
De Minimunnnnaat der 
Nehnazen

Het Staatsblad van 29 en 30 Januari kondigt het Kon. Besluit 
van 30 Dec. 1951 af, betreffende de m inim um wijdte der netmazen.

D it Besluit treedt in werking op 1 April 1950, dus binnen twee maan
den.

In  de Kust- en M iddenslagvisserij wordt tegen dit Besluit h e ftig  te
keer gegaan en wordt beweerd dat dit de ondergang van de kleine visserij 
betekent.

D itzelfde Besluit verm eldt dat deze netm azen niet van toepassing zijn  
voor de visserij op makreel, haringsoorten en garnaal, waarbij netten met 
kleine netmazen toegelaten zijn.

H et zal ook verboden zijn  aan boord van de vissersvaartuigen, die de 
visserij bedrijven, hiernavolgende vistuigen te hebben :
1. een treilnet m et breidels tussen planken en de korre;
2. een ploegketting (wekker).

Aldus verschijnt een Besluit, dat reeds in 1946 had moeten het dag
licht zien, op een ogenblik dat de visstand in de Nordzee veel rijker was 
dan nu en de bescherming veel m inder ernstige gevolgen zou gehad heb
ben.

Dit. Besluit is een gevolg van  een internationale conferentie, 
welke reeds in 1947 plaats had. Veel tijd  werd ondertussen verloren.

De toepassing er van zal van 1 April a.s. in al zijn  strengheid geschie
den en de visserijwachtschepen van de toetredende landen Engeland, 
Frankrijk, Nederland, Denemarken, IJsland, België en Noorwegen zullen 
het recht hebben kontrole uit te oefenen, vaststellingen te doen en die aan 
de betrokken regering van het land waartoe het in overtreding genomen 
vaartu ig behoort, over te maken.

In  visserijm iddens w il men h iertegen ingaan.
W ij aanzien het alles een nutteloze zaak omdat men m oet kunnen aan

nemen, dat deze beslissing getro ffen  werd in het belang van de visserij 
zelf.

Dat de visserij er in de beginne nadeel zal door ondervinden, nemen 
we aan. Dat er zullen zijn, die deze nieuwe regeling zullen trachten te om
zeilen, is eveneens te begrijpen. M aar dat we langzaam  en zeker naar een 
strenge toepassing zullen gaari in ’t belang van de visserii zelf, waarvan 
de toekomst met de huidige visw ijzen zeer groot gevaar loopt, zo geen dras
tische m aatregelen genomen worden, staat vast.

Om die reden is het gewenst da t onze vissers begrijpen, dat zij dit 
Besluit moeten helpen eerbiedigen en toepassen.

De Tekst van het Koninklijk Besluit
Deze tekst luidt ;
Gelet op de wet van 19 Augustus 1891, betreffende de Zeevisserij in 

de territoria le wateren;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 September 1892, gew ijzigd door 

dit van 8 April 1927, van 3 Mei 1929 en door het besluit van de Regent van 
14 April 1945;

Gelet op de wet van 23 December 1946, houdende instelling van de 
Raad van State, nam elijk artikel 2, lid 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Op de voordracht van Onze M inister van Verkeerswezen,

W ij hebben besloten en W ij besluiten:
Artikel 1. Artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 5 September 

1892, gew ijzigd bij besluit van de Regent van 14 April 1945, worden inge
trokken en vervangen door volgende bepalingen:

«A rtikel 2. Het gebied waarop dit besluit van toepassing is wordt ge
vormd door die delen van de Atlantische Oceaan, de Noordelijke IJszee en 
de daaraangrenzende zeeën, welke zijn  gelegen benoqrden 48" Noorder
breedte en tussen 42° W esterlengte en 32" Oosterlengte m et uitzondering 
van de Oostzee en de Beits.

>>a) In  dit gebied, met uitzondering van de wateren voorzien in § b, 
zal de minimum maaswijdte van de netten welke gesleept o f getrokken wor
den over o f nabij de zeebodem, zodanig zijn, dat wanneer de maas diago
naal in de lengte van het net wordt uitgetrokken, een platte 
m aatlat (spaan) van 80 mm breed en 2 mm dik, er gem akkelijk doorheen 
gaat wanneer het net nat is.

»b ) In  de wateren gelegen benoorden 66” Noorderbreedte en ten oosten 
van de Meridiaan van Greenwich, alsmede in de IJslandse wateren tussen 
de parallellen van 68° en 62" Noorderbreedte en tussen de meridianen van 
28“ en 10" W esterlengte zal de m inimum m aaswijdte van de netten welke 
gesleept o f getrokken worden over of nabij de zeebodem, zodanig zijn, dat, 
wanneer de maas diagonaal in de lengte van het net wordt'u itgetrokken, 
een p latte m aatlat (spaan )’ van 110 mm breed en 2 mm dik,'er gem akkelijk 
doorheen gaat wanneer het net nat is.

»D eze m aatregelen zijn  niet toepasselijk op de visserij van makreel, ha
ringsoorten en garnaal, waarbij netten m et kleine mazen toegelaten zijn.

»A rtik e l 3. De lengten, beneden welke de navermelde vissen terug in 
zee moeten geworpen worden, zijn  bepaald als volgt :

»K abeljauw  ........................................................................................... 30 cm
»Schelvis .............................................................................................. 27 cm
»Heek o f Mooie M e id .........................................................................  30 cm
»Schol ....................................... ............................................................. 25 cm
»W itje  of Hondstong .........................................................................  28 cm
»Tongschar of Steenschol ...............................................................  25 cm
»Tong ..................................................................................................... 24 cm
»Tarbot .................................................................................................  30 cm
»G riet ....................................................................................................  30 cm
»Schartong o f Schotse S c h o l.................. ............................... -,........  25 cm
»W ijtin g  .............................................................................................. 20 cm
»S c h a r ....................................................................................................  20 cm
»Voor het bepalen der lengte dienen de vissen in hun lengte gemeten 

van de punt van de snuit tot aan het uiteinde der staartvin.
»W orden beschouwd als komende u it de territoria le wateren, de vissen 

van voormelde soorten, gevonden aan boord van de vissersschepen varen
de of geankerd in  de Belgische wateren.»

Art. 2. Bij artikel 3bis van het koninklijk besluit van 5 September 1892, 
aangevuld bij besluit van de Regen t van 14 April 1945, wordt een tweede 
alinea bijgevoegd luidend als volgt :

«Z ijn  verboden het bezit aan boord van vissersvaartuigen bestemd voor 
de visserij in deze wateren en het gebruik van volgende tuigen :

»1. het treilnet m et breidels tussen planken en korre;
»2. de p loegketting («W ek k er»),
Art. 3. Het artikel 2bis van het b esp it bedoeld in vootrgaand artikel 

wordt ingetrokken.
Art. 4. D it besluit treedt in werking op 1 April 1951.
Art. 5. Onze M inister van Verkeerswezen wordt belast met de uitvoe

ring van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 30 December 1950.
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Een nieuwe Voorzitter 
in de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij

Het is onze lezers bekend hoe sedert met ’n belangrijke zakenpractijk, gekend 
de oorlog na het onts’ ag van dhr notaris om zijn  grote eerlijkheid, stiptheid en 
De Vestele, de ongevallenkas zonder voor- ernst, waarmede hij zijn  taak volbracht, 
zitter was. Ta lrijke m oeilijkheden ont- Vorig jaar werd hij benoemd tot refe- 
staan door de oorlog, dienden opgelost. rendaris bij de handelsrechtbank te 

Thans vernemen we dat dhr Fernand Bruge, waar hij sindsdien op een voor- 
Kesteloot, referendaris bij de Koophan- tre ffe lijk e  w ijze zijn  hoog ambt vervult, 
delsrechtbank te Brugge en vele ja ren  Tezelfdertijd  is Meester F. Kesteloot de 
een bekend advokaat van onze stad, tot zeer gewaardeerde rechtskundige bijzit- 
voorzitter van de gemeenschappelijke ter van ^e bediendenkamer bij de werk- 
Kas voor Zeevisserij door m inister Se- rechtersraad alhier 
gers benoemd werd. „   ̂ . . ' . , . . . . . .

Heel zeker mag deze benoeming als Het 1S. dus een m agistraat die ditm aal 
uiterst gelukkig genoemd worden, want voorzitter van de gemeensch. Kas voor 
het gebeurt maar zelden dat men kan Zeevisserij wordt en een persoon, die zo
de hand leggen op een personaliteit zo- als zijn  voorgangers boven en buiten alle 
als deze van de nieuwe voorzitter belangen staat en die m et volle kennis

Dhr Kesteloot behoort tot een oude ^a^\.zaJken de Kas doorheen de vele moei- 
Oostendse fam ilie: ziin  vader was tiental- lukheden van de huidige sociale en ad- 
len jaren te Oostende de gewaardeerde m m istratieve bekommeringen zal kun- 
en innemende vrederechter. Dhr Keste- nen helpen.
loot was lange tijd  advokaat in onze stad Ondertussen dient hulde gebracht aan

het w ijs beleid van dhr John Bauwens, 
welke gedurende al die jaren  als onder
voorzitter en niettegenstaande ziin  hoge 
ouderdom de Kas heeft geleid doorheen 
de vele moeilijkheden welke zij na de 
oorlog kende. —
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Het Keuren van Vis
in eerste en tweede kwaliteit

Nu de viskeurders in het gedrang wer- niet zeggen dat 2e kwaliteitsvis als on- 
deh gebracht en allerlei praatjes om trent geschikt vóor de voeding dient aanzien 
het viskeuren de ronde doen, is het niet en worden de m oeilijkheden vergroot, 
van belang ontbloot enkele bepalingen Anderzijds zou aan dergelijke toestand 
om trent het viskeuren eens te overlopen gem akkelijk kunnen verholpen worden, 
om er de nodige gevolgtrekkingen uit a f moest ook de vis van tweede kwaliteit 
te leiden. " aan het verbruik onttrokken worden.

Art. 453 van het politiereglem ent der Alle reders op een grote rederij na, wa- 
stedelijke vism ijn  verm eldt: ren het één jaar geleden hierover roe-

Geen vangsten mogen verkocht wor- rend eens. 
den, dan na goedkeuring der keurders. Het fe it echter dat één rederij zich aan 

Art. 456 meldt: deze vrijw illige  verp lichting onttrok, deed
«De vis van tweede hoedanigheid wordt het toepassen van die m aatregel uitblij- 

door de keurders m et een tweede klasse ven met als gevolg, dat schippers veel 
b riefje  gekenm erkt». m inder belang gaan hechten aan die

Art. 457 verm eldt dat de vis ongeschikt kwestie en dus. geneigd kunnen zijn  om 
voor het verbruik aangeslagen dient te hun vis m inder te verzorgen dan toen 
worden en door de zorgen van de direc- het ’t geval zou geweest zijn. 
tie der m ijn  naar de stapelplaatsen der Door het Zeewezen werd toen zelfs de 
openbare vuilnis dient gevoerd o f naar lofbare gedachte vooruitgezet om een 
de visafvalfabrieken. v ierta l prem ies te geven aan de vier

U it dien hoofde b lijkt dat het hier een schippers die gedurende een gans sei- 
stedelijk reglem ent geldt, welke tenslotte zoen, de beste haring zouden aanbren- 
niets te zien heeft m et de wet op het gen.
goed- o f afkeuren van eetwaren. Daarmee zou niet alleen de belangstel-

Toen men ten andere vis in eerste en ] ing gewekt, maar daarmee het beoogde 
tweede kwaliteit is gaan rangschikken, doej gem akkelijker bereikt: de visser 
dan wou d it n iet zeggen dat vis van *,de m eer en meer zijn  vis doen verzorgen, 
kwaliteit n iet geschikt was voor het men- Van tweede kwaliteit zou er aldus geen 
selijk verbruik. sprake meer zijn  geweest en het visver-

De bedoeling van die m aatregel is bruik zou vanzelf toegenomen hebben, 
w aarschijn lijk  geweest, die vis te doen W anneer zal die gezonde gedachte op
aanzien als zijnde zo snel m ogelijk  te n ieUw het licht zien om... in praktijk 
verbruiken, wou men het na een paar gesteld te worden, 
dagen n iet als ongeschikt voor het men
selijk verbruik hoeven te aanzien.

Deze toestand is ten andere zo waar 
dat, eens kopers vis als tweede kwaliteit 
getekend, gekocht hebben, ze onmid
dellijk  het b rie fje  de vis als zodanig be
stempelend er van doen verdw ijnen en 
ze verder verkopen voor w a t ze waard is.

Het bestempelen van vis als tweede 
kwaliteit, h ee ft ook dit meegebracht dat 
eens vishandelaars zich bij de keurders 
o f ha llchef komen beklagen over de kwa
lite it van aangekochte vis, ze wandelen 
gezonden worden, wanneer deze vis als 
tweede kwaliteit werd verkocht, wat niet 
het geval is, zo ze voor eerste werd ge
m ijnd.

Het fe it dat men steeds recht heeft op 
een tegenkeuring is een bewijs van de 
ernst waarm ee men van overheidswege 
getracht heeft deze delicate kwestie op 
te lossen.

Komen de Viskeurders vrij ?
Het va lt te betreuren dat ons gerecht 

hier zeer slecht voorgelicht werd.
Het was dus vorige week V rijdag dat 

de twee Oostendse viskeurders voor ds 
raadkamer te Brugge verschenen be
schuldigd van een grote misdaad begaan 
te hebben : het ontvangen van een 
visje zonder het te m oeten betalen.

De onderzoeksrechtr en dhr prokureur 
des Konings bleven hun eis staands hou
den dat zolang het onderzoek niet beëin- sen ondervraagt, welke weinig o f niets

O N B E G R IJ P E L IJ K

W at in gans deze kwestie zonderling 
opvalt, is het fe it dat men allerlei men-

digd was, de keurders niet mochten vrij 
komen.

Niettegenstaande een kranige verdedi-

afweten noch van de reglementen der 
keuring, noch van de verkoopregeling. 

Tot op heden heeft men noch de direc-
ging van Meester Vandenbroele, blijven teur, noch de hallchef van de vism ijn
ze in voorlopige bewaring.

Het onderzoek dat zeer traag vordert,
zal einde dezer week waarschijn lijk  ge- hebben.

onderhoord en houdt men zich bezig m et 
allerlei vragen, die er niets mee te zien

ëindigd zijn  met als resultaat: het v r ij
laten van twee mensen, welke geen mis
daden op hun geweten hebben.

W ij b lijven de overtuiging toeged ian

Waarom?
Is het omdat men beseft dat men een 

grove vergissing heeft begaan?
Dat de onderzoekers begrijpen mogen,

dat deze grootse opgezette zaak tot niets dat ondertussen ganse fam ilies in onrust
zal herleid worden. leven.

Moet het huidig stelsel 
bewaard worden ?

Velen zijn  voor de a fschaffing  van het 
stelsel van le  en 2e kwaliteit vis en be
weren vis is geschikt o f n iet geschikt 
voor menselijke voeding.

Als ze echter n iet geschikt is, w il dit

Aan de Stuurlieden
en Reders

Vastgesteld werd dat door zekere om
standigheden de «Benaderde koersen en 
afstanden» welke in de Belgische Visse- 
rija lm anak voorkomen, weergegeven op 
blz. 77 tot 82 n iet m eer in overeenstem
m ing te brengen zijn  m et de werkelijk
heid en «dus n iet m eer m ogen gebruikt 
worden», gezien bepaalde vaartroutes 
welke op blz. 84 aangeduid zijn, dienen 
gevolgd.

Deze mededeling m et de nodige aanw ij
zingen zal aan alle gekende aanschaffers 
van dit werk toegestuurd worden.

W ij maken er gebruik van om onze le
zers er aan te herinneren dat, al wat 
in alle uitgegeven m aritiem e werken 
voorkomt, «slechts als richtgevend en ten 
documentairen tite l» dient aanzien, maar 
niet als o ffic iee l m ag aangenomen wor
den.

Hel Leuren met Vis in het Binnenland

Ongewettigd optreden 
van Gemeentebesturen

Onze vishandelaars van de Kust ont- kere gemeenten een politiereglem ent uit
breekt het niet aan in itia tie f en men zal vaardigen, die tegen die wet indruist, 
reeds hebben kunnen vaststellen, dat te- in  deze omstandigheden volstaat het 
genwoordig het vervoer der vis met de aandacht van dhr gouverneur der pro- 
uiterst. modern uitgeruste kamions plaats vincie hierop te vestigen en te verw ijzen 
heeft in zeer goede, voorwaarden. naar de bestaande wetgeving inzake vis- 

Daardoor is er van uit de kustvismij- leurhandel. 
nen een leurhandel op grote schaal ont- Ook de Hogere Instanties en de Propa- 
staan, geleid door mensen, die daar hun gandacommissie voor Visverbruik zouden 
vis kopen en er mee naar de grote cen- tegen dereglijke verbodsbepalingen van 
tra gaan om ze te verkopen, zoals de gemeenten kunnen optreden, daar de 
marktkramers. visserij op het huidig ogenblik en in het 

D it stuit op verzet van winkeliers, die bijzonder wanneer er geen uitvoer is, aan 
bij hun gemeente gaan klagen, w ijzen  op de visleurhandel in ’t groot een zeer grote 
de taksen en lasten, welke zij te dragen steun heeft, 
hebben, en verzoekend verbod op te leg
gen deze waar daar te komen afzetten.

Het Uitreiken van Subsidies in Engeland
verlengd voor zes maanden

De periode van zes maanden, geduren- 70 voet. Er zal geen verandering zijn 
de dewelke een subsidie toegekend werd voor de kustvissers, welke een vaartuig 
aan de kust-, middenslag- en, hoogzeevis- onder de 70 voet gebruiken. G elijk  vroe- 
serij, moest een einde nemen op 30 Ja- ger zal er geen subsidie betaald worden 
nuari. Er werd besloten de subsidie voort voor vaartuigen van 140 voet en meer. 
te betalen voor een periode van zes maan- Voor zekere klassen van vaartuigen zui
den, met zekere voorwaarden en zekere len de hogere subsidies uitbetaald voor 
veranderingen voor vaartuigen boven de reizen naar de Feroe Eilanden, insgelijks
------------------------------- ---------------------------- aangepast worden aan reizen naar de

heekgronden liggende W estelijk  van 9" 
Westerlengte. Aan de andere kant werd 
dé grens van bruto besommingen (sub
side inbégrepen» per dag op zee verm in
derd voor zekere klassen vaartuigen. Het 
tarief voor de kustvissers is 10d. per stone 
voor vis. verkocht in het groot, en wordt 
verm inderd tot 8d. per stone voor de 
meeste soorten, indien de vis ongegut ge
land wordt. Als voorwaarde om de sub
sidie te bekomen moeten de reders een 
uitgebreid rapport geven aan het M in i
sterie van Landbouw en Visserij over de 
operaties van hun vaartu ig in 1950.

D iezelfde viswinkeliers kunnen aldus 
n iet tegen de leurders konkurreren en 
vergeten daaraan toe te voegen, dat ze 
lie fst de leurders niet zien omdat hun vis 
veel verser en vooral goedkoper is.

Er zijn  nog a ltijd  handelaars, welke

W ij raden de vishandelaars van de 
Kust, welke eventueel benadeeld worden, 
(en er z ijn  er) aan, zich tot het Verbond 
der Belgische Zeevisserij te wenden, dat 
in het belang van de reders en de vishan
delaars en in afwachting dat een vishan- 
delsvereniging zich bezig houdt met de

uiteaan van het nrincine- weinip- verko beroepsbelangen van hun leden, heel ze uiugaan van net principe, wein ig verko- kgr bereid zgl gevonden worden om dit

zaakje op te knappen.pen en in één o f twee dagen genoeg ver
dienen om de rest van de week voort te 
kunnen doen.

Het groot voordeel van de leurhandel 
is nochtans dat vele kleine vissoorten 
door hen in de vism ijnen van de kust 
worden gekocht, die vers en gekuist in 
het Binnenland aan duizenden huisge
zinnen afgezet worden.

In  de laatste maanden zijn  er gemeen
tebesturen, die ten nadele van de eigen 
bevolking, dergelijke mensen verbieden 
van in hun gemeente nog te komen ver
kopen, niettegenstaande ze in het bezit 
zijn  van een regelm atige leurhandelsver- 
gunning, sfgeleverd door het m inisterie 
van economische zaken.

Daarenboven kan geen enkele gemeen
te ingevolge de wet van 1870 de vis, noch 
de visleurhandel verbieden. Deze wet is 
speciaal gem aakt op een ogenblik dat de 
visserij een hevige krisis doorstond om 
ze te beschermen.

Anderzijds kan het gebeuren dat ze-

0ok de Duitse Vissers in Chili klagen
N iet alleen onze uitgeweken landge- 

noten-vissers schijnen over hun bevindin-
Daarin leest men:

. ... . . .. . t  ̂ .. , «M et grote vreugde hebben w ij Uw ar
gen in Chih w ein ig optim ist te zijn, ook tikel over de verhoudingen in de visserij 
hun Duitse collega s hadden zich blijk- ^ ier in Chili gelezen. T o t ons groot leed-
baar aan beter verwacht.

Kapitein  Unterhorst had een tam elijk
wezen voelen w ij ons verp licht Uw uit
latingen recht te zetten. Inzake tevre-

trea l», welke een jaar geleden naar Argen ti 
iiië uitweek ten einde aldaar de v isserij te be
drijven, is te Oostende terug. Dhr Brackx Ro- b ijeenkrijgen  om d 
bert verklaarde dat de uitgeweken vissers er 
een lastig bestaan hebben zonder veel b e lo f
ten voor de toekomst. De vangsten zijn  ge
ring en de prijzen  lopen nooit hoog. Men
kan een bestaan vinden, doch geld verdienen enkele jaren  schatten te verzam elen  en als
met hopen is ginds zo m oeilijk  als hier. De schatrijken naar believen tussen Am erika en
grote hinderpaal voor een lonende v isserij ïl  B elgië heen en weer te v liegen . Men kan in
het gebrek aan vriesapparaten aan ’ boord der Argen tin ië  goed de kost te verdienen, doch
vaartuigen.

In  Mar del Plata, waar zich, naast Belgische to t de m ogelijkheden.

optim istische voorstelling gegeven over denheid moeten w ij U sp ijtig  genoeg ver-
de omstandigheden, waarin de eerste blaren, dat w ij hier zoveel verdienen, alsP Ie Jissen jexped itie m Chili te wer- de Chileense staat voor een ongeschoold
ken had. Dit naar aanleiding van de po- w eg m a n  voorschrijft, wat met een Eu-
gingen een tweede expeditie uit te rus- r0pese levensstandaard geenszins te ver-
telî ;  , . . , gelijken is. De stemming is dus in ver-

Als reactie daartegen verscheen m het h 01Kjing en het grootste deel der men- 
onafhankelijke «Ham burger Abendblatt» sen i^jer heeft slechts een wens: naar 
rn v i-0? 6111 van vissers uit Duitsland weer te keren. Over datgene.
Chili komt. wat  -y sch rijft over het kinderspel der

plaatselijke visserij, zou ik graag vast
stellen dat dagvangsten van 50 ton voor 
stoomschepen en 17 ton voor kotters niet 
tot de zeldzaamheden behoren. In  ver
houding tot deze arbeid en der vishoe- 
veelheid is de verdienste belachelijk, 
vooral daar er h ier een totaal gebrek is 
aan de allernoodzakelijkste vakkledij. 
Elke visser in Duitsland kan U verzeke
ren, dat vangresultaten van dergelijke 
afm etingen geen kinderspel zijn, De vis 
wordt voor het grootste deel tot vismeel 
verwerkt, omdat voor verse vis bijna geen 
a fzet bestaat».

T o t zover het schrijven. A lle verder 
kommentaar is overbodig.

Huwelijken in de visserijwereid
Verleden Zaterdag trad Mej. M auricette 

Pierlot, dochter van de welgekende uit
vinder kapitein Maurice Pierlot, in het 
huwelijk met dhr Raymond Vanderhae- 
ghen.

Het Nieuw Visserijblad biedt aan het 
jonge paar, alsmede aan de ouders de 
beste wensen van heil en voorspoed aan.

X * *
Op Zaterdag 10 Februari a.s. zal het 

huwelijk ingezegend v/orden van dhr 
René Deweert, zoon van Mr en Mevr. 
Maurice Deweert-Choisy, en M eju ffer 
Annie Decrop, dochter van Mr en Mevr. 
Charles Decrop-Debra.

Aan de bemanning van dit nieuwe 
bootje een goede en veilige vaart!

V iS P R O G A P A N D A  
een w e r k  van lange duur

De gedachte der propaganda voor een vergeten, en reeds ism en  zover da,t men
produkt is zo oud als de handel zelf. zeggen kan «dagelijks eenmaal vis»
Hoemeer de verbruiker, om welke reden Voorioprg is evenwel in Duitsland h-
?ok, Zich van een produkt afwendt, hoe regelm atige visverbruik no g m et zo van-
slechter gaat hec allen, die deze waar zelfsprekend als bijv. m  Engeland, orr
vóórtbrengen, ze verwerken, met haar Japan niet te noemen, 
handel drijven, hoemeer propaganda no-

UIT ARGENTINIË TERUG
Een der opvarenden van de 0.205 «M on- vissers, ook nog ta l van W estvlam ingen  be

vinden, hebben de meesten slechts één bekom 
mernis : zo spoedig m ogelijk  het nodige geld 

terugreis aan te vatten.

U it de verk laring  van dhr Brackx hebben 
we eens te meer a fge le id , dat de meesten naar 
de vreemde zijn  uitgeweken met het idee in

veel opzij leggen behoort momenteel nog niet
Hr

dig is.
Zo ontstond ook uit de gemeenschappe

lijke noodtoestand van de visserij bij het 
einde van 1949 de Duitse vispropaganda 
veren iging als centrale propaganda-in- 
stelling, w ier dragers nagenoeg alle 
Duitse visserijorganisaties zijn  en die 
zich verder kan verheugen in de daad
werkelijke steun van het Bondsministerie 
vood voeding, landbouw.

«Dagelijks éénmaal vis» is de leuze van 
de vereniging. De veelzijd igheid van de 
visvoeding veroorlooft zulke doelstelling, 
zelfs als het voorlopig slechts een vera f 
gelegen doel is. Een- tot tweemaal in de 
week ’s middags v i j  als hoofdgerecht, bij 
gelegenheid een pikant viskonserven- 
maal, een delikate marinade of een lek
ker gerecht varf gerookte vis bij het m or
gen- of avondmaal, om de bii alle m aal
tijden  passende gezouten haring niet te

Schotse Kreeften 
te Brussel

In  de loop der laatste twee jaren is de 
verkoop van Schotse kreeften  heel wat 
kunnen uitgebreid worden dank zij een 
luchtdienst die ze naar de verschillende

(Z ie vervolg blz. 2)

Alles wel aan boord 

van de «Mercator»
Het Belgisch schoolschip «M ercator», 

dat op Zaterdag 21 Jannuari de haven 
van Antwerpen verliet, kende tot op he
den een behouden vaarf. N iettegenstaan
de het ruwe weder en de storm, die in 
de G olf van Biskaye woedde, heeft de 
«M ercator» zich schitterend gehouden. 
Het schoolschip zal als eerste haven Fin- 
chal (M adeira ) aandoen op Donderdag 
1 Februari. Vandaar zal koers gezet wor
den op Santa Cruz (Canarische Eilan
den) om vervolgens de Middellandse zee 
te doorkruisen. O.m. zal dan worden 
aangelegd te Casablanca, Napels en A l
giers.

EEN OOSTENDENAAR AAN BOORD
Onder de kadetten, die deze reis mee

maken, tre ffen  we de 18-jarige Jean ea r 
lier, zoon van dhr Carlier, hoofdwater
schout der kust. Oostende mag des te 
m eer fier gaan (op deze jonge kadet. 
daar Jean Carlier de enige opvarende is 

distributiecentra brengt. Aldus komen er ' van de beide Vlaanderen. H ij is tevens
regelm atig kreeften  uit de Hebrides te 
Brussel en andere steden op het contin
gent per vliegtu ig toe.

De m ogelijkheid wordt thans onder
zocht om er op dezelfde m anier naar de 
Verenigde Staten te zenden, en reser
voirs te bouwen in de nabijheid van grote 
spoorwegknooppunten en vliegplsinen 
waar ze, naar gelang de behoeften der 
plaatselijke markten, kunnen afgehaald 
worden.

aan boord de enige, die zoon is van een 
zeeman.

Naast de kadetten is er de bemanning. 
Onder de bemanning tre ffen  we o.m. ka
pitein Ghys, ook een rasechte Oostende- 
naar. voor wie-een gfote toekomst is weg
gelegd. en die ze lf nog jong genoeg is 
om he^ leven der kadetten aan te voelen 
en hen een flinke zeemansopleiding te 
geven. Wensen we onze stadsgenoten ver
der behouden vaart. Oostende, ahoi! Hr



HET NIEUW VISSERIJBLAD.

Een onbegrijpelijk vonnis van het Arbeidsgerecht
De uitbetaling van een dubbel procent

EEN GEVAARLIJK VOORGAANDE
Vorige week werd door het Arbeidsge

recht van beroep te Brugge een vonnis 
geveld inzake uitbetaling van loon aan 
vissers na een opsleping welke een ge
vaarlijk  voorgaande- scheptr en niet in 
overeenstemming kân gebracht met de 
Werkelijke' toestanden omdat van de ont
vangen op'slepings'vergoeding ten onrech
te het dubbel procent dient betaald van 
dat op de monsterrol vermeld.

.’ .".W ij geven ^hierna het vonnis weer.

Over de feiten
Overwegende dat uit het zeevers 'ag, op” e- 

niaakf door de W aterschout te Oostende, naar 
aanleiding, van e.eij. vçrk laring a fgelegd  door 
U.E., het volgende b lijk t :
O ..... eigendom van een Oostendse rederij per
radio opgeroepen door de S.S. O...., een ander 
Oostends vaartuig.

Het opslepen van a f Ijs lan d  tot Aberdeen 
duurde v ier dagen en l(i uren, de sleep was 
zwaar en lastig ;

De radiophonische oproeping geschiedde als 
wanneer het ter hulp varend vaartu ig naar 
Oostende de terugreis u itvoerde;

De rederij waarvan het schip hulp behoefde, 
behield zich het recht voor tot neerlegging 
van een «c la im » tegenover de rederij waar
van het vaartu ig in nood was wegens dit op- 
slepen. Verders was ze zinnens schadevergoe
ding te vragen voor verlies ondergaan op de 
marktprijzen.

Over de vorige 
proceduur

O verwegende dat de gedingvoerende p a rtij
en in verzoen ing Verschenen voor de W erk- 
rechtersraad van Oostende op 6 Februari 1950 
en dat alsdan/ gevorderd  werd de som van 
xxx-fr., wegens aandeel voor het opslepen 
waarvan sprake h ierboven;

Overwegende dat op 11 Februari 1950 gedag
vaard werd in toekenning van voornoem de
eis;

Overwegende dat bij vonnis van voornoem 
de rechtsmacht in date 21 April 1950 de rederij 
van het slepend vaartuig veroordeeld  werd 
om aan aanlegger te betalen ten provisionele 
titel de som van 11.940 fr. zijnde het n iet be
tw iste gedeelte berekend volgens een enkel
voudige percentage der m onsterrol;

Overwegende dat bij vonnis in datum van 7 
Juli 1950 de rederij van het slepend vaartuig 
veroordeeld werd om aan eiser te betalen de 
som van 11.940 fr. als saldo maar de gerechter
lijk e  intresten op de gehele som en de kosten 
van het ged ing;

O verwegende dat de oorspronkelijke gedaag

de beroep aantekende tegen het eindvonnis op 
1 September 1950;

Overwegende dat de oorspronkelijke eiser 
b ij dagvaardiging in datum 6 December 1950 
de zaak aanhangig heeft gemaakt voor het 
Arbeidsgerechtshof.

Over de bevoegdheid
O verwegende dat de W erkrechtersraad be

voegd is in zake-geschillen nopens de arbeid, 
dat dient aangenomen dat ze bevoegd is te l
kens wanneer de betw isting onstaat terloops 
van o f ter onm iddellijke gelegenheid van het

(Z ie vervolg blz. 6)

DRIE LOTEN MET 
EENZELFDE BILJET

Bij de trekking van 15 JANU AR I 
1.1. hebben de b iljetten  eindigend 
op 88953,1 Bij cumulatie 60.250 fr. 
gewonnen, hetzij 250 frank
------ (fina le 53) ------
plus 10.000 frank (fina le  8953) 
plus 50.000 frank (fina le  88953)

KOLONIALE 
L O  T E R IJ

ALLEEN KAN  U DERGELIJKE 
——  KANSEN BIEDEN ------

NEEM DEEL AAN DE 
3e S C H I J F  1951

T R E K K I N G  OP

24 F E B R U A R I  TE

■’ ;; — — 'CHATELET —
(657)

M OOIE O K K AS IE  en nieuwe schrijf
machines R H E IN M ETAL - REM ING TO N  
te koop met g r o o t  en klein klavier.

Zich wenden : Noordzee Boekhandel, 
V indictivelaan. 22. Oostende.

.(54)

R i 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 IE F

V  V  R  

S  C A P
Daltonisme of Kleurenblindheid

R O O D -G R G E N  BLINDHEID

Bij ongeveer 10 % der mannen, bij 
vrouwen m inder dan 1 %. Zo iemand ziet 
dus noch rood noch groen, doch volgens 
de form ule rood J- groen -  wit. TWee 
van elke v i j f  kleurenblinde mannen on
derscheiden in het geheel geen rood
groen, drie slechts met moeite. Een ge
ringe graad van kleurenblindheid merkt 
de patiënt meestal zelf n iet eens. Hij die 
rood-groen flauw onderscheidt, leert van 
zijn  vroegste jeugd a f het verschil ken
nen tussen het rood van een bloem en 
het groen van een blad, hoewel h i j beide 
slechts ziet als grijs-geel, m aar hij ziet 
ze in geheel verschillende nuances, hij 
oordeelt n iet naar kleuren, doch naar 
nuancen en helderheid. De appel schijnt 
hem niet rood toe, maar hij weet zeer 
goed een onrijpe appel te onderscheiden 
van een rijpe appel en hij kan zelfs rood 
én groen licht onderscheiden, doordat 
het groene een heel andere helderheid 
bezit dan het rode.

Geel-blauw blindheid: Kom t zelden 
voor.

Totaa l kleurenblindheid: K om t zelden 
voor.

Hoewel de beroemde Engelse natuur
kundige Dalton in 1799 de kleurenblind
heid u itvoerig beschreef, duurde het tot 
in 1875 eer- het «Dalton ism e» erkend en 
bestudeerd werd, nl. toen in dat jaar in 
Zweden een ernstig spoorwegongeluk 
plaats vond en de kleurenblinde machi
nist te goeder trouw onder ede bezwoer, 
dat het rode signaal groen geweest was.

N IEUW BOUW  & HERSTELLING  
VAN

Houten schepen

^ u l i u ó b  Ü a e M n c È

6c Zcmm
WER F K  AAI, 21 ZEEBRUGGE 
(288) TEL. 841.90

VISPROPAGANDA 
een werk van lange duur

(Vervo lg  van blz. 1)

De onverschilligheid tegen dit —  zo
als alle voedingsspecialisten steeds weer 
beweren —  zo voedzame, zo lich t ver
teerbare en zo waardevolle voedingsm id
del neem t toe met de afstand naar de 
kust en wordt gedurende de zomer uit 
vooroordeel en schadelijke gewoonte tot 
afkeer. De landgenoten vertrouwd te m a
ken m et de vis, ze gewoon te maken met 
het m aritiem e denken, met de zee en 
haar rijkdom m en als waardevolle voe
ding, dat is de opgave van de propagan- 
davereniging. Even belangrijk is het de 
huisvrouwen bekend te maken, m et berei
dingswijzen en mogelijkheden.

SUCCESRIJK |AAR ACHTER DE 
RUG

Pioduktieve arbeid werd dit jaar ge
leverd. Vernoemen w ij slechts enkele 
prestaties.

In  54 steden werden grote akties op 
touw gezet, op het platteland bracht men 
voordrachten en kookdemonstraties, die 
de toehoorders nader brachten tot het 
visje. De vakmensen van de propaganda 
zorgden ervoor dat in de beroeps- en 
huishoudscholen, evenals in de grote res
taurants leerkrachten opgeleid werden. 
Een speciale kok ging van keuken tot 
keuken in de verschillende hotels en be
zocht in zestien steden 70 bedrijven. Het 
was een werk, dat grote b iiva l vond bij 
de geïnteresseerden.

Deze aktiv ite it werd gesteund door een 
verzorgde recepten- en plakkaatdienst, 
die geheel ter beschikking staat van het

binnenland. Een regelm atige, veelzijd ige 
persdienst, die graag door een groot aan
ta l bladen ter hulp geroepen wordt, moet 
er voor zorgen de vis en zijn  verbruik po
pulair te maken en over aktuele vragen 
van het bedrijf in te lichten. Ook de ra
dio brengt reportages over de visserij. 
Twee kultuurfilmen van een hoog kunst
gehalte en verschillende receptenfilm en 
worden in de studio’s vervaardigd. Ten
slotte weze nog de deelname aan jaar
beurzen en tentoonstellingen vernoemd, 
die in het komende jaar door een «glazen 
keuken» zal opgeluisterd worden.

Propaganda is een zaak op lange ter
m ijn. Haar gevolgen zijn  niet onm iddel
lijk  zichtbaar en ook n iet direkt te me
ten. De resultaten zijn  nochtans reeds 
nu niet meer te loochenen.

Men rekent op het begrip van alle 
deelnemende organisaties om het aller
noodzakelijk werk ten bate van de ganse 
visserij en verder van de ganse staats
huishouding, te kunnen volbrengen.

ENKELE BESCHOUWINGEN

Het hier aangehaalde relaas is van de 
hand van de heer Julius Degener en 
geeft een klaar en duidelijk beeld, hoe 
het gesteld is met de Duitse aktie voor 
een groter visverbruik.

W ij kennen irr ons land ook een derge
lijk  organisme, maar wat zijn  haar re
sultaten? Het b lijft bii woordenkramerij. 
Enkel de huishoudelijke a fdeling levert 
nuttig werk.

Voor de rest is ons land aangewezen 
op enkele, helaas zeer schaarse private 
in itiatieven.

Canadese invoer van Vis

Schadegevallen
De 0.234 moest met defect aan de keer- 

koppeling terug de haven van Oostende 
aandoen.

De 0.261 liep tijdens de visserij over 
het net van de Z.620 en moest 20 minu
ten werken om het net van de schroef 
te bevrijden. Daardoor brak de dwars- 
stok, was het net van de bovenpees weg 
en gingen de netkorken verloren.

Opgesleept
De 0.56 van Fr. Coopman werd met 

een cylinder, die warm  liep, naar de ha
ven van Oostende gesleept door de 0.754.

De 0.340 werd door de 0.127 naar de 
haven van Oostende opgesleept.

De 0.340 had de regelaar van de mo
tor gebroken. Bij het manoeuvreren om 
binnen te varen in de sassen werd met 
een der sleeptouwen, aan een w rijfpaa l 
gehaperd, zodat de w rijfpaa l beschadigd 
werd.

De 0*277 verkocht
De 0.277 «Costes en Bellonte» werd 

vorige week verkocht aan de W we Vieren 
en Louis Decrop, geteisterde reders.

De uitvoer is een vitale kwestie voor 
de Canadese visserijn ijverheid, waarvan 
de twee derden der productie in de 
vreemde verkocht worden. De markten 
gevestigd tussen de twee oorlogen werden 
aanzienlijk  veaninderd door h^t uitorei- 
den van de Spaanse en Portugese vissers
vloten. T o t dan waren deze twee landen 
de beste en de belangrijkste invóerders 
van Canadese visserij-producten. De 
schaarste aan dollars en de bescher- 
m ingstarieven vorm en andere hindernis
sen voor de Canadese uitvoerders, voor
nam elijk wat Europa betreft, en voor
nam elijk sinds het einde van de vraag 
naar haring in blikken.

Nieuwe markten werden geopend in de 
Antillen en in Zuid-Amerika, terw ijl de 
Verenigde Staten een groot gedeelte der 
Canadese producten afnamen, voornam e
lijk  in verse en bevroren vis. De devalua
tie van de Canadese dollar ten overstaan 
van de Amerikaanse dollar, heeft een 
nieuwe kracht gegeven aan de uitvoer 
naar de Verenigde Staten, maar de de
valuatie ondernomen door bijna alle Eu
ropese landen, bracht nieuwe hindernis
sen. De verse en bevroren vis hebben in 
1949. een proportie van 33,6 % ' der uit
voer gevormd tegen 26,5 % voor gezouten 
en gerookte vis, 14 % voor de konserven, 
12,7 'A voor schaaldieren en 13.2 %  voor 
verscheidene andere producten. De nog 
onvolledige statistieken laten toe te be
weren dat het jaar 1950 een goed jaar ge
weest is voor de Canadese vissers. Gedu
rende de eerste zes maanden van het 
jaar, bedroeg de uitvoer reeds 49 m illioen 
dollar tegen 45 m illioen dollar gedurende 
dezelfde periode van 1949.

Nieuw Foundland heeft een accoord ge
tekend met Spanje, Portugal, Ita lië  en 
Griekenland voor de uitvoer van zes m il
lioen dollar gezouten vis, dan een ander 
accord met Groot Brittannië voor de uit
voer naar dit land van v i if m illioen dol
lar zalm en kreeften in blikken.

Het gemiddelde peil van verbruik van 
vis per inwoner was in 1949, in Canada 
van 5.5 kgr dit is ongeveer hetzelfde als 
in de Verenigde Staten, maar onder deze 
van verscheidene andere landen. Dit 
kemt voort van het fe it dat de distributie 
van vis in de afgelegen provincies nog 
zeer slecht georganiseerd is. Om aan die 
toestand te verhelpen zou het vervoer 
met verkoeling moeten uitgebreid wor
den.

De indexc ijfer voor visserijproducten 
m et als basis 100 in 1935-1939, was in 
Juni 1950, van 252. terw ijl het 292 was 
voor vlees. 148 voor eieren en 203 voor 
zuivelproducten.

DE BELANGRIIKHEID VAN DE 
VISSERIJ OP N IEUW  FOUNDLAND

Er bestaan geen zeer oude statistieken 
op dè financiële structuur van de visserij 
op Nieuw Foundland. De telling van 1945, 
w ijst nochtans op een globale waarde van 
12,3 m illioen dollar tegen  6,7 m illioen dol
lar in 1935. U it deze cijfers kan men le
ren dat in 1945 de vissérijn ijverheid een 
globaal kapitaal van 87 m illioen dollar 
vertegenwoordigde voor de tien Canadese 
provinciën.

Het personeel gebruikt door de visserij
n ijverheid  heeft gedurende 50 iaar niet 
opgehouden te verminderen. Het verte
genwoordigde 100.000 personen in 1900, 
waarvan 81.000 vissers en 18.000 werklie
den en bedienden van fabrieken. Het re
cordcijfer werd bekomen in 1915 met 
102.000 mensen. Maar het was in 1923 ge
vallen tot 69.000 waarvan 53.500 vissers, 
om terug op te gaan tot 93.000 mensen in 
1946 en terug te vallen od  84.000 mensen 
in 1948.

Het is natuurlijk een seizoenwerk, en 
een groot aantal vissers werken gedu
rende de W inter in de houtnijverheid of 
in de koolmijnen.

In  Nieuw Foundland bedraagt het aan
tal nersonen gebruikt in de visserijn iiver- 
heid 30.000. dit vertegenwoordigt 30 °A 
van de werkkrachten van het eiland, 
waarvan 3000 in de fabrieken gedurende

de drukke perioden.
Zoals in verschillende andere landen, 

het renderen van de Canadese vissers 
is aanzienlijk verm eerderd gedurende de 
laatste dertig jaren. W anneer men de ge- 

... m iddelden berejçent op verscheidene ja 
ren, kan mén het renderen van de fis- 
sers schatten op 7000 kgr per jaar en per 
persoon voor de periode 1918-1922 en een 
rederen van 9.150 kgr voor de period? 
1944-1948.

Voor de Canadese conservennijverheid 
zijn  de belangrijkste zeeproducten de 
kreeft, de zalm en de haring.

HET VERDWIJNEN VAN DE ZALM

Een netto verlies van meer dan 12 m il
lioen dollar werd gedaan door de vissers 
en de konservenfabrieken van de W est
kust van Canada, veroorzaakt door het 
verdw ijnen van de zalm in de Fraser R i
ver.

De zalmvisserij in Brits Columbia, aan 
de monding van de Fraser R iver had aan
leiding gegeven tot een internationaal 
accoord tussen de Verenigde Staten en 
Canada. Maar de vis heeft een onver
wachte conclusie gegeven aan dit ac
coord. door d it jaar te verdw ijnen, het
geen de Canadese konservennijverheid 
beroofd van 350.000 kisten.

Het is de eerste maal niet dat dit ge
beurt in dit gebied, zowel voor zalm als 
voor de haring, de sardienen en andere 
soorten.

De zalmvisserij werd op 31 Juli 1950 
open verklaard en de fabrieken hadden 
zich verwacht ongeveer 10 m illioen vis
sen te verhandelen. Welnu, op 5 Septem
ber had men nog maar 500.000 vissen ge
teld welke de dammen voorbii gezwom
men waren, en gewoonlijk aan deze pe
riode, is het opzwemmen van de Adams 
R iver reeds gedaan. Aan de ingang van 
de riv ier was de visserij onbeduidend ge
weest.

Sinds eeuwen, geslachten, kwamen de 
zalmen hun eieren leggen tot op 450 km 
van de zee in de Adams River. M aar in 
1913, wanneer men de spoorweg van 
H ell’s Gate bouwde kwam een grote 
massa rotsen terecht in de rivier, het
geen het opzwemmen van de rivier voor 
de zalm onm ogelijk  maakte.

Deskundigen hebben jaren gewerkt om 
artific ië le wegen te maken, en zij waren 
eindelijk  gelukt in 1946, wanneer twee 
m illioen zalmen terug naar hun vroegere 
broedplaatsen trokken. Men verwachtte 
dat 4 m illiard eieren zouden gelegd en 
bevrucht worden in de rivier en dat ten 
minste 80 m illioen jonge zalmen van een 
jaar in 1948, de weg der zee zouden kie
zen om hun twee jaar m igratie te doen. 
Men verwachte dus in Augustus en Sep
tem ber 1950, aan de monding van de 
stroom, m illioenen oude zalmen.

De kleine hoeveelheid ouders welke dit 
jaar de rivier zijn  opgezwommen verte
genwoordigt een zware handicap voor 
h et behouden van de te komen geslach
ten.

De oorzaken van deze catastrofe ziin 
veelvuldig. Zekere dagtekenen van de 
H erfst 1946: de koude en de lange W in 
ter welke het seizoen opgevolgd hebben, 
m oet dodelijk geweest zijn  voor een groot 
gedeelte der eieren welke juist gelegd 
waren. Dan de overstrom ingen van de 
volgende Lente hebben er veel in het 
zand en in het grint moeten verp lette
ren. De overstrom ingen van de Lente 
1948 hebben gelijkaardige uitwerkingen 
gehad op de vis van een jaar welke terug 
naar de zee zwom.

Andere oorzaken, te w ijten  aan het sre- 
heim zinnige leven van de zalm  zijn  ook 
aan de oorsprong van het verdw ijnen 
van deze vis. De Directie der Canadese 
Visserijen beschouwt een speciale be
scherm ing der gekende broedplaatsen in 
de stroom en beveelt de grootste voor
zichtigheid aan bij het installeren van 
electrische centrales. Van hun kant ver
dubbelen de treleerden hun inspanningen 
om de biologie van de zalm beter te ken

nen, in zoetwater en in  de zee.

Arbeidsongevallen 

in de visserij
De machinist van het vissersvaartuig 

Z.764 werd bij het splitsen van een ka
bel gewond aan beide handen.

Blomme André, matroos van de Z.251 
«Bobby», werd aan rechter arm geraakt 
bij het kappen van ijs.

De schipper Deckmyn Robert, van de 
0.76 «Pascal», is op dek uitgegleden over 
korretouw en met rug tegen boord van 
scheepshut gevallen.

Legein Marcel, schipper van de 0.246, 
van reder Frans Legein, is aan boord ge
vallen. H et slachtoffer werd slechts licht 
gewond en zal bekwaam zijn  het werk 
aanstonds te hervatten.

Op het vaartu ig 0.182 «Jean-M arie» is 
de schipper Aspeslagh Henri gedurende 
de visvangst uitgegleden en gevallen. 
Het slachtoffer heeft een lichte ribkneu- 
zing opgelopen.

Goes Jaak. matroos van de 0.88 «Cu
rie», kreeg bij het kappen van een staal
draad een splinter in het rechter oog.

Dewaele Leon, schipper van de Z.809 
«Leon-Lydie». is aan boord gevallen en 
klaagt over pijnen in lenden en rug.

De schipper Ghys Isidoor, van de N.785 
«Santa M aria», is bii het aanslaan van 
een nieuwe viskorre achterover gevallen 
en m et rug tegen reling van vaartu ig ge
stoten. Rrugspieren werden hierdoor ge
kneusd.

De stoker Dsclerck Emiel. van de trei- 
ler 0.297 «Rubens», werd aan het aange
zicht verbrand door uitwasemingen van 
mazout.

Gedurende het werken aan boord heeft 
de matroos Meyers Edmond een vreemd 
lichaam in het rechter oog gekregen.

De matroos Pauwels Emiel, van de 
0.231 van de N.V. Motorvissërij, werd ge
wond aan het rechter oog.
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De aktiviteit van de Duitse 

Visserijwachtschepen in het afgelopen jaar
De bescherming van de Duitse v isserij 

wordt in de Noordzee en het N oordelijk  deel 
van de Atlantische Oceaan verzekerd door 
twee visserijwachtschepen, ni. de «F r ith jo f »  
(241 BRT, in dienst genomen in de herfst van 
48) en de «M eerkatze»' (673 BRT, in dienst ge
nomen in de maand Mei 50). Het eerste is 
een stoomschip, het tweede een motorschip.

Sinds enkele tijd  bevindt zich op de «M eer
katze» een weerkundig station, dat bestendig 
verzekerd w ordt door meteorologen van het 
Instituut van Noord-W est Duitsland.

H ierdoor is het m ogelijk  de hoogzeevisserij- 
v loo t tweemaal dagelijks met een weerbericht 
en de vooru itzichten te verzorgen. Reeds kan 
men zeggen dat deze berichten een waarde
vo lle  aanvulling zijn  voor de gewone weerbe- 
richtendienst.

Zoals uit het vervo lg  zal b lijken, lig t het 
zwaartepunt van de bedrijv igheid  der visse
rijwachtschepen in de geneeskundige hulp, die 
geboden w ordt aan de vissers op zee. B ijzon 
der ta lr ijk  waren de verwondingen, opgelopen 
bij ongevallen op zee. Dit is wel te w ijten  aan 
de slechte weersgesteltenis gedurende de 
laatste zomermaanden.

Onder de technische hulp, die verleend 
werd, is het opslepen van de m otorlogger 
«O d ih » en van de m otorviskotter «N ord ineer» 
door de «F r ith jo f »  aan te stippen. Beide sche
pen werden naar Lerw ick gesleept, waar ze 
in de kortst m ogelijke tijd  werden hersteld.

Op 3 Oktober kon, zoals reeds vroeger ge
meld, de «M eerka tze» de «H elgo lan d », die met 
een draad in de schroef niet meer kon ma
noeuvreren, hulp verlenen. Het v issersvaar
tu ig werd op sleeptouw genomen en naar een 
Engelse haven gevoerd. Daar kon de duiker 
van de «M eerka tze» de schroef vrijm aken, zo 

dat reeds op 7 Oktober de vaart verder kon 
gezet worden.

In totaal werden door beide schepen onge
veer 670 Duitse vissersvaartuigen met een be
manning van rond 8900 man verzorgd . De on
derverdeling van deze getallen  is als volgt :
- 250 stoomschepen met 5000 man bemanning
- 121 haringloggers met 2400 man bemanning
- 300 hoogzeeviskotters met 1500 man aan

boord.
O V E R ZIC H T  DER GELEVERDE 

PR E STA TIE S  IN  1950
1) Geneeskundige verzorg ing :

M eerkatze F r ith jo f Totaal 
Aantal reizen 6 14 20
Zeedagen 121 273 394
Behandelde zieken 243 380 623
Radiodoktershulp 143 204 317
Aan boord v.d. schepen 
ambulant behänd. 160 163 323

In het hospitaal 
der schepen 61 79 140

Behandeling aan boord 
v. vreem de schepen 22 138 160

Naar een ziekenhuis 
overgebracht 9 25 34

2) Technische Hulp :
Reparaties van
motoren 14 14 28

Scheepsbouw- 
herstellingen 1 2  3

Herstellingen aan :
- peilinrichtingen 7 6 13
- radioinstallaties 7 27 34 
Opslepingen 1 3  4 
Andere
hulpverleningen 15 1 16
K orte ling  zal de «M eerka tze» van een Ita- 

dar-apparaat voorzien  worden.
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ALLE SOORTEN ZEEVIS  
INVOER —  UITVOER

Nieuwpoortse

Visserijbelangen
TOCH NOG SPROT Î

Boven alle verwachtingen zijn  de en
kele sprotvissers, welke nog overbleven, 
daar de meeste vaartu igen reeds de V is
en garnaalnetten aangebonden hadden, 
binnen gekomen met kleine hoeveelheden 
sprot, welke prijzen kenden van 2 à 4 fr. 
het kgr. Mocht het zilveren visje nog een 
tijd je  op de kust b lijven  om ook de klei
nen toe te laten hun boterham te ver
dienen.

DE GARNAAL BLIJFT NOG 
SCHAARS OP DE W EST !

Verschillende vaartuigen zijn  op gar- 
naalvangst geweest, en na een ganse 
nacht te hebben gevist binnen gekomen 
met vangsten van 25 à 70 kgr. welke p r ij
zen kenden van 17 à 30 fr. het kgr. Voor
waar nog geen overdreven loon om gedu
rende een ganse w internacht garnaaltjes 
te moeten zeeften. kuisen en koken. G e
zien het jaargetijde zijn  de visgronden 
thans ver afgelegen en tot overm aat be
zaaid m et wrakken en mijnestoelen.

Reeds verschillende garnaalkorren wa
ren er de prooi van.

BIJ DE VISVANGERS
De grotere vaartuigen, welke door het 

mooie weder van V rijdag 11. tot Zondag 
de visvangst hebben kunnen beoefenen, 
zijn  allen binnengelopen m et redelijke 
vangsten vis aan boord. Vooral w ijting  
was van de partij, waarvan de prijs dan 
ook fe l daalde.

ALS ELK VOOR ZIJN DEUR VEEGT, 
BLIJFT DE STRAAT REIN !

W at we reeds verleden zomer versch il
lende malen aan de kaak stelden, wordt 
nu reeds terug herhaald en indien het 
zo voort gaat, zal onze vlotkom  m et de 
eerstkomende warme lentedagen een 
stinkende en te schuwen plaats worden 
voor ieder fijnriekende burger onzer 
stede.

Telkens wanneer de visvangers hun vis 
sorteren, zowel voor de vism ijn  als op de 
steigers, bli.jven er natuurlijk grote hoe
veelheden iis rond iedere sorteertafel lig 
gen. Dat ieder vóór, als gedurende de ver
koop bezig is met de vis zelf. is heel aan- 
neemlijk, maar wat n iet goed te praten 
is, is dat zelfs ’s middags, die zelfde mas
sa’s vuil ijs er nog liggen, en soms maar 
verdwijnen, nadat alles langzaam  ver
smolten is. met het gevolg dat een m elk
achtige vloeistof overb lijft, die niet al
leen geurtjes achterlaat maar zowel van 
de kaaistenen als van de steigerbalken 
een echte ijspist maakt. W ij durven langs 
deze weg vragen, d a t 'ied e r schipper er 
voor zou zorgen dat ziin  eigen vuil n a ’de. 
verkoop verdwiine. Hebben we niet een 
maand geleden een klein politieagent je 
deze vieze zootjes zien doen wegkuisen 
door de- visrapers. en was de vlotkom niet 
proper één uur na de verkoop?

Het visverbruik in Oostenrijk
I)e v isverzorging van Oostenrijk  gebeurde 

vóór de oorlog  hoofdzakelijk  door Duitsland. 
In de na-oorlogse jaren kon to t nog toe nau
w elijks vis naar O ostenrijk  u itgevoerd worden 
door de W est-Duitse Republiek. Eerst na het 
onlangs afgesloten handelsverdrag werd deze 
m ogelijkheid  weer groter. De eerste leverin- 
gen werden intussen vastgesteld. In het O os
tenrijkse visverbru ik hebben zich echter grote 
w ijz ig ingen  voorgedaan. V oor de Duitse u it
voerders zal het heel wat tijd  vergen zich 
weer in te werken.

Het vóóroorlogs  visverbru ik  was in Oosten
rijk  tam elijk  laag. Het verbru ik per persoon 
schommelde rond de 1,50 kgr., te rw ijl het

vleesverbru ik 46 kgr. bedroeg. Tijdens de oor- 
logiï- en de na-oorlogsjaren steeg het visver
bruik door het vleesgebrek. In de jaren 48 en 
49 lag het dan ook ongeveer 70 t.h. hoger dan 
in 37. Evenwel laat de verbeterde vleesbevoor- 
rading in Oostenrijk  een hernieuwde vermin
dering van het v isverbru ik  verwachten. Toch 
hoopt men, door de betere verkeersmogelijk
heden en de daaruit spruitende verzorging, 
een hoger verbru ik te behouden.

Het totaal verbru ik bedroeg in 1937 onge
veer 9.700 ton, waarvan 7.200 ton ingevoerd 
en 2.500 ton uit de binnenvisserij. In de tabel 
1 wordt een overzicht gegeven over de visin- 
voer in 37 en de jaren 47, 48 en 49.

