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H e t

In  visserij middens groeit de mis
tevredenheid n iet alleen om dat de 
kosten van reparaties zo hoog op
lopen en allerlei visserijbenodigd- 
heden onheilspelend verhogen,

EEN MISSTAND
Voor ons te lt alleen de taa l der 

cijfers. Deze z ijn  kenschetsend en 
tonen daarenboven in het Noors—  
Nederlands verdrag aan dat, waar

maar omdat onze invoer u it Dene- men steeds preekt voor bevordering 
marken en thans vooral uit Neder- Van de Benelux-gedachte en ons 
land bevoordeeld wordt. aanspoort onze aankopen in  Dene-

Inderdaad op de maandelijkse marken te verm inderen om vis uit 
vergaderingen van het comité van Nederland te betrekken, hetzelfde 
de invoer, wordt steeds getracht niet kan gezegd van Nederland ten 
het invoerkwantum uit Nederland opzichte van België, 
grotelijks te bevoordelen ten op- België heeft op visserij gebied niet 
zichte van de andere landen. het m inste belang bij invoer uit

Als we echter een k ijk je geven op Nederland, m aar heeft er alle be
de Nederlandse en Belgiscne stati- lan& blJ zoveel m ogelijk  visserijpro- 
stieken van in- en uitvoer dan stel- ducten in Frankrijk  te kopen in 
len we vast dat voor het iaar 1950. P laats van in Nederland.
Nederland naar België uitvoerde- Zodoende zou de uitvoer van Bel-

2.919.000 kgr verse haring tegen gische vis naar Frankrijk  in een
1.437.000 kgr in 1949. Jaar tijd  ook kunnen verdubbeld 

11.189.551 kgr gezouten haring t»5- worden, wat vooral onze midden-
gen 8.544.000 kgr in 1949, sla§ ' en kustvisserij zou ten goede

1.070.000 kgr verse vis tegen komen.
697.000 kgr in 1949. Het Saat zelfs zo ver, dat het ons 

t , ,  , • in de w inter nog n iet toegelaten 
nnn J L f 5 i o 7 o SCOnSerVen t6g6n wordt een 500.000 kgr sprot naar

Nederland uit te voeren. En dan51.000 kgr in 1949.
324.571 kgr ongepelde garnaal te

gen 275.000 kgr in 1949.
96.953 kgr gepelde garnaal tegen

101.000 kgr in 1949.

11.925.798 kgr mosselen tegen
18.411.000 kgr in 1949.

Deze laatste verm indering is u it

spreekt men van Nederlandse zijde 
van stugge invoerregeling.

Wat^ zou er geworden van onze 
visserij moesten we niet een klein 
beetje de Nederlandse invoer van 
vis en garnaal regelen?

W at zou er geworden van de Ne-

' H i e u w

V I S S E R

sluitend te w ijten aan de ziekte der derlandse visserij, moesten we ons
Nederlandse mosselen. houden aan een streng doorgedre-

Andere verse schaaidieren: 35.361 ven reciprociteit?
kgr tegen 37.000 kgr in 1949. Oes- W ij hebben gemeend deze cijfers
ters: 1.170.850 kgr tegen 1.157.000 voor ogen te moeten leggen aan
kgr in 1949 ’t zij drie maal meer diegenen, die menen dat in de ver-
dan vóór 1940. w ezen lijk ing van Benelux, alles van

K reeften : 159.167 kgr tegen één kant m oet komen en blind te
135.000 kgr in 1949 voor een waarde blijven voor de halsstarrigheid van
van 19.000.000 frank.

Andere weekdieren: 366.981 kgr 
in 1950 tegen 319.000 kgr in  1949.

W aar onze totale invoer uit aile 
landen aan vis en schaaldieien, 
60.616.631 kgr bedroeg voor een 
waarde van 807.223.543 fr., nam Ne
derland: daarvan voor zijn  aandeel 
31.223.081 kgr voor een waarde van 
213.562.676 fr.

Van België werd: naar Nederland 
uitgevoerd:

308.580 kgr visconserven.
102.000 kgr visa fva l door de Ne

derlandse vismeelfabrieken hier op
gekocht.

De Netmazen door een wet 
van kracht

Het Belgisch Staatsblad van 
27 April m aakt de wet van 27 M aart 
1951 bekend, tot goedkeuring van 
de Internationale Conventie voor 
ide regeling der m aasw ijdte van vis
netten en van de m inimummaten 
van vis op 5 April 1946 te Londen 
ondertekend.

Het artikel luidt:
Enig artikel. Het In ternationaal 

Verdrag betreffende de regeling 
van de w ijd te der mazen van vis
netten en van de m inimum-lengte 
der vissen, alsmede de bijlagen, on
dertekend de 5 April 1946, te Lon
den. zullen volkomen uitwerking 
hebben.

Kondigen deze af, bevelen dat zij 
’s Lands zegel bekleed en. door het 
Belgisch Staatsblad bekendge
maakt worde.

Gegeven te Brussel, 27-4-1951.

de andere.
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De Hollandse haringvloot vaart uit ~
De u itvaart van, de Hollandse ha- Schotse netten mee naar zee zul- 

ringvloot is vastgesteld op 22 Mei. len nemen, waar vorig jaar er 80 
Meer dan de h e lft m ag die dag meegenomen werden.

uitvaren. De rest slechts op 29 Mei.
De regeling is zo, dat de haring

schepen de eerste m aal slechts 70

De K oopvaard ij 
en on ze  jeugd

Op 27 A pril g ing in de lokalen De BZ.B. zet thans een groot-
van de Belgische Zeevaartbond te scheepse propaganda op touw in de
Brussel een persconferentie door, Belgische scholen. Bij de beroeps-
t i ’ dens dewelke de nadruk gelegd keuze zal dit voor velen een wel-
werd op het probleem van de aan- kome hulp zijn.
werving van geschoolde werkkrach- H ierbij werd ook de steun ge-
ten voor de koopvaardijvloot. vraagd  van de pers door het geven

Alhoewel de Belgische -Handels- van reportages. Tenslotte werd nog
vloot slechts 7 t.h. u itm aakt van gewezen op de: kadettensecties van
de wereldtonnage, mag aangestipt de Zeevaartbond, die te w ein ig ge-
dat grote vorderingen gem aakt kend zijn  d o o r 'het publiek. Ze be-
werden. Vooral de kw aliteit van staan te Brussel en te Luik en zul-
onze schepen is zeer goed en de len heringericht worden te Oost-
bemanningen zijn  de vreemde ende en te  Antwërpen. O ver enkele
waard. D it bewezen ze gedurende weken wordt het m/s «R obert Des-
de laatste wereldoorlog, die 800 of- guin» in dienst gesteld als motor-
ficieren en manschappen zag sneu- vedette voor de kadettensecties
velen. van Brussel.

W aar de vloot heel w at arbeids
m ogelijkheid verschaft, d ient vast
gesteld dat het aanbod van werk
krachten heel wat ten achter 
b lijft. H ier va lt sp ijtig  genoeg aan 
te stippen, dat het interesse bij de 
jeugd klein te noemen is. Toch zou 
het bij velen volstaan ide m ogelijk-

TOEKOMSTMOGEL IJK HEDEN 
VOOR VLAAMSE JONGENS
Bij dit alles dient aangestipt, dat 

vooral de jeugd uit onze gewesten 
tot het zeemansberoep dient ge
bracht.. W aar het ontbreken van 
een grotere industriële bedrijv ig

heden te kennen om de belangstel. V9°K. e.en zware beroepskeuze stelt, 
ling te wekken. De vooruitgang der ligt ¥ Ie r  voor hen eer* brede weg. . . . _ _ °  TVn 4- #4/-» Trtf r>A(T trvrt
techniek en de vergedreven moder
nisatie onzer schepen eisen een ste
v ig  onderwijs, naast de m annelijke 
hoedanigheden die het zeemansbe
roep vergt. D it onderricht wordt ge
geven aan de Zeevaartscholen te 
Oostende en te Antwerpen.

H et Vervoer van Vis 
n a a r  Engeland

Men schrijft ons: o f slechte w il betonen.
«Dat het ons, vishandel aan de Vorige week werd eens temeer

kust, niet voor de wind gaat, is ge- een ganse lading terug gezonden
makkelijk te begrijpen. omdat men te laat was. Vishande-

Reeds vroeger werd geklaagd dat laars moeten rekening houden met
het vreemd fruit, dat langs h ier onverwachte bestellingen, met laat-
komt, voorrang kreeg en de vis, tijd ige verkoop van bepaalde vaar-
door vishandelaars naar Engeland tuigen, enz...
verzonden, met w ein ig goede w il In  de adm inistratie heeft men al-
soms geweigerd wordt voor laattij- leen rekening te houden m et het 
digheid.

Dat de ambtenaars zich graag 
houden aan reglementen, nemen 
we aan. M aar er zijn  twee m anie
ren om die toe te passen. Goede

fe it dat... op het einde van de 
maand de gage daar toch is, al 
heeft men weinig o f veel gepre
steerd. Een handelaar kan dat niet 
zeggen».

open. Dat de zeevaart to t nog toe 
oveïwegend Franssprekend was is 
klaar. H ierin kan echter slechts 
verandering komen door de V laam 
se jongens zelf. Als over afzienbare 
tijd  iqte scholen hun Vlaam stalige 
klassen in het beroep zullen uren- 
gen, lig t het voor de hand dat dan 
ook de Vlaamse jongens er zich be
ter zullen thuisvoeien.

In  vele takken van het bedrijf 
heerst krisis en nood aan werk. De 
koopvaardij verlangt n iet meer dan 
jongeren op te kunnen nemen en 
hen de kans te bieden de stappen 
van hun roem rijke voorgangers te 
drukken. W e hopen dan ook dat de 
te voeren propaganda vruchten zal 
afwerpen.

Het is het Bedrijfschap die dit 
alles regelt. Het spreekt vanzelf, 
ïlat hiermede grote feestelijkheden 
zullen gepaard gaan.

Ook ten onzent werd elk jaar 
aangedrongen op vaststelling van 
een datum voor het uitvaren en 
op een regeling van de aanvoer. 
van haring.

Maar de onwil van één rederij 
heeft zulks steeds belet.

Een Bedrijfsraad zou in voege 
moeten treden. Het in  werking stel
len er van wordt gesaboteerd. 
Waarom?

Veel nuttig werk zou kunnen ver
rich t worden, moest ook in België 
een Bedrijfschap bestaan en ' de 
vrijheid  beperken.

Het plafond voor afhouding ten 
voordele van de R*M*Z+ verhoogd

De kabinetsraad van de voor
gaande week heeft zijn  goedkeu
ring verleend een aantal sociale 
ontwerpen waarbij het plafond 
voor de Maatschappelijke Zeker
heid wordt verhoogd tot 5000 fr.

D it p lafond dat 3000 fr. bedroeg 
in 1944 werd op 4000 fr. gebracht 
in 1945 en zal dus op 5000 fr. wor
den vastgesteld met ingang van 
1 Mei 1951. I *

De maximum afhoudingen zullen 
zowel voor arbeiders als voor be
dienden 400 fr. per maand bedra
gen indien deze werknemers 5000 
fr. verdienen.

Het dagplafond zal b ijgevolg van 
160 fr. op 200 fr. gebracht worden 
(voor de gewone arbeiders).

BRIEF VAN EEN LEZER

L e e r r i j k e  le s s e n  o v e r  v i s b e r e i d i n g
Van een der leerlingen, die de jauwkoppen. Als voorgerecht had- 

lessen van J. Terrien bijwoonden, den we een eenvoudige, m aar zeer 
kregen we volgend schri;ven:

St-Amandsberg, 20-4-1951

smakelijke schotel gem aakt m et

^ beetje tom aat en peterselie. De 
De 14de dezer hadden w ij de ge- aardappeipuree m et stukjes overge- 

legenheid zeer leerzame lessen over bleven vis in een goecie saus opge- 
vis in een van onze schoollokalen djencj was uitstekend. De ge- 
te mogen bij wonen. Dhr Julien 1er- braden VjS met chapelure bereid, 
ryn, een zeer bekwame meester m alsook de f i j ne b0nen m et de over
zijn  soort, ga f ons, m et de proauK- get>ieven aardappelpuree heeft ons 
ten van de firm a ’s «P roba» en «G lo- anemaai meer dan voldaan. Na het 
bus» zeer nuttige wenken ten op
zichte van visbereiding. sm akelijk eetm aal waren we allen 

Een hele menu, uitsluitend met zeer yo^aan , Waar we ons zeker 
vis, bereidden w ij klaar onder net nie .̂ Ran vej-w ^htten , Ons prak- 
oog van onze leraar. De soep was besluit is: dat vis geenszins 
uitmuntend: juist op dezeltde w ijze mqe(; onderdoen voor vlees, het is 
klaar gemaakt alsdat we zouden even smakelijk en heeft evenveel 
vlees gebruiken, maar m  de plaats waarcje j  Tollenaere 
waren het proper gekuiste kabel-

Vraaggesprek over de Visserij
OVER RADIO KORTRIJK

De uitvoer'naar 
Frankrijk voor 
volgende week

We vernemen zoeven uit offic ië le 
bron, dat de uitvoer van vis naar 
Frankrijk  van a f 10 Mei zal kunnen 
plaats hebben.

Het Gedenkteken aan de Zeelieden te Oostende
Wij lezen in «Voor A llen »:

Er is geen land o f plaats ter w e
reld waar op honderd, v i j f  goede 
gedenktekens opgericht worden.

Wat noemen wij goede gedenkte
kens? Het lig t niet in onze bedoe
ling via lange literatuur —  door de
welke het toch nog n iet m ogelijk

kunstenaars daarin hun groot aan- Verantwoordelijken, g ij die de 
deel; m aar zij die gekozen hebben, schuld draagt dat dit ontwerp tot 
waren de stichters. stand zal komen, m oogt ervan over- 

W at dan m et het monument aan tuigd zijn  (w an t de wansmaak der 
de zeelui? massa staat idaar borg voor) : Uw  

Z ij die kozen o f aangesteld w éï- treurig inzicht zal bij de man van 
den, toonden er geen sikkepit ver- de straat inslaan, geen vloek uit
stand van te hebben. Het bewijs lokken, geen verontwaardiging 

is duidelijk om liind n reres  W e  is er ' ZiJ hebben gegrepen naar me- m aar ook geen kreet van enthou- 
bakend —  een zo complex be-fin  d iocrite it- naar hetgeen verbeelding siaste verbazing. G ij noemt het een
vast te leggen Een X a r  voorbeel volslaSen m ist- gegrepen naar ge- succes, w ij noemen het een misluk- paar voorbeel- brek aan gellj kheid om dat zij ze lf k ing want nooit o f nooit zal het

n iet degelijk  zijn, verbeelding mis- iets worden.
sen... I Z ij die u nu volgen, krijgen  met

Het monument...? Er werd verge- de tijd  ongeluk: zij .die een arti- 
ten, dat een horizon de schaal be- stleke ramp w illen  verm ijden, zijn 
paa lt; het kon n iet ongelukkiger de erfgenam en van die elite, ’t zij 

ment"aan het SmTz-kanaal^ h p t^ rn f dan de voet û ist op horiz°n-hoog- burgerlijke o f kerkelijke personen 
van Verhaeren te K 5  aan te Vast te stellen ' Er werd ver^ -  door wIer im Puls- de Egyptische 
de Schelde, een paar triom fbogen ten ’ . dat kransen vervaardigd zijn  tempels, het Parthenon, de Cathe-

den zullen volstaan om ons stand
punt te verklaren.

