  en Lagast Ju- lenaere een bondig overzicht over de wer-
lia, Zeebrugge; Malefason W illy, v. Ma- king van de sociale diensten van het Ver-
thieu en De Brabander Esther, Lisse- bond, 
wege; De Schrijver Yvette, v. Aloysius en
De Vuyssere Angèle, Wenduine; Retsin TONEELFEEST
Gilbert, v. Raym ond en W ittesaele Joan- Zondag 21 Januari te 20 uur gaat in
na, Vissersstr. .24; Falleyn Christiana, v. de feestzaal «T h a lia » een grote toneel-
K are l en Decostere Maria, de Lim burg avond door, ingericht door «Stadion Bo-
Stim m str. 31. x ing Club» ten voordele van de sociale

S tengeva llen : Van Loocke Brigitte, 76 dienst voor de boksers. De gekende lief-
j., wed. Beidts Camillus, Mametstr. 15; hebbersgroep «De Lustige Vrienden» zul-
Boute Mathilde, 87 j., wed. Ardoullie len de liefhebbers vergasten op het
Alexander, Vrijheidstr. 9; Hennebel Jaak, drama in 1 bedrijf «De V rek » en de ge-
78 j., echtg. W ittevrongel Alice, overleden kende klucht in 3 bedrijven door Max
te Oostkamp; Clement Charles, 71 j., Reinrauw en Otto Swartz, «Tan te Jutta
wed. Verleye Julienne,, Descampsstr. 15; uit Calcutta». Inkom prijzen : 1ste rang
Vanhoenacker Amelie, 58 j., echtg. Taver- 20 fr.; 2de rang 15 fr.; 3de rang 10 fr 
n ier Cyrillus, Luikstr. 4; Sabot Celesta,
84 j „  echtg. Van Hooren Karei, overle- BOB SCHÖLTE KOM T
den te M iddelkerke; Fonteyne Ludovicus, Op Maandag 22 Januari 1951, te 20 u.
80 j„  wed. Vesschemoet M aria-Th„ Uit- treedt in de feestzaal «Ons Huis» Bob
kerke. Schölte in zijn  jaarlijkse Dickson-revue

Huwelijksafk.: Detemmerman Omer, op. Verder treden de’ gekende artisten,
n ijveraar, St. Gillis-Brussel, en Diepe- M ia De Wachter, Louis Staal, Henk De
rinck Jeannine, z.b. (a lh .). Bruin op —  3 uren dans, zang en muziek.

Inkom prijs 20, 25 en 30 fr.
FONTE IN IERS DIENST

Van 20 tot 27 Januari: M engé Léander, BIJ DE TO NEELKRING
Scharerbrugstr. 95. «ONDER ONS»

Zondag 28 Januari te  20 u. in de feest-
APO TH EEKD IENST zaal «Ons Huis», vergast de Kon inklijke

Zondag 21 Januari 1951: dhr DE BAC- Toneelkring «Onder Ons» zijn  leden od
P D  T r r r . . „ __ 1_____ rr r\ • •_ . ___ _ -1 . . " __ ^

DOKTERSD1ENST
Dr. O. DHONDT. G raa f d ’Ursell., Heist.

APOTHEEKDIENST
MAES Jan, Statieplaats, Ileist.

GRÏEP IN ONZE BADSTAD
Ook onze badstad werd streng geteis

terd door griep; b ijna het ganse sche- 
penkollege en 60 %  der bedienden van 
het stadhuis w a ren , er aan onderhevig.
W ij bevroegen ons bij enkele dokters en 
het sch iin t dat e r . ongeveer 500 perso
nen te Heist griep hadden, dat is nage
noeg 1 op 15. Men deelde ons echter mede 
dat deze griep niet gevaarlijk  was, dit 
jaar, alleen voor oude mensen kan deze 
ernstig wezen. Rusten, binnen blijven en SCHIETOEFENINGEN POLITIE

oan^PlÏ innemen was het koste- Schietoefeningen op 13-1-1951: 1) Adj. 
loze advies, dat w ij van een dokter ten Commissaris Dendooven André, 42-50; 2) 
beste kregen voor onze lezers. Berton Charies, 32-50; 3) Inspecteur La-

GROTE KAARTING m ertyn A „ 31-50.

Op Zondag 28 Januari gaat er een BOUWVERGUNNINGEN
grote kaartprijskam p door voor de leden Vandenbroucke Hyppolite, 736, steen-
van het ACW  en de Ziekenbond. Er zijn  weg op d ’Alsemberg, Ucçle, Nieuwbouw,
1000 fr. prijzen. De prijskam p gaat door Zeedijk  te Heist-aan-Zse.
in Rerum Novarum. Inschrijv ing van Vandekerckhove René, Maeterlinckl., 4,
18.30 u..tot 19 u. Begin om 19 u. stipt. De Knokke, Nieuwbouw, Accacial., Duinber-
inschrijving is gratis. gen.

Ysebaert Bertrant, Duinenstr., 9, Heist,
EXTRA TREINVERKEER  
DEZE ZOMER

W ij vernemen dat deze zomer talrijke 
extra verbindingen in het leven zullen 
geroepen worden tussen het binnenland

Veranderingswerken Duinenstr., 9, Heist 
en Nieuwbouw, Zeedijk, Heist.

DE CARNAVAL
De prijzen  voor de grote tombola ter

en onze badstad. A lle dagen 3 recht- g el^ nh4 ld van Carnaval zijn  uitgestald 
streekse treinen m et Brussel, aangevuld Kursaalstraat.
door 3 extra-treinen ’s Zaterdags en ’s f5, te Heist. Bij de uitgestelde prijzen zul-

zijn  tweede w intervertoning. Het succes
stuk van A ldo de Benedetti «S te r f nooit 
voor je tijd », b lijspel in  drie bedrijven 
wordt opgevoerd 
SCHAAKBAL 

Zaterdag 27 Januari wordt door het 
Schaakverbond van de Oostkust, groepe-

KER, J. de Troozlaan, 78.

DOKTER SDIEN3T
Zondag 21 Januari: Dr. DE GEEST,

Malecotstr. 26.

SCH IETING  BIJ DE STEDELIJKE
PO LIT IE  _______

De politie hield verleden week haar rend B1ankenberge— Heist en Knokke, 
maandelijkse schietoefening in de open een Sro° t  pnvaatbal gegeven in de Bali- 
schietstand van het Waterkasteel, die !3a, , stedelijk Casino, m et het
volgende uitslag opleverde: Cuyle Albert, orKest Alphonse Boehm.
40 pt. op 50; Brig. Dewulf Antoon, 40 pt.; BOLLING  DER VUURKRUISERS 
Adam Louis, 38 pt.; Adj .-commissaris De Zondagnam iddag ging in het «H ote l du 
Neve, 32 pt.; Bisschop Albert, 32 pt.; De B u ffe t» de jaarlijkse prijsbolling door 
Bode Jozef, 32 pt,; Brig. Dedrie Benoit, voor de vrouwen. N iet m inder dan 85 
31 pt.; Buljjgpck Henri, 27 pt.; Fransoo vrouwtjes hadden de oproen beantwoord. 
August, 26 pt.; Inspecteur Moreau Fer- Het was tenslotte Mevr. Camille Content, 
nand, 24 pt. die beslag wist te leggen op de eerste
BIJZONDERE Z ITD AG  VOOR HET prijs.
AFLEVEREN VAN R IJW IELPLATEN  BIJ DE VRIJE SCHUTTERS

Een afgevaardigde van de directie der De prijsbolling voor de vrouwen van 
directe belastingen zal op Zaterdag «De V rije  Schutters», die Zondag door-
20 Januari van 15 to t 17 u. en Zondag ê'ing in het «W it Schaap» kende even-
21 Januari van 9 tot 12 u., zitting hou- eens een groot succes. H ier ook zaten 
den in de raadzaal van het stadhuis ten m eer dan 75 vrouwtjes aan de> koffie-ta- 
einde de rijw ielp laten  voor het dienst- fe l aan en werd er vinnig gestreden voor 
jaa r 1951 a f te 'leveren. De prijs per de mooie en nuttige prijzen.
p laat bedraagt 72 fr. De rijw ielhouders
worden dringend verzocht op deze bij- GESLAAGDE TONEELVERTONING  
zondere zitdagen hun rijw ielp laat a f te Zondagavond ging voor de nokvolle 
halen. zaal van het stedeliik Casino de cpvoe-
GROOT BLAUW  BAL ring door van «P eggy  m ijn schat» door

Zondag; 21 Januari te 20.30 u.. gaat in de toneelgroep van de R.M.S. Onder de 
de feestzaal Ons Huis het «4de Groot ta lrijke aanwezigen bemerkten w ij Heer 
Blauw Bal» door ingericht door de libe- en Mevr. Devriendt, burgemeester-sena- 
rale Verenigingen. D it bal wordt opgeluis- tor, de hh. Anciaux en Aelter van het 
terd door het orkest «Variety  Band» on- stedelijk Casino, directeur en Mevr. Fran- 
der leid ing van Leo Muls. Ingang: 10 fr. çois, verschillende gemeenteraadsleden 
LIBERALE VAK- EN ZIEKENBOND en het volledig onderwijzend personeel.

Zaterdagavond had in de feestzaal Ons M et zijn  vertolking bracht deze schaar 
Huis een geslaagde algemene vergade- flinke spelers, de bevestiging dat zij 
ring plaats van de Liberale Vak- en Zie- thuis horen onder de beste liefhebbers- 
kenbond. Aan de bestuurstafel bemerk- groepen, en samen m et dhr D. Van Hoo- 
ten w ij het volledig bestuur. Een minuut ren, die voor een vlotte regie zorgde, de- 
stilte werd bewaard ter nagedachtenis den zij deze toneelavond uitgroeien tot 
van de afgestorven leden. Dhr E. Vander* een pareltje  op gebied van liefhebbersto-

neel.

Zondags en terug ’s Zaterdags en ’s Zon
dags een rechtstreekse trein  m et A n t
werpen en terug, extra verbindingen ’s 
morgens te  Gent voor Antwerpen alle da
gen. A lle  dagen een extraverbinding tus
sen Luik en Heist. V.: te Luik 9 u. A.: 
Heist 13.09 u. Terugrit. V.: Heist 17,42 u. 
A.: Luik 21,33 u. Men voorziet ook een 
rechtstreekse verb inding tussen Heist en 
Rijsel, dit is goed nieuws voor de zowelen, 
die K ortr iik  moeten aandoen. W ij mo
gen werkelijk  zeggen dat de Belgische 
Spoorwegen nieuwe' en betere, horizonten 
opent voor al diegenen voor wie de tre i
nen nog steeds het enigste verplaatsings- 
m iddel daarstellen!

UITSLAG STEDENWEDSTRIJD 
BILJART

Ziehier de uitslag der 2-stedenwed- 
strijd  Heist tegen Sluis die door Helst 
gewonnen werd m et 7-4. >. >

1) V lietinck R.-Van Ha!,,?.. 36-40; 2) 
Gheselle Julien-Van C ra é y ç ^ t  Ö. 10-40;
3) Leliaert Triphon-Botsefàèr O. 23-35 ;
4) Samyn Jules-De Bruyne J. 60-55; $) 
Meseure A.-Dujardin T. 35-16; 6) Demèy 
Omer-Coppens J. 40-30; 7) De Grauwe 
W.-Wendel Ph. 35-17; 8) Lagasse R.-Ver- 
schaeve H. 33-35; 9) De Keyser R.-Savee- 
ren L. 35-33; 10) Debonnaire E.-Graham 
P. 100-85; 11) De V lieghe Jan-Verbuit H. 
80-41. —  Voor de tach tig jarigen  opgeko
men won Sluis van Heist met 20-18.

SCHAAKNIEUWS
Uitslag: Schepens-Haerinck 1-0; Vlie- 

tinck-Storm 1-0; De Ketelaere-Fredeïickx 
1-0; V lietinck-W ittesaele 1-0.

Uitslagen na 10 wedstrijden: 1) Vande
kerckhove 7,5 p. 10 w.; 2) G. D ’Hooge 7.5 
p. 10 w.; 3) Cange 7 p. op 8 w.; 4) E. 
Schepens 4,5 op 6 w.; 5) De K etelaere A. 
4,5 op 9 w.; 6) Debra 3 p. op 7 w.; 7) 
W ittesaele V. 3 p. op 9 w.; 8) R. V lietinck 
2 p. op 6 w.; 9) Th. Haerinck 2 p. op 7 
w.; 10) O. Storm 2 p. op 8 w.; 11) Frie- 
derickx 1 p. op 9 w.

De 4 eerste geklasseerden zullen hoogst 
waarschijn lijk  de eindoverw innaar ge
ven, wij geven een lichte voorkeur aan 
Ing. Cange en out-sider Schepens E.

PRIJSKAART ING DE BEURS
1) Savels L.-De Backere A.; 2) Samyn 

J.-Lams R.; 3) Vantorre J.-Kerckaert W.; 
4) Desmidt C.-Lams Fr.

Zaterdag as. kaarting.

LUSTIGE KAARTERS
1) Rosseel Fl.-Demul M.; 2) Vandieren- 

donck A.-Savels Th.: 3) Neyts A.-Demey 
A.; 4) Decorte J.-Dieusaert C.

BILJARTCLUB OUD-BELGIE
Uitslag: 1) De Kesel V.; 2) Beulens R.; 

3) Devos A.; 4) L ierm an R.
W oensdag as. wekelijkse prijskamp.

BIJ FC HEIST
De prijzen  van de succesrijke reuzen- 

tombola kunnen nog a fgehaald  worden 
tot en m et 31 Januari as. Verleden Zon
dag werd na 1 maand rust terug gespeeld 
op eigen veld tegen St. Joris Sport. Hoe

len echter nog ta lrijke en mooie prijzen 
bijkomen.

Visa voor Duitsland

De consulaten-'ieneraal van Duitsland 
te Londen, W ashington en New York zijn 
gem achtigd van 15 Januari af, visa voor 
Duitsland a f te leveren. D it werd bekend
gem aakt in een o ffic ië le  mededeling van 
de geallieerde hoge commissie in Duits
land.

TeCefoatt- en 
teEeg,ftaaßmieaen

acvfiaagd
De tarieven van telegrammen en tele

foongesprekken uit Frankrijk zullen van 
16 Januari a f aanzienlijk verhoogd wor
den.

Aldus zal een telefoongesprek Parijs— 
Brussel van drie m inuten dat tot dusver 
198 fr. kost, verhoogd worden tot 261 fr.

Rechtbanken

CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN BRUGGE

DE B U YC K  Maria, herbergierster te 
Oostende, aanvaarden van onderpand : 
2000 fr. boete.

HUBRECHTSEN Karei, Bredene, ver
oorzaken van verkeersongeval met flets, 
en valse naam dracht: 1410 fr. boete, vw.

CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN VEURNE

D U RO T Fernand, handelaar te Kok-
sijde, onvrijw illig  letsel aan Robert Puys- 
tiens: vrijspraak.

ELIAS Maurice, schilder te De Panne, 
onw ettig bezit van cognac: 4 maanden, 
3.250 fr. boete en verbeurdverklaring van 
de drank.

D ’H A U F A Y T  Roger, herbergier uit De 
Panne, onw ettig  bezit van alcoholische 
dranken: 4 mnd. gevang, 16.880 fr. boete 
cn verbeurdverklaring van de drank.

VOSSELM AN Julien, leurder te Stene, 
n iet betr.len van autotaks: 50 fr.

V. Maurice, visser en T. Lucien, werk
man, beiden te Nieuwpoort, wederzijdse 
slagen: ieder 260 fr.

D. Maria, huishoudster te De Panne, 
vrijw illige  slagen: 500 fr.

V. Isidoor. visser te Oostduinkerkc, 
smaad aan d-1 politie: 260 fr.

HAM OTS Herman, kleermaker te Ra- 
met, verduistering van een fiets ten ra
dele van Van Goethem Henri, uit De 
Panne: 1 mnd. en 1000 fr.

B L O E D  G E V E N  is zeker een M ensen le iren  re d d e n  ! !



Het optreden van het Hilitair Elftal

Rond het "versterken” van de
V.G.O.-ploeg

In ons vo r ig  nummer hadden w ij aangekon- M istiaen in aktie kunnen zien. Het is onnodig 
digd dat verschillende spelers van FC Brugge deze spelers voor te stellen. Iedereen te Oost-
het p laatselijk  e lfta l zouden versterken. Op 
het laatste ogenblik  kwam er echter een kink 
in de kabel b ij de onderhandelingen en zo zu l
len wij dan alleen Hubrechtsen in actie zien. 
Ook de aanvankelijk  voorziene versterk ing van 
spelers van Là Gantoise, Chaves, Vanlooy, Se- 
ghers en Cie, v ie l in het water, daar beide 
clubs het risico niet wensten te lopen de pres
taties van hun respectievelijke e lfta llen  te 
zien lijden door het betwisten van een wed
strijd in het midden van de week.

Het bestuur van KVGO heeft echter niets 
onverlet gelaten om toch met een dege lijk  e l f 
tal tussen de k r ijtlijn en  te komen. Dank zij 
de te gemoetkomende houding van Club Roe- 
selare, zullen we dus het tr io  David, Baert en

ende kent de waarde van dit drietal. David is 
een flin k  doelwachter, Baert een puike cen- 
terh a lf en M istiaen is het brein van de aanval 
in z ijn  club. V oor de aanvang van de huidige 
com petitie  brak hij op het A rm enonville  zijn  
sleutelbeen. H open lijk  brengt d it optreden 
hem meer geluk b ij !

In laatste instantie vernemen w ij dat Van 
Looy  (L a  Gantoise) toch zal optreden naast 
z ijn  oiid-clubgenoot en vriend Jos Melis.

O ver het Nationaal e lfta l brachten w ij in 
ons vor ig  nummer u itvoerige beschouwingen. 
Het zal volstaan aan alle toeschouwers een de
ge lijk e  voetbalpartij te wensen, iets wat, ge
zien de waarde der aanwezige spelers, zeker 
het geva l zal zijn .

Nationaal Militair Elftal
Hes. : Duchesne (Jam bes); Voet, W eyns (FC  M echelen ); Cuyvers (FC  Tu rn h ou t); De Pot- 
becker (R C  Brussel)

Devries
Lierse

Van Dormael
FC Luik

Janssens
Union

Jadot
Standard

Hubrechtsen
FC Brugge

Mistiaen
FC Roeselare

Maertens
VGO

Swinberghe
VGO

Ceerts
Beerschot

Ceelen
Standard

Coppens
Beerschot

Pieters R.
VGO

Baers’
FC Roeselare

David
FC Roeselare

Schroeyens
Beerschot

Maertens
Antwerp

Straetmans
W h ite  Star

Wouters
Antwerp

Vanlooy
La Gantoise

Melis
VGO

Mestdagh
VGO

Dujardin
VGO

V.G*0* [versterkt]

HET NIEUW VISSERIJBLAD,

K U S T  S P O R T

«HET VISSERIJBLAD»

HET B E S T  VERZORGD 

HET M E E S T  GELEZEN 

L E E  S... EN O O R D E E L !

Dhr* Vanderpoorten 
Ere-Voorzitter 

van A.S*0*
Naar we vernemen heeft dhr Vanderpoor

ten het ere-voorzitterschap van ASO aanvaard. 
Er werd hem een andere functie in het ASO- 
bestuur aangeboden, doch —  gezien zijn  druk
ke am btsbezigheden —  heeft dhr Vanderpoor
ten dit aanbod moeten afslaan.

Wensen we ASO én dhr Vanderpoorten ge
luk met deze groeiende toenadering. M oge met 
dhr Vanderpoorten ASO een steeds grotere 
b loei tegem oet gaan. Hr

Twee 
flinke doelwachters

Zondag hebben we te Oostende twee flinke 
doelwachters aan het werk gezien. Jongens die 
w erkelijk  ta lent bezitten om als doelwachter 
verder op te stijgen  uit het midden van hun 
huidige kleine club en die dan ook hoogst 
w aarschijn lijk  verscheidene aanzoeken zullen 
mogen verwachten van grotere clubs.

Zowel Garrevoets op SKVO als Vervaecke 
op VGO hebben het Oostends publiek v er
baasd. Mogen we h ierb ij de opm erking her
halen, die we vor ig  jaar om trent deze t ijd  aan 
het oordeel van onze lezers en clubs onder
wierpen ? Is het inderdaad niet waar dat onze 
clubs, die er toch zo verk ikkerd  op zijn  om 
voor aanvang van het nieuwe seizoen een 
prachtige aanwinst te boeken, veel te laat met 
hun aankoopcommissie van wal steken. Nu 
reeds, b ij het ingaan van de terugronde kent 
b ijna iedere club zijn  zwakke plaatsen voor 
het volgend jaar. W elnu, nu reeds kunnen de
ze aankoopcommissies van wal steken en zeer 
nuttig werk verrichten.

Men moet niet op jacht gaan wanneer ieder
een op zoek is en de minste bew eging door een 
tegenstrever angstvallig  w ordt gevolgd , men 
dient nu, buiten het rum oer van de «m ark t», 
zijn  licht op te steken.

W ant het bezoek van Meulebeke en van Her- 
seeuw heeft nogmaals bewezen, dat e r steeds 
flinke koopjes te doen zijn  en dat er steeds 
goede elementen kunnen bijgewonnen worden, 
maar men moet ze ze lf  ontdekken...

Om een klein voorbeeld  te geven.... zoekt 
VGO niet naar een doelwachter...? Hr

DERBY zonder ATMOSFEER
Een zwak. Cercle stak kansrijk een punt op zak

De jongste w edstrijd  tussen beide p loegen heeft andermaal bewezen dat de t ijd  der 
v inn ig  betw iste derby’s goed en wel to t het verleden behoort. Eens te m eer is deze 
w edstrijd  u itgegroeid  to t een saai v erioon  en kunnen we schrijven, dat het een der 
onbenulligste partijen  is geweest, welke ASO dit jaar speelde.
De repliek der Bruggelingen was zo zwak, dat Oostende na een kw artier meende dat 
de schaapjes reeds op het droge waren en met Cercle in het slechte spoor g ing lopen. 
Hoe de lokalen er in slaagden een punt aan huis te houden ? Eenvoudig doordat Da
me Fortuna hen meer dan één handje toestak...
Ondertussen heeft Cercle ons de indruk gelaten hard voor z ijn  behoud te zullen moe
ten vechten, want voor de groenzwarten is het degradatiegevaar wel n iet eminent, 
maar toch ook ver van denkbeeldig !

Iedereen w ijst naar de Scheidsrechter 
maar Melis en Cie hebben ook schuld

De w edstrijd  VGO— Herseeuw kon u itgegraeid  z ijn  to t een fraa ie  voetbalpartij indien 
de le id ing beter ware geweest. Het kan nu eenmaal n iet ontkend, dat die le id ing zo on
secuur was, dat de passies er door hem elhoog werden opgezweept en het spel daar
onder gevoe lig  heeft geleden.
N iettem in  laten we ons daardoor niet om de tuin leiden en nog m inder daarin een 
verontschu ldiging zoeken voor Melis en Cie. W ant het staat eveneens vast dat VGO 
bijna 75 minuten lang het spel in handen heeft gehouden zonder er ook maar in te 
slagen de oververdiende w inning-goal te netten.

EERSTE SPEELTIJD KON BEKOREN

Tenslotte zouden we ons verslag to t de eer
ste time kunnen bepalen want wat we na de 
rust te  zien kregen was één aanhoudend VGO- 
offensief tegen de versterkte Herseeuw-stellin- 
gen, die hun heil zochten in buitentrappen en 
tijdverliezen en aldus, tegen ieders verwach
ting in, het einde met 1-1 stand konden be
reiken.

De eerste tim e was aantrekkelijk  omdat het 
spel in die periode nog verdeeld  was en de 
bezoekers zich w erkelijk  van hun beste zijd e  
toonden. De eerste aanval gaat uit van de be
zoekers doch wordt hoog boven doel besloten. 
VGO reageert, doch Melis neemt te veel hooi 
op zijn vork, waardoor het n iet goed v lot. Een 
gevaarlijke u itval van Herseeuw w ordt door 
off-side stand gebroken. Het spel go lft  heen 
en weer en is aangenaam om volgen. Een com
binatie M elis-Pieters wordt naast doel beslo
ten. Aan de 15e minuut k r ijg t Herseeuw w er
kelijk een prachtkans, doch ze w ord t verke
ken. VGO voe lt het gevaar en Melis pakt uit 
met e ffectiever spel. Tweem aal kom t hij ze lf 
voor Vervaecke doch tweemaal m islukt h ij. 
Opvallend de zwakte van Eerebout, die bene
den peil b lijft . H ij w ord t daarbij nog licht 
geraakt. Aan de 30e minuut sch ijnt het werk  
van Melis vrucht te zullen dragen, want Gysels 
weet na mooie com binatie de stand te openen. 
Een tweede doelpunt van Gysels wordt terecht 
afgekeurd wegens o ff-s ide.