TAB E L  1 —  V IS IN V O E R 37 47 48 49

in 100 kgr. 72.236 111.226 147.039 152.269
% 100 154 203,6 210,8

waarvan
Zeevis, v e r s ............................. in 100 kgr. 38.763 70.219 97.198 133.371

% 100 180,9 250,7 318,3
Zoetwatervis, vers .................... in 100 kgr. 7.648 467 1.489 3.313

% 100 6,1 19,5 43,3
Vis, gezouten, gedroogd, gerookt in 100 kgr. 23.114 40.670 48.352 25.390

% 100 176 209,2 109,8
Vis, marinades, enz....................... in 100 kgr. 2.711 __ __ 195

% 100 __ — 7,2
Vis-, en schaaldierconserven in 100 kgr. 25.969 7.472 90.725 36.470

% 100 28,8 349,4 140,4

In de jaren 47 tot 49 werden 11.100 ton, Jaar Zeevis Verse vis
14.700 en 15.200 ton vis ingevoerd. De toena 37 0.96 kgr. 0.57 kgr.
me was voora l aan de vergrote invoer van 47 1.60 kgr. 1.01 kgr.
verse zeevis toe te schrijven. De invoer van 48 2.06 kgr. 1.37 kgr.
zoetw atervis b lee f echter nog verder onder 49 2.10 kgr. 1.74 kgr.
het vóóroorlogs  kwantum.

In 37 was de totale invoer onderverdeeld 
als vo lg t :

Zoetwatervis 11 t.h., verse zeevis 54 t.h., 
gerookte, gedroogde, gezouten vis, enz. 35 
t.h. Daartegenover bereikte de invoer van 
verse vis reeds 81 t.h. Zo heeft zich ook het 
gehele verbruiksapparaat gew ijz igd . T erw ijl 
het verbru ik van zoetwatervis, ten gevo lge  
van verm inderde invoer en kleinere binnen
landse productie, ver onder het vóóroorlogse 
peil lag, steeg het verbru ik per persoon van 
zeevis van 1 kgr. in 37 tot 2,1 kgr. in 49. H ier
van kwam 1,8 kgr. op rekening van verse vis. 
Het verbru ik van zeevis per persoon heeft 
zich als vo lg t ontw ikkeld  :

Het verbruik van gezouten vis in de jaren 
47 en 48 v indt haar oorsprong in de hulpver
lening in het kader van het Marshallplan. De 
invoer van viskonserven, die in het jaar 48 
het 3,5-voudige van de vóóroorlogse invoer 
bedroeg, daalde in 49 weer tot op 140 t.h. van 
37. De im port van marinaden speelt in de na
oorlogse tijd  een ondergeschikte rol. I)eze 
produkten werden door de Oostenrijkse in
dustrie z e lf geproduceerd. Oostenrijk betrok 
in 49 hoofdzakelijk  haar verse vis uit Noor
wegen en Denemarken (in 48 ook uit Polen), 
te rw ijl Noorwegen, Nederland en Zweden ge
zouten en gerookte vis leverden. Duitsland, 
dat in 37 70 t.h. der invoer van verse vis le
verde, v iel vo lled ig  weg.

V oor de stad W enen lig t een verregaand 
onderzoek over het visverbru ik voor. Voor de 
jaren 37 tot 49 krijgen krijgen we volgend 
overzicht :

T A B E L  2 : AANVO E R  V A N  VERSE V IS  N AAR  W E N E N  :

Jaar Zoetwatervis Zeevis Verse waar Totaal
100 kgr. % 100 kg. % 100 kg. %

1937 12.940 100 19.947 100 32.887 100
1938 10.611 82 37.886 189,9 48.497 147,5
1939 16.987 131,3 40.446 202,9 57.453 174,7
1940 19.436 150,2 34.021 170,6 ■ 53.457 162,6
1941 23.323 180,2 53.888 270,2 77.211 234,8
1942 16.703 129,1 54.999 275,7 71.702 218
1943 11.160 86,2 67.095 336,4 78.255 238
1944 5.723 44,2 48.753 244,4 54.476 165,7
1945 368 2,8 6.436 32,3 6.804 20,7
1946 2 0,0 11.585 58,1 11.587 35,2
1947 19 0,2 54.468 273,1 54.487 165,7
1948 2.574 19,9 64.051 321,1 66.625 202,6
1949 4.626 35.8 52.956 265,5 57.582 175,1

Het verhoogde verbru ik van zeevis in (1(1 Voedingsm iddoi dein. prijs per jaar
\ 1___* oo — 1 (UI

laatste jaren w ordt voora l geweten aan het 
fe it , dat de v isprijzen , in verge lijk in g  to t de 
andere voedingsm iddelen van d ierlijk e  her
komst, laag gebleven zijn .

T e rw ijl de v r ije  prijzen  tijdens de eerste 
v ie r maanden van 50 voor rundvlees ongeveer 
het zesvoudige en voor varkensvlees ze lfs  het 
achtvoudige bedragen van de p rijzen  van 38, 
bedroegen deze van de vis slechts het v ie r
voudige. Maar ook kaas en eieren zijn  meer 
in prijs  gestegen dan zeevis. O ver dit alles 
gee ft ons de volgende tabel een duidelijk  
beeld :

PR IJ S O N T W IK K E L IN G  VOOR V IS  EN A N 

DERE D IE RLIJKE  VO ED ING SM IDD ELEN IN  

W E N E N  :

Kabeljauw 
K abeljauw file ts  
Karpers
Rundsvlees, o ffic iee l 
Rundsvlees vrij 
Kalfsv lees, o ffic iee l 
Varkensvlees, o ffic iee l 
Eieren
Varkensvlees, v rij 
Kaas

V oor de toekom st wordt een verandering in 
de verhouding der vlees- en zeevisprijzen ver
wacht. Men rekent in Oostenrijk op e e n  ver
m indering der vleesprijzen door het stijgen
de aanbod. Bovendien moet men er rekening 
mee houden, dat de, tot nog toe aan de basis* 
koers ingevoerde zeevis, bij een gelijkschake
ling van de wisselkoers beduidend duurder 
zal worden.

1948 1949 1950
305 324 382
392 398 426
_ 653 628
280 375 375

1330 920 597
564 679 571
474 870 IflOO
492 500 792

2000 1230 85#
295 444 467



HET NIEUW VISSERIJBLAD.

Van hier en daar uit Holland
EEUWENOUDE SCHEEPSBOUW

Voor een veren iging te Rotterdam  heeft 
dhr B. Zinkweg, bedrijfsleider van de 
scheepswerf W ilton-Feijenoord te Rotter
dam, een lezing gehouden over de 
scheepsbouw van vroeger en thans, waar- 
an het volgende ontleend wordt uit de 
N.R.Crt. Het eerste schip, dat algemene, 
bekendheid verw ierf was de ark van No- 
ach, waarover h ij een beeld gaf, aan de 
hand van de bijbelse verhalen. H ij gaf 

! vervolgens een overzicht van de Êgyp- 
; tische en Assyrische scheepsbouw, als

mede van meerdere Oosterse landen, 
wier schepen voor de Middellandse zee 
gebouwd, en voor de N ijl, helem aal niet 
op een laag peil stonden. Vele dezer sche
pen waren ingesteld op de oorlogvoering, 
en voor de roeidienst van de galeislaven, 
die de m otor van thans moesten vervan
gen als de wind n iet van dienst was.

Meer aandacht werd geschonken aan 
het Vikingschip, dat zo bekend geworden 
is door de stoutmoedige zeereizen van de 
Noormannen, die er schier overal mee 
aan land kwamen. Zij werden gebruikt 

. in de jaren 100 tot 900 na Christus, en 
hadden een lengte van 16 tot 20 m eter 

, (gelijk aan onze tegenwoordige garnaal- 
kotters) bij 3,50 m. breed en 1,50 m. diep
gang. Ze waren overnaads gebouwd, 
waarin later de spanten werden aange
bracht. In  de Gouden Eeuw van Neder
land bloeide de scheepvaart buitenge
woon, en voor die tijd  werd een grote 
vloot op het water gebracht, bestaande 
uit 34.350 schepen, waarvan er 20.000 
binnenschepen waren. In  1639 werden in 
Nederland 40.0Q0 visserlieden geteld, gro
tendeels haringvissers", en er waren 
116.000 zeelieden van de handelsvaart.

Gesproken werd over bekende zeilsche
pen, die het water zo mooi tooiden, w aar
onder de snelle clippers, die speciaal thee 
vervoerden in vlugge reizen van Ind ië 
naar Europa, de raderboten, de schroef- 
boten, de onderzeeboten en verder b ijzon
dere scheepstypen als het kanaalschip 
Castalia, het Russische pannekoekschip 
de Adm iraal Popoff, het scharnieren- 
schip. het marmeren schip van een Chi
nese keizerin en het rotorschip van 1924.

Vervolgens kwam men aan een bespre
king van de Rotterdam se scheepsbouw, 
die al begonnen is in het iaar 1200. De 
verschillende scheepswerven werden be
sproken, waaronder de geweldige groei 
genoemd werd, zodat nu bii v.d. Giesen 
en Zonen 2000 man werken, bii de R ot
terdamse Droogdokmaatschappij 4500 en 
bij W ilton-Feijenoord 6500 man.

DE PRODUCTIE VAN DE 
«W ILLEM  BARENDSZ»

Volgens de opgegeven productiecijfers 
van de «W illem  Barendsz» had men op 
7 Januari aan boord 2802 ton traan, d.i. 
16.813 vaten. Het vorige seizoen had men 
iets meer. nl. 2852 ton of 17.116 vaten. De 
productie van spermolie. afkom stig van 
de potvissen jacht, was veel gunstiger tot 
heden, nl. 12.191 vaten o f 2032 ton, te
genover 4344 vaten o f 774 ton in het vo
rige jaar.

STELLENDAMMER CARNAALVISSER 
OP HET DROGE

Een garnalenvisser uit Stellendam, de 
SL.13, die gestrand was op de kust van 
het eiland Goeru-Overflakkee, is vlotge- 
sle^pt door de tpeyallig passerende, red
dingboot «K on ingin  W ilhelm ina» uit 
Stellendam.

LANGDURIGE LAST VAN HET IJS

Pas op 24 Januari is de vaart op het 
Yselmeer van Am sterdam  naar De Lem 
mer hervat, zodat sinds 23 December de 
haven van De Lem m er door ’t ijs geblok
keerd was. Ook de vissers hebben groot 
nadeel ondervonden van deze ijsgang, en 
sij hebben eerst na een maand stilliggen 
weer kunnen beginnen.

ANKER VAST AAN 
TELEGRAAFKABEL IN VOLLE ZEE

Een Nederlandse kustvaarder, de 
«Drittw ia», is m et het anker nabij de 
boei HK5 vastgeraakt aan de telegraa f
kabel, die loopt van Domburg naar Enge
land. Bij het lichten trok het anker langs 
de kabel, waarna tenslotte de ankerket
ting brak. De kabel werd niet bescha
digd. Het anker werd verspeeld.

NOG STEEDS VEERDIENST OP 
HALVE KRACHT

De werkzaamheden aan de aanlegstei
ger voor de ferryboten van de veerdienst 
tussen Vlissingen-Breskens gaan nog 
maar traag vooruit. Hoewel eerst gezegd 
is dat dit werk m aar van korte duur zou 
zijn is nu al tweem aal een bericht met 
uitstel gekomen. Nu hoopt men weer in 
begin Februari klaar te komen. Intussen 
vindt de veerdienst veel hinder van deze 
tegenvallers, want men vaart nu maar 
om de 2 uur. terw ijl er norm aal een uur- 
dienst bestaat.

DE SCHELDE-RijN VERBINDING

Er is veel te doen over de onderhande- 
lingen tussen Nederland en België, welke 
worden gevoerd over de waterwegen. De 
beide landen hebben veel met elkaar te 
maken op dit gebied, en het b lijk t dat 
niet alleen de Westerschelde een vaarwa
ter voor beiden belang is. In  de commis
sie Van Cauwelaert-van Steenberghe is 
uitvoerig gesproken over de kwestie Ter- 
neuzen. Voor dit probleem schijnt een 
oplossing in overeenstem m ing te kunnen 
worden verkregen; een grotere sluis zal 
te Terneuzen verm oedelijk wel komen, 
als tegemoetgekomen wordt aan het Ne
derlandse verlangen om Terneuzen als 
een Belgisch spoorwegstation te behande
len, met uitzonderingstarieven voor het 
hout- en kolenvervoer. Daartegenover 
verlangen de Belgen, dat te Terneuzen 
havengelden zullen worden gevraagd.

Het belangrijkste punt uit de onder- 
handelingen, een nieuwe meer directe 
kanaalverbinding tussen de Westerschel- 
de en de R iin, met het oog op de han
delsbelangen van Antwerpen, kwam ech
ter niet tot een oplossing. Het door Bel
gië zozeer gewenste Moerdijkkanaal, 
dwars door de provincie Noord-Brabant 
langs Bergen-op-Zoom, zal er dus voor
lopig niet komen. De tegenwoordige wa
terweg Schelde-Rijn, lopende door het zo 
druk bevaren kanaal door Zuid-Beveland, 
zal derhalve aan betekenis niet verm in
deren.

DIE GEVAARLIJKE WIELINGEN

Door de oplettendheid van een Bel
gische rivierloods is het Noorse m otor
schip «Inger M arie» voor ondergang be
hoed. De loods bemerkte kort na het aan 
boord komen, da.t de piek van het schip 
langzaam dieper op het water ging lig 
gen. Een onderzoek wees uit dat er wa
ter in de ruimen binnenstroomde, en 
daarop beslooö de kapiteijn het schJp

voorlopig maar op eep zandplaat te zet
ten. M et daarna geroepen sleepboten 
werd het schip weer vlot gesleept en naar 
de haven van Vlissingen getrokken. Daar 
stelde een duiker vast dat de lekkage nog
al meeviel. W aarsch ijn lijk  is echter de 
«In ger M arie» in de W ielingen op een 
wrak geschoven, zonder dat men aan 
boord daarvan iets gemerkt heeft.

Het schip kon later op eigen kracht 
doorvaren naar Antwerpen onder geleide 
van een bergingschip, teneinde ginds ge
repareerd te worden.

DE GEDUPEERDE MOSSELVISSERS

Van de zijde der mosselvissers wordt 
m et zorg uitgezien naar w at geschieden 
zal om hun bedrijven in stand te houden. 
Nu zeer velen uit de mossels geen inkom 
sten hebben genoten m oet een m iddel ge
vonden worden om geld te krijgen, om
dat men in die kringen n iet meer ln staat 
is de zaken gaande te houden.

Werkloze mosselvissers kunnen zich 
thans aanmelden bij de gemeente van 
vestiging, alwaar zij in een regeling voor 
sociale bijstand vallen. Zij worden echter 
vrij spoedig in de werkverschaffing ge
plaatst, en sommigen proberen in een 
ander bedrijf ander werk te vinden. De 
schippers-eigenaren kunnen de knechts 
niet meer in dienst houden, al gebeurt 
dit to t heden tam elijk  wel, om dat een 
niet-varend schip tenslotte niets oplevert. 
De grote zorg wordt nu op welke m anier 
het bedrijf in stand gehouden kan wor
den, dat w il zeggen, dat n iet alleen de 
schepen bedrijfsklaar m oeten blijven, 
m aar dat ook de geschoolde bemannin
gen n iet uit het vak verdw ijnen. A ls dat 
zou gebeuren, dan zou de mosselvisserij 
in de toekomst voor het bijna onoplos
bare probleem staan van arbeiders-tekort, 
en dat moet als het enigszins kan wor
den voorkomen. W ant de mosselvissers 
zelf zouden dan blijvend geschaad zijn, 
doch niet m inder de gehele mosselhandel, 
de verwerkingsindustrie, en alles wat 
maar m et het m osselbedrijf te maken 
heeft.

De overheid toont wel begrip te hebben 
voor de onm ogelijke positie waarin de 
mosselvissers verkeren. Gezien echter de 
vrij lange duur, die de herstelperiode zal 
vergen, kan men m et steun alleen niet 
blijven werken. Er moet dus een m iddel 
gevonden worden om de schepen met op
varenden op de een o f andere manier 
aan de gang te houden, op welke manier 
dan ook. Eén dezer m iddelen zou kunnen 
zijn  het m et een vergoeding voor aan
schaffing van andere visserij-uitrusting 
overgaan op een andere visserij, dat dan 
tijde liik  zou moeten gebeuren. Zelfs al 
zouden de bedrijfsuitkom sten n iet dade-

lij kwinstgevend zijn, dan zou misschien 
een vorm  van geldelijke toeslag op die 
besommingen kunnen worden overwo
gen, gebaseerd op de steunbedragen, die 
de overheid toch zou moeten uitkeren, 
als de vissers aan de wal waren gebleven. 
Een dergelijke werkw ijze zal zeker wel be
zwaren hebben, m aar wegen die tenslotte 
zwaarder dan de grote hulp aan de be- 
drijfsinstandhouding, welke aldus verkre
gen zou kunnen worden? Er zijn  m is
schien nog wel andere middelen, als men 
naarstig zoekt. En er m oet gezocht wor
den, want n iet alle mosselvissers kunnen 
de kustwateren op, omdat hun schip niet 
zeewaardig genoeg is bijvoorbeeld.

W el verwacht men straks, als het voor
jaa r goed doorbreekt, weer naar de W ad
denzee te kunnen gaan vissen op mossel
zaad. D it mosselzaad gaat men dan weer 
brengen op de percelen, in de hoop op 
een goede opbrengst. Daardoor heeft 
men dan wel werk en bedrijvigheid, maar 
nog geen inkomsten, nodig voor het le
ven. In  normale jaren is het immers zo, 
dat de mosselvissers die mosselzaadvis- 
serij bekostigen m et hun verdiensten in 
het daaraan voorafgaand seizoen. En nu 
die verdiensten er niet z ijn  geweest komt 
het kostenvraagstuk dringend naar vo
ren. W an t zo’n W addenvisserij kost veel 
geld aan lonen, m otorbrandstof, enz. wat 
de ondernemer-schipper m oet kunnen be
talen.

H et vraagstuk is dus n iet simpel, en er 
zal nog wel eens meer aandacht aan moe
ten worden gegeven.

M om enteel is men aan het proberen 
o f de pacht voor de mosselpercelen, die 
dikwijls nog grote bedrageni vergen, voor 
het afgelopen iaar kan worden verm in
derd o f kwijtgescholden, nu deze perce
len geen opbrengst hebben gegeven. La 
ten we hopen dat deze pogingen goed 
resultaat mogen hebben.

DE BLIEKVISSERIJ

De visserij op zeebliek is nu n iet van 
veel betekenis meer. Om dat er niet veel 
m eer gevangen wordt is een gedeelte der 
vissers ermede gestopt. Anderen hebben 
het geluk gehad wat sardijn  te vinden, 
en daarvan wordt op de Westerschelde 
en in de zeegaten noagl wat gevangen. 
A f gewacht m oet worden hoelang dit visje 
zal blijven.

SCHIP VAST

Een Turks stoomschip, de «Sarny K oy » 
is bij Oudendijk in de Westerschelde aan 
de grond gelopen. Doordat het water op
kwam w ist het schip enige uren later op 
eigen kracht los te komen, waarna het 
zonder schade naar zee kon.
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WEER OE ZAAIOESTER-KWESTIE

Een der laatste jaren  ieder voorjaar 
op de proppen komend vraag- en (o f )  
twiststuk. ieder jaa r wordt erover ge
sproken tussen voor- en tegenstanders, 
soms (meest a lt ijd !) zeer fe l tegenover 
elkander staande, w at een bepaalde kleur 
gee ft aan de debatten. Zo ook weer deze 
week zóu d it zaakje, waarover natuur
lijk  door de betrokkenen, —  o f die zich er 
bij betrokken achten zonder het even
wel te zijn, —  reeds lang werd gesproken, 
o ffic iee l worden behandeld. Vanwege het 
Bedrijfschap voor Visserijproducten wa
ren aanwezig de heren Van Dyck (d ie als 
voorzitter fungeerde) alsmede dhr van 
Klinken. Ook Dr Korringa, de bekende 
bioloog, ontbrak niet. N t. de opening door 
Drs van Dyck bleek uit de dan volgende 
besprekingen reeds spoedig, dat het 
grootste deel der aanwezigen geën nood
zaak meer aanwezig achtte om vreemde 
oesters aan te kopen en uit te zaaien. 
Die veranderde situatie werd toegeschre
ven aan de toename van de Zeeuwse oes
ters (d ie volgens sommige aanwezigen op 
30 m illioen stuks worden geraam d). Jam
mer dat het bericht, waaraan we een en 
ander ontlenen, n iet aangeeft welke oes
ters dit zijn. ’t Is te zeggen van welk ge
wicht. Dat er veel meer oesters in aan
komst zijn  dan in vele jaren  ’t geval was, 
weet vrijw el iedereen. Ook de redenen en 
oorzaken van die verbeterde oester-voor- 
raad zijn  wel bekend. N iet alleen werden 
steeds meer pannen uitgelegd, maar, wat 
meer is, zomer 1949 gaf een overvloedige 
aanslag, die goed terecht kwam. Deed dit 
de toekomst aanm erkelijk gunstiger aan
zien bekomen, toch ga f het fe it van de 
oesterw inning door m iddel van ’t schel
pen zaaien op de grond m et ongekende 
resultaten, beslist de doorslag. Doch ’t 
z ijn  vanzelf oestertjes, die nog pas straks 
2 jaar oud zijn  en, buitengewone groei 
daar gelaten, wordt het toch altijd  nog 
wel seizoen 1952-1953 eer ze aan de markt 
komen als consumtpie-oesters. Een an
dere vraag is echter o f er genoeg zaai- 
oesters in Zeeland zijn, van minstens 
35 kgr af per duizend, om aan de vraag, 
diei straks als ’t seizoen ’51-’52 er is weer 
kan worden verwacht, te voldoen. En dat 
menen we in tw ijfe l te moeten trekken, 
’t L ijk t ons toe dat, afgaande op in lich
tingen die we dienaangaande bekwamen, 
bij n iet invoeren van, zij het dan een be
perkt kwantum, zaaioesters een soort 
(oester-) vacum zal ontstaan. Eigenaar
dig is het dan ook te moeten opmerken, 
afgaande op ’t geen we lazen, dat niet 
werd aangetoond, dat de invoer van een 
niet te grote partij van behoorlijk hoog 
gew icht al te zeer zou schaden, maar dat 
er vooral op werd gewezen dat de kwa
lite it der Franse zaaioesters verre van 
goed is. D it zou eigen lijk  alleen de kopers 
en uitzaaiers aangaan, indien de nadelen 
daarvan alleen tot hen beperkt bleven. 
Doch. naar werd beweerd en n iet werd 
tegengesproken, dat de Polydora, weer- 
mee de Franse oesters waren aangedaan, 
eveneens schade bracht aan haar 
Zeeuwse (onschuldige) collega ’s, staat 
vanzelf de eigenaars n iet erg aan. Hoe
wel Dr K orrin ga  meende een m iddel te 
hebben gevonden, waarm ee men de ziekte 
wel de baas zal kunnen blijven, naar hij 
verwachtte, ga f men toch de voorkeur 
aan het zekere boven het onzekere door 
voor te stellen helem aal n iet in  te voe
ren. Na lang heen en weer gepraat bleek 
toch dat de grote meerderheid tegen 
iedere im port was en dat slechts enkelen 
«u it hoffe lijkheid  tegenover Dr van D ijk » 
een kleine invoer zouden w illen  zien toe
gestaan. (W at hoffe lijkheid  tegenover 
een Rijks-Am btenaar te maken kan heb
ben met het al o f n iet invoeren van een 
bepaald artikel (in  dit geval zaaioesters) 
ontgaat ons to taa l). Overtuigde voor
standers van vrije  invoer van oesters wa
ren er slechts drie. W aarom , zo zou men 
zeggen, laat men die mensen n iet invoe
ren w at zij, laat ons zeggen, verleden 
jaar invoerden? ’t W onderlijke van ’t ge
hele geval is echter dat, als men im port 
aan die drie zou toestaan, ’t weer niet 
goed zou zijn  want dan komen ook zij,
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die nu tegen zijn  ook weer opdagen om 
hun portie binnen te palmen. W onder
lijk  maar toch waar! H ier is dus weinig 
vastheid  te vinden en wachten we weer 
m aar a f wat er gebrouwen zal worden.

VAN VASTHEID GESPROKEN

Daarvan getuigen de ondernemeride 
Gebroeders de W aal die, toen ’t mossel- 
kweken hen geen vooruitzichten meer 
bood, een schip kochten en er mee gingen 
vissen op de Noordzee. M eestal van uit 
Scheveningen, vernamen we. De resulta
ten dier visserij z ijn  naar ’t schijnt nog 
n iet zo slecht geweest. Begonnen ze er
aan zo m aar zoals ’t gekochte schip was, 
nu na twee jaren ongeveer blijkt dat ze 
n iet denken te veranderen van stiel, m et 
als gevolg dat ze hun schip helem aal lie
ten inrichten, zoals ’t werk dat eist. ’t 
Schip werd opgeboeid (verhoogd ), van 
vaste dekken voorzien, een nieuwe stuur
hut werd opgebouwd, een nieuwe elec
trische installatie aangebracht en bij de 
firm a W. Bakker en Zonen alhier een 
nieuwe vislier opgesteld. Zoals ’t schip 
nu is uitgerust, m ag worden gevist tot 
50 m ijl u it de kust. ’t Geen ’t arbeidsveld 
van de ondernemende Gebroeders vanzelf 
belangrijk uitbreidt. Hoewel ons ’t werk 
niet zou liggen, wensen we toch dat For
tuna ook verder deze dappere jongens 
za l begeleiden en begunstigen.

DE OESTERS- EN 
KREEFTENVERZENDING

Hierop was van günstigen invloed, naar 
men ons meedeelde, dat te Brussel een 
grote auto-tentoonstelling werd gehou
den. De vele niet alledaagse bezoekers, 
van heinde en ver toegestroomd om ’t 
nieuwe en ’t allernieuwste in de auto-in- 
dustrie te komen bezien, bleken ook niet 
a fkerig te zijn  van oesters en kreeften. 
Ziedaar de reden waarom  de laatste twee 
weken goed oesters en kreeften  werden 
gevraagd. Je m oet het maar weten!

DE BEVOLKING VAN YERSEKE 
GING VOORUIT

Op 31 December 1949 telde ons dorp : 
2463 m annelijke en 2426 vrouwelijke in
woners. Totaa l: 4889. Op 31 Dec. 1950 : 
2482 m annelijke en 2430 vrouweliike inw. 
In  totaal: 4912 inwoners. Zoals men ziet 
een verm eerdering van 23. Het opmerken 
waard is ons inziens wel dat Yerseke 
meer m annelijke dan vrouwelijke inwo
ners telt.

PACHTVERMINDERING VOOR 
GETROFFEN MOSSELKWEKERS

Op verschillende w ijze wordt getracht 
de gevolgen van de mosselen-sterfte zo 
m in  zwaar m ogelijk  te krijgen. Een dier 
w ijzen  is wel het vragen van pachtver- 
mindering. door de stichting voor de 
Zeeuwse Visserijbelangen, voor gedupeer
de kwekers, ’t  Bestuur der Visserijen 
b lijk t daartoe * in beginsel w el bereid, 
doch onder de nodige voorwaarden. De 
voornaam ste h iervan is wel, dat de aan
vrager beslist n iet in staat is de pacht
sommen te voldoen. Hoe dit uit te ma
ken?
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De Visserijdagen op de Volkshogeschool
in Nederland

Voor de v ijfd e  maal na de b evrijd ing van 
Nederland in Mei 1945, kwam op 26 en 27 Ja
nuari jl. een groot aantal vissers, reders en 
bij de visserij betrokkenen tezamen op de 
«Zandhoeve», het gebouw van de Volkshoge
school te Bergen in Noord-Holland.

Een dergelijke Volkshogeschool, waarvan 
er thans zeven in Nederland zijn , is geen 
school en nog m inder een hogeschool in de ge
bru ikelijke betekenis van het woord. Het is 
een ontmoetingscentrum, waar men b ijeen 
komt om over bepaalde onderwerpen van ge
dachten te wisselen. Men komt er echter niet 
als vertegenw oord iger van bepaalde belangen 
o f  am btelijke instanties, doch als belangstel
lende om een m oe ilijk  probleem  te  bespreken. 
Doordat de v isserijb ijeenkom sten twee dagen 
duren, heeft men ruimschoots de gelegenheid 
rustig met elkaar te  praten en kan de in d iv i
duele opvatting hier het best naar voren ko
men. Het behoeft dan ook niet te verbazen, 
dat deze visserijdagen grote belangstelling 
trekken van de Nederlandse vissers en reders, 
zodat ook thans weer ongeveer tachtig deelne
mers aanwezig waren uit vele vissersplaatsen.

Omstreeks 12 uur heette de le ider van de 
Volkshogeschool «D e Zandhoeve» de gasten 
welkom  en werd begonnen met een vismaal- 
tijd , welke op v oo rtre ffe lijk e  w ijze  was be
reid.

Om twee uur sprak de Directeur der V isse
rijen , Ir  G. J. Lienesch een openingswoord, 
waarin er nog eens op werd gewezen, w elk  een 
unieke gelegenheid de volkshogeschool biedt 
voor onderlinge besprekingen.

Vervolgens was het woord aan Dr H. A. H. 
Kranenburg, secretaris van de Stichting van 
de Nederlandse V isserij, over het onderwerp 
«W a t de reders en de vissers moeten 
weten van de wet op de m ateriële oorlogs- 
schadevergoeding».

Het behoeft geen verw ondering te wekken, 
dat dit onderwerp de belangstelling van alle 
aanwezigen had. T o t optim ism e ga f het ge
sprokene van Dr Kranenburg geen aanleiding. 
Im m ers Nederland heeft tijdens de oorlog veel

meer schade geleden dan België. Het gevo lg  is 
dat niet alle schade vergoed kan worden zon
der ’s lands financiën in de war te sturen. W el 
zullen de kleine vissers iets gunstiger behan
deld worden. V oor kleine schepen, waarvan de 
waarde in 1939 niet meer dan f  9.000 bedroeg, 
zal ongeveer de huidige waarde worden uitbe
taald, mits het totale verm ogen van de be
trokken visser niet meer dan f  20.000 bedraagt. 
V oor de grotere  schepen b li j ft  de wet vast
houden aan de waarde in Mei 1940. W el zal 
het herstel bevorderd worden door de m oge
lijkheid  van een z.g. «souplesse-crediet», waar
van pas 10 jaar later zal worden bepaald o f 
het al dan niet zal moeten worden afgelost.

Aan de discussie werd door vele vissers en 
reders deelgenomen, waarbij v e l  duidelijk  
bleek hoe ingew ikkeld deze materie is.

T ijdens de avondm aaltijd werd nog het 
woord gevoerd door Dr A. G. U. Hildebrandt, 
Hoofd  van de A fd e lin g  V isserij van het Land
bouw Economisch Instituut, die er op wees, 
dat nu v i j f  jaar deze visserij-bijeenkom sten 
op de volkshogeschool plaats vinden. De grote 
belangstelling uit visserijkringen w ijs t er op, 
dat inen op de goede weg is, zo zelfs, dat er 
thans over de verschillende volkshogescholen 
verdeeld, v ier van dergelijke bijeenkomsten 
per jaar worden gehouden.

’s Avonds was het woord aan Ir  de W aal 
van de Nederlandse Maatschappij voor de 
W alvisvaart, die aan de hand van lichtbeelden 
een en ander over de «W illem  Bardensz» ver
telde en de avond besloot met een fraa ie kleu
ren film  van de oud-gezagvoerder K. V isser 
van de W illem  Barendsz. Het bleek dat ook 
vele  Nederlandse vissers thans in de Z u ide lij
ke IJszee op de w alvisvaart zijn .

De volgende morgen was het woord aan Dr 
C. H. J. van den Broek van het Centraal In 
stituut voor Voedingsonderzoek te Utrecht, die 
met een d iepvriescom m issie een tocht door de 
Veren igde Staten had gemaakt en aan de hand 
van lichtbeelden zijn  indrukken weergaf.

De oude Oostkust met Boston als b elangrij
ke vissershavén, bleek in vele opzichten aan

de West-Europese visserij te herinneren. Het 
lossen van de vis bleek nog zeer p rim itie f te 
geschieden. Aan de wal w ordt veel v is  g e fi
leerd, hetgeen nog met de hand geschiedt. De 
filets  worden in cellophaan verpakt en diep
gevroren. Voor een kleine huishoudverpakking 
b lijken  nog grote m ogelijkheden te bestaan.

Vervolgens werd aandacht gevraagd voor 
zeer moderne v isrokerijen  in Canada, waarbij 
er echter op werd gewezen, dat de Canadese 
Regering twee m illioen dollar per jaar voor 
wetenschappelijk v isserij-onderzoek  u itgeeft Î 

Van Canada g ing de reis naar Californ ie, 
waar de sardine- en de ton ijnvisserij werd be
zocht. De «Chicken o f the Sea» bleek een m o
dern vaartuig aan boord waarvan de gevangen 
ton ijnen worden d iepgevroren. Men kan dan 
drie maanden van huis b lijven . Aan de wal 
worden de tonijnen volautom atisch ingeblikt.

N oordelijk er in Seattle wordt veel heilbot 
en zalm aangevoerd. De heilbot w ordt bevro
ren en daarna in moten gezaagd en aldus pan
klaar verkocht. I)e zalm w ordt in b lik  v er
werkt. P er minuut worden automatisch 100 
blikjes afgeleverd  Î 

Opvallend was dat in de USA veel meer ijs  
werd gebruikt dan in W est-Europa. Voorts 
w ordt inet moderne gekoelde vrachtauto’s over 
zeer lange afstand de vis vervoerd, zodat ook 
ver van de kust de vis in zeer goede toestand 
wordt verkocht.

Ook op deze lezing volgde een geanimeerde 
discussie, waaruit de grote b leangstelling kon 
worden afgeleid  waarmee men had geluisterd.

Na de warme maaltijd b lee f men nog korte 
tijd  bijeen en vertrok  ieder weer naar huis 
met het stellige voornemen het volgend jaar 
weer te zullen terugkomen !
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De Levensduurte 
landin ons

W ij ontlenen aan het Staatsblad de in
dexcijfers der beide voorgaande maan
den.

Antwerpen 386,6
Lim burg 379,8
Luik 381,3
Oost-Vlaanderen 388,0
Brabant 389,3
Henegouwen 390,9
Luxemburg 388,8
Namen 391,9
W est-Vlaanderen 396,0

Over het ganse rijk  388,4

381.2
375.5
378.6
383.3 
384,0
385.2
386.3
387.3
392.3

383.8

W ij leren hieruit dat het leven het 
goedkoopst is in de Prov. Limburg en 
wederom het duurst in West-Vlaanderen. 
In  de Prov. Oost-Vlaanderen is het zo 
duur als over het ganse rijk. De index is 
aldus ongeveer 5 punten gezakt al zijn  
w ij nog ver  van het basisjaar 1936-1938 
als de index 100 stond. W ij mogen dus 
zeggen dat het leven nagenoeg 3 1/2 
duurder is dan in 1936-1938. West-Vlaan- 
deren mag er zich op beroemen de tries
tige hooggaai te schieten wat betreft de 
levensduurte over het ganse land. Het 
ware echter veel beter de zijgaa i o f in 
.het geheel geen gaai te schieten.

Het Vis verbruik in ons land
Arrondissement NIJVEL

Enkele weken geleden brachten w ij enkele beschouwingen over het visverbruik in het arrondissemnt N ijvel. Thans 
zijn  wij in de gelegenheid onze lezers enkele cijfers en gegevens te brengen. Op de 108 gemeenten was er slechts een 
enkele, die haar medewerking weigerde nl. Ottignies. Zoals we reeds schreven kwam de mening tot uiting dat de inge
voerde vis beter verzorgd is dan die van  onze eigen vaartuigen... Toekom ende week zullen we waarschijn lijk  in de ge
legenheid zijn  aan de hand van de gegevens van het arrondissement Brugge deze beweringen te weerleggen, voor zover 
dit nog nodig mocht zijn... '

GEMEENTE EN  A A N T A L  INW O NE R S 
ECONOMISCHE TO ESTAND  

VERKEERSM ID D ELEN

ARCH ENNES (750)
Brouw erij, werklieden, landbouw 

Trein  en tram.
AU TR E  EGLISE (880)

Landbouw' en landbouwwerkers 
Trein.

K AYS Y  T H Y  (2.200)
Landbouw

Trein  en autobus

BAULERS (1.125)
Landbouw en werklieden 

Trein.
BE AU VECH AIN  (1.687)

Landbouw
Trams

RiERGHES (1.027)
Steengroeve, 1/2 wc-rklieden, 1/2 landbouwers 

Trei n.
B IEZ (467)

Landbouw
Buurtspoorweg

P.OMAL (236)
Landbouwers

Trein.
BO NLEZ (379)

Landbouwers, werklieden 
Autobus

B O R N IV A L  (357)
Landbouwers

Autobus
BO SSUT-G O TTECH AIN  (1.171)

Landbouw, e lectriek fabriek , 2/3 landbou
wers, 1/3 werklieden 

Trein .
BO U SVAL (1.732)

W eve r ij (katoen ), landbouw 
Trein.

B R AINE  L ’ALLE U D  (12.300)
W everijen , handeln, werklieden 

Trein , tram, autobus

B R A IN E  LE  C H A TE AU  (4.142)
K atoenw everij, werkers 

Trein , autobus
CERO U X-M O USTRY (1.791)

Tex tie l- en m etaalnijverheid 
Trein

G H ASTRE V ILLE R O U X  B LA N M O N T (1.424) 
Landbouw, werklieden 

Trein  en tram

CH AUM O NT-G ISTO UX (1.265)
Landbouw' en landbouwers 

Tram  en autobus
CLABECQ (2.000)

Trein.
Hoogovens van Clabecci (2.800 werklieden)

CORBAIS (553)
Landbouw en werklieden 

Tram

O R G AN ISA TfE  V AN  DE V ISH AN D EL IS REG ELM ATIG E AFZE T  M OGELIJK ? 
W E L K E  ZIJN  DE MIDDELEN

GEEN W IN K E L . Geen leurders, enkele fam i- j a , door goed ingerichte leurhandel. 
lies laten vis komen van Oostende.

GEEN W IN K E L . Geen leurders. V is onbekend, j a , door leurhandel

GEEN W IN K E L  : leurders (D onderdag ,en 
V r ijd a g ) stokvis, haring, soms verse vis, p la
dijs, kabeljauw, w ijtin g . W aar niet verzorgd 
en zeer duur.
GEEN W IN K E L  : geen leurders, als men vis 
nodig heeft moet men het in N ijv e l halen (3 
km ). De werkersbevolking eet geen vis.
EEN W IN K E L  : stokvis, haring, kabeljauw, 
rog, tong, de handelaar bevoorraadt zich op 
bestelling van particulieren, vis a ltijd  vers 
maar prijzen  nogal hoog.
GEEN W IN K E L , van tijd  tot tijd  een leurder, 
\erbruik onbeduidend

JA, door het oprichten van een depot welke de 
gemeente regelm atig kan bestellen.

JA, door de regelm atige verkoop van 
kope vis (leurhandel o f depot)

goed-

JA, door regelm atige verkoop van goedkope

JA, door rationele organisatie van leurhandel.

GEEN W IN K E L , geen leurder. V is onbekend. JA, door wel ingerichte leurhandel

GEEN W IN K E L , geen leurders, zekere men- Idem.
sen schaffen zich kabeljauw aan op de markt 
van Jodogne.
GEEN W IN K E L , van tijd  tot t ijd  een leurder, Idem.
verbru ik onbeduidend.

GEEN W IN K E L , geen leurder, in de tijd  kwam Idem
een leurder van N ijve l, deze komt niet meer.

GEEN W IN K E L , van tijd  tot tijd  een leurder JA, door inrichten van depot o f door goed ge- 
gedurende de W inter. P rijs  en kw aliteit laten organiseerde leurhandel. 
te wensen over.

GEEN W IN K E L , zekere fam ilies gebruiken het 
systeem «k le ine co lli’s van Oostende», in de 
Zom er enige leurders, kwaliteit laat te wensen 
over.
GEEN W IN K E L , de inwoners kunnen de V r i j 
dag vis bekomen op de markt. De verbru iker 
rs tevreden van kwaliteit en prijs. Geen keus 
genoeg.
GEEN W IN K E L  : leurders gedurende de W in 
ter op Donderdag. Keus, kwaliteit en prijs  la
ten te wensen over.
EEN W IN K E L , leurders 5 dagen per week : 
stokvis, haring, soms kabeljauw, w ijt in g  en 
schelvis, waar niet verzorgd , hoge prijzen. 
EEN W IN K E L  (in  B lanm ont)) en een leurder 
(B lanm ont) : stokvis, haring, w ijt in g  en ka
beljauw. Verbruiker tevreden over kwaliteit. 
Keus en prijs  laten te wensen over.
GEEN W IN K E L , geen leurders. Zeevis onbe
kend.

GEEN W IN K E L , een leurder (de Donderdag) : 
mosselen en som tijds 2 soorten vis, p rijs  en 
kwaliteit laten te wensen over. *
0ÎEEN W IN K E L , een groentenw inkel waar 
men, in de W in ter een w ein ig vis van Brussel 
verkoopt : stokvis, haring, mosselen, schelvis 
en w ijting.

JA, door regelm atige levering van vis van 
goede kwaliteit.

JA, door opening van een winkel.

JA, door het in richten van een depot.

JA, door verkoop van goedkope v is en leveren 
van goede kwaliteit.

JA, door aanbieden van grotere varie te it en le 
veren van goedkope vis.

JA, door goed ingerichte leurhandel

JA, door inrichten van depot, welke insgelijks 
aan huis zou bestellen.

JA, door inrichting van leurhandel

't  Vervolgt.



HET NIEUW VISSERIJBLAD.

Voor uitstekend IJS, VIS en

GARNAAL wende men zich tot

HUIS f1. D E B R A
ZEEBRUGGE 841.61 en S4I.62 EXPORT —  IMPORT
(31) ZOUT VOOR DE VISSERS

GARNAALAANVOER
JA N U A R I

Dat. Kgr. Min.-Max. Fr. Vangst. Gem. Gem.
p rijs prijs kgr.

25 5.585 25-33 162.609 27 29.11 20«
26 3.158 24-29 83.810 15 26.54 210
27 4.865 23-26 117.223 28 24.09 173
29 1.874 22-26 47.179 12 25.17 156
30 446 32-36 15.249 4 34,19 111
31 4.028 27-33 122.597 25 30,43 161
Totaal Januari :

42.920 22-51 1. 386.247 256 32,29 167

SPROTAANVOER

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

VRIJD AG  26 J A N U A R I 1951

SPROTAANVOER

JA N U A R I

JA N U A R I
Dat. Kgr. Min.-Max. Fr. Vangst. Gem. Gem.

prijs p rijs  kgr.
25 920 4,40-4,00 3.918 2 4,25 460
26 2.620 2,80-3,20 7.876 4 3,—  655
27 300 1,40- 420 1 1,40 300
30 280 4,20- 1.176 1 4,20 280

Prijzen per kgr. op Zaterdag 27, Maandag
Geen aanvoer. I)at. Kgr. Fr. Min.- Vang. Gem.

25 29.570
Max. pr. prijs

ZATERD AG  27 J A N U A R I 1951 : 110.189 100-440 20 370
Aanvoer : 500 bennen vis (tong, tarbot, rog, 26 24.140 74.573 60-380 49 310

platvis, w ijtin g , ronde v is ) . Geringe belang- 27 37.690 98.946 60-380 47 260
stelling. M iddelm atige prijzen. 2J 895 2.357 200-310 4 260
0.132 W itte  Bank 4.898 70.980 30 6.365 17.503 200-310 23 270
0.131 W itte  Rank 5.701 87.375 31 8.515 21.447 60-260 29 250
0.187 W est 2.327 18.020 Totaal Januari 1951
0.246 W itte  Bank 6.890 99.670 139.940 432.956 213
0.166 W itte  Bank 5.607 83.770
0.287 W est 250 950 IJ S L A N D S E V IS S O O R T E N

M AAND AG  29 JA N U A R I 1951 :
Aanvoer : 5000 bennen waaronder 1000 ben

nen IJslandse vis. M iddelm atige keus. Leven 
dige belangstelling. G evoelige prijsdaling. Be
vred igende besommingen.
0.3 W est 
0.112 W itte  Bank

P rijzen  per kgr. der IJslandse vissoorten 
verkocht ter markt van Oostende gedurende 
de verlopen week op Maandag 29, Dinsdag 30 
en W oensdag 31 Januari 1951 :

2.417 
0.165 
0.324 
0.5 
0.174 
'0.282 
0.229 
Z.446 
N.745 
0.235 
0.170 
0 4 7 6 ' 
0.298 
0.119 1 
0.104 
0.137 
0.201 
Z.508 
Z.186 
Z.527 
Z.449 
Z.211

Oost
Kanaal
Noordzee
Kust
W itte  Bank
W itte  Bank
W itte  Bank
W itte  Bank
W itte  Bank. t
W itte  Bank
W itte  Bank
W itte  Bank
IJsland
Kanaal
K ïist
W est
West
Otfst
Oost
06M.
Oost
W itte  Bank

1.072
6.658

10.178
10.483
16.917

126
6.385

10.067
5.555
7.565
4.942
8.530
8.140
6.679

78.523
11.357
2JÎ07
8.538
5.619
7.993

11.423
9.430
9.807
5.602

8.410 
84.51« 
71.415 
98.98» 

145.470 
970 

8S.409 
119.575 
79.059 

101.193 
63.020 

114.590 
98.760 
91.28» 

734.310 
118.239 
20.02 » 
68.73!) 
57.460 
59.310 
77.045 
70.85» 
72.315. 
60.440

Kabeljauw
Gul
K oo lv is
Leng
Schelv gr. 
midd. 
kleine 

Zeew olf 
K lipv is  
Vv’ ijt in g  
V loo t 
H eilbot 
ïiondstong 
fieh. schol 
H aten

29-1 
8,— 10,—
6.40- 8,80
7.40- 7,80 
7,20- 8,80

13.40-13,80 
12,----12,60

8,—  
5,—  7,60
5.40- 7,60 
2,60-13,80

21,40-30,—
9 ,-1 3 ,2 0

9,40

30-1 
7,60- 9,40
6,----9,40
7,20- 9,—  
6,70- 8,60 

14,80-15,60 
11,60-13,80 

5,60

7,80- 8,20 
5,20- 7,20 

10,40-14,20
20,----33,50
6,90-13,40
9,20
5,—

31-1
9.60-12,80
8.80-13,40
7.20- 9,40
9.20- 9,30 

15,80-16,70 
16,—
5,80
7,40- 8,20
6.60- 7,40
3.40
5.80-13,80

22,----36,—
12,40-12,80
6.40
5,50-13,60

29, Dinsdag 30, W oensdag 31 Januari en Don-
derdag 1 Februari 1951 :

27-1 29-1 30-1 31-1 1-2
Grote tong 25-26 24-26 22-23 22-23 24-
Bloktong 25-26 26-27 21-22 24-25 28-
Fru ittong 26-27 24-26 21-22 23-24 27-
Seh. kl. 26-27 24-26 21-22 22-23 26-
K leine 24-25 23-24 20-22 21-22 25-
Tarbot gr. 36-38 30-32 28-31 36-38 _____

midd. 28-30 18-21 16-20 20-22 21-
Varia 14- 14-16 13-14 13-14 18-
Griet 15-17 13-15 13-15 16-18 _____
Pieterm an 30- 32- 30- ---
P lad ijs  gr. 7-8 6-7 5-6 4---- 6----

midd. 13-14 12-13 10-12 10- 10-11
kleine 10-11 8-10 6-8 6-7 7-8

Deelvis 4-5 5-6 4-5 5-6 5-6
Kabeljauw 13-14 15- 15- 15-
Gullen 9-11 10- 11-
K e ilro g 15- 13- 10-12
Rog 8- 9-11 10- 9-10 8-9
T ilten 7- 8-9 8- 6-7 7-
Scherpst. 7- 7-8 8-9 7-8 8-
Halve man 6- 5-6 5-6 5-6 6-
W ijt in g 3-4 2-3 2-4 2-3 3-4
Bot 1- 1- --- 2_
Schar 6- 5- 7- 6-
Zeehaai 7- 8-
Zeehond 7- 7-

Stand van de Invoer 
op 30-1-1951

Nederland
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Engeland

107.481 kgr. 
64.939 kgr. 
19.924 kgr. 
4.040 kgr. 

31.611 kgr.

V E R W A C H T IN G E N
Nieu vvpoort

Prijzen  per kgr. op Donderdag 25, Zaterdag 
27, Maandag 29, Dinsdag 30 en W oensdag 31 
Januari 1951 .

V rijdag  26 Januari, geen verkoop.

DINSDAG 30 JA N U A R I 1951 :
Aanvoer : 5000 bennen, 1500 bennen IJsland

se varieteiten . M ooie keus. Veel belangstelling, 
m inder vraag. 'M eïkfelijke prijsdaling. M id 
delm atige besommingen.
0.298 IJsland 
7.209 Oost '
O . l l l  Kust
0.60 
0.277 
0 .86  
0.179 
0.265 
ïi.603 
0.204 
0.226 
0.196 
0.239 
0.118 
0.200 
Z.480 
Z.504 
Z.199 
0.33 
Z..532 
0.78

W est
W est
IJsland
Noordzee
W est
W est
W itte  Bank
Noordzee
West
W itte  Bank 
Kanaal 
W itte  Bank 
Oost'
Oost
Oost
W est
W est
W est

48.721
7.893
1.017
2.886
5.237

26.767
16.336
6.876
7.-141
9.192

19.578
7.379
7.512

23.853
6.433
3.551
9.321
8.218
7.329
6.770
4.674

397.630 
57.3?-» 
4.67') 

16.685 
46.583 

214.030 
153.880 
55.060 
52.160 
96.080 

189.540 
41.360 
93.01.) 

207.420 
65.317 
22.400 
60.190 
56.440 
51.130 
36.285 
33.890

25-1 26-1 29-1
Grote tong 30- 28- 24-25'
B lok tong 28- 28- 25-
Fru ittong 22-r 28- 23-
Schone kl. 20- 28- 20-
K leine 16- ___ 16-17
Tarbot gr. 32- ___ 37-

m 'dd. 28- --- 30-
Varia 22- * *• 15-16 22-

Griet 20- 14-15
Pieterm an 27- 27-
P lad ijs  gr. 13- 10-11 6-
midd. 12- 10-11 9-
kleine 6-8 6- 2-3

Kabeljauw -:4. 1,3-
Gullen 15- 14- 13-
K eilrog 11-12 13-14
Rog 8- ___ 10-12
T ilten 7- __-  7-
Scherpst. 4- 6-
W ijt in g  gr. 5-6 5- 4-
kleine 3- 2-

Bot -3.5 1,5-
Schar 3-11 9-10
Zeehond 6-
Knorhaan 5-

30-1
20-23
20-22
20 -

16-
14-15
35-
23-
20 -

14-15
26-
5-6
8-9
2-3 

12 -  

12- 
1 2 -

8 -

6-7 
4-
3-4 
1-2 

1-1,5
9-

31-1
18-21
20-23
20 -

16-
14-
20-33
30-
20 -

13-15
25-
2-3
4-5 
1-2,5

10-12
10-12
10 -

7-9
5- 
4-
3-4 
1-1,5 
1»

10-11

ZATERD AG  3 FE B R U A R I 1951 :
W itte  Bank : 0.313; 0.140; 0.232; 0.300 

M AAN D AG  5 FE B R U AR I 1951 :
IJsland : 0.297 (2009 bennen ); 0.108; 0.85 
(800 bennen)
Noordzee : 0.215 
Kanaal : 0.155 
Oost ; 0.214 
W e^t : 0.128; 0.223
W itte  Bank : 0.228; 0.115; 0.279; 0.109; 
0.218; Z.428; 0.269 

D INSDAG 6 FE B R U A R I 1951 :
IJsland : 0.293 (1100 bennen ); 0.85 (800 
bennen)
Noordzee : 0.315 
Kanaal : 0.332 
W est : 0.340 ; 0.256; 0.312 
W itte  Bank : 0.102; Z.530; 0.198; 0.244; 
0.326; 0.135 

DINSDAG OF W OENSDAG :
IJsland : 0.335 (600 bennen)

W OENSDAG 7 FE B R U A R I 1951 :
Noordzee : 0.231; 0.250 
Kanaal : 0.280 
W est : 0.337; 0.339; 0.196 
W itte  Bank : 0.291; 0.121; 0.225; 0.286; 
0.254; 0.122; 0.222; 0.193; 0.266 
Vaartuigen welke uitgevaren zijn  en, behou

dens onvoorziene omstandigheden in de loop 
dezer week kunnen markten te Oostende : 

Van 240 tot 349 PK  : 20-1 0.331 —  Van 180 
tot 230 PK  : 17-1 0.290, 19-1 0.183; 23-1 0.127 
—  Van 120 lo t 179 PK : 24-1 0.152, 0.7, 0.33

S P R O T A A N V O E R

W O ENSD AG  31 JAN U AR I 1951 :
Aanvoer : 3600 bennen. Geen grote këus 

(wat fijn e  vis, rogvis, gutvis eii ronde v is ).  
IJslandse v is : 860 bennen. Zeer grote belang
stelling. Tong lichtjes gestegen. R og  en k leine 
vis gedaald. Hogere prijzen  voor ronde vis. 
IJslandse vis s tijg t eveneens. M iddelm atige be
sommingen.

Datum
26
27
30
31

JAN UARI
Aantal kgr. Vangsten Fr.

6.177 l l 20.561,95
13,420 13 33-298,—
10.37.% 3 34.bï 1,23

451 4 1.068,10

0.341 W est 12.108 71.889
0.236 IJsland 28.637 292.030
0.295 W itte  Bank 6.587 74.875 Dat
0.210 Kanaal 10.348 85.910 25
0.290 Kanaal 7.913 48.250 27
0.66 W itte  Bank 6.076 84.495 29
0.330 W est 8.215 50.790 30
0.192 W est 6.370 39.420 31
0.242 Kanaal 16.023 149.17«
0.285 IJsland1 14.345 152.310
0.173 W itte  Bank 5.679 76.650
0.268 W itte  Bank 9.774 106.572 Bat,
15.605 Oost 4.280 31.480
Z.756 Oost 7.529 51.820 26
Z.,519 Oost 3:655 27.470 27
Z.418 Oost 5.822 54.410 31
0.281 W itte  Bank 6.131 69.590
0.305 Moray Firth 14.576 170.540
0.7 W est 4.039 37.440
0.152 W est 3.984 35.470

Kgr.

147
85

107

VISAANVOER

J A N U A R I 
Aantal kgr.
3.692 

573 
20.251 
4.013 

20.165

GARNAALAANVOER
JA N U A R I 

Min.-Max. Fr. Vangst. Gem. Gem. 
p rijs  p rijs  kgr.

Vangsten Fr.
6 35.340
1 4.468

10 135.200
3 18.968
6 93.411

17-27
29-
23-32

3.396
2.465
3.128

23,42
29,00
29,23

36
85
53

H UIS

Raph.Huysseune
J m p a ^ t  -  £ c c p a > i t

V i s  -  G a r n a a l

- Specialiteit gepelde garnaal - 

H. R. O. 215

ZOEKLICHTJES
—  G EVRAAGD : Handige H AR IN G F ILE E R - 
DERS. Thuiswerk. H aring w ordt gebracht en 
afgehaald. B ij voorkeur om geving Antwerpen. 
Schrijven, met opgave van verlangd loon (per 
h aring), bureel blad. (659)

TE KOOP

—  Te koop : 100 H A R IN G V A TE N  voor 50 kg. 
haring. Tel. Antw . 459199. (658)

MOTOREN

—  TE  KO O P : Scheepsmotor Deutz, 2 cyl. 
met spoelpompen, 70 H P in nieuwe staat.

W erkhuizen FL. KETELS, Patrijsstraat, 10, 
Gent. (638)

HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN

—  TE KO O P : P rach tig  vaartu ig gebouwd 
in 1942 op de w e r f L oy  te Oostende, voorzien  
van een nieuwe m otor GM van 1950 nog staan
de onder garantie. Br. Ton  14. V o lled ige  uit 
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 
PK  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 1912, w e rf H. Deweert, inotor ABC 
van 80 P K  va n!942. P r ijs  400.000 fr . V oo r
waarden bur. blad nr 3. (3)
—  Houten m otorvissersvaartuig van 1928. BT 
24, gans vernieuwd met m otor Skoda 70 PK  
van 1946. P rijs  : 400.000 fr. Voorw . bur. blad 
nr 4 (4)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1942. 
BT IS, m otor ABC 80 PK  van 1942. Voorw. 
bureel blad nr 7. P r ijs  : 300.000 lr. (7)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1942. 
BT  18, m otor A W A  60 P K  van 1942. P r ijs  : 
250.000 fr. Goede voorw . Schrijven bur. blad 
nr. 8. (8)
—  Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1941 
w erf Crabeels. B T  11, m otor 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 
10. (10)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1945, 
B T  14, w erf J. P rovoost, voorzien  van een m o
to r Moes van 40 PK  van 1945. P rijs  : 100.000 
fr . Voorw . bur. blad nr 11. (11)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1943. 
W e r f  Vinck te Boom. BT  20. M otor ABC van 80 
P K  van 1943. P rijs  350.000 fr. Voorw . bur. blad 
nr 13. (13)
—  Houten vissersvaartu ig gebouwd in 1943 
op w erf H illebrandt te Oostende. B T  20. M otor 
Deutz 40 PK  van 1934. P r ijs  : 200.000 fr. 
Voorw. bur. blad nr 14 (14)
— Houten vissersvaartu ig, zeer sterk ge
bouwd in 1931 te Brugge. BT 83. M otor Bcnz 
van 200 P K  van 1931. P r ijs  : 1.800.000 fr. 
Voorw. bureel blad nr 16. (16)

Z E E B R U G G E
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Verstraete Mia, Baron De- 
maerel. ; Casier Johan, Kon ing Leopold 
I I I  laan; Bultinck Richard, Westhinder- 
straat. Y

ZEEDIJK WEST

Tijdens de zomermaanden hebben we 
de Zeebrugse badgasten dikwijls horen 
sakkeren over de slechte toestand van 
de zeedijk westkant, die to t op heden nog 
steeds uitgebroken ligt. Naar we verne
men zal deze kant van de zeedijk nog dit 
jaar opnieuw degelijk  geplaveid worden. 
Alles op ziin  tijd  en liever laat dan nooit, 
zeggen w ijze mensen. Y

UITSLAG KAARTING
Zondag vond in het Ship Hotel bij Au

gust Vandenberghe een kaarting plaats 
van «N a  TaaK Verm aak». Ziehier de uit
slag: 1) Tanghe L. en Van Puyvelde E.; 
2) Calier F. en De Jaegher G.; 3) Gheyie 
J. tn  Verhaeghe A.; 4) Hostens J. en Van 
Waes Edm.; 5) Cattoor Paula en Clem- 
mens C.