De klaagmuur te Genève is een 
schitterend monument, de Karel- 
brug te P raag  met haar barokke 
opvatting en beelden, het monu-

V orige  V rijdagnam iddag rond 13,30 
uur stond de heer V. Seghers, reder en 
beheerder van het Verbond der B e lg i
sche Zeevisserij, over Radio K ortr ijk  
een vraaggesprek toe om trent onze v is
serij.

D it vraaggesprek geven we aan onze 
lezers ten beste, daar het u iterst nuttig 
en leerzaam  moet geweest zijn  voo r al 
de toehoorders van het binnenland.

Geachte lu isteraars,
Deze week richten w ij onze m icro 

naar het N oordelijkste uiteinde van on
ze provincie : naar de Noordzee. W ie  
aan de kust kom t zie t dagelijks de v is 
sersvaartuigen in- en uit de havens va
ren. we weten wel dat die vaartuigen 
zorgen dat w ij elke V rijd ag  een lekkere 
portie  vis op onze ta fe l krijgen , maar 
daarbuiten is onze kennis over vis en 
v isserij zeer beperkt. De zeevisserij is 
nochtans een nationaal b ed r ijf  dat 
eeuwen oud is. Daarom hebben w ij voor 
vandaag de heer V ic to r Seghers uit 
Oostende, reder en vertegenw oord iger 
van het Verbond der Belgische Zeevis
serij uitgenodigd om aan onze w eetg ie
righeid  en die van onze luisteraars te 
voldoen  en ons wat meer te vertellen  
over de zee, de vissers en voora l over 
de goede gaven der zee, ouder vorm  
van lekkere en voedzam e vis.

W anneer een buitenstaander aan de

pen de visvangst langs de kust u it
oefenen. E lké categorie vaartuigen be
zit b ijg evo lg  z ijn  eigen actiegebied, 
naargelang het seizoen.

De reizen duren dan natuu rlijk  
naar verhouding met de afstand  
naar de visgronden?

De kleinste vaartuigen b lijven  ten 
hoogste v ier en tw in tig  uur in zee, een 
reis naar het Kanaal duurt 12 à 14 da
gen ; gaat het naar-de W itte  Rank,-dan 
kan de reis van 1’2 tot 16 dagen duren.
Een N o o r dzeereis duurt een veertiental 
dagen te rw ijl een reis naar IJsland to t 
drie weken duurt. H ierin  is natuurlijk 
begrepen de duur der overtocht en het 
aantal dagen dat men de visserij u it
oefent. Hoe groter de vaartuigen en 
hoe verder de reis, hoe meer vis men 
moet meebrengen om een voldoende op
brengst te maken en hoe langer de v is 
serij duurt. V oor een -reis op IJsland 
zijn  b ijgevo lg  grote en krachtige sche
pen nodig die bovendien moeten kun
nen weerstand bieden |aan de zware 
stormen, die in d it gebied heersen. De
ze schepen hebben natuurlijk  een grote ken en Nederland 
bemanning nodig.

Maar kan de vis dan zolang vers 
blijven?

Zeker. V is welke aan boord van een 
vaartu ig bewaard wordt, b l i j ft  geduren
de lange tijd  in verse toestand. Onmid-

D it is ge-nszins het geval. Er moet 
natuurlijk  rekening gehouden worden 
met de kosten van de vishandel, maar 
sinds 1947 kent het redersbedrijf een 
crisis zonder voorgaande en hebben we 
geen vaste noch lonende prijzen  ge
kend, zodat de v isserii met on tzagge lij
ke schulden belast is. De v isserij is een 
kansspel. Men moet zijn  vaartu ig u itre
den met kostelijk  materiaal, waarvan 
de p rijs  vierm aal zo hoog is als voor 
de oorlog, te rw ijl men pas als het 
schip terug binnen is weet hoeveel de 
reis opgebracht heéft en dan bekomt 
men prijzen  voor de vis die amper 
tweemaal zo hoog zijn  als de vooroor
logse prijs.

Bestaan er dan geen vaste ver
koopprijzen voor vis?

Neen. De vis wordt verkocht in de 
openbare visafslag. De prijs  welke de 
visser b ijg evo lg  ontvangt voor zijn  
waar, hangt a f van de aangevoerde 
hoeveelheid in de vism ijnen  der kust 
en van de ingevoerde vis uit Denemar-

Bijgevolg moeten de reders reke
ning houden met twee factoren : 
de eigen vangst en de invoer van 
vis uit andere landen?

Inderdaad. W e  zijn  verplicht, door 
het lage v isverbru ik  en het gebrek aan 
u itvoerm ogetijkheden, de aanvoer zo-

kust komt, stelt h ij met verw ondering dellijk  nadat het net opgehaald is,
vast welke bedrijv igehd i er dagelijks wordt de vis gesorteerd, van de inge-
om en voor het v is je  heerst. Onbekend wanden ontdaan, gewassen en, r ijk e lijk  vee l m ogelijk  te beperken. Maar dit is
maakt onbemind en we stellen met voorzien  van ijs, in speciale bergplaat- niet alleen voldoende. Hoewel de jaar-
sp ijt vast dat ons land het laagste vis- sen ondergebracht. De vis welke in on- lijkse invoer van vis sinds 1948 sterk
verbru ik ter wereld  kent, daarom is ze vism ijnen  aangebràcht w ordt is al- verm inderd is, kan onze nationale n ij-
het m ij dubbel aangenaam vandaag iets tijd  van goede kwaliteit. M inderwaar- verheid de vreemde vis best missen,
te kunnen vertellen  over ons nationaal d ise v is wordt onm iddellijk  afgekeurd daar w ij ze lf  voldoende vis kunnen
b ed rijf en uw ta lrijk e  vragen, te mogen door de speciale keurdiensten in elke aanvoeren en de invoer oorzaak is van
beantwoorden. v ism ijn .

Volgens U, M ijnheer Seghers, Hoeveel vissers varen mede op 
wordt er in ons land niet genoeg eeh v issersvaartu ig?

uit bloemen, bladeren, takken, en draal van Chartres, de toren van 
dat het onzin is er een trachten te Damme, de dorpplaat te Zoutleeuw

h k ™  ?nHd e <<B0Urge0iS de Ca- nuuwen. jüt wem  
S f i « .  nagenoeS alle m i" bootsankers niet

te Rome, de eenvoudige —  niet de

Ä ?  f -  ^ 0 r o!.®LB,rf;ta5ne^de bestendigen door ze uit steen te enz. enz. ontstaan zijn.
houwen. Er werd vergeten, dat na- 

!!ia^ „ ^ l raafplaatsen z ljn . g0.ede buten zijn, m aar nabootsing. Er de geschiedenis een glansbladzijde

En omdat g ij dat h iet beseft 
eens meer attri- durft gij geen daad stellen die aan

voorbeelden van wat een sedenkte J  * ƒ  . xiduouismg. ur ae gescnieaenis 
ken kan o f  w e rd  Xe r ? e te n  dat tw ee poppen -  zou toevoegen.ken kan o f dient te zijn  in haar 
toegedeelde ro l en betekenis. En 
wat dan met Phidias, M ichel An
gelo en andere?

Op practisch geen uitzonderin
gen na zijn alle 1914-18 gedenkte
kens archi-slecht. A lbert’s gedenk

m ag ik dat matrozen noemen —  De inrichters hebben gemeld dat 
van hetzelfde karakter, al trach t het voldoende was drie m illioen bij- 
de uitdrukking zinneloos anders te  eeh te rapen om een subliem, beeld
zijn, romantisch gemeenvleiend, 
beide ongeveer viér m eter hoog, op 
een voetstuk de ene van een meter,

Jlit de grond te stampen. Kunst 
wordt n ie t gekocht o f verhan
deld. Kunst wordt geboren. De be
stendiging ervan kost zeker geld. 
M aar de m ateriële kosten dienen 
steeds ondergeschikt te ziin  aan de 
ideë. H ier is ,h e t  'uist, andersom;

stabiel evenwicht '  aifn ‘" s ï a V " ™  ken b lijft ‘ Er werd vergeten w at al- de idee is nul. de kosten z ijn  d rie 
beelden met a lle  i f it r t rn t t r L J h ,?  gem een  «P a t in e »  genoem d w ord t: met zes nullen. Deze wanverhou- 

m et a -  drukk ingsbe- da t z ijn  in  h et g eva l d a t ons b ezig  ding is te flagran t om -  voorlopig
1 — - althans — niets anders te zeggen.

Nota der Redactie :
De pronkzucht van enkele leiders 

van dit -comité is zo groot, dat ze 
“er alleen aan denken hoe geld b ij
een te krijgen, daarvoor de wezen 
van de Ibis nodig hebben om bij 
de bévolking het m edelijden op te 
wekken en anderzijds blind blijven

teken te ^ ° ~ T —  de tw eede op een zuil (? ) van tien
beeld van w anvïrhn  j  m eter hoog; waarvan in de over-
eTvoetstukTen V° T S grote meerderheid der gezichtspun-en voetstukken van alle form aten ten een flink onderdeel w w fw tr .
en grootten met daarop zelfs in on ■ - -  -  onderdeel weggesto- 
stabiel evenwicht alle slag var
beelden met alle uitdrukkingsbe m npl- „ pva. nnT nm
trachtingen uit alle m ogelijke en houdt afgeregende strenen
S  :  r S 1*1? * *  “ ■ emfwerp zo Ä r  een

Er is eeen ephî-Pb- v  would-be commissie goedgekeurd

naars. Er fs nooU geb r^ fà a n 'k u n s ' enh™ V° ° r gelden c e n tenaars m aar L  i !  u , gebracht worden, is zo grondig on- 
mensen'dip wptpn f n  aan eerlijk  dat de auteurs gemeend 
kelen die kunnen W w f 1’ De en- hebben het even oneerlijk  te moe
door alle sonrt n ii f  worden ten voorstellen. H eeft niemand' uit 
sen onzii trelaten '5 bekommersn‘s- die commissie da t opgem erktsen opzij gelaten. oL

Ä f e n 'z i j n T e X i f n a t Ï u r l S ï e  ^  m6el’ ^  bedr° g 18 ~  iS de“ h o '

Bij de maquette en de tekening -— vóór w at kunst w erkelijk  betekent.
De schrijver van dit stuk heeft 

klaar gezien.rizon vervalst!

vis gegeten?
Dit is inderdaad zo. V is is gezond, 

voedzaam en sm akelijk  en in verhou
ding to t andere voedingsm iddelen zeer 
goedkoop. N iettegenstaande stellen we 
vast dat, ondanks de dure tijden, jaar
lijks 1 m illioen  kgr. lekkere verse vis 
in de vism eelfabrieken verw erkt moet 
worden tot dierenvoeder, hij gebrek 
aan voldoende vraag.

W anneer w ij het hebben over vis, 
dan denken w ij aan enkele soorten : 
kabeljauw, schelvis, haring, p lad ijs  en 
een paar andere vissen. W orden  die a l
lemaal door onze vissers aangebracht ?

De soorten die U daar opsomt zijn  
slechts een klein gedeelte van de ta lr i j
ke soorten die dagelijks in onze v ism ij
nen verkocht worden. Onze vissers be
vissen alle zeeën van Noord-Europa : 
vanaf de Spaanse kust to t IJsland en 
voeren ongeveer v i j f t ig  verschillende 
vissoorten aan, van de kleine garnaal 
tot grote latours en apekallen welke 
laatste to t duizend en meer kgr. het 
stuk wegen.

En worden a l deze vissoorten dan 
het ja a r  door op alle zeeën gevan
gen?

De aanvoer van bepaalde vissoorten 
hangt a f van de visgronden welke be
zocht worden en van het seizoen. In de 
wintermaanden vangt men onder de 
kust ij le  haring en sprot, in de zom er
maanden garnaal en platvis. Ronde v is 
soorten vangt men hoofdzakelijk  in 
het N oordelijk  gedeelte der Noordzee 
en in de IJslandse wateren, d it zijn

marktstoringen.

Hoeveel vis voeren onze vissers 
ja a r li jk s  aan?

De totale aan voer was in 1950 : 53 
duizend Ton, waarvan 39.500 Ton  vis, 

gen aan boord, d it w il zeggen : drie 9.700 Ton haring, 2.300 Ton sprot en 
volwassen vissers en een scheepsjongen. 1.500 Ton garnaal. Dit is w ein ig verge- 
Hoe groter het vaartuig, des te meer leken met de hoeveelheden vis door an- 
volk  moet er aan boord zijn . De groot- dere landen aangevoerd. Houden we 
ste traw lers hebben voor een IJsland- echter rekening met onze ligg in g  ten 
reis meer dan tw in tig  man aan boord, opzichte van de visgronden, de lengte

In de visserij spreekt men van «z ie 
len » en «jongen s». Een kustvaartuig 
heeft gewoonlijjc drie zielen en één jon-

Hoe berekent men dan de lonen 
voor de bemanning?

De vissers worden niet per uur be
taald zoals de werklieden aan land. 
W anneer het vaartu ig aan het vissen is, 
worden geen uren geteld  : dag en nacht 
moeten de vissers klaar zijn  om het net 
in te halen, de v is te sorteren, te kui
sen en weg te bergen en vervo lgens het 
net terug uit te werpen. D it geschiedt 
ongeveer elke drie uur. Ze hebben er 
a lle belang bij dat zoveel m dgelijk  vis 
aangebracht wordt, want hun loon be
staat uit een percent op de bruto op
brengst van hun schip.