Herseeuw kom t nu echter gevaarlijk  opzet
ten en pas 5 minuten later zorg t Bruyneel 
voor de gelijkm aker, op fla te r van Demarest.

Alles is te herbeginnen en beide ploegen 
vallen om beurten aan. Herseeuw is veel snel
ler op het leder en kan aldus to t aan de rust 
nog enkele zeer gevaarlijk e  aanvallen opbou
wen, waarbij Demarest in het nauw gedreven 
wordt, doch tijd ig  wordt b ijgestaan door San
ders.

En zo kwam het einde van de eerste tim e, 
waarin VGO zich als best voetballende ploeg 
aanstelde, doch door een veel sneller H er
seeuw steeds to t de orde werd geroepen. In 
dien referee M onteyne van zijn  kant met meer 
tact en doorzicht ware opgetreden, zou deze 
eerste speeltijd ons uitstekend voetbal hebben 
geschonken. Thans verlieten  echter de spelers 
zenuwachtig en opgehitst het terrein , zodat we 
een vaag voorgevoelen  hadden dat er na de 
rust niet meer zoveel zou te zien zijn .

DE BERUCHTE EN BEKENDE 

HERSEEUWSE MUUR...

En zo was het ook want die laatste 45 m inu
ten werden een b ijna bestendig duel tussen de 
bezoekende verded iging en de lokale voorhoe
de. Het spel verloor nog meer aan waarde toen 
de bezoekers op alle manieren zochten t ijd  te 
winnen. Er was nochtans een lichtpunt : de 
keeping van Vervaecke. De bezoekende doel
man mag terech als ster van deze tweede tim e 
worden vermeld. Aan de 51e minuut nam G y
sels een hoekschop, de bal kwam mooi voo r de 
doelmond, P ieters kopt machtig op doel, doch 
Vervaecke redt op prachtige w ijze. En zo gaat 
het verder. Steeds maar aanrollende aanvallen I 
en steeds weer dezelfde Vervaecke als laatste 
onoverkombare hindernis tussen de doelpalen.

De taak van de Herseeuwse verdediging 
wordt daarbij nog gevoe lig  vergem akkelijkt 
door het feit, dat M elis b ijna alle corners ach
ter doel geeft.

En eerlijkheidshalve moeten we toegeven 
dat VGO gelukkig was toen aan de 59e minuut 
een doelpunt van Herseeuw werd afgekeurd 
wegens buitenspel.

De roodgelen rukken na dit onaangenaam 
ogenblik terug op, doch er w ordt zo aan sta
pelspel gedaan, dat de Herseeuwinuur zich op 
geen enkel plaatsje laat inbeuken. Steeds maar 
wordt er aangevallen langs het b innentrio te r 
wijl Gysels en ook Eerebout onversch illig  
langs hun lijn  worden gelaten en op sp ijtige  
wijze verwaarloosd worden. Daar VGO van 
opentrekken niet w il weten, niemand deze g ro 
ve tactische fla ter aan de spelers m eldt en 
Vervaecke steeds even schitterend tussenkomt, 
komt het einde met een ge lijkspel, daar waar 
VGO met wat meer doorzicht deze w edstrijd  
afgetekend diende te winnen.

CEDENK DE VORIGE COM PETITïE

Tot de roodgelen kunnen we na deze wed
strijd niets anders zeggen dan : «VG O , gedenk 
de vorige com petitie ! »  Inderdaad, iedereen 
herinnert zich hoe vor ig  jaar de wedstrijden 
bijna alle een ge lijk vo rm ig  verloop  kenden. 
VGO was heer en meester, doch liep  toch vaak 
onaangename verrassingen op, die gepaard g in 
gen met verlies van zeer kostbare punten. De 
oorzaak van deze halve en vo lled ige  nederla

gen was het stapelspel, waardoor de ingedruk
te tegenstrever op zijn  doel werd «gep lak t», 
zodat ze lfs  de allesoverheersende roodgelen 
ze lf  n iet meer door de muur konden boren, 
die ze hadden helpen ophouwen. Na drie jaar 
v e rb li j f  in Provinciaa l zou men toch moeten 
inzien dat een dergelijke  tactiek de dood be
tekent van de ploegen, die er zich aan bezondi
gen. W anneer men technisch een tegenstan
der overspeelt, dient men zich van stapelspel 
te onthouden, doch het spel in de diepte te 
ontw ikkelen, de enige manier om doorheen de 
versterkte verded ig ing van de tegenpartij te 
geraken. A l noemt de tegenpartij nu ook In- 
gelmunster, D eerlijk , Avelgem  o f Meulebeke, 
men wandelt niet door deze verdedigingen  ! 
Een paar tactische lessen zouden de spelers 
ter zake zeer veel deugd doen en het loont de 
m oeite hieraan de VO LLE  aandacht te beste
den want de com petitie is nog n iet ten einde ! 
De lokale verded ig ing kunnen we m oe ilijk  be
oordelen. Het tegendoelpunt kom t praktisch 
alleen op rekening van Demarest die zich —  
hoeveel malen reeds ? —  eens te  meer aan een 
onbenullig ba lletje  lie t vangen. Swinberghe 
was beter dan Sanders en Dujardin. A lgem een 
mag men nochtans aanmerken dat dit drietal 
te veel in de wolken schoot.

Beide halfs speelden ver beneden hun waar
de. Mestdagh was ze lfs  bepaald slecht. M aer
tens diende als speler met ondervind ing en 
routine het nutteloze van het hogerverm elde 
stapelspel in te zien en, naast het onophou
dend lanceren van een zwakke Eerebout, die er

niets van terecht bracht, ook voo r vleugelver- 
andering en varia tie  naar Gysels toe te zor
gen, daar deze door Mestdagh en M elis vo lle 
d ig verwaarloosd werd.

En de voorhoede ? H ier va lt alleen M elis te 
verm elden met Coopman (in  m indere m ate). 
M elis was Melis, doch tactisch slaat h ij geen 
gensters. Nochtans is er werk op de plank, 
Jos !

P ieters  werd van dichtbij bewaakt door een 
sterke stopper en zag geen kans zijn  m oor
dend shot te plaatsen. Gysels kreeg geen werk 
en Eerebout sch ijnt door z ijn  m inderwaardige 
prestatie z e lf zijn  plaats v r ij te zullen maken 
voor een p laatsvervanger. A l va lt er w ein ig  te 
boffen  met de individuele prestaties der spe
lers, toch mocht VGO echter in deze W'edstrijd 
geen punt verloren  hebben. Hr

DE PLO EG EN :
VGO : Demarest; Dujardin en Sw in

berghe; Mestdagh, Sanders en M aer
tens; Gysels, M elis, P ieters, Coopman 
en Eerebout.

US HERSEEU W  : Vervaecke; Van- 
denbroucke en Bourdinon; Vandenbue- 
rïe, Deboodt en Decrunaere; Bruyneel, 
Form ent, Coppenolle, Seys en Callens.

DE LE ID IN G  :
Dhr M onteyne leidde als een onbe

voegde en wordt lie fs t n iet meer terug
gezien. En zeggen dat die scheidsrech
ter goed geplaatst is. Het is de tweede 
maal dat we hem zien en we herhalen 
dat z ij die hem klasseren er n iet veel 
aandacht moeten aan besteden.

DE D O E LPU N TE N  :
30e min. : Gysels (1-0)
35e min. : Bruyneel (1-1)

Rond de wedstrijd
V .G .O .  - U.S. Herseeuw

W ie  Zondag die wedstrijd , na v i j f  weken 
het VGO niet meer te hebben zien spelen, b ij
gewoond heeft, zal het met ons eens zijn  dat, 
alhoewel overdonderend baas, z ij zeer slecht 
hebben gespeeld en in het b ijzonder de half- 
lijn  geen taktiek heeft aan de dag gelegd, 
waarde van hun capaciteiten.

Anderzijds b l i j ft  de p loeg steeds alles con
centreren op het m iddentrio, wat een zeer 
slechte taktiek is, in het b ijzonder op een 
ogenblik  dat de tegenpartij zeer gesloten 
speelt, over een puike centerhalf en een 
prachtige keeper beschikt.

W elisw aar zijn  onze hoeken geen grote  spe
lers en mag de linkse gem akkelijk  vervangen 
door een jon g  element, maar d it is geen reden 
om steeds maar koppig dezelfde fou t te be
gaan.

Buiten M elis weten we niet w ie geciteerd.
Het is echter het ogenblik  om uit te zien 

naar de vorm ing van een linkse vleugel. En 
waarom zou men Coopman niet links zetten, 
waar h ij veel gem akkelijker zou evolueren, en 
een goede jun ior met de inside-plaats v er
trouwd maken.

B ij de jun iors z ijn  er elementen, die een 
goede kanthalf o f  inside zouden worden na 
een drieta l wedstrijden.

De keeper had die bal eens te meer moeten 
houden, maar ook de backs speelden w ein ig 
zeker.

Zondag spelen we tegen Ingelm unster. 
W aarom  geen andere v leugel geprobeerd ? 
Verder is het een fe it, dat de rechtse vleugel 
steeds verwaarloosd w ordt én door een zw er
vende Melis, én door de h a lflijn .

Dat is de reden waarom  Zondag een kost
baar punt verloren g ing tegen een ploeg, die 
heel zeker de beste keeper van de reeks be
zit, maar tegen een kam pioenenelftal met drie 
doelen verschil moest verloren  hebben.

Velen zijn  verwonderd over het slechte spel 
van P ieters. W ij niet, wanneer men zie t hoe 
er taktisch slecht gespeeld werd en P ieters 
praktisch geen enkele kans kon hebben to t 
schieten.

W anneer zal men bij het VGO begrijpen , 
dat met een centervoor als P ieters, open spel 
geboden is om hem meer bew egingsvrijh eid  te 
geven. O f moeten onze tegenstrevers, welke 
nu Herseeuw en SKVO heten, ons op de hielen 
naderen ?

Men verlieze  niet uit het oog, dat we nog 
zeer zware verplaatsingen hebben naar leper, 
Lauwe en Roeselare, zonder van Torhou t en 
W evelgem  te spreken.

Neen, KVGO, uw spel en taktiek  van Zon 
dag was een kam pioenenploeg onwaardig.

DE LEID ING

Zeggen we terstond dat scheidsrechter M on
teyne ver van de scheidsrechter was, welke 
zo ’n w edstrijd  mocht leiden. H ij was onbe
kwaam en beging ta lr ijk e  vergissingen.

Een van deze was een throw  down, nadat 
een speler van Herseeuw een flagran te hands 
beging en h ij, w illende flu iten , z ijn  f lu it je  
verloor. W ij hebben de indruk dat het aan
duiden van zo ’n scheidsrechter voo r zo ’n be
langrijke  w edstrijd  een grove  verg issing is ge
weest.

KORTE FILM

Indien we van deze derby een vo lled ige  f ilm  
zouden hebben opgenomen, zouden we nader
hand nog niet aardig hebben moeten knippen 
en zou ongeveer het volgende (com mentaar 
en beelden) z ijn  overgebleven :

ASO neemt van meet a f aan de teugels in 
handen en met fraa ie com binaties w ordt de 
Cercle verded ig ing langzaam maar zeker uit 
verband gespeeld. Deze aanvallen missen ech
ter degelijke afwerking. Toch weet Vandieren- 
donck aan de 7e minuut zich door de verde
d iging te  slingeren en voorb ij V erleye te  tip 
pen. Cercle reageert n iet en de roodgroenen 
b lijven  de w ein ig secure Cercle verdediging 
in het nauw drijven. Aan de 16e minuut wordt 
een doelpunt van Vandierendonck afgekeurd 
wegens hands (volgens de re feree ) o f  wegens 
o ff-s ide  (volgens linesman Denis).

Deels door overm oed, deels door het ontze
nuwend en ongepast ge flu it van dhr Kauwen- 
berghs, gaat b ij ASO de lust to t verder aan
dringen verloren  en de roodgroenen w illen  
zich verder aan een exh ib itie houdén, hetgeen 
Cercle toelaat gedee lte lijk  het evenw icht te 
herstellen. Nadat een shot van K in t op de 
dwarslat terecht kwam, kan Gernaey op de 
lijn  een shot van Pertry  redden. Geen van 
beide ploegen is bepaald gevaarlijk  voo r doel. 
W anneer Legon hands begaat voor de back- 
area, kogelt Slabbinck prachtig binnen.

Aan de 39e minuut w ordt Vandierendonck 
goed gelanceerd door Eeckeman, gaat onberis
p elijk  twee man voorb ij, komt alleen voor 
Verleye, doch stuurt on begrijp e lijk  naast ! ! !

T o t de rust b l i j f t  ASO aandringen en aan 
de 44e minuut v lieg t een shot van Sanders op 
de paal te p letter, waarop Vandierendonck in 
de handen van V erleye  schept. Daarna doek.

Na de k o ffie  voert ASO verder het hoge 
woord en beheerst praktisch 45 minuten lang 
de toestand. Aan de 47e minuut gee ft Vandie
rendonck fraa i aan Sanders, die echter de 
kracht mist om een open kans te  benutten. 
W anneer men er zich algemeen aan verwacht 
dat de roodgroenen de le id ing van het spel 
zullen opnemen en hun overw icht in doelpun
ten zullen gaan uitdrukken, is het echter Cer
cle dat langs Roggeman, inet schitterend shot, 
de stand op 2-1 brengt. Nu komt het Oostends 
geweld los, ASO voert het tem po op. Nochtans 
is de Oöstendse verded ig ing van haar kant ook 
zo onzeker, dat iedere reactie der thuisspelers 
gevaarlijk  b lijft .

Aan de 74e minuut e indelijk , kopt K in t van 
dichtbij binnen op voorzet van Vandieren
donck. N og 16 minuten b lijven  te spelen, doch 
geen van beide ploegen b lijk t in staat de zege 
a f te dwingen. Na enkele hachelijke standjes 
wordt a fge flo ten  en Cercle mag zich zeker ge
lukkig achten met deze puntendeling.

W EIN IG  AANTREKKELIJK

De roodgroenen hebben te Brugge een punt 
in de brand gelaten, dat ze negentig minuten 
lang in hun bereik hebben gehad. W e durven 
zelfs  schrijven dat ASO in het eerste kwartier 
de w edstrijd  vo lled ig  in handen hand, zodat in 
die periode reeds de beslissing onherroepelijk  
moest z ijn  gevallen . Imm ers, toen was de Cer- 
cle-ploeg vo lled ig  gedésorganiseerd, doch de 
roodgroenen misten stuwkracht om de stand 
op 0-3 te brengen. Meer nog, ze namen de za
ken weer te gem akkelijk  op en beseften pas 
de ernst van de toestand, toen Slabbinck de 
ploegen ge lijk  stelde.

O n getw ijfe ld  heeft ASO hier aan ze lfo ve r
schatting gezondigd te rw ijl anderzijds het po
ver spel der lokalen een slechte invloed  u it
oefende op het Oöstendse spel, zodat de be
zoekers mee gingen krasselen zonder er zich 
wellicht z e lf  van bewust te zijn . De Oöstendse 
verdediging was a f en toe zeer onzeker, de 
m iddenlijn  legde veel werk a f to t een kwartier 
voor ’t einde, toen Zonnekeyn in elkaar stuik
te. De voorhoede bleek, zonder De Cuman, 
w erkelijk  niet te duchten te zijn .

D it alles heeft van deze wedstrijd  een onbe
nullig spektakel gemaakt waarvoor vele  Oost- 
endenaars de verplaatsing zullen beklaagd 
hebben...

GERNAEY, ZONNEKEYN , 

VANDIERENDONCK

Dat bij d it alles ook  w ein ig  ind iv idualite i
ten hebben geschitterd, spreekt van ze lf. G er
naey menen we niets te kunnen verw ijten . Po l 
kon niets inbrengen tegen beide doelpunten 
en heeft daarentegen menig critiek  standje 
opgeklaard. De verdediging (Sabbe, Legon en 
Jer. Deschacht), menen we op ge lijk e  voet te 
kunnen plaatsen en zonder meer «g o ed » te 
mogen noemen. Sabbe deed een bevredigend 
heroptreden doch slaagde er niet in de onze-

Rond de wedstrijd
C.S. Brugge - A.S.O.

ONAANGENAME KENNISM AKING

Oöstendse sportjournalisten, die de reis van 
ASO naar Brugge meemaakten, zagen zich de 
v r ije  ingang tot het Cercle-terrein geweigerd. 
We. moeten deze houding van het Cercle-be- 
stuur ten zeerste betreuren, daar de correspon
denten van Brugse bladen steeds v r ije  ingang 
hebben verkregen op het ASO-terrein. W e me
nen te weten, dat voortaan van Oöstendse z i j 
de een identieke houding zal worden aange
nomen. T en zij onze Brugse confraters het 
Cercle-bestuur het onredelijke van haar hou
ding zouden kunnen doen inzien. Voora l wan
neer het een derby ..tussen twee zustersteden 
betreft... Hr

ASO-JUNIORS EN SCHOLIEREN  

VAN DE PARTIJ

Na hun wedstrijden te Roeselare z ijn  de 
ASO-juniors en -scholieren naar Brugge ge
reisd teneinde de w edstrijd  Cercle— ASO bij 
te wonen. Een buitenkansje, dat ze g re tig  heb
ben meegenomen. Hr

VANW AAR DIE PARKEERTAKS ?

V ele  Oostendenaars zullen n iet w ein ig  v er
wonderd z ijn  geweest 5 fr. te hebben moeten 
betalen v oor he parkeren v an hun wagen rond 
het Cercle-terrein . Naar we daarom trent heb
ben vernom en, heeft het Cercle-bestuur daar
mede niets te maken. Het is een nieuwe vorm  
van gemeentetaks, w elke zow el op de auto’s 
rond de Club als rond de Cercle van toepas
sing is.

W e hebben reeds enkele echo’s opgevangen 
en kunnen verzekeren  dat de inn ing van deze 
taks door de sportmannen met w ein ig  sym pa
thie werd onthaald. Het is w erke lijk  een zeer 
ongelukkig idee d^  mensen op de Zondag nog
met taksen te achtervolgen. Ook te Brugge Oostende het geva l zou zijn  ?

w ellicht zou men met wat besparing op de 
stadsauto’s meer geld in kas krijgen  dan door 
de inning van deze parkeertaks. Hr

DRIE WEDSTRIJDEN THUIS 

VOOR ASO

ASO staat er goed voor. W ant het is zeker 
geen alledaags fe it  dat een club drie thuiswed
strijden naeen mag spelen. ASO is ditmaal bij 
die gelukkigen, want achtereenvolgens worden 
ontvangen : Eendracht Aalst, AE  Bergen en 
St N iklaas (u itgestelde wedstrijden te spelen 
op 4 Februari).

De Oöstendse sportmannen zullen dus voor 
enkele weken op hun gemak zijn . ASO zal de 
punten best kunnen gebruiken voor de e ind 
afrekening. Hr

ÇEN MASSA QOSTENDENAARS TE 

BRUGGE

Het aantal toeschouwers voor de w edstrijd  
Cercle— ASO bestond zeker voor twee derden 
uit Oostendenaars. Buiten de ta lr ijk e  partiku- 
liere wagens, stak de speciale trein proppens- 
vo l en diende men zelfs  voor het vertrek  te 
Oostende, nog twee wagens meer dan voorzien , 
aan te haken.

W e maakten deze opm erking aan een Brug
geling, die het met ons eens was. Het b lijk t 
trouwens dat de belangstelling op Cercle 
steeds zeer mager is en dat men zich aldaar 
met 2.000 toeschouwers reeds zeer gelukkig 
acht. W aaruit we dan onrechtstreeks kunnen 
afleiden, dat ASO er w erkelijk  warm pjes moet 
inzitten...

Sprekend van het Cercle-terrein, hebben we 
kunnen vaststellen dat de grasm at lang zo 
goed niet lig t ^als het A lbert-terrein  te Oost
ende. Daartegenover zijn  de populairs overal 
overdekt. Hebben we enkele weken terug de 
wens niet naar voor gebracht, dat dit ook te

H r

kerheid uit het achterste com partim ent weg 
te nemen. Legon kende hoogten en laagten, 
te rw ijl ook Jer. Deschacht a f en toe van die 
fanta isietjes moet uithalen, die hem b ij het le 
ger 10 dagen koekjes zouden bezorgen ! W e 
herinneren maar even aan zijn  fameus déga
gem ent to t voor eigen doel en aan zijn  wan
deling langs de outline om tenslotte toch maar 
de bal aan Gernaey a f te geven... En de dek
king der beide backs was ook maar zus en 
zo. Neen, men kan er ons niet van overtuigen 
dat met de verded iging alles o.k. is. W e staan 
voor het fe it  dat tijdens de laatste drie w ed
strijden  deze verded ig ing zom aar negen maal 
werd gevloerd  !

Beide halfs Fré Deschacht en Zonnekeyn 
speelden een beste wedstrijd. Aan Fré v e rw ij
ten we echter, dat h ij ontelbare malen te hoog 
ontzette, zodat z ijn  opbouwend spel gevoelig  
mank liep. Het spel van Zonnekeyn daarente
gen was veel meer a f en droeg in de eerste t i
me de stempel van een degelijke klas. Sabbe 
had dan ook in die periode aan Zonnekeyn een 
degelijke steun.

Na de rust scheen de energie van Marcel 
deerlijk  aangetast en naar het einde toe v e r
zwakte h ij per minuut. W at nochtans niet 
wegneemt, dat h ij een van zijn  beste w edstrij
den achter de rug heeft.

In de voorhoede heeft zich, buiten Vandie
rendonck, geen enkele speler boven de zeer ge
wone m iddelmaat kunnen verheffen . W at 
vooreerst Sanders betreft, buiten enkele f l i t 
sen, bepaalde zich het spel van W illy  bij over
m atig drijven . Zoals we vorige  week schreven, 
kan hieraan, —  zolang Eeckeman als «v leu g e l»  
fungeert —  niet veel aan veranderen. De taak, 
die op Sanders’ schouders rust is te zwaar en 
de jongen is nog te jon g  om zijn  inspannin
gen te doseren.

M onteny kende in de eerste tim e eveneens 
enkele zeer goede ogenblikken, doch zijn  laag
ten zijn  zo diep als z ijn  hoogten hoog zijn... 
Vandaar ook soms on vergeeflijk e  flaters, die 
we aan een nieuweling kunnen vergeven, doch 
m oeilijk  aan een speler die de kinderschoenen 
reeds lang ontgroid  is. K in t bevestigde wat we 
vor ige  Zondag vaststelden : bepaald gebrek 
aan snelheid. V o lg t daarentegen goed het spel, 
doch mist routine om uit gunstige posities 
vo lle  munt te slaan. B ij aanvang van de wed
strijd  scheen h ij beslist z ijn  eigen spel te spe-

VAN ONZE EIGEN MEDEWERKER 
TER PLAATSE

len, doch werd naderhand beïnvloed  door de 
«raadgev ingen » van z ijn  medespelers. K in t 
moet echter voora l z ijn  besluiteloosheid a fle g 
gen en de bewegingen van zijn  medespelers 
volgen. Zoniet zal h ij vaak remmend optreden.

W at Eeckeman betreft, we hebben slechts te 
verw ijzen  naar wat we vorige  week nog schre
ven. De «andere» Eeckeman is bepaald weer 
zoek. W at Vandierendonck betreft, h ij heeft 
gedaan wat in z ijn  macht ligt. Z ijn  taak was 
enorm, want een De Cuman vervangt men zo 
maar niet in een handomdraai. Toch hebben 
we van Vandierendonck m ooie staaltjes kun
nen bewonderen en zijn  doelpunt was o.m. een 
parel. I i i j  m istte echter verder wat alleen een 
De Cuman bezit : opportunisme. W aar bleven 
ook weer de dieptepassen ? Praktisch alleen
staande als puntspeler, h ee ft Julien goed zijn  
streng getrokken en de Brugse verded ig ing 
veel werk bezorgd. Een aanvalsleider is hij 
nochtans niet. Z ijn  spelverdeling was b ijna 
niet-bestaande en we hebben van hem geen 
enkele brede opening naar de vleugels gezien. 
Het spel werd voor de Brugse doelmond zeer 
kort gehouden, wat zeer goed is op voo r
waarde dat men aldus schietkansen weet te 
scheppen. En dat was zeker het geval niet. 
ASO heeft op Cercle evenmin een grote indruk 
•gelaten. Toch waren de roodgroenen voldoen
de superieur opdat iedereen « erm ede zou ak
koord gaan, dat ze ruimschoots de zege v er
dienden.