Te dezer gelegenheid werd er een acht- 
tiender getoond door Hostens Jozef, van 
pieken aas. Medespelers waren Vermeu
len Paula, Clerrlmens Cyriel en Edmond 
Van Waes. Y

HAVENBEDRIJVIGHEID

Tijdens de voorbije week zijn  langs
heen de havendam in totaal 12 schepen 
komen aanleggen. H ieronder bevonden 
zich 9 bunkers, 1 m et springstoffen  en 2 
die binnenliepen om achter de haven
dam te schuilen wegens het slechte we
der. Voor w at de nationalite it betreft 
hadden we: 1 Griek, 1 Deen, 1 Engels
man, 1 Nederlander, 3 Noren, 2 Yougo- 
slaven. 1 Zweed en 1 Belg.

De overvaart tussen Harw ich en Zee
brugge werd door 5 Ferry-boten verze
kerd.

Twee Hollanders voeren de zeesluis 
door op weg naar Brugge. Het waren de 
«A rbo» m et een lading b likafval voor de 
Onttinningsfabriek en de «Andara » met 
graan voor Brugge. Y

heeft, en dat hij n iet langer wordt dan 
40 cm. Dat men soms uit winstbe;ag de 
grootste w ijtingen  als schelvis probeert 
aan de man te brengen.

Dat de «K okeolu it» een eremiet-krab is 
die gewoonlijk de schelp van een wulk 
o f «w u llok» bewoont, die ze eerst dan 
binnendringt, na de wullok ze lf opgege
ten te hebben.

D at de «ko lle » een handlijn  van 30 à 
40 vaam  lengte is, waarmee men kabel
jauw vangt en dat door een stuk lood 
naar om laag gehouden wordt.

Dat een «ke lle » een diepte is tussen 
twee zandbanken waar bij laag tij het 
water b lijft  staan.

Dat een «kuilm an» de matroos is, die 
de beladen kuil van de korre opent, wan
neer het net m et de vangst op dek is 
gehaald.

Dat de «lo e fz ijd e » o f w indziide het te
genovergestelde is van «lijz ijd e ». Y

ONGEVALLEN IN DE VISSERIJ

De netten van de Z.620 «Madeleine Lu
cienne» van Louis Stockx werden ver
nield door de 0.26 «Cesarine» van Maer- 
tens Julien.

Tengevolge het stoten op een onder wa
ter zittend voorwerp brak een blad van 
de schroef van de Z.475 «Annie», reder 
P ierre De Meester. Y

POST VAN BINNENLOODS

Door het plotse overlijden  van dhr Van 
Wynsberghe enkele tijd  geleden was de 
plaats van rivierloods vrijgekomen. Deze 
wordt thans voqrlopig waargenomen door 
Louis W illemkens van Zeebrugge. Y

WANNEER WORDT DE Z.463 
GEDOOPT?

SPREEKDAG

Morgen Zaterdag zal dhr Vandenber
ghe P. ter vism ijn van Zeebrugge zetelen 
om de vissers welke hem wensen te spre
ken te ontvangen, tussen 14.30 u. en 
15.30 uur.

WORDT ER NUTTELOOS WERK  
VERRICHT?

Telefoon

(29)

^bureeS : 

m agaaijn

34006
84141

84142

DONDERDAG 
. Geen

1 FE B R U A R I 1951 
aanvoer.

Kgr. Fr. Min.T Vang. Gern
Max. pr. p riis

73 2.628 36- 1 36
218 6.250 24-33 3 28
Januari
341 10.247 7

Dat.

30
31

AANVOER EN

Zaterdag 27 Jan. 
Maandag 23 Jan. 
Dinsdag 30 Jan. 
W oensdag 31 Jan. 

Totaal

GARNAALAANVOER
JANUARI

Dat.
27
29

OPBRENGST PER DAG
K gr. Fr.

25.673 360.765
254.196 2.507.335-
236.684 1.951.036.
182.091 1.710.572;
698.644 6.529.708

T)atum
27
29
30
31

1

Blankenberge
VISAANVOER

JAN U AR I 
Aantal kgr. Vangsten Fr. 

5ü3 1 4.125
2.634 > 2 19.440

Zeebrugge
VISAANVOER

JA N U A R I
Kgr. Vangsten Fr.

20.520 6 150.990
53.430 17 472.770
«3.700 15 494,650
47.980 12 362.460 

FE B R U AR I
7.500 3 60.860

MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
Tongen, g ro le

* :v * .
bloktongen 
schone kleine 
kléine 

Tarbot grote 
m iddenslag 
kleine 

Griet
middenslag 
kleine 

Schol
grote  iek 
kleine iek 
iek 3e slag 
platjes 

Schelvis grote 
middenslàg 
kleine • - 

Heek, g ro le  
m iddenslag 
kleine 

Rog
Rode poon 
Grauwe poon 
Kabeljauw  
Gullen >« ï  
Hozemondham mc 
W ijt in g  f  
Schar V.»
Steenschol 
Zeebaai 
Hondshaai 
Arend (Pidi£rma$ 
Makreel
Horsmakre<*l **"'>* *  
Rode knorhaan 
K eilrog  
Zeekreeft 
Schaat 
Zeebaars 
Lom
jiongeraal 
L*ng
Schartong 
V o lle  hariivsM <
1.11e harin’g * v 
Ilaringshaai 
Steenholk 
H eilbot
K oo lv is  "  , ^  
Steur-, ■ •
Zeew o lf 
Pollak  
Zonnevis 
K on in g » vis

26-1

r.ct ■*

271 29-1 30-1 31-1
26,40-30,— ''5,80-28,20 21,80-23,40 22,----23,80
25,80-27,80 Ï  ,80-25,50 20,60-22,—  21,60-24,—
23,60-26,60 !2 ,--24 ,— 20,20-22,40 21,80-26,40
22,80-24,60 !2,----24,— 19,40-21,60 22,80-26,80
20,60-21,40 16,40-20,40 13,60-17,20 18,----21,40
31,----39,50 28,- —33,— 28,----33,— 28,50-34,—
19,----25,— 14,: 0-24,— 14,----25,— 19,----26,—
12,60-13,— 11,— -12,8» 9,70-11,80 12,----12,40

7,40- 8,60 4,60- 7,— 3,80- 5,60 4,20- 8,50
16,----16,60 10,4015,20 6,----13,40 7,40-12,60
15,40-16,20 10,— 15,20 6,80-11,80 7,40-13,40
12,50-13,60 7,60-11,80 4,40- 7,20 4,----11,80
2,40- 4,— 1,30- 3,20 1,10- 2,40 1,10- 2,80

------ 15,— 14,—

---- 13,—

7,20-11,— 5,60-11,40 5,40-11,— 4,60- 8,40

5,80 3,60- 5,—
10,----12,— 10,60-14,— 11,80-15,40 13,60-18,—
8,50-10,30 6,60-11,60 6,----12,80 8,— -11,—

21,— 18,----25,— 9,----23,40
3,60- 4,201 2,----5,20 1,30- 3,60 1,60- 4,20

2,60 1,30-10,50 1,10- 5,50 1,10- 3,80
10 — 5,60-20,— 9,60-19,40

8,50 7,----10,50 9,30-11,— 9,30-11,—
8,— 7,70- 8,70 8,50-11,— 9,30-10,—

28,— 25,— 26,----28,50

7,20-13,70 8,60-12,80 4,----10,80
9.80-14,— 8 ,-1 4 ,8 0 7,----12,20

9,----14,80 9,50-13,80

6,----8,— 7,50- 8,— 6,80- 9,60
7,60- 9,40 7,----9,— 7 ,-1 0 .—

1-2

Yisprijzen te Geni
Per kgr. :

ZATERDAG  20 JA N U A R I 1951 :
Garnaal 56; gepeld 200-225 fr.

M AANDAG 22 JA N U A R I 1951 :
Garnaal 64; gepeld 200-225 fr.

DINSDG 23 JAN U AR I 1951 ;
Garnaal 64; gepeld 200-225 fr. 

W OENSDAG 24 JA N U A R I 1951 :
Garnaal 50-64; gepeld 200-225 fr. 

DONDERDAG 25 JAN U AR I 1951 :
Garnaal 60; gepeld 200-225 fr.

VR IJDAG  26 JAN U AR I 1951 :
Tongen grote 45; tongen (3 in 1 kgr.) 40; 

uitgesneden griet 55; grote iek 22-25; u itge
sneden schelvis 35; rog 16-18; uitgesneden ka
beljauw 35-40; w ijt in g  12; gepelde hondshaai 
30; stokvis 22-25; gerookte zalm  200-220; ge 
rookte paling 125-150; gerookte sprot in re
pen 70; garnalen 60; verse paling 60; gerook
te sprot 36-40; ingelegde rog 30; forellen  65- 
70; vers ekreeften  210; gekookte kreeften  
220; gerookte ton ijn  90 f r  per kgr.

P er stuk :
Gestoomde haring 3,50; zalm haring 3; in 

gelegde haring 3; pekelharing 2,50; kippers 
(2) 6; droge haringfilets  5-6; gebakken schar
tong 7,5-10-12,50-15 fr.

Per dozijn  :
Oesters : 45-55-65-75 fr.

STALEN VISSERSVAARTUIGEN

—  TE KOOP : Stalen vissersvaartuig, ge
bouwd in 1943 en voorzien  van een m otor Ca 
reis van 350 PK  van 1948 met volled ige uit 
rusting. P rijs  4 m illioen frank. Schrijven bur. 
blad nr 23. (23)
—  Twee stalen vissersvaartuigen, vo lled ig  
uitgerust, gebouwd in 1931, van 135 BT, 
voorzien  van een m otor Deutz van 240 PK 
van 1931 tegen zeer goede voorwaarden. Schrij
ven bureel blad nr 17. (17)
—  Stalen vissersvaartug gebouwd in 1948, BT 
156, voorzien  van een m otor Carels van 300 
PK  van 1949. Voorw . bur. blad nr 18. (18)
—  Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1935 
BT 125, voorzien  van een m otor Deutz van 240 
PK. Voorw . bur. blad nr 19. (19)
—  Stalen vissersvaartuig met volled ige  uit
rusting. Gebouwd in 1936. B T  115. M otor Ca
rels 250 PK  van 1936. Voorw. bureel blad nr 
21. (21)

iedereen 
maskert 
te Heist

op Dinsdag 6 Februari
Grote

Carnauaistoei
om 1930

Speciale treinen en trams. (641)

Onlangs werden in de om geving der 
schuilhaven grote- kamions rijsthout aan
gevoerd en men is thans bezig hiervan 
een gevlochten vlot te maken dat moet 
dienen voor de verlenging van het 
Strandhoofd Nr 10 te Knokke. Met de 
verlenging van dit strandhoofd beoogt 
men een kentering te brengen in de ont
stane strom ing veroorzaakt door de Ap- 
pelzak, die; men oorspronkelijk ook wou 
opvullen, door het neerlaten van grote 
brokken beton. D it laatste zou men 
slechts ten uitvoer brengen, indien er 
met de verlenging van het strandhoofd 
Nr 10 resultaat geboekt wordt. Maar w at 
hebben de lange strandhoofden van onze 
Oostkust tot nu toe bewezen? Raadpleeg 
maar onze vissers over wat zii van lange 
strandhoofden denken. Volgens hen zijn 
die gedeeltelijk de schuld van de ont- 
zanding der Oostkust. Lange strandhoof
den hebben een enorme aantrekkings
kracht, die bij de uitva! onverm ijdelijk  
een woeling veroorzaken. Ze zijn  de 
schuld van de verdw ijn ing van de zoge
zegde «Onderbank», de voedster van ons 
strand. Onze vissers zijn  voorstanders 
van korte strandhoofden, die vroeger aan 
de laag waterlijn  eindigden. Over stroom- 
laag water kon men er gem akkelijk om
heen wandelen. Sedert de lange strand
hoofden is het zand meer en meer van 
ons strand verdwenen. We vragen ons 
a f o f de verlenging van het strandhoofd 
N r 10 te Knokke niet helemaal het te
genovergesteld e ffek t zal hebben dan wat 
men beoogt, ttz het ontzandingsprobleem 
van onze Oostkust nog meer in de hand 
werken. Y

WIST U HET?
Dat een «weerkuil» een beurs is aan de 

binnenzijde van het net bevestigd, die 
belet de vis weer uit het net te zwemmen.

Dat de gewone «w ijt in g » on een schel
vis gelijk t m et dat verschil dat hii geen 
zwarte vlek aan weerszijden van ziin  rug

Deze vraag horen we in de laatste tijd 
nogal dikwijls stellen te Zeebrugge. De 
Z.463 «M arcel Yvonne», die in de maand 
November van de Scheepswerf van Leon 
De Graeve van stapel liep, ligt sedert
dien langsheen een der steigers van de 
schuilhaven te wiegelen, ’t Is een sierlijk 
schip, dat koortsig wacht om zee te kun
nen kiezen. Aan boord wordt nog ge
werkt, de laatste hand wordt eraan ge
legd. Het schip had reeds lang in de 
vaart moeten zijn. Nu is het de tijd voor 
de reders om het grote geld te verdienen, 
want straks is het voorjaar daar en dan 
gaan de meeste visvangers voor herstel
ling op de schuurbank. Het vaartuig is 
zo goed als af, er ontbreekt nog slechts 
een stuk voor de motor en dit laat op 
zich wachten. Zonder dit stuk kan de 
motor n iet gemonteerd worden en vast
gezet en kan het schip onmogelijk in de 
vaart komen. En zodoende ls er op dit 
ogenblik nog geen sprake om deze nieuwe 
eenheid, waarvan dhr Robert Vantorre 
de eigenaar is, te dopen. We hopen in 
ieder geval dat het voor binnenkort zal 
zijn. Y

INHULDIGING DER ZEEBRUGSE 
HAVEN OP 12 AUGUSTUS A.S.

De heropbouw van de door de laatste 
oorlog fe l geteisterde haveninstellingen 
te Zeebrugge nadert zijn  einde. In het 
lopend jaar zal Zeebrugge het toneel van 
een grote reeks’ plechtigheden ziin. die 
zullen samengaan met de inhuldiging ter 
gelegenheid der algehele herstelling der 
haveninrichtingen. Deze inhuldiging zal, 
volgens we van bevoegde bron vernemen, 
plaats hebben op Zondag 12 Augustus, 
aanstaande.

Tegelijkertijd  zullen diverse 
heden gehouden worden, die 
12 Augustus zullen doorgaan, 
programma nog niet helemaal uitgewerkt 
is en door de Maatschappij der Brugse 
Zeevaartinstellingen op touw gezet wordt, 
w illen we de gebeurtenissen nu nog niet 
vooruitlopen. W e kunnen onze lezers ech
ter nu al verklappen dat het iets enigs 
wordt. Personaliteiten uit binnen- en bui
tenland zullen er tegenwoordig ziin. Men 
verhoopt op het programma een grote 
R allye van yachtschepen te organiseren, 
de havendam  feëriek te verlichten en de 
ganse vissersvloot van Zeebrugge ’s 
avonds te laten uitvaren. Hieraan zouden 
ta lrijke premies verbonden ziin. De ver
schillende firm a ’s, die direkt en indirekt 
in de heropbouw van de Zeebrugse haven
instellingen betrokken zijn geweest, zul
len op deze feestelijkheden tegenwoordig 
zijn. Het volledig programma voor deze 
inhuldiging zal slechts toekomende 
maand in zijn  geheel uitgewerkt worden 
en zullen we onze lezers hierover ten 
gepasten tijde inlichten. Y

feestelijk- 
op 11 en 
Daar het

Veranderingen in de Visserijvloof 
Oostende

S)e mattüipxijzen ie 3la*dj&

14,-10 13,20

7.70

-;-»v .

2,—  3,20 
23,— 31,—  
6,60- 7,40

7,80-10,20 
15,----17,—

0,90- 1,50

8,----9,—

8,— 9,20-11,20 
10,— 18,—

W EiïK  VAN 18 TO T 24 JANUARE! 1951
BESCHIKBAAR: 1.530.100 kgr tegen 

1.214.750 kgr vorige week. Hogere aan
voer dan vorige week. Levendige verkoop. 
Neiging tot prijsdaling komt tot uiting, 
vooral tijdens de laatste dagen van de 
week.

Zeevis: 1.328.200 kgr tegen 1,101.200 kgr 
vorige week.

Zoetwater: 15.250 kgr teç. 8.450 kgr.
Mosselen en schaaldieren: 150.100 kgr 

tegen 103.350 kgr.
Wulk: 550 kgr tegen 1.050 kgr.

MARKT VAN VRIJDAG 26 JAN, 1951
Levendige majrkt. Bevredigende aan

voer, bereikt 314 ton tegen 303 donderdag 
en 248 ton vorige vriidag. De prijzen 
gaan in stijgende lijn. Vooral bij w ijting  
is d it aan te stippen, daar w iiting vo
rige dagen verkocht werd onder de waar
de. Toch is voor verschillende andere 
soorten een verdere priisdaling te mer
ken.

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

ST IJG IN G  VOOR: liinmakreel, vlas- 
w ijting, w iiting, knorhaan, robaard.

D ALIN G  VOOR: zeepalinç, haring, 
tongschar, schar, rogvleugels.

AANVOER
Per schip 314 ton: Grossisten 16 ton.
De aanvoer der schepen gebeurde als 

volgt: per spoor:

AANVOER VAN DONDERDAG 25 JAN.

ZEEVIS : 
ZOETW ATER: 
MOSSELEN EN 
SCHAALDIEREN:

Totaal :

P R IG O ’S: 
kgr zeevis.

288.150 kgr 
1.400 kgr

14.300 kgr 

303.850 kgr

86.400 kgr, waarvan 33.500

INVOER: 30.500 kgr waarvan

MAAND JANUARI 1951

VERANDERING  E IG ENAAR :
B.628 «V ictor-M arguerite» : Eigendom 

geworden van Serie Frans, St. Pieter- 
str. 1, Oostende op 5-1-1951.

0.3 «M ilic ien t D. Leach »: Eigend. ge
worden van Joseph Verbeke-Rau, Peter- 
seliestr. 100, Brugge en Joseph Binns, 
Whitehead, 10, Harrington Road, Brigh
ton (Sussex) England, op 5 Januari 1951.

0.239 «M ère d ’Espérance»: Eigendom 
geworden op 9-1-1951 van Lebluy Pieter, 
de Smet de Nayerlaan, 80, Oostende.

0.320 «Noordende I I I » ,  0.319 «Noord- 
ende I I » ,  0.311 «V ictor B ille t»: Overge
dragen op 20-1-1951 aan Société de Pêche 
M aritim e du Congo, Kernstr., 45, Brus
sel.

0.170 «R ocka ll»: Eigendom geworden 
voor erfenis op 29-1-1951 van Mevr. Wed. 
Maurits Calcoen. geb. Haelewyck Justina, 
Cecilia en Kinderen, Calcoen Georges, 
Basil, Louis, Calcoen Louis, Maurits.

VERANDERING EIGEN. EN NAAM  : 
0.227 «M arcel»: Eigendom geworden van 
Decrop Louis, Nd. Edestr., 9, Oostende.

Degraeuwe Noëla, Wed. J. Vieren, Hofstr. 
2A, Oostende op 29 Januari 1951.

VERAND ERING  ADRES EIGENAAR : 
0.754 «Irén a » : V igne Jozef, Leffingstr., 
249, Oostende,

0.125 «François-Hélène»: De Broek 
Frans, Kaaistr., 29, Oostende.

0.6 «St. H elena»: Deschagt François, 
Zuidstr. 6, Oostende.

0.200 «Jonge Jan»: Troost Jan, Drift- 
weg, Bredene aan-Zee.

Zeebrugge
MAAND JANUARI 1951

Vaartuigen komende uit de vreemde 
welke opnieuw de visserij uitoefenen : 

Erratum in o ffic ië le liist der Belgische 
vissersvaartuigen: blz. 54 Vlietinck Vic
tor Z.537, IJzerstraat, 31, Heist. 

Veranderingen van eigenaar:
Z.447 «Lydie-Suzanne». Mede-cigenaar 

geworden op 15-1-51. W elvaert Joseph. 
Evendijk-Oost, 22, Zeebrugge.

D e fin itie f geschrapt:
Z.713 «Carnot», Eigenaar: Mevr. Char

les M. M allefeydt. Geschrapt uit de vis
serij op 9-.1-51.

zeevis: 
zoetwater : 
mosselen: 
schaald.: 
garnaal:

21.550
1.650
6.500

100
700

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

PRIJZEN INGEVOERDE VIS

Noord: 
West-Batignolles : 
West-Vaugirard: 
Zuid-West: 
per baan :

Totaal:

82
10
70
22

130

ton
ton
ton
ton
ton

314 ton

Brasem — 100 —

Snoek 250 350 300
Kabeljauw 60 160 , 120
Garnaal 250 300 275
Bevr. Visfilets 100 190 150
Voorn 50 70 60
Haring 60 100 80
K ree ft 800 900 850
Zeezalm 50 100 70
Vlaow ijting 140 160 150
Bevr. Zeeduivel 200 300 250
Deense Mosselen 14 26 20
Baars — 100 —

Snoekbaars 150 270 230
Verse Zalm 400 700 500
Bevr. Zalm 400 800 600
Tong 250 400 280
Gekw. Forel 300 420 350
Zalm forel 400 500 450

Wijzigingen aangebrachi in de kaders van hei 
Besiuur van hei Zeewezen en Zeevaarionderwijs
In  het Staatsb’ ad van 29-30 Januari 

1951 verscheen het volgend bericht: 
Gelet op artiliel 66. tweede lid, van de 

Grondwet :
Gelet op het besluit van de Regent 

van 5 September 1946, houdende vast
stelling van het organiek kader en van 
de weddeschalen van het personeel van 
het 'M hïisterje van Verkeerswezen, en 
meer in het bijzonder van het Bestuur 
van het Zeewezen, en op de daaropvol
gende besluiten, die het gewijzigd heb
ben o f aangevuld;

Gelet op het besluit van de Regent van 
3 Mei 1948, houdende oprichting van een 
Rijksvisserijschool te Heist-aan-Zee;

G elet ö d  het besluit van de Regent v. 
21 Juni 1949 houdende geldeliik statuut 
van het personeel der rijksbesturen, in
zonderheid op artikel 1 gew ijzigd bij het

besluit van de Regent van 2 Juni 195C : 
Gelet op het eensluidend advies van de 

Eerste-Minister van 29 April 1950: en 
van 12 December 1950;

Gelet op het advies van de Raad van 
State;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Verkeerswezen,

W ij hebben besloten en W ii besluiten: 
Artikel 1. In  de tabel voorkomend in 

artkel 1 van het besluit van de Regent 
van 5 September 1946 wordt het kader 
aangesteld voor de zeevisseriidienst on
der de rubriek «Bestuur van het Zeewe
zen», als volgt aangevuld :
Almoezenier 1. 90.480 fr.

Art. 2. Deze almoezenier is namelijk be
last met de leergang in de godsdierfst 
aan de zeevaartschool te Oostende en 
aan de Rijksvisserijschool te Heist.



HET NIEUW VISSERIJBLAD
Vrijdag, 2 Februari 1951

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

V ISS ER IJN IEU W S  UIT FRA N KR IJK
FRANS W ALVISVAARDER NAAR DE 

KUSTEN VAN PERU
In de volgende walviskam pagne zal het 

Franse fabriekschip «Anglo-Norse» zich 
richten naar de kusten van Peru. Het 
schip zal vergezeld zijn  door acht jagers, 
die vooral potvis zullen vangen.

De huidige waarde van de olie van pot
vis bedraagt 65 à 70.000 fr. de ton.

De «Anglo-Norse» lig t momenteel te 
Kiel om aldaar herstellinge.. te laten on
dergaan en de jagers, die dit schip moe
ten vergezellen, liggen in Noorwegen.

Melden w ij nog dat de «Anglo-Norse» 
reeds drie potviskampagnes had gedaan, 
vooraleer aan Frankrijk  te worden ver
kocht.

DE FRANSE HOOGZEEVISSERIJ IN 
1950

Thans worden de cijfers bekend ge
maakt over de productie der Franse vis- 
serijvloot. In  totaal werden 51.000 ton 
ronde vis aangebracht door de 30 hoog- 
zeetreilers. D it is m erkelijk lager dan in 
het voorgaande jaar.

Buiten de havens van Bordeaux, Fé
camp en St. Malo zijn  er geen gespecia
liseerde havens voor de kabeljauwvisserij. 
In deze drie havens werden respectieve
lijk binnengebracht 16.425, 19.070 en 4.810 
ton.

MARINESCHOOL TE LE HAVRE
De M inister van de Marine heeft be

sloten de enige school voor de Koop
vaardij te Le H avre te laten optrekken. 
Hierdoor h ee ft de m inister een eerste 
stap geplaatst op het gebied van hervor
ming van het m aritiem e onderwijs.

EERSTE PROEF MET 
OPZOEKIN tSTOESTEL NAAR 

VISSCHOLEN
De eerste proeven m et een nieuw soort 

opzoekingstoestel naar de ligg ing van 
visscholen werd gedaan aan boord van 
het vissersvaartuig «K leb er» van het ha
vengebied van Duinkerke.

Deze proef heeft bevredigende resulta
ten opgeleverd. D it toestel laat met ze
kerheid toe de plaats te kennen, waar 
zich ta lrijke visscholen bevinden. Het 
nutteloos vissen zou op deze w ijze verm e
den worden, daar de netten niet moeten 
uitgeworpen worden wanneer het toestel 
geen aanduidingen geeft. Het laat tevens 
toe aan hen, die m et drijfnetten  vissen, 
hun netten op gepaste hoogte te houden, 
en vervolgens geeft het de toelaatbaar
heid tot het vissen op.

NOG EEN GROTER SCHIP TE 
DUINKERKE

Pas hebben w ij gemeld dat enkele tijd  
geleden het grootste schip sedert 1939 
te Duinkerke is aangekomen o f thans 
wordt bericht dat binnenkort nog een 
groter vaartu ig zal aankomen. Het be
treft hier de «M elbourne-Star» van de 
Australische lijnen. Het schip meet 174 
m. en heeft een tonnem aat van. 13.176 T.

PROEFVAART VAN DE REDDING
BOOT VAN KALES

De reddingsboot «M aréchal Foch» heeft 
te Kales een proefvaart gedaan om de 
capaciteiten van de motor na te gaan. 
Vervolgens heeft deze boot haar trad i
tionele u itvaart gedaan met aan boord, 
benevens de bemanning, ook leden van 
het reddingscomité.

WELDRA EEN W EZENHUIS VOOR 
KINDEREN VAN OVERLEDEN  

VISSERS
Stappen worden gedaan om te Bou

logne een wezenhuis voor kinderen van 
overleden vissers te laten bouwen. Vóór 
de oorlog bestond er inderdaad een kleine 
inrichting, die zich m et deze wezen b ij
zonder bezig hield. Het gebouw, waar de 
kinderen ondergebracht werden, is in het 
oorlogsgeweld vernield.

Het Comité tot oprichting van een 
nieuw wezenhuis hee ft to t doel de kinde
ren var* het 8ste jaar a f op te nemen en 
deze te onderwijzen in een m aritiem e 
geest.

In  dit Wezenhuis zouden alle, kinderen 
van overleden Franse vissers kunnen op
genomen worden.

TOELAGE VAN 12.000 FR. PER 
ZEEDAG CEVRAAGD VOOR DE 
OPLIGGENDE KOLENBRANDERS 

VAN BOULOCNE
Het syndikaat der Zeelieden van Bou

logne heeft tot de M inister van K oop
vaardij en Zeevisserij een verzoekschrift 
gericht, waarin gevraagd wordt een toe
lage te bekomen van 12000 fr. per vaart
dag voor iedere kolenbrander, die een 
lengtemaat heeft van m inder dan 42 m.

Deze toelage zou gedeeltelijk  het ver
lies compenseren, dat deze vaartu igen on
dergaan door toepassing van het besluit, 
waarbij de toelage van 1000 fr. per ton 
gestookte kolen aan de reders van deze 
vaartuigen n iet meer wordt verleend.

De m inister heeft h ierover nog niet 
zijn advies verstrekt.

GROOT VISSERSFEEST TE FECAMP
Op 4 Februari a.s. zal te Fécamp een 

groot vissersfeest plaats hebben onder 
het Ere-Voorzitterschap van M inister De- 
ferre. Verschillende feestelijkheden staan 
op het programma, dat slechts op Maan
dag zal a fgew erkt worden.

VISSERSVAARTUIC IN HOLLAND  
GEBOUWD, TE FECAMP 

AANGEKOMEN
De tre iler «Bois Rosé» van  de rederij 

«Les Pêcheries de Fécam p» is alhier aan
gekomen. Deze nieuwe eenheid heeft de 
volgende karakteristieken: lengte 73,40 
m., breedte 11,75 m „ sterkte van de mo
tor 1.100 PK., ruim te capaciteit 1.100 T.

MINIMUMPRIJS VOOR MAKREEL 
GEVRAAGD DOOR VISSERS VAN  

DOUARNENEZ
Op een vergadering gehouden te Dou- 

arnenez heeft een afgevaardigde van het 
Syndikaat der Zeelieden-vissërs een voor
stel ingediend, er toe strekkende dat voor 
het komende makreelseizoen een m ini
mumprijs zou moeten vastgesteld worden 
voor de verkoop van deze vis aan de kon- 
servenfabrieken. Deze prijs zou 55 fr. per 
kgr bedragen.

In  het interprofessionneel Comité voor 
de M akreel te Parijs werd dit voorstel be
sproken. D it Comité kwam bijeen op het 
einde van vorige maand.

THEE-UURTJE VOOR VISSERS 
OUDER DAN 70 JAAR

Te Concarneau werd door een plaatse
lijke veren iging een klein feest op touw 
gezet voor alle vissers en eventueel hun 
rechthebbenden, van meer dan 70 jaar. 
Ook weduwen van vissers werden op dit 
sam enzijn uitgenodigd. Na enkele toe
spraken en een uiteenzetting over de hui
dige pensioenregeling door de Secretaris, 
werden aan de oudjes ko ffie  en sand
wiches gepresenteerd.

MIJN GESIGNALEERD
Tengevolge van de geweldige stormen 

werd een m ijn  op het strand van M ar
seille geworpen. M aatregelen werden ge
nomen om het projectiel onschadelijk te 
maken. Enkele dagen voordien werd de 
positie van deze m ijn  opgegeven door een 
vissersvaartuig van Marseille. Toen werd 
de ligg ing van deze m ijn  n iet meer te
ruggevonden, wanneer een M ijnenveger 
van de Marine naar zee ging om het tuig 
op te vissen.

DE BERGING VAN HET GRIEKSE 
VAARTUIG  «ARiON» VERGT EEN 

SLACHTOFFER
W ij meldden dat het Griekse vaartuig 

in  dramatische omstandigheden is ge
zonken. Thans is men bezig aan de ber
gingswerken van genoemd vaartuig. P ro
fiterend van de lage zee waren verschei
dene zeelieden op het vaartu ig werkzaam, 
toen plots een storm opstak. V ier vis
sers hadden n iet m eer de tijd  om aan 
boord van een ander vaartu ig te gera
ken en werden in het w ater geworpen. 
Drie konden gered worden, terw ijl één 
in de golven verdween.

GEEN SARDIENEN MEER IN DE 
W ATEREN VAN AGADIR

Sedert enkele weken zijn  de konser- 
venfabrieken van Agadir verplicht hun 
productie van konserven geleidelijk  te 
verm inderen. Inderdaad werd vastge
steld dat de haven van Agadir voorlopig 
n iet m eer m et sardienen kon toevoorraad 
worden. De sardienenscholen ziin  te ver 
van de kust en buiten het bereik van de 
vaartuigen, die slechts 1 à 2 dagen in zee 
verblijven.

VERDELING DER STALEN  
VISSERSVAARTUIGEN VAN DE 

FRANSE VLOOT
Haven Stoom- M otor

vaartuigen

MOSSELEN TREKKEN IN PLAATS Boulogne
Dieppe

70
10

44
27

VAN TE VISSEN Fécamp 21 11
De vissers van Croix-de-Vie mogen Le Havre 1 1

mosselen trekken in plaats van te gaan Saint-Malo 9 6
vissen, daar d it laatste niet lonend is. Concarneau __ 2
Deze toelating werd verleend door dhr Di Lorient 19 23
recteur van het havengebied van Croix- La Rochelle 26 26
de-Vie na tussenkomst van de lokale Syn Bordeaux 1 6
dikaten. Aldus werden 140 ton mosselen Arcachon 11 10
geölukt. St. Jean-de-Luz __ 1

De vissers hebben per brief hun dank La Réunion 0 1
betuigd aan dhr Collins voor dit mooie ____
gebaar. T O TA A L  : 168 158

D U I T S L A N D

ENGELAND
DUITSE TREILER IN ABERDEEN

De Duitse treiler Berlin van Bremerha- 
van landde een vangst van 165 T. Noorse 
kustvis te Aberdeen verleden Maandag. 
Het vaartu ig werd gelost en zijn  vis ver
kocht door de plaatselijke agent van een 
grote firm a, welke handelde volgens de 
instructies van zijn  werkgevers. Twee an
dere firm a ’s van Aberdeen hebben vroe
ger vreemde vis verkocht, n iettegen
staande de ban op vreemde landingen. 
Daar de «B erlin » genoeg voorraad mede 
had om zijn  thuishaven terug te berei
ken, werd hij niet gehinderd door de ban 
op ijsleveringen aan vroegere vijandelijke 
vaartuigen.

DE AANVOER IN 1950

De totale aanvoer van w itte vis be
droeg in Groot-Brittannië 882.700.000 kgr 
tegen 1.001.670.000 kgr in 1949. De 
waarde der vis, geland in 1950, bedroeg 
£  35.702.284 tegen £  39.790.255 in 1949. De 
invoer van verse en bevroren vis bedroeg 
ongeveer de h e lft van het vorige jaar. 
Er werd 91.013.500 kgr ingevoerd voor een 
waarde van £  6.035.612. Denemarken en 
IJsland zonden te zamen meer dan
25.000.000 kgr en Noorwegen ongeveer
20.000.000 kgr. De invoer uit IJsland be
droeg een derde van 1949 en de invoer 
van Noorwegen de h e lft van 1949. In  De
cember bedroeg de invoer van IJsland 
1.597.800 kgr en deze uit Denemarken 
713.150 kgr. Er werd insgelijks 748 ton 
vis uit Israël ingevoerd.

SCHEPEN NAAR DE 
« SLACHTBANK »

Volgende stoomvissersvaartuigen uit 
Cuxhaven werden naar Hamburg gesleept 
om er afgebroken te worden:

Van .de rederij «Nordsee»: «Johann 
H inrich», «Steckelhörn», «Sepator West- 
phal» en «Hansa».

Van de «Nordsee», Deutsche Hochsee
fischerei AG : «O tto  K rogm ann», «St. 
Pauli», «Senator Predöh l» en «Zw ickau».

KOTTERBOUW OPGEDREVEN IN DE 
OOSTZONE

Op de «volkseigene» w erf van Berlijn- 
Köpenick werd voor enkele dagen het af
leveren gevierd van de 100° nieuwe vis- 
kotter. Nieuwbouw nr 101 bevindt zich 
reeds op stapel en... is ook al b ijna klaar.

OOSTZONE VOERT DEENSE VIS IN

Daar de eigen vangsten ontoereikend 
bleven, hebben de Sowjet- en de Oost- 
Duitse overheden beslist, dat invoer van

Deense Oostzeekabeljauw van 1 Januari
1951 toegelaten is. De verzending ge
schiedt van Bornholm  naar Stralsund. 
De prijzen  zijn  ongeveer dezelfde als vo- 
p g  jaar.

HOEVEEL DUITSE VISSERS Z IJN  ER ?
Momenteel te lt Duitsland 15.500 vis

sers, waarvan 4.600 ingescheept z ijn  op 
nijverheidsschepen en 1750 op drifters.

De Deense Regering 
beschermt haar 

visserij
De Deense vis wordt geprezen wegens 

haar hoedanigheid en de w ijze, waarop 
zij aan de handel gepresenteerd wordt. 
Doch het Deens Gouvernem ent laat dan 
ook geen enkele gelegenheid voorbijgaan 
om de verzorging van de vis te contro
leren. Zo worden de voorwaarden bepaald 
waarin de vis m oet bewerkt, bewaard en 
in de handel gebracht worden. Ander
zijds verp lich t de wetgeving, dat ieder 
handelaar een m achtiging van het M i
nisterie van Visserij m oet krijgen  om vis 
uit te voeren. Daarbij wordt de nadruk 
gelegd dat slechts m achtigingen tot uit
voer kunnen afgeleverd worden op voor
waarde, dat de inrichtingen waarin de vis 
bewerkt en bewaard wordt, voldoet aan 
de eisen gesteld door de wet.

De Griekse visserij en 
de Marshallhulp

Een lening van 12.000.000 drachmen 
komende van de Marshall-hulp aan een 
visserij-firm a van Kalam ata, heeft reeds 
zijn  weerslag gehad op de economie van 
het gehele gebied van de Zuidelijke Pe- 
loponesus. Ongeveer twee jaar geleden 
ontving deze firm a de lening en rustte 
een kamion uit me.t verkoelingsinstallatie 
voor het vervoer van vis. Eerst was de 
vis zeer duur in d it gebied daar er niet 
veel vaartuigen waren. Nu is de toestand 
veranderd. W aar de firm a een boot bezat 
vóór de len ing met een vangst van on
geveer 500 kgr per dag, bezit zij nu ne
gen vaartuigen m et een gemiddelde da
gelijkse vangst van 12.000 kgr. De prijs 
van de vis is nu ook fe l gedaald.

De vis wordt vanuit K a lam ata ver
voerd naar de naburige dorpen en er 
worden rekordverkopen gedaan aan lage 
prijzen. De firm a is nu in volle bloei, de 
verbruikers ontvangen nu dagelijks aan
zienlijke voorraden vis aan lage prijzen, 
nu kunnen de inwoners van de bergdor
pen ook vis eten, en gezien de grote hoe
veelheid vis op de m arkt is de prijs van 
het vlees ook gedaald.

Aangespoord door de Marshall-hulp, 
zijn  er nu 30.000 Griekse vissers, welke 
m eer vis vangen dan ooit te voren. Van 
de vooroorlogse jaarlijkse vangst van 25 
m illioen kgr is deze gestegen tot 45 m il
lioen kgr verleden jaar en kan d it jaar 
de 50 m illioen kgr overtreffen .

Ongeveer 40 % van de Griekse vissers
vaartuigen werden gedurende de oorlog 
vernield. De Marshall-hulp heeft b ijge
dragen tot de herbouw van de Griekse 
vissersvloot.

NOORWEGEN
PRODUCTIE VAN HARINGOLIE 

WORDT OPGEDREVEN
De productie van Noorse haringolie zal 

opgedreven worden. In  overeenstemming 
met een groots opgevat uitbreidingsplan, 
ontworpen door de Directie der N ijverhe
den, zal de totale dagelijkse kapaciteit 
vermeerderd worden m et 38.000 vaten ha
ring. Ongeveer de helft van deze verm eer
dering zal komen van fabrieken in de 
provincies More en Romsdal, waarvan de 
kapaciteit m et 16.000 vaten haring per 
dag zal vermeerderd worden.

HOE WAS DE PRODUCTIE VAN DE 
VISSERSVLOOT ?

Noorse vissers hebben gedurende het 
jaar 1950 : 1.240.000 Ton visserijproduk- 
ten in het land gebracht. D it is het 2de 
beste opbrengstcijfer sedert het bestaan 
van de Noorse georganiseerde vissers
vloot. Haring neem t de eerste plaats in 
een totale opbrengst van 887.934 Ton.

GROENLAND
GOEDE VISSERIJ

Het grootste gedeelte van de Noorse 
vloot van 24 schepen welke gedurende
1950 de visserij bedreven ter hoogte van 
West Groenland, had een goed seizoen. 
Men schat de vangst van 1950 op 12.000 
gezouten kabeljauw, dit is ongeveer twee
maal de vangst van 1949. De eigenaars 
der vaartuigen zijn  tevreden en de be
manning zal ongeveer £  700 tot £  800 
per man ontvangen. Heilbot werd insge
lijks gevangen. Het Noorse koelschip Ko- 
Icstind bracht een lading van 200 ton be
vroren heilbot van Groenland naar New- 
York, de eerste m aal in 25 jaar, dat de 
Noren bevroren vis verschepen recht
streeks van de visgronden.

DE GARNAAL VAN CROENLAND  
EEN ERNSTIGE KONKURRENT OP 
DE INTERNATIONALE MARKT

Voor het ogenblik worden zeer smake
lijke roze garnalen gevist in de kustwa
teren van Groenland.

De export geschiedt naar Denemarken 
tegen de prijs van 200 Franse frank het 
pakje van 150 gr. Aldus werden 20.000 
pakjes uitgevoerd. Am erika heeft 10 Ton 
van deze frisse garnalen besteld.
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LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
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De Poolse visserij heeft grote
plannen

Een grote visserij in de Noordzee en 
rond IJsland wordt door Polen ontwor
pen. Polen hoopt vrijhaven  voorrechten 
te bekomen te Cuxhaven o f in Denemar
ken in de Skagerrak. De treilervloot voor 
deze visserij zou de vrijhaven  als basis 
hebben en cargoboten zouden gebruikt 
worden om de vis naar Polen te verzen
den. Aangezien zijn  ligg ing aan de in
gang van het kanaal van K iel, zou Cux
haven de ideale plaats zijn  als vr ijh a 
ven.

Drie gewezen Belgische treilers (Edu
ard Anseele, Nautilus en Christ M ahl
m ann) werden verkocht aan de genatio
naliseerde visserij van Polen. Deze vaar
tuigen, welke door een firm a van Bre-

Redt een 

MENSENLEVEN  

door een weinig van uw 

BLOED TE GEVEN !

men gecharterd waren in 1949 en de vis
serij bedreven met een Duitse beman
ning, gingen terug naar de eigenaars, 
welke ze verkochten aan Polen.

Onderhandelingen zijn  nu aan de 
gang om enkele van de 80 verouderde 
Duitse treilers te verkopen aan de natio
nale Poolse visserij. Vele van deze 80 
treilers zullen door de eigenaars, op het 
einde van het haringseizoen, verkocht 
worden a]s oud ijzer, indien zich geen 
andere kopers aanbieden. W anneer hij 
verkocht wordt als oud ijzer, zal een trei
ler van 295 B R T enkel 12.500 DM opbren
gen. Polen zal w aarschijn lijk  een veel 
hoger bedrag aanbieden.

J A P A N
DE VISSERIJ PRODUCTIE 

GEDURENDE 1950
De Japanse vissers hebben gedurende 

het eerste ha lfjaar van 1950 : 1.061.979 
Ton  vis binnengebracht, tegen 1.015.827 
Ton in  1949. De voornaamste soorten 
zijn : haring (164.647 ton),' sardienen 
(216.635 ton ), kabeljauw (108.112 ton;, 
platvis (46.783 ton).

DE KONSERVEN BEKLEDEN EEN 
VOORNAME PLAATS OP DE

W ERELDMARKT
Gedurende het jaar 1949 heeft Japan 

de export van viskonserven hernomen. 
Inderdaad werden 401.047 kisten viskon
serven uitgevoerd, waaronder 92.189 sar
dienen in olie en 80.155 zalm.

DE VLOOT TELT MEER DAN 28.000 
EENHEDEN

U it o ffic ië le bron b lijkt dat de Japanse 
vissersvloot 28.180 eenheden telt van 
meer dan 5 Ton, m et een totale tonne
m aat van 717.357 T. De totale sterkte be
draagt 1.644.000 PK.

De visserij in 
Communistisch China
De productie van visserijproducten in 

China zal ongeveer 736.000 ton bedragen 
in 1950. De vangst van 1950 zal b ijna het 
dubbel bedragen van deze van vorig jaar, 
maar toch nog de h e lft m inder dan vóór 
de oorlog.

De inspa,nningen van de regering gaan 
naar het hergroeperen van de ouderwetse 
private visserijn ijverheid onder vorm van 
coöperatieves. Stappen werden insgelijks 
gedaan om de Staatsvisserijnijverheid 
uit te breiden om ten volle te kunnen pro
fiteren van het zeevoedsel.

De visserijn ijverheid conferentie ga f 
aan Oost China de opdracht 244.000 ton 
vis te produceren gedurende het lopend 
jaar. Om het succes van deze opdracht 
te verzekeren, ga f dè volksregering van 
China het nodige voedsel, zout en lenin
gen aan Oost China. Een andere lening 
werd gegeven aan de visserijn ijverheid 
in de Chusan Eilanden wanneer zij over 
genomen werden door de Chinese com
munisten.

S'€v’ i s * ’ M .ve& s
DE STERKTE VAN DE IJSLANDSE

VISSERSVLOOT
In  1939 telde de IJslandse vissersvloot 

582 kleine en grote vaartuigen m et een 
gezam enlijke tonnemaat van 26.052 T. In
1950 bedraagt de totale tonnem aat van 
de vloot 56.559 T. voor b62 vaartuigen.

DE HUIDIGE WALVISVLOOT 
IN DE ZUIDELIJKE IJSZEE

De kampagne in de Zuidelijke IJszee 
levert werk aan 18 fabriekschepen, 200 
jagers en 20 grote vaartuigen met koel- 
inrichting. Onder deze vloot is een Rus
sisch vaartuig, dat cpereert nabij Kam - 
schatka. Twee Franse vaartuigen vissen, 
het ene in de Congolese wateren, het an
dere nabij het eiland Madagascar.

DE TONIJNVÎSSERIJ LANGS DE 
KUSTEN VAN CALIFORNIE 
WONDERWEL GESLAAGD

Alles laat voorzien dat alle records zul
len geklopt worden w at betreft de pro
ductie van ton ijn  langs de kusten van 
Californië. Gedurende de eerste negen 
maanden van 1950 werden in de kustha,- 
vens 152.994 ton tonijn binnengebracht 
tegen 124.396 in  1949 gedurende dezelfde 
periode.
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WINSLOW
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R. SANDERS

—  S x ü e e p ^ / jtm g e ti
Maar toen kwamen ze m et hun gedach

ten weer op de potvis terecht —  niet op 
het onbeschaamde zeemonster, dat aan 
hun plannen de bodem zo vreselijk had 
ingeslagen, m aar wel op de vis, die hun 
met zijn karkas zoveel gew ichtige diens
ten had bewezen. Daar was nog haaien
vlees te vinden! —  En was dat het ge
val niet, dan hadden ze ten minste het 
spek van de vis nog. W el is waar was dat 
zwaar te verteren voedsel, maar het zou 
hen bij krachten houden. En genoeg was 
er wel. De equipage van een geheel es
kader zou daaraan meer dan voldoende 
hebben gehad.

De mogelijkheid om naar de potvis we
der te keren bestond, want de wind dreef 
hen die kant uit, en gem akkelijk konden 
zij de afgelegde weg nogmaals maken. 
Maar besloten zij daartoe, dan liepen zij 
gevaar hun vijanden te ontmoeten, want 
naar alle waarschijn lijkheid hadden die 
het grote v lo t aan de borstvin van de 
dode vis vastgelegd. Dat gevaar was nog 
meer te duchten dan en ig ander. Dat 
plan werd dan ook even spoedig opge
geven als het was gevormd.

Wel waren de gedachten, die de zee
lieden vervulden droevig ja, zo som
ber als de wolken, die langs het zwerk
dreven, terw ijl de nacht snel op de zee

neerdaalde.
Nog n im m er hadden zij zich zo diep 

neerslachtig gevoeld. W el was dit de 
droevigste ure, die zij nog hadden door
leefd.

EEN SOBcR AVONDMAAL
Zij trachtten dan ook n iet van het 

punt, waarop zij zich bevonden, weg te 
komen.

Nog hadden zij het zeil n iet gehesen; 
zielfs dachten zij er n iet over naar de 
riemen te grijpen. Was het kleine eindje 
weg, dat zij konden afleggen, wel waard, 
dat zij zich zo moede maakten? Boven
dien vroegen zij zich af waartoe het 
diende, al bleven zij naar het westen 
koers houden. Dat zij de m inste kans 
hadden ergens aan land te komen, voor
dat de hongerdood aan hun bestaan een 
einde had gemaakt, geloofden zij niet. 
Dan konden zij even goed blijven  waar 
zij waren en daar sterven!

Nadat zij, in somber gepeins verzonken, 
enige uren hadden doorgebracht, ver
brak Ben Brace eensklaps de stilte.

«Kom , we zullen eens een m ondjevol 
n em en !» riep hij.

W el schenen die woorden zinloos maar 
toch hadden ze een betekenis, die de an
dere schipbreukelingen begrepen. Ben

doelde op de wijn. Niem and had verge
ten, dat zij een vaatje  hadden, waarin 
die kostbare drank, schoon in  zeer ge
ringe hoeveelheid, nog aanwezig was; en 
thans vond Ben het ogenblik gekomen 
om er zijn  toevlucht toe te nemen.

Een zo aangenaam klinkend voorstel 
vond dan ook n iet de minste tegenkan
ting. De kroes, die eveneens was opge
vist, werd volgeschonken en ging van 
hand to t hand. La ly ’s bekoorlijke lipjes 
laafden zich het eerst daaraan.

En toen het «avondm aal» was genoten, 
begonnen Ben en Sneeuwballetje m et el
kander te overleggen. Het scheen, dat de 
hoop in  hun harten wederkeerde. De wel
dadige warmte, door de w ijn  teweeg ge
bracht, had die werking misschien ge
had —• o f moest ze m ogelijk  worden toe
geschreven aan de reactie, die bijna al
t ijd  op een ogenblik van moedeloosheid 
volgt?

Z ij overlegden m et elkander o f zij de 
m ast weer opzetten en het zeil h ijsen 
zouden. W el was ’t pikdonker, m aar dat 
m aakte n iet zoveel uit. Z ij konden een en 
ander best zonder lich t in orde brengen, 
en m et het leggen van de nodige woe
lingen dachten zij, zelfs al was het nog 
veel donkerder, wel gereed te komen. 
Ban was voor zeilen, —  daarbij konden 
zij nooit iets verliezen, w an t eenm aal het 
zeil gehesen, hadden zij zich ook niet 
meer te vermoeien.

Door z ijn  neig ing to t fatalism e meege- 
sileept, zou die redenering toch n iet vol
doende z ijn  geweest om de neger te over
tuigen, m aar voor de tweede betooggrond 
van zijn  makker moest h ij toch zw ich
ten.

«A ls w ij zeilen, hebben we kans, dat

w ij een schip tegenkom en», zei Ben. 
«B lijven  w ij echter hier zo stil liggen  als 
een boei, dan lopen w ij gevaar door die 
schurken van het grote v lo t te worden 
ingehaald. Z ijn  ze bij de potvis gebleven, 
dan hebben w ij niets van hen te duch
ten. M aar dat weten w ij niet, en dan is 
het beter als w ij zo ver m ogelijk  trachten 
weg te komen. Geloof m ii; laten w ij zo 
verstandig zijn, zeil te ma’ken.»

«H eel best, massa Brace, in w at U zeg
gen veel waars. Ik  zeggen net als U —  
w ij van dat aardige briesje partij trek
ken, dat opsteekt. Maar dadelijk  aan ’t 
werk gaan.»

« ’t  Zal allemaal nog wel loslopen! Voor
uit, jongens! Hoe eer w ij die lap zeil 
hebben uitgespannen hoe beter.»

De drie mannen gingen aan ’t werk, en 
weldra hoorde men nog alleen de stem 
van dei gezagvoerder, die aan de beman
ning zijn  bevelen gaf.

De steng werd gehesen, het zeil aan
geslagen en vervolgens vastgezet, en wel
dra deed de bries het zeil vollopen en 
voerde ze het v lot over de oceaan, ’t 
Was alsof de wind in het want neu
riede.

IS T EEN SCHIP
Van haar zeewaardigheid had de «Ca

tam aran» niets verloren. Haar tuig- en 
takelwerk was behoorlijk in  orde geble
ven, en het kon zo goed zee bouwen als 
ooit... Maar haar uitrusting liet heel wat 
te wensen over, en die gedachte drukte 
op de equipage m et loodzware last.

In  weerwil van de moedeloosheid, die 
hen weldra weer overviel, konden de zee
lieden aan de lust in slapen geen weer
stand bieden. Laten w ij n iet vergeten,

dat zij de vorige nacht door de orkaan ste zou wezen, die voor het lijden, dat 
in .hun  slaap waren gestoord en dat zij, hun, naar ’.t scheen, was opgelegd, be
de vorige dag druk m et het bakken van zweek.
haaienvlees bezig, heel weinig rust had- En W illiam  had Laly hartstochtelijk  
den kunnen nemen. lief.

De natuur vorderde gebiedend rust, en -y^as gelukkig, dat hij door die treu- 
de gehele bemanning zw ichtte voor die rige voorgevoelens Werd gekweld, an- 
stem Niemand bleef wakkef om op het (jers zou niemand hebben opgemerkt welk 
roer te passen. Men zou het v lot m aar een zonderling schijnsel tegen midder- 
laten voortdrijven  in de richting, die de nacht over het dek van de «Catam aran» 
w ina net gai. v ie l —  en zonder dat zouden W illiam  en

Hoe ver het op die w ijze aan zich zelf zijn  lotsgenoten het land m ogelijk  nim-
overgelaten vlot voortdreef, kunnen w ij mer hebben weergezien.
n iet zeggen Een felle gloed bestraalde de sombere

ode eerSi e’ °ntwaakte oppervlakte der zee tot op grote afstand
uit de loden slaap, waarin ziin  lotgenoten
lagen verzonken Schoon hij steeds zeer de «catam aran ».

en v ie l ook op de slapende equipage van

licht sliep, was de knaap die nacht toch De ha lf geloken ogen van de scheeps-
3 0t ze^ ^ zli n s} f ap jongen werden het licht flauw gewaar.vervolgde hem de bezorgdheid, die hem 

bij het vallen van de avond had gê
D riftig  sprong hij op. Maar op het

zelfde ogenblik sloop een gevoel van ver-
baa“ H ge^ Chv*e Massing zowel als van schrik zijn  hart

wat I ’ jongen aldus foiterde, h ij binnen. O ngetw ijfeld  had h ij een schip
n} 0(?dlge Jongen, een jeugdig voor m aar een Schip, zoals h ij er

zeeman met hart en ziel. Z ijn  bezorgd- n og nooit een had gezien.
QoHavt H ï t t ^ alleen. Het SCheen jn brand te staan. Dikke

genomen, Ä S S

s r bazaanmast’ ja bijna *
zeer sterk, kortom al de natuurlijke ge- Ongelukkigerwijze was het schouwspel 
I n w ï 1 een Z|Ware toch£ en van van een brandend vaartu ig voor W illiam

r  ^ i )0rl? gf n V, een sc^ ep?elt^  niet nieuw meer. H ij had de «Pandora» 
moest lijden, dat van ha^ar prille jeugd jn vlam m en zien opgaan, 
a f aan al de gemakken der wereld was 
gewend, nam W illiam  waar.

Vooral die dag, na het ontzettende ge
vaar, dat zij hadden gelopen, vond hij 
het meisje lijdender en verzwakter dan 

gewoonlijk. W illiam  was gaan slapen met
het treurige voorgevoel, dat La ly  de eer- [(Vervolgt);



HET N IEUW  VISSERIJBLAD

K R O N I E K  v a n  h e t  V .  B  J L
■VERBOND DER BELGISCHE ZEEVISSERIJ

Verslag van de vergadering van het Comité van de Invoer
gehouden op Zaterdag 13 Januari 1951

W A R E N  AA N W E Z IG  :
- V oorz itte r : dhr B IRO N, D irecteur van de

Zeevisserijd ienst.
- Leden en plaatsvervangende leden : dhren

STR AD IO T, adviseur Zeevisserij, O ost
ende; V E LTH O F, directeur vissersha- 
ven en v ism ijn  te Oostende; BAU- 
W ENS, R ABAEY, V IAEN E , V A N D E N 
BERGHE, vertegenwoord igers van de 
productie; L a M BRECHT, CA TT IE , 
FR AN C K A E R T , vertegenwoord igres van 
de handel.

- Secretaris : M. PO PPE , bestuurssecretaris
b ij het M inisterie van Verkeerswezen.

- Verontschuldigd : dhren CO RNEILLIE ,
V AN D EN  BEMDEN, GERREBOS.

M. B IRO N, voorz itter, opent de vergadering 
om 11 uur. H ij deelt voo ra f enkele c ijfe rs  me
de betreffende aanvoer en invoer gedurende 
de maand Februari 1950.

In Februari 1950 bedroeg de totale aanvoer 
van bodem vis 3054 Ton, ingevoerd  werden 215 
Ton, u itgevoerd 223 Ton. De aanvoer van IJs
landse kabeljauw bedroeg 556 Ton  te rw ijl aan 
kabeljauw van andere visgronden 300 Ton 
werden aangevoerd. De aanvoer van IJslandse 
schelvis bereikte 148 Ton, deze van andere 
visgronden 75 Ton.

De gem iddelde prijs  voor alle soorten bo
demvis einde Februari 1950 was 10,76 fr. het
z ij een verhogingscoëffic ien t ten opzichte van 
1938 van 2,54.

De IJslandse kabeljauw bereikte een gem id
delde prijs  van 10,20 fr. de andere kabeljauw 
12,55 fr. Deze prijzen  betekenen ten opzichte 
van 1938 een verhogingscoëffic ien t van 3,03 
en 2,93.

In Februari 1950 werden in totaal voor 200 
Ton  invoervergunningen afgeleverd, waarvan 
Nederland 50 Ton (w erkelijk e  invoer : 58 
T on ), Denemarken 120 Ton  (w erke lijk e  in 
voer 113 T on ), Noorwegen 40 Ton  (w erke
lijk e  invoer 44 T on ), Zweden 10 Ton (w erke
lijk e  invoer 0 T on ).

De voornaamste k liën t b ij de u itvoer was 
Engeland met 149 Ton.
, Dhr B IR O N  vraagt daarop de voorstellen  
Van de handel en productie te kennen in v er
band met de in voerc ijfe rs  voo r Februari 1951.