Vissen moet wel een hard en la s
tig beroep z ijn : dag en nacht aan  
’t werk aan boord van een schom 
melend vaartu ig ,, in alle weer en 
w ind : koud of warm  en volledig 
afgezonderd van de bewoonde 
wereld.

Het werk is inderdaad zeer hard op 
zee. Aan land werkt de werkman acht 
uren per dag, is ’s avonds thuis en 
heeft minstens één rustdag per week.

van onze kust, het aantal vissers en de 
vlootstrekte, dan staat ons land aan de 
spits voor wat de productiviteit betreft.

Bestaat er dan geen gevaar dat 
de Noordzee zal leeggevist worden 
als er te veel vis gevangen wordt?

Dit gevaar bestaat w erkelijk  en de 
aanvoerstatistieken van alle landen to 
nen dit aan. Tengevolge van deze over
bevissing zijn  onze vaartuigen steeds 
verp lich t verder afgelegen visgronden 
te bevissen, en op som mige vissoorten 
z ijn  de gevolgen  heel goed te merken. 
T ijdens de bezetting v ing men, tijdens 
een drietal maanden met een beperkt 
aantal kleine vaartuigen een 50.000 Ton 
haring. In 1947, met een veel grotere en 
sterkere vloot, was de aanvoer gedu
rende acht maanden : 32.400 Ton, in 
1948 : 22.400 Ton, 1949 : lti.700 Ton, in 
1950 : 9.500 Ton .

We mogen ons bijgevolg verw ach
ten aan een uitputting van de vis- 
stapel in de Noordzee?

Dit zal wel het geval z ijn  zo er geen 
afdoende maatregelen ge tro ffen  w or
den. Regelm atig komen de landen wel-De vissers hebben w ein ig rust aan

boord wanneer de vangst, u itgeoefend de Noordzee bevissen b ijeen om dit
dan voöra 1 iTabëljauw," schelvis  ̂wTttè Enkel wani,e* r ze tijüis zijn , vraagstuk te onderzoeken en tegen-
zalm leni> rode hoon ‘ïnrloro ’fH nor» îe >̂*3en ze een paar dagen welverdiende maatregelen te tre ffen  .Eerst en voora l

’ , ,, ’ #jn ( jert fijn e re  rust, maar dan begint het zware werk Werd voor elke soort een m inim um m iat
r.ssoorten haalt men uit het Kanaal, opn ie lm  va„  het M|k > f dat het '  teld bened"n dew ke ’Teen Ws
zoals tarbot ,tong gr.e t moo.e meid en schip de haven u itvaart. Men moet "d ^ d e7  D k  t o  J
ros. Tongen worden echter voora l ire- j  j , j  * ^ ..j , aangevoera woraen. im  jaar gaat

daarbij denken dat, tijdens de W in ter, men over tot de vergroting der netma-
de nacht in de IJslandse 'wateren  20 zen >zodat de kleine vis door het net 
uur duurt.

vangen op de W itte  Bank b ij de Deen
se kust. I)e  haringvisserij vangt aan 
tijdens de zomermaanden in het N oo r
delijk  gedeelte van de Noordzee en e in 
digt in het begin van het jaar aan de 
Franse en Belgische kust. Zo kent elk 
seizoen zijn  eigen aanbrengsten en is 
de aanvoer van elk vaartuig' versch il
lend naar gelang de bezochte v isgron 
den.

M aar dan moeten de versch illen 
de vaartu igen zich verdelen over 
de visp laatsen om zoveel soorten 
als mogelijk aan land te brengen?

W ie  te Oostende langs de vissersha- 
ven loopt, zal wel dadelijk  opmerken 
dat de vaartuigen van elkaar verschil
len in grootte  en in bouw. Het spreekt 
vanze lf dat enkel de grootste vaartui-

kan ontsnappen en het gevaar van uit-
Gebeuren er veel ongevallen op putting verm inderd wordt, 

zee ̂
Dit is sp ijt ig  genoeg nog steeds het M ijnheer Seghers, we danken u

geval, hoewel de vaartuigen modern v o o r  d eze  in te re s s a n te  u ite en ze t-
uitgerust zijn  en van alle com fort voor- t in g  o v e r  een  b e d r i j f  d a t  w e in ig
zien en dag en nacht in betrekking g e k e n d  ÏS in on s  land . 
staan met het land door m iddel van de 
scheepsradio. T a lr ijk e  vissers hebben
hun leven op zee gelaten, n iet alleen 
tengevolge van oorlog. 1945 was wel 
het zwaarste iaar : 75 vissers bleven op 
zee. Regelm atig hoort men van onge
vallen op zee : strandingen en aanva
ringen, waarbij mensenlevens te be
treuren vallen.

Als we in het b innenland vis ko-

Op m ijn  beurt moet ik  de gew este lij
ke omroep K ortr ijk  bedanken voor de 
gelegenheid die ons geboden wordt iets 
meer te vertellen  over onze n ijverheid. 
W e hopen binnenkort nog eens te m o
gen beschikken over uw zender tenein
de nog meer te kunnen vertellen  over 
vis en v isserij, zee en zeevaart en de^ 
luisteraars jio g  dichter- te brengen bij 
het sm akelijke en gezonde voedsel dat 
dagelijks b ij duizenden, kilogramm enpen, betalen we prijzen die ons __

gen de verst afgelegen  visgronden kun- doen denken dat het redersbedrijf aan«evöerd  w ordt door onze vissers, op 
nen opzoeken en dat de kleinste dche- zeer loneml moet z ijn . gevaar van hun leven.

8e studiej. Aangen. M eisjes
school, Oude Barreel,

St-Amandsberg.

Toekenning 
waardigheidseredeken en 

laureaat yan arbeid
De aandacht van de vissers, die 

tijdens de oorlog, gevaren hebben 
voor de Royal Navy, bv. Balloon- 
Barrage, enz., wordt er op geves
tigd dat deze diensttijd zal in aan
merking genomen worden voor toe
kenning van de waardigheid yan 
ere-deken- en laureaat van de ar
beid.

Degenen die dergelijke diensten 
hebben gepresteerd kunnen zich op 
de W aterschoutskantoren van de 
kust aanbieden, voorzien van de 
bewijzen van bedoelde vaartti.'d, al
waar hun candidaturen zullen on
derzocht worden.

Teneinde de werkzaamheden, in 
verband m et het samenstellen van 
de dossiers niet te vertragen, wor
den belanghebbenden verzocht zo 
spoedig m ogelijk  gevolg aan deze 
oproep te w illen geven.

Oostende 27 April 1951 
De Adviseur: O. Stradiot.

NEDERLAND VOERT YIS IN
h a a r . .

UIT NOORWEGEN
Tussen Nederland en Noorwegen 

is opnieuw een verdrag gesloten, 
waarbij tot 1 Januari 1952 hierna
volgende Noorse producten zullen 
ingevoerd worden:

2,5 m illioen K ronen verse vis en 
gezouten haring.

0,5 m illioen Kronen gezouten vis.
300.000 Kronen verse paling.
400.000 Kronen visconserven.
13.000 ton haring- en vismeel.
Ondertussen laten w ij onze Bene

lux partner, zoals elders in ons blad 
weergegeven, voor honderden mil- 
lioenen frank vis en haring bij ons 
invoeren, w aar onze Benelux part
ner de grenzen voor onze produc
ten gesloten houdt.

W anneer zullen onze onderhan
delaars begrijpen dat, zo van Ne
derlandse zijde geen andere hou
ding wordt aangenomen, w ij d’e 
grens moeten sluiten voor alle vis
serijproducten uit dat land.

D it is de enige kordate oplossing, 
hoe jam m er men het van Neder
landse zijde ook vinde.

Hoogwater

a p r i l

1 D 9,01 21.31 il. Philippus
2 W 9.5G 22.20 H. At lianas.
3 D 10.50 23.01 O. H. HEMKLV.
4 V 11.18 23.35 H. Monica
5 Z 11.51 ------- H. Pius V
G Z 0.0Ü 12.22 II. Jan L. P. N
7 iM 0.36 12.55 H. Stanislau
8 O 1.13 13.27 H. Desiderat.
0 W 1.49 13.58 H. Gregorius

10 D 2,21 14.31 H. Solange
11 V 2.55 15.11 II. Manier
12 Z 3.38 15.55 H. Nereus
13 Z 4.33 16.55 P IN K STE R E N
14 M 5.37 18.08 H. H on i far. E
15 D 6.54 19.28 II. Joanna dl. S.
16 W 8.08 20.56 H. Honoreus
17 D 9.09 21.30 H. Paschalis
IS V 9.56 22.15 II. E rik
19 Z 10.38 22.58 H. Y vo
20 Z 11.16 23.35 Drievu ldigheid
21 M 11.56 —  — H. Joannes V
22 D 0.15 12.36 H. R ita v. C.
23 W 1.01 13.25 H. D id ier
24 D 1.52 14.13 H. Sacrament
23 V 2.43 15.11 H. Maagd S.
20 Z 3.47 16.11 H. Ph. van N.
27 Z 4.53 17.18 H. Reda L.
28 M 6.03 18.30 H. Germain
29 D . 7.14 19.46 H. M axim ijn
30 W 8.20 20.58 H. Kerdin
31 D 9.19 21.42 O. L. V. Mid.
Berekend volgen het officiële tl

van Greenw ich



f .  ; i ; 2  « H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D » .

K R O N IE K  van  het V .B .Z
VERBOND DER BELGISCHE ZEEVISSERIJ |

b r a n d s t o f  n o g m a a l s
G ED U URD

Het mazout is vanaf begin der 
week nogmaals geduurd. Thans is 
de prijs 1,90 fr. waar ze één-maand 
geleden 1,70 fr. bedroeg!

V R I J D A G ,  4 M E I  1951

Uitvoer naar Frankrijk
De Franse Overheid schijnt de 

uitvoer naar Frankrijk te willen 
vertragen. Er wordt steeds belopfd 
dat zo spoedig m ogelijk  de nodige 
invoervergunningen aan de Franse 
Invoerders zullen uitgedeeld wor
den. Thans meldt men ons uit Pa 
rijs  dat de vertraging te w ijten  is 
aari het fe it dat' het M inisterie van 
de V loot (M arine M archande) voor 
de verschillende invoerders de in- 
voercijfers uit België moet nazien. 
Dit nazicht zpü geëindigd ziin rond 
het einde der maand April en on
m iddellijk  daarop zouden de nieuwe 
Invoervergunningen uitgedeeld 
worden.

Intussen is. dank zii de compen- 
satieuitwisseling. een bedrag van 
750.000 B. fr. boven de voorziene

Bericht 

aan Zeevarenden
Oostende, 26 April 1951 Nr 9
D R IN G EN D E  B ER IC H T EN  (D .B .Z .) 
uitgezonden gedurende de week v.

18-4 tot en met 24-4-1951
21. Haven Zeebrugge t— positie 

51"20’55”N 3"13’05”E. Lichtwrakboei 
«F loren tino» ls uitgedoofd 180030 

-.22. Haven Zeebrugge —  positie 
5r20’55”N 3°13'05”E. Lichtwrakboei 
«F loren tino» brandt regelm atig. D. 
B.Z.21 vervalt. 181617

23. Route NF —  positie 5r'2r57”N 
2"53’19”E. De bel van de lichtboei 
NF.9 is buiten werking. 181617 
DRIN-GENDE B ER IC H T EN  (D .B .Z .) 

steeds van kracht. Nil.

8.000.000 B. fr. ter beschikking van 
de uitvoer naar Frankrijk.

Tevens moet gemeld dat niet al
leen ons land deze moeilijkheden 
kent, ook Nederland wacht op de 
uitvoervergunningen naar Frank
rijk.

M a a s w i j d t e  
d e r  n e t t e n

In  het belang van het behoud der 
visstapel is het noodzakelijk dat 
ALLE landen zo spoedig m ogelijk 
overgaan tot het in voege brengen 
van de bepalingen der Londense 
conventie.

W at betreft de gevraagde uitzon
dering voor de ton gen visserij, zoekt 
het Verbond ,samen m et het be
voegde M inisterie naar een oplos
sing, die alle tongvissers zal tevre
den stellen.

SlatutaUe aCgemetie 
a e ï-g -a d e û n g

De statutaire algemene vergade
ring van het Verbond gaat d or cp 
V rijdag 4 Me; te 10 u. op het secre
tariaat.

Binnen enkele dagen zal de bui
tengewone jaarlijkse algemene ver
gadering gehouden worden voor 
alle leden van het Verbond.

De reders zullen hiertoe persoon
lijk  uitgenodigd worden.

Ille haringseizoen
Besprekingen 
in Frankrijk

Binnen enkele weken zal opnieuw 
de bespreking doorgaan tussen de 
Belgische en Franse a fgevaard ig
den met het oog op het wederzijdse 
vissen in de territoria le wateten 
tijdens het ijle  haringseizoen.

Herwaardering 
van de vloot

Aan de M inister van Financiën 
wordt een voorstel ingediend om 
de reders, welke geen boekhouding 
bijgehouden hebben, eVeneens te 
laten genieten van het voordeel 
der herwaardering van hun sche
pen.

Z i t d a g  t e  
N i e u w p o o r t

Op Zaterdag 5 Mei, van 3 tot 5 u. 
gaat de maandelijkse zitdag van 
het Verbond te Nieuwpoort door op 
Stadhuis.

De leden van het Verbond welke 
m oeilijkheden ondervinden, kunnen 
zich aldaar aanbieden waar ze zul
len geholpen worden.