Voor Cercle is het behaalde puntje v an grote 
waarde. Het kan op het einde van de com peti
tie  een «goudw aarde» hebben. Hr

DE PLOEGEN :
ASO : Gernaey; Sabbe en Jer. De

schacht; Zonnekeyn, Legon en Fré De
schacht; Eeckeman, Sanders, Vandie
rendonck, M onteny en K int.

CS BRUGGE : V erley e ; R o jé  en Cré- 
pain; Slabbinck, Somers en C laeys; Ver- 
té, Vanderhoeven, P ertry , Roggem an en 
Schotte.

DE LE ID ING  :
Dhr Kauwenberghs leidde bepaald 

slecht. Z ijn  voortdurend onderbreken 
en remmen van het spel, schaadde voo r
al ASO en dat scheen h ij ze lf  bewust 
na te streven.

DE D O E LPU NTE N  :
7e min. : Vandierendonck 

30e imn. : Slabbinck (1-1)
52e min. : Roggem an (2-1)
74e min. : K in t (2-2)

HeeslerscHap van Meulebeke in hef middenveld 

S.K .V .O . voor doel

Hattrick van Vati Halme
Alhoew el gehandicapeerd door de afwezigheid  van het drietal Coene-Rob. Van Stee- 
ger-Osterwindt, hebben de groenw itten  tenslotte een verdiende zege op zak gestoken 
en zijn  aldus terug flin k  van wal gestoken.
Doorgaans hebben de lokalen de teugels goed in handen gehouden en waren ze veel 
gevaarlijk er voor doel, hetgeen deze zege vo lled ig  w ettigt. W ie  was er trouwens de 
held van deze partij ? De bezoekende doelwachter Garrevoet, die meerdere open 
doekjes kreeg van het SKVO-publiek en zijn  ploeg van een zwaardere nederlaag redde.

DAVERENDE START

De lokalen staken zelden zo daverend van 
wal als Zondag 11. Nadat Meulebeke een eerste 
aanval had opgebouwd, reageerde SKVO langs 
Janssens die Van Halm e schitterend bediende. 
Deze schiet raak. De gastheren b lijven  aan
dringen en aan de 3e minuut plaatst Dedulle 
voor doel en Janssens duikelt en kopt binnen. 
Een doelpunt, zoals alleen Janssens en Van 
Halm e kunnen aantekenen.

Daarmede is men nog niet aan het einde van 
het doelenrumoer gekomen, want aan de an
dere z ijd e  begaat de meer dood dan levende 
M arteel hands in de gevaarlijk e  zone en Vuyl- 
steke is er als de kippen b ij om de strafschop 
oin te zetten. Maar de lokalen w illen  het daar
bij niet laten, b lijven  gevaarlijk  aandringen 
en wanneer Van Halm e door drie man wordt 
aangev allen, weet h ij n iettem in een derde doel
punt aan te tekenen. W e spelen nu 14 minu
ten en men kan zich nog niet verveeld  heb
ben. T o t de rust nochtans gaat de w ind l ig 
gen. De bezoekers tonen zich de besten in het 
m iddenveld, doch de groenw itten  b lijven  zeer 
agressief, zodat doelman G arrevoet nóg her
haalde malen handelend moet optreden.

Na de k o ff ie  staken de beoekers overtuigend 
van wal en dank z ij een cadeau van Beer1- 
naert, die een bal onzuiver aan Maes overgaf, 
zodat de snelle Rol. Vercruysse beiden te vlug 
a f was en in het ledige doel kon deponeren, 
maakten er 3-2 van. Daarmede kregen ze weer 
hoop op een kleine w inst en vielen  ze geducht 
aan, doch ook de lokalen begrepen het gevaar 
en zetten enkele scherpe aanvallen in, die 
vooral langs Dedulle in het bezoekende kamp 
herrie zaaien. Het lijk t  echter dat doelwachter 
Garrevoet niet meer zal te kloppen zijn , maar 
toch, wanneer D epoorter aan de 61e minuut 
een hoekschop neemt en voor doel plaatst, kan 
Van Halm e met een schitterende kopstoot bui
ten het bereik van de doelman sturen. N og  een 
h a lf uur b l i j ft  er te spelen en de bezoekers 
zijn  geenszins ontm oedigd. Gebrek aan punch 
in de voorhoede belet hen echter w erkelijk  ge
vaar lijk  te zijn , waartegenover de eerder zeld
zaam wordende aanvallen der lokalen steeds 
critieke standjes verwekken. Vooral Rotsaert 
onderscheidt zich met spelverdeling en enkele 
kopstoten, die zonder meer «p rach tig » mogen 
genoemd.

Het einde kom t echter zonder verandering.

NIET GEM AKKELIJK

U it ons technisch verslag b lijk t reeds dat de 
groenw itten  het niet zo gem akkelijk  hebben 
gehad. N iettem in  is de overw inn ing onaan
vechtbaar. Men kan nu eenmaal geen drie spe
lers op afdoende w ijze  vervangen zonder dat 
dit zijn  weerslag heeft op de prestatie van de 
ploeg. Daarbij kwam nog een zieke Marteel, die 
’s morgens nog vastbesloten was niet te zullen 
o f  kunnen spelen, maar dan toch toega f aan 
de smeekbeden van het selectiecom ité. Dit 
legt uit hoe de bezoekers voortdurend het in i
tia tie f konden houden in het middenv eld. M ar
teel zwalpte le tter lijk  rond en spande zich 
slechts in wanneer h ij er w erkelijk  b ij kon.

DE TAAL DER CIJFERS
ASO heeft zich lange t ijd  aangesteld als een 

der ploegen met het beste doelgem iddelde. Se
dert de laatste drie wedstrijden, waarin Ger
naey zich negen maal moest omdraaien, is 
hieraan veel veranderd. Met een doelencijfer 
van 31-23 heeft de reputatie van de roodgroe
ne verdediging een le lijk e  deuk gekregen en 
wanneer het nog zo ’n poosje voortgaat kan die 
reputatie spoedig vo lled ig  naar de vaantjes 
gaan.

ASO speelde daarbij te Brugge zijn  achtste 
drawn, hetgeen we dan weer op de schouders 
van de aanvallers kunnen wentelen.

Met d it alles b lijk t toch dat de c ijfe rs  vaak 
een raak beeld ophangen van de toestand en 
van de t ijd e lijk e  verzwakkingen van bepaalde 
ploegonderdelen... H r

De jonge P y lyser was te vroeg uitgespeeld en 
het is tenslotte dank z ij Serru —  in pracht- 
vorm  —  dat de bezoekers de lokale verded i
g ing niet hebben kunnen overrom pelen en kat 
en muis spelen. W ant Maes was nu bepaald 
niet in een goede dag en stond o.m. enkele 
corners toe, die h ij gem akkelijk  kon verh in 
deren. Daarnaast kenden Ryckewaert en Beer- 
naert hoogten en laagten en de steeds terug
kerende flaters en ratés w ijzen  er op, dat ze 
nog niet 100 t.h. betrouwbaar zijn . W aar er 
echter gev aar dreigde kwam Serru telkens ge
past tussen en de aanvallen, die op de stoere 
Oöstendse spil te p letter liepen, waren dan ook 
ontelbaar.

De voorhoede was met Dedulle, Janssens, 
Van Halme en Rotsaert, zeer e ffe c t ie f en we 
schreven reeds dat er een verbazende Garre
voet nodig was om Meulebeke van een ware 
a fs tra ffin g  te redden.

Van Halme leverde eens te meer spel en 
doelpunten en slaagde ze lfs  in een hattrick. 
Eens te meer hebben we echter vastgesteld dat 
Van Halm e na de rust een gedeelte van zijn  
stuwkracht heeft verlorçji, zodat een beter do
seren van zijn  inspanningen ons een meer re
gelm atige Van Halme zoutte.^ e n g e ^ ç n , JVaast 
Van Halm e mag Jan ssen ^virm elfl^d ie  w e rk e 
lijk  klas bezit en vele m o Q ie^ p gen  te gen ie
ten gaf. Z ijn  doelpunt was een parel ! Dedull# 
verraste zeer aangenaam en schijnt eindejyjv 
op weg om zijn  maandenlange inzink ing r te 
boven te komen en weer in het licht der be-, 
langstelling te treden. W e zullen niet te hoog 
van de toren blazen met z ijn  prestatie 
van Zondag laatstleden, doch we geloven 
dat Dedulle aan e ffec tiv ite it aan het winnen is 
en dan ook op de rechtervleugel zal doorbre
ken.

Rotsaert is een jongen, die we steeds graag 
in de p loeg zien, omdat ook h ij over flinke 
voetbalhersenen beschikt, snel is en goed het 
spel volg t. Een jongen, die we ongaarne uit de 
ploeg zien zetten omdat men eens —  en voor 
lang —  op Rotsaert’s talenten beroep zal m oe
ten doen. Depoorter speelde een eerder matte 
wedstrijd  en slaagde er niet in z ijn  gevaarlijk  
shot te plaatsen. Maar hij werd, na de rust 
vooral, ook wat te veel verwaarloosd.

En tenslotte moeten we enkele woorden rep
pen over de jonge Pylyser. V oor een eerste 
w edstrijd  in de eerste ploeg, heeft h ij zeker 
geen gensters geslagen, doch tegengevallen  is 
h ij evenm in, zodat we zijn  prestatie uiterst 
verd ienste lijk  durven noemen. P y lyser  trW* 
het zeer slecht daar h ij van M arteel geer?‘̂ \?!^/ 
moest verwachten en verder ook door BfecŸ-' 
naert slechts zwak gerugsteund werd. W at ons 
wel verwondert, is het feit, dat P y lyser langs 
het lijn t je  door enkele SKVO-bestuursleöen 
duchtig werd afgekam d en hekritikeerd, daar 
waar de gewone toeschouwer de jongen b egr ij
pend tegem oet trad. Indien alle jonge elem en
ten aldus zullen «aangem oedigd» worden, me
nen we dat er w ein ig v an zal mogen verwacht 
worden. Van een jongen van 17 jaar mag men 
toch niet verwachten, dat hij meer presteert 
dan wat «bevred igen d» kan genoemd ! Hr

DE PLOEGEN :
SKVO : Maes; Ryckewaert en Beer- 

naert; Pylyser, Serru en M arteel; Dc- 
dulle, Van Halme, Janssens, Rotsaert en 
Depoorter.

M EULEBEKE FC : G arrevoet; Van 
Damme en De Ros; Landuyt, Vande- 
caveye en V erve lghe; Verhelst, V e r 
cruysse Jozef, Vuylsteke, Vercruysse 
Rol. en Blondeel.

DE LE ID IN G  :
Dhr Rau leidde deze w edstrijd  op 

uitstekende w ijze.
DE D O E LPU NTE N  :

le  min. : Van Halm e (1-0)
3e min. : Janssens (2-0)
8e min. : Vuylsteke (2-1)

14e min. : Van Halm e (3-1)
46e min. : 11. Vercruysse (3-2) 
61e min. : Van Halm e (4-2)



HET NIEUW VISSERIJBLAD

DE KADANS KW IJT

S.V. Bredene liep te 
een blauwtje

Eernegem
op

De rustperiode sch ijnt ook aan de cond itie  van ta lrijk e  spelers van SV te hebben ge
knaagd, want... de nederlaag, opgelopen te Eernegem, kunnen we niet anders dan on

aangename verrassing noemen. T a lr ijk e  spelers vertoonden een du idelijk  gebrek aan
train ing en « fo n d »  zodat twee punten 

j-e ik  van SV lagen.

ALLEEN DOELPUNTEN TELLEN

De lokalen mogen met w indvoordeel starten 
en leiden dan ook de eerste aanvallen. Brede
ne kan maar niet de goede kadans vinden en 
we moeten lijd e lijk  toezien hoe de SV-ers bij 
ogenblikken onder de voet worden gelopen. 
Indien Eernegem  in die periode over een paar 
flinke  doelschutters had beschikt, zou de wed
s trijd  in deze eerste minuten reeds gespeeld 
z ijn  geweest.

Gelukkig voor de bezoekers komen ze zonder 
Kleerscheuren uit d it rom m elig eerste kwartier 

H en weten ze ge le id e lijk  het evenw icht te her
stellen. Maar de aanvallers der bezoekers b l i j
ken als over even w ein ig schutterskwaliteiteri 
te beschikken ajs de lokalen, zodat ook van 
hun aanvallen praktisch geen gevaar uitgaat. 
Zo b lijven  de verdedigingen meester van de 
toestand met Eernegem lich t in de m eerder
heid en ook gevaarlijk er voor doel. Soete is 
o.m. gelukkig, wanneer h ij gepasseerd is doch 
het shot op de dwarslat te p letter v liegt. Aan 
de andere zijd e  noteren we nog enkele schoten 
van Praet, die echter alle de goede richting 
missen.

Na de k o ffie  neemt Bredene, zichtbaar met 
‘ betere gevoelens bezield, de teugels kordaat in 

handen. Gesteund door de wind bouwen ze 
* ta lr ijk e  aanvallen op, doch de lokale verded i

g in g  b ijt  v inn ig  van zich a f en Bredene, dat 
niet b egrijp t dat h ier slechts een d irecte spel
w ijz e  de oplossing kan brengen, gaat in tegen
deel het spel opstapelen, zodat ze hun eigen 
aanvallen afbotten. Daarbij zitten  enkele be
zoekers h a lf o f  b ijna gans op de knieën...

En aan de Ï6e minuut gebeurt dan wat in 
dergelijke  gévallen reeds zo Vaak is gebeurd : 
op snelle aan Val langs de rechtervleugel dringt 
deze door t dé *ïri»Vdediging en een wanhopige 
tussenkonvöV^SiV^oetè ten spijt, leiden de lo 
kalen m e iJ L I? * 0* ™

Bredene teageert fie ftig , doch steeds met een 
verkeerde taktiek. lie? spel verloop t meestal in 
de lokale helft, maar tot doelen kom t het niet. 
Ja, toch, wanneer Vandenberghe een s tra f
schop mag nemen, kan h ij de stand weer in 
evenw icht brengen. Nu schijnt de weg gebaand 
naar de zege, maar Dame Fortuna kom t nu 
Eernegem ëën handje toesteken en op m isver
stand van de Bredense verded ig ing w ordt het 
2-1.

T o t het einde b l i j f t  Bredene verw oed aan
vallen, doch de gelijkm aker w ordt n iet gebo
ren en Eernegem w int kansrijk, alhoewel B re
dene z e lf  wel een duchtig mea culpa mag 
slaan.

TW EE KOSTBARE PUNTEN

W anneer we de zaken onderzoeken van deze 
sp ijt ige  nederlaag zouden we kunnen aanha
len dt Bredene twee invallers diende op te 
stellen, dat A. Verm oorte ! voor de rust reeds 
geraakt werd en verder op halve kracht moest 
voortsukkelen, dat Eernegem w erkelijk  door 
het geluk gediend werd, enz.... Maar ons in 
ziens lig t de oorzaak diéper. Men w ist dat op

verloren  gingen, die 90 minuten lang in het be-

liet ogenblik  van het stilleggen  van de com pe
tit ie  de p loeg in puike conditie stak. A lles  liep 
gesmeerd en, het b lijk t nu dat bepaalde spe
lers zich door d it succes wat hebben laten in 
slaap wiegen. T ijdens de rustperiode lagen de 
meesten dan ook stil en w ie zal het dan ver
wonderen, dat b ij het hernemen van de b ed rij
vigheid  de rustperiode op vele  spelers een 
slechte invloed bleek te hebben uitgeoefend. 
W e vrezen dan ook dat voor Bredene alles te 
herbeginnen zal zijn , t.t.z. dat de kadans door 
de rust gebroken werd en dat thans weer duch
tig  zal dienen getraind om weer to t het hom o
gene geheel te komen, dat we een maand ge le
den zo hebben bewonderd.

W e zouden echter ongelijk  hebben het pun
tenverlies van Zondag 11. als fataal te gaan be
stempelen. V oor een leidersploeg hebben alle 
punten b egr ijp e lijk  een goudwaarde, doch laat 
ons kalm vooru itzien , want... de com petitie is 
pas in de helft. Indien a lle  spelers als één 
man weer de oefen ing zullen aanpakken, kan 
de p loeg Zondag reeds, ter gelegenheid van 
het derby tegen Hermes, terug op vo lle  toeren 
draaien en mag men Meer met vo lle  vertrou 
wen de komende wedstrijden afwachten.

O ver de individuële prestaties van de spelers 
wensen we niet verder uit te weiden. W e  me
nen dat Soete, Vandenberghe en M orphy zich 
best hebben te weer gesteld. O ver gans de 
p loeg lag echter een loom heid, die we slechts 
kunnen uitleggen door «gebrek  aan tra in ing». 
De w edstrijd  tegen Eernegem weze voo r de 
SV-ers een duurzame les. Een tegenpartij o ver
rompelen is vo lled ig  nutteloos, zo er geen doel
punten van komen. In het vervo lg  zette men 
er alles op om het spel open te trekken en 
voortdurend langs de vleugels te opereren. Zo 
zullen w ein ig  punten verloren gaan.

Zondag verwachten alle supporters zich aan 
een klinkende weerwraak. SV-ers, aan u het 
woord !

Volgende p loeg deed de verp laatsing :
Soete; Cnops en M orphy; David, Boey en 

V erm oorte l; Vandenberghe, Backers, Praet, 
Coyles en ZwaenepoeL Hr

OKZE V O O R U I T Z I C H T E N

COLD STAR OVERSPEELD
De gesternden hébben andermaal in de ne

derlaag mpeten berusten. Gehandicapeerd door 
de afw ezigheid  van hun doelwachter, hebben 
ze niettem in flin k  stand gehouden tegen een 
sterke bezoeker. Het begin van de partij was 
bepaald ongunstig voor M iddelkerke, want na 
9 minuten had Gold Star reeds een 0-3 ach
terstand goed te maken.

De reactie van M iddelkerke b lee f n iet uit en 
aan de 16e minuut nette Deschryver een mooi 
tegenpunt. To t de rust w isten de lokalen nu 
flin k  ge lijk e  tred  te houden, doch de a fw er
k ing lie t te wensen over.

Na  de k o ffie  drukt Steenbrugge terug z ijn ' 
stempel op het spel en dank z ij een hardnek
kige verdediging, slaagt M iddelkerke er in ten
slotte nog een eervol resultaat (2-4) a f te 
dwingen. Op de laatste seconde nette Van 
Dierendonck nog een doelpunt, waarmede de 
partij werd a f gefloten . AB

1951 goed ingezet door de 
Blankenbergse ploegen

ASO ■ E. Aalst
W e tw ijfe len  er geen ogenblik  aan o f de 

roodgroenen zullen Zondag meermaals voor 
hete vuren staan. Vergeten we immers niet dat 
Eendracht Aalst veertien  dagen geleden St N i
klaas op eigen terrein  g ing kloppen en Zon
dag II. aan huis een nederlaag opliep tegen 
Dendermonde, d it ten vo lle  onverdiend. De 
Eendrachters konden echter tegen Dame F or
tuna niets inbrengen en veroorloo fden  zich 
zelfs  de luxe een strafschop te missen.

Gezien het spel van Aa lst nog steeds het 
cachet «tra a g » draagt, kan ASO, mits een 
vlugge start en open aanvallen langs beide 
vleugels, een snelle beslissing afdw ingen. Daar 
we echter verm oeden dat men zich aan het 
trage spel van Aalst zal laten vangen, nemen 
we aan dat deze partij best op een ge lijkspel 
zou kunnen eindigen.

AEC Bergen —  Lierse SK x
St N ik laas —  Tubantia 1
FC Izegem  —  Boom FC 1 
A V  Dendermonde —  K o r tr ijk  Sp x
US Centre —  US Doornik 1
Lyra  —  US Doornik I
ASO —  E. Aa lst x
FC Ronse —  V igo r Ham me 1

VGO - SYO Ingelmunster
De roodgelen zijn  Zondag weer aan de trok 

op Arm enonville . Onnodig er op te w ijzen  dat 
M elis en Cie slechts aan weerwraak denken en 
dat SVO dan ook hoogstwaarsch ijn lijk  de ge
broken potten van Zondag 11. zal moeten be
talen. Gezien er b ij dergelijk e  wedstrijden 
w ein ig  risico kan worden gelopen, menen we 
dat VGO zonder aarzelen een nieuw experi
ment mag wagen. Vooral Eerebout verspeelde 
veel crediet en zal er zich wellich t ze lf aan 
verwachten weldra langs het l ijn t je  te worden 
gelaten.

De roodgelen hebben er in elk geval a lle  be
lang b ij nu reeds aan volgend jaar te denken. 
Gezien anderzijds SKVO en Herseeuw aan de 
grens voor de brokken zullen strijden, kan 
VGO weeral z ijn  positie verstevigen.

US Herseeuw - SKVO
Een verplaatsing, die zeker n iet van de poes 

is en voora l nu SKVO nog steeds met onkans 
heeft a f te rekenen. Toch is het w aarschijn lijk  
dat de groenw itten  met een b ijna vo lled ige  
ploeg naar de grens zullen reizen en waar men 
daar voor eigen vo lk  de zaken misschien langs 
de gem akkelijke kant zal w illen  opnemen, is 
het niet uitgesloten dat Van Halm e en zijn  
makkers voo r een aangename verrassing zor
gen.

W e geloven vast dat het een der mooiste 
wedstrijden wordt voor het grenspubliek en 
geven de ploegen tenslotte ge lijk e  kansen. 
Voor een Oostendse overw inn ing durven we 
ons niet uitspreken. Daarom dan maar een 
drawn.

SV Veurne —  SV N ieuw poort x 
Den Haan —  FC Heist 1
Lissewege —  W S Oudenburg x

SV Bredene-Hermes
De gew estelijk e  derby zal ditm aal een leider 

tegenover een min o f meer bedreigde p laat
sen. W ant Hermes moet nog enkele w edstrij
den winnen om ruim te kunnen ademhalen.

W e denken nochtans dat Hermes tevergeefs 
zijn  boontjes zal te weken leggen, want de 
Bredenaars zullen er niet aan houden veel r i
sico te lopen, ten zij de Hermessers nu eens 
zich ze lf w illen  overtre ffen  en bew ijzen  dat 
er nog iets achter die geelgroene truien steekt. 
De 4-0 overw inn ing van Zondag 11. is in elk  ge
val een bemoedigend «versch ijn sel». T er ge le 
genheid van deze derby verwachten we ons 
aan een bevestiging.

Zandvoorde —  Oostduinkerke 1 
FC Zerkegem  —  Fl. Zedelgem  x 
SV Bredene —  Hermes 1
FC Veldegem  —  SV Jabbeke 2 
W S Adinkerke —  SV Diksmuide x 
SV Koekelare —  SK Eernegem 1 
Ruddervoorde —  W enduine 1

WEDSTRIJDEN 'SCHEIDSRECHTERS  
voor ZONDAG

Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B

Eendracht Aa lst —  Dendermonde 2— 3
K ortr ijk  Sport —  Union Centre 1— 0
CS Brugge —  ASO 2— 2
FC Ronse —  Izegem  1— 2
Tubantia —  Bergen 4— 3
V igor Hamme —  Union Doornik 2— 0
Boom —  St N iklaas 3— 2
Lierse SK —  Lyra 3— 1

RANGSCHIKKING

11Ie AFDELING REEKS A

SV Jabbeke —  Adinkerke 3—0
Veldegem  —  Ruddervoorde 0—[
Eernegem —  SV Bredene 2—1
Oostduinkerke —  Ex. Zedelgem  0—fi
W enduine —  SV Diksmuide 3—1
Hermes Oostende —  FC Zerkegem  4—0
Fl. Zedelgem  —  Zandvoorde 1—2

RANGSCHIKKING
1. K ortr ijk 16 9 1 6 33 19 24

SV Jabbeke2. SK St Niklaas 16 9 2 5 37 19 23 1. 13 11 1
3. Un. Doornik 16 8 3 5 34 24 21 2. SV Bredene 13 11 2
4. FC Ronse 16 8 4 4 25 23 20 3. Ruddervoorde 12 7 1
5. Izegem 16 7 4 5 29 21 19 4. Exc. Zedelgem 12 8 3
6. ASO 1« 5 3 8 31 23 18 5. SV Koekelare 11 6 3
7. Lyra 16 8 6 2 28 22 18 6. Hermes 13 5 5
8. Bergen 16 8 6 2 34 27 18 7. W enduine 13 5 5
9. Lierse SK 16 7 6 3 29 21 17 8. SK Eernegem 12 5 5

10. Boom 16 7 6 3 37 25 17 9. FC Veldegem 13 5 6
11. E. Aalst 16 5 5 6 21 22 16 10. FC Zerkegem 13 5 6
12. CS Brugge 16 6 9 1 23 28 13 11. Diksmuide 13 5 7
13. Dendermonde 16 2 9 5 18 33 9 12. Zandvoorde 12 2 6
14. V igo r Hamme 16 2 10 4 12 33 8 13, Adinkerke 13 o 8
15. Un. Centre 16 2 10 4 14 35 8 14. 1' 1. Zedelgem 12 l 9
16. Tubantia 16 3 12 1 21 30 7 15. Oostduinkerke 15 1 12

1 42 18 23
0 46 12 22 
4 48 17 18
1 44 18 17
2 24 23 14
3 27 22 13
3 32 30 13 
2 21 34 12 
2 37 28 12
2 20 32 12
1 22 35 11
4 1» 30 8
3 15 41 7 
i ’ 17 32 4
2 20 62 4

TW EEDE PROVINCIAAL
SKVO —  Metxlebeke

ll le  SPECIAAL A
4— 2

VGO —  Herseeuw 1— 1 FC Knokke —  Concordia Brugge 5-2
W evelgem  —  Zwevegem 2— 0 SV Blankenberge —  FC Brugge 2—4
Knokke —  SK Roeselare 6— 1 FC Heist —  CS Brugge 2-3
CS leper —  D eerlijk 4— 2 Lissewege —  St Kruis 0-3
Ingelm unster —  Lauwe 1— 4 Steenbrugge —  Dar. Blankenbrge 2-3

A A N D AC H T  

UUR ! !