Dhr LAMBREC1JT stelt voo r de c ijfe rs  van 
het invoercontingent voor 1950 te behouden 
jjiits  aanpassing b etreft Nederland dat
op 200 Ton zou ebenen gebracht te worden.

In totaal zou derhalve een invoercontin 
gent van 380 Ton  worden toegestaan, hetzij 
Nederland 200 Ton, Denemarken 120 Ton, 

‘N oorw egen  50 Ton, Zweden 10 Ton.
H ierb ij dient rekening gehouden te w or

den met het fe it  dat in de tegenwoordige om 
standigheden Nederland niet in staat is om

Een Congolese 

Visserijmaaischappij
De jonge baron W ilfr. de Brouwere 

reist deze week a f naar Congo om er ter 
plaatse de nodige voorbereidingen te 
doen m et het oog op de visserij welke er 
2al bedreven worden door de 0.192, de 
0.319 en de 0,311.
: Een Congolese maatschappij werd ge
vormd, waarvan de statuten eerstdaags 
in het Staatsblad zullen verschijnen.

Zeggen we de nieuwe maatschappij 
,veel geluk toe in haar nieuw vaderland, 
waar op gebied van visserij misschien 
'grootse m ogelijkheden zullen bestaan, zo 
ëen rationele en volledig moderne orga
nisatie er toe komt, de Congolese bevol
king van verse vis te voorzien in  vor
men aan de omstandigheden aangepast.

het toegestane contingent te leveren.
M. FR AN C K A E R T  legt er de nadruk op dat 

in Februari de vastenperiode aanvangt, wat 
een verhoogde consumptie laat voorzien . In 
clie omstandigheden dient het in voerc ijfe r  
aangepast te worden aan dit verhoogd ver
bruik.

M. BAU W EN S in naam van de productie, 
zet uiteen dat de toestand ten opzichte van 
1950 zeker gew ijz igd  is.

H et handelsakkoord met F rankrijk  Voorziet 
een bedrag van 8 m illioen u itvoer naar Frank
r ijk  en daarenboven een verdere u itvoer ge
lijk  aan de invoer uit F rankrijk  van bepaalde 
vissoorten : kabeljauw, schelvis en makreel.

W ij dienen ons dus aan invoer uit Frank
r ijk  te verwachten. Ook de in voer uit Enge
land neemt steeds in  betekenis toe.

De productie schat voor Februari de invoer 
uit deze beide landen op elk 50 Ton.

Rekening houdend met deze invoer, stelt 
de productie voor volgend contingent toe te 
kennen aan andere landen : Nederland 50 
T on ; Denemarken 30 T on ; Noorwegen  15 
Ton  ; Zweden 5 Ton. H etzij in totaal 100 Ton.

M. F R A N C K A E R T  betwist, gezien het v e r 
bod van in voer onder de 40 cm. de m oge lijk 
heid van invoer van bepaalde vissoorten uit 
Frankrijk  .

M,

ders en in welke mate s tijg t de proportie  van 
de hen toegekende vergunningen van 1946 tot 
1950 ?

5. W elke z ijn  onder dc 5 voornam e firm a ’s 
aan w ie de invoervergunningen toegekend 
worden diegene, die ook Belgische vis u it
voeren, en voor welke hoeveelheid  in de 3 
laatste jaren ?

6. W at is het aandeel in  de invoerhandel 
voorbehouden aan de 5 firm a ’s, die meest 
aankochten aan de kust in de periode 1948- 
1950 ?

.D hr. KUÀNÇ.KAERT wenst daarop eveneens 
eeti vraag te stellen : wat de visserij sinds 
1932 gedaan heeft om de kw alite it van de 
aangevoerde vis te verhogen ?

Dhr B IRO N, terugkerend to t het debat, 
vraagt de mening te kennen van de vertegen 
w oord iger van de detailhandel.

Dhr C A TT IE  is van mening dat gezien het 
te verwachten hoger verbru ik in Februari het 
contingent van van 120 Ton  uit Denemarken 
alleszins dient behouden te worden.

M. B IR O N  in overw eging nemend dat ener
zijds  de aanvoer zal verhogen in  Februari, 
maar dat deze maand tevens de eerste vasten
maand is, stelt volgend invoercontingent vast 
,vpor Februari 1951 :

Nederland 150 T on ; Denemarken 60 T on ;
. V E LTH O F is van mening dat Het zeer ^ „ „ ^ g e n  20 T on ; Zweden 5 T on ; Frankrijk

m oeilijk  is een ju ist c ijfe r  voor Februari te 
bepalen.

W e  staan tegenover 2 vraagtekens, nl. de in 
voer uit Frankrijk  en uit Engeland.

Het is zeker dat voor Februari 1951 we ons' 
aan een verhoogde aaiivoer, in het b ijzonder 
van w itte  kabeljauw mogen verwachten,. A n 
derzijds, gezien dit jaar Pasen vroeg valt, ko
men we in Februari reéds in vo lle  vastenpe
riode, wat het verbru ik zal doen toenemen.

A ls conclusie kan men daaruit besluiten dat 
het invoèrcontingent ongeveer ge lijk  zou 
moeten zijn  aan de w erkelijke  in voer van 
Februari 1950, hetzij circa 200 Ton.

De verde ling tussen de verschillende landen, 
kan natuurlijk  gew ijz igd  worden ten opzich
te van 1950.

M. B IR O N  is van oordeel dat Nederland in 
de komende maanden eveneens meer zal kun
nen aanvoeren dan in de afgelopen  trim ester. 
Het zal derhalve beter in staat z ijn  dan in 
Dcember het voorziene contingent te leveren.

M> R A B A E Y  gaat er mee akkoord 200 Ton 
uit Nederland in te voeren op voorwaarde dat 
geen contingent toegekend w ordt aan Dene
marken. H ij wenst verder enkele vragen te 
stellen waarop h ij vanwege de V oorz itte r van 
het Com ité van de Invoer geen antwoord ver
langt, maar die h ij wenst opgenomen te zien 
in het verslag van de zitting.

Deze vragen luiden als vo lg t :
1. W at zijn  de hoeveelheden per maand in 

gevoerd  in 1948, 1949 en 1950 door de 5 voo r
naamste invoerders ?

2. W at z ijn  de proporties van de totale in 
voer, die maandelijks toegekend worden aan 
deze 5 voornam e firm a ’s ?

3. H oeveel firm a ’s z ijn  in totaal geïn teres
seerd aan de invoerhandel ?

4. W at is sinds 1948 de verhoging van de 
vergunning toegestaan aan de nieuwe invoer-

P.M .; Engeland P.M. Totaal 235 Ton.
M. B IRO N, V oorzitter, sluit de vergadering 

om 12 uur.

Havenbeweging
HAVEN BEWEG IN G VAN 22 TOT 28-1-’51

IN G E V A R E N :
23-1: Nederl. SS Elisabeth, Södertaljo, 

Hout.
25-1:
26-1: 

dig.
28-1: H oll.-M S  Wega, Rotterdam  

dig.
U ITG E V A R E N :
23-1: Nederl. MS Mado, Londen, Dakp.
24-1: Zweedse SS Norma, Rotterdam, 

Ledig.
25-1 : Nederl, MS Quo Vadis, Zee, Ledig.
26-1: Duits SS Elisabeth, Seaham, Le

dig.

Nec^érl. MS, Quo Vadis, Zee, Ledig. 
Nederl. MS Wolanda, Ipswich, Le-

Le-

Berickt aan Zeevarenden

HAVEN ZEEBRUGGE OOSTREDE

Het wrak van de «F loren tino» lig t op 
51"20’52” N. en 3°13’04” E.

Het dient op de kaart «Gravslines- 
W estkapelle» als een bij laag water zicht
baar wrak (bovenbouw en m ast) aange
duid.

Een stompe wraklichtboei, alle 10 se
conden 2 groene schitteringen gevende, 
werd gemeerd op 51”20’55” N. en 3°13’05” 
E., hetzij circa 100 m. benoorden het 
wrak.

Onze Garnaalinvoer 

voor Februari
Vrijdag vergaderde het coaiité van de 

invoer onder voorzittersch^;.' van de heer 
Biron.

De invoer van garnaal voor de maand 
Februari werd vastgelegd op 35000 kgr 
ongepelde en 4000 kgr gepelde garnaal. 
Er zal voor gezorgd worden dat de aan
kopen van 1950 in aanmerking zullen ko
men bij de verdeling van het maande
lijks contingent.

Garnaal
in Transiet

Door dhr Vandenberghe werd gewezen 
op het ophouden van Belgische garnaal 
in transiet langs Nederland, naar de Bel
gische kust gezonden.

U it zijn  bezoek aan de grens is geble
ken dat er bij de Belgische douane in
derdaad geen onderrichtingen ziin  toege
komen, Belgische garnaal in  transiet 
door te laten.

Hij vroeg dat onm iddelliik het nodige 
zou gedaan worde nom te verm ijden  dat 
onze vissers niet zouden doorgelaten wor
den.

Diesel
motoren

V xd cke
Qe&>i. MSU,

OOSTENDE

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 

S C H E P E N (11

N . v .  BELIARD-GRIGHTON S C°

Het duurste land 
van Europa

W AT DE KOLEN ONS LEREN

Uit een statistiek, die.' onläjnfcs 'Is ver
schenen, b lijkt welke de gemiddelde kost
prijs van een ton kolen is in v i j f  Euro
pese landen, die kolen vóórtbrengen. De 
toestand zjet er als vo lgt uit:
NEDERLAND ........... ..... ...............  368 fr:
ENGELAND ................................. 400 fr.
DU ITSLAND  .................... ........... 450 fr.
F R A N K R IJ K  ............................  500 fr.
BELG IE ...........  685 fr.

Deze enkele cijfers kunnen boekdelen 
spreken.

Zeker, er zijn  ta lrijke -elementen die 
de kostprijs van de tractie der kolen beïn
vloeden en van land tot land verschillen. 
M aar ongetw ijfe ld  wordt deze kostprijs 
het meest door de lonen beïnvloed.

Als w ij nu een vergelijk ing der uitbe
taalde lonen, sociale lasten inbegrepen, 
maken in vergelijk ing m et 1938 ( =  100) 
komen w ij tot de volgende vaststelling:
BELG IE  .......................................  455 fr.
ENGELAND ................................. 232 fr.
F R A N K R IJK  ................................  256 fr.
NEDERLAND .............................  205 fr.
D U ITSLAN D  ................................  160 fr.

Bij het c ijfe r  voor ons land z ijn .d an  
nog de laatste «loonsaanjiassingen» 
duurtepremies, enz. niet begrepen!

Een bezwarende om standïgheid voor 
ons land is dat de kolen een van de wei
n ige natuurlijke rijkdommen, de voor
naamste van onze grondstoffen-is.. En. te
genover het buitenland ziin  n iet alleen 
onze kolen, m aar ook ta l van onze an
dere n ijverheidsproducten het duurst.

Vroegere jaren was ons land het' pa
radijs van Europa omdat de lonen er hét 
m atigst en de levensduurte er het laagst 
waren. Thans is ons klein land het duur
ste van Europa geworden en nog w il men 
de levensduurte er opdrijven.

W at zal er van On-s larfd-’ dan iw el ’ ge
worden wanneer de ons om ringende lan
den hun economie in evenwicht zullen 
gebracht hebben en de wereldvraag naar 
producten, zonder onderscheid van ptijs, 
zal verdwenen zijn. hetzij bii gebrek aan 
betaalmiddelen, hetzij bi.i volledige ver
zadiging der wereldbehoeften, hetzij bij 
de oprijzende concurrentie, die thans al 
de Belgische producten van verschillende 
wereldmarkten verdrijft?

(U it «H et Sociaal V erw eer»)

OF DE L E E S T A F E L

Avonturen 

van Kapitein Zeldenthuis

«De Avonturen van K ap itein  Zelden
thuis» behoren to t de boeiendste en oor
spronkelijkste verhalen, die tijdens de 
laatste jaren voor de leesgrage jeugd wer- —  «Ik  lee f onder W ater» 
den geschreven. K ap itein  Zeldenthuis is 
een geboren verteller; z ijn  pen is vlot,

omslagen.
P rijs  per ex. 35 fr.
H et is lectuur voor de jeugd. Ouderen 

zullen er ook aan snoepen. Het wordt het 
grote succes van deze tijd .

H ier volgen de titels dezer reeks:
—  «De Avonturen van K ap itein  Zelden
thuis»

«H et lokkende Voetspoor»
—  «Avonturen in de Far W est»

kruim ig en tegelijkertijd  prettig. Het le- —  «De Lokroep van het Oerwoud» 
vendig avontuur verte lt h ii in een even 
levendige taal, die elke gebeurtenis, elke 
atm osfeer m et helle kleuren oproept. H ij 
m aakt van zijn  lezer méér dan een luis
teraar o f een toeschouwer; hii maakt 
hçm deelgenoot van een reistocht o f een 
jachtexpeditie o f een geheimzinnige op
dracht.

De avonturen van deze begenadigde 
verte ller zijn  n iet alleen boeiend en oor
spronkelijk maar bezitten tevens de grote 
verdiensten naar de ziel van het avonut- 
uur: zelfopoffering, kameraadschappe
lijke adel en. wilskracht te grijpen. En 
in het spoor van elk avontuur vinden w ij 
een lichtstraal van zijn  liefde voor mens

—  «H et Concert der Gouden Nachtega
len »
•—  «De P iraat van de Pool»
—- «De Avonturen van Plum »
—• «Gouden M ond» •
—  «De Cowboys der Piesta».

Scheepsoliemotoren 

en Gasturbines

Een greep uit de inhoud:
De grondbeginselen der verbrandings

motoren, U itbreiding der grondbeginse
len m et betrekking tot de scheepsolie-

Een onbegrijpelijk vonnis van het Arbeidsgerecht
De uitbetaling van een dubbel procent

EEN G EV A A R L IJK  V O O R G A A N D E

Bij
danôteiiingen 
i de Zeemacht

In  het Staatsblad van 28 Januari 1951, 
verscheen het volgend bericht uitgaande 
van het M inisterie van Landsverdedi
ging:

G elet op artikel 26 van de Overeen
komst gesloten te Den Haag op 6 Mei 
1.882, welke de politiedienst regelt over 
de visserij in de Noordzee buiten de ter
ritoria le wateren,

Besluit :
Artikel 1. Worden aangesteld vanaf 

1 Februari 1951, en tot nader bevel, in 
hoedanigheid van gebeurlijke bevelheb
ber van de «M.947». gelast m et het toe
zicht over de visserij in de Noordzee :

a ) Luitenants ter zee :
Z.M. 4652 Geirnaert, E.-L.-J.
Z.M. 4630 Depiere, Ch.-M.-L.
b) Vaandrig ter zee:
Z.M. 4635 Schlim, A.-J.-P.
A rtikel 2. De aanstelling in hoedanig

heid van bevelhebber van het visserij- 
wachtschip «M.M.S. 1020», verleend aan 
lieutenant ter zee Geirnaert E -L.-J. bij 
m ijn  besluit nr 2362 van 17 November
1949, wordt ingetrokken op datum van 
31 Januari 1951.

Benoeming bij het 
Zeewezen

Bij koninklijk  besluit van 3 November
1950, werd de heer Dekuyper A.-P., direc
teur ten tijdelijken  tite l van 1 Januari 
1950 af, benoemd to t directeur bij het 
Bestuur van het Zeewezen.

(Vervolg van blz. 2) 
arbeidscontract o f ook nog spruit uit de be
trekkingen die d it contract tussen partijen  
heeft doen ontstaan.

Overwegende dat «ir.specie» het recht op 
vergoeding, hetwelk overigens princip ieel niet 
w ordt betwist, is ontstaan binst dat de oo r
spronkelijke eiser in dienst was van de oo r
spronkelijke gedaagde, te weten gedurende de 
terugvaart naar Oostende;

Overwegende dat door de rederij van het 
opgesleepte vaartu ig aan de rederij van het op
slepende vaartu ig een vergoed ing ten bedrage 
van 1.194.000 fr. werd uitbetaald naar aanlei
d ing van dit opslepen ;

O verwegende dat daarenboven rekening 
dient gehouden met de beschikkingen van ar
tikel 59 van de wet van 5 Juni 1928 dewelke 
bepaalt dat de matrozen van een vaartu ig die 
een ander vaartu ig hebben gered, deel hebben 
genomen aan diens redding o f  hulp hebben 
verleend, recht hebben op een deel van de v er
goeding toegekend aan hun vaartu ig in  de 
voorwaarden omschreven b ij de wet van 12 
Augustus 1911;

Overwegende dat uit de rechtsleer b lijk t dat 
die wet van toepassing is op de zeevisserij ;

O verwegende dat d it overigens ook spruit 
uit artikel 108 van die wet, daar waar w ordt 
gezegd welke principes van toepassing zijn  
wat de bevoegdheid en de rechtspleging be
tr e ft ;

O verwegende dat uit dit alles b lijk t dat 
kwestig geding wel dege lijk  in de bevoegd
heid valt van de werkrechtersraad;

Over de medegedeelde 
stukken

Overwegende dat beroepster stukken voor
brengt :

1. de monsterrol : benevens de aanduidingen 
betreffende de iden tite it van de aangemdn- 
sterde bemanning wordt het loon bepaald was 
betreft B.E. op 5,50 t.h. en wat betreft B.R. op 
3.000 fr. plus 1 t.h.;

2. een b r ie f uitgaande van een rederij ge
richt aan de raadsman van beroepster waarin 
gemeld staat : «Intussen menen w ij dat de 
verdediging zich zal moeten beroepen op het 
fe it dat de toepassing van dubbel t.h. niet 
van algemene regel was b ij de zeevisserij. B ij 
som m ige reders w ordt als opslepingsvergoe- 
d ing enkel t.h. uitbetaald op de brutovergoe- 
ding, b ij andere dubbel t.h. op de netto-ver- 
goeding, t.t.z. na a ftrek  van alle kosten;

3. een b r ie f uitgaande van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij dd. 23 Februari 1950 on
der vorm  van verk laring ; daarin w ord t beves
tigd dat sinds het hernemen van het v isser ij
b ed rijf na het eindigen van de v ijan de lijkhe
den voor opsleping van vaartuigen aan de be
manning nooit meer dan de gewone procenten 
werden uitbetaald zoals deze op de m onsterrol 
verm eld  staan. Die verk laring gaat uit’ vàn al
le  bestaande groeperingen en is mede-onderte- 
kend door dé heer B. namens de hoogzeevis

serij. Op te merken va lt dat door dezelfde 
heer B. in 1947 geantwoord werd op een v ra 
gen lijs t naar aanleid ing van een enquête door 
het Internationaal Arbeidsbureau van Genève, 
het volgende :

« L ’équipage bén ific ie  dans l'indem nité de 
rem orquage à concurrence du DOUBLE pour
centage auquel il est enrô lé », en verders : 
«Chacun des trois  groupements de la produc
tion  ayant reçu le même questionnaire, les 
présentes réponses ne s’appliquent qu’à la 
GRANDE pêcherie.»

Overwegende dat beroepene b ij z ijn  bundel 
volgende stukken voegt :

1. het verslag van het M in isterie  van V e r
keerswezen aan het Internationaal Arbeidsbu
reau. Daarin staat te lezen op b ladzijde 11 : 
«les  hommes d’équipage des bateaux dü type 
V  (hetgene het geval niet is « in  specie ») béné
fic ien t dans cette indem nité à concurrence dü 
double pourcentage auquel ils  sont enrôlés».

2. b rie f dd. 17 Augustus 1950 uitgaande van 
het bestuur van het Zeewezen en gericht aan 
beroeper’s raadsman, h ierin  staat te lezen : 
«D e verdeling... volgens een D UBBEL t.h. voor 
klasse V  is een gewoonte...»

3. een deskundig verslag inzake de consoor- 
ten H allewyck c/Latruwe, naar aanleiding van 
een geding hangend voor de koophandels- 
rechtbank en waarin ook van een dubbel p ro 
cent sprake is.

Over de grond
Overwegende dat uit de w et van 12 Augus

tus 1911 de tite l V I I I  van het boek I I  van de 
Koophandelswetboeken alsmede uit de w er
ken van de com m entatoren dezer w et vo lgen 
de grondbeginselen dienen weerhouden :

A. Ieder kapitein is gehouden voor zover hij 
d it kan zonder gevaar voo r z ijn  vaartuig, z ijn  
bemanning en passagiers, b ijstand en hulp te 
verlenen, aan eenieder die in levensgevaar op 
zee verkeert.

D it hum anitair principe heeft het voorwerp 
gemaakt van een internationale conventie.

B. DE VOLGENDE V O O R W A AR E E N  W O R 
DEN V E RE IST  :

Gevaar in hoofde van het vaartuig dat dient 
bijgestaan —  de b ijstand heeft een nuttig re
sultaat gehad —  het vaartu ig dat b ijstand ver
leent heeft zijn  diensten niet opgedrongen.

C. VOOR DE B E PA L IN G  V A N  H ET TO E TE 
K E N N E N  BEDRAG D IE N T  R EK E N IN G  GE
HOUDEN M ET DE VO LG END E ELEM EN
T E N  :

Het geboekt resultaat;
Dc krachtinspanningen en de verdiensten 

van de b ijstandsverlen ing;
Het gevaar opgelopen door deze laatste;
De duur van de b ijstand;
De opgelopen schade en het ondergane ver

lies ;
De waarde van het vaartuig van de bijstand- 

verlener;
De waarde van het geredde vaartuig.
Overwegende dat rekening houdende met de 

boven omschreven principes alsmede met de

documenten door beroepene voorgebracht. on
der 1 en 2 het past de vergoed ing op het dub
bel te bepalen;

Overwegende dat inderdaad b lijk t uit het 
zeeverslag dat de bijstand en de opsleping 
niet zonder m oeite zijn  gegaan en dat de b ij
stand 4 dagen en 16 uren duurde, soms b ij 
krachtige w ind;

Overwegende dat de bijstand succesvol is 
geweest voor hef bijgestaan vaartu ig ;

Overwegende dat de bemanning van het op
slepend vaartu ig schade heeft geleden daar de 
v is verkocht werd in min gunstige omstandig
heden als d it zoude geweest z ijn  moest de te 
rugreis niet onderbroken zijn  geweest;

Overwegende dat het een niet te betwisten 
fe it is, dat de opsleping «p e r  se» gevaarlijk  
was ;

Overwegende dat het verslag van het M inis
terie  van Verkeerswezen aan het In ternatio 
naal Arbeidsbureau doorslaggevend is en dat 
het alles behalve ern stig  te  komen beweren 
dat een hoogzee reder schrom elijk  gem ist is, 
wanneer h ij in 1947 hetzij dus het jaar voor 
de bijstand in «casu » verklaard heeft dat de 
gebruiken waren aan vaartuigen van de cate
gorie  V  het dubbel procent toe te kennen;

Overwegende dat ook het Bestuur van Zee
wezen aanvaardt dat het dubbel procent een 
gewoonte is ;

Overwegende dat beroepster overigens b lijk 
baar aanvaardt dat destijds dit dubbel p ro
cent werd betaald doch dat de huidige econo
mische omstandigheden dit n iet m eer toe la 
ten ;

Overwegende dat e indelijk  het volgende 
uit het oog n iet mag verloren  worden : in  g e 
val van bijstand lopen de bemanning en het 
vaartu ig gevaar, welnu alle schade aan het 
vaartu ig dat bijstand verleent alsmede het 
verlies worden on getw ijfe ld  aan de eigenaar 
terugbetaald, dus is er voor hem geen risico, 
h ij loopt geen gevaar enig verlies te onder
gaan doch in geval van welgelukken, boekt 
h ij een zekere w inst; de bemanning in tegen
deel van het schip dat bijstand verleent, stelt 
haar leven bloot, en het is dus meer dan lo 
gisch dat daarvoor een ruime vergoeding 
wordt gegeven.

OM DEZE REDENEN, de werkrechtersraad 
van Beroep zetelende iri Brugge en vonnissen
de tegensprakelijk  en in laatste instantie, v e r 
klaart het beroep ongegrond, bekrachtigt 
diensvolgens het vonnis waartegen beroep en 
veroordeelt beroepster in de gedingskosten.

Aldus verleend en uitgesproken in openba
re z ittin g  \an het arbeidsgerechtshof van Be
roep W erkliedenkam er te Brugge op negen
tien Januari 1900 een en v i j ft ig ,  getekend op 
de minute Van Rolleghem  en Schelstraete.

NOTA DER REDACTIE
W ij komen op dit vonnis dat gesteund 

is op een n iet te verrechtvaardigen be
w ijsvoering terug, daar het volstrekt geen 
rekening houdt met de bepalingen van 
de monsterrol, die inzake wèrkkontrakt 
alleen als bindend kan .aanzien wórden.

en natuur, o f een glans van zijn  gevoelig motoren, Constructiedetails en, uitvoerin-
en d ichterlijk  zwerversgemoed. gen van scheepsdieselmotoren, Uitvoerin-

Steeds is de pen van deze verteller vo l gen van scheepsdieselmotoren, Hulpwerk-
eerbied voor de jeugdige lezer; geen re- tuigen, Machinekam er-inrichting en be-
gel geen beeld zal de kwetsbare ziel van d r ijf op motorschepen. Scheepsgasturbi-
de op avontuur beluste jeugd komen ont- nes, Vloeibare brandstoffen en smeermid-
luisteren. delen; 385 fr.

De globetrotter heeft waarachtig zijn  Vooral dit laatste werk, dat nog maar
naam niet gestolen: zelden is hij thuis 
ofschoon hij overal thuis b lijk t te zijn  
want «z ijn »  tehuis is de heerlijke, on
begrensde wereld van het avontuur en 
van Gods lieve natuur.

Geheel herzien en aangevuld tot tien 
boeken, werden zij in een fris nieuw 
kleedje gebonden in volle linnen band, 
m et aanlokkelijke kleurenprenten op de

onlangs in  een herziene druk verscheen 
en dus alle waarborgen biedt U d to date 
te zijn, verdient Uw  aandacht. Het is het 
meest recente boek over d it onderwerp 
en geeft dan ook alle m ogeliike inlichtin
gen over de nieuwste toepassingen.

Deze werken zijn  verk ri’gbaar bii: 
NOORDZEE BOEKHANDEL  
V indictivelaan, 22, Oostende.

A . Æ  N S È M S  T M D S N f n E N
A a n g e K o m d i g d n :

—  5 Febr. : Te  11 uur te Antwerpen : her
stellen van logeerblokken en W C-paviljoen , 
Kamp van Lom bardzijde.
—  2 Febr. : Te 11 uur te Oostende : herbou
wen van een huis, 243, Stuiverstraat, Oosten
de, éig. h. M. Stüer, 198, Stuiverstraat, Oosten
de.
—  20 Febr. : Te 10 uur te Elsene, : in goede 
staat herstellen van het Zeepreventorium  van 
Klemskerke.

Gebouwen : 1) binnen afbraakwerken en 
terug in staatstelling; 2) herstellen der be- 
v iperingen ; 3) herstellen van de daken, het 
zinkwerk en het tim m erw erk; 4) herstellen 
der centrale verw arm ing én sanitaire in rich 
tingen ; 5) herstellen der electrische in richtin 
gen; 6. herstellen der binnenbestrijk ingen en 
schilderwerk; 7.) glazen boxen voor de ver- 
pleegzaat.

Meubelen : 1) gem engde meubelen (hout- 
m etaal) ; 2) houten m eubelen; 3) schoolmeu- 
belen; 4) medische turnmeubelen 5) medische 
meubelen; 6) u itrusting der keuken; 7) u it
rusting van de wasserij.
—  15 instede van 1 Feb. : Te 11 uur te Oost
ende : leveren en plaasten van een installa tie 
voor centrale verw arm ing en luchtbehande
ling in de nieuwe Kursaal.
—  8 Febr. : T e  11 uur te Oostende : leve
ren, in 1951, van ijzerw aren , zink, glas, hout,

bouwmaterialen en allerhande onderhoudsar
tikelen voor het stadsmagazijn.
—  8 Febr. : Te 11 uur te Oostende : uitbrei
den van het waterbedelingsnet, in asbestce- 
mentbuizen in verschillende buitenwijken der 
stad.
—  28 Febr. : Te 11 uur te Brussel : afbreken 
der puinen en gedeelten der betonkleding, rei
nigen van het terrein  en aanleggen van be
tonnen taxi-way-verbindingen op het vlieg
veld  te Oostende-M iddelkerke.
—  7 Febr. : Te  11 uur te Oostende : herbou
wen van een huis hoek Langestraat en Nieu
we Dokstraat te Stene, eig. Mw Markey (Wwe 
B erten ), fi, Langestraat, Stene.
—  9 Febr. : Te 11 uur te Oostende : her
bouwen van een huis, 119, Leffingestraat te 
Oostende, eig. li. Ch. Claude, 128, Leffinge
straat, Oostende.

—  23 Jan. : Bredene : afbreken van een 
schuilplaats :

David M. en Vandergucht M., 11, Dorp, Vel
degem : 17.200 fr. —  Hoogste aanbod : G. 
Verm eulen, Staden : 187.025 fr.
—  26 Jan. instede van 15 Dec. : Bouwen van 
een metalen landingsbrug voor ferry-boats te 
Zeebrugge.

Zal later worden bekendgemaakt.

Onderhoudsgeld voor gescheiden echtgenote
V R AAG : Man en vrouw leven sinds een daartoe bestemd bericht in de dag

lange jaren  gescheiden. Er zijn  reeds ge- bladen?
huwde kinderen. De echtgenote woont ANTW O O RD : Voortgaande op de in
bij een dezer kinderen, hee ft al haar be- uw brief gegeven uiteenzetting veronder-
zittingen opgemaakt en m aakt schulden, stellen w ij dat het de. vrouw is die het
Kan  die vrouw een onderhoudspensioen echtelijk  dak verlaten  heeft, zonder dat
vergen van haar man en/of kinderen? zij daartoe redenen had.
Kunnen man en/of kinderen aansprake
lijk  worden gesteld voor de schulden van 
die vrouw o f kunnen zij hun verantwoor
delijkheid afw ijzen  door publicatie van

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

plaatse
A' VANDERNOOT
Maria Theresia^raat, 16 
OOSTENDE — Tel. 72.113

Handelsberichten
HOTEL-RESTAURANT DES NATIONS  
N.V. BLANKENBERGE

Bilan op 31 M aart 1950:

en winstberekening.Verlies- 
Debet 
Exploitatiekosten 
Crediet 
Egploitatie 
Saldo

175.516,55

117.627,95
57.888,60

175.516,55

REDERIJ NOORDENDE N.V. TE 
OOSTENDE

BILAN OP 31 OOGST 1950 
WINST EN VERLIESREKENING

Overdracht 
Algem. Onkosten en 
Verscheidene 
A fschrijvingen

KREDIET
Verschill. Inkomsten 
Saldo

2,440,876.40

6,600,572,08
1.194,085.60

10,235,534.08

6,385,508.99
3,850,025.09

10,235,534.06

In  dat geval kan zij als dusdanig geen 
enkel onderhoudsgeld van haar echtge
noot eisen. D it neemt nochtans niet weg 
dat, het huwelijk niet ontbonden zijnde, 
haar echtgenoot normaal verplicht is in 
te staan voor het onderhoud van zijn 
vrouw.

M aar indien dan de echtgenoot geen 
schuld heeft aan de scheiding, dus in
dien de vrouw zonder werkelijke zware 
reden de echtelijke woonst heeft verlaten 
dan is de man n iet verplicht het onder
houd van zijn  vrouw elders dan in zijn 
eigen woning te verschaffen. Hij kan 
haar dus verzoeken opnieuw de echtelijke 
woonst te vervoegen, opdat zij aldaar on
derhoud en verzorging zou kunnen ge
nieten. In  geval van betwisting daarom
trent, m oet de zaak voor de rechtbank 
worden gebracht: dan zou bv. de gerech
telijke scheiding kunnen worden aange
vraagd.

W at de schuld betreft, zolang het hu
welijk  n iet ontbonden is, is de man in 
fe ite gehouden de schuld van zijn echt
genote te betalen. De publicatie in een of 
ander dagblad betreffende de niet erken
ning der schuld van de vrouw kan mis
schien wel als een zekere verwittiging 
voor gebeurlijke leveranciers en andere 
personen gelden, doch brengt daarom 
nog niet mede dat door deze publicatie 
de man automatisch ontslagen wordt de 
schuld van zijn  echtgenote te erkennen. 
Dit zou alleen maar het geval zijn na een 
effectieve gerechtelijke scheiding of 
echtscheiding.

W at de kinderen betreft, deze zijn na
tuurlijk geenszins gebonden door de 
schuld hunner moeder, alhoewel ook zij, 
in geval van nood, kunnen verplicht wor
den hun moeder het noodzakelijke on
derhoud te verschaffen.

Moest dan bv. deze vrouw overlijden, 
dan zouden de personen die haar erfe
nis aanvaarden meteen ook verantwoor
delijk  zijn  voor de schulden die zij zou 
achterlaten.

(U it «H et Sociaal Verweer»)
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scliuim weg. Herhaal dit to t de kraag hele
maal schoon is, en spoel dan met lauw water 
na. Met een droge doek droog w rijzen , en on- 

ZONDAG: Garnalensla —  Bruine Ra- der een voch tige lap opstrijken, 
goûtsoep —  gegarneerde Rostbief —  —  Bont dat natgeregend is, mag niet wor-
Aardappelcroquetten —  Schuimige vanil- den afgewreven . Schudt het lieve r eens flin k  
lepudding 611 *aat rus**g drogen. Echter nooit bij

MAANDAG: Rostb ief W itloo f -  ge- l uurTelkens u de kleerkagt schoonmaakt,
kookte aardappelen Verloren brood. k ijk t u besluiteloos naar een paar japonnen

D IN S D A G : Stoofcarbonaden ge- cn een mantel, die maar steeds weer in het-
kookte aardappelen  —  w afe ls . ze lfd e  hoekje gehangen worden. U  weet n iet

WOENSDAG: Gebakken Kabeljouwmo- wat er mee te doen ? U draagt deze kleren
ten mayonnaise —  gebakken aardap- niet meer en u hebt geen zin ze te  verm a-
pelen __  Fruit '<en • W eggeven, onm iddellijk . Aan een

DONDERDAG: VarkensCOteletten —  vriend in  die getrouwd is en kinderen heeft,
W ittp cplrlpr in  sch o te l__eekookte aard- aan lemand anders van w ie u weet dat zeW itte s e id e r  m  s c n o te i geKOOKce aa ru  hpt financieel erg  moentjk  heeft in deze tijd .
appelen griesmeelpap. Mäar n iet in de kast laten hangen, to t a lle »

VRIJDAG: Mosselen frites R lis t versleten  is o f  zo ouderwets dat geen sterve-
met Appelen. lin g  ze meer draagt. Met een beetje  vrouwe-

ZATERDAG: Gehakt met tomatensaus lijk e  tact zal niemand zich beledigd voelen. 
— aardappelpuree —  Yoghurt m et be
schuit. W IT  SPREEKT

Een sm etteloos w itte  blouse o f idem  gar
nituur op een donkere japon, getu igen niet 
alleen van goede smaak en staan a lt ijd  gedis-

R D I I IM E  D K C 'f W  1 T C A F P  tingeerd, maar vertellen  ons tevens dat de
D K U !n £  K A vjU U  i j w C "  draagster er van iemand is die zich v ee l zorg

B E N O D IG D : 250 gr rundsoepvlees, 1 1. en m oeite getroost om er mooi en vrouw elijk
water, 5 gr zout, 1 kru idnagel, Stukje lau- uit te  zien. Ze vertellen , dat z ij lange t ijd  ge-
rierblad, stuk je spaanse peper, 1 ui, tak.ie "a ssen  en gestreken heeft, en waarschijn ij
npterselip stiikie e e s n in o e rd e  wortel 40 wel pen uurtje later naar be<f l s Se?aan ompeterselie, S tU K .ie g e s n ip p tra e  w o i ie i ,  w  jict kraagj0 0f  vest j e weer in de japon te
gr boter, 40 gr bloem, 5 gr maïzena, 50 Rechten. z i j  vertellen  tevens dat het een ver-
gr kalfsgehakt, 1/2 eetlepel Wprcesters- ständige vrouw is die weet dat w it alleen dan
hiresaus. *' f la tee rt wanneer het ook w erkelijk  w it is, en

B E R E ID IN G :  Trek op de gewone w ijze dat een valse p looi o f  s lord ig  gestreken blou-
bouillon van het vlees m et het water, se het hele e ffec t vern ietigt. Bovendien ver-
het zout en de verschillende kruiden, zorgt z ij haar huid en kapsel, want z ij weet 
Fruit de boter met de ui en de bloem maar f '  te goed, dat dofte  har en, grauwe
bruin (zonder ze te laten branden), voeg hals of vette ut nle P‘*S1’ " c j n d e RELLA  
hierbij roerende de gezeefde bouillon en 
laat de soep m et de balletjes gehakt nog 
een uur zachtjes doorkoken. Bind ze 
tenslotte m et de aangemengde maïzena 
en maak ze a f m et de Worcestershire- 
saus.

Uo-oï de £ekHe.lM&en

DOKTERS DIENST
Dr JAUQUET, Blauw Kasteelstraat, 26. 

Tel. 72.155.

APOTHEEKDIEN3T
Zondag 4-2-51: Gans de dag: Apothe-’ 

ker WANDELS, Maria-Josépl., 6.
Nachtdienst van 3-2 to t 10-2-51 : Apoth. 

VANTOM M Ei J. Ensorgaanderij.

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE 
INRICHTERS VAN EEN TOMBOLA

Het College van Burgemeester en 
Schepenen der Stad Oostende brengt ter 
kennis van personen en maatschappijen, 
die wensen een tom bola in  te richten op 
het grondgebied van de Stad Oostende, 
dat zij gehouden zijn  «ten  m inste 1 
m aand» vooraf een regelm atige aanvraag 
daartoe bij het Stadsbestuur in  te die
nen, ten einde d it laatste toe te laten 
t ijd ig  een besluit ter zake te kunnen tref-o 
fen  en tevens de Hogere Overheid in de 
m ogelijkheid te stellen h et nodige toe- 
zichtsrecht u it te  oefenen.

A lle  aanvragen welke n iet één maand 
vóór de datum van de tombola zullen in
gediend worden zullen voortaan als niet 
bestaande beschouwd worden.

AAN DE OOSTENDSE BEVOLKING

Zeer dringende oproep: een mensenle
ven is in gevaar. Een w ein ig van Uw 
bloed kan hem nog slechts redden. Daar
om allen naar de grote bloedcollecte van 
4 Februari 1951 in  de Rijksm iddelbare 
Meisjesschool, H. Serruyslaan.

W ij verwachten Uw  naam op onze lijst.
Inschrijv ingen  worden nog aanvaard 

in  het lokaal: Kapellestr., 95.; M. G. Lin- 
gier A „ Pieterslaan, 67, Oostende.

GIFT VOOR DE WEZEN
De Burgemeester ontving vanwege de 

Handelaarsbond Torhoutsteenweg en 
W ijk  K roon tje  de som van 2.299 fr. ten 
voordele van *de W ezen van het Caroli- 
nenhof en deze van het Dispensarium 
St. Vincentius à Paulo.

BIJ DE VERENIGDE BRUGGELINGEN

Zaterdag 3 Februari om 20 uur gaat in  de 
bovenzaal van «H et W itte  Paard » het derde 
feest door van de Veren igde Bruggelingen. 
Een flin k  ontspanningsprogramm a werd in 
elkaar gestoken. Hr

ONGELUKKIGE VAL
In zijn  badkamer heeft dhr M. Debussche- 

re, toezichter van onze Schouwburg, een zw a
re val gedaan zodat hij naar het ziekenhuis 
diende overgebracht. Hr

Draakyacht voor de ICosiinklijke Prins 
reeds in aanbouw

OP DE WERF DECONINCK  
TE OOSTENDE

Zoals we destijds meldden aanvaardde 
de Kon inklijke Prins het Ere-Voorzitter- 
schap van de North  Sea Yach t Club en 
werd door deze club besloten Z ijne M a
jesteit een draakyacht aan te bieden. Er 
werd daartoe een intekenlijst geopend.

Wel vernemen thans dat het yacht 
reeds in aanbouw is op een Oostendse 
werf en wel op de gekende yachtwerf 
Deconinck. M et bekwame spoed heeft 
men zich aan het werk gezet, zodat men 
hoopt deze zomer met de bouw klaar te 
komen. Het draakyacht van de Koninkl. 
Prins zal een lengte hebben van 8.90 m. 
een diepgang van 1.20 m. en een 1000 kgr 
wegende kiel. H et grote zeil zal 15 vier
kante m eter oppervlakte hebben. Twee 
fokzeilen, een genua en een spinnema-

ker zijn  voorzien. De boot za l m et alles 
2000 kgr wegen en voorzien zijn  van een 
hut voor drie personen.

Voor het ogenblik liggen te Oostende 
11 draakyachts, terw ijl er nog enkele in 
aanbouw zijn. Het draakyacht is trou
wens het meest gegeerde van alle yach- 
ten en sedert de Noorse scheepsbouwer 
Johan Anker in 1929 de principes van. 
het draakyacht vastlegde, werden in  gans 
de wereld reeds een 2000 dergelijke 
yachts gebouwd. Het is een zeer sierlijk  
model, dat bij alle zeilwedstrijden verte
genwoordigd is.

Het spreekt vanzelf, dat de scheeps
w erf Deconinck al zijn  kennis, ondervin
ding en vakmanschap in  de weegschaal 
zal werpen om de bouw van het draak
yacht van de Kon. Prins to t een goed; 
einde te brengen. Hr

SCHUIMIGE VANILLEPUDDING
(Bavarois à la Van ille)

BENODIGD: 4 dl melk, 2 eieren, 100 gr 
suiker, 2 1/2 dl slagroom, 1 stokje vanille, 
14 gr gelatine o f 12 gr poedergelatine.

BEREID ING: K lop  de eierdooiers met 
een lepel suiker flink  door elkaar. Spoel 
de puddingvorm m et het ongeklopte ei
wit om en zet deze omgekeerd weg om er 
het overtollige eiw it uit te laten lopen 
en de vorm  tegen uitdrogen te bewaren. 
Breng de melk langzaam  aan de kook 
met het gespleten stokje van ille en de 
overige suiker, giet hem, flink  roerende, 
bij de geklopte dooiers, doe alles in de 
pan terug en laat het mengsel, kloppen
de met een garde, op het vuur gebonden 
worden (m aar vooral n iet koken). Los de 
gelatine, na 10 à 15 min. in koud water 
geweekt te zijn, in de hete vloeistof die 
van het vuur gekomen is, op. Neem er 
de vanille uit. Laat de massa even be
koelen. K lop  de room en de eiw itten stijf, 
giet hierbij roerende het puddingmeng- 
sel en laat het a f en toe roerende, staan, 
tot het geleiachtig begint te worden. G eef 
er geen saus doch wel gaarne vanille- 
wafels o f biscuits.

KABELJAUWMOTEN

BENODIGD: 4 kabeljauwmoten van 2 
cm dikte, citroensap, zout, peper, wat pa
neermeel, boter o f margarine, peterselie.

BEREIDING: Was de moten, droog ze 
in een schone doek. W r ijf ze dun in met 
zout en peper, druppel er WT,t citroensap 
op en haal ze door paneermeel.

Laat de boter o f de m argarine goed 
heet worden, leg er de moten in en laat 
ze met een deksel op de pan in 15 minu
ten aan beide zijden gaar en bruin wor
den. Dien ze op een verwarm de schotel 
op, gegarneerd m et peterselie en sch ijf
jes citroen.

KABELJAUW- EN HEILBOTLEVER
Daar kabeljauw- en heilbotlever een grote 

hoeveelheid vitam inen A  en D bevatten, be
horen deze to t de buitengewoon gezonde sp ij
zen waarvan men over het algemeen een veel- 
vuldiger gebruik moest maken. Daarbij diene 
inen nog te weten, dat de lever van heilbot 
nog belangrijk meer vitam inen bevat dan de
ze van een kabeljauw.

Uit deze levers w ord t de bekende levertraan 
getrokken. Enige druppels heilbottraan heb
ben dezelfde w erk ing als een hele lepel ka- 
beljauwtraan. Toch moet men b ij het inne
men van deze zware o lie  nogal tactisch te 
werk gaan. Het z ijn  over het algemeen niet 
de grote hoeveelheden die het hem doen. De 
olie moet immers in het organism e opgeno- 
men worden en grote  hoeveelheden veroorza
ken gauw spijsvertoringsm oeili jkheden. Men 
houde zich dus, ook bij kinderen aan zeer 
kleine hoeveelheden.

N.B. —  H eilbot is een grote platvis.

KeuÂ&nçj£.(ïe,Lmen

Vele mensen vinden het vlees van een 
tam konijn te zoet. Deze zoete smaak is 
echter gem akkelijk weg te werken. We 
moeten daarvoor het vlees voor het bra
den niet alleen inw rijven  m et peper en 
zout maar ook m et w at mosterd.
— Een schaar is in een keuken even on
misbaar als in een naaidoos. U weet dat 
ge spek veel beter kunt bakken zonder 
zwoertje, dus wordt het er op voorhand... 
nee niet afgesneden, m aar afgeknipt. Dit 
gaat niet alleen vlugger maar het resul
taat is ook veel bevredigender.

Peterselie w o rd t . veel fijn er  en het 
gaat veel vlugger als we het knippen. 
Hiervoor doen we de gewassen en uitge
lekte takjes in een diepe beker o f sterk 
glas, en met de keukenschaar knippen 
we er dan maar op los. Om dan de fijn e  
peterselie heel mooi op het gerecht te 
kunnen strooien, doen we het in een ka
toenen doekje, maken er een dotje van, 
en houden het even onder de kraan. 
Daarna wordt het flink uitgeknepen en 
nu kunt ge de peterselie strooien als poe
der.

Het gebeurt dat slagroom maar niet 
de gewenste dikte w il krijgen. Voeg er 
dan eens een klontje zeer verse onge
zouten boter bij, en klop alles nog flink 
door.

De schubben van een grote vis zullen 
zacht worden en b ijgevolg gemakkelijker 
te verwijderen wanneer we de vis voor 
het schoonmaken een m inuutje in ko
kend water dompelen.

üaiiAoudtîij,it WanÈzn
— Teervlekken zijn  m oe ilijk  te verw ijd e 
ren. Het best is wel deze vlekken in te w r i j
ven met ongezouten boter, en die een paar 
uur in te laten trekken. Dan de boter inet de 
botte kant van een mes weghaien en de nu 
ontstane vetvlek verw ijderen  met benzine.
— Het is nu eenmaal een fe it  dat kragen 
van kledingstukken zow el van dames als he
ren, spoedig vettig  worden. Om deze te ont
vetten bereiden we een mengsel van drie le 
pel water en een lepel ommoniak. Leg  nu de 
kraag goed plat op een propere doek, doop 
een stuk oud linnen dat geen plu isjes ach
terlaat in de am m oniak-oplossing en w r i j f  
hiermee over de kraag. Neem  met de steel 
van een lepel regelm atig het ontstane vuil

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

19-1 : M icheline Blonde, v. A lbert en De- 
nise Vercoutteh De Panne; Etienne Ber- 
tens, v. M arcel en M arie Leroy, Bredene; 
Cecile Laurens, v. Gerard en M arie Ver- 
meersch, Spaarzaamheidstr. 9; Daniël 
Wets, v. M arcel en Adèle Voeten, K are i 
Janssensl. 53; Ives Provoost, v. Medard 
en Jenny Haegheman, Molenaarsstr. 19; 
Eric Heuzel, v. Charles en M aria Bau- 
wens, Frère Orbanstr. 125: M artine Be
rück, v. A lbert en Gabriela Sorgeloos, 
Brussel

20-1 : Annie Delanghe, v. Cam iel en Ma
ria  Lecomte, Schlppersstr. 52; Eric Van- 
hooren, >v. Andreas en Simonne Verstrae- 
te, Moere; M agda Vanroose, v. Roger en 
M artha Goethals, Eernegem ; Carmen 
Morel, v. Robertus en Cecilia Ponseele, 
Velodromestr. 63; W alter Delaey, v. Mau- 
rits en Ivonna Van Elverdinghe, W est
ende; L iliane Proot, v. A lfons en Geor
gette Van Den Broecke, Stuiverstr. 76; 
Christiane Villeirs, v. Ludovicus en Ber
nadette Verbanck, Nieuwpoort.

21-1: Francine Grootaert, v. Oscar en 
Godelieve Dewachter, Eernegem ; Roland 
Pottier, v. Marcellus en Irm a  Verhaeghe, 
Bekegem; Edwin Galle, v. M arcel en An- 
gèle Vanhooren, Oudenburg; Monique 
Deneve, v. Roger en G eorgette Lahaye, 
Torhoutstwg, 121.

22-1 : Regina Arickx. v. A lbert en Zulma 
Vandermarliere, G istel; V iviane Dubois, 
v. Edmond en M ariette Hoste, Bredene.

23-1: G ilbert Baeyaert, v. Francis en 
Rachel Logier, W ilskerke; Ignace Strubbe 
v. Maurice en Alice Vermeesch, L e ffin ge ; 
Jan Vilain, v. P ieter en Simonne Van- 
hove, De Panne; Ronny Dierendonck, v. 
Robrecht en M artha Provoost, Leisele.

24-1: Jeannine Vandenberghe. v. Mau
rice en Marceline Van Dichele, Ed. Ham- 
manstr. 31 ; L iliane Sweetlove, v. Georges 
en G ilberta Ketérs, Wezenhuisstr. 5; Jo
annes Devos, v. Robertus en Rachel Ac- 
ken. Van Isegheml. 51; Chantai Deppe, 
v. W illy  en Estelle Van Doren, M ariaker- 
kelaan, 5; Jean Neirynck, v. M ichel en 
M aria Everaert, Frère Orbanstr. 331; Na
dia Muylle, v. P ierre en F lavia  Stragier, 
Stene; L inda Vanslembrouck, v. Maurice 
en Georgette Maes, Frère Orbanstr. 41; 
Geert Barbier, v. Marcel en M aria Bou
ten, Steenbakkersstr. 84; Jean Beirens. v. 
Léon en Simonne Swaenepoel, K lemsk.; 
P ieter Callebout, v. Eduard en H ilda W al
ters, Voorhavenl. 44; A lain Fontaine, v. 
Abel en Liliane Verbiest, Koekelberg.

25-1 : Roland Rabaey, v. M arcel en M ar
griet Debussche, Vlissegem.

26-1: Edmond Meesschaert, v. Achille 
en Emilie V. Vlerken, Vaartblekersstr. 31.

O V E R L IJ D E N S

20-1 : Annie Delanghe, 1 dg., Schippers- 
str. 52; H ippolyte Dayer, 53 j., echtg. v. 
Leontine Balbaert, J. Peurquaertstr., 2; 
M arguerithe Francier, 53 i„  echtg. Edw. 
Ketels, Bredene.

21-1: Augusta Vuylsteke, 86 j., Wwe 
August Vanhoecke. Nieuwpoortstwg, 24; 
Henri Vanhoucke, 52 i., echtg. M agdalena 
Dejonghe, Molenaarsstr. 29; M arie Meese, 
75 j., echtg. Richard Patrouille, V rijheid- 
straat 14.

22-1’: August Pyson, 63 j., echtg. Leon- 
tine Boels, Kaïrostr. 43.

23-1: Isidorus Corteel, 70 j., echtg. Ju
liana Seys, Oostduinkerke.

24-1: M arcellina Vande Kerckhove, 51 
j., echtg. Abel Bossaert, Wapenpl. 4; Ed- 
monda Jonckheere, 60 j., echtg. Hierony- 
‘mus Denecker, Nieuwpoortstwg, 517; Ade- 
la Vande Winckel, 77 j.. W we Emilius V. 
den Broeck, Kaïrostr. 75; M aria  Molle- 
mans, 71 j „  echtg. Petrus Banthein, St. 
Franciscusstr. 51a; M ichael Dasseville, 
81 j., W dr Evelina Henderyckx, Jozef I I  
str. 43; Valérie Baize, 79 j., Wwe v. Ernest 
T riv ière en v. H ilaire Cnudde, Aartsher- 
togstr. 23.

25-1: Adolphus Vandenbouhede. 61 j., 
echtg. Nathalia  Vanden Broecke, Dr. Ver- 
haeghestr. 60; M arie De Block, 77 j., 
Wwe P ierre Raghena, K . Janssensl, 31.

26-1 : Anna Carly, 68 j., echtg. Louis Hu- 
brecht, Oostduinkerke.

HUWELIJKEN
24-1 : Oscar Beuckels, herbergier en M a

ria Martle, z.b.; Roger Zonnekein, visser 
en Denise Nassel, z.b.

27-1: Marcel Buyse, werkm an en Geor
gia Priem , z.b.; Louis Deschepper. stoker 
en Bertha Willems, werkster: Henricus 
De Bock, uurwerkmaker en Laura Van 
Steelandt, z.b.; Rogier Dugardin, hande
laar en Yvonne Deceuninck, z.b.; R ay
mond Vanderhaeghen, kleerm aker en Jo
sephine Pierlot, steno-dactylo.

F E E S T E L IJ K H E D E N
Huurt een pick-up m et fonoplaten, per 

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

HUWELIJKSAANKON DUG INGEN
28-1: Bultynck Roger, loodgieter, Es- 

doornl. 9, en D elefortrie Irène, hulpver- 
pleegster, H. Hartl. 3; Lannoo Jean, elec- 
trieker, Elisabethl. 231 en Van Langen- 
hove Denise, verkoopster, Torhoutsteen
weg, 177.

ANDERE GEMEENTEN
H offm ann Jean, werkman, Oostende 

en Roose Lucienne, z.b., Stene; Baes A r
thur, beroepsmilitair, Oostende en Van- 
houtte Antoinette, strijkster, Stene; Cou- 
cke Aloysius, loodgieter, Stene en Dekey^ 
zer Marguerite, werkster, Oostende; Mul
ler Jean, geneesheer, Lausanne en W at
teau Lucie, z.b. Oostende.

Dc Maximumprijzen 
voor het Vlees

SPECIALE COMMISSIE INGESTELD

Een speciale com missie die to t taak heeft 
een ge le id e lijk e  oplossing te zoeken voor het 
probleem  van de v leesprijzen , werd V r ijd ag 
nam iddag geïnstalleerd.

De installa tie van deze com missie maakt 
deel uit van het program ma dat op 15 Janua
ri aan de Slagershond werd voorgelegd  en 
door deze bond werd aanvaard.

Een w oordvoerder van de M in ister heeft 
verklaard, dat een eventuele a fsch a ffing  van 
de rege ling  van de m axim um prijzen  slechts 
kan overw ogen  worden, zo de nodige waarbor
gen aanwezig zijn .

Bovendien heeft de Slagershond aange
drongen dat de M inister zo spoedig m ogelijk  
z ijn  besluit, betreffende de m axim um prijzen 
v oo r  het kalfsvlees zou intrekken. De verte 
genw oordiger van de M inister heeft daarop 
geantwoord, dat deze laatste bereid is z ijn  be
sluit in te trekken als de slagers eveneens het 
nodige doen, opdat ze de p rijs  voo r de artike
len van dagelijks gebruik zouden beperken en 
onm iddellijk  hun prijzen  w illen  verlagen, zo 
dra er een p rijsverlag in g  voor het levend vee 
w ordt vastgesteld. De afgevaard igden  van de 
bond hebben de verbinten is aangegaan deze 
voorstellen  na te komen. Hr

ï ï m
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STUDEBAKER brengt d it jaar opnieuw een reeks bewondersnswaordige 
m odellen A llen  leveren bewijzen van gro te verbeteringen. Haar 
lijnen zijn nog mooier, hét com fort verm eerderd. Deze wagens getuigen 
van een smaakvolle luxe.

De gans nieuwe automatische transmissie "A U T O M A T IC  DRIVE", op 
aanvraag verkrijgbaa r op alle modellen, verzekert een gans vereen
voudigd sturen dat herle id w ord t to t gebruik van slechts twee pedalen : 
rem en accelerator.

Lenigheid, com fort, gemak van sturen, kracht, evenwicht van liinen, 
zuinigheid, dit alles maakt van de STUDEBAKER 1951 "D e wagen 
van het ja a r"

81 CATALOGUS EN DÉMONSTRATIE OP AANVRAAG BIJ

«  3 modellen van trans
missies waaronder de 

befaamde 
"AUTOMATIC DRIVE”

© 2 typen van motoren 
Een 6 cyl. 14 PK. 
Een 8 cyl. 19 PK.

«  Talrijke technische 
en praktische 
verbeteringen

,i - i. 
-ÏÜ-

VOETGANGER GEKWETST
Aan de hoek van de Le ffin gestraa t en de 

Torhoutsteenweg werd de voetganger Luca 
Oscar uit Oostende aangereden door de auto, 
bestuurd door Ferket uit Canada. Dr Reyn- 
ders, die b ij toeval voorb ijreed , bracht Luca 
naar de kliniek over. Hr

Gevraagde Arbeidskrachten

I. IN  DE STREEK : Mannen: Metse
laars voor paramentwerk; leerjongen car
rosserie-monteur m et leercontract; leer
jongen mechanicus met leercontract; 
leerjongen schoenmaker m et leercontr.

Vrouwen: Dienstmeisjes m et inwoon.
IL  IN  H ET BU ITENLAND  : M annen : 

Meestergast^bekister ; marmerbewerksr- 
p lââ tS 6 r.

I I I .  IN  H ET BU ITEN LAN D  —  Groot 
Hertogdom Luxemburg: Mannen: Dak
dekkers; schrim werkers; timmerlieden.

IV . BEROEPSHERSCHOLING: Aan
vang eerstdaags. Heropening van een 
centrum voor steenhouwers.

Voorwaarden: m inder dan 21 j. oud. 
z ijn  (lie fs t tussen 18 en 21 j.) ongeschool
den en halfgeschoolden in het beroep.

Voordelen: Werklozensteun plus 4,50 fr. 
uurpremle. Verplaatsingskosten plus 
eindprem ie van 800 fr. in gereedschap.

Duur: 8 maanden.
Verzeker uw toekomst, door het aanle

ren van een beroep. Hoe meer uw be
roepskennis uitgebreid is, hoe mooier de 
toekomst voor U openstaat.

Laat U  daarom ten spoedigste inschrij
ven ; ofw el:

op het G.B. Oostende, Koningstr., 63
op het P .K . Veurne, De Pannestr., 13
op de Steunpunten bij de Controleurs.
Voor alles zich wenden : Koningstr. 63, 

Oostende; De Pannestr. 13, Veurne.