Verslag vergadering Comité van de Invoer
Zaterdag 14 April 1951 te Brussel

W aren aanwezig : waarop invoer opnieuw werd toege-
Voorzitter: dhr BIRON, Direc- laten was dus opvallend,

t e ir  van de Zeevisserijdienst. Een tweede fe it is dhr RABAEY
Leden en plaatsvervangende Ie- opgevallen, d itm aal betreffende de

den: invoer in April 1951: tot 11 April
Dhren: GERREBOS, M inisterie 1951 bedroeg de totale invoer uit

van Economische Zaken: VELT- Denemarken reeds 22.140 kgr. Tot
HÓF, directeur vissershaven en vis- dusver werden geen gepen inge-
mijn, te Oostende: RABAEY, V I- voerd: derhalve werd het aan De-
AENE, VAN DEN BERGHE. LOG- nemarken tcegestane coëfficiënt
GRE, vertegenw. v.d. productie; reeds overschreden verm its dit 20
VAN  DEN BEMDEN, LAM BRECHT, ton bodemvis en 20 con gepen be-
CÓRNEILLE, CATTIE , vertegenw. droeg. Anderzijds werden uit Enge-
van de handel; Secretaris: M. land reeds 6 ton en uit Frankrijk  4
POPPE. bestuurssecret. bij het Mi- ton ingevoerd.
nisterie van Verkeerswezen. M. B IRON in werkelijkheid, werd

Verontschuld igd : voor April 40 ton zeevis aan Dene-
Dhren DOUMONT. STRADIOT, marken toegestaan, geep inbegre-

SËGHERS V.
M. BIRON, Voorzitter, opent de 

vergadering om 10.35 u.

pen.
M. VAN  DEN BERGHE dringt er 

op aan de invoer naar Frankrijk  te 
verleggen. Aan Denemarken hebben 

I. G O ED K EU R IN G  V ER S LA G  VAN w ij geen interesse,, m aar wel aan 
DÉ VOO RGAAN DE V ER G A D ER IN G  Frankrijk  omdat dit land ons toe- 

M. VAN  DEN BEMDEN. verzoekt laat vis uit te voeren. Daarom doen 
volgende w ijzigingen aan te bren- w ij er best aan uit Frankrijk  in te 
gen aan' het verslag van voorgaan- voeren, liever zelfs dan uit Neder- 
de” zitting: land dat eveneens, ondanks het Be-

Op blz, 2: 5de paragraaf te ver- nelux-principe, halsstarrig onze uit- 
vangen door: voer van vis weert, en geen enkel

M. VAN  DEN BEMDEN dringt gelegenheid te baat neemt om toe- 
nogmaals aan op het nemen van nadering te bewerken. Integendeel! 
energieke m aatregelen tegen de De invoerders zouden moeten een 
snjokkelhandel van Deense vis v ia  krachtinspanning doen om met 
Engeland o f zoniet de toelating aan Frankrijk  relaties aan te knopen, 
ieder deze invoer te doen. Derge- M. VAN  DEN BEMDEN antwoordt 
lijke praktijk  berokkent eens te dat de invoerders, met de beste w il 
meer aanzienlijke schade aan de bezield om uit Frankrijk  in te voe- 
ernstlge en betrouwbare firm a ’s, ren, zich toch steeds tot de Noorde- 

Op blz. 4: cijfers betreffende de lijke landen zullen moeten wenden, 
aanvoer verbeteren als vo lgt: Frankrijk  kan n iet leveren die

1947 (en n iet 1949): 75.000 ton. vissoorten waaraan een werkelijk  
De ohm iddellijk aan deze cijfers tekort is op onze markt, in het b ij

voorafgaande zin wordt derhalve : zonder w itte kabeljauw.
«De verm indering van de Bel- Anderzijds protesteert dhr VAN 

gische aanvoer is begonnen sedert DEN BEMDEN tegen het fe it dat de 
1947. jaar wäarin het c ijfer 75.000 invoerders die verleden iaar aan 
bereikt werd, tegen 53.000 in 1950». frauduleuse invoer deden, en aldus

aan alle ernstige firm a ’s grote 
I I . D AG O RD E —  B EP A LEN  schade berokkenden, thans op ba- 

IN V O ERCO N T IN G EN T  MEI 1951 sis van de herziene invoerquota 
M. B IRON deelt vooraf volgende meer mogen invoeren. Aldus wordt 

cijfers mede betreffende aanvoer, een tweede maal schade berokkend 
invoer en prijzen van bodemvis in aan ie  ernstige firm a ’s. Dit is wer- 
M ei 1950. kelijk  de frauduleuse invoer aan-

De totale aanvoer (bodem vis) be- moedigen, 
lrep. in Mei 1950: 4028 ton, de in- M. B IRO N deeh mede dat hij 
voer 183 ton, de uitvoer 157 ton. vastgesteld heeft dat sinds het in- 

De aan voer van IJslandse kabel- voeren van het oorsprongcertificaat 
jauw bedroeg 868 ccn (gem iddelde de invoer uit Engeland verminderde 
prijs 4,77 fr .), terw ijl aan kabel- en niet meer via Antwerpen ge- 
jauw  van de andere vrsgronden 163 schiedde. Derhalve mag. voor de in
ton werden àangevoerd tgem iddel- voer uit Engeland, verhoopt wor
de prijs 6,83). Ten opzichte van den d a t  id.e smokkelhandel zal ver- 
1938 steeg de prijs van deze vis- m inderen o f zelfs volledig ophou- 
soorten met respectievelijk 2,59 en den.
2,22. M. LAM BRECHTS is van mening
' Het toegestane contingent invoer dat slechts Denemarken en in min- 

( vanaf 15 M ei) beliep 200 ton, dere mate Nederland de vissoorten 
.waarop 183 ton werden ingevoerd, kunnen leveren waaraan de handel 
Denemarken kreeg hiervan een spe- behoefte heeft om degeliik zijn rol 
c iaa l contingent (100 ton ) voor jn het distributiesysteem van de 
geep, waarvan 90 ton werden inge- vis te kunnen vervullen. Een on- 
voerd. derzoek ter plaatse in Frankrijk  ge-
' Op te merken va lt dac de gemid- voerd door de invoerders wees uit 
idelde prijs voor bodemvis 6,42 fr. dat F rankrijk 'vo lstrek t geen kabel- 
was hetzij een verhoging ten op- jauw o f schelvis kan leveren. In- 
zichte van 1938 van slechts 1,94. dien die vissoorten uit dit land 

M. B IRO N vraagt de voorstellen worden ingevoerd dan kan met bij- 
te kennen van de productie en han- na volstrekte zekerheid gezegd 
del. worden dat dit Deense kabeljauw

M. LAM BRECHTS trekt er de en schelvis is die via Frankrijk  
aandacht op dat elke maand een worden ingevoerd. W at anderzijds 
'te  laag  contingent w ordt toege- de prijsinstorting in Mei 1950 be
staan om äan de normale behoef- tre ft waarvan M. RABAEY gewag 

' t’én van de handel te voldoen. Hij m aakt.'m oet het de productie toch 
dringt aan op volgend contingent opvallen dat wanneer in de maand

M ei niet m inder dan 868 ton Ijs-, 
landse kabeljauw worden aange
voerd. een prijsinstorting niet te

M. LAM BRECHTS m eent dat voor 
F rankrijk  een. gem akkeliik m iddel 
bestaat om de smokkelhandel tegen 
te gaan: verm its dit land ons toch 
geen kabeljauw kan leveren vol
staat het op de invoervergunnin
gen voor Frankrijk  te vermelden: 
met 'u itzondering van kabeljauw.

M. CORNEILL1E uit de vrees dat 
Frankrijk in dit geval represaille
m aatregelen zou kunnen tre ffen  te
gen de Belgische uitvoer naar d ii 
land.

M. VÀN  DEN BERGHE acht dit 
uitgesloten, zo Frankrijk  het ern
stig meent.

M. B IRO N  zal deze aangelegen
heid met de Franse autoriteiten be
spreken. H ij vraagt daarop de me
ning van M. VELTHOF te kennen 
betreffende het invoercontingent 
voor Mei 1951.

M. VELTHOF verklaart dat Mei 
en ju n i siéêhtó' maanden ziin  zo
wel voor productie als handel. Hij 
heeft de cijfers van Mei 1950 aan- 
idachtig onderzocht. De gemiddelde 
prijs van bodemvis was 6,40 fr. té
gen 3,20 fr. in 1938 dus slechts een 
verhoging tot coëfficiën t 200.

In de eerste h elft vari <Je maand, 
bedroeg de gemiddelde prijs 8 fr „  
in de tweeide helft, slechts 5 fr.

Er dient gezegd dat op het hui
dig ogenblik de productie tegen alle 
gezond verstand inwerkt: in de a f
gelopen week was er een geweldige 
aanvoer van IJslandse kabeljauw 
en slechts een geringe aanvoer van 
Noordzee-kabeljauw. Daar waar de 
prijzen van IJslandse kabeljauw in 
de afgelopen week schommelden 
tussen 4.80 fr. en 7.80 fr. bedroegen 
deze van Noordzee kabeljauw van 
9 fr. op Maandag tot 18,40 fr. op 
Woensdag.

Men mag er de productie een ver
w ijt  van maken te wein ig w itte ka
beljauw aan te voeren.

Anderzijds dient toegegeven dat 
in Mei de vraag n iet sterk is en dat 
het verbruik in die maand gevoe
lig  daalt.

M. CORNEILLIE  voegt daaraan 
toe dat. zo tè weinig aangevoërd 
wordt, de verzenders van de kust 
een even grote behoefte hebben aan 
ingevoerde vis als de invoerders 
uit het binnenland, m aar door het 
huidige verdelingssysteem van de 
vergunningen aan de vraag niet 
kunnen voldoen.

M. B IRO N schorst daarop de ver
gadering voor een tiental minuten 
voor onderlinge beraadslaging tus
sen de aanwezige ambetenaars.

Bij de hervatting van de vergade
ring deelt M. B IRON mede dat de 
aanwezige ambtenaars akkoord 
zijn  volgend contingent voor Mei 
1951 voor te stellen:
Nederland 175 ton
Denemarken 40 ton 
Noorwegen 10 ton
Zweden 5 ton

-yoor Mei 1951: 
Nederland 150 ton 
Denemarken 100 ton

Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  

CONSTRUCTEUR DE NAVIRES

N IEU W BO U W  —  HERSTELLINGEN
CONSTRUCTIONS —  REPARATIONS

WERKPLAATS en
BUREEL :

N ieuwe W erfkaai, 3,
OOSTENDE

P.C.R.: 4150.46 
I h .R.: Oostende 1187 
I Bank: Sté Gén. Oost. 4874.70 
Telefoon: 72.904 —  74.000

Van Brussel. Oost. 189.02

ATELIERS et BUREAUX :

Nouveau Quai des

Chantiers, 3, OSTENDE
C.C.P.: 4150.46 

R.d.C. Ostende 1187 
Banq.: Sté Gén. d ’Ost. 4874.70 
Banq. de Bruxelles Ost, 18902 

Telephone: 72.904— 74.000

Noorwegen
Zweden

Totaal:

bodemvis en 150 ton verm ijden is.
gepen. M. B IRON verklaart dat de 4 ton

40 ton vis uit Frankriik ingevoerd betref-
10 ton fen 3.368 kgr kabeljauw en 600 kgr

— ------ — schelvis.
300 ton M. LAM BRECHTS en M. RABAYE
bodemv. en 150 t. zijn  het eens om te verklaren dat 

ondanks het Franse oorsprongcer
tificaat, het meer dan verm oedelijk

gepen.
M. R AB AFY  vestigt er de aan

dacht od  verleden jaar eerst vanaf Deense vis betreft.
15 M ei opnieuw mocht ingevoerd 
worden., ;

De prijsgem iddelden voor alle bo
demvis voor de landingen in Oost-

M. C O RNEILLIE  deelt deze me
ning. M eer dan haring en make- 
reel kan Frankrijk  m oeilijk  leveren 
aan België. De waarde die aan het

ende waren per week in Mei 1950: Franse oorsprongcertificaat dient
le  week: 7,80 fr. 
2e week: 8,70 fr.

gehecht is nul.
M. GERREBOS w iist oo de grote

3e'week: 3.80 fr. (deze week begint m oeilijkheden verbonden a?n het 
de 15de M ei) afleveren van oorsprongcertificaten

<te;week: 6.00 fr. • als m iddel om transit ooeraties te-
5e week : 5,20 fr. gen te gaan. De meest scherpe con-
„  De prijsinstovtiRg in de weektrole volstaat soms nog niet.

Totaal 230 ton
daarbij voör Denemarken 120 ton
gepen.

M. C O RNEILLIE  dringt aan op 
een groter contingent voor Noor
wegen. Soms wordt 40 ton toege
staan terw ijl niets kan worden in
gevoerd, en soms kan men invoe
ren m aar werden slechts '10 ton in
gevoerd.

M. LAM BRECHTS steunt deze 
vraag en stelt voor 20 Ton voor 
Noorwegen te voorzien. Van dit land 
wordt gewoonlijk slechts haai en 
heilbot ingevoerd. H ij is bereid een 
circulaire naar de leden van zijn  
vereniging te zenden om hun te 
vragen uit Noorwegen geen kabel
jauw  in te voeren.

Dhr VANDEN BERGHE namens 
de productie verzet zich testen het 
bekomen van éen groter kwantum 
voor Noorwegen.

M. B IRO N vraagt o f de invoer
ders ,er mee akkoord gaan. 'jiat od 
de vergunningen voor Noorwegen 
w ord t gemeld: geen kabeljauw.

M. LAM BRECHTS, in naam van 
de invoerders, verklaart zich ak
koord.

M. B IRON stemt er mee in 20 ton 
uit Noorwegen voor te stellen, mits 
verm elding oo de vergunningen: 
geen kabeliauw.

M. BIRON, voorzitter, sluit de 
vergadering om 11.50 u.

Vergroting van de minimumwijdte 
der netmazen

Zowel in België als in Xedurliuul gaan 
vamvéfie dc v issorijm ilieu ’ s verschillen
de Bezwaren uit tegen het in voege 
brengen van groter lu-tinazen. Onder
tussen is het besluit in het Staatsblad 
verschenen.

De heer Gilis, gehecht aan het Zee- 
wetenschappelijk Instituut*, heeft onder
tussen aan dit vraagstuk een zeer inte
ressante studie gew ijd , welke voor de 
reders en vissers zeer nuttig is en de 
grote noodzakelijkheid van de bescher
m ing aantoont.

W ij  laten hierna deze u iteenzetting 
volgen  in de hoop dat het een ju ist 
(ieifkbceld zal vorm en van dè redenen 
welke de ronde-tafel-mensen er hebben 

.doen toe besluiten beschermingsmaat
regelen uit te vaardigen.

De bezwaren die van verschillen
de zijden van het bedrijf tegen het 
verschijnen van hogergenoemd ko
ninklijk  besluit in het Staatsblad 
van 29-30 Januari 1951 werden ge
opperd zijn  van tweeërlei aard:

D ’ E: wordt geklaagd over het feu  
dat ae tijospanne tussen net pu- 
DUceren van nec KonintUijK O;- 
stuit, dd. 3(J uecem oér lacJ rn 
hec StaatSDiad van 29-30 Janu
ari ïy o i en de aaru.u waarop 
dit besluit van Kraent wo^-u 
U  Apnx 1951) n iet voldoende 
is om de voorraaa ouae neuen 
te verbru.ken. Daarom worac ge
vraagd de datum aer van kraent 
wording tot 1 Januari 1952 te 
verdagen.