A A N V A N G  TERU G  TE  15

Molen Sport —  CS leper 
BS Avelgem  —  FC Torhout 
SK Roeselare —  A A  Moeskroen 
D eerlijk  Sp. —  SV W evelgen i 
US Herseeuw —  SKVO 
FC Meulebeke —  W S Lauwe 
Zwevegem  —  Knokke FC 
VGO —  SVO Ingelm .

GISTEL MET 5-0 CIJFERS 
INGEMAAKT

Zoals verwacht w isten de rood-w itte Sport- 
jongens hun eerste thu iswedstrijd  met een 
schitterende overw inn ing te besluiten, waaraan 
de bezoekers geenszins te tornen kregen. Im 
mers de 5-0 c ijfe rs  spreken duidelijke taal en 
onderlijnen  ten zeerste het meersterschap der 
Sportjongens aan de dag gelegd. A lhoew el de 
eerste 10 minuten ge lijk  opgingen, kon Sport 
allengskens zijn  spel opdringen en dank beter 
opgebouwde aanvallen de G istelverded iging 
hard op p roef stellen. Het had er in de aan
vang de schijn van dat vrouw  Fortuna niet 
aan de kant van de kustploeg g ing staan, maar 
n iettem in kwam echter verandering toen P ie 
ters aan de 15e minuut op de doellat kanjerde, 
m aar D ewulf de teriigkaatsende bal kon her
nemen en le id ing aan de thuisploeg kon bej 
zorgen. H ierm ede was Sport bepaald los geko
men en de G odelieverded iging kreeg het warm 
aan de schenen. Op geharrewar, op hoekschop 
maakte Jim m y Smith er 2-0 van aan de 19e 
minuut, te rw ijl h ij v ier minuten later een 
voorzet van P ieters w ist te benutten om de 
bordjes op 3-0 te brengen. Hoezeer de Sport
jongens nog storm liepen, tot aan de rust kon
den de bezoekers stand houden.

Na de hernem ing gaven de bezoekers de in 
druk hun achterstand te w illen  goed maken. 
Het bleek echter slechts strovuur te z ijn , want 
spoedig moesten z ij aan de technische m eer
derheid van hun gastheren geloven, die het 
in it ia tie f overnamen om dit to t het einde te 
behouden, zonder bepaald nut te kunnen trek- 
ke uit alle geboden kansen. Aan de 64e minuut 
slaagde Demeulenaere er in met kopstoot de 
stand op 4-0 te brengen. H ierm ede schenen de 
Sportjongens Voldaan en het was slechts aan 
de 85e mitt\iiÄ» fchit V erlinde een strafschop, 
wegens fou t van een der bezoekende verded i
gers, in doel besloot om aldus aan Sport een 
meer dan verdiende 5-0 overw inn ing te geven.

TE LISSEWEGE VOND DARING 
SLECHTS IN DE TWEEDE 

SPEELHELFT ZIJN  
SCHOTVAARDIGHEID

Ondanks het fe it  dat Daring veel g evaa rlij
ker aanvallen opbouwde, zouden het de gast
heren zijn , die met de 15e minuut de scoor 
zouden openen. B ij balbetw isting met de loka
le m idvoor beging back M. W ille  een fout, die 

. echter veel te licht was om met eeri strafschop 
te worden bestraft. De thuisploeg aarzelde dan 
ook geen ogenblik  om deze enige kans op voo r
sprong te nemen te benutten. D it doelpunt be
ïnvloedde dan enigszins de verrichtingen  van 
de w it-zw arte Daringboys, tijdens de eerste

speçl,ht;lfj. A lhoewel 5 tçch^isçh, eja „ t ^ J d e  
besten, slaagde Tan Rotsaert er slecnts in een 
10-tal minuten voor de rust de ploegen ge lijk  
te stellen.

Na de hernem ing zette Daring ogenb likkelijk  
een waar o ffen s ie f in, dat men een pareltje 
van een doelpunt door Vanden Berghe werd 
bezegeld. Dit tweede doelpunt was de aanstoot 
voor de strijd lust en de schotvaardigheid der 
w it-zw arte küstjongens, die de thuisploeg be
paald tegen haar doel drukten, b ij zover dat 
de beide backs bestendig over de m iddenlijn  
speelden en de thuisploeg aldus, nadat Daring 
zijn  voorsprong to t 5-1 had opgevoerd, op een 
der wein ige tegenaanvallen er in slaagde de 
achterstand op 2-5 te brengen.

Van de drie volgende doelpunten, die de 
vrucht waren van m ooie aanvallen, waarbij 
Mon Vandén Berghe als grote an im ator zijn  
ploegmakkers steeds vooru it stuwde, nam Byl 
het 3e en het 5e voor z ijn  rekening, te rw ijl 
Gaston Van Houtte het v ierde op zijn  actief 
nam. H ierm ede b l i j f t  Daring in het zogw ater 
van z ijn  stadsgenoten, zodat het verdei* v e r
loop der com petitie met spanning te Blanken- 
berge w ordt gevolgd.

DARING KAN EEN NIEUW E 
OVERW INNING THUISHOUDEN

Nu D aring tegen Lissewege bewezen heeft 
dat z ij opnieuw de goede conditie te  pakken 
heeft, kunnen z ij toekomende Zondag met de 
komst van SK St Kruis opnieuw de ganse in 
zet thuishouden. Im m ers St Kruis sch ijnt se
dert de laatste weken van zijn  vroegeré sterk
te verloren te hebben. W anneer w ij overw e
gen dat Daring nog niet uitgeschakeld is voor 
de tite ls tr ijd , dan mag worden verwacht dat de 
w it-zwarten van meet a f aan gew eld ig  van sta
pel zullen lopen om geen ontgoochelingen te 
kennen. W ij geven de w it-zwarten  de raad hun 
komende tegenstrevers niet te ondersschatten.

SPORT VOOR EEN ZEER ZW ARE  
TAAK

H et va lt te  begrijpen dat de w it-rode Sport
jongens overtu igd  zijn  dat hun verplaatsing 
naar Steenbrugge van geen leien dakje zal lo 
pen. Im m ers het tre ffen  op het Sportterrein  
kende enkele incidenten, die de Sportkringers 
van Steenbrugge zullen b ijgeb leven  zijn . Nu 
beide ploegen nog evenveel kans hebben op de 
titel, mag worden verw acht dat er v in n ig  om 
de inzct wal gestreden worden. Moesten de 
Sportjongens er in slagen de halve inzet naar 
de kust terug te brengen, dan zou d it zeker 
een mooie verrich ting zijn . W ij hopen dat 
deze ontm oeting ondanks alles een fa ir  v er
loop zou mogen kennen.

Ile GEW ESTELIJKE AFDELING

EG Gistel —  RC De Panne x
Steenbrugge —  SV B lankenberge x
St Joris —  GS M iddelkerke 2 
Concordia —  V V  K oksijde 1

•Di B lankenberge;—  S t,K ru is  I

Hogere A fdelingen  :
Ie B :

ASO —  Eendracht Aalst (Le liaert, Speecke 
en V e r fa illie )

Res. Ie B :
Eendr. Aalst —  ASO (D o ll)

Lagere A fdelingen  :
I ïe  P rov. :
VGO —  SVO Ingelm unster (Maes E., De 

B laere en Vanhessche)
US Herseeuw —  SKVO (Herrem ans, V ier- 

straete en Vercoutere)
I le  Gew. A  :

SK Steenbrugge —  SV Blankenberge (Le- 
tienne)

St Joris —  GS M iddelkerke (D e loo f)
Dar. Blankenberge —  SK St Kruis (Decrae- 

ne Lucien)
SV Veurne —  SV N ieuw poort (D ecorte Ju

lien )
SK Den Haan —  FC Heist (Van Loocke) 

H ie  A fd . A  :
SV Bredene —  Hermes (G ernaey)

H ie  Spec. A  :
SK  Ste Kruis —  SV B lankenberge (Eechau- 

te Julien)
Dar. B lankenberge —  FC Heist (M atthys, 

9,15 uur) 
l l l e  Spec. B :

SV N ieuw poort —  R De Panne (B lom m e 
M arcel)

SKVO —  W S Oudenburg (B lom m e M.)
GS M iddelkerke —  ASO (Decorte Edm.) 
VGO —  SV Veurne (Boutte, 10 uur)

IV e  A fd . B :
Hermes —  CS Les A iles (D edeyne J.) 

P rov. Jun. (9.15 uur)
ASO —  FC Brugge (Vanhoutte)
E. W erv ik  —  VGO ( V an lerberghe)

P rov. Schol. (11 uur) :
ASO —  FC Brugge (D eriem aeker)
E. W erv ik  —  VGO (D eclercq M arcel)

Kad. A
ASO —  VGO (Desm idt René, 10 uur, 2e 

terre in )
Dar. B lankenberge —  SKVO (Decorte A n 

toine, 11 uur)
SV B lankenberge —  FC Heist (Bécu, 10 u.) 

Kad. B :
CS Brugge —  SV Blankenberge (Deschee- 

i}iaej;er, JJ, u^r, KlQosterveldJ.;-!-» -

Moeskroen —  Avelgem  3— 1
Torhout —  Molen Sport 1— 0

RANGSCHIKKING
RANGSCHIKKING

1. VGO 14 12 1 1 60 15 25
2. SKVO 15 8 3 4 54 25 20
3. SK Roeselare 15 8 3 4 51 30 20
4. Herseeuw 14 7 2 5 26 20 19
5. Lauwe 15 8 5 2 34 33 18
6. Moeskroen 15 5 3 7 29 23 17
7. Torhout 14 6 4 4 33 25 16
8. CS leper 15 7 7 1 38 36 15
9. Knokke 15 5 6 4 35 30 14

10. W evelgem 15 5 6 4 24 24 14
11. Zwevegem 15 6 7 2 25 31 14
12. Ingelm unster 15 5 7 3 24 35 13
13. Molen Sport 14 5 7 2 21 31 12
14. Meulebeke 15 3 9 3 26 37 9
15. D eerlijk 15 1 11 3 27 60 5
16. Avelgem 15 2 12 1 28 46 5

NATIONALE RESERVEN

1. DC Blankenberge 13 10 2 1 45 17 21
2. FC Brugge 13 9 2 2 49 20 20
3. F Knokke 13 10 3 0 61 28 20
4. CS Brugge 13 8 4 1 55 34 17
5. SK Steenbrugge 14 6 5 3 34 27 15
6. FC Heist 14 6 7 1 41 48 13
7. SV Blankenberge 12 3 5 4 31 26 10
8. Concordia 13 3 7 3 29 43 9
9. St Kruis 14 3 9 2 24 48 8

10. St Joris Sport 12 1 7 4 20 40 6
11. Lissewege 13 1 9 3 14 62 5

Lyra  —  L ierse SK 0— 1
US Centre —  K o r tr ijk  Sport 5— 5
ASO —  CS Brugge 0— 0
US Doornik —  V igor Hamme 2— 0
St N ik laas —- Boom FC 2— 3
A V  Dendermonde —  Eendr. Aalst 2— 1

Ile GEW ESTELIJKE AFDELING
SK St Kruis —  SV Veurne 
Lissewege —  Dar. Blankenberge 
V V  K oksijde  —  Den Haan 
FC H eist —  St Joris Sport 
De Panne —  Concordia Brugge 
Oudenburg —  SV N ieuw poort 
M iddelkerke —  Steenbrugge 
SV Blankenberge —  Gistel

RANGSCHIKKING

CL BRUGGE in off-day Seed
een gevoelige nederlaag te Berchem

C O R P O R A T IE F  H O E K J E
Ie AFDELING

Ferbl. De Cierck —  A ig lè  
Brugeoise —  Crop’s 
Zeewezen —  Stad Oostende 
Franco Beige —  Rust Roest

RANGSCHIKKING

uitg.
1—1
uitg.
2—2

1. Brugeoise 12 7
2. Franco Beige 13 8
3. Rust Roest 14 6
4. Zeewezen 12 4
5. Ferbl. De Cierck 11 4
6. Crop ’s 12 3
7. Stad Oostende I I 3
8. A ig le 11 2

25 6 
27 15 
29 21 
22 25 
11 17 
16 23 
21 21 
10 33

Crop ’s heeft een schoon resultaat bekomen 
door een drawn a f te dwingen b ij de le ider

BEVORDERING OOSTENDE
FC Tram  —  SSWO 9— 1
P o lit ie  —  Zeewezen B 5— 0
Omwal —  Stad B 4— 2 

Béliard bye.

RANGSCHIKKING
1. P o lit ie
2. Omwal 
•3. Béliard
4. Tram
5. Zeewezen B
6. Stad B 

: 7. SSWO
FC Tram  heeft een afgetekende overw inn ing 

behaald tegen SSWO. Deze w edstrijd  moest 
afgelast geweest zijn , gezien de slechte toe
stand van het terrein. Nochtans oordeelde de

10 8 0 2 38 7 18
11 8 2 1 39 15 17
10 7 1 2 18 3 16
12 7 5 0 45 27 14
12 4 8 0 29 33 8
11 2 8 1 16 38 5
12 0 12 0 12 71 0

Brugeoise. Franco Belge en Rust Roest deel- f1« “1- De K e> zer er anders over en ga f de toe- 
den de inzet. De andere wedstrijden werden schouwers een part.j waterpolo ten beste Ge-
uitgesteld.

In de Bevorderingsreeks Brugge is de kam
pioen reeds gekend. Het is Gazel A  die met 
een puntje voo r Brugeoise B zijn  overgang be
werkte naar Eerste A fdelin g . H ieronder vo lg t 
de rangschikking.

1. Gazel A
2. Brugeoise B
3. Augustinus
4. Justitia
5. B ruggina
f». Compensatiekas
7. Gazel B
8. Union

14 10 3 1 38 17 21
14 8 2 4 39 19 20
14 7 4 3 21 16 17
14 6 4 4 25 17 16
13 6 6 1 2« 22 13
13 4 7 2 26 30 10
14 3 10 1 22 44 7
14 2 10 2 17 47 6

noemde scheidsrechter heeft nog veel te leren 
wat de le id ing betreft.

WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG  
20 JANUARI 1951 TE 15 u. 15

Ie AFDELING
Ferbl. De Cierck —  Brugeoise (terre in  R FCB ) 
Stad Oostende —  A ig le  (Stad Oostende)
BEVORDERINGSREEKS OOSTENDE

P o lit ie  —  Omwal (T ram )
Stad B —  Béliard (B é liard )

VRIENDENWEDSTRIJD
Crop’s —  FC Tram -EIec (ASO )

DE ZONDAGEN VOLGEN 
ELKANDER, MAAR...

Spijts het onbeshcikbaar zijn  van de gegri- 
peerde Masyn, was het met de goede hoop van 
minstens een ge lijkspel te behalen, dat de 
Bruggelingen naar de S in jorenstad afgereisd 
waren. De eerste hernem ingszondag na de 
vriesperiode had deze optim istische vooru it
zichten min o f  meer gew ettigd, verm its de 
blauw-zwarten na een goede partij baas b le
ven over M alinois, daar waar Berchem in de 
derby tegen Beerschot met 3-0 ingem aakt 
werd.

Na am per v i j f  minuten spel lag het Brugse 
droom kasteel echter reeds als een doodgewoon 
kaartenhuisje ineengestort, verm its Carels zich 

deze korte tijspanne reeds tweem aal had 
moeten omdraaien om de bal uit z ijn  netten 
te halen. Van Noten en Stan De H ert hadden 
deze vo ltre ffe rs  gelukt, nadat ze beiden u it
stekend waren bediend geweest door de k le i
ne Faes, die op het gladde veld behendig de 
m oeilijk  onder doom komende Van Potte lber- 
ghe w ist te manoeuvreren.

Deze even spoedige als onverhoopte v oo r
sprong bracht natuurlijk  in de Berchemran- 
gen het nodige vertrouw en om rustig te gaan 
evolueren en aan hun com binaties de nodige 
aandacht te besteden.

D it g in g  zoveel te gem akkelijker daar Club 
Brugge zich met de slag als een geklopte ploeg 
beschouwde en zich meteen gewonnen gaf.

W at men na die dubbele counter van de 
b lauwzwarten nog te zien kreeg, was inder
daad een zeer fu tloos gedoe, waar n iet de 
minste overtu ig ing in stak. Lukraak werd  het 
leder maar steeds weggetrapt en niemand 
scheen er zich om te bekommeren om eens een 
degelijke aanval op touw te zetten. Niemand... 
behalve misschien de ex-Beerschotspeler Gey- 
sen, maar die stond daar m oederziel alleen en 
kreeg niet de minste vaart in de Brugse voo r
lijn .

Het was dan ook zonder zich b ijzonder in te 
spannen dat Berchem de scoor nog voo r de 
rust to t 3-0 kon aandikken langs Mersie, die 
op vrijschop door de slordig opgestelde Brug
se muür schoot.

Toen Van Potte lberghe b ij de hernem ing op 
de m idvoorplaats g ing spelen, kwam er e in 
de lijk  wat anim o in de p loeg van Club en op 
v i j f  minuten t ijd  werd het, ei zo na, 3-2. W ant 
een eerste maal door Geysen bediend, tr o f de 
nieuwe m idvoor reeds raak-en een tweede keer 
scheelde het slechts enkele centim eters. W are 
zulks gelukt, dan zouden de toeschouwers nóg 
een spannende tweede h e lft beleefd  hebben, 
maar nu het tegenviel, doofde de Brugse reac
tie  als een strovuurtje. De eer was gered en 
daarmee achtten de blauwzwarten het al w e l
letjes. De thuisspelers kwamen opnieuw aan 
bod en waren voo r  Carels’ doel n iet meer weg 
te slaan.

Alleen een verregaande besluiteloosheid der 
geelzwarte aanvallers was er de oorzaak van, 
dat de scoor slechts met ,één doelpunt (langs 
M ersie) werd opgedreven.

Met een passief van 4-1 kwamen de Club- 
jongens er tenslotte nog goedkoop van af.

ALS DE AS KRAAKT...

A ls  de as kraakt... va lt de hele wagen in dui
gen. Deze slagzin is heel zeker nog nooit zo 
goed toepasselijk  geweest als op het e lfta l, dat 
Brugge Zondag aan het R ooy in lijn  stelden.

Somers, Van Potte lberghe en Naessens, de 
gereputeerde h a lflijn , die sinds jaren de ganse 
ploeg recht houdt, was in een vrese lijke  o f f 
day.

Toen de eerste 45 minuten gespeeld waren, 
had eerstgenoem de, die volgens de regelen van 
het W M  systeem A lbert De H ert te bewaken 
had, z ijn  tegenstrever nog van geen tien me
ters b ii o f  om trent gezien. W erke lijk , nog 
maar zelden in z ’n loopbaan hebben we Somers 
zo slecht zien acteren.

De andere kanthalf Naessens was sleehts 
w ein ig  beter en bekende ons spontaan na a f 
loop der partij : «N o g  nooit in m ’n leven zó 
gelopen om zd  w ein ig  ballen te raken ! »

T o t overm aat van ramp voOr Club debuteer
de stopper Van Potte lberghe toeva llig  ook 
buitengewoon zwak en werd hij herhaaldelijk  
in de luren gelegd door de kleine, maar kwieke 
junior-internationaal Faes.

Heel zeker stelde het gladde veld de veel 
zwaardere B ruggeling voor een gevoe lige  han
dicap, maar toch werd het afdoende bewezen 
dat de m otor b ijlange niet op vo lle  toeren 
draaide. Danny scheen er dan ook n iet kwaad 
om dat hij na de rust als aanvalsleider op- 
g e s te li werd en aldus de kans krefeg om zich 
met een zeer puik doelpunt gedee lte lijk  te re
habiliteren. Noël had er voordien op deze 
plaats inderdaad maar w ein ig  van terecht ge
bracht evenm in als Van Tieghem , die anders 
de eerste is om zijn  kans op doel te wagen, 
maar Zondag geen enkele keer in schietposi
tie  kwam. A ls geïm proviseerd  backspeler na de 
rust, bracht deze laatste, de omstandigheden in 
acht genomen, het er betrekkelijk  beter af.

Van Geysen zegden we reeds dat h ij zich te
vergee fs  a fs loo fde  om gang te krijgen  in de 
voorlijn . H ij scheen min o f  meer over zijn  
inzink ing der laatste weken heen.

De p ittige rechtsbuiten, Jansens, was quasi 
op zichze lf aangewezen om doorbraken te fo r 
ceren en was derhalve to t onmacht gedoem d : 
z ijn  schot op de doelpaal verdiende nochtans 
een beter lot.

W AT NU, HUBRECHSEN ?

De Oostendenaar Hubrechsen hebben w ij op
ze tte lijk  voor de laatste gehouden der aanval
lers.

Deze ex-VGO-speler, welke gedurende zijn  
eerste seizoen uitstekende diensten bewees aan 
de Brugse Club en er ruimschoots toe b ijdroeg 
om onverhoopt de opstijg ing  naar Ere-klasse 
te bewerken, slaagt er n iet meer in zich in de 
le  p loeg van Brugge te handhaven. Op de tra i
ningen en b ij de reserven slaat hij steeds gen
sters, maar telkens als hij er weer bovenop 
schijnt en opnieuw in het fan ione lfta l z ’n 
kans k rijg t, va lt hij tegen. Het b l i j ft  een 
waarheid en een verzachtende omstandigheid, 
dat hij nooit eens een paar weken met d eze lf
de inside kan samenspelen, maar toch va lt 
het evenmin te loochenen, dat hij van zijn  eer
ste optreden a f in ’s lands hoogste klasse aan 
een uitgesproken in ferioriteitscom pleks ging 
lijden . Gebrek aan vertrouwen in eigen kun
nen, schrik van de tegenstrever in grote mate 
en de laatste tijd  een duidelijk  tekort aan 
macht, ziedaar de hoofdóorzaken waardoor 
R oger herhaaldelijk  verdrongen w ordt. Op 
Berchem kwam dit d rievoudig euvel w eer zo 
du idelijk  op de voorgrond, dat Hubrechsen er 
w aarschijn lijk  eens te meer z ijn  plaats in de 
eerste p loeg bij verspeelde.

Hoe paradoxaal het ook moge klinken, toch 
was het blauw-zwarte backpaar, sp ijts  de vier 
tegendoelpunten het sterkste com partim ent 
van de ploeg. Delporte, eerst als back en ach
tera f als stopper, tackelde opperbest en was 
on getw ijfe ld  de beste Bruggeling. Blancke 
speelde eveneens een goede partij, al is het 
waar dat h ij op een zwaar veld  niet zo vlug 
uit de voeten geraakt als anders.

Carels tenslotte, g ing bij een paar doelpun
ten niet helemaal v r ij uit, maar knapte ach
te ra f enkele standjes op, die veel keepers fa 
taal zouden geworden zijn .