G a r a g e  J u l e s  F A Ç O N
2 0 4  - 206 , NIEUWPOORTSTEENWEG
INVOERDER : N.V. AUTO-OCCIDENTAL, 121, ST-P IETERSKAAI, BRUGGE.

OOSTENDE
(660)

POLITIE GRIJPT IN
Deze week gebeurde het dat twee op 

ronde zijnde agenten een samenscholing 
zagen in de Koningstraat. Onm iddellijk 
begaven zij zich ter plaatse en stelden 
vast dat het h ier geen ongeluk o f relletje 
gold, doch enkel een m enigte enthou
siaste bewonderaars van de prachtige 
radio ’s «Centrum », tentoongesteld bij : 

A. LALOY —  MAQUET  
18, Koningstraat, 18 
Oostende. - Tel.: 739.29

(45)

FAMILIEBERICHTEN

Men verzocht ons het overlijden 
te melden van

Mevrouw Weduwe

Joseph Ragheno
geboren 

THERESE DE BLOCK

overleden te Oostende in haar 78 j.

De begrafenisplechtigheid heeft 
in fam iliekring plaats gehad van
wege haar kinderen en kleinkinde
ren.

M r en Mevr. J. De Borger-Ragheno 
M r en Mevr. M. Dureuil-Ragheno 
Notaris en Mevr. A. Lacourt-Ver- 
besselt.

Oostende, K. Janssenslaan, 31.
(662)

Minister De Boodt 
sprak te Oostende over de

O O R LO G S S C H A D E
Zondagvoorm iddag heeft dhr De Boodt, M i

nister van W ederopbouw, gehandeld over de 
oorlogsschade.

De vergadering g ing door ten stadhuize on
der voorzitterschap van dhr Tem pere. W e  be
merkten verder dhr P iers, vo lksvertegen
w oord iger, Serruys, burgemeester, Vanden- 
driessche, schepen, Gronsveldt, kabinetschef 
van dhr M inister, Smissaert, bestendig a fge 
vaardigde en ta lr ijk e  raadsleden. T a lr ijk e  be
langstellenden waren opgekomen.

Nadat dhr Tem pere de M in ister had w e l
kom geheten en aangedrongen had op het 
vrijgeven  der 60 t.h. geblokkeerde gelden der 
getei8terden, schetste dhr P iers  de toestand 
der geteisterden aan de kust, waar velen  er 
n iet kunnen aan denken hun geteisterd  e igen 
dom te herbouwen b ij gebrek aan voorschot
ten en kredieten.

Dhr De Boodt handelde daarop u itvoerig  
over de stand van de wederopbouw in ons 
land. De dossiers van oorlogsschade lopen 
thans over het m illioen. D it g roo t aantal dos
siers en de onvolm aaktheden van de bestaan
de wet hebben er toe b ijgedragen  de taak der 
M inisters van W ederopbouw uiterst lastig te 
maken. Het is gem akkelijk  voorste llen  te 
doen, doch de veran tw oordelijkheid  er van 
opnemen is een andere zaak. H ij stelt daarop 
bepaalde valse gerächten aan de kaak en ver

klaart dat o. m. de autonome kast, in tegen
ste lling met wat beweerd wordt, in Decem
ber geen ogenblik  haar betalingen staakte, 
wel integendeel, er werden 458 m illioen  fr. 
uitbetaald.

Naast het stelsel van p rio r ite it voor de 
grijsaards, dat h ij er door kreeg, spijts het 
ongunstig advies van de Raad van State, be
oogt dhr M inister de reorganisatie van de 
Provincia le  d irecties en de verhoging van het 
tempo, waaraan thans de dossiers worden on
derzocht. M om enteel worden maandelijks 
5.000 dossiers geklasseerd. D it getal zal nog 
opgedreven worden.

W at W est-Vlaanderen betreft, z ijn  er 102 
duizend 471 aanvragen, welke een bedrag ver
tegenwoordigen van 4.824 m illioen fr . V oor de 
hotels geldt een u itzonderlijk  stelsel van p rio 
riteit, waarvan reeds 81 hoteleigenaars heb
ben genoten.

Dhr De Boodt besloot z ijn  klare u iteenzet
ting met de verzekering, dat het herstel der 
kuststreek z ijn  b ijzondere aandacht gaande 
houdt.

Daarop werd door dhr Serruys nog aange
drongen op de vereenvoudiging van de adm i
nistratieve werkw ijze, waarna dhr Tem pere 
dhr M inister dankte en een kort slotwoord 
uitsprak. Hr

DRONKAARD VAN FIETS GEVALLEN
Personen vonden ter hoogte van het Zuive- 

ringsgesticht een man, die zich b ij het vallen 
van zijn  fiets  ernstig had gekwetst. Het bleek 
Kam iel Bauwens te zijn , die in dronken toe
stand een erge tu im elperte had gemaakt. Hr

5000STE REIZIGER
Op de lijn  Oostende— Dover werd reeds de 

5000e re iz iger van d it jaar gevierd. Het geldt 
M w Van Gooi. Z ij ontving een geschenk t i j 
dens haar overvaart op de «P r in s  A lb e rt»  uit 
de handen van bevelhebber Ct Tanghe. Hr

VERLOREN
Calmeyn Elsa meldde aan de politie  het 

verlies van haar armbanduurwerk. Hr

NA BOTSING IN BRAND
Vrijdagavond  om 22 uur deed zich op de 

Torhoutsteenweg, ter hoogte van de Stuiver- 
straat, een botsing voor tussen de auto’s van 
Decloedt en Bossuyt Gerard. Deze botsing had 
geen ernstige gevolgen, doch, te rw ijl Bossuyt 
z ijn  wagen aan het opkricken was, werd deze 
aangereden door een derde wagen, bestuurd 
door Marisse Debelle uit Charleroi. Door de 
schok v loog  de auto van Bossuyt in brand, 
te rw ijl Debelle gekwetst werd en met lichte 
verwondingen naar het hospitaal werd over
gebracht. De brandweer verscheen ter plaatse, 
doch — van de brandende auto konden ze b ij
na niets meer redden. Hr

Autovo@rd@rs
laat U niet misleiden !

A lle  autovoerders, w iens auto onder toe
passing v ie l van de jongste telling, ontvingen 
een certifikaat van Verklaring. Ze werden 
dringend verzocht d it zorgvu ld ig  in hun ar
ch ief te bewaren.

De gem otoriseerde rijkswacht-brigade, be
ter gekend onder de naam van «V liegende 
B rigade» o f  elders «D e Zw aantjes», is gelast 
met de kontrole...

Zo houden z ij langs de baan de wagens stil 
en vragen heel eenvoudig om het «Form u lier 
M odel 16» te  mogen inzien. De meeste voer
ders staan dan met hun mond vo l tanden en 
weten niet waarover het gaat. D it fameuze 
form u lier is echter anders niets dan het h ier
boven aangehaalde certifikaat. Men doet dus 
best het n iet te klasseren in het «a rch ie f», 
maar wel het dagelijks bij te hebben.

FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fonoplaten, per 

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

De Radiotaks op 
Autoradiotoestellen

Een radiohandelaar verkoopt toestellen  om 
in auto’s ingebouwd te worden. Om zijn  klan
ten een demonstratie te kunnen geven, heeft 
hij in zijn  wagen ze lf  een auto ingebouwd. 
H ij schijnt te tw ijfe len  o f  hij op deze radio 
ook taxe moet betalen, verm its hij dit toe
stel gebruikt als «p ro e f»  voor de belangstel- 
enden.

Nochtans is ook d it toestel onderworpen 
aan de taxe. De bestaande schikkingen w ijzen 
er ten stelligste op. Deze taxe bedraagt 144 fr. 
per jaar en diende vere ffend  vóór 1 Februari. 
Neem t men het toestel in gebruik in  de loop 
van het jaar dan bedraagt de taxe 12 fr. per 
maand.

RUITEN VERNIELD
fïoes Robert legde klacht neer wegens ver- 

n ieiing van twee ruiten van de e lectriciteits- 
cabine op de Cockerill-kaai. Hr.

20-JARIG BESTAAN
De Verbroedering van de 3e en 23e lin iere- 

gimenten en de Broederbond van het ve ld le 
ger 1914-18 zullen op 4 Februari hun 20-jaris 
bestaan vieren.

Meteen zal worden hulde gebracht aan twee 
noeste werkers, de hh. C. Verm eire en N. De- 
gryse, die gedurende 20 jaar de groei en b loei 
van de Verbroedering m ogelijk  maakten.

Het program m a ziet er als vplgtt uit :
- om 11,45 uur : algemene bijeenkom st in het

lokaal «P r in s  Boudew ijn »
- om 12,00 uur : optocht naar lié t monument

aan de Kazerne Mahieu
- om 13,00 uur : eetmaal in het lokaal met

hulde aan de twee gevierden.
De prijs  van het eetmaal (dranken inbegre

pen) bedraagt : 25 fr. yopr de leden, 50 fr . 
voor de dames en 75 fr. voor hen, die de ge
vierden genegen zijn.

Na het diner, monstertombola verrassingen  
en gezelligheid . H r

BLOEDCOLLECTE VAN HET 
RODE KRUIS

De bloedcollecte zal plaats hebben op 4 Fe
bruari van 9 tot 13 uur in de Meisjesschool, 
Hendrik Serruyslaan, 28.

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

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

—  A lfons P ieterslaan, 67 ;
—  alle apotheken van de stad.
A llen  zullen dan t ijd ig  verw ittigd  worden «p  

welk tijd stip  ze zich dienen aan te melden. En 
voor allen is een kleine, doch aangename v e r
rassing weggelegd. H r

Het Parkeren 
voor het Kaaistation

Enkele dagen terug werd door leden 
van de Havenbrigade een jacht georga
niseerd op autobestuurders, die enkele 
ogenblikken hun wagen voor het kaaista
tion parkeerden. De laatste dagen is het 
toezicht echter gevoelig verm inderd en 
we hopen dat het zo verder zal blijven. 
Men zou dienen in te zien, dat het K aa i
station in de w inter werkelijk  n iet over
loopt van drukte en dat verkeersopho- 
pingen volledig uitgesloten zijn. Dat men 
in de drukke zomermaanden de puntjes 
op de i ’s zet, kunnen we graag aannemen, 
doch in de w inter m ag men er geen gra
ten in vinden, wanneer men even voor 
het station stilhoudt en parkeert om  de 
uurtabel der treinen na te zien o f een 
spoedbrief te posten. Hr

Paketbeten Ooslende-Dover
Auto’s worden vervoerd m et de ge

wone passaeiersboten.
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.
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BLOED GEVEN is zeker een Mensenleven redden ! !
Even rondpiepen... in onze slad

Stilte rondom de 
Renbaan

H et plan er een tentoonstellingszaal in 
te  richten kunnen we slechts toejuichen, 
w ant onze stad beschikt zelfs n iet over 
een degelijke zaal, die voor tentoonstel- 

E r zijn  zo van die dingen, die ieder lingen geschikt is., De enige zaal die be- 
ja a r  ten gepaste tijde weer boven komen, ’ h oorlijk  kon genoemd, was de binneri- 
m et veel tam tam  worden aangesneden zaal van het Continental-hotel, doch deze 
om  dan weer in  alle stilte uit de publieke is thans n iet m eer beschikbaar, 
belangstelling te verdwijnen. O f een conferentiezaal er echter goed

De werken aan de Paardenwedrennen za l gelegen zijn, kunnen we betw ijfelen, 
behoren tot die collectie dankbare onder- -3r zal veel rumoer zijn  van buiten en an- 
werpen en nu we toch stilaan weer de derzijds veel verstrooiing bij de toehoor- 
zon over onze stad krijgen en er m eer tiers. W are  het n iet beter een gedeelte 
en meer zal gedacht worden aan het aan- open te stellen voor ht publiek, dat er, 
staande zomerseizoen, m ag men e r  zich b ij slecht weder, zou kunhen schuilen. Hr 
aan verwachten, dat de lokale pers al
weer eens op dit onderwerp zal terugko- H e t  S c h a n d a a l  V a n  d e

Hoe de werken aan de renbaan werden. O n c f o n r l c o
aangevangen en bijna voltooid, dienen \ - / O S t e n Q S e  W e y e i l
we n iet meer te herhalen. D at ze nader- M eer en meer komen klachten binnen
hand niet erg goed gelukt schenen, werd over de toestand van het Oostends we-
ook reeds onderlijnd en dat men ten gennet. Sommige automobilisten verkla-
slotte verp lich t zou ziin  grondige w ijz i- ren  onomwonden, dat het een ware
igngen aan de huidige bouw aan te bren- «schande» is voor de stad en dat zij zelfs
gen, is ook een feit. Vandaar dat Oost- vaak enkele huizenblokken rondrijden,
ende nog steeds geen renbaaninstallaties om hun wagen en henzelf de m arteling
heeft, waarop het fe ite lijk  m ag aan- van  een bepaald wegengedeelte te bespa-
spraak maken, w ant het vooroorlogse ka- ren.
der m et de robuste Engelse burchtstijl En inderdaad, het is een schande. En
was heel w at aantrekkelijker en indruk- vooral wanneer men nagaat, dat het
wekkender dan het huidige poes-pas werk m eestal de hoofdwegen ziin, die zo erbar-
dat trouwens, door zijn  onvoltooide staat m elijk  liggen. Ind ien  de trammaatschap-
op de bezoekers en voorbijrijdende toe- p ij ertoe kon besluiten het gedeelte tus-
risten een wein ig interessante indruk sen de lijnen  w at de ftiger te leggen, zou 
nalaat.

H et is treurig dat bij de heropbouw auto, die het gedeelte m oet gebruiken
van onze stad dergelijke flaters werden dat tussen de sporen is aangelegd, ver-
begaan. Tem eer daar het hier nog een kort op gevoelige w ijze de levensdagen
instelling gèldt, waarin sedert de bevrij- Van zijn  wagen
ding ^ p io e n e n  werden gestoken, die In  onz3 moderne tijden  en ln  een ZQ_
b ijna  uitsluitend ten goede kwamen aan g ezegde moderne badstad, is het werke-
de inrichtende maatschappij. H et kan geen eer oostendenaar te zijn. Met
n iet ontkend dat onze stad zonder paar- dergelijke wegen ziin  de garagisten in
denwedrennen in de zomer de h e lft van jlun nopjes, te rw ijl men van buiten Oost-
haar aantrekkelijkheid zou verliezen, ende reeds kom t om te Oostende nieuwe

we° die thans k e n n e ^ ^ o rd T ^ r  n le^ m e t wagens te beproeven.- W anneer men 
S Ä S Ä  maanden de
terug ga f de gem eenteraad blijk  van een l e b i k m i s w « « r  n£n  ™  » !  S i !
krachtdadiger houding ten overstaan ^ r  standing^ ^ l l e n l0„ Ä Ä  rtP RnPiótó Pnvalp over standing, w illen  we opmerken dat

= B L A  NICE N B ER G  E—
BURGERLIJKE STAND BONTE AVOND

Geboorten: Debue Nadine, v. Raph. en Donderdag 8 Februari te 20 u. gaat in
Lam aire Jaeoba, Heist; Vandevelde Da- Ons Huis een Grote Bonte Avond door.
niëlle, v. Leopold en Marius Georgette, H et Brugs K etje , Mentebolle, Jef Whist,
Weststr. 97; Casier Johan, v. Roger en kunstfluiter, G erry Akkordeon-virtuoos,
Verheye Theresia, Zeebrugge' Quintens W illy Conferencier zullen voor zang en
Rita, v. Gaston en Deserrano Irma, W en- humor zorgen, te rw ijl het orkest Gerard
duine. Delaender voor het muzikale gedeelte in-

S terf gevallen: Jacques Antonio, 65 j., staat, 
echtg. Debruyne Augusta, L. Dujardin-
str. 23; Patteeuw  Petrus, 90 j „  wed. van KARNAVALVIERING
De vaux Maria, Kemmelbersgtr., 41 (over- j j e K arnavalviering wordt ingezet met
led. te Zeebrugge) ; Louagie Pierre, ongh. de 0f f lciële ontvangst van Prins Karna-

Ontmijnersstr. 78. val, Zaterdagavond aan de grens van de
Huwelijk: Detemmerman Omer, n ijve- gemeente, waarna de harmoniën «Neptu-

raar, Smt-Gilles-op-Brussel, en Diepe- nus K inderen » en «Ste Cecilia» door de
rinck Jeannine, z.b., alh.

APOTHEEKDIENST
Dhr K . WARMOES, Kerkstr. 129.

DOKTERSDIENST
Dr. LOE, Van Beersstraat.

FONTEI NEllRSDIENST
Van 3 tot 10 Februari: dhr W ittevron- 

gel Gérard, Akkersstr. 9.

WIP8CHIETEN
De stand voor de beker «H et Laatste 

Nieuws», der V rije  Schutters, zie t er uit 
als vo lgt: 1) Vanden Berghe Alfons, 12

stad zu lltn  trekken.
In  de grote feestzaal van het Casino, 

gaat het «10de Bal des Loups» door.
' ZONDAG 4 FEBRU ARI 1950:

Te 16,45 u. optocht door de stad door 
de Harmonie Ste Cecilia, vertrek, Sta- 
tionplein.

IN  H E T STEDELIJK  CASINO:
T e  20 u., Groot verkleed en gemaskerd 

bal.
IN  ONS HUIS:
Groot Bal. Prijzen  voor verklede en ge- 

maskerden. Orkest Variety Band, onder 
leid ing van Léo Muls.

ZAAL T H A L IA :
Groot gemaskerd en verkleed bal, m et

p.; 2) Van Wulpen Jerome, i l  p.; 3) Ver- heT o r kest <The Skvstars> 
gote Karei, 9 p.; 4) Van Kerschaever Jo- orkest < m e  bkystars».
seph, 9 p.; 5) Seynhaeve Jerome, 8 p.;
6) Eerbout Henri, 7 p.; 7) Schouteeten

IN  HET W IT T E  PAARD : Gemaskerd 
Bal van K.S.V.B.

D INSD AG  6 FEBRU ARI: te 15.30 uurhet reeds 50 t h  verbeteren doch iedere Rodolf, 7 p.; 8) Bentein Leo, 6 p.; 9) Ver- , r i d. ™ ulu,
H P f t n r  f i n  - i r »  V n v a p r f  t? n V ip r t  traditionele K am avalop toch t van de Ko.

Ä f s  k i ä ä  i r tl¥a woMt opDaarin moeten we ten slotte toch een D propaganda. H r
teken zien-van de overtuiging, die er te 
Oostende, heerst, dat de zaken zo niet 
kunnen doorgaan.

De verbouwingswerken en de volledige 
vo ltoo iing van de renbaan dient een de.r 
hoofdbekommernissen te zijn  van onze 
stad, te rw ijl ook over de exploitatie dient 
gewaakt. Hr

De Koninklijke 
Gaanderijen

Het W estelijk  gedeelte van de Kon ink
lijk e  Gaanderijen schiet momenteel goed 
op. Reeds kan men vanop de Astridlaan 
de frisse zeelucht door de kolommen van 
de gaanderijen waarnemen, hetgeen ons 
een beeld terugbrengt van het vooroor
logse Oostende. Alles laat voorzien dat de 
werken tegen komende lente zullen klaar 
komen. In  dit gedeelte van de Gaande
rijen  zal men een ruime tentoonstellings

linde Hector, 6 p.; 10) Vovaert R.obert, 
6 p./ l l )  Vanden Heede Victor, 6 p.

De laatste schieting voor deze beker 
heeft plaats op Maandag 5 Februari 1951, 
in het G ild S int Sebastiaan.

PRIVAAT SCHAAKBAL
De inrichters van het eerste Privaat

H E I S T ,

ninkl. Harmonie «Neptunus K inderen».
IN  H ET STEDELIJK  CASINO: te 20 U.: 

Groot Kleurenbal. Er wordt gedanst in 
twee zalen. Orkest A. Boehm.

IN  «ONS H U IS » : G root gemaskerd bat 
Variety Band.

IN  DE FEESTZAAL T H A L IA : G root 
Schaakbal, ingericht door het verbond Gemaskerd bal, orkest «The Skystars». 
van de Oostkust in het stedeli.ik Casino , ™  H ET W IT T E  PAARD : Groot gemas- 
mochten zich op een onverhoopte belang- van t Sport, m et «Th e  Melody
stelling verheugen, ondanks het fe it dat n  OTIIDttad t  ttt™  o-™
de opkomst der Blankenbergse leden van ^ / ^ D A G  11 FE B R U A R I. IN  H ET STE- 
de Schaakclub ver van schitterend was GELIJK  CASINO. G root «Gauchobal». 
Alphonse Boehm zorgde voor een echte Twee zalen‘ ° rkest Alphonse Boehm. 
feeststemming, terw ijl X a v L r  G eerolf ™  FEESTZAAL «ONS H U IS »: G root 

— maskerbal. van «W it-Zw art».
IN  FEESTZAAL T H A L IA : G root Mas

kerbal, orkest «Th e  Skystars».

met zijn Troubadours voor een aange
name ontspanning zorgde.

N IE U W P O O R T
BURGERLIJKE «TAND  BILJARTNIEUWS

Geboorten: F litser Ludovicus, v. Mau
rice en Legein  A rthurine; Swennen Chri- Zaterdagavond had in het lokaal van 

v- Omer en Dewispelaere Cécile; «Vrienden en Verm aak» bij Ch. Demeyer, 
V illeirs Christiane, v, Ludovicus en Ver- een fe l bestreden match plaats tegen 
banck Bernadette. enige kampioenen van Staden. De Nieuw- 

Overlijdens. M oeyaert Eduard, echtg. poortenaars leden het onderspit en heb- 
V. Rosseel Silvia, 83 Lowagie Sophie, ben op de vier gespeelde partijen, slechts 
88 j„  wed. v. Domein Th .; Provoost Frans, één overw inning kunnen behalen. Zoals 
^  no • Am elie en v. Kem pynck Ali- gewoonlijk, als het een match betreft, 
da, 82 jaar. , , was vriend L ieven  Devroe weer totaal de 

Huwelijken. Byloo Gabriel, slotenma- kluts kwijt, en kon door ziin  «nerveus- 
ker en Popieul Idonie, z.b., beiden van heid» om zeggens geen stok’ in de hand 
ï(ieuw p ., Zw ertvaegher Arthur, vissers houden. Hij beloofd nochtans «revanche» 
en Lycke Martha, z.b., beid. v. Nieuwp. te nemen, binnen een paar weken, wan

neer «Vrienden en Verm aak» op bezoekAPOTHEEKDIENST
Dhr COOL, M arktstraat, van 10 tot 12

zaal inrichten en een conferentiezaal, en van 16 tot 18 uur.

gaat naar Staden! 
De uitslag:

Middelkerke
Dobbelaere
Pollentier
Everaert
Osaer
Vanheule
Vanhee
Vermeulen

Punt. Beurt. Gem. Reeks.

BURGERLIJKE STAND Voor de aanbesteding der marktuitba- _
Sterfgeval: Van Asbroeck Francisca, 70 ting zullen geen aanbiedingen ter z it t in g ’, Devroe

j., wed. v. Lodewyk Moorthamer. meer ontvangen worden.

f>riwccMTCD/i«n Het bijzonder Plan van aanleg van het
g e m e e n t e r a a d  Normandkwartier werd verworpen.

TT T . B ij het leggen van de riolen in de Mo-
V rijdag 26 Januari kwam de gemeente- ïenstraat zal deze straat terze lfdertijd

raad bijeen onder voorzitterschap van hergekasseid worden
dhr burgemeester Beheyt. Toela ting werd gegeven om in rechte

De zomerconcessies zullen gelden van- te gaan tegen vier personen, wegens niet
th ^ °ndag voor P asen to t 30 Sept. betalen van verbruik van electriciteit.
Een bijkomende waarborg van 1500 fr.

za l moeten gestort worden voor het wa- GEHEIME Z IT T IN G  : T ijdens de daar-
tergebruik voor u itbating van W.C.’s op opvolgende zitting werden volgende ge-

100 27 3,70 21
96 26 3,69 13

150 29 5,16 21
120 23 4,13 21
200 22 9,09 35
191 21 8,68 34
200 33 6.06 27
147 32 4,59 19

de zeedijk.

Westende
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Genoveva Thibergién  van 
Gerardus en Gotelaere Judith; Hubert 
Coutteau v. A lbert en Anna Baert.

ROOD KRUIS
De leergangen voor het Rode Kruis zul

len op 15 Februari aanvangen in het ge
meentehuis, iedere W oensdag en Donder
dag van 19 tot 21 u.

meentewerklieden benoemd in  vast ver
band: Techel Roger, Coucke Henri, Ger- 
monprez Georges, T ’Jonck Gustaaf, Van 
Slembrouck Georges.

Volgende politieagenten werden vast 
benoemd: Bonte Telesphore en Fabri Ju
les. Ten slotte werd een regeling getro f
fen voor het betalen van erelonen aan 
dhr Aug. Vereecke. AB

KROOSTRIJKE GEZINNEN

Op Zondag 4 Februari te 15 u. in de 
zaal Ciné Palace gaat een algemene ver
gadering door m et film verton ing en uit
reiking van eretekens aan móeders van 
meer dan 10 kinderen. AB

118 »,

CARELS

Diesel Hotoren  
R. Bauwens & C°

AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35 

OOSTENDE

KARNAVAL 1951

Door dhr Burgemeester wordt toela- 
tin gverleend zich te verkleden en te 
vermommen op: 4en 5 Febr. van 14 to t  
2 u. ’s nachts er opvolgende; op 6 en 11 
Februari en 4 M aart van 14 tot 24 u.

In  geval van wanordelijkheden wordt 
de toelating tot maskeren aanstonds in
getrokken!

( 8 )

FIENTJE BEULEMANS

Kunsî en Ontspanning
DE PETER BEN OIT-H ER DENK IN G groeten. Deze opvoering is voorzien voor

April, zodat het voorbereidend werk met 
spoed zal dienen doorgedreven. W e ko- 

Oostende w il z iin  deel hebben in  de men ten gepaste tijde op deze u itvoering 
nationale Peter Benoit-herdenking, welke terug. Hr 
d it jaar zal plaats hebben. Het is dhr 
E. De Vlieger, bestuurder van het Mu
ziekconservatorium en inspecteur van 
het muziekonderwijs, die twee opvoerin
gen van Peter Benoit’s lyrisch drama . ,
«Charlotte Corday» beoogt, en d it niet- De K.N.S. Antwerpen h ee ft m et dit 
tegenstaande de ontzagelijke m ateriële successtuk —  het werd te Antwerpen niet 
moeilijkheden, welke deze uitvoering in m inder dan 29 m aal voor eivolle zalen op- 
de weg staan. gevoerd en is thans terug op het pro-

De opvoering van «Charlotte Corday» gram m a genomen —  een nieuwe rondreis 
vraagt derhalve volledige toew ijd ing en aangevat en zal op 17 Februari te 20 u. 
pionierswerk, want de bestaande parti- Oostende aandoen.
turen zijn  een chaos, waaruit m oeilijk  Na het succes van «De getemde Feeks» 
van begin naar einde een weg te banen m ag men er zich aan verwachten dat 
is. Dank zij de medewerking van de pro- «F ien tje Beulemans» m et gesloten deu- 
fessor in voordrachtkunst Rikke Schmitz ren zal dienen gespeeld. A lle toneellief- 
is men er in een week in geslaagd, die hebbers zullen zich dan ook tijd ig  van 
weg te vinden en al de verschillende de- kaarten dienen te voorzien, w illen ze op 
len van de partituur te identificeren. de bewuste avond niet aan de deur blij- 

De hoofdrol zal worden vertolkt door ven.
Mevr. Simonne Candaele, oud-leerlinge Aan de cinema-abonnés geven we de
van het Conservatorium. raad die avond eens naar de schouwburg 1 _________ _______________  ___________

Het zal voor onze stad zeker een grote te komen, waar men voor wat. meer geld ter vervanging H r Vaneecke* ontsïagge 
eer zijn  de opvoering van «Charlotte Cor- ook veel betere ontspanning zal voorge-vër. —  Al]e punten werden aangenomen 
day» binnen haar muren te m ogen be- schoteld krijgen. H r en goedgekeurd.

DE E E R S T E  K O O P V A A R D E R  T E  
N IE U W P O O R T  S IN D S  DE 
B E V R IJ D IN G !

Dinsdag ]1. kwam de eerste koopvaar
der onze haven bezoeken. Het was de 
Nederlandse kustvaarder «G orm orant» 
die om een lading stenen kwam van de 
«Briqueterie Mécanique». Door het vaar
tuig een geringe diepgang had, kon het 
m et gestreken mast onder de «Paling- 
brug» doorvaren, en zijn  lad ing innemen 
in de Brugse vaart, voor de fabriek zelf. 
De «G om oran t» was een vaste klant en 
bezoeker van onze haven voor de oorlog. 
Mocht dit vaartu ig het eerste zijn  van 
een oneindige lange sliert koopvaardij
schepen, die zal bijbrengen tot de bloei 
van onze stad.

G E M E E N T E R A A D

Op Dinsdag 30 Januari 1951 kwam de 
gem eenteraad onder voorzitterschap van 
Burgemeester Gheeraert andermaal b ij
een. Volgende punten werden a fgehan
deld :

OPENBARE C iT T IN G :
1) C.O.O. N iet naleven van art. 54 der 

wet van 10-3-1925 betreft het leveren van 
kolen (gevraagd door dhr G aelens);

2) Kennisgeving brief 11-1-1950 van de 
Grootmaarschalk van het Hof;

3) en 4) Goedkeuring kasverslag 4de 
kwartaal stadskas en C.O.O.;

5) Verlenging aanbesteding onderhoud 
straten, beplantingen en regelen verlaat 
der riolpn:

6) Vaststelling lastenboek aanbesteding 
vereunnin? verkoop ijsroom on d ijk  en 
str.qnd. aan Albert Monum.pnt:

7> Id em  verdu n n in g  fo+ogra feren  :
8) Vaststelling lastenboek aanbeste- 

dins’ fo r en :
9) Aanbesteding en verdunning verhu

ren badkabienen en zetel";
10) Afslu iten kontrakt inzake verbu 

ring standplaats foor, gevraagd door De 
bapre

11) nstelling stedelijke geboortepre 
m ie;

12) Politieverordening betreffende het 
maskeren, zich vermommen o f verkleden;

13) Bekrachtiging lastenboek beperkte 
aanbesteding Park;

14) W ijz ig in g  ontwerp oprichting 
zwemschool

15) Grondvergunning op het stedelijk 
kerkhof ;

16) Kennisnam e gas- en electriciteits- 
tarieven.

GEHEIME Z IT T IN G
17) Vaststelling fo rfa ita ire  vergoeding 

politiepersoneel en stadsbode wegens ge
bruik eigen fiets in stadsdienst;

18) Vergoeding Hr W ille, politiecom 
missaris, wegens uitreiken paspoorten 
voor de vreemde;

19) Aanstelling bevelhebber brandweer

BIJ DE STEDELIJKE POLITIE
De laatste schieting voor Januari ga f 

volgende uitslag: Dewulf Antoon, 46 p. op 
50; Cuyle Albert, 36 p.; Dedrie Benoit, 
35 p. ; Adam Louis, Bullinck Henri, M angé 
Frans, 33 p.; De Bode Jozef; 30 p.; Samp
son Adolf, 30 p.; Van Hecke Albert, 24 p.; 
Moreau Fernand en Bisschop Alb., 23 p.

VOOR DE DUEIVENHOUDERS
Alle m achtigingen tot het houden van 

reisduiven, afgeleverd vóór 1 Januari ’48, 
zijn  ongeldig. De duivenhouders dienen 
bij de Bond, waarbij zij aangesloten zijn, 
een nieuw aanvraagform ulier aan te vra
gen.

BIJ DE KON. HARMONIE 
«NEPTUNUS KINDEREN»

M aandagavond ging onder grote be
langstelling de jaarlijkse algemene ver
gadering van de Kon. Harmonie «Neptu
nus K inderen » door. Door de rechtstaan
de vergadering wordt één m inuut ingeto
gen stilte bewaard ter nagedachtneis 
van de in het jaa r 1950 overleden leden: 
De Coninck Théo en Van Paem l Joseph, 
oud-spelende leden, A lex Janssoone spe
lend lid en Juste Segaert,, bestuurslid 

In  z ijn  toespraak w ijst voorzitter Pau- 
wels op de gunstige vooruitzichten en 
brengt een verdiende hulde aan de 78-ja- 
rige trom m elaar Louis Hoenraet, die nog 
iedere herhaling en uitstap m et een voor
beeldig plichtbesef bijwoont. H et boek
jaar 1950 sluit m et in batig saldo van 
14.230,02 fr.

De secretaris brengt in zijn  toespraak 
hulde aan de grondleggers van de Har
monie en aan de nauwgezetheid en de 
werklust van de spelende leden.

Nadat nog verschillende spelende leden 
voorstellen ter bespreking hebben voor
gelegd wordt deze geslaagde vergadering 
besloten m et een kosteloze tombola.

«ELCKERLIJK»  VOOR HET VOETLICHT station zal een gebouwenkompleks wor-
Verleden week pakte «H et Volkstoneel» den opgericht, om vattende een tramsta- 

in Ciné Palace uit met een voorstelling tion, een wachtkam er en een kantoor 
van «E lckerlijk ». Hoe gewaagd het ook voor toerisme; tussen de Knokkestraat 
was een allegorisch spel in verzen ten en de Polderstraat zullen een autopar- 
beste te geven, nl. «E lckerlijk », toch wa- king en een park worden aangelegd. Met 
ren de aanwezigen aangenaam verrast, de bouw van het nieuwe station zal op 
Gelukkig was een begrijpend en dank- 5 Februari op plechtige w iize een aan
baar publiek aanwezig om de artisten. in vang worden gem aakt; de nieuwe spoor- 
kleine bezetting, warm  toe te juichen. De lijn  zal van Zeebrugge tot Duinbergen in 
toneelschikking was heel goed aangepast rechte lijn  lopen. Het herstel van het 
en over het spel niets dan goed, al leden wegennet nadert z ijn  einde, terw ijl ook 
enkele artisten onder een ernstige ver- bestratings- en waterleidingswerken aan 
koudheid. Na de zware brok was de de gang zijn.
«K lu y te », «D rie dagen Here», dubbel wel
kom, al hadden we liever iets fijn e r  ge- DOKTERSDIENST  
had om in de sfeer te blijven. Gezien de Dr MAES, G raa f d ’Ursell., Heist. 
belangstelling voor degelijk  toneel, werd 
het Davidsfondsbestuur een hart onder APOTHEEKDIENST  
de riem  gestoken om verder te gaan in  G. D ’HOOGHE, Kursaalstr., Heist 
deze richting. Toch is het jam m er dat
sommige vooraanstaande en kultureel BOUWVERGUNNINGEN
aangelegde burgers ontbraken, die te pas Ghevaert Oscar: R idder der Vrièrestr., 
en te onpas in de mond hebben, dat er 46, Nieuwbouw, Oude Kerkstr. 
te Heist niets hoogstaands gedaan wordt. Van W alleghem  Basile, Kerkstr., 100, 
Aan hen, om in de toekomst, door hun Verbouwingswerken, zelfde adres, 
aanwezigheid, d it «ku lturele» leefbaar te
maken! FEESTELIJKHEDEN VAN

’s Nam iddags werd door dezelfde zor- MAANDAG 5 FEBRUARI 1951 
gen en dezelfde artisten, voor de school- Op Maandag 5 Februari a.s., zullen de 
kinderen, een voorstelling gegeven van Heren M inisters Segers en Behogne, ver- 
het sprookje «Sm id ie Smee», dat uitbun- gezeld van verschillende hoge personali- 
dig door het jonge volk je gesmaakt en teiten en Am btenaren van het Ministerie 
toegeju icht werd. Ook onze schoolkinde- van Verkeerswezen, Opeobare Werken en 
ren zouden meer van deze degelijke van de N. M. B. S. een bezoek aan Heist 
«Jeugdvoorstellingen» m oeten krijgen ; al brengen in verband met de werken on
ware het maar om misschien daardoor dernomen voor het verleggen van de 
hun de lust te ontnemen naar vërderfe- spoorlijn.
lijke kinem avertoningen te gaan. In  de voorm iddag zal dhr Minister van

Verkeerswezen overgaan tot de eerste 
ROKcRSCLUB «DE WARE VRIENDEN» steenlegging van het nieuw Stationge-

De oude rokers wonnen van de jonge bouw, terw ijl dhr M inister van Openbare 
m et 16 u. 18 min. tegen 9 u. 16 min. Oude W erken van ziin  kant de aanvang der 
rokers: 1) P ier Slekke, 72 j.; 2) Fleuke, werken van het nieuw stationkwârtier 
58 i.; 3) Valke Jos. 54 j.; 4) S tandaert zal inhuldigen.
G „ 54 j.; 5) De Cuyper Pieter, 71 j.; 6) In  de nam iddag zal, in  een ac-ïde- 
De Roose Constant, 50 j.; 7) P ier Lagooi, mische zitting op het stadhuis, door deze 
70 i.; 8) Speciaal, 70 j.; 9) T y  van Bul- hoge personaliteiten de plechtige uitrei- 
tjens, 50 i.; 10) Van Hoecke Fl., 55 j.; 11) king plaats grijpen van zee-eretekens aan 
Boer zijn  Knecht, 46 i. te samen 650 j. ongeveer 180 verdienstelijke vissers en 
De jonge rokers telden tesamen 485 j. zeelieden van Heist-aan-Zee, die zich ge-

M aandag opnieuw prijskam p jong en durende de oorlog 1940-1945 bijzonder 
oud door mekaar. Men aanvaardt geen onderscheiden hebben.
nieuwe leden meer.

KAARTERSCLUB
«WARDJE HERTSOEN» LUSTIGE
KAARTERS

1) Deckers J. en Keuckelinck R.; 2) 
Morbee A. en Van Wynsberghe M.; 3) 
Dogim ont L. en Hertsoen R. jr ; 4) Van- 
torre C. en Rosseel Edm.

«DE DICHTER VAGEBOND»

Op Donderdag 8 Februari 1951, te 19.30 
uur gaat in de feestzaal van het St. P ie
terscollege een grote toneelavond door. 
Het drieluik van innige liefde en opoffe
ring «De D ichter Vagebond» zal door 
«H et Vlaams Toneel» -onder leid ing van 
P iet Savenberg worden opgevoerd. In- 
kom prijs: leden 10 fr., n iet leden 20 fr.

KUNSTCONCERT

Op M aandag 5 Februari te 20 u. gaat 
in het stedelijk Casino een groot kunst- 
concert door, aangeboden aan de leden 
en ere-leden van de m aatschappijen S te 
Cecilia Harmonie, Zangkring der X X  en 
de Schuttersgilde W illem  Teil. De Har
monie Ste Cecilia zal verschillende wer
ken opvoeren in het kader van  het mu
ziekfestival, ingerich t door Het Belgisch 
Muziekverbond. De Zangkring der X X  zal 
een vierta l nummers ten gehore geven. 
D it feest wordt m et een gezellig dans
feest besloten.

VERBOND DER VETERANEN VAN 
KONING ALBERT I

Onder een grote belangstelling ging 
Zondagvoorm iddag in de raadszaal van 
het Stadhuis een geslaagde vergadering 
door ingericht door het Provinciaal Be
stuur van het Verbond der Veteranen 
v®51 , ? onin? A lbert I, m et het doel een 
a fdeling voor Blankenberge en om lig- 
gf nde op te richten. In  een klare uiteen
zetting lichtte dhr Arys Henri, h et doel 
en de betrachting van het Verbond toe.

Na zijn toespraak overhandisde dhr 
Arvs het Kruis van veteraan van K on ing 
am ert aan burgemeester-senator De- 
rriendt. die tevens het ere-voorzitter- 
"chap van de afdeling heeft aanvaard, 
en verzocht dbr burgemeester de overige 
eretekens te w illen uitreiken. H ieron spel- 

ƒ  TDevrlencJt het Kruis van Kon ing 
Ubçrt I  op de borst van volgende oud- 
tn jders: De Bruyne M., Gunther Oscar 

-vnudde Robert, Stroobandt Florent, Vaa-
Dc' TReose Victor, Dossche 

udward, Claeys Marcel, Van Daele Ste- 
?prffaniV häeghe Arthur, Huysmans Flo- 
w  û Ve™ eu,en Etienne, Vincke Frans,v erbr° k L°u Bonte GeorgeS) Lebbe
Julien, Verleye Joseph, Trypsteen Henri 
Dejonghe Prosper en Vincke Raymond.

hl’ Id™ rd van Burgemeester 
. vnendt had de vorm ing van 

nieuwe bestuur plaats.

T e r  gelegenheid van deze plechtighe
den die van zeer groot belang zijn voor 
onze badstad, wordt de bevolking drin
gend verzocht op Maandag, 5 Februari 
a.s., hun huizen feestelijk  te bevlaggen.

DAGORDE VOOR 5 FEBRUARI 1951
Om 11 u. ontvangst op het Stadhuis 

van de Heren M inisters Segers en Be- 
r. hogne, dhr Gouverneur en de hoge per-

! »  J  o SCLUB «PANDOER» sonaliteiten —  voorstelling van de Ge-
B ij J. Samyn: 1) Pauwaert O. en Bas- m eenterâad —  erewijn. 

sens J.; 2 ) Devos C. en Samyn J.; 3) 'Daarna vertrek van het Stadhuis naar 
Coppens A. en Demuynck L., 4) D H ondt de werven langs de Ramskapellestr., Bei- 
R. en P ierard H. "lestr., Stieslag, Kursaalstr., Guido Ge-
nn m n r r .  ..n  . . .  zellestr., Pannestr., H. Consciencestr.

«OUD-BELGIE»  Daar zal de o ffic ië le opening van de
D ^ A^ D ^v o s : i ) N a ertM .; 2 ) Lierm an W estkapellestr. plaats hebben en zullen 
R-, 3) Beulene R., 4) De Spiegelaere L.; de genodigden op de spoorwegberm de 
5) Hallemeersch A. werken bezichtigen.

BOMVR i i F  7 n w r  ° p de werken zal dhr Minister Segers
w ip  J  a ^ t. ^ ^  de eerste steen leggen van het nieuwe

rnn A i i f r r i t het î dee van Ba- Stationgebouw, terw ijl dhr Minister Be-
»/n  van f 1 P '  hogne de wegenis van het nieuw Station- 

veren ig ing» om van onze streek een neu- kwartier zal openen.
do^ir de in ° t ? S n n tr.ooi? te m aken, Om 15 u. worden de zee-eretekens uit-
?P rinpn i  andenvereniging gereikt op het Stadhuis, en zullen er
dP ninnfc t  utopl?cl\ was en van spreekbeurten gehouden worden door de
men want S m “  UI '  Heren Burgem eester en M inister Segers.
nnift’ïpii-p • ü i anRS twee Na deze plechtigheid op het Stadhuis,
p  ̂ i  t e r i n de Hoge Raad stoetsgewijze naar het Heldenmonument
wnrHpr» ^  z, ove.r verstrekt 0p de Statieplaats, Bloemenhulde, Vader-
mnptpn'nvpr ^  ^  n? tuurll-ik länds Lied, ontbinding, moeten over gepalaberd worden in K am er
en Senaat, alvorens onze M in ister van DE ZEEMEERMIN LACHT EN DANST!

T7 6 JZa!cen hier in  de Interna- Iets enigs te Heist. Danstent van 1000
tionaie Vergadering een lans zal kunnen man. Goed verwarmd. Alle comfort.

t  ' î elk ?eval vor de ganse Groot bal in luxueuse danstent. Canade-
ststreek en Brugge een edele, te zenplaats (Oude M ark t) te Heist op

nZaaJ ' Hopen w ij dat alle lan- Maandag, 5 Februari, om 8 u. stipt.
toVT K zJullen inzien en langs onze kan- Toegang kosteloos voor al de leden. Te
ten broedermoord zullen verm ijden. m iddernacht monstertombola welke be-
nnH AAk-m eiiu/c g iftigd  wordt m et prachtige prijzen.

Z ie h ie r  Hp W L p  .♦ , w  T a lr « k Publiek verwacht gezien grote
en D ?  K p tp W p  î n H.ltsïf.gen: W arn ier uitgaven door de maatschappij verwe-

. Ä etf laf r_e 1-0 - Duchene en D H oo- zen lijk t teneinde haar leden tevreden te
Het Bestuur.

het

BIJ N.S.B.
Tijdens de jongste bestuursvergade- 

s Rg : anA e Plaatselijke a fde lin * S  n  
N I '-r  h  pei  \ ruis van Verdienste van' 
Veri^nrt t  i  erediploma van het
dhr E d t irn  ^ . enl aan het bestuurslid, anr Edward Dossche om zijn  grotè be
drijvigheid  in de schoot van N.S.B.

ghe 1/2-1/2; Schepens en Cange 0-1; V.d. stellen 
Kerckhove en W ittesaele 1-0; V lietinck en
Storm 1-0; Friederickx en Haerinck 1-0; KARNAVAL 1951
De beide hoofdwedstriiden werden be- A l de gemaskerden van Heist en de
langstellend gevolgd nl. Schepens en om liggende gem eenten worden dringend
üange en V lietinck en Storm. M et zijn  verzocht om samen m et de muzieken,
XIe opeenvolgende overw inning begint deel te nemen aan de stoet, om van onze

f  vnetm ek gevaarlijk  te dreigen en kan karnavalviering iets te maken, dat waar-
misschien op het n ippertje de leiders veel dig is gezien te worden,
last bezorgen. Zaterdag waren onze Als bijzondere aanmoediging zullen er
meeste Zeepaarders naar het Bal van de nog loten uitgedeeld worden gedurende
Schaakclub te Blankenberge in  het Ca- de stoet.
sino getrokken. Enkelen wisten ons te De Karnavalstoet heeft volgende weg
vertellen  als bilan van deze avond: een w ijzer:
heel d e ftig  m aar te de ftig  en te s tijf bal, Samenkomst op het Maes- en Boere-
onze mannen van de Oostkust z ijn  daar boomplein (Nieuwe M arkt) om 19.30 u.
n iet aan gewoon. Toekomende week zul- Vertrek van de stoet om 20 u. stipt,
len w ij het algemeen klassement geven! W egw ijzer: R idder de Vrièrestr., Kerk-
J A A R L i i K «  cniiDED Panne-, Polder-, Knokke-, Vlaming-,
JAARLIJKS SOUPER Vuurtorenstr., Leopold I I  laan, Statiepl.
, Voor de beide verenigingen «B ilja rt- en ontbinding van de Stoet. Verbranding

■ , , „ ax> en Kaartersclub ging het van Prins Karnaval. Vuurwerk door Pu-
j aarlijks souper door. N iet m inder dan 88 blicobel.
inschrijvingen waren geboekt. Baas Re- Dezelfde avond zullen de winnende
my had wederom gezorgd voor f ijn e  beet- nummers van de tombola uitgehangen
jes, die veroberd werden onder het aan- worden bij dhr Henri De Coster, Kursaal-
noren van gevraagde plaatjes door Radio straat, 35, Heist, waar de prijzen even-
Pax Na de inwendige mens gesterkt te eens zijn  tentoongesteld,
hebben, gingen de mannen over tot de De priizen mogen ’s anderendaags af-
kaarting. Z ieh ier de uitslag: 1) Dogim ont gehaald worden.
Eug. en De E>ecker Raym.; 2) De V lieghe Op Zondag en Dinsdag zal de verlich-
Jan en Lam eire René; 3) V lietinck Geor- ting bijzonder verzorgd zijn.
ges en Deschepper P ierre; 4) De Muynck
Leop. en Damschotter Evarist; 5) Dogi- ZEE-ERETEKENS

j  ^oze  ̂ e.n Doumen Michel. De vissers en zeelieden, aan wie op
M iddelerw ijl waren de aanwezige da- 5 Februari a.s. een zee-ereteken wordt

mes dapper aan ’t bollen en ziehier de uitgereikt, worden op verzoek van het
prijswinsters : 1) Mvr. Huyghe Jozef 22 Gemeentebestuur en de maatschappij
D.; 2) Mvr. Meseure Desiré 19 d .; 3) Mvr. «D e Zeem eerm in» in blauwe of rode
Pintelon 18 p.: 4) Mvr. De W ilde 18 p.; «schabbe» op het Stadhuis verwacht.
5) Mvr. Gheselle 18 p.; 6) Mvr. Doumen
17 p.; 7) Mvr. Kerckaert 17 p.; 8) Mvr. GEMEENTERAAD VAN 30 JANUARI
Demey Omer 16 n.; 9) Mvr. Van Resse- W E G EN IS-LIJN R IC H TIN G : De scha-
gbem 16 p.; 10) Mvr. Laneire 15 p. deloosstelling van Mr. P. Demuynck werd

Ook de tombola had een reuze sukses door meerderheid aangenomen tegen 2.
en on 20 minuten was het ganse bundel K E R K F A B R IE K : H. Familie, Duinber-
aan de man gebracht. Een zeer t>lezieri<?e gen. Legaat: E.H. Cordie, wordt door éér-
svond. waar de inrichters en Rem y De parig gunstig advies op 50.000 fr. ge-
Keyser m et z ijn  goede kok een gewaar- bracht.
deerd sukses mee behaalden. OPENBARE W ERKEN: Wegenis. Uit

breiding werken Westkapellestr. tot as \ 
n ieuw K erkhof wordt goedgekeurd teg. 2.

De princiepskwestie wordt gesteld nc- 
pens oprichten van een Sportstadium 
aanvaard met 7 tegen 2.

Oorlogsschade Gemeenteschool. Toe-

DE URBANISATIEPLANNEN —
D at het menens wordt te Heist met 

zijn  grote plannen voor de toekomst, la
zen w ij heden ook in nr 4 van de «M o
niteur der Bouwkroniek», waaruit w ij het 
volgende ontlenen: «T e  Heist-Duinber- passing boete der achterstallige interes- 
gen wordt onverpoosd voortgewerkt aan ten zullen vereffend worden door nog te 
de urbanisatie- en andere werken, die goed aan oorlogsschade, 8 tegen 1. 
voor de verbetering en de verfraa iing F IN AN C IË N : Nieuw Stationkwartier. 
van de stad werden ontworpen: het al- De lening op 30 jaar wordt eenparig 
gemeen aanlegplan der stad om vat tien goedgekeurd.
gedeelten, waarvan de eerste drie, betrek- De aankoop van De Dageraad en de 
king hebbend op de w ijk  der geteister- Mondial goedgekeurd en een lening, die 
den, het Casinoplein en de nieuwe sta- daarvoor moet aangegaan worden, wordt 
tionswiik. reeds werden goedgekeurd. Op ook éénparig goedgekeurd.
de vrijkom ende ruimte van de vroegere 
spoorlijn zullen drie grote wegen worden 
aangelegd, waarvan twee m et éénrich
tingsverkeer. terw ijl de derde voor het 
p laatselijk  verkeer is bestemd: verder 
komt er nog een fiets- en gaàhpad en een slist deee op 1 Februari in dienst te ne- 
tram lijn . Op de plaats van het huidige men.

In  GEHETME Z IT T IN G  wordt besloten 
dhr Theo Nicaise on pensioen te stellen.

De weddenvaststelling der 4 nieuwe be
noemde agenten wordt vastgesteld aan 

het bareme van Staatsblad en men be-



HET NIEUW VISSERIJBLAD

Roodgroen aanvalskwintet
bracht wat kGeur in een

mat voetbalspektakel
De wedstrijd  tegen AEC Bergen is niet u itgegroeid to t de verwachte, evenwichtige 
partij. De bezoekers waren bepaald zwak en we dienen dan ook het resultaat in het 
lich t van deze factor te zien.

W ant ASO, niettegenstaande de scoor logischer 4— 0 ware geweest, heeft z ijn  mat
te prestatie tegen Aa lst nog niet u itgew ist. B ij de w edstrijd  tegen Aa lst vorm de het 
behoorlijk  spel der zw artw itten  een be-lon ing voor hen, die naar het A lbertpark  wa
ren opgekomen. B ij de wedstrijd  tegen Bergen ontbrak een waardig tegenstrever, 
doch de roodgroene aanvallers redden ditm aal het aspect van de wedstrijd.
W ant, buiten enkele flitsen  van Eecke.nan, Monteny, K yndt en het doorlopend 
vuurwerk van Sanders... wat valt er anders te noteren ?

TE HOGE CIJFERS

V óór aanvang van de w edstrijd  werd een 
minuut stilte  in acht genomen ter nagedachte
nis van oud-speler Seroul, bestuurslid van 
AEC Bergen, onlangs overleden. Daarop floo t 
referee Lecocq M., de aftrap. Van b ij de aan
vang gee ft Bergen licht de toon aan en daar
bij doet de lokale verdediging zó onzeker, dat 
velen het verder verloop  van de w edstrijd

ZONDER AANVALSLEIDER
Ondertussen b l i j f t  de a fw ezigheid  van De 

Cuman zwaar op de p loeg wegen. Vandieren
donck, spijts z ijn  welgemeende inspanningen, 
is nu eenmaal geen m idvoor van het form aat 
De Cuman. Het kan ook maar betreurd w or
den, dat Robert zich nog niet in orde voe lt en 
de ASO-voorhoede verder moet sukkelen zon
der zijn  stuwkracht en schotvaardigheid. W at 
zouden we tegen Bergen beleefd  hebben met

maar met duistere vooru itzichten tegem oet een bedrijv ige  Sanders naast een niet m inder
zien. A lras b lijk t echter dat de bezoekers al- act jeve j ) e Cuman ? De bezoekers speelden te
lesbehalve beslu itvaardig z ijn  en zo kan rood- Qostende een der slechtste wedstrijden van
groen het evenw icht herstellen om verder to t het seizoen en vo igens verk laringen  van
aan de rust licht te domineren. De p laatselijke 
voorhoede com bineert vaak niet onaardig, 
maar de plaatsing voor doel laat veel te wen
sen over. Vandierendonck kan er verder geen 
ogenblik aan denken zijn  spel te verdelen en 
stuurt te vaak z ijn  voorzetten  weg zonder

W aalse supporters was stopper Soiron onken
nelijk . W elnu, tegen Soiron heeft Vandieren
donck niets uitgericht. Z ijn  spelverdeling was 
quasi niet bestaande en de vleugels (nu 
Eeckeman eens de aanval vo lgde ) werden 
nooit door Vandierendonck aan het werk ge-

zich van de positie van zijn  medespelers te g ê j^ Buiten enkele fantasies, die slechts in
hebben vergew ist. Indien roodgroen op dit uitzon(ierü jk e gelegenheden kunnen geper-
ogenblik over een stuwenden m idvoor had m iteerd heeft De Zutter niet de minste l ast
beschikt, zou de Bergense verdediging aan de ha(J yan Ju|ien en dit is da„  tenslotte nog
rust reeds meermaals z ijn  verslagen geweest. dp s,echtstc re feren tie, die we aan een mid-

KUST SPORT«HET VISSERIJBLAD»

HET B E S T  VERZORGD  

H S T  M E E S T  G E L E Z E N  

L E E  S... EN O O R D E E L ’

VRIJDAG, 2 FEBRUARI 1951

Zó'n daverende tweede helft !
En daarmede is de trad itie  van de m inder goede o f  zwakke tweede times der groen- 
w itten gebroken. Na aan de rust met 1— 4 in het k rijt te hebben gestaan, wisten 
de lokalen zich schitterend te herpakken en tenslotte met 9— 4 c ijfe rs  het terrein 
te verlaten.
Zo ’n tweede tim e als Zondag 11. is iets dat zelden voorkom t in de geschiedenis van 
vele clubs. De spelers, die —  zonder Van Halme —  deze krachttoer w isten te ver
wezenlijken, mogen dan ook van harte gefe lic iteerd . Hun namen mogen in gulden 
letters geboekt in de annalen van SKVO

de hand redden, dpch de penalty wordt door 
Janssens onverb iddellijk  om gezet. Van C o il
lie  begaat daarna een nieuwe fla ter en het is 
Dedulle, die er nog een schepje b ij doet. On
dertussen is er b eg r ijp e lijk e rw ijze  maar één 
p loeg op het terrein. Roeselare is totaal in 
gedrukt en kan maar geen ogenblik  zijn  kamp 
zuiveren. Het einde van deze memorabele 
tweede tim e nadert stilaan, doch de doelenre- 
gen w il maar niet ophouden. Janssens gaat er 
nog alleen van door en maakt er 8-4 van, te r
w ijl  om te besluiten Depoorter, op voorzet 
van Janssens, aan de 89e minuut het laatste 
en negende doelpunt kan scoren.

W anneer dan ook met 0-0 stand w ordt ge- voor kunnen geven.
draaid, is d it niet de weergave van het gele- Laat Qns hopen dat De Cuman spoedig zijn  
verde spel. De Zutter kreeg reeds hachelijke heroptreden kan doen want zijn  afwezigheid
e in  «  >1 i  nn n n  4-/> lr l< t« n n  n n  k n f  c inhn^ «TOM 14 im H t  # - . ~

zet een stevige rem op de reeds niet te rameu-standjes op te klaren en het schot van K yndt 
op de dwarslat verd iende beslist een flinke 
beloning.

De Oostendse verded iging heeft zonder 
moeite haar kamp zu iver kunnen houden, zon
der daarom brillant te z ijn  b ij haar tussen
komsten. De grote .attractie van de wedstrijd  
b lijk t Sanders te zijn , die gew eld ig vèel werk 
aflegt, snel voorb ij de tegenstrevers oprukt 
en voor doel herhaalde malen herrie zaait.

Na de k o ffie  beleven we hetzelfde spekta
kel. Bergens’ voorhoede is beneden alles, ter
w ijl haar verdediging het hard te verduren 
heeft. W anneer aan de 48e minuut Kyndt goed 
voor doel plaatst ontzet De Zutter in een spe- 
lerskluwen en Sanders, die ju ist komt aange
stormd, schiet met grondscherend schot voo r
bij de kranige doelwachter.

Even later k r ijg t Vandierendonck van Soi
ron een enige kans, doch besluit onverklaar
baar naast. Het is steeds Sanders, die voor 
spektakel zorgt en a f en toe k r ijg t Eeckeman 
een goede bevlieg ing. W anneer Sanders aan 
de 70e minuut voor de zoveelste maal de be
zoekende verdediging voorb ijsnelt, plaatst hij 
voor doel en Eeckeman, goed gevolgd , heeft 
slechts binnen te kogelen.