2) Er wordt beweerd dat de vergro
ting van de m aaswijdte .e r 
netten van zulkaanige aard is 
dat de tongvangst zo sterK zal 
verm inderen dat het visserij oe- 
drijf, voor de m iddenslagtreiters 
aie hooidzakeiijK op lOngen- 
vangst uitvaren, niet meer ren
derend zal zijn. Om dit te voor- 

■ komen wordt aangedrongen op- 
. dat een u-tzonderingsmaatregel 

zoals voor de visserij op haring 
en sprot, waarop de reglem en
tering der m aaswijdte niet van 
toepassing is. zou getroffen  
worden.

DE R ED ER S  W ERD EN  

V ER W IT T IG D

W at de eerste opmerking betreft, 
dient gezegd dat de redersgroepe- 
ringen vanaf 1947, door dhr Hoofd
waterschout der Kust, schriftelijk  
op de hoogte werden gebracht van 
de bepalingen van de Conventie van 
Londen 1943 en hun aandacht er op 
gevestigd dat het voorzichtig zou 
zijn  geen te grote voorraad netten 
aan te leggen m et de verouderde 
maaswijdte. Deze mededeling werd 
ook in de lokale weekbladen opge
nomen.

Op 16 December 1950, dus een 
paar dagen nadat de Hogere Over
heid beslist had de Conventie van 
Londen 1946, vanaf 1 April 1951 toe 
te passen, werd aan alle belang
hebbende middens een bericht, 
uitgaande van de Dienst voor de 
Zeevisserij te Oostende, gestuurd, 
waarin het verschijnen van h jger- 
bedoeld koninklijk besluit werd 
aangekondigd en waarin  tevens de 
aahdacht van de vissers werd ge
vestigd op het fe it dat. vanaf de 
datum van uit werking ervan een 
strenge controle zou worden uit^è- 
oefénd. De lokale weekbladen heb
ben. eveneens dit bericht, in het 
nummer van 22 December 1950. ge
publiceerd.

B ijgevolg is de bewering üat cie 
reders slechts 2 maanden op voor
hand werden ingelicht, niet steek
houdend. Integendeel werden ze 
lange tijd  van te voren ingelicht.

DE N ETTEN VO O RRA AD
De grote voorraad netten . waar

op de vissers zich steunen om de 
verdaging, tot 1 Januari 1952. te be
komen, is alleszins overdreven. Zo 
beweert een reder, eigenaar van 
één vaartuig, dat hii 12 netten in 
voorraad heeft, hetgeen een kapi
taa l van plm. 120.000 fr. betekent. 
Het hoeft niet gezegd dat weinige 
m fddenslagreders de middelen heb
ben om zo een groot kapitaal aan 
voorraden te besteden.

Trouwens, vólgens het schrijven 
van de Verenigde Motorvissers, dd. 
3-2-1951, zou de voorraad zirh over 
het algemeen beperken tot 6 à 8 
netten.

Nu. de statistiek over de slijtage 
van netten leert ons dat een mid-

denslagtreiler gemiddeld 11 tot 12 
netten per jaar dient te vernieu
wen. zodat een normale loorraïid, 
in een tijdsoanne van 6 maanden 
uitgeput is. Men moet dus aanne- 
men dat wat het verbruik in ce 
oude netten b etie fi. een verschui
v in g tot 1 Juli 1951, voldoening 
zou kunnen geven.

Uit, in lichtingen ingewonnen bij 
p laatselijke leveranciers van net
ten, zullen, binnen drie maanden 
alle voorraden viskorran met klei
ner mazen dan deze voorzien in 
het nieuw besluit uitgeput zijn.

Er dient eveneens op gewezen 
dat alleen de kuilen en de inscho-

Zie vervolg blz. 4

VERKOOP
Schrijf- en Rekenmachines

Onderhoud cn herstelling 
ter plaatse

A. V A N D E R N 0 0 T
Maria Theresiastraat, 16 
OOSTENDE —  Tel. 72.113

(15)

& p , i jA ? c c L a 'i t  

u -o -o - l  cLe. e ,f.tm £ e  w - t t k

ZONDAG: Aspérgesla met tom a
ten — Zurkelsoep —  Kalfsgebraad
—  erwtjes —  gekookte aardappelen
— Sinaasappel en bar.ensalade. 

M AANDAG: K o n i kalfsvlees —
sla met mayonnaise gebakken 
aardappelen —  flensjes.

D INSDAG: Spinazie m et roer
eieren —  nieuwe aardappelen —- 
griesmeelpudding.

WOENSDAG: Schapenrib — 
bearnaisesaus —  gefru ite aardappe
len —  fruit.

DONDERDAG: Biefstuk — wor
teltjes —  gekookte aardappelen —  
eierstruif m et gelei.

VR IJD AG : Kabeljauw  in de 
oven —  aardappelpuree — rijst 
met rabarber.

ZATERD AG : Varkenscoteletten
—  frites —  vanillepudding.

Voor Uw O EST ER S ,
Levende K R E E F T E N ,

LAN GO USTEN  en 
bevroren Z A L M .

Oesterputten

HALEWYCK & Co
Oostende

E E N  K W A L I T E I T :  
-----  (57) DE B E S T E  —

Telefoon : O O STEN DS 71121

N otariële 
Aankondigingen

Studie van Notaris 
M AU R IC E  Q U A G H EBEU R , 

Leopoldlaan, 10, te Oostende

Op Dinsdag 8 Mei 1951 om 15 u. 
in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St-Sebastiaanstr., 22, Oostende: 

TO ES LA G  VAN:
STAD  O O STEN DE  

G RO O TOpbrengstgebouw
Gesch ik t voor Handelshuis

Ooststraat, 58. Oppervl. 145 m2.
Verhuurd zonder pacht aan ver- 

scheidenen m its 1.700 per maand. 
W ater en electriciteit.

Bezoekdagen: Maan- en Donder
dag van 2 tot 4 uur.

Ingesteld : 260.000 fr. 
A lle nadere in lichtingen ter stu

die. , > (784)

Studies der Notarissen 
M A U R IC E  Q U A G H EBEU R ,

te Oostende, Leopoldlaan, 10, en 
PA UL D E C L A IR F A IT , te Assesse 

(Namen)
Op Dinsdag 8 Mei 1951 om 15 u.

in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St-Sebastiaanstr. 22 te Oostende. 
IN S T E L  M ET 1/2 %  P R EM IE  VAN : 

STAD  O O STEN DE  
G RO O T

Opbrengstgebouw
V ER D E E LD  IN 3 LO TEN  

Koop I : Schoon H ER EN H U IS
Hendrik Serr.uyslaan, 52 m et 13 
plaatsen, ingerichte badkamer en 
verdere gerieven.

Koop 2: Woonst en Burelen : 
Hendrik Serruyslaan, 54, met 6 
plaatsen, ingerichte badkamer en 
verdere gerieven.

Koop 3: Schoon H EREN H U IS  
Hendrik Serruyslaan, 54b. m et 14 
plaatsen, badkamer en verdere ge
rieven.

De 3 kopen z ijn  v r ij van gebruik.
Centrale verwarm ing, water, gas, 

electriciteit.
Bezoek: M aandagen en Donder

dagen van 2 tot 4 u.
Voor nadere inlichtingen zie 

plakbrieven o f zich wenden ter 
studie van de verkopende Notaris
sen. (785)

Rechtbanken
C O R R EC T IO N E L E  R EC H TB A N K  

VAN B R U G G E
Delporte Gaston, metser te Uit-?

kerke, in dienst van de Blanken- 
fcergse aannemer K are i Hoenraet, 
liet pe: cngeluk. staande op rijn  
stelling, zijn  «rege l» vallen..., die 
terechtkwam, in de riek van een 
vrouw die daar passeerde. Zij viel 
en liep kwetsuren op. De metser 
werd veroordeeld tot 260 fr. boete, 
en tot het betalen aan het slacht
o ffer van een schadevergoeding 
van 1500 fr. De aannemer Hoenraet 
is burgerlijk  verantwoordelijk  voor 
het betalen daarvan.

*  ♦  ♦

C O R R EC T IO N E L E  R ECH TBA N K  
• VAN V cU R N E

Vanoutryve Urbain, autogelei 'er 
te Oostende, sturen van een auto 
in staat van dronkenschap, en n ie t 
verzekerd te zijn  bij een verzeke
ringsmaatschappij : 730 fr. boete, 
en verbod een auto te besturen ge
durende 1 maand.

Studie van de Notaris 
G H YO O T , te Oostende 

St-Petersburgstr. 47, (tel. 715.88) 
IN S T E L  M ET 0,50 %  P R EM IE  :
Op Dinsdag 15 Mei 1951, te 15 u.

ter gehoorzaal van het Vredege
recht (Stadhuis), Canadapl.. van: 

STAD  O O STEN DE  
Koop I

Bouwgrond
met 6,10 m. a Vredestr., neven huis 
nr 5. groot 262,30 m2, met muren 
van onvoltooid achtergebouw.

Koop IIBouwgrond
neven voorgaande m et 6,10 m. a. 
Vredestr., groot 251,94 m2, met mu
ren 'van onvoltooid achtergebouw. 

Onm iddellijke ingebruikt reding.
Plan en nadere inlichtingen ten 

kantore van voornoemde notaris. 
(Toew . 29-5-51). (787)

Studie van de Notaris 
J. G H YO O T , te Oostende 

St-Petersburgstr., 47. (tel. 715.88) 
IN S T E L  M ET 0,50 %  P R EM IE  :
Op Woensdag 16 Mei 1951, te 15

u. ter herberg «Prins Boudewijn, 
St-Sebastiaanstr., 22, te Oostende, 
van:

STAD  O O STEN DE

Woonhuis
M ET K O T E R IJ E N  EN S T A LL IN G

gelegen Nieuwpoortsteenweg, 389, 
(hoek Landbouwersstr.) met uit
gang op deze straat, groot 138 m2.

Voorzien van electriciteit, regen
en putwater.

V rij 3 m aand, na toewijzing. 
Z ich tb aar : ieder Dins- en Don

derdag van 14-16 uur.
Nadere in lichtingen ten  kantore. 

(Toew'. 30-5-1951). (788)

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

te Oostende Leopoldlaan, 10
Op Dinsdag 15 Mei 1951 om 15 

u. in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St-Sebastiaanstraat, 22 te Oosten
d e .

Instel met 1/2 c/c prem ie van 
STAD OOSTENDE 

W cLG E L E G E N

Studie van de Notarissen 
J. G H YO O T , te Oostende, 

St-Petersburgstr., 47 (tel. 715.88), 
M. Q U A G H EB EU R , te Oostende, 

Leopoldlaan, 10, en 
Ch. DE W EER T , te Brugge, 

Korte R idderstraat, 1,

IN S T E L  M ET 0,50 %  PREM IE  :
Op Dinsdag 8 Mei 1951 om 15 u.

ter gehoorzaal van het Vredege
recht (S tadhuis), Canadaplein, te 
Oostende, van:

Gemeente BR ED EN E  
KO O P I

Hofstedeke
begrijpende woonhuis, stallingen, 
schuur, erf en weiland, langs de 
steenweg Oostende-Brugge, nr 50, 
groot 1 Ha 15 a 50 ca.

Z ich tbaar ieder Dins- en Donder
dag van 14-16 u.

KO O P II

Blok Weiland
tevens geschikt als nijverheids- 
grond, neven koop één, palende aan 
K anaa l Oostende-Brugge en met 10 
m. aan steenweg Oostende-Brugge, 
groot 2 Ha 69 a 22 ca.

Gebouwen en deel van erf van 
koop 2 komen vrij met, 1-10-1951.

Koop 2 en deel van koop 1 ver
huurd mits 8000 fr. ’s jaars, zonder 
geschreven pacht.

P lan  en nadere inl'chtingen ten 
kantore van voornoemde notaris 
Ghyoot. (Toew . 22-5-1951). (780)

Studie van de Notarissen 
J. G H YO O T  te Oostende, 

St-Petersburgstr. 47 (tel. 715.88) 
en VAN D ER  B E E K , steenweg op 

Haecht, 160, Schaarbeek-Brussel

T O E S LA G :

Op Woensdag 16 Mei 1951, te 15 u.
ter herberg «Prins Boudewijn», St- 
Sebastlaanstr. 22, Oostende, van :

STAD  O O STEN DE  

W E LG E L E G E NHandelshuis
met poort, pakhu is en werkplaats 
gelegen Fo rtu in straa t, 9. groot 150 
m2. Begrijpende: Kelders, gelijk
vloers, 2 tussenvet-diep., Ie  verdie
ping en zolder (.9 p l.). Voorzien van 
gas, electriciteit, regen- en put
water.

Z ich tb aa r : ieder Dins- en Don
derdag van 2 tot 4 uur.

Genot der huurpenningen met 
toew ijzing. Verhuurd zonder ge
schreven pachtvoorwaarde.

S lechts ingesteld: 136.000 fr.
Nadere inlichtingen ten kantore 

van notaris Ghyoot. (800)

Studie van Meester 
JAN B. de G H E LD ER E  , 
Notaris te Heist-aan-Zee

OM U IT  O N VERDEELD H EID  
T E  TR ED EN

T O ES LA G :
Op Dinsdag 15 Mei 1951, te 15 u. 

u. stipt te Heist-aan-Zee, in het 
Café ’t Marktplein, Ramskapelle- 
str. 50. bij de W we Oppalfens, van: 

BADSTAD  HEIST-AAN -ZEE  
EEN  G E R IE V IG  EN  W ELGELEGEN

Woonhuis
Oude Kerkstr. 51, groot 90 m2 m.

Gebruikt : voorschreven eigen
dom is vrij ter beschikking van de 
koper zes maanden na de toeslag.

Ingesteld: S3.000 fr.
Ten overstaan van de bevoegde 

Heer Vrederechter. (798 <

Studie van Meester 
JAN B. de G H ELD ER E
Notaris te Heist-aan-Zee

OM U IT  O N VERD EELD H EID  
T E  TR ED EN  

T O ES LA G :

Op Dinsdag 15 Mei 1951, om 17 
u. stipt te Heist-aan-Zee, in het Ho
tel du Phare, Leopold I I  laan, bij 
M r Edw. Bouten, van:

BADSTAD  HEIST-AAN-ZEE

KO O P I 
EEN  G E R IE V IG

Handels- en Opbrengsthuis W^oonhuis
Genaamd «V ILLA  RUBENS»  

Hoek Van Iseghem laan en Kon ing
straa t, 25

Oopervlakte 75 m2.
W ater Gas - Electriciteit.
Verhuurd mits geschreven pacht 

aan 30.000 fr, per jaar plus al de 
belastingen en taksen.