De publieke belangstelling was uiterst ge
ring, dit niettegenstaande het fe it dat er Zon
dag nochtans geen enkele andere Ere-klasse 
match als konkurrentie was te Antwerpen. Om 
te besluiten moeten w ij er tenslotte op w ijzen  
dat scheidsrechter T h ir ia rt «in  een ze te l» le id 
de. H ij had gerust een s igaartje  kunnen op
steken en de match van uit de tribune gaan 
volgen, zó w ein ig  moest hij er b ij te pas ko
men. Het is, wat deze match betreft, absoluut 
het enige koinplim ent dat w ij de Bruggelingen 
kunnen toesturen. ,

De p loeg : Carels; Blancke en D elporte; So
mers, Van Pottelberghe en Naessens; Jans
sens, Geysen, Noël, Van Tieghem  en Hubrech
sen. A'v

Na de rust^ f Van Tieghem , rechterback; Del
porte »stopper; Van Pottelberghe, m idvoor en 
Noël, linker inside. A D .

1. SV B lankenberge 14 10 0 4
2. SK  Steenbrugge 15 11 3 1
3. SV N ieuw poort 14 9 2 3
4. DC Blankenberge 14 9 2 3
5. Concordia 15 7 6 2
6. Gistel 15 7 6 2
7. Den Haan 14 6 5 3
8. De Panne 15 5 5 5
9. St Kruis 15 7 8 0

10. SV Veurne 14 5 6 3
11. Oudenburg 11 6 8 0
12. M iddelkerke 15 4 8 3
13. St Joris Sport 15 3 8 4
14. Koksijde 14 0 6 8
15. FC Heist 14 3 10 1
16. FC ' L issewege 15 2 11 2

1— 4
2— 5 
0—0 
0—2
3— 2 
3— 7 
2— 4 
5— 0

43 14 24 
61 23 23 
41 16 21 
30 13 21
30 32 16
31 36 16 
34 31 15 
41 37 15 
41 39 14 
25 31 13

l l le  SPECIAAL B

ASO —  SV Veurne 
V V  Koksijde —  EG Gistel 
W S Oudenburg —  M iddelkerke 
Den Haan —  N ieuw poort 
VGO —  SKVO

RANGSCHIKKING
o
2 
3
5 
3
6
7 2
6 3
7 2 

12 1 
12 0

IVe AFDELING B

Lom bardzijde —  SK Esen 
SV Bredene —  Hermes Oostende 
Keiem  —  GS Leke 
Koekelare —  Eernegem 
SK Torhout —  W enduine

RANGSCHIKKING

1. VGO 13 12
2. ASO 13 11
3. EG Gistel 14 10
4. SV Veurne 14 8
5. SKVO 13 6
6. De Panne . 13 4
7. N ieuw poort 13 4
8. K oksijde 12 3
9. M iddelkerke 12 3

10. Den Haan 14 1
11. Oudenburg 13 1

9—0
2-4
1-3
1-2
9-0

1 79 10 25
0 91 14 22
1 45 32 21 
1 50 40 17 
4 54 32 16 
3 32 59 11

24 53 
29 53 
26 47
18 67
19 60

8-2 
1-1 
1-0 

15—0 
1—5

34 50 
15 28 
26 39 
20 60

11
10
8
7
6

De Goalgetters
A.S.O

DE CUM AN 16
VAN D IER E ND O NCK 4
EECKEM AN 2
K IN T 2
M O NTE NY 1
SANDERS 1
V A N  H AECKE 1
FRE DESCHACHT 1
H O RBACH 1
ZO N N E K E YN 1
DECLERCK A. (K .Sp.) 1

W.Ci.O.
PIETERS 30
M ELIS 10
GYSELS 10
CO O PM AN 4
CU YPERS 2
E REBO UT 2
M AERTENS 1
DUYSBURG 1

S. K . V.O.
D EPOORTER 11
V AN  HALM E 11
ROB. V A N  STEEG ER 10
O S TE R W IN D T 8
JANSSENS 7
DEDULLE 6
M AR TE E L 1

P L O E G E N

voor Zondi39
ASO : V.d.-bouhede; J. Deschacht en Sabbe;

Zonnekeyn ,Legon en F. Deschacht; Eeckeman,
Sanders, Vandicrendonck, M onteny en St.
Kyndt.

ASO (R es.) : Lam ote; Roose en Decorte; C.
Deschacht, Beadie en Fern. Deschacht; Van-
der Cruyssen, Vanhaecke, Starkey, Horbach en
De Cuman.

VGO : Demarest; Dujardin en Sw inberghe;
Mestdagh, Sanders en Maertens; G ijsels, Me
lis, P ieters, Coopman en Eerebout.

VGO (P rov. Jun.) : Brackx; Zwaenepoel en
Beernaert; Bouttens, De Craemer en Costers;
V ilain , Van Robays, Mestdagh, Van Acker en
Vanden berge.

SKVO : M aes; Beernaert en lyckew aert ;
Coene, Serru en M arteel; Dedulle, Van Halme,
Janssens, Rotsaert en Depoorter.

Indien Robert Van Steeger voldoende her
steld zal zijn , herneemt h ij z ijn  plaats.

1. GS L e ffin ge 11 11 0 0 41 9 22
2. CS Lom bardzijde 13 8 5 0 45 27 16
3. SK Moere 11 7 3 1 37 15 15
4. CS Les A iles 11 7 3 1 36 22 15
5. SV Koekelare 13 6 4 3 48 24 15
6. NS Leke 12 6 4 2 34 33 14
7. SK Torhout 13 7 « 0 37 28 14
8. FC Handzame 11 5 4 2 24 24 12
9. SK W enduine 1Î 5 6 1 32 16 11

10. Hermes Oostende 12 3 5 4 26 30 10
11. SV Bredene 13 2 7 4 25 36 8
12. SK Esen 13 2 8 3 25 48 7
13. SK Eernegem 13 2 8 3 14 55 7
14. VC Keiem 11 2 9 0 15 46 4

PROVINCIALE JUNIORS

FC Knokke —  CS leper 3—3
FC Izegem  —  E. W erv ik  6—2
FC Roeselare —  ASO 0—3
FC Brugge —  K o r tr ijk  Sport 1—0
SC Menen —  CS Brugge 0—5
Stade K o r tr ijk  —  Stade Moeskroen 1—8
VGO —  Harelbeke 2—3
SV W aregem  —  SK Roeselare 2—1

RANGSCHIKKING
1. FC Izegem 17 14 1 2 64 21 30
2. FC Brugge 17 12 3 2 73 20 26
3. SV W aregem 17 11 3 3 53 29 25
4. CS Brugge 17 10 5 2 51 27 22
5. ASO 17 8 4 5 97 36 21
6. FC Knokke 17 9 6 2 53 40 20
7. Stade Moeskroen 17 7 ,7 3 59 36 17
8. SK  Roeselare 17 7 8 2 37 16
9. K ortr ijk  Sport 17 6 8 3 33 39 15

10. Stade K ortr ijk 17 5 8 4 43 44 14
11. VGO 17 6 8 2 41 53 14
12. SC Menen 17 6 9 2 30 59 14
13. FC Roeselare 17 5 9 3 32 38 13
14. R Harelbeke 17 4 11 2 26 61 10
15. leper 17 4 12 1 32 75 9
16. W erv ik 17 2 13 1 15 139 5

PROVINCIALE SCHOLIEREN

FC Knokke —  CS leper 
FC Izegem  —  E. W erv ik  
FC Roeselare —  ASO 
FC Brugge —  K ortr ijk  Sport 
CS Menen —  CS Brugge 
Stade K ortr ijk  —  Stade Moeskroen 
VGO —  Harelbeke 
SV W aregem  —  SK Roeselare

2_2
11—0
1—3 
2_2
2—5 
1—3
3—11 
1-1

RANGSCHIKKING

DE CUMAN TERUG ACTIEF

De toestand van Robert De Cuman is derm a
te verbeterd, dat hij op het strand reeds aan 
licht-athletiek kan doen en regelm atig eens de 
benen gaat rekken. H ij hoopt weldra te zullen 
kunnen heroptreden. Iedereen zal met ons be
amen, dat z ijn  afw ezigheid  bij ASO fe l wordt 
aangevoeld. De zestien doelpunten, die h ij op 
zijn  actie f heeft staan, bew ijzen  trouwens dat 
hij niet enkel een theoretische, doch voora l 
een «prak tische» waarde heeft voor de rood
groenen. Een speler, die z ijn  waarde kan u it
drukken in doeipunten en, meer nog, steeds 
de beste doelschutter b l i j ft  van Eerste A fd e 
ling !

Het beste, Robert. Maar... opgepast voor de 
kinderwagens, zulle. AB

B ij het ter perse gaan vernemen we dat R o 
bert opgesteld werd in het reserve-elfta l. Alle 
Oostendse voetballie fhebbers k ijken verlan 
gend uit naar de u itslag van deze proef. M o
ge het «k n ie t je »  standhouden !

1. FC Brugge 17 14 0 3 81 12 31
2. CS Brugge 17 15 2 0 55 16 30
3. K ortr ijk  Sport 17 10 2 5 59 17 25
4. Stade Moeskroen 16 11 3 2 50 22 24
5. SC Menen 16 9 4 3 40 32 21
6. VGO 17 8 4 5 52 31 21
7. RC Harelbeke 17 10 7 0 34 29 20
8. FC Izegem 17 7 6 4 58 35 18
9. ASO 17 6 8 3 43 35 15

10. SK Roeselare 17 6 9 2 37 39 14
11. SV W aregem 17 4 8 5 25 49 13
12. FC Knokke 17 4 9 4 33 40 12
13. Stade K ortr ijk 17 5 10 2 31 49 12
14. FC Roeselare 17 3 12 2 19 73 8
15. CS leper 17 2 13 2 16 58 6
16. E. W erv ik 17 0 17 0 3 97 0

KADETTEN A

SV Blankenberge —  FC Brugge
FC Knokke —  ASO
VGO —  FC Heist
CS Brugge —  Dar. Blankenberge

RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 9 8 0 1 38 8 17
2. CS Brugge 9 8 0 1 38 8 17
3. ASO 8 4 2 2 27 11 10
4. VGO 8 3 2 3 23 12 9
5. Knokke 9 4 4 1 25 27 9
6. SV Blankenberge 9 3 5 1 31 13 7
7. DC Blankenberge 10 3 7 0 21 24 6
8. SKVO 8 1 7 0 5 47 2
9. FC Heist 10 1 9 0 4 69 •>

KADETTEN B

FC Lissewege —  FC Heist 
FC Brugge —  CS Brugge

RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 8 6 0 2 43 5 14
2. FC Lissewege 8 4 1 3 21 7 11
3. SV B lankenberge 8 3 4 1 15 24 7
4. FC Brugge 8 3 5 0 26 17 6
5. FC Heist 8 1 7 0 4 56 2

VRI ENDEN WEDSTRI|D

ASO —  Hermes Oostende 1—3



11 HET N IEUW  VISSERIJBLAD

BIJ V.G.O.
3e Speciaal
VCO 9 - SKVO 0

De ploegen :
VGO : Van L oo ; Geeraert en De Bruyne; 

Berten, Aspeslagh en Fiddes G.; Cuypers, P ie 
ters, Boussy, Demoor en Fiddes J.

SKVO : Fa ict; P ertz en Tratsaert; P inet, 
Vansteegher L. en S innaeve; Quintens, Van- 
houtte, Delrue, Vandevelde en Valcke.

Bij SKVO treedt Vanstegher op voor de eer
ste maal d it jaar.

VGO is dadelijk  aan de aanval en schijnt 
heel wat sterker dan SKVO. Ch. Berten schiet 
van ver hard op doel en gelukt er in de bal 
binnen te zenden.

Vanstegher past achteruit naar zijn  keeper, 
doch Boussy is rapper b ij de bal en nr 2 is 
geboren. Cuypers van op z ijn  hoek zendt b in 
nen, doch het doel w ordt afgekeurd wegens 
voorafgaande o ff-s ide. K ort daarop heeft 
Boussy meer geluk b ij het binnenzenden van 
hqt ,4e*de doel.

SKVO moet corner op corner toestaan. Op 
één dezer, prachtig gegeven door Boussy, kopt 
J. Fiddes behendig nr 4 binnen.

Na de rust is VGO steeds in de aanval. P ie 
ters, door z ijn  m oedig aandringen, komt in 
het bezit van de bal en zendt onhoudbaar nr 
5 binnen.

Kort daarop is ze lfde  speler wederom  alleen 
weg, zendt hard naar het doel. De scheids
rechter heeft zoveel vertrouwen in P ieters, 
dat hij f lu it en het midden van het veld  aan
wijst, alswanneer de bal te p letter komt tegen 
de paal...

Met krachtig en wel gemeten shot, doelt Ch. 
Berten nogmaals van ver 6-0.

Boussy loopt voorb ij stopper en backs en 
maakt er op zijn  gemak 7-0 van.

Fiddes als een hazew ind loopt langs de lijn , 
centert prachtig en Pieters, die im m er goed 
volgt, maakt er zonder moeite nr 8 van.

Kort daarop ze lfde  faze  langs de andere z i j 
de. Cuypers loopt langs de lijn , zendt gem e
ten voor de voeten van Pieters, die zonder 
aarzelen het 9e en laatst doel binnenzendt.

Provinciale Scholieren
• JAA03"' .

VCO 3 - HARELBEKE 0

De ploeg : Soete; Jo lijt en Vanbesien; In- 
ßhelbrecht, Dasseville en Vanhooren ; Pa
trouille, Naessens, Dobbelaere, Sanders en 
Verstreken.

VGO kan van b ij het begin gevaarlijk e  aan
vallen opbouwen en met de le  minuut schiet 
Inghelbrecht rakelings naast het doel. Met 
de tweede minuut, na prachtig samenspel tus
sen Naessens, Inghelbrecht en Dobbelaere, kan 
deze laatste het openingspunt aantekenen 
(1-0). Harelbeke brengt spoedig het gepaste 
evenwicht, en het dient gezegd dat de aanval
len, vooral langs het m iddentrio, heel gevaar
lijk z ijn  en dwingen Soete in te grijpen , maar 
deze kan telkens zijn  kamp ontzetten. Er vo lg t 
dan geruim e tijd  verdeeld  spel. Met de 15e m i
nuut, op aanval van Harelbeke, schiet de m id
denvoor krachtig naar doel, maar het shot 
wordt in prachtstijl door Soete gered. N og 
enkele w ederzijdse aanvallen en de rust komt 
met 1-0 voorsprong voor VGO.

Na de hervatting is VGO dadelijk  ten aan
val ,zodat de verded ig ing van Harelbeke enkele 
moeilijke standjes moet opklaren. M et de 40e 
minuut, op aanval van rechts, is Patrou ille  a l
leen door, maar w ord t op enkele meters voor 
doel gehaakt. Penalty, die w ordt om gezet door 
Dobbelaere (2-0). Op gevaarlijk e  tegenaan
vallen, ontsnapt het VGO-doel kansrijk aan 
doorboring. Op de 55e minuut, op aanval van 
VGO, redt een achterspeler van Harelbeke een 
zeker doelpunt met de hand, maar ditm aal kan 
de keeper de door Dobbelaere genomen s tra f
schop houden, het leder komt terug bij Dob
belaere, die binnen zendt, maar het doel wordt 
afgekeurd.,Op de 65e minuut, op center van 
Patrouille, zendt de verdediging van Harelbeke 
in eigen netten. Zeer evenw ichtig v ervo lg t dan 
de wedstrijd, zonder dat een van de e lfta llen  
nog verandering in de stand kan brengen. Het 
einde komt met een verdiende overw inn ing 
van VGO met 3-0.

Provinciale juniors
VCO 2 - HARELBEKE 3

De ploeg : Braekx; Easton en Bouttens; De 
Craemer, V ila in  en Costers; Neirinck, Van Ro- 
bays, Mestdagh, Van Acker en Vandenberge.

VGO heeft een aarzelend begin en zal na 7 
minuten spel met een achterstand van 2-0 
staan. VGO sch ijn t het meest onder de in 
vloed van de zes weken rust te staan en komt 
moeilijk aan bod.

Een penalty voor hands van Costers, gee ft 
de gelegenheid aan Harelbeke met 3-0 aan de 
leiding te staan met de rust.

In de 2e helft, met veranderde ploeg, speelt 
VGO stukken beter en Mestdagh zal na 8 m i
nuten spel tegen doelen.

VGO nestelt zich voor het doel van H arel
beke, maar onkans en ook te kort spel zullen 
beletten dat VGO vo lled ig  de achterstand zou 
kunnen inlopen. Vanden Berge zal er 2 m inu
ten voor het einde 3-2 van maken. Een drawn 
ware een betere weergave geweest van deze 
anders flauw gespeelde wedstrijd.

BIJ A.S.O.
Kadetten A

FC KNOKKE 3 - ASO 2

De ploeg : T ratsaert; Verhuist en V ic to r; 
Naessens, Vandepoele en Vandendriessche; 
Maertens, Bailleu l, Goethals en Devos.

ASO speelde een prachtige w edstrijd , daar 
ze praktisch maar met 9 man speelden en 
niettegenstaande alles, b lijk  toonden van moed 
en wilskracht. Z e lfs  g ing het er in het begin 
aan toe, a lsof Knokke het niet gem akkelijk  
ging hebben en reeds na een kw artier spel 
leidden de ASO-boys met 2-0. Gelukkig voor 
Knokke speelde hun verded ig ing goed, anders 
ware de scoor wellich t hoger opgelopen. K nok
ke lukt nog een doel voor de rust en de stand 
is dus 2-1 voor ASO.

In de 2e helft is Knokke de meerdere. Enke
le roodgroene jongens geraken uitgespeeld, 
hetgeen niet te verwonderen is na hun presta
tie van de eerste helft. Knokke maakt er 
dankbaar gebruik van om nog 2 maal te doelen 
en behaalt alzo de overw inning, die in  normale 
omstandigheden aan ASO had moeten toeko
men.

Nationale Reserven
ASO 0 - CS BRUGGE 0

De ploeg : Vandenbouhede; Roose en l)e- 
corte; Sabbe, Beadie en Deschacht Fern .; De
schacht Geo, Vander Crtiyssen, Starkey, W ets 
cn Horbach.

Be eerste speelhelft verliep  doorgaans in de 
meerderheid van Cercle, dat voora l een beter 
verzorgd spel ontwikkelde, doch w ein ig  ge
vaarlijk bleek. De verded ig ing van ASO b lee f 
dan ook gem akkelijk  de toestand meester en 
Vandenbouhede had slechts tussen te komen 
«p verre schoten. ASO verkeek ondertussen 
een paar prachtkansen, maar scoorloos kwam 
de rust.

In de tweede helft is ASO de m eerdere; het 
wordt thans een harde, doch w ein ig mooie 
wedstrijd. ASO ’s voo rlijn  bleek te zwak om 
Cercle’s verdediging in het nauw te brengen. 
Kven voor het einde zien we Starkey e inde lijk  
doorbreken. Ojp het punt te schieten, wordt hij 
terzelfdertijd door 2 Brugse spelers fou tie f 
aangevallen en gehinderd te schieten. De 
scheidsrechter flu it niet en meteen is de laat
ste kans verkeken.

lie drwan kan tenslotte de beide ploegen be
vredigen, want elke p loeg nam een speelhelft 
voor zich.

3e Speciaal B
ASO 9 - SV VEURNE 0

De p loeg : Lam oot; Beyts en G rim m elprez; 
Degryse, Decramer en O ebroe; Tratsaert, 
K yndt Fern., Vandendriessche en François.

Vcurne w int de opgooi en ASO trapt a f met 
9 man tegen 9. Na een 5-tal minuten komt 
K yndt op het terrein , te rw ijl Decraemer ge
kwetst w ord t en van niet veel nut meer kan 
zijn . Van het begin a f is ASO voor Veurne’s 
doel, doch er worden veel kansen verkeken en 
het is slechts aan de 22e minuut dat ASO de 
scoor opent met een prachtdoel langs T ra t
saert. T o t aan de rust komt Veurne maar een 
drietal keren over de m iddenlijn .

In de tweede h e lft volgen  de doelen elkan
der op : 3e min. Vandendriessche; 59e min. 
Vandendriessche; 70e min. centerhalf van 
Veurne in eigen netten; 75e min. Vandendries
sche; 78e min. François; 83e min. Vanden
driessche; 86e min. Vandendriessche; 90e min. 
K yndt.

Provinciale Juniors
FC ROESELARE 1 - ASO 2

De ploeg : Bundervoet; Dubois en Bunder
voe t; Devuyst, K yndt en Lesage; Poppe, Van- 
haecke, D efoor, Huyghe en Soete.

De w edstrijd  ging door op een terrein  in 
zeer goede staat. De eerste aanvallen gaan uit 
van Roeselare, die met fors ige  trappen naar 
hun hoekspelers schieten, maar ASO ’s verdedi- 
ding b l i j f t  de baas over de n iet gevaarlijk e  
voorspelers. Na enkele minuten spel is het 
ASO, die stilaan de teugels in handen neemt, 
doch z ij houden hun spel te kort en spelen te 
veel op het m iddentrio. Aan de 31e min. doelt 
ASO langs D efoor op mooie center van P op 
pe.

Na de rust is Roeselare aan bod en aan de 
10e minuut netten z ij de gelijkm aker. Aange- 
m oedigd door d it succes houdt de druk van 
Roeselare aan. ASO is ontredderd en op dat 
ogenblik  w ordt Bundervoet André gekwetst. 
De Iaastte minuut trekt Roeselare zich totaal 
op verdediging, maar toch gelukt ASO er in  
het w inn ing-goal te netten langs Vanhaecke en 
d it aan de 89e minuut.

Provinciale Scholieren
FC ROESELARE 0 - ASO 3

De p loeg : T im m erm an; Vermeersch en K i- 
net; Roose, Laleman en Descheemaker; Caret- 
te, Verhaeghe, Tournoy, Dehaemers en Hoste.

De ASO-jongens zijn  van het begin a f in de 
aanval en aan de 15e minuut plaatst Deschee
maker voo r doel en Hoste kopt binnen. ASO 
b li j f t  voort in de aanval, maar zal er slechts 
aan de 31e minuut in gelukken haar 2e doel
punt aan te tekenen, opnieuw langs Hoste. 
H ierop rust.

Na de rust, tegen wind, b l i j f t  ASO de toon 
aangeven, maar even besluiteloos voor doel. 
Na een kwartier is het spelpeil gew eld ig  ge
daald, zodat het b ijna de m oeite n iet loont er 
naar te kijken. Op het einde verbetert het een 
wein ig  en Hoste lukt een 3e maal een pracht
doel. Met ASO in de aanval komt het einde van 
deze m atige wedstrijd.

In het P .K . W est Vlaanderen
ZITTING VAN 13 JANUARI 1951 

SCHORSiNCEN

T o t en met 22-1 : F rijn s  H enri (DC Blan
kenberge) .

T o t en met 19-2 : M om bert P rosper (AS O )

AANSTELLINC VAN EEN NIEUWE 
SECRETARIS

Na een langdurige bespreking waaraan al de 
leden deelnemen, gaat het Com ité over to t de 
aansteling van een nieuwe defin itieve  secreta
ris en neemt de volgende beslissing :

«D aar ingevolge art. 156 litt , a der Bondsre- 
glementen het Provinciaa l Com ité z ijn  zetel in 
de hoofdplaats der provincie moet hebben, be
slist het Provinciaa l Com ité op voorste l van 
dhr Fol, voorz itter, en onder voorbehoud vàn 
goedkeuring door het U itvoerend  Com ité, dhr 
Janssens J. (CS lep e r ) aan te stellen als de
f in it ie f secretaris in de vervanging van de 
heer Georges Hubrecht, die ontslagnem er is 
en met dien verstande dat dhr Janssens, die 
thans te leper woonachtig is, zich binnen a f
zienbare t ijd  te Brugge komt vestigen .»

Het Com ité beslist de kandidatuur van de 
heer Valère Desseyn gesteld voo r het ambt van 
secretaris, n iet in aanm erking te kunnen ne
men.

VASTSTELLING DATUM 
UITGESTELDE MATCHEN VAN 

17 DECEMBER 1950

De kringen worden verzocht er nota van te 
nemen dat al de wedstrijden van 17 December 
1950 zullen betw ist worden op Zondag 4 Fe
bruari 1951.

VERSLAG SCHEIDSRECHTER 
MORTIER

W ed strijd  SKVO —  V V  K oksijde  (3e Spec, 
van 10-12-1950)

Het Com ité beslist dat de genaamde Vanste- 
ger P ierre  (vader) door bem iddeling van de 
club SKVO voor de volgende zittin g  moet op
geroepen worden.

AANDUIDINGEN EN ZENDINGEN

Dhr Dewachter w ord t aangeduid om het P K  
te  vertegenwoord igen  voor het Beroepscom ité 
in zake beroep ingeslagen door dhr Knockaert 
(S K V O ) en door D ottign ies Sport tegen door 
het PC uitgesproken beslissingen.

Dhr Fo l en Van Tongel worden aangeduid 
om to t  het nazicht over te gaan van de electri- 
sche verlich tingsinstallatie  aangebracht op de 
terreienen van VGO en O lym pic Ledegem.