Bergen reageert thans gedurende een v ijfta l 
minuten en weer bezorgt ons het duo De
schacht kippenvlees, maar toch k r ijg t Vanden
bouhede w ein ig werk op te knappen, hetgeen 
hij dan met brio doet.

Vóór het einde verlaten reeds vele toe
schouwers het terrein  en wanneer Lecocq a f
fluit, begroeten de meesten het einde met een 
zucht van welgemeende opluchting.

EEN ONGEWOON VERSCHIJNSEL

Het fe it dat de prestatie van de voorhoede 
kan opwegen tegen deze van de verdediging, 
is zo zeldzaam, dat we hier w erkelijk  van een 
ongewoon verschijnsel mogen gewagen. N ie 
mand zal durven betwisten dat de lokale v er
dediging in een o ff-d ay  verkeerde en de m in
dere prestatie vaYi vorige  weken aldus beves
tigde. Het spreekt van ze lf dat we Vanden
bouhede niet w illen  betrekken in deze critiek. 
De Oostendse doelwachter kreeg Zondag zo 
weinig werk dat het voor hem ditm aal niet 
m oeilijk  was zonder de minste smet het te r
rein te verlaten. Maar anders is het gesteld 
met Jer. Deschacht, die w erkelijk  buiten con
ditie is en meer dan hem lie f  was werd ge
rold. B ij Jer. Deschacht lie t alles te wensen 
over en tijdens deze w edstrijd  hebben we zon
der moeite kunnen vaststellen, hoe w ein ig in 
telligent de Oostendse back is b ij zijn  tussen
komsten. Een speler kan al eens buiten vorm  
zijn, doch b ij Deschacht is d it dubbel gevaar
lijk, omdat hij in deze gevallen  geen beroep 
kan doen op voetbalhersenen, die hem de goe
de plaatsing en de zekerste voorzet kunnen 
aanwijzen. De manier waarop h ij vaak hoge 
ballen betwistte, droeg b ijna steeds een stem
pel van «onberedeneerd».

Sabbe, nog niet vo lled ig  de oude, mag toch 
op een goede w edstrijd  terugblikken. H ierb ij 
houden we er rekening mede dat Jean tegen 
de zwakste bezoekende speler stond. H ij stond 
echter flin k  alleen zijn  man, behoefde geen 
hulp van Zonnekeyn waar aan de andere z i j 
de het duo Deschacht steeds elkaar ter hulp 
moest snellen.

Legon, z ijn  zwak begin en sporadische on
zekerheid daar gelaten, had ook geen m oei
te met de jonge Scory.

Beide halfs konden ons m oeilijk  bekoren. 
Zonnekeyn, goed vóór en m inder fors ig  na de 
rust, stelde lo ffe lijk e  pogingen in het werk 
om de voorhoede met krachtige en vaak on
berispelijke voorzetten  te voeden. Fré De
schacht liep noch min noch meer verloren  en 
werd Zichtbaar beïnvloed door de onzekerheid 
van broer Jerome. Terecht mogen we schrij
ven dat de ASO -verdedig ing links vo lled ig  
mank liep en dat men zich gelukkig mag ach
ten te hebben gestaan tegenover een onken
nelijk Bergen, zon iet zouden de bezoekers 
vaak door die bres zijn  kunnen binnendrin
gen.

SANDERS WEER IN TOPCONDITIE

Zoals we reeds schreven was Sanders de 
grote attractie van deze partij. W illy  is be
paald zijn  kwade periode te boven en zal de 
komende weken gensters slaan. De manier 
waarop h ij z ijn  tegenstrevers voorb ijg ing, 
herinnerde ons aan een Vandierendonck in 
tip-top vorm  met dit verschil nochtans, dat 
het spel van Sanders van veel krachtiger en 
stuwender form aat bleek te zijn . Vandieren
donck bezat in z ijn  glansperiode snelheid én 
techniek. Sanders bezit én snelheid, én tech
niek, én shot, én stuwkracht.

De goede prestatie van Sanders is in h oo fd 
zaak te danken aan zijn  flin k  beredeneerde 
manier van opbouwen. De periode van zoe
ken lijk t ons voor Sanders d e fin itie f achter de 
rug. Sanders heeft ze lf begrepen dat strate
gie een der voornaam ste eigenschappen is van 
een goed aanvaller. Zonder degelijk  overleg 
komt men niet door ’n W M -verded iging. San
ders heeft Zondag bewezen een aanval te kun
nen opbouwert, zonder een ogenblik z ijn  me
despelers uit het oog te verliezen. Vandaar 
een beter doseren van zijn  krachten —  tot de 
laatste minuut kon hij spelen met inzet van 
al zijn m ogelijkheden —  een gevoelige verho
ging van het rendement van de voorhoede en 
een nadrukkelijk verscherpen van zijn  gevaar
lijke doorbraken. Vergeten we daarbij dan 
niet dat Sanders, naast deze aanvallen, zijn  
verbindingswerk geenszins verwaarloosde.

Naast Sanders speelde ook Eeckeman ein 
delijk eens een betere wedstrijd. Jan Publiek 
zal echter begrijpen dat S ta f in eerste instan
tie speelde voor z ijn  selectie. S ta f kan slechts 
terug volled ig vertrouwen verwerven, indien 
hij drie o f v ier dergelijke  wedstrijden naeen 
kan spelen. Een dergelijke  bevlieg ing zegt ons 
niets en we wachten op bevestigingen.

Monteny speelde precies tegen de jongens, 
waartegen hij best over de baan kan. De supe
rioriteit van ASO lie t hem toe a f en toe een 
of tweë man voorb ij te gaan en, gesterkt door 
het nodige ze lfvertrouw en, richtte hij dan 
ook enkele zeer goede dingen uit. Na de rust 
was echter van die M onteny niet veel meer te 
zien, zodat het eens te meer een zeer w issel
vallige prestatie werd.

Kyndt b lijft  in gunstige zin bevestigen. N ie 
mand tw ijfe lt er nog aan dat die jongen, mits 
wat meer routine, een elem ent is dat in de 
ploeg niet zal misstaan. H ij staat nu reeds 
meer dan zijn  man en zal in de toekom st —  
zoals de w ijn  —  met ouder te worden, ook 
steeds aan kwaliteit bijw innen.

ze Oostendse voorhoede. Hr

DE PLO EG EN :
AEC BERGEN : De Zu tter; Heyman 

en Spiessens; Antonneau, Soiron en 
Gaudemont; Bruneel, Morren, Scory, 
Joarlette en Ghlin.

ASO : Vandenbouhede; Sabbe en J. 
Deschacht; Zonnekeyn, Legon en Fré 
Deschacht; Eeckeman, Sanders, Van
dierendonck, Monteny en K yndt G.

DE LE ID IN G  :
De flu itjesm an Lecocq ga f b ij zijn  

le id ing meermaals b lijk  van een goede 
verbeeld ing. Vandaar enkele on begrij
p e lijk e  beslissingen, die echter ook wel 
gedee lte lijk  te w ijten  waren aan het 
onophoudend hard (geen brutaal) spel 
der bezoekers.

DE D O E LPU N TE N  :
48e min. : Sanders 
70e min. : Eeckeman

ONVERCETELIJK

De toeschouwers, die deze w edstrijd  hebben

TEGENSTELLINGEN

De prestaties van beide ploegen mogen we 
gerust twee grote tegenstellingen noemen, 
want, zo mooi de bezoekers vóór de rust com
bineerden, zo aardig was het spel der lokalen 
na de ko ffie .

De lokalen wonnen de toss en de bezoekers 
trapten af, bouwden mooie aanvallen op en 
legden de SKVO -verded iging al onm iddellijk  
ernstig het vuur aan de schenen.

Het zag er dan ook voor groenw it benard 
uit. Het backpaar Beernaert— Ryckewaert, 
deed er dan nog een schepje b ij en het was 
heel normaal dat SK Roeselare langs de ge
reputeerde José Degryse de stand opende. Een 
reactie van Voorwaarts leidde na zes minuten
tot een tegendoel, maar toch waren het de be- __
zoekers die de teugels in handen hielden. Een bijgewoond, zullen met ons toegeven dat ze 
fla ter van Maes ga f Degryse de gelegenheid djt spektakeï zomaar niet in enkele jaartjes 
een tweede doelpunt te netten en tien minu- zun8n vergeten. B ij ieder doelpunt van SKVO 
ten later zat nr 3. . . . .  steeg de geestd rift en eens over de 4-4 stand

De a fw ezigheid  van Van Halm e lie t zich b ij genoten we dubbel van de aangetekende doel
de groenw itten fe l voelen en voora l het ver- punten. B ij de ontleding van het spel en de 
band tussen voor en achter was niet zichtbaar. wederz ijdse  waarde, moeten we nochtans re- 
De verdediging deed onzeker, de halfs bleven kenjng houden met het feit, dat Roeselare 
in verdediging, de inside’s werden door de een v ijfta l jun iors in lijn  stelde. Men had 
bezoekende halfs overspeeld en de voorhoede ze i f s langs de bladen de opstelling van zeven 
was totaal ontzenuwd. jun iors aangekondigd. Roeselare, dat alle ti-

Nadat Degryse —  steeds h ij ! —  aan de f eiam bities voor dit jaar heeft laten varen, 
43e minuut de stand op 1-4 had gebracht, w jj z jc], immers terdege voorbereiden op de 
trokken de lokalen naar de kleedkamers met competit ie  1951-52. Het fe it  dat deze ploeg, 
de overtu ig ing dat de twee punten reeds goed waarjn het experim enteren zover werd door- 
en wel in de valiezen der bezoekers geborgen g edreven) de rust met 1-4 kon bereiken, be
waren. Maar dan kwam het onverwachte. SK wjjsj <jat het idee niet zo kwaad was. Noch- 
VO startte met een gans andere ploeg, een taas mjsten die jongeren tempo en ervaring, 
p loeg die over het terrein  een f i jn  kantwerk zadat j,et na de rust een katastrofe werd, 
spinde van onberispelijke passen, rake kop- waartegen de oudere en geroutineerde Van 
stoten, ju iste trekballen ,enz. Het werd een s t eenkjste ’s en Van C o illie ’s niets vermoch- 
exhib itie, waarbij SK Roeselare eenvoudigweg ên
op de knieën werd gedwongen en de portier Tegen een dergelijke p loeg een 9-4 resul
mocht vissen als in de echte peurtijd. Aan 
de 51e minuut kreeg Rotsaert een flinke voo r
zet van Janssens (4-2). W anneer D evlieghere 
een fla ter beging, was Depoorter er als de 
kippen b ij om de bordjes te doen verhangen 
en Janssens is er daarop tweem aal b ij om 
zijn  p loeg aan de leid ing te brengen.

Van C o illie  kan een shot van Dedulle met

T itelpretenties*
De jongste com petitiedag is voor ASO b ij

zonder gunstig verlopen. Inderdaad, door de 
halve nederlaag van K o r tr ijk  Sport en de v o l
ledige nederlaag van St N iklaas z ijn  de rood
groenen weer in nauwer contact gekomen met 
de le idersploegen en, zo ASO niet op een on
verge fe lijk e  manier z ijn  w edstrijd  tegen K o r
tr ijk  Sport had verloren , stonden ze thans op 
amper twee puntjes van de leider, die Zon
dag e. k. de kustleeuwen in eigen nest komt 
opzoeken.

î)eze  gang en stand van zaken zou normaal 
geen aanleiding mogen geven to t hernieuwd 
optim ism e en toch vingen we wel enkele 
echo’s op, waaruit we kunnen opmaken dat de 
gedachte aan de tite l nog niet dood is. W elnu, 
we achten het niet nutteloos hier even te vra 
gen de hoofden koel te houden, opdat ASO 
tenslotte weeral niet op een verkeerd spoor 
zou worden getoken door enkele geëxhalteer- 
de supporters, die meer in de wolken dan in 
de w erkelijkheid  leven.

W ant veronderstellen  we dat ASO St N i
klaas verslaat, veronderstellen  we dat ASO 
aan de le id ing komt, veronderstellen  we dat 
ASO de kom petitie w int, dan zouden we dit 
w erkelijk  als een katastrofe mogen betitelen 
want, men kere het zoals men w il, om te pro
moveren moet een p loeg r ijp  z|in en paraat 
voor een dergelijke  stap en zo zij het n iet is, 
z ijn  de gevolgen niet te overzien.

Hopen we dat d it geëxhalteerde optim ism e,

zich nu ook niet meester zal gaan maken van 
de bestuursmiddens. Aan een supporter kan 
men veel vergeven, doch een clubbestuur moet 
in de toekom st leven. Daarom is het gewenst 
dat ASO naar het einde van deze com petitie 
gaat zonder de m inste bekommernis voor de 
titel, doch met alle aandacht gevestigd  op de 
volgende com petitie. Daarmede w illen  we be
duiden dat, zo ASO de wedstrijd  tegen St Ni4 
klaas w int, men alle degradatiegevaar als be
zworen mag aanzien en dat de tijd  van de in 
tense voorbereid ing en van het experim ente
ren aangebroken is.

Het ideaal van een club en zijn  bestuur is : 
steeds hoger op te stijgen. Het verleden heeft 
bewezen dat de ASO-voorhoede niet opgewas
sen is om in een hogere a fdeling haar man te 
staan. De omstandigheden om deze voorhoede 
te verjongen  —  niet enkel verjongen  doch te 
vens te verstevigen ! —  zijn  thans ideaal.

Za l ASO dit inzien ? En zal men na de 
eerstvolgende overw inn ing durven van wal 
steken met een verjongde voorhoede ? A ls  bv. 
Kyndt, VanHaecke, De Cuman, Sanders en 
Vandierendonck ? En zal men verder vóór 
het einde van de com petitie ook een Geo De
schacht eens een kans hebben gegeven ? Zal 
men ook denken in de reserven eenzelfde po
litiek  te volgen ?

Vragen waarop we hopen aan het einde van 
deze com petitie bevestigend te zullen mogen 
antwoorden.

Opmars van Bredene gestuit
S*V* Jabbeke won verdiend, doch** 

met overdreven eindcijfers
De big-match SV Jabbeke— SV Bredene is 

u itgegroeid  to t een hardnekkig betw iste w ed
strijd , waarin de lokalen zich onbedingd de 
besten toonden, doch daarbij wel een handje 
werden toegestoken door de factor «kans». In 
derdaad, tussen beide ploegen was nu werke
lijk  geen waardeverschil dat in 4 doelpunten 
diende uitgedrukt. Indien Jabbeke een 2-0 o f 
3-1 overw inn ing op zijn  actief had weten te 
brengen, zou dit beter de waardeverhouding 
van de beide ploegen in deze w edstrijd  heb
ben weergegeven.

JABBEKE MET MEER STUWKRACHT

Het fe it dat Jabbeke, zonder merkbaar beter 
spel te vertonen dan de bezoekers, er n iette 
min in slaagde vierm aal de weg der netten te 
vinden, bew ijst dat deze ploeg iets bezat wat 
bij Bredene vo lled ig  zoek was : stuwkracht. 
Men moet toegeven dat de aangetekende doel
punten van povere kwaliteit waren, dat er 
ze lfs  vaak kans mee gem oeid "was, doch dit 
neemt niet weg, dat van Jabbeke s zijde  ge
schoten werd en a lle  m ogelijke kansjes w er
den te baat genomen om Bredene in het de- 
fic ie t te plaatsen. Stond de v leugel nu in gans 
ongunstige positie om te schieten, was er voor 
het doel een w erkelijk e  opeenhoping van spe
lers, toch werd er maar geknald en het resul
taat b lee f niet uit.

Dat is iets wat we van Bredenes aanvallers 
zelden hebben gezien. Er werd gepoogd on
berispelijk  te combineren en in een dergelijke 
w edstrijd  was d it onbegonnen werk. Zelden 
zaten de Bredenaars snel en hard op het leder 
zoals hun tegenstanders, zelden gingen ze v er
loren ballen ophalen, zelden drongen ze aan, 
zelden vochten ze een duel uit to t het b ittere 
einde. De strijd lust der lokalen werd ten v o l
le beloond.

Men mag schrijven dat Bredene met onkans 
had a f te rekenen, doch daarin mag geen ver
ontschuldiging gezocht worden voor een Praet 
en een Vandenherghe, die het leder in de han
den van de doelwachter stuurden. Het spel 
g ing in de eerste h elft aanvankelijk  verdeeld  
op, doch b ijna alle spelers waren ten prooi 
aan zenuwachtigheid. Dan w ist Bredene ge
ruime tijd  de toon aan te geven, doch naar 
het einde toe nam Jabbeke de teugels in han
den. De aanvallen der lokalen worden veel 
sneller uitgevoerd, vandaar ook dat ze veel 
gevaarlijk er zijn . Op een dezer ontstaat een 
schermutseling voor doel en m idvoor Derud- 
der schiet tussen het spelerskluwen binnen 
(33e m inuut).

Na de rust reageert Bredene geweldig, maar 
de secure lokale verded ig ing laat zich niet 
overrom pelen. Jabbeke moet hard op de tan
den b ijten  en doet d it ook want iedere Bre- 
dense aanvaller wordt door twee man be
waakt, iedere bal wordt hardnekkig betwist, 
alle gevaarlijk e  standjes worden opgeklaard 
door het leder buiten te  sturen en Praet heeft 
een stopper aan zijn  been, die hem vo lled ig  in 
bedwang houdt.

W anneer Jabbeke dan even aanvalt, kom t er 
een corner van. En van die corner komt nr 2, 
na fla ter van Soete. D it is nog niet alles, want

even later wordt Poppe verschalkt en nr 3 
zit.

Bredene gaat m oedig verder, doch iedereen 
begrijp t dat de w edstrijd  gespeeld is. W an 
neer Cnops dan nog van het terrein  wordt 
verwezen, wegens protest op een scheidsrech
te r lijk e  beslissing, staat Bredene met 10 man 
voor een onm ogelijke taak. De o f f  side-val 
wordt opengezet en Jabbeke kan aldus ge
stuit worden. Toch zal de rechtervleugel nog 
heel fo rtu in lijk  voor nr 4 zorgen, wanneer hij 
inzendt, doch het leder heel verrassend naar 
doel draait en in de bovenhoek verdw ijn t.

BREDENE S PLOEG VERTOONDE 
MEER HIATEN

Deze w edstrijd  kan men dankbaar aan grij
pen om te w ijzen  op enkele tekorten, die pas 
nu duidelijk  aan het licht zijn  gekomen. Eén 
ervan is zeker het gebrek aan doortastendheid 
van b ijna a lle spelers. In  tegenstelling met de 
lokalen gaven de bezoekers zich in vele duels 
te v lug gewonnen, gaven soms v r ij spel, dron
gen niet aan, stuwden niet naar doel en scho
ten te zwak o f te onzuiver naar doel.

V erder heeft doelwachter Soete een van zijn  
slechtste wedstrijden  achter de rug omdat 
z ijn  tussenkomsten niet zeker waren. M in
stens twee doelpunten kon h ij hebben ver
hinderd. De verded ig ing tre ft minst schuld, 
alhoewel h ier mag aangemerkt, dat ze vaak 
overvleugeld  werd door de u itvallen der lo 
kalen, die zich niet bekommerden om mooi 
spel, doch alleen productiviteit en hoge scoor 
in ’t zicht hadden.

De h a lflijn  mag het beste p loegdeel ge 
noemd. Poppe, Boey en David hebben zich met 
vo lle  inzet van hun krachten verdedigd en 
hebben zow el in verdediging als in aanval 
hun man gestaan. Indien ze echter nog een 
t ik je  vlugger had kunnen terugtrekken, zou 
Jabbeke er wellich t n iet in geslaagd zijn  de 
scoor zo hoog op te d rijven . _ _

In de voorhoede was er vo lled ig  gebrek aan 
stootkracht. Praet werd vo lled ig  aan banden 
gelegd, de vleugels werden verw aarloosd o f 
kregen slechts wein ig goede voorzetten . De 
inside ’s waren de zwakste pions op het Bre- 
dense schaakbord, liepen verloren, legden 
derhalve praktisch geen werk a f en lieten zich 
vaak overspelen.

Bredene heeft te Jabbeke twee kostbare 
punten verloren. Het dient erkend dat de 
tliu isspelers deze punten verdiend hebben en 
dat Bredene een les in strijd lust heeft gekre
gen.

De ploegen :

SV BRED ENE : Soete; Cnops en M orphy; 
Poppe, Boey en D avid ; Vandenberghe, Ba
ckers, P raet, Coyles en Duyck.

SV JABBEKE  : D e foor; C o llier en Mahieu; 
Dewilde, Sevenant en Van Averbeke; Dhondt, 
Devisch, De Rudder, Carpels en Verbeke.

De le id ing : dhr Surm ont stond voor een 
zware (aak en leidde op bevredigende w ijze.

Hr

taat behalen b li j ft  nochtans een merkwaardig 
wapenfeit. Het backpaar speelde onzeker, de 
halfs zochten naar het goede verband en de 
voorhoede miste de stuwkracht van Van H al
me.

Na de rust leidden enkele geslaagde aan
vallen  tot een volled ige heropstanding van de 
p loeg en het mag gezegd, dat in die periode 
ta l van fraa ie  aanvallen werden opgebouwd. 
Indien SK Roeselare voor z ijn  doel echter een 
muur had opgetrokken, zouden de groenw it
ten nooit tot een dergelijk  resultaat z ijn  geko
men, doch de bezoekers hadden b lijkbaar niet 
als eerste bekommernis de overw inn ing en 
hebben zich dan ook geen ogenblik  laten ver
leiden to t m inder sportieve m iddelen. Aldus 
menen we te kunnen doen uitschijnen dat die 
tweede helft van SKVO ons nu precies geen 
wunderteam aan het werk heeft laten zien. 
SK Roeselare was wel de eerste die deze hoge 
scoor heeft m ogelijk  gemaakt.

B ij SKVO mogen we dan ook voor de perio 
de na de rust gans de p loeg verm elden met 
als besten het backpaar, beide halfs, Rotsaert 
en Janssens. B ij Roeselare was Van Steenkis- 
te de beste sP 1er, te rw ijl enkele jongeren het 
ver kunnen hrrn -i.

B ij het verlaten: )*v n het terrein  hebben we 
lange t ijd  gem ijm erd  u’ er de onzekerheid van 
de sport. De hoge c ij f  rs hadden alle toe
schouwers niet verrassing g_; lagen en met ons 
zullen ze gezucht hebben : «W aarom  zien we 
niet iedere Zondag zoveel doelpunten sco
ren ?» Hr

DE PLO EG EN :

SK ROESELARE : D evliegere; Van 
C o illie  en Bostein; W ullaert, Van 
Steenkiste en A rtee l; Van Nieuwen- 
huyze, Degryse E., Roesbeke, Dupont 
en Degryse J. \

SKVO : Maes; Beernaert en R ycke
w aert; L. Van Steeger, Serru en Mar- 
teel ; Dedulle, Rotsaert, Janssens, R. 
Van Steeger en Depoorter.

DE LE ID ING  :
Dhr D eloo f leidde op bevredigende 

w ijze  deze overigens sportieve partij.

DE D O E LPU NTE N  :
19e min. : Degryse J. (0-1)
25e min. ; Janssens (1-1)
29e min. : Degryse J. (1-2)
39e min. : Degryse J. (1-3)
43e min. : Degryse J. (1-4)
51e min. : Rotsaert (2-4)
54e min. : Depoorter (3-4)
57e min. : Janssens (4-4)
58e min. : Depoorter (5-4)
70e min. : Janssens (6-4)
85e min. : Dedulle (7-4)
87e min. : Janssens (8-4)
83e inin. : Depoorter (9-4)

V .G .O . w o n  te leper 
IN  K A M P IO E N E N S T I J L  !

Indien de roodgelen Zondag de vo lle  in^et hebben behaald —  en dit voor de eerste 
maal sedert ze in Provinciaal tegen CS leper te leper spelen —  dan is dit wel in 
eerste instantie te danken aan het gaver spel van gans de ploeg. Men mocht dan ook 
zeer tevreden de terugreis aanvatten, te meer daar de achtervolgers andermaal op 
de keien werden gezet en VGO aldus met een com fortabele voorsprong naar het 
einde van de com petitie kan wandelen.

MOOIE DOELPUNTEN dan goeds vertellen . Een meester in z ijn  vak
A A k i r c K l A l i l c  Z) A D T I  I is Maertens eens te meer geweest.
A « “ w fc lfN A M C  " A K I  IJ Mestdagh schitterend in ’t veld, gee ft te ge-

De w edstrijd  was pas aangevangen o f VGO makkelijk  en te licht de bal aan zijn  partner,
wist reeds langs Melis op voorzet van P ieters Sanders beheerste volkom en zijn  centervoor,
de spelleid ing te nemen. Men speelde amper die een gevaarlijk  ven tje  was.. Dujardin speel-
40 seconden en de lokalen waren niet w ein ig de> mej  eell gekwetste en gezw ollen  knoezel,
verrast door dit prachtig doelpunt. Toch wis- een prachtpartij, te rw ijl Swinberghe alleen te
ten ze ge le id e lijk  het evenwicht te herstellen ver ten aanval trekt en daardoor gevaarlijk e
en ze lf  gevaarlijk e  aanvallen op te bouwen, ontsnappingen veroorzaakte.
Die aanvallen waren voora l gevaarlijk  door Onze keeper was uitstekend en heeft mees-
het fe it  dat Sanders wat onzeker deed. Geluk- te r lijk  een v ierta l gevaarlijke ballen gered,
k ig was Demarest in een goede dag, zodat de j j j j  wordt een uitstekend speler en z ijn  be-
lokalen tenslotte toch niet door de verdedi- noem ing to t professor zal hem zeker nog
ging der bezoekers geraakten. VGO voerde meer aansporen zich in uitstekende conditie
doorgaans het hoge woord, zodat een 0-2 te houden voor de zware wedstrijden  die ko-
stand aan de rust beter de weergave was ge- men
weest van het geleverde spel. Eerebout was j n alg emeen en rekening houdende dat
bepaald zwak en zo lag de linkervleugel b ijna >t yG  met twee plaatsvervangers optrad, 
vo lled ig  lam. A lles diende van P ieters te ko- heeft de p loeg te leper getoond een waardig
men, die evenwel flin k  werd bijgestaan door kampioen te z ijn  met een technisch zeer hoog- 
Melis en Van Robaeys, een zeer aangename staand spel.
verrassing.

To t aan de rust hadden de Ieperlingen  een 
goede repliek gegeven, doch hun spel was veel 
s lord iger dan dit der gasten, die technisch 
een klas sterker waren.

Na de k o ffie  was het leper dat geweldig 
van wal stak en VGO verloor zo een kwartier 
de goede kadans. Langs Verschaeve, op f la 
ter van Sanders, kwamen de lokalen dan ook 
aan de gelijkm aker.

Het zag er naar uit als zouden de gasthe
ren thans het vlottend VGO overrom pelen, 
doch Demarest was in een uitstekende dag en 
redde enkele gevaarlijke schoten, te rw ijl Du
jardin eveneens reuzewerk aflegde en niet te 
verm urwen was. Swinberghe van zijn  kant 
ging veel te veel in de aanval, zodat de ge
vaarlijke  in filtra ties  langs zijn  kant niet te 
verm ijden waren. Toch duurde de Ieperse fu 
rie niet lang. De VGO-halfs w isten het even
wicht te herstellen en terug de teugels in han
den te nemen. W eer wordt de bezoekende 
voorhoede aan het werk gezet en een brillan 
te P ieters zorgde voor een schitterend tweede 
doelpunt. Even later, enkele minuten voor het 
afflu iten , weet ze lfde  speler ook ’n fla ter van 
M aillard te benutten om de stand op te voe 
ren.

Maar nog is alle spanning niet uit de lucht, 
want referee Rau kent tenslotte aan de loka
len 1103 heel lichtzinn ig een penalty toe w e
gens handspel van Sanders buiten de back- 
area. Carpels neemt de strafschop, doch zijn  
kei v lieg t op de dwarslat te pletter en het 
VGO-kamp wordt gezuiverd.

De roodgelen behaalden een onaanvechtbare 
zege en lieten te leper de indruk waardige 
kampioenen te zijn . Daarmede hebben ze hun 
jongste slechte prestaties reeds gedeelte lijk  
u itgew ist en mag men aan nemen dat ze voor 
een sterk com petitie-einde zullen zorgen. Eens 
het Iinkervleugelprobleem  opgelost zullen we 
ons een gedachte kunnen vorm en van de 
waarde der roodgelen ten overstaan van P ro 
motie.

EEN MOEILIJKE KAAP SUCCESVOL 
OMZEILD

Het is voor een zeer grote opkomst en met 
een benepen hart dat we Zondag de voo r
naamste wedstrijd  van de dag hebben zien 
betwisten. CS leper had de reputatie geen en
kele wedstrijd  op eigen veld te hebben ve r lo 
ren. Z ijn  laatste uitslagen waren beter dan 
die van ’t VG, dat de twee laatste Zondagen 
niet schitterend optrad.

Honderden VG-isten waren dan ook niet 
w ein ig in hun nopjes toen reeds aan de eer- 
E.te minuut een prachtstaaltje voetbal tussen 
M elis en Roland Pieters, de eerste gelegenheid 
ga f t'“ n prachtdoel aan te tekenen.

H et'deed  de Jos en de VG-isten deugd. Het 
was eer. mooi stukje voetbal, dat alleen P ie 
ters en M elis ons kunnen tonen.

Gedurend- de ganse w edstrijd  lag eens te 
meer onze h;, f i ' in  aan de basis van de over
w inning met een .tlelis- op zijn  best als zw er
ver. ,v .

De 3-1 stand was niet overdreven en zou 
hoger kunnen geweest z ijn  met een yoede lin 
ker hoek, die geen twee prachtkansen'Verkeek.

De veropenbaring in de voorlijn  was de jo n 
ge Van Robaeys, welke zich uitstekend van 
zijn  taak kweet en voor zijn  eerste wedstrijd  
zijn  strepen verdiende.

Hopen we dat h ij zo voort moge doen en 
het wordt voor de ploeg een aanwinst.

Etienne Pieters, traag, maar f ijn e  speler, 
zal er komen als hij maar w il. Eens Coopman 
terug, die ook slechts 20 jaar is, dan hebben 
we een jonge voo rlijn  voor volgend jaar met 
een geroutineerde M elis er bij.

Roland P ieters maakte opnieuw twee parel
tjes van doelen en ga f ons de indruk weer ge
vaarlijk  te zijn  voor de volgende wedstrijden.

Van onze halfs en backs kunnen we niets

De leperllingen  hebben de mooiste wed
strijd  van ’t seizoen gezien. VGO heeft er in 
de laatste jaren w ein ig punten geoogst. D it
maal waren ze in alle lijnen  de grote mees
ters.

Voetbalnieuws uit Blankenberge
SPORT VERSLOEG IN DE 

TWEEDE SPEELHELFT ZIJN 
TEGENSTREVERS

De 1-0 scoor, waarmee de rust intrad, 
mocht als juiste weergave worden be- ,,pwpsteliik A 
schouwd van d it eerste verloop van deze 2de gewestei j 
boeiende partij. Immers, om hun grotere 
stootkracht en hun technisch overw icht 
verdienden de wit-rode gastheren dit 
doelpunt voorsprong. M aar w ij moesten 
de- 30e minuut afwachten om Jimmy 
Smith, op voorzet van Dewulf, m et kop
stoot keeper Baes te zien vloeren. Dat 
het bij dit ene doelpunt bleef voor de 
rust ïwas in hoofdzaak het werk van 
doelman Baes, die zich bij de< verschil
lende Sportaanvallen in vedette wist aan 
t,0 stGllGIl.

Na de hervatting was Sport de m eer
dere en waren de Concordiajongens door
gaans op ontsnappingen aangewezen, 
deze waren echter gevaarlijk. H et was op 
een dezer ontsnappingen dat de bezoe
kers hoekschop konden afdwingen, hoek
schop die hen de gelijkm aker bracht. Da 
Sportjongens dachten er anders over en 
gingen nu meer aandacht aan hun aan
vallen  en afwerking besteden waarbij we 
voornam elijk het fiin e  kantwerk van 
Hugo Demeulenaere konden bewonderen.
Samen m et Dewulf waren zij steeds een 
gevaar voor de Concordiaverdediginei.
Hugo zorgde dan voor het tweede doel
punt oo pas van Dewulf. Het spel was 
toen 66 m inuten oud en de Concordia- 
verdediging zette alles in het werk om 
het tot deze oneven nederlaag te beper
ken. De steeds aanrollende Sportaanval
len zouden hen echter noodlottig wor
den, want aan de 82e minuut bracht 
Pieters de bordjes op 3-1 terw ijl Dewulf 
twee minuten voor het' inrukken het 4de 
doelpunt voor zijn  rekening nam.

m aakt. Zoals de c ijfe rs  h e t u itdrukken, 
was h et h ie r  een spel van  k a t en muis 
en hebben de D arin g-fo rw ards  z ich  n ie t 
onbetu igd  gela ten . In  B lankenberge zal 
m en  in  de ge legenheid  z ijn  om  n og gloed 
vo l m ee te p ra ten  over de t ite ls tr ijd  in

Redt een 

MENSENLEVEN 

door een weinig van uw 

BLOED TE GEVEN !

DARING BLIJFT IN TITELSTRIJD

De zwart-witte Daringboys hebben 
niets aan het toeval overgelaten en om 
zeker in de titelstrijd  betrokken te b lij
ven, werd Koksijde met 5-0 cijfers in g e -1 mochten slepen.

F.C . H eist 
2 puntjes armer

HEIST 1 - VEURNE 3
Wederom hebben de onzen het onder

spit moeten delven, hoe broodnodig we 
ook de twee puntjes kunnen gebruiken, 
al moeten we volmondig bekennen dat 
de uitslag iten zeerste gevleid is voor 
Veurne. Z iehier trouwens een klein relaas 
over de wedstrijd. Onm iddellijk na het 
flu iten van de referee lukken de . onzen 
een hard schot, dat jam m er genoeg op 
de dwarslat terecht komt. De onzen zijn 
steeds de meesters van het veld doch 
hebben werkelijk  geen geluk. Eindelijk 
opent Neirinck de score: 1-0 aan de 48e 
minuut. Juist vóör de rust weten de be
zoekers gelijk! te brengen. Na de rust be
heersen de onzen letterlijk  het veld, 
maar kunnen maar niet doelen. N iette
genstaande het zo overheersende spel der 
onzen weet Veurne toch nog tweem aal te 
doelen. Daarmede zijn  w ii oonieuw naar 
de hekkensluitersplaats afgedaald. Moch
ten onze mannen toekomende week toch 
maar 20 t.h. meer geluk hëbben. opdat 
zij tenminste één der puntjes naar huis

DE PLOEG :

Demarest; Dujardin en Sw inberghe; 
Mestdagh, Sanders en M aertens; Van 
Robaeys, Melis, Rol. P ieters, Et. P ie 
ters en Eerebout.

DE LE ID ING  :
De leid ing van dhr Rau was uitste

kend. De toekenning van de strafschop, 
op het einde van de wedstrijd , kan 
evenwel aanleiding geven to t gedach- 
tenwisseling.

DE D O ELPU NTEN
le  min. 

58e min. 
79e min. 
87e min.

Melis (0-1) 
Verschaeve (1-1) 
P ieters (1-2) 
P ieters (1-3)

Nationale Reserven

Overdreven cijfers

AEC BERGEN 4 - ASO 0
De ploeg : Lainoot; Roose en Decorte; 

Sabbe, Kyndt en Debroe; Vander Cruyssen, 
Horbach, Starkey, Vanhaecke en Deschacht 
Fernand.

Bergen verdiende zeker de overw inning, 
doch de eindstand is fe l qvardreyen. De eer
ste twee doelpunten werden gemaakt op m is
sen van ASO’s verdediging, te rw ijl liet 3e en 
4e geschenken waren van de scheidsrechter.

De eerste h elft voerde Bergen het hoge 
woord, doch de roodgroene verdediging stond 
flink  haar man. Met de 20e minuut wordt La- 
moot aangevallen op het ogenblik  dat h ij een 
center w il opvangen. H ij lost het leder en de 
buitenrechts van Bergen kan de stand ope
nen. Bergen is nu volop  de meerdere en 
zit steeds voor ASO ’s doel, zonder dat Lam oot 
nochtans m oeilijke ballen te verwerken k rijg t. 
Het is dan ook slechts aan de 40e minuut dat 
Bergens centervoor de stand op 2-0 kan bren
gen.

Na de rust z ijn  de rollen omgekeerd en het 
is thans ASO, die het hoge woord voert. De 
ploeg draait op vo lle  toeren en zit voortdu
rend voor het doel van Bergen. Ongelukkig 
wordt Kyndt gekwetst en moet het terrein  
verlaten. Fern. Deschacht neemt z ijn  plaats 
in en wanneer Rem i na 10 minuten ̂ terugkomt, 
speelt h ij verder op de linkervleugel. Een half 
uur lang wordt Bergen gedom ineerd, doch het 
eindschot faalt. Thans begint de scheidsrech
ter er zich mede te moeien en flu it de ene in 
gebeelde fou t na de an dere 'tegen  ASO. H ij 
gaat ze lfs  verder en op een der zeldzam e aan
vallen van Bergen, wanneer hun buitenlinks 
zich wel 10 meter in off-sidestand bevindt, 
laat h ij doorspelen zodat het gem akkelijk  3-0 
is. Aan de 36e minuut ziet de scheidsrechter 
opnieuw een ingebeelde fout. H ij kent v r i j 
schop toe en Bergen maakt er meteen 4-0 van. 
De maat is thans vol, de spelers z ijn  ontm oe
digd, doch ze spelen voort en kunnen verder 
onheil voorkomen.

P©ves* Spelvertoon
NIEUWPOORT 2 - STEENBRUGGE 1

Nogm aals hadden de honderden supporters 
van SV er aan gehouden hun jongens te ko
men aanmoedigen tegen de flinke p loeg van 
Steenbrugge, en ieders verwachting was : van
daag zien we een match zonder voorgaande. 
Niets is minder waar geweest. Dat w il niet 
zeggen dat we volstrekt niets te zien kregen. 
Er werd voetbal gespeeld, maar zeker geen 
voetbal zoals de twee e lfta llen  liet publiek 
verschuldigd waren. Er was noch b ij zwart- 
geel noch bij roodw it samenhang en de goe
de dingen, die er met veel m oeite dan toch 
uitkwamen, kan men op de vingers van één 
hand teilen.

Van zodra opgezet werd, stormen beide e l f 
tallen zo geweld ig dat, na een v ij fta l minuten, 
beide ploegen van ’ t danig lopen en doelloos 
schoppen suf waren. Na het eerste kwartier 
kan echter Steenbrugge keeper Gewy in actie 
brengen, die wegw erkt met de vuist, gevolgd  
van hoekschop. Deze wordt in goal omgezet, 
maar door de leider afgekeurd voor buiten
spel. Geelzwart geraakt maar niet vooru it, 
spijts het proberen met de hoeken, zowel 
langs de kant van Devos, als langs de kant 
van Branckhoutte, die voor z ijn  eerste match 
bij de groten tegenover een back staat van 
roodw it, die zeker een klas sterker was dan 
ge lijk  welke speler van N ieuwpoort. H oek
schoppen leveren voor beide ploegen niets op. 
Na een half uur spel kent N ieuw poort een 
ogenblik reuzegeluk, wanneer het leder na 
geharrewar voor doel op de paal geschoten 
wordt en terug kan ontzet worden. Geelzwart 
begint e inde lijk  aan passenspel te denken, 
kan doorbreken en R. Verm ote kan met een 
prachtschot de stand openen (39e m inuut). 
Roodwit laat echter niet betijen  en één m i
nuut later k rijg t Gewy het nakijken (1-1). De 
volgende v i j f  minuten worden verknoeid in 
doelloos geschop van beide partijen.

Na de k o ffie  is het terug een heen en weer 
getrap zonder nauwkeurigheid tot aan de 17e 
minuut onze m idvoor Vandenabeele met een 
onverwachte kanjer nummer 2 binnenzenden 
kan. Steenbrugge w il het verlies inhalen en 
SV moet op de tanden bijten en kent hache
lijk e  ogenblikken. I)e  storm luwt, Hoornaert 
k rijg t een stoot in de maag. Het spel wordt 
enige minuten gestaakt, maar b ij onze Dis is 
voor het vervo lg  der partij de fu t er uit. N og 
een paar keren moeten beide keepers hun 
kunde tonen en de stand b li j ft  ongew ijzigd  
tot het eindsignaal gefloten  wordt. Een match 
om rap te vergeten. Naar we in de loop van 
de week vernomen hebben, is doktershulp 
voor Roger Hoornaert van node geweest, die 
nogal een geweld ige maagstoot gekregen 
heeft. W e wensen onze kranige Dis een spoe
d ig herstel toe.



TO HET NIEUW VISSERIJBLAD

ONZE V O O R U I T Z I C H T E N

A.S.O. - St. Niklaas
De Waaslanders zullen on getw ijfe ld  de g ro 

te massa naar het A lbertpark  lokken, want de 
roodgroenen zullen zich noch min noch meer 
in deze w edstrijd  w illen  overtreffen , te rw ijl 
voor de bezoekers veel op het spel staat.

W anneer we ons baseren op de jongste w ed
strijden  der lokalen, kunnen we ons m oeilijk  
optim ist verklaren om trent de uitslag van de
ze ontm oeting. Zonder de minste overtu iging 
stak ASO v ier punten op zak. Er b l i j f t  ech
ter de hoop, dat ze thans, ten overstaan van 
de titelkandidaten, deze matte prestaties zu l
len w illen  uitwissen en —  zoals wel m eer
maals gebeurt —  groot zullen zijn  in grote 
ogenblikken. De bezoekers daarentegen ver
trekken met meer gew ettigde winstkansen. 
Hun verleden en hun technische waarde staan 
daarbij borg voor flin k  spel, zodat van deze 
wedstrijd  tenslotte veel goeds mag verwacht.

Hr

Lyra  —  US Centre 1
Tubantia —  V igo r Hamme 1
ASO —  St N iklaas x 
K ortr ijk  Sport —  L ierse SK x 
AEC Bergen —  US Doornik 2
FC Ronse —  Boom FC 1
Eendr. Aalst —  CS Brugge 1 
A V  Dendermonde —  FC Izegein 1

V.G.O. ■ À.A. Moeskroen
De jongens van Melis zullen, nu ze terug de 

goede kadans gevonden hebben, voor eigen 
publiek w illen  zorgen voor een eerherstel voor 
het pover spektakel, dat ze tegen Ingelm un
ster te aanschouwen gaven. Nu de eindzege 
m eer en meer zeker wordt, mogen ze daarin 
geen aanleiding vinden om de teugels te v ie 
ren en de wagen s tille tjes  te laten uitbollen.

Neen, VGO zou er allés moeten op zetten 
om de com petitie met een recordvoorsprong 
te besluiten en verder de volgende com petitie 
voor te bereiden. W ant volgend jaar zullen ze 
in grote mate de vruchten plukken van hun 
huidige voorbereid ingsperiode, indien ze w er
ke lijk  aan voorbereid ingswerk  w illen  doen.

F.C. Knokke ■ S.K.V.O.
De aanhangers van groenw it kijken niet 

wat verlangend uit naar deze ontm oeting. 
Men vraagt zich a f o f de mannen van Dedul- 
le hun krachttoer van Zondag 11. zullen kun
nen herhalen.

W e  menen dat ze h iervoor hun boontjes 
niet moeten te weken leggen. Knokke komt 
toeva llig  een goede verrich ting te leveren te 
gen Meulebeke en ons komt het voor, dat 
groenw it het aan de Oostkust uiterst lastig 
zal hebben. Nochtans, indien er gespeeld 
w ordt zoals Zondag in de tweede tim e, kan er 
iets geoogst worden. Maar, wanneer zal SKVO 
nog eens zó spelen ?

WEDSTRIJDEN -SCHEIDSRECHTERS 
voor ZONDAG

H ogere afdelingen  :
Ie  a fdeling B :

ASO —  SK St N iklaas (Bauwens; Vanlede 
en Meurisse)

Res. Ie B :
SK St N iklaas —  ASO (Goossens)

Lagere afdelingen :
I le  P rovinciaal :

VGO —  A A  Moeskroen (Manhaeye, Despie- 
gelaere en Crabeels)

Knokke —  SKVO (K erkh o f, Vanderhae- 
ghen A. en C rey f) 

l ie  Gewestelijke :
SV Veurne —  Daring B lankenberge (De 

Keirsschieter)
SV Blankenberge —  W S Oudenburg (De- 

lanoye)
Concordia —  SV N ieuw poort (Surm ont) 
FC Lissewege —  GS M iddelkerke (A lle - 

meersch G.)
FC Heist —  SK St Kruis (V erkeyn )

I l le  A fd e lin g  A :
Daring Ruddervoorde —  Hermes (G alle  W . 

14.30 uur)
Un. Zandvoorde —  SV Bredene (G eero lf) 
I l le  Speciaal A :
FC Heist —  SV Blankenberge (M ichot, 

9,15 uur)
I l le  Speciaal B :
SV N ieuw poort —  GS M iddelkerke (B ogaert) 

De Panne —  ASO (D em older)
SKVO —  Gistel (M alfrans)
Ivoksijde —  VGO (Steen ü., 10 uur)

IV e  a fdeling B :
SV Bredene —  SK  Moere (B lom m e Maur.) 
Hermes —  Eernegem (Packet)

P rovinc ia le  juniors (9,15 uur) :
ASO —  CS Brugge (Couvreur M.)
Knokke FC —  VGO (R eyserhove ) 

Provinc ia le  scholieren (11 uur) :
ASO —  CS Brugg (Vanden Driessche) 
Knokke FC —  VGO ( Vandervelde) 

Scholieren A  :
Knokke •— SV B lankenberge (De Crop, 2e 

terrein , 10 uur)
FC Heist —  CS Brugge (Knudde G., 11 u.) 
FC Brugge —  D aring Blankenberge (De- 

scheemaecker, 11 uur)
Scholieren B :

SV Bredene —  SV N ieuw poort (L ips, 10 u) 
ASO —  SK Torhout (M issiaen, 9,15 uur) 
SKVO —  FC Torhout (Low yck , 9,15 uur) 

Kadetten A  :
Daring Blankenberge —  FC Brugge (De- 

Keyser, 11 uur)
CS Brugge —  VGO (Naeyaert, 11 uur) 
SKVO —  Knokke FC (B lom m e Marcel, gr.

terrein , 11 uur)
ASO —  SV Blankenberge (Decorte Marcel, 

2e terrein , 11 uur)
Kadetten B :

FC Lissewege —  FC Brugge (Vanden Bus- 
sche, 10 uur)

SV Blankenberge —  CS Brugge (Dedeyne 
Jean, 10 uur)

Kadetten C :
GS L e ffin ge  —  VGO (D ebeuf André, 10 u.) 
Zandvoorde —  ASO (Dejonghe, 10 uur) 
G istel —  SKVO (Germ eys, 11 uur) 

Kadettentornooi VGO, 8-2-1951 :
Opex —  Centre (14,30 uur, Opex)
W est —  Joyeux (15 uur, A rm enonville ) 
H oger Op —  Leons (Opex 16,15 uur)

In het P.K. van 
West-Ylaanderen
SCHORSINGEN EN VERMANINGEN

Door het P.K. West-Vlaanderen werden 
volgende schorsingen uitgesproken:

To t en met 12 Febr.: Eerebout Gust 
(V .G .O .); Voor onbepaalde tijd  : Pieters 
Roger (SVO. Ingelm unster) ; To t ver
schijning: Vanneuville Daniël (VV. Kok- 
s ijd e ); Strenge verm aning aan: J. Deco- 
ninck (Dar. B lankenberge) ; Verm anin
gen op verslagen van scheidsrechters: 
Mestdagh Edmond (V .G .O .); Am eloot R o
ger (SV. Veurne): Konings (kapit. Dar. 
B lankenberge). Hr

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN

Het P.K. W est-Vlaanderen heeft beslist 
dat de uitgestelde wedstrijden van het 
kampioenschap op volgende data zullen 
betwist worden:

De wedstrijden van 17-12-1950 on 4 Fe
bruari 1951; Van 24-12-50 on 4-3-1951: Van 
31-12-50 op 15-4-51: Van 7-1-51 op 6 Mei 
1951. De data van de uitgestelde m at
chen in speciale- en jeugdafdelingen zul
len langs Sportleven bekend gemaakt 
worden. Hr

FC Meulebeke —  US Herseeuw x
FC Torhout —  SV' Ingelm unster 1
Zwevegem  —  BS Avelgem  1
SV W evelgem  —  CS leper 2
D eerlijk  —  W S Lauwe x
Molen Sport —  SK Roeselare 2
VGO —  Moeskroen 1
Knokke —  SKVO x

lie GEWESTELIJKE AFDELING

SV Veurne —  D. Blankenberge 2
SV Blankenb. —  W S Oudenburg 1
Den Haan —  SK Steenbrugge 2
V V  K oksijde —  RC De Panne 2
Concordia —  SV N ieuw poort x
Lissewege —  GS M iddelkerke 1
FC Heist —  Ste Kruis 1
EG Gistel —  St Joris Sport 1

Dar. Ruddervoorde - 
Hermes

Een zeer zware verplaatsing met een b ijna 
onoverkom bare nederlaag in het vooru itzicht. 
Na de zware nederlaag van Zondag 1. 1. is bij 
Hermes het enthousiasme weer tot het vries
punt gedaald. De spelers zullen begrijpen 
dat, ook al gaat het tegen titelpretendenten, 
een verrassing zeer aangenaam zou zijn  voor 
de H erm esfam ilie en daarom wanhopen we 
ook niet dat eenmaal de groengelen terug aan 
de winst zullen komen. Hermessers, Zondag 
op de tanden b ijten  !

W S  Adinkerke —  FC Veldegem  1 
Fl. Zedelgem  —  SK W enduine 1 
SV Koekelare —  FC Zerkegem  1 
Ex. Zedelgem  —  SV Diksmuide 1 
D. Ruddervoorde —  Hermes 1 
SK Eernegem —  SV Jabbeke 2 
Un. Zandvoorde —  Bredene SV 2

C O R P O R A T IE F  H O E K J E
EERSTE AFDELING

Zeewezen —  Franco Beige 
Crop’s —  A ig le

RANGSCHIKKING
1. Brugeoise
2. Franco Beige
3. Rust Roest
4. Zeewezen
5. Crop’s
fi. Ferbi. De Clerck
7. A ig le
8. Stad Oostende

P o lit ie  —  Béliard
RANGSCHIKKING

o— i
ï — i

13 8 0 5 33 6 21
14 9 3 2 28 15 20
14 6 5 3 29 21 15
13 4 5 4 22 26 12
13 3 6 4 17 24 10
12 4 7 1 11 25 9
13 3 7 3 14 35 9
12 3 7 2 22 24 8

OOSTENDE
ï — i

1. Po lit ie 12 9 0 3 45 8 21
2. Béliard 12 8 1 3 24 4 19
3. Omwal 12 8 3 1 39 21 17
4. Tram 12 7 5 0 45 27 14
5. Zeewezen B 12 4 8 0 29 33 8
6. Stad B 12 2 9 1 16 43 5
7. SSWO 12 0 12 0 12 71 0

CL. BRUGGE HIELD EI ZO NA...
DE LEIDERS IN BEDWANG TE LUIK !

V A N  ONZE M ED EW ERKER TER  P LA A TS E

Uitgaande van de wetenschap dat er met open spel op het veld  der M arijn tjes voor 
zijn  jongens niets te rapen v iel, had C lubtrainer Kennedy er een systeem op uit
gedacht, dat h oofdzakelijk  op verded ig ing steunde.
Daarmede werd in de eerste plaats het behoud van één punt beoogd verm its dit sys
teem, dat w ij hierna in zijn  grote lijn en  uiteenzetten, strik t zou toegepast w or
den zolang de stand blftnk b lee f o f Luik slechts één doelpunt vooru itliep. Een doel
punt betekent inderdaad geen onoverkom elijke  hinderpaal en de factor «verrass ing» 
in acht genomen, valt het ze lfs  binnen het bereik van de zwakste voorlijn  een goal- 
t je  te scoren.
Ei zo na werd de taktiek van de Brugse trainer met succes bekroond.
Had Blancke, in het nauw gedreven, zich maar niet gestoord aan het «arm oe-ge- 
roep» van het thuispubliek en het ba lle tje  netjes over de z ijli jn  gew ipt in plaats 
van het naar zijn  keeper te spelen...
Had h ij daarbij maar wat vaster getrapt.
O f had keeper Carels, welke toch nog het dichtst b ij het leder was, er zich kordaat 
laten opvallen in plaats van te zw ichten voor de o f afstand dreigende voet van De- 
schamps, welke al glijdende de bal voo rb ij Carels tipte...
Dan waren de Bruggelingen met een prachtig resultaat (0-0) naar huis gekeerd ! 
Had... had...
Helaas... gedane zaken nemen geen keer— en jam meren brengt geen baat.
Veeleer dient het Clubbestuur verder uit te zien naar degelijke voorspelers, want 
in de blauwzwarte aanvalslijn  was armoe Zondag andermaal troef.
G elukkig voor... de Luikse Club, want... anders verhuisde de inzet naar de Minne- 
waterstede, wat, gezien hun titelam bities en hun nakend tre ffen  met Anderlecht, 
voor de leiders de vorm  van een ramp zou aangenomen hebben.

structie zich zelden o f  nooit over de helft van 
het veld te wagen en zich zelfs  b ij eventuele 
schijnmanoeuvers van de Luikenaars om het 
spel open te trekken niet te laten verleiden. 
Integendeel... moesten z ij er niet tegen opzien 
verder tot aan de achttienm eterzone terug te 
deinzen zodat de roodblauwe aanvallers steeds 
zes spelers (3 backs, 3 halfbacks) in de area 
zouden aantreffen.

Dieptepassen, gevolgd  door snelle rushes 
(een specia liteit van Deschamps) o f  doorbra
ken al dribblend (een specia liteit van Anou l) 
werden onm ogelijk  en onze jongens .sloegen 
aldus de leiders hun sterkste wapens uit de 
hand.

Ze waren dus verpicht van steeds van. op 
minimum 20 meter te schieten, een lesje dat 

hen gedicteerd werd door de Bruggelingen die 
hun keeper op dergelijke afstand vo lled ig  .ver
antwoordelijk  stelden.

Dat men Carels dergelijke veran tw oordelijk 
heid mag opleggen werd in het verlegden reeds 
vaak bewezen en Zondag andermaal beves
tigd. Tussen zijn  drie latten is .de’ C lubkeeper 
inderdaad een reuzengaolie. Carels. bevestig
de Zondag, helaas, ook z ’n zwak* punt : een 
heilige schrik voor botsingen o f  charges bij 
het uitlopen... en dit werd de blauwzwarten 
fataal in de omstandigheden welke we reeds 
uiteenzetten.

B li j f t  ons nog te vertellen  hoe het toegepast 
systeem op aanvalsplan funcfcionneerde.

Het opbouwen der aanvallen berustte v o l
led ig  op de schouders van Geysen, die tussen 
de lijnen  zw ierf.

De ex-Beerschotspeler had deze plaats w e l
licht aan de tweede reservehalfback Dekers- 
g ie ter moeten afstaan, zoals we verleden week 

' eveneens reeds lieten doorséhemeren, doch 
een spierscheuring belette laatstgenoemde 
van de partij te zijn .

To t slotsom bleven er dus drie Clubspelers 
over (Jansens, Masyn en D ewachter), welke 
drie spitsen vorm den vanwaar Jiet verhoopte 
surprise-doelpunt moest uitgaan.

Zo was het, op papier althans... voorzien.

SYSTEMERIJ...

W ij hadden het h iervoor over de taktiek, 
welke de Bruggelingen aanwendden om de 
zware nederlaag, welke algemeen voor hen 
voorzien  werd, te ontlopen.

Stopper Van Potte lberghe b lee f totaal tus
sen de twee backs zodat, er bestendig drie 
backs op dezelfde hoogte speelden.

Ondanks dit fe it  evolueerde toch een m id
den lijn  van drie spelers, vérm its Missine, een 
halfback van reserve wiens nakende opstel
ling w ij verleden week reeds verklapten, tus
sen Somers en Naessens, de zogezegde spil- 
plaats bekleedde. Deze m iddenlijn  had als in-

Uitslagen en Rangschikkingen

De strijd spitst zich

t o e
Meer en meer b lijk t dat de indeling 

in reeksen van de corporatieve clubs 
Oostende-Brugge de com petitie heel wat 
mteer spanning hqeft bij gebracht. Dat 
het spelgehalte in dezelfde mate is ge
stegen, zouden we nu precies n iet dur
ven bevestigen... M aar we moeten ook 
niet van het eerste jaar reeds alles ver
wachten. Met de stijd  zal wellicht ook 
de spelkwaliteit toenemen.

Spanning is er ondertussen wel en dit 
zien we vooral in de onderste gelederen, 
waar de strijd tegen de degradatie tot 
de laatste dag onzekerheid brengt. Zee
wezen en Franco Beige speelden te Oost
ende een partij zonder hoogten. G tzien  
voor beide niets te winnen viel, werd 
het een fraa ie  oefenpartij.

Anders ging het er aan toe op ASO 
waar Crop’s en Aigle, in een spannende 
strijd gewikkeld warerT" Crop’s had zich 
voor deze wedstrijd  ter dege versterkt en 
o.m. was Beadie van de partij. Voor de 
rust opende A ig le de stand en na de 
ko ffie  w ist Fé Vandendriessche de ploe
gen gelijk  te stellen. Crop’s bii wie we 
nog bemerkten Lenaers, Deschacht, Star- 
key, Vanloo, verdiende beter dan dit ge
lijkspel, daar ze gans de wedstrijd  door 
een groter territoriaa l overw icht aan de 
dag hadden gelegd. De voorhoede b lijft 
echter het zwakste ploegonderdeel.

S.K. POLITIE 
K A M P I O E N

De wedstrijd  Politie-Béliàrd (terrein  
FC. T ram ) besliste Zaterdag 11. over de

overgang naar Eerste Afd. Beide ploegen 
startten aan hoog tempo, doch er stak 
n iet het m inste verband in de ploegde- 
len. Politie was daarbij ten prooi aan ze
nuwachtigheid en moest zelfs toezien dat 
Béliard de stand opende, nadat de rust 
m et blank scoorbord was ingetreden. De 
leiders zagen zich rechtstreeks bedreigd 
en . ontketenden een tegenoffensief, dat 
u iteindelijk tot de verdiende gelijkm aker 
leidde. D it gelijkspel was de Politie  vol
doende om de overgang te verzekeren. 
W e kunnen hun echter terecht aanm a
nen de zaken ernstig op te nemen, want 
het spel waarmede ze Béliard in bedwang 
hebben gehouden zal heel wat moeten 
verbeteren om in Eerste stand te hou
den.