BEZOEKDAGEN : Maandagen en 
Donderdagen yan 3 tot 5 uur.

Voor alle naderè in lichtingen 
zie plakbrieven o f zich wenden ter 
studie. (789)

Studie van Deurwaarder 
Maurice DE W IS P E LA E R E  

te Brugge. Cordoeanierstr. 9 
Te l.: 33041 

BADSTAD  B LA N K EN B ER G E  
Verkoopzaal « R O Y A L E »  

Statiep laats,4
Op Dinsdag 8 Mei 1951, te 13.30 

uur.
G R O T E  O PEN BARE

VERKOPING
Verscheidene mooie slaap- en eet
kamers; een groot lót bedden, ze
tels en clubs; matrassen; fr igo ’s; 
ta fels en stoelen, comptoirs, bu ffet
ten, lavabo’s kachels en eontinu’s; 
gasvuren.

Een groot lot Hotelzilverwerk; 
kaders, potten en pannen en verder 
hotel en huisgerief te lane; om te 
melden.

Op contante en gewone voor
waarden.

Gratis afhalen van schone meu
belen voor verkoop ter stede.

Tentoonstelling : Dagelijks van 
9 tot 17 uur.

Men aanvaardt steeds goede 
voorwerpen.

Voor alle verdere in lichtingen : 
Tel.: 41444 o f 41340. exp.: M. Blont- 
rock. ‘ <793)

Panneslag, 24, groot 109,09 m2.
Ingesteld: 114.000 fr. 

KO O P II 
een poort met bergplaats, koer en 

groot m agazijn  met zolder 
Panneslag, 26, groot 190,71 m2.

Ingesteld: 68.000 fr. 
KO O P I I I  

EEN  G E R IE V IG

Woonhuis
Panneslag, 28, groot 120,93 m2.

Ingesteld: 91.000 fr. 
KO O P IV 

EEN  U IT E R S T  W ELGELEGEN

Handelshuis
ZO N DER  V ERD IEP IN G

G raaf d ’Ursell., 13, groot 90,53 m2.
Ingesteld: 99.000 fr.

KO O P V 
EEN  U IT E R S T  W ELGELEGEN

Handelshuis
(thans Café) met drie verdiepingen
G raa f d ’Ursellaan, nrs 11 en 12.

Ingesteld: 362.000 fr. 
Gebru ik : Kopen 1, 2, 3, 4 en 5 

zijn  verhuurd aan verscheidene 
huurders zonder geschreven pacht, 
respectievelijk  mits 6.000 fr.; 4.800 
fr.; 4.800 fr.; 8000 fr. en 8000 fr. ’s 
jaars ,(koop v i j f  enkel gelijkvloers).

De verdiepingen van koop 5 zijn 
niet verhuurd en onmiddellijk vrij.

Koop 4 is v r ij ter beschikking van 
de koper op 15 Oktober 1951.

Bezoeken; Maan- en Dinsdag van 
iedere week van 14-17 u.

Sam envoeging: recht van samen
voeging voor kopen 2 en 3 enerzijds 
en kopen 4 en 5 anderzijds.

Ten overstaan van de bevoegde 
hr Vrederechter. (799)
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H ET  LA A T S T E  B E D R IJ F  VAN 
'T  BAKKENG OED-DRAM A

Al is er deze week meer dan ge
noeg nieuws voorhanden, dat in 
aanmerking kan worden te komen 
om de ons toegem eten ruimte te 
vullen, w illen we eerst schrijven 
over ’t  geen we hierboven verm eld
den. Schreven we verleden wewék 
dat aan ’t nlan, om met regerings-, 
of andere steun vrijw el iedereen in 
staat te , stellen bakkengoed te ko
pen, weinig kans van slagen werd 
gegeven, nu, een week later, kan 
en m oet worden vastgesteld, dat 
er niets en dan ook niets van komt. 
Veel gegadigden meldden zich om 
zonder ge l: te kunnen kopen, een 
wel m eer gezien geval, doch ook dit 
is niet nieuw. Als eenmaal ’t pun
tje bij het paaltje komt, zo zegt 
men hier, dan blijken er altijd  veel 
en lang n iet ongegronde bezwaren 
te bestaan. Ter vergadering die 
door de kopers van bakkengoed 
werd gehouden en waar eveneens 
Dr van Dyck aanwezig, was, bleek 
al spoedig dat deze de risico’s, ver-; 
bonden aan het verstrekken van 
krediet voor c'e ■ totale aankopen 
der onbemiddelden. te groot achtte. 
Hij jyenste n iet verder te gaan dan 
kred:et te verlenen tot de h elft van 
het bestede bedrag. Verder vond 
hij het niet meer dan billijk, dat 
de gegoede kopers zich garant 
zouden stellen voor hun onmach
tige collegde. Op deze voorwaarden 
stuitte alles af. Zo gauw de op kre- 
diet-kopers vernamen, dat, 50 t.h. 
zou moeten worden betaald uit 
eigen middelen, trokken velen hun 
bestellingen in. En dat de sterkere 
vak-broeders er evenmin veel voor 
voelden .zich borg te stellen voor 
eventuele tekorten, was zonder de 
gave der profetie best. te  voorzien. 
Hoewel Dr van Dyck eróp wees en 
beslist n'.et geheel ten onrechte, dat 
het een zaak betrof die eigen lijk  
ieder bij de- oesterkweek- en han- 
‘S’el betrokken aangaat, slaagde hij 
er niet m  de heren zo ver te k rij
gen. De vraag is n iet m isplaatst of 
Dr van Dÿçk, stel dat h ij oester- 
kweker- pf handelaar was inplaats 
van directeur van het Bedrijifschap, 
het wel zou hebben gedaan. W at er 
ook van z;j, nu alle kans op een 
soort regeling is verkeken, is- het 
hek van de dam en is het van de 
zijde dér pannenboeren: Redde 
zich wie kan. M et als gevolg dat 
de oestertjes worden verkocht en 
aangeboden tegen prijzen die, ver
geleken met die van vorige jaren,- 
gewoon al® afbraak-prijzen kunnen 
worden aangemerkt. Is  dit oo zich
zelf reeds funest, hier komt nog 
bij dat zoveel kleine oestertjes a f
sterven, w at vanzelf n iet erg dien
stig is om pannen-oesters erg veel 
waard te vinden. W aaraan die 
sterfte te w ijten  is? ,’t W ordt ge-, 
weten ■ aan de slechte verzorging 
gedurende de winter; V ee ï opgebor

gen in binnenputten waar de wa- 
tervervërsing, vooral als het een
maal voor.'aar wordt, niet ideaal is, 
zou het n iet verwonderen dat ten
gevolge tlaarvan, vooral nu het a f
leveren niet zo vroeg komt als an
dere, jaren, de reden was van de 
meer dan normale sterfte. WijT al
leen de. grootste soorten bakken-

den uitgevoerd. En de kreeftenhan- 
delaars van hier hebben de groot
ste moeite om de te kleine voorra
den naar genoegen van hun vaste 
afnemers te verdelen. Dat een en 
ander niet ongelegen komt voor de 
Zeeuwse kreeftenvissers, lig t voor 
de hand. De prijs lig t wat hoger, 
waarbij nog een ietw at ruimere

Prachtige SALONCARNITUUR met wollen stof Prachtig BU REELGARN ITU UR

COSY-CORNER 
GROTE CLUBS 
BIJPASSENDE TAFEL

9 .9 0 0  f r B IB L IO T H E E K  130 
BUREAU  130 x 0,30 
1 Z E T E L

11.750 f r
goed verkoopbaar zijn, vragen we vangst tegenover verleden iaar te
ons af w aa j de mensen, en dan voegen is. Twee dingen, die een
vooral zii die over geen geschikte beter verloop der campagne be-
grond beschikken, m et de kleinere werkstelligen, althans tot nog toe.
soorten moeten blijven. We spraken K om t ’t mooie weder, dan komen
hier zoëven over m et een deskun- direct grotere vangsten aan de wal
dige. wie we (als leek !) de vraag in Noorwegen. Enfin «dan is dan»
stelden o f ’t  m ogelijk  was die klei- zegt men hier. Als een bijzonder-
nere;’ soorten nog een iaar buiten heid wordt de vangst gemeld <on-
te zetten op zeefden om ze dan der i é  Noord-Bevelandse kust) van
volgend jaa r voldoende groot te een kreeftenexem plaar met het
verkopen. De man w ist er niets van kolossale gew icht van ruim 3 kgr.
o f  . ’ti reeds' eerder was gedaan en Dat d it een reuzebeest moet zijn,
kon dus ook n iet zeggen o f ’t  wat kunnen w.e ons te beter, voorstel-
zou kunnen, uithalen. W el achtte len om dat we in 1943 ’t  geluk had-
hij de bezwaren, waaronder voor- den een beest te helpen uit de
al die, die betrekking hebben op korre doen ( i n ’t K oega t) dat 3 kgr
het aanschaffen van nieuw mate- 200 gr. woog. ’t Was toen een lek-
liaal,. zoals zeven, palen, latten, ker m eevallertje, want de schipper
enz,, ?o groot dat het practisch 
zijns inziens niet uit te voeren 
was. Vergeet niet. zei onze man, 
dat het n iet weinigen totaal aan 
geld ontbreekt en dus niets o f wei
n ig meer kunnen uitvoeren.

Verder kan men de vraag stelr 
len o f verkoop van bakkengoed 
aan enigszins lonende nriizen vol
gen:’ : jaar nog m ogeli’ k zal zijn. 
Naar veler mening, bestaat daar- 
oo wein ig kans, tenzij de schelp- 
ziekte zich weer in heviger mate 
zou doen gelden dan de laatste -;we?- 
jaar ’t  geval was. Hoewel we schre
ven dat we reeds eerder een soort
gelijk  verloop verwachten, valt

liet grootm oedig als altijd  dit dou
ceurtje aan de knechten, waartoe 
schrijver dezes mee behoorde. Men 
schat de lee ftijd  van dergelijke 
grote kreeften op 30-35 jaar.

Z EEK R A B B EN V A N G ST  ONDER DE 

W A LC H ER EN SE  K U ST

De vissers, die deze visserij reeds 
enige jaren achtereen uitoefenen, 
zijn  weer vertrokken om hun kor
ren uit te zetten. In  België schijnt 
de vraag niet groot, m aar grote 
vraag uit Frankrijk  doet een vlotte 
a fzet verkopen. Op redelijke vangst 
meent men te mogen rekenen om-

hét voor de betrokkenen vast niet dat de twee laatste winters wei-
mee.

O EST ER S  EN K R E E F T E N  
V A LLEN  ONDER DE 
W EELD EB E LA S T IN G

Indien tenminste ’t .g een  de m i
nister van financiën zich voorstelt.

n ig vorst gaven.

EEN  N IEU W E V IS S E R IJ ?

Enige vissers uit Tholen haalden 
twee motoren met schroef en nog 
vele andere delen van een 4-moto-

werkelijk  wordt, wordt de hef- r ise bommenwerper boven in de 
fin g  op kreeften en oesters 30 t.h.Eendracht, waarin deze luchtreus 
Nu betekent het n iet veel want de gedurende de oorlog terecht kwam. 
afname van Zeeuwse oesters door

Kwaliteit I 78 Toonvensters

VISSERIJ NIEUWS UIT DUITSLAND
het

STRIJD; ROND DE 
KRABBEN PRIJZEN

De onderhandelingen over 
vaststeller 
te Hamburg kenden nog geen vol
ledig resultaat. Een. kompromisop- 
lossing van 0,70 DM oer kgr werd

brek aan commentaar aan. A lge
meen wordt de photografie gelooid.
Toch schijnt de film  opgewassen

van de Driizen voor krab î.e ,5^n,jV00r î aa1^ die haar voor- 
- ‘ behouden werd: de propaganda

voor de vis.
Intussen wordt voort gewerkt

voorgesteld*. De“ industrie heeft tot aan de tweede band, die de weg van opzoekingen,
de vis van het schip tot de verbrui
kers zal behandelen.

ging voor IJsland.
De «F r ith jo f»  deed in de maand 

M aart twee reizen in het K a tte 
gat en Skagerrak. Haar hoofdop
gave wa,s het opzoeken van haring
scholen in de vanggronden van de 
kottervissers en verder biologische

nog toe deze prils afgewezen. Dit 
werd bekendgemaakt op een ver
gadering van de vissers van Tön
ning.

vislossers kriigen -4 P fg  meer per 
50 kgr. In  doorsnede bedragen de 
verhogingen 20 t.h. De loonsrege- 
ling, die op 1 April in werking trad, 
geldt voor alle havens van Noord- 
Duitsland.

OMVANGRIJKE VISINVOER
Voor de komende maanden werd 

volgende visinvoer voorzien: Ha-

IEERV ISKEUKEN  VERJAARDE
Een jaar geleden werd de leervis

320 D.M. VOOR EEN K IST V iS .......... ......
B ij-d e  eerste reis reeds een re- ring, verse en bevroren vis uit 

kordvangst te boeken. D it zeldzame Noorwegen; gezouten haring verse 
geluk viel te beurt aan de «H ildes- zeevis en zoetwatervis uit Néder-

N.V. Agentuur en Handel Myj
TR AW LE RK AD E  53-57 
-----  I J WI U I D E N -----

F A B R I C E E R T  ALLE 
SOORTEN NETTEN VAN

M AN ILLA  —  SISAL, 
KATO EN  en HENNEP

keuken Vein de vism ärkt te CuxhEi- h e im »,.die in een reis Vein 17 dâ-gen land, gezouten hsririg uit Grööt-
r AftA 1__________ /-\ T5-Î i irAV D v  ‘ t-+- n v in in ' 1 o ir io  Vl o f i  V\ ,-v on  t' rA vn t

ven geopend. Intussen volgden 1800 
leerlingen met succes de leergan-

vanUitrusting 

VISSERSSCHEPEN (52)

5289 bennen aanvoerde. B ij dé’ ver- Brittannië; K leine haring en sprot 
koop heerste een buitengewone' uit Zweden; zoetwatervis,- - verse 

gen M eestal ^'n^- het daarbii om stemming, want onder de eerste zeevis, sprot en kleine haring uit 
leerkrachten uit"’ het binnenland, kist lag een fles «Napoleon» -N u  Denemarken ; verse zee- en fijn e

kist bracht het ronde zeevis uit België; zoetwatervis uit 
van 320 DM. Direc- Zwitserland en fijn e  zeevis,,uals- 

teur Baffin, die de verkoop leidde, mede karpers uit Frankrijk. < 
ga f .dan een iond ie uit de fles. De 
opbrengst kwam ten goede aan het 
Rode Kruis. Daarmede werd een 
traditie', geboren,* die naar men 
hoopt een lang léven zal hebben.