Dhr Deblauwe w ordt belast met het toezicht 
op de match SC Zonnebeke— BS Poperinge van 
7-1-51.

VERSLAG SCHEIDSRECHTER 
MARTI

W edstrijd  2e Gew. : W S Oudenburg —  Dar. 
B lankenberge van 3-12-50 :

Speler B a llière André van W S Oudenburg 
wordt geschorst voor onbepaalde t ijd  (3 jaar) 
voo r handtastelijkheden op de scheidsrechter.

De match is gewonnen 5— 0 voor Daring 
Blankenberge. De kosten van de zaak vallen 
ten laste van W S Oudenburg.

VERSLAG SCHEIDSRECHTER 
STEEN

EN KLACHT VAN FC HEIST

Laa ttijd ige  aankomst FC Heist w edstrijd  2e 
gew. A  tegen V V  K oksijde op 29-10-50.

Aangezien FC Heist slechts met een onvo l
ta llige  p loeg aanwezig was op het reglem en
ta ire  uur om de w edstrijd  V V  K oksijde— FC 
H eist in 2e gew. van 29-10-50 aan te vangen;

Overwegende dat dit fe it  volgens de verk la
ringen van de afgevaard igde van FC H eist toe 
te schrijven is aan de slechte zichtbaarheid 
langs de baan ten gevo lge  van hevige stortre
gens en hagelvlagen en ook aan au todefekt;

Overwegende dat het bezoekende e lfta l e r
kent dat de gemeente Heist slechts verlaten 
werd om 13 uur en daarvan de o ffic ië le  b ew ij
zen voorlegt;

Overwegende dat alsdan de voorschriften  
van art. 104 der statuten niet werden nage
leefd , verm its de tijd  tussen het uur van ver
trek en het uur van de reglem entaire aan
komst op het terrein onvoldoende was om de 
afstand van Heist naar K oksijde (55 km ) a f 
te leggen;

Aangezien  b ij a fw ezigheid  van een e lfta l op 
het reg lem en ta ir uur, de scheidsrechter het 
niet opkomen moet vaststellen, en h ij boven
dien door de bestuursleden van V V  Koksijde 
daartoe werd verzoch t;

Beslist het Com ité : dat de wedstrijd  V V  
K oksijde— FC Heist van 20-10-50 in 2e gew. 
verloren  is met 0— 5 door deze laatste kring.

Overeenkom stig art. 104 der Reglementen 
moet FC H eist een vergoed ing betalen aan V V  
K oksijde overeenkom ende met de gem iddelde 
ontvangsten gemaakt door de bezochte kring. 
Deze vergoed ing mag in geen geval m inder 
dan 500 fr. bedragen en een voorschot van dit 
bedrag móet onm iddellijk  aan de benadeelde 
club uitgekeerd worden. Het gebeurlijk  aanvul
lend bedrag zal op het einde van het seizoen 
vastgesteld worden. Bovendien moeten de 
scheidsrechtersonkosten (149 fr .) aan de Bond 
terugbetaald worden en de kosten van de zaak 
vallen  ten laste van FC Heist.

WS Oudenburg - SV Nieuwpoori 3-7
De ploeg: Gewy, Legein, Bouwe, Devel- 

ter, Florizone, Vanderstede, Rammeloo, 
Vandenabele Billiauw, Verm ote en Devos. 
Leid ing: Van Loocke.

SCHAKEN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE

De tweede ronde van het kampioenschap 
1951 leidde to t de volgende uitslagen :
F. Teetaert —  P. De W ispelaere 
Dr Gesquière —  Calus jun ior 
H. Schollaert —  F. Van Coillie
G. Verdonck —  G. Piessen 
L. Meyns —  A. Deknuydt 
M. Bouvier —  C. Degryse 
Van H em elryck —  M. Vanhoorne <
A. Dieperinck —  F. Dehondt 
M. B lom m e —  R. Boddaert 
V. Gerits —  Calus senior 
C. Vantuyne —  O. Rosseel 
R. L in g ier —  P. Vanbeveren 
W . V erlinde —  M. Van Bel 
N. Douvere —  A. Degryse 
R. du Gardein —  M. Rymemans 
Rouselle —  Laforce 
S. Verheyen —  Struys

1— 0 
1— 0 
0— 1 

0,5— 0,5 
1— 0 
1— 0 
1— 0 
1— 0 

0,5— 0,5 
0— 1 
0— 1 
0— 1 
1— 0 
1— 0 
1— 0 
0— 1 
0— 1

uitslag was, za l veranderen in  een over
w inning ten  onze voordele.

Onze kleinen zorgden ook voor de faam  
van  SVN en kwamen m et een klinkende 
1-4 zege van Den Haan naar huis. Zon-

De ploeg supporters welke de verplaat- <jag staan ze ook voor een derby en wel 
sing meemaakte naar Oudenburg, had tegen de duinenjongens van De Panne, 
toch n iet gedacht van m et zulke hoge m aar op eigen veld. Aan deze knappe ke- 
cijfers te kunnen winnen. M aar niette- reltjes, onze hoop voor later, het aller- 
genstaande de 7 doelen werd er bij de beste, 
terugweg toch gevit op de 2 laatste gaols, 
welke W hite Star h ee ft kunnen bewer
ken. W ant waar geelzwart een veel be
ter gecombineerd passenspel ten beste 
gaf, kunnen we toch n iet nalaten te schrij
ven dat: hoe hoog ook de overw inning 
moge zijn, er geen ogenblik verslapping 
of onderschatting van  de tegenpartij 
mag zijn. En d it is het laatste kwartier 
bij onze SVN-spelers het geval geweest.
Maar laten we liever de match volgen.
Nieuwpoort w in t de opgooi en kiest w ind
en zonvoordeel. Beide ploegen m eten el
kaar en na v i j f  m inuten breekt geelzwart 
door en R. Verm ote zendt nummer één 
binnen. Na enige m inuten spel m ist Van
denabele een reuzekans door naast te 
zenden van slechts op enige meters voor 
doel. De doelverdediger van de blauwe 
truitjes k riig t het hard te verduren, en 
m et de 20’ herstelt ons Boutje zijn  vorig 
naastzenden, door een pas van R. V er
mote in doel om te zetten (2 ). Ouden
burg zet een verwoede aanval in, kan 
doorbreken, m aar zendt naast de paal
tjes. Van een daarop volgende corner 
kunnen ze niets verkrijgen, daar deze 
achter de netten verzeilt. M et de 40’ be
gaat een thuisspeler een «fou t» op de 
backlijn recht voor eigen doel, R. Ver
mote geeft een geweldige kanjer, boven 
de hoofden van de opge&telde spelers 
ju ist onder de doellat, en nummer 3 is 
geboren. Geelzwart dringt onvermoeid 
aan. Blauw-wit schopt uit, m aar m aakt 
een corner, welke belandt op Ram m elo’s 
krullebol. Deze zet over naar Billiauw, 
welke binnenzendt. W anneer dus de ko f
fie  gefloten  wordt is de stand 4-0 in  voor
deel van de bezoekers. Pas een v ierta l m i
nuten terug aan gang, o f keeper Gewy 
m oet ingrijpen, werkt weg m et de vuist, 
in de voeten van W hite S tar en de eer 
van Oudenburg is gered. De thuisploeg 
sch ijnt ontdooid en b lijk t het ernstig te 
menen, want daar hebben we nogmaals 
een doorbraak. Onze ouwe taaie mist, 
maar de doelwachter doet puik ziin  werk.
Een daarop volgende hoekschop kan ont
zet worden door Gewy, nogm aals bij ge
harrewar m et de vuist. De IJzerzonen 
zoeken het ander doel op, maar fout 
wordt gefloten, nogmaals on de backlijn.
R. Verm ote w il zijn  vorig  doelpunt nog
maals herhalen, maar... de la t is deze 
m aal in de weg, en ’t sch ijnt dat deze 
gekraakt is! G eelzwart dringt echter ge
weld ig aan, en op een pas van Billiauw 
kan Ram m eloo met een kopbal nummer 
7 binnenwippen. Nogm aals komt Nieuw
poort voor doel, het leder botst tegen  de 
de linkerpaal en per abuis zendt een 
speler van Oudenburg ze lf in  eigen doel: 
nr 7.

Blauw-wit kom t onder stoom en onze 
keeper moet ingrijpen, w a t h ii prachtig 
doet. Het va lt ons op. hoe N ieuwpoort 
verflauwt in  ’t spel en n iet meer door
drijvend is, en nochtans zijn  nog een 
tw aalfta l minuten te spelen. Deze ver
slapping wernt dan ook aanstonds vruch
ten a f voor de thuisspelers. Deze komen 
voor doel en op geharrewar kunnen ze 
hun tweede doel aantekenen. Oudenburg 
speelt met hernieuwde moed en dringt 
m aar aan. Keeper Gewy m oet nogmaals 
wegwerpen, m aar voor h ii zich goed ge
draaid heeft, m ag hii de bal vissen in 
het net, dus nummer 3 voor Oudenburg.

De overw inning is flin k  geweest, beste 
spelers, m aar zoals we reeds hoger aan
haalden: A l z ijn  de c ijfers  in ’t voordeel 
nog zo hoog standhouden to t de laat
ste minuut, weze in  ’t vervo lg  de bood
schap.

ATHLETIEK
Oostkamp bracht de verwachte 

heropstanding van Hermes niet

Zondag 11. grepen te Oostkamp, op de w ijk  
Masieberg, grote veld lopen plaats, die u itgroei
den to t een vo lled ig  en schitterend sportief 
succes.

Na bepaalde zwakke prestaties in  de «V de 
Omloop van Houtland», hebben onze Hermes- 
crossers iets beter gepresteerd, doch bleven 
echter ver beneden hun gewoon peil. Verder 
moesten we de a fw ezighe id  vaststellen  van 
enkele Oostndenaren, die hun club on getw ij
fe ld  hoger op zouden geholpen hebben in  de 
algemene rangschikking. Volgens dc mening 
van onze con frater Daver van het «B rugs Han
delsblad», zou De Keersgieter een der duchtig- 
ste mededingers geweest zijn . W e  moesten 
echter met ontgoocheling vaststellen, dat R e
né niet aan de start verscheen...

Volgende Zondag trekken onze Seniors en 
Juniors naar Aalst, te rw ijl de Scholieren naar 
Aartr ijk e  zullen afreizen.

TECHNISCHE UITSLAGEN

K AD E TTE N  (73 deelnemers, 1200 m.) :
1. D EM U YT (O B );  2. D illen (H e rm es ); 18. 

Devreze (Herwies) ; 19, Nyssen (H erm es) ; 22. 
Ryckewaert (H erm es).

SCH O LIEREN (51 deelnemers, 3250 m.) :
1. TEM M ERM AN (R iem e) in 13’00” 6; 2. Van 

Herk (O B );  3. Van Tichern (O B );  4. Vergaer- 
de (H e rm es ); 8. Cornelis (H e rm es ); 19. Van 

( Eislander (H erm es).
JUNIORS (63 deelnemers, 5100 m.) :
1. TOM BEUR (A a ls t) in 18’54” 2; 2. Van Pou- 

clie (R iem e ); 3. Vervaecke (R iem e ); 23. De- 
langhe (H erm es ); 24. Van Pyne (H erin es ); 25. 
Cornelis (H erm es).

SENIORS (56 deelnemers, 9.300 m.) :
1. B R EYN AE RTS  (A a ls t );  2. Deneef (A a ls t );  

3. De Duytsche (O B );  4. Deschacht (O B );  5. 
Lanckriet (A C  B ru gge ); 6. Rubens (H erm es ); 
16. Verm eire (H e rm es ); 19. Deruwe (H erm es ); 

IN TE R C LU B R AN G S C H IK K IN G  :
1. AA LST , 13 punten; 2. OB, 18 punten; 3. 

ACB 23 punten.

Onder de cracks kende de partij Teetaert—  
De W ispelaere een spannend verloop. Beide 
tegenstrevers kunnen aanspraak maken op de 
tite l van Oostends kampioen en spanden zich 
ook terdege in om het kostbaar puntje in de 
wacht te slepen ; de w isselvalligheden van 
opening en m iddenspel brachten de partij tot 
een eindspel van paar met v i j f  pions tegen lo 
per met v ie r pions. Het werd nu een a fm at
tende tem postrijd  om de koningen in  gunstige 
stellingen te krijgen  en tevens stukkertruil te 
verm ijden . In zulke standen is één onnauw
keurige zet dodelijk  en dhr De W ispelaere, die 
nochtans het voordeel van één pion had, moest 
de partij opgeven daar de heer Teetaert hem 
bewees dat h ij iets over het hoofd  gezien had.

Na deze ronde hebben we nog zes spelers 
met maximum, nam elijk  de heren : F. T ee
taert, Dr Gesquière, F. Van C oillie, L. Meyns, 
het nieuw lid Bouvier en de jon ge  Van H em el
ryck.

H ierop  vo lg t het tr io  D ieperinck A., G. V er
donck en G. Piessen met elk  anderhalf punt.

De a fvallingskoers gaat verder en de negen 
gem elde heren zullen in de volgende ronde te 
gen elkaar moeten uitkomen, zodat de selectie 
zich vooraan snel zal doen gelden.

On fiet $£nU QaiUeum

4 Oostendse vedetten 
in Internationale Kampen

De meeste Oostendse boksliefhebbers weten 
reeds wat er op Donderdag 25 Januari te 19 u. 
30 in het Coliseum te Gent zal te zien zijn. 
Toch kunnen we niet aan de verle id ing weer
staan nog enkele woorden over deze schitte
rende m eeting te schrijven, op gevaar a f dat 
men te Oostende Donderdag geen autobussen 
genoeg zal vinden om de Oostendse toeschou
wers naar Gent te voeren.

ODON IN DE HALVE FINAAL VOOR 

DE WELTERTITEL

De schlager van de avond is de kamp Odon- 
Reypens. Odon voorstellen  is nutteloos. De 
Oostendenaar ontm oette de kampioen van H o l
land, Spanje, Frankrijk , Corsica en sloeg op 
overtuigende w ijze  Baour, de enige die Perrot 
kon kloppen. W at Reypens betreft, deze heer 
heeft tot op heden 39 beroepskampen ge le
verd, waarvan h ij er enkel... drie verloor. 
Thans is Reypens ook de o ffic ië le  aanspraak
maker op de nationale titel. Over de afstand 
van 10 X 3 mogen we ons dan ook aan ee » 
episch gevecht verwachten, daar door beide 
boksers heel wat op het spel staat. Bernard le 
vert tegen de Luxemburgse kampioen, Serres, 
een kamp, die een gew eld ige invloed kan heb
ben op zijn  bokscarrière. Inderdaad, zo Ber
nard de krachttoer verw ezen lijk t Serres in be
dwang te houden, zal h ij w erkelijk  de «g ro te  
Belgische zwaargew ichthoop» mogen genoemd 
worden.

Verder kom t M om bert uit tegen Degryse, de 
Fransman die te Lens de Oostendenaar tw ee
maal naar het v ilt  joeg. Onze o ffic ië le  kam
pioen der Beide Vlaanderen zal in eigen land 
Degryse een betere rep liek  geven, zodat hier 
een fraa i gevecht mag verwacht worden.

Nog komt geen einde aan het programma, 
want de Gentenaar Devisch zal pogen de kaap 
Valkenborg te om zeilen en aldus rustig zijn  
opgang voortzetten. En tenslotte krijgen  we 
Robert Vanhaverbeke tegen W eem ol uit ’s Gra- 
venbrakel. Een gelegenheid voor Robert om 
het Gentse publiek van zijn  buitengewone klas 
te overtuigen.

D it beroepsprogram ma wordt om lijs t door 
drie liefhebberskampen.

EEN BUITENKANS

Iedere Oostendenaar zal er aan houden deze 
meeting b ij te wonen en ieder Oostendenaar 
kàn deze meeting b ijwonen, gezien  buitenge
woon gunstige voorwaarden gelden voo r de 
verplaatsing naar Gent. Imm ers, voo r  100 fr. 
k r ijg t men de reis én een genummerde p laat« 
o fw el voor 60 fr. de reis én een volksplaats.

De inschrijv ingen  zijn  volop  aan gang, zodat 
reeds vaststaat dat onze Oostendse jongens te 
Gent door een massa supporters zullen w o r
den aangemoedigd.

Locatie is open : H otel Central, W apen
plaats;

Friture Maurice, A. P ieterslaan (lokaal van 
Flandria Boxing C lub).

Boksliefhebbers, laat deze kans n iet voo r
bijgaan en sch rijft nu heden in. Het is een (bu i
tenkans ! H r

Liefhebbersmeeting 
Brugge - Gistel 

te Torhout
Maandag 22 Jan. te 20 uur gaat in  de zaal 

Nova te Torhout, een boksm eeting door, 
waarbij zeven Brugse liefhebbers zullen op
treden tegen zeven kleppers uit Gistel. Daar
naast zullen door manager Theo Vanhaverbe
ke, Robert Vanhaverbeke en de grote belo fte  
Bernard, boksexhibitie en schijnkampen ge le
verd worden.

Het program ma :
BRUGGE —  G ISTEL 

Norbert —  Jackie 
Guido —  Putteman 

Insiegers —  W ittezaele  
Caleeuw —  W eyne 

Baert —  Ketels 
Christiaens —  Depoórter 
Gallant —  Deschepper 

Eerste gong om 20 uur. P rijzen  der p laat
sen : ring 40 fr .;  eerste rang 25 fr .;  volks- 
plaatsen 15 fr. Locatie in de zaal cinema Nova.

H r

VERWACHTINGEN VOOR ZONDAG 
21 JANUARI 1951

Ie NATIONIALE AFDELING A
K ortr ijk  —  Eclair 2
Ontspanning —  Lyra 2
SCK —  ASO 1
D aring —  Lackbors 2
V ilvoorde  —  Anciens 13 1
Vorst —  Pinguins 2

NATIONALE PROMOTIE A
VGO —  Moeskroen 1
Sphynx —  Ontw ikkeling 2
W il ly ’s —  Am icale 2
Doornik —  Ronse BC 2
Kangoeroes —  Péruwelz 1
Ghent BC —  W ilr ijk  2

ASO-NIEUWS
Na verschillende weken inactiv ite it in de 

basket-ball, w ordt Zondag e.k. de nationale 
com petitie hervat. ASO trekt naar SCK, die in 
de heenronde onze spelers een onverwachte 
nederlaag bezorgde. Het laatste wat ASO pres
teerde, was de 23-33 nederlaag, die ze opliep 
tegen Am icale op het einde van 1950. A ls v er
ontschuldiging kon ingebracht worden, dat

namen we niets, te rw ijl Missiaen op gki-tocht 
trekt, zodat er drie basisspelers overb lijven , 
nl. Borrey, Buy8.se en Minne, die een zware 
taak te vervullèn hebben in Antwerpen. W ij 
zien niet goed in hoe d it drieta l het nieuwe 
jaar succesvol zou inzetten.

Door de Gentse verstandhouding werd een 
doelworpwedstrijd  op touw gezet, waarbij de 
heren 25 en de dames 15 strafworpen moesten 
omzetten, die volgende uitslagen ga f ; 

HEREN :
Dobbelaere (H e llas ) 22 p.
De Pelsem aeker (A m ica le ) 20 punten. 
Verbeeck (Kangoeroes) 20 punten.
DAMES :
Van Geert (A m ica le ) 14 punten 
Poelm an (A m ica le ) 14 punten 
De Mangelaere (A m ica le ) 10 punten 
D it is een in itia tie f, die a lle basketters ze

ker op prijs zullen stellen. Een analoge wed
strijd  in Oostende zou zeker de goedkeuring 
van vele spelers meedragen. Inderdaad b lijk t 
het dat te veel punten verloren  gaan door ge
m iste strafschoppen.

De Gentse U n iversita ire ploçg, rsReelde dus 
kampioeflP'vAit/ fc’elgië: Dè plóeg : ’ Verbeeck 
(K angoeroes), Caron (H ades), Van Causen- 
broeck (H ades), Denis (Lackbors), Buysse 
(AS O ), Minne (A S O ), Borrey (A S O ) kende 

ASO slechts met 2 basisspelers optrad, de rest slechts 1 nederlaag van de 8 matchen. Ook M is
gekwetst o f  ziek zijnde, zodat beroep moest 
gedaan worden op scholieren. De toestand met 
de spelers schijnt er niet op verbeterd te zijn  
en angstvallig  w ordt de verplaatsing naar A n t
werpen tegem oet gezien. Inderdaad, verleden 
week vernamen we het ontslag van Van Bae- 
lenberghe. Daardoor verliest ASO haar ijv e 
rige  secretaris en tevens een goed speler. Van 
Baelenberghe was een van de spelers, die in 
1947 de club h ielp stichten en 4 jaar lang in 
de bres stond om ASO’s belangen te verded i
gen. Z ijn  heengaan betekent een grote leemte 
in ASO ’s rangen. Verder b l i j ft  Benthein nog 
a ltijd  onbeschikbaar, evenals Verkempinck, op 
het ogenblik  in liet leger. Van Van H ille  ver-

siaen (ASO ) en J. Van Heule (V G O ) speelden 
enkele wedstrijden mee. Aan allen p ro fic iat

Wordt de 2e Ronde van Middelkerke een athietiekfestijn ?
Op Zondag, 28 Januari, zal te M iddelkerke 

de «Tw eede Grote Ronde van M iddelkerke» 
plaats grijpen. Deze ronde werd opgericht met 
het oog op het bevorderen van de ath letiek en 
tevens om aan de p laatselijke vedette, André 
Deschacht, een warme en welverdiende hulde 
te brngen.

De «Eerste Ronde van M iddelkerke», die 
plaats greep op 12 Maart 1950, kende, ondanks 
de volksraadpleging, een overw eld igend suc
ces. De ta lr ijk e  en mooie prijzen  en de uitste
kende organisatie bevredigden de m oeilijkste 
athleten en toeschouwers.

T er herinnering geven we enkele b ijzon der
ste uitslagen van die eerste ronde.

B ij de SENIORS (9000 m eter) 1. Serroels 
(US G illo ise ); 2. André Deschacht (O lym pic 
B rugge) ; 3. Tom m eleyn  (01. Brugge) ; 4. Brys 
(01. B ru gge ); 5. Serruys (01. B rugge).

B ij de JUNIORS (6500 m eter) werd de Her- 
mesman Jan Verm eire eerste.

B ij de SCH O LIEREN (3500 m eter) w ist de 
Nationale Kam pioen A llew aert (M andelclub) 
de eerste plaats in de wacht te slepen, terw ijl 
de nieuw-aangeslotene b ij Hermes, Marès, ais 
tweede over de meet kwam. D it was zijn  eer
ste optreden.

B ij de K AD E TTE N  (1200 m eter) legde de 
Brugse belo fte , Van Herck, beslag op de eer
ste plaats.

In de algemene clubrangschikking werden de 
wisselbekers gewonnen door O lym pic Brugge 
voor de Seniors- en Juniorsafdeling en door 
Hennes Oostende voor de Scholieren- en Ka- 
dettenafdeling. De bezielers en inrichters van 
die eerste ronde waren de heeren Alph. Bulens, 
en Gerard Verbeke, bijgestaan door Vanry-

Zondag moeten we op bezoek bij onze 
gebuurst^d Vieurne en we verwachten 
dat het gelijkspel, welke de vorige derby-

EEN SNELLE ATHLEET, ZELDEN EEN 

GOED VOETBALLER

Er is eens een loper geweest, die als voetbal
le r  eveneens meer dan gewone bekendheid 
kon verwerven. Het was De Reuze die bij 
La Gantoise w erkelijk  opgeld maakte en aldus 
een beroemdheid werd in twee verschillende 
sporttakken. Maar d ergelijk e  voorbeelden kun
nen we niet zomaar voor de vu ist opsommen. 
Zu lke figuren  zijn  ze lfs  heel zeldzaam.

En we hebben Zondag op SKVO andermaal 
kunnen vaststellen, dat een snel loper zelden 
een prim a voetbalspeler is, want de bekende 
sprinter, Rol. Vercruysse, van Meulebeke, heeft 
op ons slechts een zeer matige indruk ge- 
gemaakt. E r z it wel snee in zijn  rushes en 
athletisch kan h ij tegen z ijn  medespelers op
wegen, doch voetbalbersenen ontbreken en... 
uithoudingsverm ogen, want voetbalsport is te 
zwaar voo r de kuiten van een sprinter.