Het kan verder betreurd worden, dat 
de leiding van een dergelijke wedstrijd 
werd toevertrèuwd aan een onervaren en 
onbeholpen scheidsrechter, die door een 
boel leuke en onbegrijpelijke beslissingen 
de 'wedstrijd keer op keer dreigde te 
doen ontaarden en... anderzijds de toe
schouwers in onbedaarliike lachbuien 
deed losbarsten. Troosten we ons met de 
gedachte, dat dhr Vitse nog veel te leren 
heeft en dat het zijn  schuld n iet is als 
hem een te zware taak op de schouders 
wordt gelegd.

Zeggen we tot slot nog, aat de gelijk
maker vóor de Politie  vHrd aangetekend 
door Billiau.

WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG
Aanvang te 15.15 uur.

Ie AFDELING

Crop’s —  F. De Clerck (ASO )
Stad —  Brugeoise (Stad Oostende)

BEVORDERING (FINALE)

Gazel A  —  Politie  SK  Oostende (Rust R .)
Deze wedstrijd  zal beslissen over de 

overgang van Politie.

Gezien de belangrijkheid van deze 
wedstrijden voor de Oostendse ploegen 
Verzoeken we het Oostends publiek hun 
ploegen van Eerste A fdeling krachtig te 
komen aanmoedigen.

Samenstelling van de 
Provinciale ploeg

Ten einde te komen tot de samenstel
ling van de sterkste provinciale form a
tie zullen op 17 Februari te Oostende, 24 
Februari te Brugge en 4 M aart te Oost- 
ende selectiewedstrijden doorgaan. De 
Prov. p loeg zal in de loop van de maand 
M aart moeten starten in het Landelijke 
Kampioenschap.

I
STAF EECKEMAN 

EEN BESTE PRONOSTIEKER
W e waren verrast de naam van S ta f Eecke

man te zien prijken  in de lijs t der winnaars 
van de pronostieken «P r io r » .  S ta f kaapte met 
11 op 11 het ronde som m etje van 8.694,40 fr. 
(taks a f te houden) weg en had aldus, met 
de fo rtu in lijk e  zege tegen Eendracht Aalst, 
dubbel geluk.

S ta f was echter niet alleen en moest zijn  
w inst met een partner delen. Maar het b l i j ft  
toch de moeite om op zak te steken. Hr

EEREBOUT* GESTRAFT
De buitenlinks van VGO liep Zaterdag te 

Brugge twee weken schorsing op, zodat hij 
Zondag en de week daarna niet zal mogen 
spelen.

DE CUMAN KREEG 37 PRIKJES
Tijdens de I le  Ronde van M iddelkerke, l ie 

pen we Robert De Cuman tegen het l i j f .  Ro
bert verklaarde dat zijn  a fw ezigheid  uit de 
p loeg te w ijten  was aan het feit, dat hij phy
sisch nog niet in orde is. H ij kreeg 37 spuit
jes maar toch is z ’n knie nog niet helemaal in 
orde. W ellich t zullen met het herstel nog een 
drietal weken mede gem oeid zijn .

Ondertussen doen allerhande geruchten de 
ronde en w ordt de a fw ezigheid  van De Cu
man algemeen betreurd. De ASO-voorhoede 
zonder De Cuman is immers de ASO -voorhoe
de niet omdat «d e »  goalgetter ontbreekt.

D rie weken is toch zo lang... Hopen we dat 
Robert zich van minstens één weekje heeft 
vergist. Hr

OSTERWINDT .TERUG OP DE 
TRAINING

Raym ond O.sterwindt heeft terug de o e fe 
ning hervat. Naar we vernamen verloop t a l
les prima en mag men aan nemen dat Oster- 
w indt spoedig zijn  plaats in de p loeg zal kun
nen hernemen. Men gewaagt van zijn  herop- 
treden bij de reserven binnen afzienbare tijd . 
De terugkeer van O sterw indt zal echter de se

lectie voor een delicate taak plaatsen, tenzij 
Janssens terug van de m idvoorplaats zou 
verw ijderd  worden, wat on getw ijfe ld  een f la 
ter zou zijn . Hr
ASO-RESERVEN NAAR RONSE MET 

PASEN
Volgens een beslissing van de BVB zullen op 

Paasdag enkele uitgestelde wedstrijden w or
den gespeeld. In Ere A fd e lin g  moet FC Brug
ge naar Beringen. Volgens dit kalender moeten 
de ÀSO-reserven naar FC Ronse. Hr

KVGO SUPPORTERSCLUB 
OSTENDE SPORTIF

Ter gelegenheid van Karnaval gaat op Maan
dag 5-2-1951 te 20,30 uur in de zaal Casanova, 
Langestraat, een groot gemaskerd bal door on
der het motto ■?

«O O STEND E BIJ N A C H T »
De groep «D ie  E ngelk inder» verleent haar 

medewerking.
CIJSELS EN COOPMAN NOG NIET 

HERSTELD
Gijsels zal in de eerste v i j f  weken niet meer 

kunnen optreden, aldus het oordeel van de 
dokter, die zijn  been onderzocht.

Ook Coopman zal Zondag nog niet gene
zen zijn  van de verwondiegen tegen In ge l
munster opgelopen.

Hopen we dat hij gereed zal zijn  voor de 
wedstrijden tegen Knokke en Lauwe, welke 
thans zullen volgen.

HOLLEMEERSCH NOG NIET FIT
Men kan de natuur niet dwingen en zo kan 

men ook —  hoe honderden er ook naar v er
langen —  de genezing van Charles Holle- 
meersch niet forceren. Charles heeft reeds een 
paar maal aan de lichaam soefeningen deelge
nomen, doch zijn  been trekt nog gevoe lig  te 
gen, zodat er met z ijn  herstel tijd  zal ge 
moeid zijn .

W aar een w il is, is een weg en we menen 
dat Charles de w il bezit om langzaam maar 
zeker terug in conditie te komen. Een lang
zaam opgedreven tra in ing zal hem hierbij 
helpen. W e  zijn  er dan ook van overtuigd, dat 

met Charles alles in orde komt. l l r

DE UITVOERDERS

W ie  een sam envatting maakt van onze u it
eenzetting, komt tot de vaststelling dat v o l
gende e l f  geroepen waren om de vooropge
stelde theorie in praktijk  te brengen : Carels,* 
Blancke en D elporte; Somers, Van P otte lber
ghe en Naessens; Jansens, Geysen*. Masyn, 
Missine en Dewachter.

Het verdedigend com partim ent van deze op
ste lling slaagde uitstekend in de u itvoering 
van haar gegeyen richtlijnen , verm its de be
ruchte Luikse kannoniers met één pover «ge- 
kregçn» doeltje moesten vrede nemen.

Het was dus andermaal de v oo ^ ijn , dïé Hfét 
voor haar taak opgewassen bleek.

Sedert drie weken reeds is Janssens er niet 
ineer in. Dewachter kon zijn  prestatie van v o 
rige week niet bevestigen, al dient bekend dat 
hij helemaal niet bediend werd.

Geysen is in deze periode van zware velden 
bepaald buiten z ijn  schik : hij bezit in geen 
geval de macht en de « fo n d »  welke van een 
öinnenspeler gevergd  worden en dan vooral 
niet in de dubbel zware rol, welke hij Zondag 
te spelen kreeg.

Missine, die fe ite lijk  geen enkel ogenblik 
vooraan te vinden was, maar wel in de m id
denlijn, liep 90 minuten lang, maar raakte 
hoop en al v i j f  balletjes.

Masyn stond dus m oederziel alleen en zijn  
taak was dan ook, quasi onoverkom elijk , te
meer dat internationaal Carré hem geen 
duimbreed loste. Toch vielen een paar puike 
schoten van hem te noteren.

Halfbacks Somers en Naessens trokken hun 
streng, wat beduidt dat z ij uitblonken, noch 
tegenvielen.

Van Pottelberghe, hoewel minder brillant 
dan gewoon lijk , mag toch op een zeer goede 
partij terugblikken.

H etzelfde mag gezegd worden van het ach- 
tertrio  in blok.

Delporte werd wel eens overspeeld maar 
kwam steds goed terug, verder had hij een 
beste tackling.

Blancke was andermaal zeer trapvast en 
ga f Moës niet de minste doorbraakkans.

Aan Carels, die er heel wat kanonballen uit
hield, zouden we graag de allerhoogste onder
scheiding gegeven hebben, ware het niet dat 
er geen enkel fou tje , hoe klein ook, mag zijn  
om iets «p e r fek t»  te noemen.

HET DECOR

De wedstrijd  speelde zich a f in het stadion 
te Rocour, waar momenteel grootscheepse 
bouwwerken aan gang zijn , b ij zover dat men 
er ’t jaren t zestig duizend toeschouwers zal 
kunnen plaatsen. Noteer dat het voetbalveld  
omgeven is door een ath letiekpiste en een 
wielerbaan. Het is op dezè baan trouwens dat 
zich dit jaar de kampioenschappen van Bel
gië en van de wereld  afspeelden.

Naar onze schatting (voo r  zover zulks in 
dit stadion m ogelijk  is ) waren 10.000 toe
schouwers aanwezig. Doch de Luikse d irigen 
ten, die ons aan de rust en na de match al
lerh arte lijk st onthaalden, gaven ons de ju iste 
c ijfe rs  : 15.000 toeschouwers, h etzij een getal 
dat hen... geen voldoening ga f ! !

Z e lfs  voor topmatchen bereikt men in onze 
provincie deze c ijfe rs  niet... en daar voor een 
sim pele match tegen Brugge... g ee ft d it de 
d irigenten geen voldoening.

Ziedaar een zoveelste bew ijs van de enor
me m oeilijkheden voor ploegen uit onze 
streek’ om financieel (en ipso facto... inzake 
spelersm ateriaal en., .spel) met clubs uit de 
grootsteden te concurreren.

De scheidsrechter kan terecht onder deze 
rubriek «d éco r » ondergebracht worden, v e r
mits 22 ultra-korrekte spelers hem voor geen 
enkel probleem  stelden.

Eer. kom plim ent voor de Luikenaren die 
h ierb ij zeer gunstig van hun stadsgenoten 
T illeu r en Standard afsteken.

Een kom plim ent voora l voor de Brugse 
Clubspelers, die toch 90 minuten lang iets 
van de buit in hun bereik voelden en zich 
toch niet lieten verleiden om dit « ie ts »  met 
ongeoorloofde m iddelen te halen.

T e  signaleren vallen toch de hernieuwde in 
structies, welke zow el te Lu ik  als op andere 
velden toegepast werden: nl. ALLE S  FLU ITE N  
ZONDER H ET BALVO O RD EEL TE  LATE N  
GELDEN.

Een m aatregel voorwaar, die zijn  licht- en 
zijn  schaduwzijde heeft.

De goede kant : beteugeling van neiging tot 
hard spel en verm indering van het aantal ge 
kwetsten.

De siechte zijde  : in plaats van een match, 
k r ijg t het publiek «gekapt stro » voor zijn  
geld...

Maar w ie vindt daar de gulden m iddenweg 
op ?...

A.D.

SUPPORTERSCLUB K.V.G.O.
HOGER OP

Supportersbal op 11 Februari in de 
zaal «Casanova». Begin te 20.30 u.-; In 
gang: 10 fr. . v:

EERSTE KLASSE B
V igor Hamme —  Lyra 2— 1
Eendracht Aalst —  US Centre 0— 0
Lierse —  Boom 3— 4
CS Brugge —  FC Izegem  2— 1
AS Oostende —  Bergen 2— 0
K ortr ijk  Sport —  FC Ronse 0— 0
(JS Doornik —  St N iklaas 2— 0
Tubantia —  Dendermonde 1— 5

RANGSCHIKKING
1. K ortr ijk 18 9 1 8 .34 20 26
ï . St Niklaas 18 10 3 5 43 22 25

Doornik 18 9 4 5 37 26 23
4. FC Ronse 18 9 4 5 28 23 23
5. ASO 18 7 3 8 35 24 22
6. Izegem 18 7 4 6 32 25 20
7. Boom 18 8 6 4 43 30 20
8. Lyra 19 9 7 2 31 25 20
9. Lierse 18 8 7 3 34 25 19

10. Bergen 18 8 8 2 34 31 18
11. Aalst 18 5 6 7 22 24 17
12. CS Brugge 18 ■ 7 10 1 26 32 15
.18. Dendermonde 18 3 9 6 24 55 12
14. US Centre 18 3 10 5 17 36 11
15. V igo r Hamme 18 3 11 4 13 37 10
16. Tubantia 18 3 14 1 23 61 7

RANGSCHIKKINC
1. VGO
2. ASO
3. EG Gistel
4. SV Veurne
5. SKVO
6. N ieuw poort
7. K oksijde
8. De Panne
9. M iddelkerke

10. Den Haan
11. Oudenburg

IVe AFDELING B
SV Bredene —  SK Esen 
Hermes —  SV Koekelare 
GS L e ffin ge  —  FC Handzame 
SK Moere —  SC Lom bardzijde 
NS Leke —  SK Eernegem 
VC Keiem  —  SK W enduine

RANGSCHIKKING

1. VGO 16 14 1 1 67 16 29
2. SKVO 17 9 4 4 38 28 22
3. Roeselare 17 9 4 4 53 41 22
4. Herseeuw 16 8 3 5 29 22 21
5. Lauwe 17 9 6 2 45 40 20
6. Torhout 16 7 4 5 35 28 18
7. Zwevegem 17 8 7 2 36 37 18
8. Moeskroen 17 5 5 7 32 31 17
9. W evelgem 17 6 6 5 32 31 17

10. leper 17 8 8 1 50 40 17
11. Knokke 17 6 7 4 41 35 16
12. Ingelm unster 17 5 8 4 24 40 14
13. Molen Sport 16 5 8 3 23 34 13
14. Meulebeke 17 4 10 3 32 66 11
15. D eerlijk 17 1 11 5 28 60 7
16. Avelgem 17 2 14 1 22 68 5

RANGSCHIKKING
1. SV Blankenberge
2. SV N ieuw poort
3. DC Blankenberge
4. SK Steenbrugge
5. G istéï
6. Concordia
7. Den Haan
8. De Panne
9. St Kruis

10. SV Veurne
11. Oudenburg
12. iM iddelkcrke
13. St Joris Sport
14. FC Heist
15. Koksijde
16. FC Lissewege

16 12 0
16 11 2 
16 10
17 11 
17 8

8
7 
6
8 
6 
6 
-5

17 3 10 
16 
16
17 3 12

17
16
17
17
16
16
17

3 30

4 11
0 8

Ille  AFDELING REEKS A
SK Eernegem —  W S Adinkerke 
SV ‘ Koekelare —  Hermes 
SV Jabbeke —  SV Bredene 
Fl. Zedelgem  —  Excel. Zedelgem  
Oostduinkerke —  Ruddervoorde 
SV Diksmuide —  FC Zerkegem  
SK W enduine —  Zandvoorde

RANGSCHIKKING
1. SV Jabbeke 15 12 2 1 46 19 25
2. SV Bredene 15 12 3 0 48 16 24
3. Ruddervoorde 14 8 1 5 56 20 21
4. Exc. Zedelgem 13 9 3 1 47 19 19
5. SV Koekelare 13 8 3 2 32 24 18
6. FC Veldegem 14 6 6 2 38 28 14
7. Wenduine 15 5 6 4 35 33 14
8. FC Zerkegem 15 6 7 2 21 39 14
9. SK Eernegem 14 5 6 3 23 38 13

10. Hermes 15 5 7 3 28 30 13
11. Diksmuide 15 è 8 1 29 41 13
12. Zandvoorde 14 4 6 4 38 32 12
13. Adinkerke 15 3 8 4 23 43 10
14. FL Zedelgem 14 1 11 2 18 36 4
15. Oostduinkerke 17 1 14 2 22 81 4

Ille  SPECIAAL A
SV Blankenberge —  Concordia Sport 0— 0
St Joris Sport —  DC Blankenberge 0— 0
FC Lissewege —  FC Brugge 2— 6
CS Brugge —  FC Knokke 4— 1

RANGSCHIKKING
1. DC Blankenberge 15 11 2 2 48 17 24
2. FC Brugge 15 11 2 2 64 24 24

?■ CS Brugge 15 10 4 1 63 36 21
4. FC Knokke 15 10 5 0 64 41 20
5. SK Steenbrugge 14 6 5 3 34 27 15
6. FC Heist 15 6 8 1 41 51 13
7. SV Blankenberge 14 3 5 6 33 28 12
8. Concordia 15 4 7 4 38 44 12
9. St Kruis 15 3 9 3 26 50' 9

10. St Joris Sport 14 1 8 5 21 44 7
11. Lissewege 15 1 11 3 17 76 5

Ille  SPECIAAL B
W S Oudenburg —  SV Veurne 
RC De Panne —  EG Gistel 
SV N ieuw poort —  ASO 
VGO —  Midck'lkerke 
SK Den Haan —  K oksijde V V

1— 3
2— 4 
1— 3 
7— 0 
0— 1

Verplaatsingen van 
voetbalploegen per 

autobus
De Commissie der secretarissen heeft 

een. reglem entaire schikking belegd no
pens de verplaatsingen van voetbalploe
gen per autobus. Deze schikking is ge
baseerd op opgedane ondervindingen en 
op de evolutie van het verkeer. Deze 
schikking zal verder vermoedeli.jk op de 
algemene vergadering worden voorgedra
gen, de énige wetgevende macht in de 
Federatie.

De besprekingen gingen twee rich tin 
gen uit: enerzijds werd voorgesteld de 
aanwezigheid op het speelveld tot 30 m i
nuten vóór de wedstrijd te beperken en 
rekening te houden m et een gemiddelde 
uursnelheid van 40 km; anderzijds van de 
invoege ziinde reglem entatie te behouden 
en een uitzonderings-kwartier te dulden 
voor de laattijd ige aankomsten.

Na langdurige gedachtenwisseling 
kwam men ten slotte tot de overwegende 
wens om de gemiddelde uursnelheid op 
30 km te behouden, zulks met de bedoe
ling om de clubs te verplichten tiid ig  aan 
te "zetten —  en tot de beperking tot 30 
minuten, voor de aanwezigheid op het 
srieelveld vóór de aanvang van de wed
strijd, dit wegens de ruime verbetering 
in de regelm atigheid van de verp laatsin
gen per autocar. Hr

15 14 0 1 97 10 29
15 13 2 0 101 15 26
16 12 3 1 54 36 25
16 9 6 1 53 52 19
14 7 3 4 66 32 18
15 5 8 2 33 56 12
13 4 6 3 30 53 11
15 4 8 3 34 71 11
13 3 8 2 28 54 8
ir» 1 14 1 20 74 3
15 1 14 0 20 75 2

3— 2
o— io
2— 0
o— i
3— 2
8— 2

TWEEDE PROVINCIAAL
Knokke —  Meulebeke *>— 0
3V W evelgem  —  Herseeuw 2— 1
Zwevegem Sport —  Moeskroen 3— 1
3KVO —  Roeselare 9— 4
FC Torhout —  D eerlijk  Sport 1— 4
CS leper —  VGO 1— 3
WS Lauwe —  BS Avelgem  11— 2
Ingelmunster —  Molen Sport 2— 2

RANGSCHIKKING

16 28 
19 25 
15 24 
43 23 
37 19 
36 18 
36 17
42 17
43 17 
36 15 
42 13 
40' 13- 
60 10
44 9 
36 8 
66 8

2— 2
6— 1
4— 0
1— 3
0— 6
7— 0
0— 6

1. GS L e ffin ge 13 13 0 0 48 11 26
2. CS Lom bardzijde 15 10 5 0 52 28 20
3. SV Koekelare 15 8 4 3 61 25 19
4. CS Les A iles 12 8 3 1 39 23 17
5. NS Leke 13 7 4 2 37 35 16
6. SK Torhout 14 8 6 0 41 30 16
7. SK Moere 13 7 5 1 38 18 15
8. SK Wenduine 14 S 7 1 36 35 13
9. FC Handzame 13 5 6 2 25 29 12

10. SV Bredene 14 3 7 4 28 3S 10
11. Hermes Oostende 14 3 7 4 27 43 10
12. SK Esen 15 2 10 3 29 58 7
13. SK Eernegem 15 2 10 3 18 62 7
14. VC Keiem 13 3 10 0 24 54 6

PROVINCIALE JUNIORS
FC Izegem  —  CS leper 6— 0
Stade K ortr ijk  —  Eendracht W erv ik  8— 1
SC Menen —  ASO 2— 7
RC Harelbeke —  K o r tr ijk  Sport 0— 1
CS Brugge —  FC Brugge 1— 3
VGO —  Stade Moeskroen 2— 2
SV W aregein —  FC Knokke 6— 2
FC Roeselare —  SK Roeselare 6— 2

RANGSCHIKKING

NATIONALE RESERVEN
Lyrà —  V igor Hamme 8— 3
US Centre —  Eendracht Aalst 5— 0
Lierse SK —  Boom FC 2— 3
FC Izegem  —  CS Brugge 4— 4
AEC Bergen —  ASO 4— 0
FC Ronse —  K ortr ijk  Sport 1— 3
St N ik laas SK —  US Doornik 5— 4 

Tubantia fo r fa it

Ile GEWESTELIJKE AFDELING
FC Heist —  SV Veurne 1— 3
K oksijde V V  —  DC Blankenberge 0— 5
SK Den Haan —  GS M iddelkerke 2— 1
SK Ste Kruis —  Çt, Joris Sport 7— 2
SV Blankenberge —  Concordia 4— 1
RC De Panne —  FÇ Lissewege 6— 1
SV N ieuw poort —  Steenbrugge 2— 1
W 3 Oudenburg —  EG Gistel 0— 0

1. FC Izegem 19 15 2 2 70 24 32
2. FC Brugge 19 14 3 2 79 23 30
3. SV W aregem 19 13 3 3 66 31 29
4. CS Brugge 19 11 6 2 60 30 26
5. ASO 19 9 5 5 106 41 23
6. Stade Moeskroen 19 8 7 4 65 39 20
7. FC Knokke 19 9 8 2 56 50 20
8. K ortr ijk  Sport 19 7 8 4 35 40 18
9. SK Roeselare 19 8 9 2 67 43 18

10. Stade K ortr ijk 19 6 8 5 52 46 17
11. VGO 19 7 9 3 47 55 17
12. FC Roeselare 19 6 10 3 38 48 15
13. SC Menen 19 6 10 3 33 67 15
14. RC Harelbeke 19 4 13 2 26 69 10
15. leper 19 4 13 2 33 82 10
16. E. W erv ik 19 2 15 1 16 151 5

Er werd geen rekening gehouden van de be-
slissing van het P K  W est-V laanderen waar
b ij Izegem  8 wedstrijden verliest, wegens het 
opstellen van een speler die geen 16 jaar was. 
(22-10, 29-10, 1-11, 5-11, 19-11, 26-11, 3-12 en 
10-12-50)

PROVINCIALE SCHOLIEREN
FC Izegem  —  CS leper 9-
Stade K ortr ijk  —  Eendracht W erv ik  0-
SC Menen —  ASO 3-
RC Harelbeke —  K o r tr ijk  Sport 0-
CS Brugge —  FC Brugge 1-
VGO —  Stade Moeskroen 1-
SV W aregem  —  FC Knokke. 3-
FC Roeselare —  SK Roeselare 2-

RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 19 17
2. FC Brugge 19 14
3. Stade Moeskroen 18 13
4. K o r tr ijk  Sport 19 11
5. VGO 19 9
6. SC Menen 18 9
7. FC Izegem  19 9
8. RC Harelbeke 19 10 

' ‘9. ASO 19
10. SV W aregem  19
11. Stade K o r tr ijk  19
12. SK Roeselare 19
13. FC Knokke 19
14. FC Roeselare 18
15. CS leper 18
16. E. W erv ik  19

6 
6 
6 
6 
4 
4 
3
0 18

0 69 16
4 81 13 
2 56 24
5 62 21 
5 57 33 
4 43 36
4 72 36 
0 35 32
5 46 38

30 52
35 51 
38 46
36 47 
21 86 
17 67
3 101

KADETTEN A
VGO —  FC Brugge 
FC Heist —  ASO 
CS Brugge —  SKVO 
SV B lankenberge —  FC Knokke

RANGSCHIKKING

0—3 
0—2

11— 0
1— 2

1. FC Brugge 11 10 0 1 42 8
2. CS Brugge 11 9 1 1 49 9
3. ASO 10 6 2 2 33 13
4. Knokke 10 5 4 1 27 28
5. VGO 10 3 4 3 24 19
6. SV Blankenberge 11 4 6 1 36 14
7. DC Blankenberge 11 3 8 0 22 26
8. SKVO 10 2 8 0 7 59
9. FC Heist 12 1 11 0 4 75

KADETTEN B
SV Blankenberge —  FC Brugge 0—#
FC Heist —  CS Brugge 0-12

RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 10 8 0 2 58 5 18
2. FC Lissewege 9 5 1 3 24 7 13
3. SV Blankenberge 10 3 5 2 15 27 8
4. FC Brugge 9 3 6 Î 26 20 7
5. FC Heist 9 1 8 0 4 68 2

De Goalgetters
A.S.O

DE CU M AN 16
VAN D IER E ND O NCK  5
EECKEM AN 3
K Y N D T  3
SANDERS 2
M O N TE N Y 1
V A N  H AECKE  1
FR E  DESCHACHT 1
H O RBACH  1
ZO N N E K E YN  1
DECLERCK A. (K.Sp.) 1

V.G.O.
PIETERS
M ELIS
GYSELS
CO O PM AN
EEREBOUT
CU YPERS
M AERTENS
DUYSBURG

33
11
10

6
3
2
1
1

S.3C.V.O.
DEPOORTER 14
V A N  H ALM E 12
JANSSENS 11
ROB. V A N  STEEGER 10
O STE R W IN D T 8
DEDULLE 7
M AR TE E L 1
RO TSAERT I

P L O E G E N

voor Zondag
ASO : V.d.-bouhede; J. Deschacht en Sabbe; 

Zonnekeyn, Legon en F. Deschacht; Eecke
man, Sanders, Vandierendonck, Monteny en 
K yndt G.

VGO : Dem arest; Dujardin en Swinberghe; 
Mestdagh, Sanders en Maertens; Van Ro- 
baeys, Melis, P ieters R., P ieters Et. en Coop
man.

VGO (P rov . Jun.) : Bracks, Zwaenepoel en 
Beernaert; Easton, V ilain en Costers; Mest
dagh, Neirinck, Bouttens, Van Acker en Van
den berge.

SKVO  : Maes; Beernaert en Ryckewaert; 
Marteel, Serru en Van Steeger L.; Dedulle, 
Rotsaert, Janssens, Van Steeger R. en De 
Poorter.



.11 HET NIEUW VISSERIJBLAD.

BIJ A .S .O .
3e Speciaal B

SV NIEUWPOORT 1 - ASO 3

De ploeg : T im m erm an; Beyts en Grim m el- 
rez; Degryze, Tournoy en T ratsaert; Ver- 
illie, Kyndt, Vandendriessche, Tournoy en 

François.
Van bij het begin leidt ASO de aanvallen en 

reeds aan de 8e minuut, op corner van V er
faillie, legt Tournoy prachtig binnen. Van 
(oen af was het een gekogel op doel, maar 
ASO gelukte er n iet in de scoor hoger op te 
drijven. Ze hielden hun spel te kort en de rust 
trad in met 0-1. In de 2e h elft kan Nieuwpoort 
de gelijkmaker netten aan de 52e minuut. 
ASO laat zich niet ontm oedigen en als V er
faillie in het bezit komt van de bal, gee ft hij 
gepast aan Vandendriessche, die aan de 53e 
minuut een 2e doel aan tekent. Aan de 77e m i
nuut doelt Vandendriessche een 3c maal. Nu 
is Nieuwpoort vo lled ig  op verdediging aange
wezen en ASO vindt geen middel om door de

vallen van Moeskroen werden door de verde
diging in de kiem gesm oord.

VGO b lij ft  to t het einde lich tjes domineren, 
inaar de voo rlijn  kan het doel n iet vinden en 
zo komt het einde met een kleine overw inn ing 
van Moeskroen, alhoewel VGO wel een g e lijk 
spel verdiende.

Maar ja, ’t z ijn  slechts de doelpunten die 
tellen...

Volgende p loeg trad in het veld  : J o lijt ;  
Poelaert en Vanbesien; Inghelbrecht; Dasse- 
v ille  én Vanhooren ; Patrou ille, Naessens, 
Dobbelaere, Sanders en Verstreken.

H e r m e s  K a d e t t e n - C o n c o r d ia  2 - 1

Een zware bal, een zwaar plein en een 
zware tegenstrever. De Hermesknapen 
konden het n iet slechter treffen . Va,n 
m eet a f aan toonden ze echter een meer
derheid, die voor Concordia het slechtste 
liet vermoeden. Toch mochten de groen- 
geeltjes van geluk spreken als Vlamynck 
alleen voor Huys öp de deklat schoot. 
Van dan a f was het uit m et Concordia’s

___ _________ _____________  ___  ._ meesterschap. Daarvoor zorgde een fijn
muur te geraken. Het einde komt met een samenspelende voorliin , een goed opdrij- 
welverdiende overw inn ing voor ASO. A lie  spe- vende h a lfliin  en een secure verdediging.

Een paar pogingen van Hermes werden 
in het slijk  gesmoord tot aan de 15de m i
nuut Lanckriet alleen voorbij zes. zeven 
verdedigers wandelde en van op tien m e
ters bijna tegen de doellijn  een shot pla- 
ceerde, dat veel grote spelers hem  zou
den benijden en dat aan Hermes de lei
d ing ga f (1-0).

In  de tweede h e lft h ee ft Huys enkel 
twee ballen m oeten houden. Hermes 
kende succes als Spiegelaere een harde 
schuiver op doel plaatste en deze tegen 
de paal botste en de bezoekende back vocïr

Iers dienen verm eld om hun goede wedstrijd.

Provinciale Juniors
SC MENEN 2 - ASO 7

De ploeg : Janssens; Dubois en V er
meersch; Devuyst, Bundervoet en Lesage;
Defoor, Huyghe, Deschacht Geo, Sabbe en 
Cordier.

Wanneer men de uitslag bekijkt, dan zou 
men veronderstellen dat ASO een gem akkelij
ke zege behaalde. D it zou niet stroken met de ~ 0 n „ „ „ u + n  r»ori 
waarheid, want Menen verdiende heel zeker alle zekerheid er 2-0 ̂ a n  jmaakte. tfr 
een betere uitslag. Gedurende het eerste half genaanval der blauwgelen liet h  
uur werd ASO le tte r lijk  uit verband gespeeld van zeer dicht de achterstand te verm in
en niettegenstaande ze tegen 10 man de s trijd  deren (2-1).
aanbonden, konden de ASO-jongens de ge- Oververdiende overw inning Van Her
wenste kadans niet vinden. Het laatste kwar- m gs tegen de sterkste tegenstrever, die 
tier geraakten de roodgroenen uit de knel en ZQ ontmoetten. Naert, Vanslem-

brouck, Lanckriet en Vercruysse waren 
de besten, al was de ganse ploeg uitste
kend.

konden de rust bereiken met 2-1.
De tweede helft ga f ons een heel ander 

spelbeeld te zien. ASO werkte met zijn  punt- 
spelers en doelpunten konden dan ook niet 
uitblijven. Menen op zijn  beurt was op on t
snappingen aangewezen en kon nog eenmaal 
de weg der netten vinden. Geo Deschacht doel
de nog driemaal en D efoor eenmaal. Zo kwam 
het einde met ASO als verdiende overw in 
naar, vooral om hun tweede helft, waarin ze 
bewezen tot wat ze in staat zijn . Toch dient 
gezegd dat een 2-7 uitslag zeker overdreven 
mag genoemd.

Provinciale Scholieren
SC MENEN 3 - ASO 3

De ploeg : D ierickx-Vissers ; Vermeersch en 
Kint; Descheemaker, Laleman en R oose; Ca- 
rette, Verhaeghe, Tournoy, Dehaemers en 
Hoste.

Reeds aan de le  minuut kent Menen succes 
langs hun buitenrechts (1-0). ASO laat echter 
de moed niet zakken en va lt duchtig aan. Ze 
spelen mooi met hun vleugels, doch niets baat 
en tegen de gang van het spel in, weet Menen 
op ontsnapping een 2e maal te doelen. Steeds 
blijft ASO de toon aangeven en e indelijk  aan 
de 32e minuut ,lukt Tournoy een doel op v r i j
schop, goed gegeven door Laleman. Pas is de 
bal opnieuw aan het rollen o f  Tournoy v e r
schalkt op mooie w ijze  de Menense verded i
ging, geeft gepast aan Hoste, die machtig be
sluit.

De 2e helft is een weergave van de le , want 
aan de 5e minuut ontsnapt de Menense center- 
voor en maakt er 3-2 van, spijts een prachtige 
tussenkomst van ASO ’s keeper. Er is praktisch 
maar één p loeg op het veld  en toch moeten de 
roodgroenen wachten tot aan de 65e minuut 
om Tournoy de gelijkm aker te zien netten. 

•Nog valt ASO aan, doch de stand verandert 
niet meer e iï Menen mag zich gelukkig achten.

Kadetten A
FC HEIST 0 - ASO 2

De ploeg : Gunst; B lom m e en M ylle ; Van
den Driessche, Vanden Poe le  en V ic to r; Goet
hals, Bailleul, Naessens, Verhuist en Van Belle- 
ghem.

Het werd hier een wedstrijd  van kat en 
muis. Zowel tegen als met wind had Heist 
niet veel in te brengen. De rust werd bereikt 
met 0-2 voor ASO, wat zeer gevle id  was voor 
Heist.

Na de rust gingen nog een paar spelers van 
Heist hun verdediging versterken en hoe ASO 
ook zwoegde, niets kon baten en Heist hield 
stand tot aan het einde. De doelen : 10e m i
nuut : Verhuist, 20e minuut : Naessens.

b ij v .G .O .
Provinciale Juniors

Scheidsrechter: Lips.

Hermes : Huys, Boudolf en Cuveele; 
Naert, De Vreker en Vanslembrouck; Cas- 
selman, Lanckriet, Spegelaere, Vercruysse 
en Reunbrouck.

Het succes van de Ronde van Middelkerke
was volledig 

DEV0S, MORTIER, DEWEER, SERR0ELS en HERMES op het voorplan
Er b lies een gure wind door de straten van 

de w interse badplaats, toen zich om 10,15 uur 
de miniemen in lijn  stelden om de eerste wed
str ijd  van deze geslaagde cross-dag te  betw is
ten.

Maar deze Wind teil sp ijt waren honderden 
toeschouwers langs de om loop ogesteld om de 
btste W estvlaam se crossers aan het werk te 
zien. W ant alles wat onze provincie aan cros
sers telde, was praktisch te M iddelkerke te 
Vinden.

Publieke belangstelling, deelneming, spor
t ie f verloop , prijzenregen , alles maakte van 
deze tweede ronde van M iddelkerke een v o lle 
dig succes en de toekom st zal u itw ijzen , dat 
deze organisatie burgerrecht heeft veroverd  
en met de jaren steeds verder zal uitgebouwd 
worden to t een steeds succesvollere w in ter
sport manifestatie.

DANK ZIJ EENDRACHTIG 
SAMENWERKEN

Dat deze wedstrijden zijn  u itgegroeid  tot 
een vo lled ig  succes, is te danken aan de in 
richters, die een nooit gekende prijzenw eelde 
bijeenbrachten, aan de handelaars (ze lfs  van 
Oostende en G is te l), die de inrichters goed 
ontvingen, aan de m edewerking van het ge 
meentebestuur en van Hermes Club Oostende, 
aan de flinke organisatie, aan het sportief 
verloop  der wedstrijden, aan de scouts, politie, 
Rode Kruisdienst, dhr Cazaux van Radio Bar- 
co, die gratis de m icro-reportage verzorgde en

C. VERBEKE IN DE HERMES- 
FAMILIE OPGENOMEN

Tijdens een bijeenkom st tussen de 
inrichters van de I le  Ronde van M id
delkerke en de ïtiede-inrichtérs van 
Hermes Club Oostende, werd aan dhr 
Gerard Verbeke voorgesteld  een func
tie  waar te nemen in het Bestuur van 
de H erm es-Athletiek A fdeling. Dhr 
Verbeke heeft aanvaard de belangen 
van de M iddelkerkse leden te beharti- 
tigen.

Wensfcn we dhr Verbeke met zijn 
sportieve beslissing geluk. N oo it heeft 
men op hem tevergeefs  beroep gedaan. 
De Hermes-athleten van M iddelkerke 
zullen b ij hem dan ook steèds steun, 
aanm oediging en raad kunnen inw in 
nen. a b

André Deschacht aan 
de kop van het achter- 
volgersgroepje. Serroels 
is reeds voorbij. 
V.l.n.r. Deschacht (x ), 
Adriaensens, P. Ver- 
meire en Jan Vermeire.

meer belangstelling dan voor een w ie lerwed
strijd  —  waren getu ige van een h e ftig  duel

nog zovele  anderen. Dhr De Cuman, als ware { ugsen Deweer en Decock b ij de juniors, 
sportvriend, stelde ze lf  z ijn  auto ter beschik
k ing voor het overbrengen van de prijzen  
naar de zaal van het H ôtel du Casino.

In M iddelkerke werden w erkelijk  de han
den in elkaar geslagen en zo is men er in ge
slaagd iets groots te verw ezen lijken  en zal 
men volgend jaar weer schoner en beter kun-

SPANNEND DUEL 
DEWEER-DECOCK

De wedstrijden  der jun iors en seniors ga
ven aanleiding to t v inn ige strijd . De honder
den toeschouwers, welke over gans de om 
loop verspreid  stonden —  er was w erkelijk

Doorslechte partij van de 
Hermesverdediging

Het is niet de eerste maal, dat Hermes met speelde op een voor hem ongewone plaats, wat 
zware onkans a f te rekenen heeft. De onkans niet w il zeggen dat zijn  bedrijv igheid  niet in 

tenser kon zijn . De L y  als m idvoor m ist stuw
kracht om zich als gevaarlijk e  aanvalsleider te 
doen gelden. W anneer zal h ij eens met inzet 
van al z ijn  krachten in de s trijd  springen, op
dat men eindelijk  kunne oordelen o f h ij al 
dan niet een m idvoor worden kan ?

B ij Koekelare speelde Schaeken een beste 
wedstrijd . De overigen  waren eerder zwak en

____ ____ w_____ ___________ z ijn  precies n iet de kerels om dergelijk e  hoge
een prachtg geschenk kopen voor referee Van- e indcijfers  te hernieuwen.

Deweer had van b ij de aanvang de leid ing 
genomen en in goede s tijl regelde h ij het 
tempo. H ij slaagde er evenwel niet in de 
Houtlander Decock van zijn  hielen te  schud
den en ronde na ronde b lee f deze de kam
pioen als zijn  schaduw volgen. Achter de bei
de leiders volgden Louwagie, Talloen, De- 
backer en Momerency. Louwagie (als m ilita ir) 
liep  een flinke  cross, doch kreeg op het einde 
wat last, zodat h ij zich met een verd ienste lij
ke v ij fd e  plaats moest tevreden stellen. De
cock b lee f to t in de laatste meters b ij Deweer 
en het was slechts dank zij een snijdende 
eindspurt, dat Deweer zijn  taaie rivaal een 
v ierta l meter achter zich kon houden to t aan 
de meet. Decock zorgde hier voor een aange
name verrassing en bewees dat h ij steeds ver
der op de goede weg is.

De A rtilleristen  eindigden schitterend op de 
4e, 5e en 6e plaatsen, te rw ijl b ij de veteranen 
Decramer als eerste over de meet ging. Onze 
57-jarige m edewerker A. Bulens perste er aan 
de meet nog een daverende spurt uit en hield 
z ijn  39-jarige tegenstrever Vanlandeghem on
der de knie. De «F on s» mocht dan ook luide 
toejuichingen in ontvangst nemen.

welke hen Zondag 11. op het hoofd  donderde, 
was des te meer opvallend daar, voor het eerst 
in vele weken, de Herm esvoorhoede nu eens 
speelde zoals reeds lang diende gespeeld, ge
shot, gecombineerd, gestuwd. Ontelbare scho
ten van die voorhoede v logen op de lat o f pa
len te pletter, zodat de lokale doelwachter na 
de w edstrijd  meer dan een kaars mocht bran
den. De ganse ploeg uit Koekelare mag echter

dendriessche, want ook h ij heeft hen meer dan 
een schitterend geschenk in de schoot gejegd.

T o t overm aat van ramp was de Hermes-ver- 
dediging com pleet in een o ff-day. Snauwaert 
en Reunbrouck lieten zich door de onnozelste 
balletjes verrassen en Lecluyse mocht even
min het geluk van succesvolle tussenkomsten 
smaken. Vandaar dat enkele onsamenhangen
de aanvallen doelpunten opleverden en de 
scoor hoog opliep.

Een ‘technisch relaas geven over deze wed
strijd  is volstrek t nutteloos. Keren we rustig 
het scoorbord om en we kunnen een aaneen
schakeling geven van Hermes-aanvallen. Goed 
opgebouwd, flin k  besloten, stom weg door de 
scheidsrechter gebroken o f door het doelhout 
teruggeketst. V i j f  en tachtig minuten lang 
duurde het Hermes-vuurwerk, doch wanneer 
de onkans er nu eens mede gemoeid is...

Na de rust kregen we, onder impuls van een 
herboren Kesteloot, steeds maar opnieuw Her- 
ines-aanvallen doch doelpunten bleven uit.

B ij Hermes kunnen we er niet aan uit de 
verdediging een flinke  sigaar te geven. Dat 
was beneden alles, H eertjes I De h a lflijn  mag 
op een goede wedstrijd  terugblikken met Kes
te loot voor de rust nog wat onzeker. In de 
vorhoede kwam het gevaar meest langs het 
tr io  Maes-Meyns-Dejonghe. Er dient evenwel 
nog wat geschaafd aan het eindschot. Bracke

R eferee Vandendriessche, we schreven het 
reeds, was de slechtste man op het veld, slecht 
voora l om dat h ij ze lf  de sportiv ite it van de 
bezoekers uitbaatte om hen steeds maar op
nieuw te pesten en te benadelen. Uw arb itra
ge was vo lstrek t onsm akelijk , Mr Vanden
driessche en we hopen u verder zo w ein ig  mo
ge lijk  te ontmoeten.

VGO 2 - STADE MOESKROEN 2

VGO is onm iddellijk  ten aanval .en de wed
strijd vanfet in hoog tempo aan. Bouttens en 
Mestdagh nemen met tegenstrevende doel on
der vuur, zonder succes. Aan de 12e minuut 
bekomt VGO hoekschop, goed gegeven door 
Mestdagh, maar even flin k  ontzet door de be
zoekende verdediging, Aan de 16e minuut ko
gelt Easton op doel, maar de doelman redt 
puik. H ij speelde trouwens een schitterende 
partij. Een corner voor VGO wordt naast het 
doel gezonden. Op verre voorzet van Inde- 
ganck, dribbelt Neyrinck  zijn  back en bezorgt 
voorsprong aan VGO, dit aan de 26e minuut.

Moeskroen laat niet begaan, bekomt hoek
schop aan de 27e minuut, die ontzet wordt. 
Amper een minuut later schiet een voorspeler 
op de lat. Moeskroen is nu in de meerderheid 
en op flater van Decraemer stellen ze ge lijk  
met een grondscherend schot. Het spel ver
volgt dan weer verdeeld  to t aan de rust die 
met 1-1 stand intreedt.

Tot aan de tw in tigste minuut van de tw ee
de helft is het spel verdeeld. Moeskroen 
neemt dan weer het in itia tie f in handen en op 
een nieuwe fla ter van Decraemer net de links
binnen nr 2 (1-2).

VGO tracht te reageren en gelukt er ook in. 
Toeh is de gelijkm aker een geschenk te noe
men, vermits er een misverstand nodig was 
van back en keper om de bal zachtjes in het 
ledige doel te zien rollen.

VGO lb jift  echter ten aanval. Een plaats
verwisseling tussen Mestdagh, Indeganck en 
Easton levert vruchten op. Tot doelen komt 
het echter niet meer.

Het einde komt met een ge lijkspel, dat bei
de ploegen moet bevredigen. Volled igheids
halve dient opgem erkt dat Moeskroen met 10 
man speelde, wat hun prestatie meer luister 
bijzet. Bij VGO valt geen enkel speler te v e r 
melden.

I)e ploeg : Brackx; Bouttens en Beirnaert; 
Indeganck, Decraemer en V ila in ; Mestdagh, 
Neirynck, Easton, Van Acker en Vandenber
ghe.

Provinciale Scholieren
VGO 1 - STADE MOESKROEN 2

De eerste aanvallen gaan uit van Stade en 
Jolijt moet al dadelijk  ingrijpen . Het spel 
gaat verder verdeeld op en beurtelings moeten 
beide doelwachters ingrijpen  om hun heilig  
dom ongeschonden te bewaren. Ze tonen zich 
met hun verdediging op de hoogte van hun 
taak .

VGO gaat dan lichtjes domineren, maar de 
aanvallen missen de nodige afwerk ing. Enkele 
mooie kansen worden verkeken en de rust 
komt met blanke stand.

Na de hervatting trek t Moeskroen kordaat 
ten aanval en wat VGO in de eerste helft niet 
kon, lukken zij op de derde minuut : op m is
verstand in de Oostendse verdediging lukt 
Moeskroen er in de stand te openen.

Na een tijd je  verdeeld spel komt VGO terug 
in de meerderheid, maar weer kan de voorlijn  
geen gebruik maken Van de verre voorzetten 
van de verdediging. De gevaarlijk e  tegenaan-

DE PLOEGEN :

HERMES : Lecluyse; Snauwaert en 
Reunbrouck; Lagrain, Keste loot en 
Maes; Bracke, Easton, De Ly , Meyns en 
Dejonghe.

K O EK ELAR E  : Descamps; P root en 
Vanbavinckhove; Catrysse R., Deprol 
en Senaeve; P root A., Schaeken. Ca
trysse Ch., Devriendt en Baeckelandt.

DE LE ID IN G  :
Een schande voor gans het W est

vlaamse scheidsrechterskorps.

DE D O E LPU N TE N  :
Voor Hermes : De Ly  (6-1).

P r ijz e n p r o p a g a n d a
V óór aanvang van de w edstrijd  der 

seniors, z ijn  we even gaan zien naar 
de prijzen . W e tro ffen  er de overw in 
naar van vor ig  jaar, Serroels. Serroels 
stak zijn  bewondering niet onder stoe
len o f  banken en verzekerde, dat een 
dergelijke  overvloed  van prijzen  w er
ke lijk  een grote zeldzaamheid was. 
Ook andere Unionisten spraken zien 
uit in die zin.

W at moeten we anders besluiten dan 
dat deze prijzenweelde de beste propa
ganda zal uitmaken voor de volgende 
cross-wedstrijden. Daar alle crossers 
tevreden waren, mag men zeker zijn , 
dstf. in 1952 het succes en de deelne
m ing nog zal toenemen. AB

S tijg e n d e  B e la n g s te llin g
Niemand zal ons tegenspreken wan

neer we beweren dat de belangstelling 
dit jaar de stoutste verwachtingen 
heeft overtro ffen . Over gans het par
cours stonden toeschouwers en aan de 
aankomst was er urenlang een grote 
drukte. De Grote P rijs  van M iddelker
ke h ad 'v e rd e r  ook in de pers grote 
weerklank èn er werd langs deze cross 
meer propaganda gevoerd voor M iddel
kerke dan langs de beroepsrennerswed- 
strijd , welke in 1949 in onze gemeente 
aankwam. En nochtans kostte de orga
nisatie geen duizenden...

Moge door dit laatste succes het ge
meentebestuur verder in ruimere mate 
de onbaatzuchtige inspanningen van de 
inrichters tegem oet komen. W elk  raads
lid zal b ij de bespreking der begroting 
opkomen voor een m ildere toelage ?

De inrichters van hun kant dienen 
zich ten gepaste tijd e  in betrekking te 
stellen met gem eenteoverheid en de
ze hun plannen voor het volgend jaar 
reeds bekend te maken. Zo kan er, 
hand in hand, gewerkt worden voor de 
toenemende bloei en groei van M iddel
kerke. AB

V G O - S K V O  

o p  3 M e i ?
Morgen Zaterdag zal beslist worden op 

welke datum de Oostendse dérby VGO—  
8KVO  zal gespeeld worden. Naar we ver
nemen zou het P.K. twee data hebben 
vooropgesteld. VGO als belanghebbende 
partij zou de voorkeur geven aan Don
derdag 3 Mei (H em elvaartdag).

Î

A.S.O* duidde twee 
jongeren aan voor het 
tornooi van de F*LF*A*

Binnen enkele maanden zal te Nice 
(F rankrijk ) een internationaal jeugdtor
nooi doorgaan, ingericht doór de F IFA . 

,Door jeugdtornooi m ag men n iet ver
staan juniorstornooi, want de lee ftijd  der 
deelnemers m ag schommelen tussen 16 
en 19 jaar.

W eldra zullen te Brussel selectiewed
strijden en train ingen aanvangen ten 
einde het Belgisch ieugdelftâ l samen te 
stellen. Het Belgisch e lfta l moet in voor
noemde com petitie zijn  eerste wedstrijd 
spelen tegen het Engels vertegenwoordi
gend jeugdelftal.

ASO heeft de candidatuur ingediend 
van twee ziiner ieugdige beloften nml. 
Rem y K ind t (18 j.) en Lalem an E. (17 j.). 
Hopen we dat beide een kans krijgen 
deze candidatuur bij een komende oefen- 
partij kracht bii te zetten. Die beide kna
pen krijgen daar wellicht een levens
kans, die niet meer terugkeërt! Hr

EEN SLECHTE START VAN 
DESCHACHT EN...

De seniorswedstrijd  werd reeds van in  de 
eerste meters beslecht. A. Deschacht, de loka
le favoriet, lie t zich in de eerste meters v e r
rassen, b lee f in het peleton hangen en onder
tussen was Serroels reeds uitgelopen en ging 
rustig 100 m eter op het peleton voor. De
schacht bemerkte e indelijk  het gevaar en ging

JUNIORS, VETE R ANE N  en M IL IT A IR E N  : 
(55 vertrekkers) : 1. DEW EER (W aregem ) 

6200 meter in 21 min. 09 sec.; 2. Decock 
(H outland) op 4 m eter; 3. Mommerency 
(O udenaarde); 4. Talloen (A r t i l le r ie ) ;  5. Lou- 
agie ( id . ) ;  6. Debacker ( id . ) ;  7. Vandendries
sche (W aregem ) ; 8. Balcaen (H outland) ; 9. 
Delanghe (H erm es); 10. Vercammen (OB)*, 
11. Fontaine (H erm es); 12. Fiers (H erm es); 
13. Rosseel (H erm es ); 14. Van Herck (O B ); 
15. Hendrieckx (A r t ille r ie ) ; lti. Bonnet (H ou t
la n d ); 17. Deruyter (O B );  18. Ketels (O B ); 
19. Decramer ( l e  veteraan H erm es); 20. Cor- 
nelis (H erm es); 21. Dedenen (Z eem acht); 22. 
Clemens (C E A ) ; 23. W outers (ve teraan ); 24. 
Depoorter (R oese la re ); 25. Grooteclaes (Zee
macht) ; 26. Vandorpe (id .) ; 27. Heuzel 
(C E A ); 28. Degroote (Luchtm acht) ; 29. De- 
graer ( id . ) ;  30. Deplancke (id .) ;  31. Vande- 
kerekhove (Zeem acht) ; 32. Dejonghe (Lucht
macht) ; 33. Byl (Vorst, veteraan ); 34. Stroop 
(C E A );  35. Catteeuw (W es tk u st); 36. Kerger 
(H erm es ); 37. Bulens (veteraan, H erm es); 
38. Vanlandeghem (veteraan, W estkust); 39. 
Helsm oortel (veteraan, Herm es).

SENIORS (26 vertrekkers) ;
1. SERROELS (Un. St G illis ) 8.200 meter in 

27 min. 11 sec.; 2. A. Deschacht (O B ) op 5 m.; 
3. Rubben (O B );  4. V er fa illie  (G antoise) ;zijn  rivaa l opzoeken, doch deze achtervolg ing ,

was paardenwerk. De wind sneed v inn ig  en Verm eire P . (H erm es ); 6. Serruys (U B ) ;  i. 
de a fstand  tussen Deschacht en Serroels werd Lam brecht (O udenaarde); 8. Verm eire J.

De Boksmeeting te Gent
MET GEMENGDE GEVOELENS

tenslotte
behaalde

Met gemengde gevoelens z ijn  we dan Don
derdag, na de memorabele boksmeeting, uit 
Gent teruggekeerd. Gemengde gevoelens over 
de uitgesproken verdicten, gem engde gevoe
lens over de bekomen uitslagen.

V oor deze Oostendse boksliefhebbers was 
in de Stropkes-stad massale belangstelling en 
de Oostendse boksliefhebbers waren vertegen 
w oord igd  met enkele autobussen. Financieel 
is het dus een vo lled ige  m eevaller geworden.
Sportief is het resultaat ook eerder gunstig G ent), 
dan ongunstig, alhoewel de nederlagen van 
M om bert en Vanhaverbeke ons onaangenaam, 
ja  p ijn lijk  verrast hebben. V oor de aanwezige 
Oostendenaars was de verrassing com pleet en 
we zullen er geen kom m entaar aan toevoegen.
W e hebben eenvoudig M om bert en Vanhaver
beke te Gent niet gezien.

De liefhebbers Doom en W eyne trokken 
zich goed uit de slag, te rw ijl Vanhoucke in 
Stevens een te sterke (en meer geroutineerde) 
tegenpartij vond.

de ringrechters aan te merken valt, 
moeten voor Odon en Bernard de 
uitslagen de poort openen voor nieuwe lau
weren. ^ r

TECHNISCHE UITSLAGEN

LIEFH EBBERS : 3 x 3 min. :
DOOM (57 kgr.. G iste l) w in t door k. o. in  

de 2e ronde tegen Bob Marcel (57 kgr., (»en t) 
W E Y N E  (62 kgr., Oostende) w in t door op

gave in de 2e ronde tegen Roberto (62 kgr.,

STEVENS (57 kgr., G ent), w in t door k. .o 
in de le  ronde tegen Vanhoucke (56 kgr., 
Oostende).

ODON EN BERNARD

Odon had het geluk niet de sterke, ze lfze 
kere Stan Reypens tegen zich te zien. En 
Odon heeft die kans gegrepen. Dank zij een 
betere techniek hield hij de Herenthoutenaar 
tijdens de eerste v i j f  ronden netjes in be
dwang, aldus wat puntjes opstapelend. Gaan
deweg werd het gevecht echter m inder aange
naam om volgen, daar er b ijna zelden van op 
afstand gebokst werd. Zo werd het tenslotte 
een w ein ig begeesterend gevecht, waarin R ey
pens naar het einde toe de forc in g  voerde, 
doch Odon v ing  zijn  tegenstrever vaak gepast 
op in counter. De laatste ronde zette Reypens 
er nog alles op om Odon er uit te krijgen, 
doch de Oostendenaar beet m oedig door. W as 
het n iet de grote Reypens, die we aan het 
werk zagen, het was evenm in de grote Odon 
die te Gent opkwam.. Vooral de laatste ron
den vreesden we voor hem het ergste. De 
overw inn ing kan tenslotte verdiend genoemd 
omdat Odon’s techniek de factor was, die de 
kamp het meest beïnvloedde. Doch na een 
dergelijk  gevecht menen we dat Odon niet te 
hoog van de toren moet blazen. Er is steeds 
geen verdere vooru itgang te bespeuren. T en 
zij deze zege Odon’s moreel terug op beau-fix 
zou brengen.

Bernard had die gevleide match-nul niet 
van doen om aan de duizenden aanwezigen te 
bew ijzen, dat er klas in zijn  body steekt. T e 
vreden over het verrassend optreden van Ber
nard, zouden we dan ook lie fs t onze com m en
taar sluiten met de waarschuwing, dat men 
in het vervo lg  best binnen eigen grenzen 
naar tegenstanders voor de Gistelnaar zou 
zoeken.

Serres, de Luxemburgse kampioen, was 
w erkelijk  een te sterke partij en de scheids
rechters hebben ook hier een tik je  te veel ge
geven aan de kustjongen. De kamp was overi
gens aangenaam om volgen, maar er was toch 
een grote afstand tussen Serres en de jonge 
Bernard. W e  kunnen echter de F landria-jon- 
gen niets verw ijten  om w ille  van zijn  jeugd en 
gebrek aan ervaring. Binnen een jaar kan 
Bernard w ellicht buitenlandse klasmannen 
tarten, daarvoor is h ij thans echter nog te 
jong.

W at er nu echter ook op de beslissing van

BERO EPSKAM P 6 x 3  min. :
W EEM O L (67 kgr., Turnhout) w in t door 

k. o. in de le  ronde tegen Robert Vanhaver
beke (66 kgr., Oostende).

B E RO EPSKAM P 8 x 3  min. :
DE VISCH  (58 kgr., Gent) w in t door opga

ve in de 2e ronde tegen Valkenborgh (58 kgr., 
An tw erpen ).

BERN ARD  (86 kgr., Oostende) en SERRES 
(88 kgr., Luxem burg) boksen onbeslist.

CABO (57 kgr., Brugge) w in t door opgave 
in de le  ronde tegen M om bert (59 kgr., Oost
ende).

ODON (O ostende) w in t op punten van Key- 
pens (H eren thou t). _____________________________

de afstand tussen 
wel wat kleiner, doch b ij de le ider kwam hij 
niet. In de laatste 200 meter zette Deschacht 
een ultiem e poging in, naderde Serroels heel 
dicht, doch zijn  inspanningen kwamen te 
laat en hii bezweek met amper 5 meter.

In de interclub-rangschikking legde Her
mes beslag op het leeuwenaandeel en stak o. 
m. de w isselbeker van Le Soir voor een jaartje  
op zak.