Ook vishandelaars en visverkopers de eerste 
namen in groten getalefdeel aan de som m etje op ,̂ 
lessen. De lessen worden kosteloos 
gegeven. Voor de verzorging van 
de deelnemers, slapen en etén, 
zorgt de propagandavereniging 
voor visverbruik. De meeste deelne
mers kwamen uit Nedersaksen,
Noordrijn. Berlijn, Beieren en 
Wurthemberg. HOGERE LONEN

200 VISSERS DER WESTKUST 
STAKEN

Door de verhoging per 1 'Àpril 
van de prijs voor dieselolie .voor 
de hoogzee- én kustvisserij.'' van 
20,80 DM op 47,50 DM, ziin  de vis-

«MANNEMSCHIP» OP DE 
—  M ARKT

Zoals we 'ër.kéle, weken geleden 
reeds medédeélden, wérden twee 
film s vervaardigd over1 het vissers-

Nederland zakt gestadig. Sinds drie 
jaar geleden is ,een achteru itgang 
van ongeveer de h elft vast te stel
len. Zou echter de Benelux vo lle
d ig  in werking treden, dan zou ook 
in die landen 30 t.h. moeten wor- 
den opgelegd. Duidelijk is dat dit 
niet in ’t belang van de oester-af- 
name zou zi.in. Vandaar dan ook 
dat de betrokkenen zullen proteste
ren tegen ’s m inisters voornemen.

G E R IN G E  k r e e f t e n a a n v o e r  
U IT  NOO RW EGEN

Door ’t lang aanhoudende koude, 
weder is de vangst in  Noorwegen 
so slecht, dat de orders van uit Yer- ' 
seke slechts ten dele kunnen wor- '

leven. De .eerste, die het leven aan waarin  een foto stond vg.n een 
boord behandelt,, werd thans voor vrouw met een pak.e^isfilets.^
het eerst vertoond. De reacties van  ^  .....
de pers te Cuxhaven ziin  verdeeld.
W aar .de epen d.e .filrç. een succes 
noemen, w rijvèn  ' andteten het ge-

Ondérhandelingen vonden .pla,ats,. sers var. Husum on. Pe llw orm 'in  
tussen patroons en. werknemers de onm ogelijkheid hun' bedrijf on- 
over de lonen, van dé vismarkt'ar- der deze omstandigheden voort ‘. te 
beiders. Het resultaat was, dat tot zetten. De 35 kotters van Husum 

Een groot dagblad te .Göteborg een verh0gine; van 20 P fg  voor de en de 30 van Pellworm  hebbén <J'{m 
in Zweden ' verraste^ voor k o rte jd id  paHenarbeiders. en van 15 P f?  voor ook elke bedrijvigheid stilgelegd.
1 ’ de handarbeiders werd besloten. De Deze staking bereikt.aldus 200 man.

M n

DAT IS PROPAGANDA... 
VIJF ORE VOOR ELKE GRAAT

haar lezers m et volgend berichtje,

CÄRELS

I I .  B a u w e n s  & Co

AGENTSCHAP 
REDERMKAAI, 35 

OOSTENDE

«Deze vrouw beloofde aan haar 
kinderen 5 Ore voor elke gr^at, die 
ze zouden; vindèn in de kabeljauw
filets opgediend. To t nog tóe moest 
mevrouw Löfgren  nog geen «boete» 
betalen en haar kinderen, ziin  dan 
ook geestdriftige viseters gewor
den...» En verder dan de nàam van 
de firma.

DE A K T IV IT E IT  DER 
VISSERIJ WACHTSCHEPEN

De «M eerkatze» keerde terug van 
een reis van 49 dagen naar de vang- 
pTonden voor de Noorse kust en 
T.Tsland Tijdens deze reis werden 
13 natiënten behandeld,- waarvan 
zeven opgenomen, werden in het 
«nheeoshospitaal. Verder werd in, 
35 prevallen raad se°reven lansre de 

■ radio. Ook werd tijdens de reis de 
mogelijkheid- onderzocht, van het 
bergen van de «Karlsburg», die ver-

Slechte tijd ... ?
Weinig, u&idiemte...

LA A T  EEN

BESNOEI UW ON KO STEN
BESCHERM UW M OTOR

L O W
O L I E -  E N  M A Z O U T F I L T E R

PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARM EM EN T  

S E G H E R S  
S L IP W A Y K A A I 4 O O STEN DE

FRANKRIJK n DE JONCKHEERE

A.B.C.
D iesel-
M o to r en

Agentschap : 

H. &  R. Boydens 

4, Velodroomstr 
40, Schipperstr. 
O O S T E N D E

EXPERTISEN

(9)

DE HARINGVLOOT OP 22 MEI 
NAAR ZEE

In  een vergadering van de ha- 
ringreders met het Bedrijfschap 
voor Visserijproducten is na moei
zaam overleg thans overeengeko
men om de nieuwe haringteelt te 
laten beginnen op 'D insdag 22 Mei 
1951. Op die dag zal de eerste h e lft 
van de haringvloot Uitvaren; en op 
29 Mei de rest. Men, w il door net- 
tenbeperking de eerste aanvoer be
perken, en daarom mogen niet 
meer dan 70 Schotse drijfnetten  
worden meegenomen. D it is 10 net
ten m inder dan het vorige jaar.

De visserij op verse haring zal 
verboden zijn  van 5 Mei tot 22 Mei. 
Slechts verse haring, die als b ij
vangst met de traw lvisserii wordt 
gevangen, mag worden aânge- 
bracht. '

VISSERSHAVEN IN K A TW IJK  
VAN DE BAAN

De plannen voor het aanleggen 
van een. vissershaven te K a tw ijk  
zijn thans door de regering a fge
wezen. De Staat meent dat de te
genwoordige zorgelijke positie van 
de financiën het geven van Staats
steun onmogèli.jk maken, temeer 
daar deze plannen 7 m illioen gul
den zouden vergen. Deze beslissing 
behoeft geen verwondering te wek
ken, aangezien de aanleg van nog 
,ieen derde vissershaven langs de 
Hollandse kust in hét algemene vis
serijbeleid gezien toch al weinig 
noodzakelijk was.

Deze beslissing kan niettem in op 
de duur voor de positie van de K at- 
wijkse hari'ngreders ter plaatse een 
grote m oeilijkheid worden, want 
nu zal, men zich moeten gaan, be
zinnen op het feit, dat er nooit 
geen haven meer komt. Aldus zal 
het nodig worden, dat langzam er
hand verschillende bedrijven naar 
andere havenplaatsen moeten ver
trekken.

Voor het actieve K a tw ijk  is deze 
beslissing wel een grote teleurstel
ling. Kosten noch moeite heeft 
men gespaard om de autoriteiten 
te doordringen van de wens voor 
een eigen vissershaven, m aar niets 
heeft mogen bijdragen.

MOTORS VAARTUIGEN

TEL* 310.80
DIT IS EEN BUITENGEWOON 

AANBOD !

GEEN BLUF... ,

MAAR WERKELIJKHEID ! ! 

KOMT EN OVERTUIGT U !

A A N  GELIJKE K W A LIT E IT  
ZIJN ONZE PRIJZEN 

STEEDS LAGER

Zeer gemakkelijke
betalingsvoorwaarden

V * • ^
Zonder wissels

s * i ■. f

in geval van overlijden van uw 
echtgenoot, niets meer schuldig 
Hetzelfde geldt in geval van 
50 t.h. inva lid ite it

Moderne Eetkamer in eik

1 7 . 5 0 0  f r

D R ESSO IR  2.20 m. 
Z IL V E R K A S T  MET SPIEGEL 
T A F E L  M ET DUBBEL BLAD 
6 GEGARNEERDE STO ZLEN

W A LVISVAAR TU IG  TE 
DUINKERKE

Binnenkort zal in de haven van 
Duinkerke het Frans fabriekschip 
voor de walvisvaart de «Jaram a» 
aankomen. Dit vaartu ig dat een 
netto-tónnemaat van 3.666 ton 
heeft wordt uitgerust door de re
derij Sope Coba.

In  het vooruitzicht van de aan
staande w.alviscampagne in de G olf 
van Guinea, zal de «Jaram a» te 
Duinkerke bemand worden en zal 
met 7000 tonnen natriumzout naar 
Pört-Genti.l vertrekken.

BRITS VISSERIJWACHTSCHIP 
IN BOULOGNE

Het Britse visserijwachtschip 
«M ariner» heeft een .bezoek ge
bracht aan de haven van Boulogne.

* Dé com m andant van dit vaartu ig 
werd door de plaatselijke zeecom- 
missaris en de gem eenteoverheid 
ontvangen. De bemanning van dit 
vaartuig heeft m et het personeel 
van de Zeediensten een voetbal
match gespeeld.

Engeland heeft voor zijn  kust
wacht ta lrijke oorlogsschepen op
gebouwd' tot degelijke kustvisserij- 
wachtschepen. Op het ogenblik 
doen tal van deze vaartuigen een 
'róndreis naar de visserij gronden 
en havèns van de Atlantische ha
vens.

FRANSE TREILER TE WATER 
GELATEN IN  HOLLAND

Op de scheepswerven van de ge
broeders Pot, nabij Rotterdam , is 
men vorige week overgegaan tot ■ 
de tewaterlating van een. Franse 
treiler «Saturr.ia» voor rekening 
van de rederij «Société Havraise de 
Pêche». Het vaartuig zal slechts in 
J.uli te Le Havre aankomen.

De «Saturn ia» zal geen installa
ties aan bakboord hebben voor het 
bergen van de gevangen vis.

OOK OP DE WERVEN VAN  
AUGUST NO RM AND WORDT 

GEBOUWD
De Franse scheepswerven zijn 

niet onbedrio'vig en vooral deze niet 
van, Auguste Normand. Vorige 
week werden niet m inder dan vier 
vaartuigen te water gelaten. Onder 
deze vaartuigen tallen w ij een vis-

serijschip gebouwd voor rekening 
van de rederij Leveau, te Dieppe.

VISSERSVAARTUIG VAN  
DIEPPE W ORDT VERKOCHT
Het vissersvaartuig «Etienne- 

R im bert» in Canada gebouwd, toe
behorende aan de Cie. Industrielle 
dies Pêcheries en in 1949 te Dieppe 
in de vaart gebracht, zal aan een 
rederij te Lorient verkocht worden.

PLAATSVERVANGER VOOR 
DE «DUC DE NORMANDIE»
TE FECAMP AANGEKOMEN
Zaterdag is in de haven van Fé

camp de treiler «Sham rock I I »  van 
de rederij Dahl, van La Rochelle, 
aangekomen. Het schip had eerst 
zijn  vangst te Boulogne gelost. Dit 
vaartu ig werd door de rederij An
dré Ledun gekocht ter vervanging 
van de «Duc idle Norm andië» die op 
21 Februari 1951 in het K anaal is 
vergaan.

NOORDPOOL-EXPEDIT IE U IT 
ROUEN VERTROKKEN

De Noorse jager «Skalab jorn » is 
m et 24 man aan boord uit Rouen 
vertrokken met bestemming naa; 
de Noordpool waar op zeehonden- 
jach t zal gevaren worden. Deze ex
peditie is n iet zo belangrijk dan 
deze van vorig jaar. Een eerste 
aanleg zal gebeuren in haven van 
Noord-Schotland, verder zal de ha
ven van Reyk javik  binnengevaren 
worden. In  deze laatste haven zal 
een deel van het m ateriaal ont
scheept worden, daar dit achteraf 
op de i.svelden van de Noordpool 
m oet geparachuteerd worden.

De «Skallab jorn » zou naar niet 
gecontroleerde berichten, een oud 
Frans vaartu ig zijn  gebouwd in 
1894.

COLLECTE VOOR FAMILIES 
V A N  VERDWENEN VISSERS 

BRENGT 180.000 FR. OP
De bevolking van Granville heefc 

m et vreugde vernomen dat de om 
haling gedaan in  het arrondisse
ment van het Kanaal ten voordele 
van de 26 wezen en 7 weduwen van 
de slachtoffers van de «Cachalot» 
een totale som opbracht van 188.477 
frank. Deze som werd gestort aan 
het Com ité van Cherbourg dat voor 
de verdeling van dit. bedrag zal 
zorgen.

CONFERENTIE EN FILM  VOOR 
DE VISSERS

Na de spreekbeurt m et vertoning 
van de film  «T a h it i»  h ee ft de oud- 
almoezenier van de visserij te 
Paim pol een nieuwe conferentie ge
houden over «H et heldenleven van 
de kabeljauwvissers». Onder de ge
lijknam ige tite l wordt een film  uit 
gebracht.

OUDE VISSERS VIEREN FEEST 
TE ETEL

De gem eentelijke Overheid van 
Etel heeft het goede in itia tie f g e 
nomen een feestje  te geven uitslui
tend voor de vissers van meer dan 
70 jaar. M eer dan 100 vissers »3 -  
ren hierbij aanwezig en aan gezel
ligheid heeft het niet ontbroken.

Er was benevens de gezellige hu
mor, ook een lekker maal.

16, WOLLESTRAAT, 16 - BRUGGE -
DE GROTE MEUBELZAAK

Slaapkamer :/ Nieuw model
Bed mét 2 aangehechte nachttafe ls 
Kleerkast met spiegels : 2.20 m.

(4 deuren)
Toilet met spiege!
Gratis : 2 Stoeien

13.900fr

Prachtige eetplaats

Dressoir: 2.20 m. - Vitrien: 1.30 m. 
Tafel  met duhbei blad 
6 Stoeten met sim ilie

IS.OOO f r
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Voor uitstekend IJS, VIS en GARNAAL
'w ende men z ich  tot

H u i s  H .  D E B R A
Z E E B R U C C E  841.61 en 841.62 E X P O R T  —  IM P O R T

Z o u t  v o o r  e l e  v i s s e r s

(31)

Mwiâtâeûcâten
Oostende 0.340 W est 4.703 38.440

VR IJD AG  27 A P ÏU l, fo f.l ' '
; Geen verkoop.

ZATE R D AG  28 A P R IL  1951 :
Aanvoer : 290 bennen (ton g ,'ta rb o t, 

k leine platvis, rog, w ijt in g , haai en zee
hond ). Geringe belangstelling. P rijzen  
f ijn e  v is  gevoe lig  gestegen. Andere soor
ten dalen in prijs.
Ó.204 W itte  Bank 5.527 

W itte  Bank 4.320 
W est 3.046
W est 1-521
Kust 40

DONDERDAG. ,3 MEI 1951 
G ekt- verkoop.