En zo vragen we ons ook af, wat er van De
foo r  (AS O ) zal worden. Za l h ij nog langer de 
dubbele weg b lijven  bewandelen o f  zal hij ten
slotte  heel w ijs  voetbalschoenen o f  spikes aan 
de haak hangen. Ons sch ijn t de ath letiek  met 
de voetbalsport onverzoenbaar. H r

ASO ZONDER GERNAEY
Nieuws dat vele aanhangers van ASO onaan

genaam in de oren zal klinken. Gernaey zal 
inderdaad tegen Aalst n iet van de partij zijn  
en wordt vervangen door Vnadenbouhede.

W at er ju ist gebeurd is ? W ie  met ons aan
w ezig  was op de w edstrijd  CS Brugge— ASO, 
heeft gezien hoe Gernaey enkele minuten voor 
het einde, op een te korte pas van Legon, dui
kelend moest tussenkomen voor de aanstor
mende Verté. T ijdens deze lichte botsing trap
te de Brugse v leugelspeler echter gans o n v r ij
w illig  op P o l ’s hand. Aanvankelijk  meende Pol 
dat het niet erg zou zijn , doch een onderzoek 
b ij Dr Verdonck heeft Maandag uitgewezen, 
dat de pink van de linkerhand licht gebroken 
is, zodat zeker één Zondag —  en wellich t twee 
—  rust voor de deur staan.

Jam mer voor de Oostendse doelverdediger, 
die to t op heden reeds het m ooie geta l van 105 
achtereenvolgende com petitiew edstrijden bij 
ASO achter de rug heeft.

iGernaey zal worden vervangen door Van
denbouhede, die momenteel flin k  op dree f is 
en zich uitstekend in conditie heeft weten te 
houden to t het ogenblik  dat hij zou geroepen 
worden om voor Gérnaey in te sprhjgen. D it 
moment is thans aangebroken en met vertrou 
wen zien de duizenden ASO-supporters uit 
naar de prestatie van Vandenbouhede. H r

ckegem, Callens en Peel.
Dit jaar werd de inrichting toevertrouwd 

aan Hermes Club Oostende, die met de bereid
w illig e  hulp en m edewerking van de heren in 
richters van de Ronde 1950, haar taak onge
tw ijfe ld  tot een goed einde zal weten te bren
gen.

ENKELE TECHNISCHE 
BIJZONDERHEDEN OVER DE 

TWEEDE RONDE
De eerste start wordt gegeven om 10 uur, 

de kleedkamers bevinden zich in het H ôtel du 
Casino, Kerkstraat, 51.

De afstanden worden als vo lg t bepaald :
- 1200 m. kadetten;
- 3.000 ni. Scholieren;
- 6000 m. Juniors en M ilita iren ;
- 7500 m. Seniors.

Een beker w ordt overhandigd aan de win" 
naar van iedere a fdeling en aan de best ge
rangschikte m ilitair. De wisselbekers komen 
terug in com petitie. LC

EEN WARE PRIJZENREGEN

De inrichters werden de laatste dagen aan
genaam verrast door het steeds stijgend aan
tal prijzen . En welke prijzen  ! W e kunnen ze 
hier onm ogelijk  allemaal opsommen, doch men 
mag nu reeds aannemen dat de deelnemers ié  
M iddelkerke w erkelijk  de prijzen  naar het 
hoofd  zullen worden gegooid.

Om er op te w ijzen  met welke sympathie 
bepaalde mensen de inrichters van deze Ronde 
van M iddelkerke tegem oet treden, mogen we 
echter wel het voorbeeld  aanhalen van Dr 
Jannes. Dr Jannes drukte er z ijn  verwonde
ring over uit, dat men zich nog niet to t hem 
had gericht voor een prijs. Toen men g ing 
aankloppen, schoot h ij even diep in zijn  zak 
en de inrichters waren een mooie prijs  rijker. 
Zulke voorbeelden verdienen ruim navolging !

Een der inrichters was ook zo gelukkig een 
groot paket te ontvangen. Het bevatte een 
prachtige W isselbeker van het dagblad «L e  
S o ir». Een bew ijs, dat er to t in de hoofdstad 
over de Ronde van M iddelkerke wordt ge
sproken.

DR BEHEYT ZAL DE START GEVEN

Daar de grote dag steeds nadert, werden 
door de inrichters nog eens alle voorzorgen 
overwogen voor een perfecte organisatie. Daar 
men, zoals verleden jaar, een massa toeschou
wers verwacht, zal door de Gemeentediensten 
de Kerkstraat afgespannen worden. Aan de 
drukke punten zal de politie  de orde handha
ven. Verder zullen onze bere idw illige  scouts 
b ijspringen om langs het parcours de lopers 
de weg te w ijzen . De kleedkamers zullen ver
warmd zijn  en alle deelnemers zullen aan een 
lekkere tas soep kunnen slurpen. M iddelkerke 
gaat op Zondag 28 Januari een ware hoogdag 
tegemoet, omdat het nu reeds vaststaat, dat de 
Ronde van M iddelkerke een groot succes zal 
worden.

En tot slot w illen  we er op w ijzen , dat Dr 
Beheyt, burgemeester, aanvaard heeft het 
startsein te w illen  geven voor de seniors-wed- 
strijd . Een sportieve geste, die door alle sport
mannen zal worden op prijs  gesteld. Zoals we 
vorige  week nog meldden, heeft het gem eente
bestuur aan de inrichters ook een toelage be
loo fd , die het dubbel bedraagt van vo r ig  jaar. 
Daarmede hopen de inrichters de meeste van 
hun uitgaven te kunnen dekken. AB

VOGELPIK
UITSLAGEN VAN 6-1-1951

Ie AFDELING
Perle  28 —  A tlan tic  Club 4— 6
Ferry Boat —  Rode Duivels 7— 3 
’t Zal W el Gaan —  Lange Frans Vr. 7—-3
De Bende —  Blue Castle Boys 3— 7
Krak Club —  Zeerovers 6— 4 

P V  Boys bye.

Ile AFDELING
Lam ot’s —  4 M atroosjes 7— 3
M ilo Boys —  Frasquita 5— 5
Gody Boys —  Gaby Boys 3— 7
Prince Boys —  Aviso  Vrienden 1— 9
Blom potvrienden —  Massena 6— 4 

Far W est bye.
Op 30-12-1950 :

B lom potvrienden —  Aviso  2— 8

UITSLAGEN VAN 13-1-1951
I AFDELING

P V  Boys —  Krak Club 3— 7
Zeerovers —  De Bende 6— 4
Blue Castle Boys —  ’t Zal wel Gaan 5— 5 
Lange Frans Vrienden —  Ferry Boat 8— 2
Rode Duivels —  Perle  28- -, 3— 7 

A tlan tic  Club bye.

Ile AFDELING
Far W est —  Blom potvrienden 1— 9 
Massena Club —  Prince Boys 
Aviso Vrienden —  Gody Boys
Gaby Boys —  M ilo Boys 5— 5
Frasquita —  Lam ot’s 4— 6 

4 M atroosjes bye

RANGSCHIKKING 
Ie AFDELING

1. Perle  28 12 9 2 1 75 45 19
2. Krak Club 12 9 2 1 72 48 19
3. BCB 12 7 2 3 72 48 16
4. Atlantic  Club 11 6 2 3 60 50 15
5. Lange Frans Vr. 12 5 3 4 66 54 14
7. Zeerovers 12 5 6 1 65 55 11
7. ’t Zal wel Gaan 12 4 6 2 53 67 10
8. Ferry Boat 12 4 7 1 51 69 9
9. Rode Duivels 12 2 7 3 55 65 7

10. De Bende 12 2 7 3 47 73 7
11. P V  Boys 11 1 9 1 33 77 3

Ile AFDELING
1. Lam ot’s 12 9 2 1 77 43 19
2. Aviso Vrienden 12 8 2 2 78 42 IS
3. Gaby Boys 12 5 2 5 68 52 15
4. Prince Boys 12 6 5 1 54 66 13
5. 4 Matroosjes 11 4 2 7 59 51 12
6. B lom potvrienden 12 4 4 4 65 55 12
7. Frasquita 12 5 5 2 63 57 12
8. Gody B qj s 12 5 6 1 58 62 11
9. Far W est 11 2 7 2 36 74 £

10. Massena Club 12 2 8 2 49 71 6
11. M ilo Boys 12 1 8 3 48 72 6

MATCHEN VOOR ZATERDAG 
20 JANUARI 1951 
EERSTE AFDELING

Atlantic  Club —  Rode Duivels 1 
Perle  28 —  Lange Frans Vr. 1 
Ferry Boat —  Blue Castle Boys 2 
’t Zal wel G. —  Zeerovers x
De Bende —  PV  Boys x

Krak Club bye.
«

Ile AFDELING
4 M atroosjes —  Frasquita 1
Lam ot’s —  Gaby Boys 1
M ilo Boys —  Aviso  2
Gody Boys —  Massena Club 1
Prince Boys —  Far W est 1 

B lom potvrienden bye.

UITZONDERLIJKE PRESTATIE
Tijdens de match Blue astle Boys —  't Zal 

W e! Gaan, tweekamp : Deruyter— Viluin, 
speelde M r Deruyter vaur opset :
2 x 1 9  —  1 x 6 0  —  l x  54. Totaa l 152. P ro fi
ciat !
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ROEIEN

CROSS VAN DE ROEIERS
Zondag a.s. w ordt te Brussel de jaarlijk se  nu speciaal op voorbereid  heeft, vertrekt als

Cross van de Roeiers betwist, die ingericht groot favoriet. Goed b ijgestaan door Frans De
wordt door Sport Nautique van Brussel. Onze Gryse en Van M oerkerke Roger, moet dit drie-
jongens hebben zich in deze wedstrijd  a lt ijd  tal nogmaals b ij machte zijn  de clubrang-
goed verdedigd en zijn  al menigmaal met de schikking te winnen, alhoewel een ploeg van
beker, aan de ploegrangschikking verbonden, Rupel, met 16 man, hier h eftige  tegenstand zal
afgekomen. Het is hen to t op heden nog niet o.eden. De twee ouwe taaien —  W . Lucas en
gelukt de individuele overw innaar te leveren, 
alhoewel menige ere-plaats bezet werd.

D it jaar bestaat de kans de beide rangschik
kingen te veroveren. Een Henri Steenacker, die 
verleden jaar tweede eindigde en die er zich

ÜRüOT a SO-BAL
Op Zo.idag _ 1 Janaari 1951 gaat in 

het kadér van «H et W itte  Paard » om 
20 uur, een groot ASO -BAL door met 
m edewerking van ASO-Basket Bail en 
dç s upportersverenigingen. 

hf.iaAyiKEST : «T h e  Sweet M elodians», 
onder le id ing van dhr Vande Casteele.

A N IM A TO R  : Hugo Daled. 
M ondharm onikavirtuoos : Raf. Moreaux 
De jonge Crooner : L. Van de Casteele

IiVKOMPRIJS : 10 fr. Kaarten te be
komen bij voorbaat in het lokaal «C a fé  
de Bruges» en in alle supportersloka- 
len. Dranken van 9 fr. af.

Ch. Heuzel —  zijn  ook nog b ij de vertrekkers, 
maar zullen alleen een m orele steun voo r de 
p loeg zijn .

De ingeschrevenen voor Oostende zijn  : bij 
de Kadetten : Deryckèr André en Desoppeé 
ïtoger; b ij de Seniors : Steenacker Henri en 
Fernand, De Gryse Frans en Charles, Van 
vïoerkerke R., Dumarey A „  Lucas W . en Heu- 
zol Ch.

HET NIEUW VISSERIJBLAD.

i

P. MARTINSEN VIERDE 
ZILVEREN BRUILOFT

De bekende sportman, P ierre  Martinsen, die 
jaren  als back de kleuren van ASO verded ig
de, doch thans een drukbezocht café uitbaat 
op de A. Pieterslaan, v ierde zijn  25-jarig hu
welijksjubileum . In intiem e kring werd een 
p lezant feestje  op touw gezet. W ensen we 
«P ie r »  en zijn  w ederhelft geluk met d it ju b i
leum en... np zachtjes verder stevenen naar 
de gouden b ru ilo ft ! H r

HERMES-KADETTEN AAN DE 
WINNENDE HAND

De Hermes-kadetten, die op hun eigen een 
com petitie spelen tegen SKVO en ASO, hebben 
thans tegen de ASO-kadetten bewezen iets van 
voetballen  a f te weten. Ze wonnen met 3— 0, 
stand die reeds na 10 minuten bereikt was. Zo 
komen ze aan een doelgem iddelde van 30-3. 
Doe zo voort, Hermes-kadetten ! H r

Karabijnsclïieten
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 

TWEEDE KATEGORIE

't Scherpoog A 602 tegen ’ t Scherpoog B 604 
't Scherpoog A  : Dehaene 120; W esterlinck  

126; A llard  119; Verdonck 117; B ovit 120.
’t Scherpoog B : Biebouw 121; Roelens 123; 

Bere 117; Beyen 126; Claessens 117. 
Carabiniers 600 tegen .Sas-Slykens B 555. 
Carabiniers 114; Ghaye G. 4^5; P o ttie r  131; 

Culus 114; Rots 116.
Sas-Slykens B : Hendrickx 106; Goekint 

116; Vantyghem  Ch. 97; Devinck F. 115; De- 
croos 121.

RANGSCHIKKING
1. Carabiniers 5
2. ’t Scherpoog 5
3. Sas-Slykens A  4
4. ’t Scherpoog B 5
5. Sas-Slykens B 5

*T SCHERPOOG
UITSLAG VAN 17 JANUARI 1951

G. Valcke 139; R. Maerschalck 136; Biebauw 
135; F. Decoster 134; Claessens 130; M. Soe- 
nen 128; Ch. Dehaene 128; Content 126 B ovlt 
1.’ 5; P root 123; Ch. Rom m elaere 123; Roe- 
1. ns 122; Degreef 121; Verdonck 117; A llard  
116; Beyen 111; Bero 108.

Z E E B R U G G E
HAVENBEDRIJVIGHEID CiNE TOUR

Langsheen de havendam kwamen in Program m a voor Woensdag 24 Januari
de verlopen week 8 schepen aanleggen «D E  DANSENDE ZEEROVER2, technico-
om te bunkeren. lor met Charles Collins, Frank M organ en

Ieder tweede dag kwam een Ferry-Boot S te ffi Duna. Een dansmeester, door zee-
de haven binnen. Gezam enlijk werden rovers opgelicht wordt bij een aanval ge-
voor dezelfde periode 4 overvaarten  tus- vangen en ter dood veroordeeld. H ij leert
sen Harwich en Zeebrugge volbracht. Het de dochter van de gouverneur walsen en
Engelse vrachtschip «W arren  Chase» liep weet zich het leven te redden. Aanvang
de sluis binnen met een lading kolen om 20 u. in de zaal van het Hotel du
voor de Cokesfabriek.Het schip verliet Port. Y  
ondertussen weer de haven. Y

UITSLAG KAARTINGEN
WEER MUNITIE ONTSCHEEPT Café Maldegem, Heiststr. 8. U itslag Za-

Vorige Zaterdag liepen er te Zeebrugge terdag 13 Jan.: 1) Serlet René-Demul M.;
veel vreemde gendarmen rond. Maar dit 2) Huyghebaetft Jozef-Taelem an Jules;
zijn  onze mensen reeds gewoon. Er kwa- 3) De Jaegher Gustaaf-Cremerie Maur.;
men ook marine-soldaten van Oostende. 4) Delacourt René-Luyckx Henri; 5) Huy-

______; Er was een nieuw wapenschip voor Zee- ghebaert Lucien-Van Belleghem Camiel;
! brugge gesignaleerd. De toegang tot de 6> Vrouw Serlet Julien-Huyghebaert A.;
I havendam was buitengewoon streng ge- 7> Strubbe G eorges-Tavem ier Maurice;
j controleerd. T e  erg zelfs. In  de voormid- 8) Gheyle Philip-Declerck Leon; 9) Vrw
dag omstreeks 8 uur kwam het vracht- Vermeersch Richard-Strubbe Camiel.

I schip «G reenh ill V ictory», dat reeds vroe- Ship-Hotel bii August Vandenberghe:
ger munitie langsheen de havendam D  Demeester Jan-Strubbe Isidoor; 2)
loste, onze haven binnengelopen, en ging Cattoor Paula-Gheyle Ph ilip ; 3) Gevaert
nabij het Zeestation aanleggen. M et het Julien-Lagasse Ch.; 4) Clmemens Cyriel-
lossen, hoofdzakelijk  munitie, werd nog Vrouw Serlet; 5) W illems Jules-Creyf Ch.
dezelfde dag begonnen en duurde de Eerstvolgende kaarting zal plaats heb- 
ganse Zondag door. Het schip koos 
M aandag weer zee. Y

3012 8
2982 6
2391 6
2955 4
2830 0

ben op Zondag 28 Januari e.k. Y

K a n t t e k e n i n g e n

Bij de stakingsactie van de 
Beenhouwers

De algemene staking van de beenhouwers en verbru iker vertegenw oord igd  z ijn  naast een 
spekslagers, welke Donderdag 11 Januari werd functionnaris van het M in isterie van Economi-
uitgeroepen en b ijna algemeen opgevolgd, 
heeft b ij vele landgenoten enige verbazing 
verwekt. En ook te Oostende hebben we horen 
vragen : «waarom  gaan die beenhouwers nu 
in staking ? W anneer ze zich tegen een m axi
m um prijs verzetten , dienen ze slecht hun zaak, 
want de verbru iker moet toch de vaststelling 
van een m axim um prijs toejuichen ! »

Ja, in zekere zin heeft Jan Publiek h ier ge 
lijk . Het is zeker geen sym pathieke maatregel, 
die staking der beenhouwers. Daarom hebben 
we het ook wel nuttig gevonden even ons licht 
te gaan opsteken om nu bepaald te weten wat 
er achter die staking stak.

DE BEWEEGREDENEN
Om kort te zijn , het geschil, dat tussen 

vleeshouwers en Regering is gerezen, wentelt 
rond de m axim um prijs welke door de regering 
werd ingesteld in de lijn  van haar algemene 
po litiek  tegen de s tijg in g  van de levensduurte. 
Deze m axim um prijs werd vastgesteld in over
eenstem m ing van de indexcijfers. Een eerste 
vraag, die b ij ons opkom t is : «W aarom  m oe
ten nu ju ist b ij de beenhouwers dergelijkA  
maatregelen ge tro ffen  en b l i j f t  men met de 
handen a f van andere bedrijven , die instaan 
voo r levensonderhoud, voeding, kleding, enz...» 
Verder kunnen we ook vragen : «waarom  een 
maximum w illen  bepalen bij de beenhouwers, 
daar men toch wel op de hoogte moet z ijp  
van het tekort en de prijzen  op de veemarkten. 
Het is nu nog al goed en wel te moeten v e r
kopen aan m axim um prijzen, doch men moet 
toch een m iniinumwinst kunnen verw ezen lij
ken en daar is het nu dat het schoentje spant. 
Zoals de prijzen  thans zijn , moet een v lees
houwer aan hogere prijzen  kopen dan die vast
gestelde m axim umprijs. Met andere woorden, 
h ij moet met verjies kopen. W elnu, niemand 
zal de beenhouwers het recht ontzeggen een 
menswaardig bestaan te leiden en met winst 
te werken.

Met deze staking w illen  de beenhouwers ook 
hun wens te kennen geven dat er een nauw
keuriger onderscheid zou worden gemaakt tus
sen beesten van verschillende kw aliteit van 
vlees, te rw ijl ze zich verder steunen op de 
v r ijh e id  van handel en door v r ije  konkurren- 
t ie  onder de beenhouwers ze lf  de p rijs  w illen  
doen dalen o f  op rede lijk  peil houden.

Indien men de levensduurte w il tegengaan, 
houde men de hand aan de prijzen  aan de 
bron en 'liïfc nt'tfti dé v r ije  konkurrentie aan 
het woord.

W e menen ï-M M tPt'b lok  der handelaars het 
met deze ziensw ijze zal eens zijn . N iem and 
wenst te kopen aan 25 fr. en te moeten verk o 
pen aan 24,50 fr. Dat is onzinnig. En ook de 
verbru iker zal inzien dat de regering h ier te 
ver gaat met zijn  m axim um prijzen, die de 
beenhouwers geen w inst meer laten.

Een beenhouwer maakte ons ook de opm er
king : «w ij z ijn  geen m illion iiairs, maar moe
ten integendeel meer werken dan de gewone 
arbeider. Inderdaad, onze dag begint gew oon
lijk  om 6 uur ’s morgens. V lees hakken, sn ij
den, klaarmaken. Dan gans de dag in  de w in 
kel staan en lopen en zo to t ’s avonds laat. In 
Oostende —  een seizoenstad —  heeft de been
houwer het nog lastiger dan in andere steden.»

W anneer vele mensen enkele dagen in de 
klom pen van een beenhouwer zouden staan, 
zouden ze het zeker met onze zegsman eens 
zijn,

EEN ANDERE KLOK

W e hebben echter ook een persoon gepolst, 
die eveneens de zaak van dichtbij vo lg t, doch 
dan vjin uit het «an dere » kamp. A lhoew el deze 
persojjn in grote trekken de houding van de 
beenhouwers begrijp t, meent h ij dat er teveel 
beenhouwers zijn  in ons land. Ons landje te lt 
immers ongeveer 22.500 verdelers van vlees, 
h etzij voor iedere 380 verbru ikers één been
houwer. V oor Oostende zijn  er 130 beenhou- 
werd, hetgeen overeenkom t met 1 beenhouwer 
voor 384 inwoners. Plaatsen we daarnaast de 
c ijfe rs  van het vleesverbruik. Volgens statis
tische gegeven verbru ikt iedere Belg gem id
deld 102,50 gram vlees per dag. Dat betekent 
dat iedere beenhouwer gem iddeld 37,50 kgr. 
vlees verkoopt per dag. Maar wanneer we de 
grote warenhuizen en grote beenhouwerijen 
uitschakelen, moeten we aannemen dat hon
derden kleine beenhouwers gem iddeld slechts 
van 20 naar 10 kgr. vlees per dag verkopen.

U it deze c ijfe rs  kunnen we natuurlijk  m oei
lijk  anders dan besluiten dat er inderdaad veel 
beenhouwers zijn . Maar tenslotte heeft dit 
met de zaak w ein ig te maken. Het is kwestie 
van «in n e r lijk e  keuken» en het z ijn  de been
houwers ze lf, die de eerste stap zouden moeten 
zetten om het bestaan van de huidige Beenhou
w erijen  te verzekeren door verdere u itbrei
ding te beperken.

EEN OPLOSSING
Tenslotte  kan er slechts een oplossing ko

men, indien de regering in eerste instantie de 
beenhouwers bestaanszekerheid geeft. Dan 
kan men verder onderhandelen en pogen de 
vleesverkoop wat nader te reglem enteren. De 
beenhouwers hebben daartoe weer de eerste 
stap gezet door aan te sturen op de stichting !

sche Zaken, van Landbouw, enz...

De beenhouwers met huri sterke landelijke 
organisatie en hun solidariteitsgevoel, moeten 
niet vrezen. Ze hebben het recht, zoals ieder
een, met winst te werken.. De verbru iker van 
ziin  kant zal inzien, dat de v r ije  konkurren- 
tii hem toelaat te gaan waar h ij w il en de 
goedkoopste beenhouwer aan te spreken. En 
03 die manier menén we dat de rechten én van 
verbru iker én van beenhouwer vo lled ig  kunnen 
gevrijw aard  worden. Hr

SO LD EN  I !1
pjiafite&i ewan...

L O D E N S  [ E X T R A ]  

G A B A R D IN E N  e n . . .  

R E G E N M A N T E L S  a a n

UITZONDERLIJKE PRIJZEN 

RECHTSTREEKS UIT DE GROTE]

FABRIEK "IDEAAL''
4 4 a ,  A d .  ß u y ls i r a a t ,  4 4 a

«  OOSTENDE ■ ’S ZONDAGS OPEN
s  (648)-

Onze jongste 

athleliekliefhebbers 

in de strijd
Zondag a.s. om 10 u. 30 zullen op het H er

messtadion de Oöstendse cross-kampioen- 
schappen plaats grijpen  voor de jongste afde
lin g : de miniemen. Ieder deelnem er wordt 
aan een' verplichtend, doch kosteloos dokters- 
onderzoek onderworpen. D it onderzoek zal 
plaats grijp en  van à u. 30 a f in  het Clubhuis.

De afstanden werden in verhouding met de 
le e ft ijd  vastgseetld. De jongens geboren in 
1H35 lopen 1200 m.; deze geboren in 1936 : 
1.000 m.; te rw ijl diegene die geboren z ijn  in 
1937 slechts 800 m. dienen a f te leggen.

Zoals voor de andere afdelingen  staat dit 
kampioenschap open voor A LLE  athleten, aan
geslotenen en niet-aangeslotenen.