B ij de p rijzenu itdeling g ing het er lustig 
aan toe en het hoeft niet gezegd dat alle deel
nemers tevreden huiswaarts keerden.

DE UITSLAGEN
M IN IEM EN  (13 vertrekkers) : 
l. DEVOS (H erm es ); 2. Van Herreweghe 

(W es tk u st); 3. W ynant (H erm es ); 4. Van 
Hooren ; 5. Coelus; 6. T ra tsaert; 7. Verbeke; 
8. Boydens; 9. Jansseune; 10. Zorret; 11. Van- 
dew iele ; 12. Vandevoorde; 13. Deman. 

K AD E TTE N  (30 vertrekkers) :
1. M O RTIE R  (H outland), 1300 meter in 4 

min. 32 sec.; 2. Demuyt (O B );  3. Thetaert 
(H ou tlan d ); 4. D illen (H erm es ); 5. Vanden
berghe ( id . ) ;  6. Duprez (W es tk u s t); 7. Cas- 
telyn  (H ou tlan d ); 8. Belle (n.a.) ; 9. Demaeght 
(H erm es ); 10. Deroes (n .a .); 11. Delfrenne 
(W es tk u s t); 12. Desloover (n .a .); 13. Rycke
waert (H e rm es ); 14. Coulier (W es tk u s t); 15. 
Jacques (n .a .); 16. Godem aer; 17. V er
meersch; 18. Nyssen ; 19. V erhelst; 20. C loet; 
21. Deman; 22. A erts ; 23. Verm eulen; 24. Sey- 
naveg 25. Vanderhaeghe .

SCH O LIEREN (34 vertrekkers) :
1. Van Herck (O B ), 3500 meter ?n 12 min. 

34 sec.; 2. Van Tyghein  (O B );  3. Debruyne 
( id . ) ;  4. Couse (H ou tlan d ); 5. Vergaerde 
(H e rm es ); 6. K ind (R oese la re ); 7. Dewaele 
(H ou tlan d ); 8. Servais en Jongbloet; 10. De- 
clerck ; 11. Houghe; 12. Dem uyter; 13. Mus- 
schroot; 14. Tand; 15. Cauwelier; 16. Van- 
eslander; 17. K erger; 18. Reynebouw; 19. Ry- 
ckaseys. __________________________________________

(Herm es Oostende) ; 9. Tom m elein  (O lym  
pic B ru gge ); 10. Adriaenssen (U n io n ); 11. 
Van Kenis (Oudenaarde) ; 12. Verm ote (Hoüt- 
land) ; 13. Rotsaert (O B );  14. Booret (H ou t
la n d ); 15. Bakyn (Roeselare) 16. Goes (H e r
m es ); 27. Bruynsteens (H erm es ); 18. Demey 
(H outland) ; 19. Van Bossel (011) ; 20. Maes 
(H erm es ); 21. Van Dyclt (W es tk u s t); 22. 
Volbrecht (H e rm es ); 23. Devoldere (Roesela
r e ) ;  24. Huwel (O B );  25. Geryl (W estk u st); 
26. Van Him schoot (id .) ; 27. Schokaert (id .) ; 
28. Stalen (H erm es).

INTERCLU BRANG SCH 1KKING  : 
K AD E TTE N  en SCH O LIEREN :
1. H O UTLAND , 33 punten.
JUNIORS en SENIORS :
1. HERMES, 42 punten.
2. Ol. Brugge, 49 punten.
W ISSELBE K ER  LE SOIR :
(5 eerste lopers van iedere categorie) :
1. HERMES, 105 punten.

HERMES KOMT TERUG
De overw inningen van Hermes in het 

eindklassement juniors-seniors, de ver
overing van de wisselbeker Le Soir, de 
eerste plaats van miniem Devos en de 
andere ereplaatsen, zullen de Hermes- 
supporters een hart onder de riem ge
stoken hebben. Inderdaad, alles w ijs t er 
op dat de groengelen hun inzink ing te 
boven gekomen zijn  en dat ze voor de 
W estvlaam se kampioenschappen fe l ,te 
duchten zullen zijn . Hr

K0HT
M A U R I C E  D E  S I M P E L À E R E  

N A A R  O O S T E N D E  ?

Bij het ter pers gaan vernemen we dat 
de bekende wielercrack Maurice Desim- 
pelaere in onderhandelingen i.s getreden 
om trent de uitbating van een Luna-park, 
gelegen op de Oostendse zeedijk ter hoog
te van de Badinstellingen. De Flandrien 
kwam reeds te Oostende poolshoogte ne
men. Het is derhalve n iet uitgesloten dat 
na Huwel, Oostende een tweede beroeps- 
renner binnen zijn  muren zal mogen ver- 
welkbfnen.' De komst ' 'vari Dë'simpelaere 
zou het Oostands wielerleven een flinke 
stoot geven. Hr

Blankenbergse
voeibalverwachiingen
DARING kan het te 

Veurne tot een 
overwinning brengen
Nu de w it-zwarte Daringjongens te Koksijde 

een schitterende 5— 0 overw inn ing wisten te 
bewerken, mag worden verwacht dat z ij Zon
dag te Veurne een even flinke verrichting op 
hun actie f zullen w illen  schrijven. W aar 
N ieuwpoort er in slaagde te Veurne de ganse 
inzet thuis te halen, kan Daring op zijn  beurt 
de ganse inzet naar Blankenberge medehalen 
en hiermede zijn  jongste verrich ting bevesti
gen.

SPORT voor een 
gemakkelijk hapje

W S Oudenburg d*it Zondag te gast is b ij de 
w it-rode Sportjongens, heeft veel van de lu is
ter verloren , die z ij destijds als gevreesde 
ploeg had, zodat de Sportjongens Zondag een 
gem akkelijke overw inn ing moeten bewerken.

VELOCLUB «DE DU INESPRINTERS»
BREDENE

Morgen, Zaterdag te 20 uur, gaat in het lo 
kaal «ca fé  L itto ra l» een avondmaal door voor 
de leden, gevolgd  door een tom bola en een 
kaartprijskam p. Er zijn  500 fr. prijzen.

Leden op post ! ________________________________

Fo g e fp ift
TERECHTWIJZING

In  de uitslagen en klassementen van 
de 13de speelavond werd onder de hoof- 
ding: «U ITZO N D E R LIJK E  PR E STA T IE » 
verm eld dat door M r Deruyter het getal 
152 werd geworpen. D it getal werd even
wel geworpen door de tegenstrever van 
Mr Deruyter, nl. Mr V ileyn Prosper van 
« ’t Zal W el Gaan».

TWEEDE AFDELING
Blom potvrienden —  Prince Boys 
Far W est —  Gody Boys 
Massena Club —  M ilo Boys 
Aviso  Vrienden —  Lam ot’s 
Gaby Boys —  4 M atroosjes 

Frasquita bye.

RANGSCHIKKING

4— 6
3— 7
4— 6 
6— 4 
4— 6

Ie AFDELING

K rak  Club —  De Bende 
P V  Boys —  ’t Zal wel Gaan 
Zeerovers —  Ferry Boat 
Blue Castle Boys —  P erle  28 
Lange Frans Vrienden —  Atlantik  Club 

Rode Duivels bye.

RANGSCHIKKING

9— 1
4— 6
2—8
6— 4
4— 6

1. Aviso Vrienden 14 10 2 2 91 49 22
2. Lam ot’s 14 10 3 1 87 53 21
3. Prince Boys 14 8 5 1 67 73 17
4. Gaby Boys 14 5 4 5 76 64 15
5. 4 M atroosjes 13 5 4 4 69 61 14
6. Frasquita 13 6 5 2 «9 61 14
7. Gody Boys 14 6 6 2 70 60 14
8. B lom potvrienden 13 4 5 4 69 61 12
9. M ilo Boys 14 2 9 3 57 83 8

10. Massena Club 14 2 9 3 58 82 7
11. Far W est 13 2 9 2 42 88 6

1. Krak Club 13 10 2 1 81 49 21
2. Perle  28 14 10 3 1 86 54 21
3. BCB 14 8 3 3 80 60 18
4. Atlantic Club 13 7 3 3 69 61 17
5. Lange Frans Vr. 14 V 4 4 73 67 14
6. ’t Zal wel Gaan 14 6 6 2 65 75 14
7. Ferry Boat 14 6 7 1 67 73 13
8. Zeerovers 14 5 8 1 71 69 11
9. Rode Duivels 13 3 7 3 62 68 9

10, De Bende 14 2 9 O 51 89 <
11. P V  Boys 13 2 10 1 14 86 5

WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG 
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Rode Duivels —  Lange Frans Vrienden 
A tlantic  lub —  Blue Castle Boys 
Perle  28 —  Zeerovers 
Ferry Boat —  P V  Boys 
’t Zal wel Gaan —  Krak Club 

De Bende bye

TWEEDE AFDELING
4 M atroosjes —  Aviso Vrienden 
Lam ot’s —  Massena Club 
M ilo Boys —  Far W est 
Gody ïioys  —  B lom potvrienden 

Prince Boys bye

Sspattaieuiuó uit MXddelkmkt
EEN BELOFTE DIE NIET STARTTE GROTE ESTAFETTENWEDSTRIJD

M iddelkerke bezit een sterke afstandloper 
die jam m er genoeg niet aan de start te v in 
den was voor de Grote P rijs  van M iddelkerke. 
Het betreft een 19-jarige haarkapper, die da
ge lijks  naar de Lac aux Dames (W estende) 
loopt, terug tot aan Raversyde en dan weer 
naar M iddelkerke. Dit betekent zowat 15 Km. 
en deze afstand schrikt hem niet a f gezien hij 
regelm atig deze oefen ing volhoudt.

W aarom  is hij niet gestart ? Omdat de a f
stand te kort was !

Hopen we dat de jongen zal inzien, dat hij 
met de afstand van 14 Km. w ein ig kan aan
vangen en dat hij zich o fw el dient te oefenen 
op afstanden die rond de 10 Km. schommelen, 
o fw el over afstanden die 18 (halve marathon) 
o f 42 Km. (m arathon ) benaderen.

Gans M iddelkerke hoopt dat h ij zijn  o e fe 
ning op de 10 Km. zal afstemmen om in 1952 
de verrassing te brengen in de I l le  Grote 
P rijs  A. Deschacht. AB

BEVREDIGENDE RESULTATEN

T a lrijk e  jonge M iddelkerkenaren hebben de 
start genomen in de jongste cross-wedstrij- 
den. H ieronder volgen de dqor hen behaalde 
resultaten, die zeer goed mogen genoemd :

M ieniemen : 13 vertrekkers : 4. Vantoo- 
ren; 6. Tratsaert; 7. Verbeke; 9. Janseune; 
13. Deman.

Kadetten : 30 vertrekkers : 5. Vandenber
ghe; 9. Ryckewaert; 11. Recoulès; 17. V er
meersch.

Scholieren : 35 vertrekkers : 20. Schoovae- 
re; 22. Hoevenaghel; 25. Dumarey.

Juniors : 50 vertrekkers : 15. Cornells.
Veteranen : 50 vertrekkers (ju n io rs ) : 4. A. 

Bulens (57 jaa r).
Seniors : 36 vertrekkers : 2. A. Deschacht; 

17. Bruynsteen; 20. Maes.
Volgend jaar w ordt het nog beter, nietWàar, 

jongens ! AB

De athletiek heeft te M iddelkerke de wind 
in de zeilen. Vandaar ook dat reeds ta lrijk e  
plannen worden gesmeed voor de toekomst 
en o.m. voor de inrichting van een grote es- 
tafettenkoers, welke zou worden ingericht in 
de loop van de zomer, en wel op en rond de 
zeed ijk ; Aan deze a flossingswedstrijd  zou
den alle clubs mogen starten, die 10 lopers 
zouden in lijn  brengen.

Naar verlu idt zullen de inrichters h ierom 
trent contact zoeken met de V eren ig ing voor 
Vreem delingenverkeer en het Feestcomité. 
I)aar de organisatiekosten van een dergelijke 
estafettew edstriid  niet zo hoog oplopen, is de 
kans groot dat er deze zom er een grote esta- 
fettenkoers komt, zoals o.m. ook Koksijde 
jaarlijk s  inricht in vo lle  zomerseizoen. AB

PRIJSKAMP MANILLEN

Voor de prijskamp in M anillen was er 
grote belangstelling in Café «au Depot de 
Bagages» tail F. Portier. N iet min dan 
133 inschrijvingen werden genoteerd. De 
uitslag was:

) Deputter A. en Peel A.; 2) Ryckewaert 
H. en Rom m el M.; 3) Boydens C. en Gy- 
sebrecht F.; 4) Braune A. en Lansens 
R.; 5) Van Ryckeghem  R. en Simon Ch.; 
6) Vanwelsenaere R. en Maertens A.; 7) 
Deman G. en Lafère Fr.: 8) Develter Fr. 
en Landuyt R.: 9) Portier A. en Loonis 
M.; 10) Roose J. en Vansnick J.: 11) Si- 
moen Edm. en Daele Fr.

Schippen aas uit Middelkerke behaalde 
de eerste nrijs van het clubklassement 
en mocht 2 bekers in ontvangst nemen.
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\ S ia A Â e t -  ffîa Œ ;
W ILR IJK  28 - VGO 25

’t W eder was b ijzonder guur en wanneer w e 
dan e inde lijk  te W ilr i jk  aankwamen, waren al 
de spelers koud en stram. O nm iddellijk  aan
kleden zonder de gebru ikelijke  «w arm in g-up » 
en naar ’t veld...

M issen is m enselijk, de scheidsrechters had
den hun weg verloren  en kwamen met een h a lf 
uur vertrag ing op het terrein . Zo zagen w e een 
VGO-ploeg, n iet gewoon buiten te spelen, 
koud en moedeloos de w edstrijd  aanvangen

chen van ASO ge lijken  n iet op elkaar. Zo was 
de match op SCK in v e rg e lijk  met die tegen 
Daring, als de dag en de nacht. V e le  toeschou
wers zullen dan ook Zaterdagavond on tevre
den huiswaarts gekeerd zijn . De le  tim e werd 
er langs beide zijden arm za lig  gespeeld en 
met een ongewone 4-4 stand bereikte men de 
rust. ASO beging de kapitale fou t fast-breaks 
te w illen  lanceren, in plaats van kalm  en bere
deneerd de bal rond te sturen, methode die 
toch flinke  resultaten opbracht tejjen P in-

te rw ijl W ilr i jk  op het koude terrein  in z ijn  Suins, V ilvoorde  en SCK ! ASO s n e ld e  dus 
' ”  1 het spel van D aring : snelfe passen, een sprint

naar het doêl en een cmgecontroleerd shot ! 
Voegen we er echter aan toe dat er in de le  
eerste h eft schoten van Buysse, Benthein, M in 
ne, op de ring  botsten, uit het net w ipten, tus
sen de ringen bleven steken, kortom , w eiger
den in het net te vallen.

In de 2e h e lft vond D aring plots de goede 
opste lling en het werd 7-14 in ons nadeel. 
Koekelberg wérd vervangen en ASO ’s team 
gew ijz igd , n iettem in w ilde het maar niet v lo t
ten b ij de thuisploeg. Toen K oekelberg terug 
kwam, was de scóqr reeds -9-22 en had ASO 
geen schijn van kans meer.

Mat deze nieuwe nederlaag kom t ASO op de 
voorlaatste plaast, dus in degradatiegevaar. 
De p loeg zal zeker veel last ondervinden om 
zich  in de reeks te kunnen handhaven.

Zaterdag e.k. gaat het tegen Vorst, welke op 
«le 3e plaats p rijk t, te meer daar ze in de heen- 
ronde reeds 30-42 moesten onderdoen. Vorst 
speelt daarenboven man-to-man en bezit in 
M onakowski een gereputeerd schutter.

ASO (II) 18 - DARING (H) 30
Ook de reserven moesten het onderspit del

ven, nochtans «au grand com plet». Inderdaad 
traden naast de 4 reserven op : de eerste p loeg

elem ent bleek te  zijn .

DE MATCH
De match Was spannend, hoewel niet mooi 

om zien, geen m ooie com binaties, slechts ge
luk en opportunism e. B ij VGO was de en ige 
man, die zich noch door het gure weder, noch 
het gladde veld  lïe t beïnvloeden, M. D’Hos- 
sche. Geholpen door Rysselmans, die een paar 
blocks w ist te zetten, tekende h ij enkele 
prachtige doelen aan. Cools deed een fan tasti
sche interceptie, m aar m iste de reeds «g e 
maakte lay-up».

Vanhuele was zenuwachtig, deed m eerdere 
«m archés», lie t z ijn  bal uit z ijn  handen vallen , 
de koude was daar om hem te verontschu ldi
gen, maar toch... het v lo tte  niet.

N iettegenstaande alles hielden de Canards 
ge lijk e  tred met de tegenstrevers en w isten 
ze lfs  met 4 punten voorsprong de tim e te be
reiken (9-13). De «s p ir it »  steeg maar de in ze t 
was te groot voor VGO (de  t ite l).

Twesde tim e : Na tien minuten spel was 
nog niets verloren. Onze prestatie was niet 
prachtig maar toch genoeg (14-18).

In  de laatste 9 minuten zou de beslissing 
vallen. W ilr i jk  ctelde ge lijk , nam twee punten 
voorsprong, Van Huele deed een in tercep tie

Op 25 Februari 
Clubkampioenschap V.C. De Zeemeeuw

en w ist ge lijk  te stellen, waarop D’Hcssuhe de spelers Koeckelberg, Costenoble, Benthein en 
p loeg twee punten voorsprong ga f. H et baatte  Van Baelenberghe, te rw ijl,ë en  experim ent ge

probeerd werd met het opstellen van 2 'scho
lieren , tal.* Declerck en Verbraket. Het baatte 
ech ter w ein ig  en indien  Van Baelenberghe 
«e e n  13 punten moest gem aakt hebben, dan 
»vare het zekere een catastro fe  geworden.

UITSLAGEN en RANGSCHIKKINGEN  
VAN ZONDAG 28 JANUARI 1951

Ie NATIONALE AFDELING A
Lackbors -r-, Vorst 
Lyra  —  V ilvoo rd e  , 
P ingu ins —  l lö r tr l jk  
Oude 13 —  O itsw anning 
ASO  —  D a r in j 
E cla ir —  SCK 

1. V ilvoorde  14 13 1

;?

0

w,4'
518

45-
20-
51-
36- 
14-
37- 

336

-31
-36
-20
-15
-30
-34

26
2. Lackbors 12 9 2 1 533 399 19
3. Vorst 12 7 4 1 464 374 15
4. SCK 13 7 6 0 481 440 14
6. Pinguins 12 7 5 0 425 406 14
6. Lyra 13 7 6 0 393 390 14
7. Oude 13 12 5 7 0 358 368 10
8. D aring 12 5 7 0 438 456 10
9. Ontspanning 13 5 8 .0 411 469 10

10. Eclair 11 4 7 0 365 451 8
11. ASO 12 4 8 0 323 439 8
12. K ortr ijk 12 0 12 0 352 534 0

NATIONALE PROMOTIE A
BC Ronse —  Ghent BC 
O n tw ikkeling —  Kangoeroes 
W ilr ijk  —  VGO 
P éru w elz  —  Ronse 
Am ica le  —  Doornik 
Moeskroen —  W il ly ’s 

1. Kangoeroes 13 12 1 0 469

43— 14
26— 37
28— 25
32— 19 
31— 27
33— 30 

358 2«
2. Am icale 14 10 4 0 543 419 20
3. W ilr ijk 13 9 3 1 467 362 19
4. VGO 13 9 4 0 460 359 18
5. Péruwelz 13 9 4 0 466 427 18
6. Ronse 13 7 6 0 429 364 14
7. W il ly ’s 14 5 8 1 466 479 11
8. O ntw ikkeling 12 4 8 403 424 8
9. Sphinx 13 4 9 0 336 431 8

10. Doornik 11 3 8 0 298 358 6
11. M oeskroen 13 3 10 0 331 469 8
12. Ghent BC 12 1 11 e 281 461 2

PROMOTIE A
DAM LIS

Lacltbors —  V orst BB 
OB-JC —  Jong Lede

18— 20
19— 13

1. Antwerpse 9 8 1 0 402 216 16
2. SCK 9 7 2 0 248 172 14
3. Vorst 10 6 4 0 228 217 12
4. Aurora Zele 9 6 3 0 227 211 12
5. Hellas 10 5 5 0 263 222 10
6. Jong Lede 10 4 6 0 200 240 8
7. Lackbors 11 3 8 0 256 325 6
8. OBBC 9 2 7 0 186 248 4
9. K ortr ijk 7 1 6 0 131 290 2

Ile PROVINCIALE
Rust Roest —  Olbak, . 21— 15
Blankenberge —  Hermes 14— 29
Sp.'irta —  leper 18— 21
Izeajem —  Herseeuw 29— 41

RANGSCHIKKING

niet...
W ilr i jk  doelde tweemaal naeen. Tw ee pun

ten voorsprong. (N og  6 minuten spe l). Een 
VGO-speler begaat een fout, die W ilr i jk  om - 
zette in een punt. Met deze lichte voorsprong 
zouden ze het einde van de match bereiken.

W onnen de besten ? W e  b etw ijfe len  het*
VGO is in staat zo een p loeg met 20 punten 
verschil te kloppen, indien de spelers in  zu lke 
harde match de kluts niet k w ijt geraakten en 
vo lled ig  de week na week geoefende taktie- 
ken vergaten.

M oge dit een les z ijn  om te bew ijzen  dat 
enkel met zu ivere im provisatie  n iet te w in 
nen va lt tegen een goede tegenstrever. VG O ’s 
kansen op de tite l z ijn  aanzien lijk  gedaald om 
niet te zeggen verspeeld, want verspeeld  w er
den ze.

De toekom st voo r de Canards is niet roos
kleurig, want hadden ze d it jaar de le  D ivisie 
kunnen bereiken, dan hadden ze zich daar 
misschien wel n iet zonder m oeite kunnen 
handhaven ,te rw ijl volgend jaar door het v e r
lies (legerd ienst) van verscheidene uitsteken
de elementen de kansen op de tite l m inder 
groot zullen z ijn  dan dit jaar. Nochtans moet 
men nooit te pessim istisch zijn  en de toestand 
is misschien niet zo somber als in dit artikel 
rfgesch ilderd .

BLANKENBERGE 14 - HERMES 29
Deze match, w erkelijk  «D E » match van het 

seizoen, zal w aarschijn lijk  zow el bij de spelers 
als de aanwezige supporters nog lang in  het 
geheugen b lijven . Het begon i jz ig  kalm. B lan
kenberge g in g  ten aanval, met z ijn  klassieke 
set-ups, en opende de scoor. Maar dadelijk  
antwoordt Hermes : een bliksemschicht en L.
D evriendt stelt schitterend ge lijk . Daarop lukt 
Simoen 3 punten, F. D evriendt schept er nog 
een «cu ille r » b ij en na 8 minuten spel le idt 
Hermes met 2-7. Nu geven ze hun quick- 
breaks op en pogen Blankenberge te  ontzenu
wen met hun eigen spelmethode, waarin ze 
tenslotte goed lukken : de tegenstander be
g in t overhaast te werk te gaan, en al hun aan
vallen  worden gem akkelijk  gestuit. De le  h e lft  
v ervo lg t verder heel spannend. Aan de 17e m i
nuut le id t Hermes met 4-10, B lankenberge 
doelt nog van ver en de rust kom t met een 
ju iste  6-10 stand. De 2e h e lft begint sensatie
vol. Hermes draait op vo lle  toeren en loopt 
uit tot 6-14. Blankenberge doelt tegen, maar 
daar lukt Simoen 3 opeenvolgende shots en 
aan de 30e minuut is het reeds 10-21 gew or
den. Nu kon men to t het einde toezien hoe 
Hermes de leiders w erkelijk  dooreenrammelt.
De bal wordt gehouden, «van  hand to t hand 
overge leverd », en... de minuten lopen vo o r
b ij. Op 3 minuten van het einde le id t H er
mes met 12-15; een m ooie verre worp van Van 
Hecke verw ekt reactie, en ju ist voor het e in 
de weet de heroptredende Hubert Devriendt 
opnieuw de scoor te verdubbelen. Daar k linkt 
het eindsignaal, de overw innaars vliegen  me
kaar dol van geluk om de hals, worden langs 
alle kanten gelukgewenst, en, wat tevens dient 
verm eld, door dé Volled ige p loeg van Blanken
berge.

Hermes speelde h ier on getw ijfe ld  haar bes
te match sedert haar ontstaan. Het spelgehal- 
te  stond op zeer hoog peil, en de aangeteken
de doelpunten waren allen van goede kw ali
teit.

Deze overw inn ing van Hermes w ordt des te 
m eer lu ister b ijgezet wanneer men weet, dat 
de Oostendenaars deze w edstrijd  vo lled ig  met 
slechts 6 man uitspeelden. De beide backs 
hebben zich geen ogenblik  laten over o ver
spelen door de ellen lange Horseele en de w o l
kenkrabber Impe, zodat de Blankenbergse 
goalgetters vo lled ig  in bedwang werden ge
houden en slechts 6 doelpunten konden aante
kenen.

Jean Darthet ŵ as de ster van het veld , ter
w ijl  Beirens, door z ijn  kalm en ze lfzeker op
treden, steeds de teugels streng in handen 
hield.

De voorwaartsen speelden niet m inder sterk 
en plaatsing en snelheid werden zo ten top 
gedreven, dat het een wonder mag heten dat 
deze aanvallen steeds leidden tot parels van 
doelpunten. Het was een grote w edstrijd  van 
Hermes, dat h ier spel voorschotelde, zoals we 
ook eens te Oostende zouden w illen  zien .

B ij B lankenberge vallen enkel Van Hecke en 
Vandenbroecke te verm elden, te rw ijl verder 
de arbitrage van dhr Verrecas uitstekend 
mocht genoeind.

Hermes : F. Devriendt (2-6), L. Devriendt 
(4-2), H. Devriendt (1-4), A. Simoen (3-6), J.
Darthet (0-1), Beirens A.

BLANKENBERGE (II) 19 -
HERMES (II) 16

Daar waar de Herm es-reserven tijdens de 
heenronde le tte r lijk  ingemaakt werden (16-33), 
hebben de Blankenbergenaars deze maal man
nen van hun eerste p loeg moeten opstellen, 
om tenslotte slechts n ipt te winnen. D it illus
treert voldoende de vooru itgang, welke H er
mes in de loop van dit seizoen reeds verw e
zen lijkte.

Na een eerder aarzelend begin, neemt H er
mes ge le id e lijk  de bovenhand, en zal verder 
gedurende de le  h e lft een zeker meesterschap 
aan de dag leggen. Er w ordt v lug en secuur 
gepast en geshot, en zo weet Hermes aan de 
16e minuut een 12-6 voorsprong te bereiken.
De p loeg ondergaat een m erkelijke verslap
ping, wanneer A. Van M iddelem , welke een 
flinke  match speelde, 3 fouten heeft begaan en 
dient vervangen te worden. Blankenberge 
loopt in en met de rust lu idt de stand 11-12.

De 2e h e lft zou onze reserven fataal worden 
en wel om 2e redenen : eerste en voora l het 
opstellen bij B lankenberge van mannen van 
hun eerste ploeg, en tweedens de verm oeid
heid, welke algemeen zichtbaar was en d it 
voora l tussen de 25e en 35e minuut. Zo moes
ten we dan met lede ogen toezien hoe Blanken
berge eerst g e lijk  stelde en vervolgens de le i
d ing nam, om ze verder niet meer a f te staan.
Het einde kwam met 19-16, scoor welke onge
veer als ju ist kan genoemd worden, alhoewel 
Hermes misschien wel een puntendeling v er
diende om hun le  helft.

B ij Hermes dienen voora l verm eld : F.
Ouvry, die in zone zeer sterk was en tevens 2 
m ooie setshots lukte, A. Van M iddelem, die 
jam m e rgenoeg te vroeg u itvie l met 4 fouten,
Gerard Gunst, en in de 2e h e lft Rol. Tanghe, 
welke als hoek meer sch ijn t te zullen renderen 
dan als back.

F. O uvry (4-0), Van M iddelein A. (4-2), Tan
ghe R. (0-2), Aspeslagh Fr. (2-0), Gunst G. .
(2-0), Geedts J., Deroo R „ H oornaert Fr., P ier-

re Th TONEELAFDELING S.V. ZEEWEZEN
A Ç A  * A Î .  D i M r  a n  0p  3 Februari* opvoering van «M ijn  Oom uit
A d U  ï - U A K m v »  DU H olland», b lijspel in 3 bedrijven, van L. De-

De dagen volgen elkaar op doch gelijken  n iet schutter, in de zaal Oud Oostende. G ord ijn  om
op elkaar, zegt het spreekwoord. Ook de mat- 20 uur. Inkom prijs 10 fr.

In tegensteling met het destijds medege
deelde w ielerprograinm a, richt VC De Zee
meeuw reeds op 25 Februari haar wegw ed
s trijd  Oostende— Knokke— Oostende in, te l
lende meteen als Clubkampioenschap 19*51.

De reden voor deze vervroeg in g  is eenvou
dig te vinden in het fe it, dat op 5 Maart dc 
Karnavalstoet door de stad trekt. Derhalve 
heeft men deze openingsrit een week ver
vroegd. Nochtans worden de renners er at
tent op gemaakt dat, in geval van slecht we
der, de w edstrijd  zal worden verdaagd to t de 
volgende Donderdag 1 Maart.

In  tegenstelling ook met vorige  jaren, zal 
dit jaar het vertrek  worden gegeven in de 
Spoorwegstraat, ter hoogte van de V ogelen 
markt. Vandaar stormen de renners de baan 
op langs de Le ffin gestraat naar de Hoge Bar
riere  om vandaar langs de Torhoutsteenweg 
A. P ieterslaan en de de Smet de Naeyerlaan 
de grote sprong Oostende— Knokke— Oostende 
te ondernemen.

GEEN
VERSNELLINGSAPPARATEN

Het Bestuur van de VC De Zeemeeuw heeft 
heel w ijse lijk  beslist voor deze openingsrit 
het gebruik van het versnellingsapparaat uit 
te schakelen. W e noemen dit een w ijs  besluit 
met dubbel gevo lg  : eerstens zullen de ren
ners met ge ijke  wapens kunnen strijden en 
tweedens zal de oefen ing dubbel doeltreffend  
zijn . De vorm ing van de renners zal er zeker 
niet onder lijden . Er va lt dit jaar een merk
baar streven waar te nemen naar een verhar
ding van ons rennerscorps. W il ons landje 
binnen enkele jaren weer kunnen bogen op 
de sterkste en meest te duchten baanduivels, 
dan moet het streven algemeen zijn .

Het is tenslotte in het voordeel van onze 
renners ze lf dat ze van de gem akkelijke weg 
worden afge leid  en hun klas zal worden ge
scherpt. W ant, eens in verval, zouden uitein
de lijk  veel renners in d it verval mede ten on
der gaan.

Daarom doet het ons genoegen dat de VC 
De Zeemeeuw haar plicht begrepen heeft en 
we zijn  er van overutigd  dat haar renners 
binnen afzienbare t ijd  reeds, haar daarom 
dankbaar zullen zijn . Indien de renners van 
de VC De Zeemeeuw tijdens het komend sei
zoen iéts meer zullen kunnen dan hun tegen
strevers, dan zal dit aan het Bestuur te dan
ken zijn .

REEDS INSCHRIJVINGEN
Deze w egrit zal aanleiding geven to t een 

verbeten strijd , daar meteen de kampioenen- 
tstel op het spel staat. V orige  jaren hebben 
one geleerd dat het langs de duinen w erkelijk  
cpaardenwerk» kan zijn  en daarom werd de
ze rit steeds gewonnen door kerels, die in hun 
kuiten reeds de klas en de vorm  voelden k it
telen.

In afwachting van verdere technische gege
vens, kunnen we tenslotte ook nog verm el
den dat de aankomst —  zoals steeds —  zal 
plaats hebben aan het H ôtel de Bruges, de 
Smet de Naeyerlaan en dat reeds volgende in 
schrijvingen werden geboekt :

V ictor Huyghe, Omer Huwel, Gustaaf Bouc- 
quez, Maurice Deschacht, Roland Deroo, G il
bert Huyghebaert, André Jonckheere, André 
Van Maele, Joël Van Overbeke, Maurice Ko- 
ckenpo, Fernand Van Tyghem , A im é Stechel- 
man, W erner Vandewalle, Robert Floree, Cy- 
r ie l Rosseel, Maurice Geryl, Frans Demeule
naere, Marcel Deneve, Cam iel Deceuninck, 
Em iel Debruyne, Geo Devriendt, André Bar
bier, Lucien Neyt, Maurice Desmet, Ray Van- 
der W eyde, A im é Broucke. Hr

Rode Duivels ■ Zwaluwen

BIJ DE SELECTIE VAN  
VANDIERENDONCK

Volgend e lfta l werd aangeduid voor de 
wedstrijd  Rode Duivels— Zwaluwen, die Dins
dag a.s. te Gent betw ist w ordt :

Seghers (G an to ise ); Berloo (G antoise) en 
Vanneste (K o r tr ijk  S p o rt ); Debuck (A a ls t), 
Van Pottelberghe (FC  Brugge) en Delmulle 
(G an to ise ); Debruyn (SK  St N ik laas), Van 
Steenlant (SK  St N ik laas), Annicq (FC  Ronse), 
Van Vaerenberge (R C  Gent) en Fr. Chaves 
(G antoise).

Reserven : Carels (FC  B rugge), Crepain (CS 
B rugge), Fenaux (K o r tr ijk ),  Vandierendonck
(AS O ).

W e kunnen uit de sam enstelling van deze 
ploeg gem akkelijk  opmaken hoe ernstig de H e
ren van de nationale selectie hun taak opne
men. Niemand zal immers durven beweren, 
dat Vandierendonck momenteel een vorm  
vertoont die z ijn  aanduiding (ook  al is het 
slechts als reserve) wettigt. Maar ja, nomen 
est omen ! Hr

Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 

MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan, 10 en 

JACQUES DE COCK,
te leper, K orte  Thouroutstraat, 4

Op D INSD AG  13 FEBRU ARI 1951 om 
15 u. in het lokaal «Prins Boudew ijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE

GROTE

Eigendom
MET IINRIJPOORT EN GARAGE

Nieuwpoortsteenweg, 7 (b ij P e tit Paris) 
Oppervlakte 500 m2.

Bestaande uit woonhuis, werkplaats 
en bergplaatsen, annexegebouwen. 

W ater-gas-electriciteit.
Verhuurd m et pacht mits 65.000 fr. 

’s jaars.
ING ESTELD  : 720.000 fr. 

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. (664)

Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

Leopoldlaan, 10, te Oostende

Op D INSDAG 6 FEB RtÏAR I 1951, om 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 

TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 

SCHOON

Handels-

Onze Wielerclubs en de Oöstendse Wielerbaan

1. B lankenberge 13 12 0 1 443 243 24
2. Hermes 11 9 0 2 423 214 18
3. Herseeuw 11 8 1 2 366 285 17
4. RR  Bru;;ge 11 6 1 4 346 256 13
5. Dynamo 11 6 0 5 329 258 12
6. Sparta 11 6 0 5 279 326 12
7. leper 11 4 0 7 243 288 8
8. Olbak 11 2 0 9 254 363 4
9. Izegem 12 1 1 10 293 487 3

10. W ik in g 10 0 1 9 196 450 1
11. Knokke (algemeen fo r fa it )

H e PROV. RESERVEN
1. Blankenberge 9 9 0 0 266 130 18
2. Hermes 9 6 1 229 157 13
3. Olbak 9 4, 2 3 205 186 10
4. RR  Brugge 9 4 1 4 210 190 9
5. leper 9 4 » ■5 210 190 8
6. Sparta 10 4 0 6 180 189 8
7. W ik in g 7 ï 0 6 126 230 2
«S. Izegem 8 1 0 7 155 309 2

Nu gans de sportieve bevolk ing van onze 
stad en randgemeenten zich bekommert om 
de toekom st van onze wielerbaan, hebben we 
onw illekeurig gedacht op de rol w elke de on
langs gestichte ENTENTE DER WIELER
CLUBS h ierbij zou kunnen spelen. Reeds lang 
stuurden we aan op meer samenwerking tus
sen de w ielerclubs uit Oostende en om liggen
de en we verheugden ons toen de stichting 
een fe it was, doch we stellen ons thans de 
vraag, zal de Entente zich uitsluitend bezig
houden met kleine clubzaken, zal de Entente 
zich beperken to t de vaststelling van de 
jaarkalender, zal de Entente zich bepalen tot 
«eigen  keuken» en op belangrijke ogenblikken 
de zaak van de w ielersport in steek laten ?

W e menen dat de Entente op bepaalde 
ogenbikken de plicht kan hebben op te tre
den, waar de w ielersport bedreigd wordt en 
een dezer ogenblikken beleven we thans ! 
Iedereen weet hoe de zaken thans met de 
Oöstendse w ielerbaan staan. Zal er gespeeld 
worden o f  b lijven  de poorten gesloten ? W e 
kunnen onze lezers nu misschien nog niet de
f in it ie f inlichten. Maar het is een fe it  dat, zo 
de wielerbaan niet opent, de w ie lersport een 
le lijk e  klap zal krijgen.. En hser moet de En
tente ten minste iets doen om deze ramp voor 
de w ie lersport én de stad Oostende en om 
liggende te verm ijden.

Daarom menen we dat de Entente alles in 
het werk dient te stellen om, samen met de 
directie, de redding van het w ielerseizoen 1951 
te betrachten. De Entente kan daartoe veel 
b ijdragen, te rw ijl anderszijds dit eendrachtig 
streven, hand in hand met het wielerbaanbe- 
stuur, in de toekom st eveneens resultaat kan 
afwerpen. W e moeten hier niet, puntje bij

paaltje, bepalen wat kan gedaan worden voor 
de wielerbaan. De betrokken middens weten 
best langs waar de zaak dient aangepakt.

Het is dan ook onze overtu ig ing dat hier, 
mits samenwerking, veel kan bereik t worden. 
Zo de «E n ten te » meent dat d it haar zaken 
niet zijn , dan mogen we terecht veronderste l
len, dat ze haar taak niet begrijp t. De Enten
te kan stappen aanwenden, die de wielerbaan 
zullen ten goede komen en waardoor ze met 
één slag de sympathie van alle sportmannen 
voo r haar zal winnen. Hr

Knokke (algem een fo r fa it )  .

VERWACHTINGEN VOOR 
ZONDAG 4 FEBRUARI 1951 

Ie NATIONIALE AFDELING A
ASO —  Vorst BC 1
Eclair —  Lyra  2
D aring —  K o r tr ijk  1
Ontspanning —  Lackbors 2
SCK —  Anciens 13 1
V ilvoo rd e  —  Pinguins 1

PROMOTIE A
Am icale —  Ghent 1
M oeskroen —  O ntw ikkeling 1
D oorn ik  —  VGO 1
Sphynx —  Ronse BC 2
W il ly ’s —  Péruwelz 2
Kangoeroes —  W ilr i jk  1

Ile PROVINCIALE
Izegem  —  Olbak 2
Herseeuw —  leper 1
Dynam o —  Rust Roest 2
Hermes —  Sparta 1
Knokke —  Blankenberge 2

PROMOTIE A DAMES
Ostende BC —  V orst 2
Jong Lede —  K o r tr ijk  2
Lackbors —  Antwerpse , 2

SCHOLIEREN
Dynamo —  VGO 2
Hermes —  ASO 2

BASKET-WEEK END
TE R R E IN  : A lb ert Hall 
ZATERD AG  3 FE B R U AR I 1951 :

Te 17 uur : Ostende BC —  Vorst (D a
mes)

Te  18,15 uur : ASO —  Vorst (res.)
Te  19,30 uur : ASO —  Vorst (Nat. A fd . 

A )
ZONDAG 4 FE B R U AR I 1951 :

Te 9 uur : Hermes —  ASO (Schol.) . 
Te 10 uur : Hermes —  Sparta (res.)
Te 11,15 uur ; Hermes —  Sparta (2e 

P rov .)

Karabij nschieten
2e KATEGORIE 

UITSLAG VAN 26-1-1951
Sas-Slykens A  629 —  ’t Scherpoog A  601
Sas-Slykens : Desopper R. 126; Osstyn R. 

126; Vantyghem  H. 122; Debaedts 130; Decor- 
te L. 125.

’t Scherpoog A  : Dehaene 133; Verdonck 
124; A llard  107; W esterlinck  115; B ovit 122. 

’t Scherpoog B 598 —  Carabiniers 611
’t Scherpoog B : Claessens 121; Roelens 

115; Boyen 123; Biebouw 124; Bero 115.
Carabiniers : P ottiez  127; Rots 115; Saye 

118; Calus 120; Ghaye G. 131.

RANGSCHIKKING
1. Carabiniers 10; 2. Sas Slykens A  8; 3. 

’t Scherpoog A  6; 4. ’t Scherpoog B 4; 5. Sas 
Slykens B 0.

W EKELIJKSE SCHIETING VAN 
T  SCHERPOOG

Valcke 136; Boutelier 134; Biebouw 131; 
Soenen 127; Verdonck 126 A lla rd  125; Beyen 
123; Roelens 123; Bero 120; P rootl20 ; Rom- 
melaere 119; Dehaene 118; Samyn 111.

HET PROGRAMMA
OP 26 M AAR T  :

Openingsmeeting met aankomst van 
Brussel— Oostende voor onafhankelij- 
ken —  Brussel— Oostende voor lie fh eb 
bers en Gent— Oostende voor beginne
lingen.

OP 15 A P R IL  :
W ielerm eeting.

O P 13 M EI :
Grote m eeting met aankomsten van 
Brüssel— Oostende voor beroepsren- 
ners, Brussel— Oostende voor onafhan- 
kelijken, W aregem — Oostende voor 
liefhebbers en K ortr ijk — Oostende voor 
beginnelingen.

Op 24 JUNI, 21 JU LI en 13 AUGUS
TUS : w iclerm eetings. De data 1 Sep
tem ber en 1 Oktober worden in beraad 
gehouden.

Onder deze meetings zou één voo r
behouden zijn  voor de betw isting van 
het kampioenschap van België, van 
achtervolging, snelheid, halve-fond.

Op 9 September zou een w edstrijd  
van stad to t stad worden betw ist tegen 
het uurwerk met aankomst op de w ie 
lerbaan.

DE RONDE VAN VLAANDEREN 
DOOR OOSTENDE

De Ronde van V'laanderen kom t dit jaar te 
rug door Oostende ! W e weten dat verleden 
jaar dhr Rem i Van Belleghem, voorz itter van 
VC De Zeemeeuw, b ij de inrichters heeft aan
gedrongen om de Ronde terug door Oostende 
te laten komen. Het is dan ook wellicht te dan
ken aan zijn  stappen, dat we dit jaar weer dit 
genoegen zullen hebben : De w egw ijzer z ie t er 
in grote trekken als vo lg t uit : Gent, Eeklo, 
Brugge, B lankenberge, Oostende, Torhout, R oe
selare, enz., met aankomst te W etteren. In to 
taal 247 Km. Hr

NOG GEEN BESLISSING 
AANGAANDE DE OOSTENDSE 

W IELERBAAN
Op aandringen van de B W B  werden nieuwe 

onderhandelingen aangekr.oopt over de uitba
ting 1951 van de Oöstendse wielerbaan. Dhr 
Boudolf werd naar Brussel ontboden.

Naar we vernemen is dhr Boudolf niet w il
len ingaan op het voorste l van de BW B en 
heeft hij daarentegen een ander voorste l ge
daan, dat echter getu igt van ruime tegem oet
koming.

Laat ons hopen dat de heren van de BW B 
het compromis van dhr Boudolf zullen te baat 
nemen om eigen flaters te herstellen, aan de 
P rovinc ie  W est-V laanderen deze zom er zijn  
schoonste wielerbaan terug te schenken, de 
Oöstendse wielerbaanbestuurder schadeloos te 
stellen voor het verlies, dat h ij v or ig  jaar op
liep en tenslotte een geding te verm ijden , dat 
ze ze lf  zeker niet zonder kleerscheuren zouden 
verlaten.

N og enkele dagen geduld en dan zullen we 
w ellich t d e fin itie f kunnen schrijven : «D e 
Oöstendse W ielerbaan zal in 1951 weer voor 
spektakel zorgen ! »  Hr

Gold Star ongelukkig
De gestern den hebben te Den Haan twee 

punten zien verzw inden die ze ruimschoots 
verdienden. Inderdaad, ditm aal was er weer de 
grootste onkans mee gemoeid.

Den Haan kwam aan een gelukdoeltje, toen 
Bourgognie een shot van Schotte lie t ontsprin 
gen, waardoor het leder van richting veran
derde en over het hoofd van de bezoekende 
doelwachter binnenvloog. Een fla ter van be
lang. Gold Star lie t zich nochtans niet on t
moedigen en trok ten aanval. Meerdere keren 
had de lokale verdediging geluk, toen schoten 
op hun doelhout te p letter vlogen maar aan 
de 34e minuut zorgde Dierendonck met een 
prachtschot voor de gelijkm aker, op vrijschop 
30 meter van het doel. Dan schiet Deschryver 
op de lat, te rw ijl D’Everlange een enige kans 
verk ijk t door van d ichtbij over te schieten.

Na de rust zijn  de lokalen eerst ten aan
val, maar op reactie langs Deschryver wordt 
deze fou tie f aangevallen in het strafschopge
bied. Toch komt het leder in het net terecht, 
maar de referee heeft reeds ge flo ten  en... geeft 
daarbij nog vrijschop B U ITE N  de backlijn. 
Iedereen denkt dat de partij met een ge lijk  
spel zal eindigen, doch Naert is zo gelukkig 
even vóór het einde een nieuwe fla te r van de 
bezoekende verdediging te kunnen uitbaten 
om zijn  p loeg een volstrekt gevle ide zege te 
bezorgen.

Buiten de paar kostelijke fla ters  van de v er
dediging mag Gold Star op een goede w ed
s trijd  terugblikken. Met ietwat meeval moes
ten beide punten naar M iddelkerke zijn  mee- 
gekomen,

Volgende p loeg deed de verplaatsing :
Bourgognie* Boutte en S im oen; Depoorter, 

L. Dewulf en B ertheloot; Deschryver, D ieren
donck, D ’Everlanghe, Dewulf, M. M ortier.

GERNAEY MIDVOOR !
Inderdaad, Gernaey werd gèsoliciteerd als 

m idvoor maar dan... door de p loeg van Finan- 
cia, welke een wedstrijd  moet spelen en die de 
diensten van Pol best kan gebruiken. Gezien 
Pol als m idvoor m inst last zal hebben van 
zijn  vingerkwetsuur (D insdag 11. g ing de v in 
ger uit de plaaster) heeft de sym pathieke Gis- 
telnaar aanvaard. Naar verlu idt zou ASO op 
haàr beurt toestem m ing verlenen, zodat .we 
voor de w edstrijd  tegen St N iklaas weer Van- 
denbouhede tussen de palen zouden treffen .

EN

Opbrengsthuis
MET WERKPLAATS

Eduard de Cuyperstraat, 14 
Oppervlakte 199 m2 

W ater-gas-electriciteit.
GEHEEL H ET GELIJKVLOERS KOMT 

VR IJ  OP 1 A P R IL  1951.
Ie  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 to t 4 u. ’s namiddags.
ING ESTELD  : 340.000 Fr. 

A lle  nadere inlichtingen ter studie.
(655)

Studie van de Notaris 
J. GHYOOT,  

te Oostende, St. Petersburgstr. 47, 
(tel. 715.88)
TOESLAG;

Op W OENSDAG 14 FEBRUARI 1951, te 
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.
O NM ID D ELLIJK  BESCHIKBAAR.
Z ichtbaar: iedere Dinsdag en Donder

dag van 14 tot 16 uur.
INGESTELD: 190.000 fr.

GEMEENTE STENE

EEN BLOK

Bouwgrond
VERDEELD IN ZEVEN LOTEN,

gelegen hoek der PAU L MICHIELSLAAN 
en PR IN C E  ROSE LA A N  (eertijds Lange
straat), respectievelijk  grot 202,23 m2, 
157,80 m2, 291,12 m2, 120 m2, 104 m2, 91,45 
m2 en 97,P2 m2.

RESPECTIEVELIJK  INGESTELD:
15.000 fr.; 13.500 fr.; 21.000 fr.; 16.500 

fr.; 10.000 fr.; 9.500 fr. en 8000 fr. 
RECH T VAN SAMENVOEGING.
P lan  en nadere inlichtingen ten kan

tore van voornoemde notaris. (665)

WIE WIL WAT ?
—  FO TO G RAFIE  : jon g  fotograaf, be

kwaam,, zoekt betrekking te Oostende of om
geving b ij gevestigd  fo tograa f als laborant of 
retoucheur. Schrijven bureel blad E.A. 741.
—  Nieuwgebouwd HUIS TE  KOOP, Groenen
dijk, 94. Voorwaarden te bekomen : Leffinge
straat, 152. (661) 

—  TE  KO O P : Schrijfm achine. In zeer goe
de staat. Zich wenden Noordzeeboekhandel, 
Vin Jictivelaan, 22, Oostende. (653)

VISSERS EN HANDELAARS!

TE  HUUR : 2 pakhuizert 
Rederijkaai « In  de Kurken Zak». 
Zich wenden: Zuidstr., 4. . (663)

OOSTENDE ZEEBRUGGE
CAMEO

Kamiel DE COSTER 
won de Wisselbeker "Nestor”

(V O R IG E  W EE K  U ITG ESTELD  W EGENS 
PLAATSG E B R E K )

De laatste avond van die memorabele Chal
lenge Nestor 1951 is weer een van die avon
den geweest, die men in de Central n iet vlug 
zal vergeten. Dat Nestor Verstraete naast ca
fébaas, hotelhouder, ook sportman en kunst
beschermer is, dat w isten zeker de meesten 
van de honderd toeschouv/ers, die voor de f i 
nale waren opgekomen. Doch dat hij nu ook 
de beenhouwersstiel had aangepakt... o f  va r
kens was gaan kweken, neen, dat was nu een 
echte verrassing !

W anneer we in de b iljartzaa l binnenkwa
men, wisten we w erkelijk  n iet waar we het 
hadden. Zoals in die m agazijnen waar de ta 
bak naast de zeep, de nagels naast de groen
ten, de «deux pièces» naast de aardappelen 
liggen, zo ook lagen daar op de groene ta fels 
tussen de prachtige W isselbeker, de kristallen 
asbak en andere dingen, zeven prachtige hes
pen, zodat allen die de zaal binnenkwamen, 
bijna een appelflauwte kregen en eens rond 
keken om te zien o f  ze n iet terlu iks een 
«sch elle » konden afscheren. Men verte lt nu 
dat die truc met die hespen, Nestor een aar
dige stuiver heeft opgebracht, daar een blik 
op die lie fta llig e  hespen de mannen reeds 
dorst deed krijgen, maar anderen zullen voor- 
t^an in Nestor een groot diplom aat zien (een 
van «de  Grote V ie r » ),  want met die hespen 
heeft h ij bewezen ook aan de vrouwtjes te 
denken en deze van hun kant zullen in ’t v er
vo lg  tevreden en gerust thuiszitten, steeds 
denkend : « Ik  heb wel een koekebrood van 
een ven tje  hé, h ij speelt nu de zie l uit zijn  
l i j f  voor een hesp voor m ij ! »

KAM IEL MOEST ER ALLES U IT  
HALEN

Maar komen we terug to t de b ilja rtta fe ls  
waar Kam iel De Coster eerst hard moest s tr ij
den oin z ijn  vriend L ievin  onder de knie te 
houden eu later in de fina le  z ijn  ta lrijk e  
supporters water en bloed lie t zweten.

Costerke speelde niet al te best. H ij was ze
nuwachtig, trok aan een u itgedoofde sigaret 
en de supporters keken even naar elkander 
om te zeggen... «W a t gebeurt er met K am ie l? » 
T e rw ijl z ijn  tegenstrever Vandevelde maar 
steeds verder uitliep, m iste Coster gem akke
lijk e  stoten, lukte er dan weer enkele m oei
lijke, doch verder kwam h ij niet. W anneer

Kam iel de aanwezigen echter genoeg had 
doen zweten, kwam dan e inde lijk  toch de ken
tering  en het was gebakken. Kam iel won in 
extrem is de manche.

Hoe het Hôtel Central toen niet is ingestort 
onder het dreunend applaus en geroep van 
zijn  supporters, is nu nog een raadsel. W elk  
cement mag die Nestor in de tijd  wel hebben 
gebruikt ?

Zo heeft De Coster dan toch de hand gelegd 
op die prachtige challenge. Misschien zal hij 
wel een ogenb lik je  gewatertand hebben naar 
die hespen, maar binnen enkele maanden zijn  
die hespen reeds lang vergeten, Kam iel. Maar 
uw prachtige wisselbeker zal er nog staan !

Zo heeft Kam iel De Coster in twee dagen, 
twee schitterende uitslagen behaald. Derde in 
het Kampioenschap van België, eerste voor 
de Challenge Nestor.

Het past echter ook hulde te brengen aan 
L ievin  Catrysse, die b ijna de eer had de w is
selbeker naar zijn  sportw inkel in de W itte  
Nonnenstraat mee te nemen. L ievin  m ist nog, 
zoals dhr B illie t het zegde, oefen ing en w ils 
kracht. M its doorzetten kan L iev in  er toch 
komen. De derde plaats en de hesp waren 
dubbel en dik verdiend !

Voor de prijsu itdeling werd nog het woord 
gevoerd door dhr Maldegem en dhr B illiet, de 
grote  bezieler van de organisatie. En tot slot 
geven we hier de einduitslagen :
K. De Coster (Central Oostende

250 30 8,33 33 w int van
L. Catrysse (id .)

245 30 8,16 38 
H. Vandevelde (Union Gent)

* 190 37 5,13 64 w int van 
L. Catrysse (Central Oostende)

245 37 6,62

CliNE TOUR HOTEL DU PORT
„  . Woensdag 7-2-1951 te 20 u. «TREK HET 

2 tot 8-1. «P R IM A  DONA», met Zarah y  n j e t  a a n », Stan Laurel, Oliv. Hardy. 
Leander, Hans Stuewe. K ind  toegelaten.

FORUM ---------------------------------— ------ -
«L A  GRANDE BAG ARRE», Robert M it- 

chum, Jane Greer.
RIALTO

«DE KRO EG  DER ZONDE», Shelley 
Winters, Mc Donald Carey. K T .

CORSO . _
«JO H N N Y H O LID AY », Hoagy Carmi- NELLE», P ierre Larquey, Mich. Presle.

BLANKENBERGE
CASINO

Vrijdag tot Zondag : I. «LA  MATER

FINALE
Kam iel De Coster (C en tra l)

259 33 7,57 
H. Vandevelde (U n ion  Gent) 

173 33 5,24

51

38 w in t van

29

EINDRANGSCHIKKING
1. K. De Coster (Ac. Central Oostende)
2. Vandevelde H. (Union Gent)
3. Catrysse L. (Ac. Central Oostende)
4. Christiaens D. (L e lie  Gent)
5. Beernaerts G. (B lankenberge)
6. Demelle P . (U n ion  Gent)

chael, Stanley Clements. K T .
RIO

«L IEFD E  ONDER DE M ONSTERS». De 
beroemde monsters van Barnum. Alleen 
voor volwassenen.

ROXY
«H E T  SCH ATTEN E ILAN D », Bobby 

Driscol, Robert Newton. K T .
PALACE

«SOUVENIRS PERDUS», Suzy Delair, 
Edwige Feuillère, P ierre Brasseur.

NOVA
«M AC B ETH », Orson Welles, Jeannette 

Nolan, Roddy Mc Donald. KNT.

Middelkerke

II. «L A  M AIN  DU MYSTERE». 

COLISEE
I. «T O K IO  JOE», Humphr. Bogard. Knt.
II. «DE AVO NTURIERS VAN DE WOE

STIJN », E. Rains, Rand. Scott. KT.

PALLADIUM
ZEEROVER», Technic. JudyI. «DE 

Garland.
II. «V IV A  V IL L A » Wallace Beery.

HEIST

PALACE
Van 2 tot 8 Febr. Vrij-, Zater- en Zon

dag: I. «AN G STVO LLE  NACH T», Valerie 
Hobson.

II. «D IE  G EVAARLIJKE  LEEFTIJD », 
Myrna Loy, R ichard Greene.

Maan- en Dinsdag : I. «L A  P ISTE  DAN
GEREUSE».

II. «DE HAVEN DER VERLOREN 
MEISJES».

CORSO
Van 2 tot 5 Febr.: «O P  SCHOK M ET 

D RIE», P ierre Louis, M arie Riquerme.
II. «D E  TE R U G KO M ST VAN  DE 

HELD», Patsy Kelly, Roscoe Karns. Knt.

N IEUW PO O R T
CENTURY

2-3-4 Febr.: «D E  K AM PIO E N », K irk  
Douglas en M arilyn  Maxwell.

5-7 Febr.: « IK  BEN EEN VO O RT
VLU CH TIG E», T revor Howard.

NOVA
«LA  M A R IE  DU P O R T »

AB

2-3-3 FeBr.
Jean Gabin.

5-6 Febr.: «LE  SORCIER DU 
George Rollin, Jandeline.

C IEL»,

MODERNE
Van V rijdag tot Donderdag: «TRADER 

H O RN», met Harry Carey Sr., Edwina 
Booth, K T .

PALACE
I. «G A A T  ELDERS SLAPEN», Cary 

G rant en Ann Sheridan. KT.
II. «O P  DE HOEKEN DER STRATEN», 

Joseph Crehan, M arcia Mae Jones, John 
Treul. K ind, streng verb.

Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK 

VAN BRUGGE
Bentein Louis, landbouwer te Zand

voorde; veroorzaken van verkeersongeval, 
3 mnd. gevangenisstraf en 1000 fr. boete.

Charlier Charles, matroos te Zeebrugge 
smaad en slagen: 1700 fr. boete.

Vincke Johannes, werkman te Zeebr., 
dronkenschap en smaad aan de politie: 
2000 fr. boete.

CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN VEURNE

Derache Albert, kellner te Middelk.: 
slagen aan Charles Vanaudenhove en 
aan de politiecommissaris van Middelk,: 
2 mhd. en 15 d. en 1170 fr. vw.

Aspers Alfons uit Mechelen; verduis
tering van rijw ielen te Do Panne en te 
M iddelkerke: 4 mnd. en 520 fr.