DE WITTE SPREEUWEN
De u itbater van het onlangs geopend 

Café «Yachtclub», dhr René SavelS, is 
van plan een vergadering te  beleggen in 
zijn  lokaal, Vism ijnstraat, op Zaterdag 
10 Februari waarop a?le vogelliefhebbers

Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 

J. GHYOOT
te Oostende, St. Petersburgstr., 47, 

(tel. 715.88)
TOEWIJZING  

Op W OENSDAG 24 JA N A R I 1951, te 
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstr., 22, te Oostende, van  : 

STAD OOSTENDE 
I. WELGELEGEN

Opbrengsthuis
St. PETERSBURGSTR., 81, m et afzon
derlijke ingang, kleine poort, werkhuis 
(sm is), kelderingen, gelijkvloers, een ver
dieping en zolder, groot 136 m2.

Voorzien van electriciteit, gas, stads
en regenwater.

Studie van Notaris 
JAN B. DE GHELDERE

te Heist-aan-Zee

OM UIT ONVERDEELDHEID  
TE TREDEN

TOESLAG :
Op M AAND AG  22 JAN. 1951, om 16 Ü. 

stipt, te Heist-aan-Zee, in het Café «Den 
Anker», Knokkestr., bij Mr. M ille, van : 

BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

W  erkmanswoonst
Oude Kerkstraat, 6, groot 110 m2.

VR IJ  TE R  B E SC H IK K IN G  van de ko-
Gedeeltelijk  verhuurd zonder geschre- per drie maanden na de toeslag, 

ven pacht mits fr. 1.047,50 per maand.
Overige komt V R IJ  3 maanden na de toe
w ijzing.

ING ESTELD  : 290.000 fr.
II. WELGELEGEN

ING ESTELD : 56.000 fr. 
Ten  overstaan van dhr Vrederechter.

«m m * » «

Burgershuis Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

Leopoldlaan, 10, te Oostende
KAÏRO STR ., 49, groot 192,60 m2, begrij
pende: Kelderingen, G elijkvloers; één 
verdieping en zolder.

Voorzien van electriciteit, stads-, re- Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, 
gen- en putwater.

Gedeeltelijk  verhuurd zonder geschre

Op D INSD AG  23 JANU AR I 1951, om 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St

de kust uitgenodigd worden. Deze verga- j Pacht mits 75afr. per maand. Overige
komt V R IJ  3 maanden na de toewijzing.

ING ESTELD  : 292.000 fr. 
Z IC H TB AAR  : ieder Dins- en Donder

dag van 14-16 uur.
Nadere in lichtingen ten kantore van 

voornoemde notaris. fToew. 24-1-51).
(645)

Studie van de Notaris 
J. GHYOOT,

te Oostende, St. Petersburgstr. 47,
(tel. 715.88)

INSTEL MET 0,50 % PREMIE ...... ........
Op W OENSDAG 31 JANU AR I 1951, te VR IJ  OP 1 A P R IL  1951.

OOSTENDE
PALACE

«DE N AC H T B E G IN T BIJ DAG ERAAD » 

FORUM
«Tw eede week: «ASSEPOESTER» een 

film  van W alt Disney. K T .

RIALTO
«ANNIE, DE K O N IN G IN  VAN  HET

C IR K U S», Betty Hutton, Howard Neel. 
K T .

CORSO

PALLADIUM
I. «DE C IRCU SPRINS».
II. «DE PR O O I».

HEIST
PALACE

I. «JOE DE ONVERSCHROKKENE» 
m et Terry  Moore, Ben Johnson, Robert 
Arm strong en Joe Young. K T .

II. «TH E  BOW ERY » met W allace Beery 
Georges Raft, Jackie Cooper en Fay 
Wray. KN T.

MODERNE
I. «Z IJN  LAATSTE  H AVEN» m et M a

ria Montez en Jean Pierre Aumont. KNT,

dering beoogt de oprichting van een 
Vlaamse Bond van Vogelvangers en Vo
gelliefhebbers, die men de naam «De 
W itte  Spreeuwen» denkt te geven. Dus 
vogelliefhebbers uit de omtrek, op post. Y

LANGS DE LEOPOLD III LAAN
De merisen die langs deze laan wonen, 

vooral die uit de huisjes die door de Na
tionale W erf werden geplaatst, klagen 
nog steeds over het totale gebrek aan 
verlich ting langs deze straat, ’s Avonds is 
het er pikkedonker zodanig dat sommi
gen soms moeite hébben om het sleutel
gat te vinden. W e kunnen deze mensen 
echter d it zeggen: Het ontwerp voor de 
verlich ting langs deze laan, ttz vana f 
het Sas van Heist tot aan de nieuwe 
draaibrug aan de zeesluis is ondertussen 
goedgekeurd, m aar men wacht nog op 
het toestaan der nodige kredieten. Y

GROOTSE WERKEN
Achter het loodswezen te Zeebrugge 

is het een en al bedrijvigheid. Kam ions 
komen aangesnord en verdw ijnen  m et 
bergen uitgerafelde grond en zand voor 
de aanleg van de nieuwe Ferry-Boot-Ter- 
minus. De firm a Setra van Brussel die 
m et de bouw van de nieuwe Ferry-Boot- 
Term inU ï is belast, h ee ft h ier een grote 
taak op zich genomen. Het terrein waar 
de uitgravingswerken thans volop aan 
gang zi:n  ligt op het peil ongeveer 10.00 
m. en zal op het peil ongeveer 7.00 m. 
gebracht worden. Het eigenlijke Ferry- 
Boot-station, dat een lengte van 52 m. 
en een breedte van 17 m. zal hebben, 
wordt op een v ijft ig ta l m eter westwaarts 
van het Loodswezen opgericht. De kaaien 
in beton zullen een lengte van 70 meter en PR IN C E  ROSE LA A N  (eertijds Lange- 
hebben, te rw ijl de m etalen O D h aa .lb rug ! straat), respectievelijk  grot 202,23 m2, 
dertig m eter langer zal zijn  dan de be- 157,80 m2, 291,12 m2, 120 m2, Ï04 m2, 91,45

INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN:  
STAD OOSTENDE

SCHOON

Handels-
EN

Opbrengsthuis OGJf
ir

MET W e i ? m # T S
Eduard de Cuypç^gtràat,. 14 
Oppervlakte l,9£f m2 

Water-gas-electrici,ieit.
GEHEEL H E T  GELIJKVLO ERS KOMT

15 u. ter herberg «Prins Boudewijn», St- 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, van : 

STAD OOSTENDE —  MARIAKERKE  
KOOP I

Woonhuis
MET ERF, POORT EN KOER,

PASSCHIJNSTRAAT, 11, groot 142 m2.
Begrijpende: Gelijkvloers, twee verdie

pingen en zolder (10 pl.)
Voorzien van electriciteit, gas, stads

en putwater.
ONM ID D ELLIJK  BESCHIKBAAR. 
Z ichtbaar: iedere Dinsdag en Donder

dag van 14 to t 16 uur.
GEMEENTE STENE 

EEN BLOK

Bouwgrond
VERDEELD IN ZEVEN LOTEN,

gelegen hoek der PA U L  M ICH IELSLAAN

le  verdiep verhuurd zonder pacht mits 
400 fr. per maand;

2e verdiep verhuurd zonder pacht mits 
500 fr. per maand.

BEZOEK: Maan- en Donderdagen van 
2 tot 4 u. ’s namiddags.

A lle  nadere in lichtingen ter studie.
(642)

Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende, Leopoldlaan, 10 en 
JACQUES DE COCK,

te leper, K orte  Thouroutstraat, 4

Op D INSDAG 30 JAN U AR I 1951, om 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN:
STAD OOSTENDE

GROTE

Eigendom
staande ophaalbrug in de binnenhaven. 
De aanbesteding voor deze brug is uit- 
gesteld geworden. A lle werken worden 
door de firm a SETRA uitgevoerd. Dins
dag is een tweede kraan ter plaatse ver
schenen. Y

DE NIEUWE IJSFABRIEK
Naar we komen te  vernemen zal het 

produceren van ijs  in de nieuwe ijs fa 
briek te Zeebrugge slechts rond 1 April 
a.s. een aanvang kunnen nemen. Men is 
momenteel nog steeds bezig m et het in 
orde brengen van de fabriek, het p laat
sen van de machines enzomeer. Y

OPPASSEN IS DE BOODSCHAP
H et zou de eerste m aal n iet zijn  dat 

een botsing plaats vindt op het kruispunt 
van Kapitein  Fryatstraat en Kustlaan. 
ter hoogte van  het Hotel du Port. Het is 
h ier een gevaarlijke hoek. H et is b ijge
vo lg  geraadzaam bij het naderen van dit 
kruispunt zijn  snelheid te verm inderen. 
Het ware misschien niet te m isprijzen 
om in de K ap itein  Fryatstraat een ver
keersteken aan te brengen opdat het 
gerij komende van de richting der Spoor
wegbrug,de Rouaanstraat zou volgen, 
vooral in de zomermaanden ware zulks 
aan te raden.

Tevens wordt opgem erkt dat al te veel 
w ielrijders het verkeersteken «Verboden 
In r ij»  dat op de Kustlaan nabij het Ho
tel du Port is opgesteld, veronachtzamen. 
Zulks heeft dan ook dikwijls voor ge^ 
volg  dat ze op het boekie worden gezet,
voor overtreding der verkeersreglemen- _ _______________ _____________________________  _____

II. «DE ROEM RIJKE LO U-G EH RIG », ; ten. W ielrijders opgepast, ziet uit uw'; die alhier kommissaris werd* op ÏÓ " Mei Bragg<T‘een arde* 
m et Gary Cooper en Th. W right. K T . ipgen, indien u aan uw geld houdt! Y  -----  —  ‘ “

N ota  : Voor de cinemabezoekers van 
«V E R TR E K  N AAR  "DE M AAN», John Zeebrugge zal de cinem avertoning iedere 

Archer, W arner Anderson in technicolor. Zoi\dag derw ijze geregeld worden, dat 
K ind  Toegelaten ze laatste tram van Heist naar Zee

brugge nog zullen kunnen bereiken.
RIO

«DE DOCHTER VAN  RAM O NA», M ar
tha Vickers, Ph ilip  Reed. K T .

R O X Y
«DE RODE R IV IE R », John Wayne,

Montgom ery C lift. K T . __________

NOVA

me\Dre,5B.SIvl f  VAN LAVAEED& Carnaval in 1951 te Heish IETS NIEUWS i
CAMEO j Carnaval wordt sedert lange jaren  het kenbaar gemaakt worden. Aan de ge-

19 tot 25 Jan.: _<<DE D RIE  MUSKE-1 meest en op Intensieve w ijze gevierd te maskerden zullen verlichte lampions uit-
Heist-aan-Zee. Gans de vissersbevolking gedeeld worden om mede te dragen in  de
feest mede. stoet.

Sedert het ontstaan van de supporters- Men verwacht een stoet van duizenden
vereniging «De Zeem eerm in», is er prac- maskers, a fzonderlijk  o f  in groep, 
tisch geen enkel vaartu ig in zee op die. W ij doen dan ook een warme oproep
dagen. W ij kunnen gerust zeggen dat de tot de Heistse bevolking om  op 6 Febru-
Heistse bevolking op die dagen compleet ari a.s. te 19.30 u., op de nieuwe markt
is. te w illen  ziin, te  samen m et de maskers

Nergens in het Vlaamse land, tussen van de andere gemeenten en steden om
Aalst en de Kust, wordt dit zo een feest de stoet om 8 u. in  gang te kunnen krij-
als h ier ter plaatse. Het begint de Zon- gen. De bijzondere trein  uit Brugge be-
dag met maskarade, de Maandag het loo ft insgelijks vo l te lopen, alsook de
groot bal van de Zeemeerm in o f van de trams van Zeebrugge en Knokke en om -
Visserij, waarop tegenwoordig zijn  1000 liggende.
of 1500 personen. Geen enkel lokaal, ho- Het belooft een hoogdag té worden
tel o f plaats was groot genoeg en dit jaar voor Heist, en tot onze bezoekers zeggen
hebben ze dan ook beroep gedaan en hun we welkom, U  zult het U  n iet beklagen 
toevlucht genomen op een grote danstent
van 22 m. x 44 m. Dan ziet U w aarlijk  de _____ _________ ________________________ ______

j Vlaamse vissers in  hun echt doen en 3a- 
! ten, de echte sappige Vissersvreugde, in 
! super Breugheliaanse stijl.
I Het BIJZONDERSTE komt echter op 
Dinsdag en d it jaar heeft het Gemeente

m2 en 97,92 m2.
R ECH T VAN  SAMENVOEGING.

MET IINRIJPOORT EN GARAGE
Nieuwpoortsteenweg, 7 (b ij P etit Paris)

P lan en nadere in lichtingen ten kan- Oppervlakte 500 m2.
tore van voornoemde 
14-2-1951).

notaris. (Toew.
(649)

WIE WIL WAT ?
—  FO TO G RAFIE  : jon g  fo tograa f, be

kwaam,, zoekt betrekking te Oostende ö f  om 
geving bij gevestigd fo tog raa f als laborant o f 
retoucheur. Schrijven bureel blad E.A. 741.

Bestaande uit woonhuis, werkplaats 
en bergplaatsen, annexegebouwen.

Water-gas-electriciteit.
Verhuurd m et pacht m its 65.000 fr. 

’s jaars.
BEZOEK : Dins- en V rijdagen  van 2 tot 

4 u. ’s namiddags.
Voor alle nadere inlichtingen zie plak

brieven o f zich wenden ter studies van 
de verkopende notarissen. (643)

H E R S  VAN  DE F AR-W EST», W ayne 
Morris, J. Paige.

Middelkerke
PALACE

Van 19 tot 25 Jan.: 1. «FO LLE  DE M I
N U IT »; 2. «H E T  GEHEIM  VAN  M A YE R 
L IN G », m et Jean Marais, Dom. Blanchar.

Maandag, D insdag: 1. «M AN O IR  
H A N TE »; 2. «CARREFO UR DE PAS
SIONS». m et V iviane Romance.

CORSO
19-20-21-22 Januari: « IK  Z IN G  VOOR 

U », (Jolson sings again ), de grote suc- 
cesfilm  van Al Jolson in kleuren m et Lar
ry Parks, Barbara Hale. K T .

NIEUW PO O RT
NOVA

19-20-21 Jan.: «D E  LA A TS TE  DAGEN bestuur en het Feestcom ité iets nieuws 
VAN PO M PE I», m et M icheline Presle en 1 in het lever, geroepen dat het begin moet 
Georges Marchai. zijn  van de HEISTSE CARNAVAL. (H et

22-23 Jan.: «TUSSEN 11 U  EN M ID- Com ité voor In itia tie f en Toerisme heeft 
DERNACHT», m et Louis Jouvet en Ma- j zieh met de publiciteit van deze feeste-
deleine Robinson.

CENTURY
19-ß0-21 Jan.: «DE ST ILLE  OCEAAN IN  

VUUR», m et Pa t O ’Brien en Rob. Ryan.
22-231 Jan.: « IN  DE NACH T DER VER

S C H R IK K IN G », m et Susan Hayward en 
Paul Lukas.

BLANKENBERGE
CASINO

I. 19/22-1: «CE SIECLE A 50 ANS».
II .  «D E  K RO EG  DER ZONDE».

COUSEE
I. 19/22-1: «DE ZOON VAN  DE MOOR-

vait co;nmissies, die in de slachthuizen de kwa- ’ Q&NAAR». K N T . ______
i;tsit en opbrengst van de geslachte dieren H* 23/25-1: «G E VAAR LIJK E  O N TM O E -, Kursaalstraat, 25, te HeiSu. De trekking 
zouden bepalen. In deze com missie zou ook de 11TENG». K N T . zal nog dezelfde avond geschieden en

lijkheden belast).
«O P  Vastenavond zingt, danst en mas

kert gans Heist», is ons motto. Het is 
waarlijk  n iet overdreven dit te durven 
beweren, want alle vreem de bezoe
kers die w ij h ier reeds gehad hebben 
gedurende die dagen, z ijn  eensgezind om 
te verklaren dat het maskeren het gees
tigst is te Heist. Ieder door elkaar, bur
gerij en visserij. W ij richten dit jaar 
een stoet in inet alle gemaskerden, die 
zullen opsiappen achter de twee plaatse
lijke  muzieken, te samen met onze twee 
reuzen «P ie r » en «W anne», door de extra 
belichte straten van Heist. Ieder gemas
kerde persoon, die deelneemt aan dé 
stoet, ontvangt gratis een lot van de 
grote tombola, waarvan de prijzen ten- 
oongesteld zijn  bij dhr Henri Decoster,

Paketboten Oostende-Dover
W eek van 21 Jan. tot 27 Jan. 1951 :

Auto’s worden vervoerd met de ge
wone passa gier?:boten.

Van OOSTENDE naar DOVER : a f
vaarten te 9.45 u. en 14.30 u.

Van DOVER naar OOSTENDE : a f
vaarten te 11.10 u. en 15.10 u.

Hoogwaterkalender 1951
Niemand verzuime er zich een aan

te schaffen .

Z ij z ijn  verkrijgbaar 
dagbladverkopers en in

bii alle

NOORDZEEBOEKHANDEL

VindscHvefaan, 22, 

OOSTENDE

Heist en zijn verleden
(V ervo lg ) hoofdschool, Dhrn Jules Dewilde, Jan 

Heist hee ft een politiekom m issariaat Dewilde, Jules Nollet, H ilaire Vandewalle, 
sinds 1888. De eerste politiekommissaris Jozef W algrave, R ichard Gobert voor het 
was M r Alfons Van Isacker, geboren te lager onderwijs. Dhr Cam iel Devliegher 
Staden op 29 September 1861. H ij werd werd in 1926 opgevolgd door M r Desmedt 
benoemd in 1888 en ga f zijn  ontslag in R ichard, dewelke op zijn  beurt in 1946 
1893, toén h ij gasthofhouder werd van opgevolgd werd door dhr Van Poucke 
het groot «H ote l de la  P lage», nu gehou- René.
den door zijn  jongste zoon dhr W illy  Van ZEH. Frederik Vancoillie, deken te 
Isacker. Z ijn  opvolger was M r Emiel Brugge, stelde tijdens zijn  bezoek vast 
Strypsteen, geboren te Keurne. Toen h ij dat de opvoeding der kinderen, rond 1858 
benoemd werd, op 13 December 1893, was nog veel te wensen liet. Vele kinderen 
h ij ondeirkommissarfs te K ortrijk . H ij gingen nog naar Ramskapelle naar 
ga f reeds zijn  ontslag in 1897 om kom- school. De onderwijzer, een brave oude 
mjssaris te worden te Moeskroen. H ij man, m oest meer gebruik maken van 
werd opgevolgd door M r Cam iel Bos- de stok om de kinderen te  kastijden, dan 
schaert, onderkommissaris te Menen en om de letters aan te  wijzen. Dhr Deken 
geboren te Brugge op 1 Februari 1861 en vroeg aan Juf. Àrina Serweytens, die te 
die alhier kom m i'saris werd op 10 Mei Brugge een orde gestich t .Jhad, een der 
1897. H ij stierf alh ier op 7 November ju ffers van de sp $ ^ n §e i]is ch oó l naar 
1900. Mr. Jules van Sevenant, onderkom- Helst te w illen zen dS T^ tln  einde daar 
missaris te Menen, volgde hem op. H ij ook een dergelijke school te openen. Zij 
werd geboren te  Oudenaarde op 22 Mei voldeed onm iddelliik aan dit verzoek en 
1867. Na 34 jaar trouwe dienst werd hij er werd een ju ffe r  naar hier gezonden, 
in 1934 opgevolgd door M r Declerck Geor- H et volgende jaar nam zij het klooster- 
ges, die nu nog steeds d it ambt bekleedt, kleed aan in de tweede orde door Juf. 
Hopenlijk  zal h ii d it even lang waarne- Serweytens gesticht. Deze orde was voor
men als zijn  onm iddellijke voorganger, al gesticht om het onderwijs aan de kin- 
Mr Odiel Declercq, geboren te Ardooife, deren te verschaffen  en de ziekelijke 
op 23-12-1870, werd opziener van politie personen te bezorgen. Men kocht dan 
sedert December 1898 en ga f onlangs twee huizen aan, in de Molenhoek ge- 
zijn  ontslag, na een groot aantal vrucht- legen. H et was daar, dat de kloosterlin- 
bare werkjaren. gen een speldenwerkschool stichtten en

De eerste onderw ijzer,. door de ge- het volgende jaa r een klas waar men 
meente erkend, was M r Jan Macquyn, h ij leerde lezen, schriiven en rekenen. On- 
was terzelfder tijd  koster. Hij ga f onder- gelukkig lieten deze lokalen veel te wen- 
w ijs bij hem thuis van 1830 tot 1840. M r sen onder opzicht van hygiëne. Enige 
Dom iniek Schramme vo ’ gde hem op. H ij tijd  nadien, nam de edelmoedige stich- 
was insgelijks koster en ga f het onder- teres de gelegenheid te baat om een her
w ijs bij hem thuis tot in 1850. Dan deed berg aan te kopen in de Kursaalstraat 
de gemeenteraad een school bouwen, gelegen, ’t Was daar dat men begon het 
waar gemengd onderwijs gegeven werd. klooster te bouwen, natuurlijk dan gans 
H ij bleef in bediening als hoofdonderw ij- klein, maar dat op heden een der groot- 
zer tot in 1865. Z iin  opvolger was M r Jo- ste en schoonste der provincie gewórden 
ze f Dewilde, eerste gediplomeerde hoofd- is. »Gcpfsr
onderwijzer van Heist. Z ijn  eerste hulp- W eldra waren er twee klassen en men 
onderwijzer was de zoon van M r Domi- kwam er toe een regelm atig programma 
niek Schramme, die in  bediening b leef te onderwijzen. Het duurde niet lang of 
van 1865 tot 1869. M r Antoon Oyen was er werd een bewaarschool Ingericht. De 
de eerste gediplomeerde hulponderwijzer, speldenwerkschool, door gebrek aan jeer- 
H lj kwam uit de Normaalschool van S int lingen, verviel jam m er genoeg. Met het 
Truiden en bleef hier m aar enkele dagen, aankomen der vreemdelingen begonnen 
onder voorwendsel dat de zeelucht hem de Helstenaren het voordeel der geleerd- 
kwaad deed. M r Constant De Langhe heid te begrijpen en spoedig bloeide het 
werd hulponderwijzer in 1870 en bleef in onderwijs. T e  dien tijde waren te Helst 
bediening tot 1-871, dan werd hij hoofd- noch apothekers, noch geneesheren en 
onderw ijzer benoemd te W estkapelle, na de klas beijverden de Zusters zich om 
waar h ij in bediening b leef to t in 1906. de zieken te bezoeken, wonden te ver- 
M r Constant Ackx werd hulponderwijzer plegen, armen te helpen en doden af te 
benoemd in 1875. H ij Verliet onze badstad leggen. In  1897 werd het Moederhuis der 
om naar Ettelgem  over te gaan in 1883. Onbevlekte Ontvangenis van Brugge 
H ij werd er op wachtgeld gesteld in 1884. naar Heist overgebracht. De EH. Van 
Later werd hij bediende van  de Burger- Hoenacker kwam er als bestuurder en de 
stand. H ij werd in 1908 als onderw ijzer EH. M aenhoudt volgde hem op in 1899. 
op pensioen gesteld. Na M r Ackx kwamen In  1909 waren er in het Klooster 40 Zus- 
nog M r Colpaert, M r Jules Vandenbus- ters. Er zijn  3 afdelingen: de bewaar- 
sche en eindelijk  in 1891 M r Jan Dewilde. school m et 3 klassen, de lagere school 
M r Jozef Dewilde, hoofdonderw ijzer werd m et 6 klassen en het pensionaat met ins- 
in 1899 op pensioen gesteld. Z ijn  opvol- gelijks 6 klassen. Later werd een school 
ger was M r Cam iel Devliegher, geboren van huishoudkunde aan het gesticht ge- 
te Aarsele 23-4-1869. H ii was hulponder- hecht. De leerlingen ontvangen er dus 
w ijzer te Torhout, toen hij op 26-11-1999, onderricht over de keuken, het kuisen, 
hoofdonderw ijzer alhier benoemd werd. wassen, strijken, naaien en verstellen. 
Op 1 M aart 1900 had de opening der Enkèle jaren later werd er overgegaan 
nieuwe gemeenteschool plaats. T raden  tot m iddelbaar en hoger onderwijs. Da- 
aldus in dienst: M r Cam iel Devliegher, gelijks gaan heden daar 3/5 der Heistse 
hoofdonderw ijzer, gelast m et de lagere kinders naar school!