GARN AALAAN VO ER

A P R IL

0.176
0.78
0.104
0.271

116.960
80,315
25.410
20.180

150

M AAN D AG  30 A P R IL  1951 :
Aanvoer : 300 bennen v is  waaronder 

100 met IJslandse soorten. V eel v is  van 
m inderw aardige kw aliteit. P r ijzen  m er
k e lijk  m inder dan vor ige  week. Ontoe-

Dat. Kgr. Fr. min.max. vang. Gem.
prijs p rijs

26 3.798 69.741 15-25 63 19
27 1.388 31.0.32 17-27 21 22
28 84 3.031 34-38 1 36

MEI
1 3.207 73.471 17-29 54 23
2 2.469 52.197 17-27 55 21

Aanvoer maand Ap ril : 56.660 kgr : op-
brengst : 1.264.145 fr .;  Aantal vang-
slen : 895.

reikende besommingen.
77.6500.289 Kanaal 7.917

0.223 Oost 4.979 46.510
0.257 Kanaal 7.163 38.615

0.7 W est 4.114 24.930
0.31.3
0.33

Kanaal 9.491 55.675
W est 9.476 43.250

0.268 Noordzee 14.778 127.870
0.140 W itte  Bank 4.855 99.110
0.287 W est 7.612 43.570
O . l l l W est 745 4.035
0.290 W itte  Bank 4.005 49.780
N.801 W est 4.396 26.640
0.254 W itte  Bank 3.008 57.630
0.166 W itte  Bank 4.227 73.390
0.124 Noordzee 9.335 94.615
0.94 Kanaal 11.088 89.740
0.229 W itte  Bank 4.284 56.719
0.250 IJsland 27.554 170.530
0.288 Kanaal 9.438 86.275
N.807 W est 2.608 16.000
0.285 Kanaal 22.583 128.775
0.196 W est 5.928 36.310

0.300 W itte  Bank 5.210 84.200

AANVOER EN O P BR EN G ST  
PER  DAG

Zaterdag 28 A p ril 14.451 238.015
Maandag 30 A p ril 184.792 1.531.819
W oensdag 2 Mei 265.371 1.984.254

Totaa l : 464.614 3.754.088

IJS LA N D SE  V ISSO O RTEN

30-4 2-5
Kabeljauw 5,40- 6,40 5,40- 7,20
Gul 4,20- 5,20 4,20- 7,40
Koolv is 3,20 2,—  2,60
Leng 3,80 2,60- 4,20
Schelvis grote 14,80 11,80-14,20

m iddelmaat 8,00-11,— 7,—  8,60
kleine 6,20- 9,40

Zeew o lf 2,40- 5,40
K lipvis 14,—
W ijt in g 6,70 5,40- 6,80
V loot 11,— 12,80
H eilbot 20,— 31,50
Platen 16,20-20,60

DINSDAG 1 M EI 1951 
Geen verkoop.

W O ENSD AG  2 MEI 1951 :
Aanvoer : 5.300 bennen waarvan 3.500 

m et IJslandse soorlen. M ooie verschei
denheid. Levendige belangstelling. P r i j 
zen zijn  gestegen. Bevredigende besom 
mingen.
0.192
0.337
Z.587
0.89
0.198
0.267
0.297
Z.5.42
0.242
Z.435
Z.528
Z.171
0.77
0.339

W est
Noordzee
Kanaal
IJsland
W itte  Bank
W est
IJsland
W itte  Hank
Kanaal
W itte  Bank
W itte  Bank
W itte  Bank
Kanaal
W est

3.970 40.130
15.980 143.085
8.548 87.270

48.950 314.145
4.305 80.160
3.358 39.850

127.550 718.360
4.250 84.690

18.250 108.810
4.850 81.130
4.600 79.460
5.250 96.894
5.800 26.050
5.007 45.780

H UIS
Raph. Huysseune

Jmpoxt - &jcpaxt 
V i s  -  G a r n a a l

Spec ia lite it gepelde 
garnaal

H . R . O . 215 

Iburee l : 84006 
Telefoon ]m aga*ijn  : 84141

(m ijn  :t.2«> 84142

M arktprijzen te Oostende
Tongen, grote 

3/4
bloktongen 
v/kleine 
k leine 

Tarbot gro le  
m iddelm aat 
k leine 

Griet 
m iddelm aat 
kleine 

Schol
grote iek 
k leine iek 
iek 3e slag 
p latjes 

Schelvis grote 
m iddelm aat 
k leine 

Heek grote 
m iddelm aat 
k leine 

R og
Rode poon 
Grauwe poon 
Kabeljauw  
Gullen
Hozemondham me
W ijt in g
Schar
Steenschol
Zeehaai
Hondshaai
Arend (P ieterm an )
M akreel
Horsm akreol
Rode knorhaan
K eilro g
Zeekrceft
Schaat
Zeebaars
Lom
Kongeraal
Leng
Schartong
V o lle  haring
IJ le  haring
Iiaringshaai
Steenholk
H eilbot
K oo lv is
Steur
Z eew o lf
P ollak
Zonnevis
Kon ingsvis

28-4 
.36,60-49, 
50,— 52, 
4.3,— 48,
35.40-41
24.40-25, 
51',— 63 
36,—  
14,— -25

,40
,20

1,70- 3,—

30-4
26,40-3.3,80
31.80-36,—  
31,60-36,20
28.80-33,40 
18,— 24,40 
37,— 43,50 
26,— 34,—  
14,— 23,—

12,—
14,70 
12,— 
9.80-10,80 
1,70- 2,—

2-5 
26,40-37,60
36.20-39,80
36.20-39,20
33.20-36,60. 
23,80-28,20 
32,50-42,—  
20,— 28,—  
16,— 18,—

12,50-17,50

5.50- 8,—

2,40- 3,20 

4,30- 7.30

6,20-
7.20- 

25.—  
11,—
1,65
4.40-
3.20- 

0,80-
9,70- 

4.—  
15,—  
2,80- 
1,50 

14.50- 
4,—  
2,50-

• 7-,—
• 8.40 
29,50 
12,—

■ 8,40 
■10,50 
1,40 

-15,20
7,20

■21,—
■ 6,40

-19,70 
- 8,— .
■ 4,30

16,—
1,50- 1,90

8,50 
5,—

23,—
12,— 15,—

6,— 12,70 
5,40-14,50

2__ 3___
16,20-19,20

..3,40-13,—  . 
0,80- 1,50 
2,20-10,— 

10,— 12,20

1 7 ,-2 2 ,—  
1,90- 7,—  
2,10- 4,—  
6,50-20,70 
4,30- 7,30 
3,70- 5,50

4,20- 9,80 
1,20 
2 ,-1 2 ,6 0  

13,40-16,—

5 ,-1 1 ,9 0  13,10-17,—

3,40- 4,60 
10,50-23,—

1,90- 2,80 
27,— 45,—  
2,20-

59.50 
6,40- 
6,40

18.50 
10,—

3,40

6,60

5,50 
4 —

21,20-23,—

3,20- 3,40 
31,40-41,50 
4,20

6,60
9,—

Verwachtingen
Z A TER D A G  5 M EI 1951:

W IT T E  B AN K : 0.154; 0.244; 
0.217; 0.227 ; 0.220.
MAANDAG 7 M EI 1951:

IJSLAND : 0.324 (1100 bennen); 
0.293.

NOORDZEE: 0.247.
K A N A A L : 0.66; 0.343 ; 0.210; 

0.342;.
W EST: 0.137; 0.330.
W IT T E  B AN K : Z.428; 0.82; 

0.115; 0.135; 0.193; 0.122. 
D IN SDAG  8 M EI 1951:

IJSLAND : 0.88 (1000 bennen); 
O 299.

K A N A A L : 0.246; 0.278 ; 0.312. 
W IT T E  B AN K : 0.200 ; 0.127; 

N.819; 0.174.
W O ENSDAG 9 M EI 1951:

IJSLAND: 0.280 ; 0.331; 0.179. 
NOORDZEE: 0.224.
K A N A A L : 0.173; 0.191.
W IT T E  B AN K : 0.222 ; 0.170; 

0.132.
Vaartuigen welke u itgevaren zijn  

en behoudens onvoorziene om stan
digheden in de loop dezer week 
kunnen m arkten te Oostende:

Van 300 tot 399 PK .:
18-4: 0.337; 0.242.
19-4 : 0.295.
20-4: 0.237.
21-4: 0.212.
24-4: 0.329.
Van 180-230 PK .:
20-4: 0.153.
Van 120-179 PK .:
20-4 : 0.276, 0.192;
24-4: 0.281.

0.33; 0.7.

Dat.
28
30

Zeebrugge
V ISAAN VO ER

A P B IL
Aantal kgr. Vangsten Fr.
10.350 4 139.180
20.570 8 229.930 

M EI
26.750 13 323.280

Dat. Kgr. Fr.

26
27
28 
30

8.066
3.920
5.172
4.132

G ARN AALAAN VO ER
A P R IL  
min.max. 

prijs
159.054 15-24 
102.453 23-29 
175.945 13-36 
86.244 17-26

vang. Gem.
prijs
19.71
26,13
34,01
20,89

Blankenberge
V ISAAN VO ER

A P R IL
Dat. Aantal kgr. Vangsten Fr.
26 837 1 11.950 
28 544 1 6.835 

MEI
2 1136 2 22.010 

G ARN AALAAN VO ER
A P R IL

Dat. Kgr. Fr. min.max. vang. Gem.
p rijs  p rijs

118 2.224 —  1 19,—  
153 4.495 —  3 29,37 

MEI
88 2.934 —  2 33,34 
35 1.050 —  1 30,—

26
30

1
2

Visprijzen te Gent
ZATE R D AG  21 A P R IL  1951 :

Garnaal : 44-56; gepelde garnaal in  
bussen 180; verse gepelde garnaal 170- 
220 fr.
M AAND AG  23 A P R IL  1951 :

Garnaal 36-60; gepelde garnaal in 
bussen 180; verse gepelde garnaal 170- 
220 fr.
DINSDAG 24 A P R IL  1951 :

Garnaal 44; gepelde garnaal in 
bussen 180; verse gepelde garnaal 170- 
220 fr.
W O ENSD AG  25 A P R IL  1951 :

Garnaal 44-64; gepelde garnaal in 
bussen 180; verse gepelde garnaal 170- 
220 fr.
D o n d e r d a g  26 a p r i l  1951 :

Garnaal 48; gepelde garnaal in 
bussen 180; verse gepelde garnaal 170- 
220 fr.
VR IJD AG  27 A P R IL  1951 :

Grote tongen 4 in 1 kgr, 50-60; m id
delm atige tarbot 55; uitgesneden griet 
55 m iddelm atige grie t 35; grote iek 25- 
30; uitgesneden grote schelvis 30-40; 
m iddelm atige schelvis 25-30; rog  18; 
uitgesneden IJslandse kabeljauw  30-40; 
gullen 25; gepelde hondshaai 30-35; 
makreel 22; rode knorhaan 20-35; ijle  
haring 10; uitgesneden koolv is  20-26; 
staart vis 30 fr.

P er stuk :
Zalm haring 3; gestoom de haring 3,75; 

kipper 4,25 ; pekelharing 2,50 ; ingelegde 
haring 3 fr.

V R I J D A G ,  4 M E I  1051

OVERLIJDEN
W e 'vernemen het overlijden van 

dhr August Mollemans, rustend 
loods te Vlissingen en vader van 
dhr Robert Mollemans, dok- en ha
venmeester d'er vissershaven alhier.

Het Nieuw V isseri'b lad  biedt 
aan de fam ilie haar blijken van 
innig meevoelen aan.

Zoeklichtjes
T E  KO O P

M otor L ister Blackstone 7 cyl., 
280 PK., 600 toeren. Voorwaarden 
en adres Bureel blad.

—  TE KOOP : Stalen vissersvaartu ig, 
gebouwd in  1945 en voorzien  van ene 
m otor Carels van 350 P K  van 1948 met 
vo lled ige  uitrusting. P r ijs  4 m illioen  
frank. Schrijven bureel blad nr 23.

(23)

—  Tw ee stalen vissersvaartuigen, v o l
led ig  uitgerust, gebouwd in 1931, van 
135 BT, voorzien  van een m otor Deutz 
van. 240 P K  van 1931 tegen zeer goede 
voorwaarden. Schrijven bureel blad nr 
17. (17)

— TE  KO O P G EVRAAGD : Houten v is 
sersvaartuig 140-180 PK . 40 Ton. B lok- 
m otor. V o lled ig  uitgerust. Schrijven bu
reel b lad onder nummer MV 98.

Geïnsta lleerde V ishandelaar
te Zeebrugge, eigen pakhuis en fr i
go ’s bezittende, vraagt associé op 
de hoogte van aankoop en verkoop 
in vishandel. Schrijven onder le t
ters D. V. adres blad. (796)

—  TE KO O P : Houten vissersvaartu ig 
in goede staat (0 .53 ), 19,38 BBT. Bouw
jaar 1926. M otor Deutsche W erke, 45 P K  
A lle  in lichtingen bureel blad nr 794.

—  TE  KOOP : Grond, gelegen St An- 
toniusstraat, Opex. Voorwaarden te be
vragen. Adres bureel blad.

(795)

Nieuwpoort
V ISAAN VO ER

Dat. Aantal kgr. Vangsten 
A P B IL

26 6.928 9 78.029
27 3.011 10 28.071
28 5.434 4 57.666
30 11.504 6

MEI
117.782

2 10.268 17 90.024

Fr.

GARN AALAAN VO ER
A P R IL

Dat. K gr. Fr. min.max. vang.
prijs

26 482 9.546,50 18,— 23 12 
30 898 18.341,50 18,50-23 15 
2 824 17.501,50 16,50-24 19

Gem.
prijs
19,80
20,42
21,23

N IEUW BO UW  & H E R S T E L L IN G  

VAN

Houten schepen

^ u t iu A  ü a e A in e È

6c Zotirn
W E R FK A A I, 21 Z E E B R U G G E  

(288) T E L . 841.96

Schadegevallen
De Z.417 brak in zee zijn  bezaan

gaffel.
Van de Z.30 werd bij zakkend wa

ter de verschansing ontzet.
De Z.30 werd Zaterdag bij het 

buitenvaren van de schuilhaven 
door de Z.441 aangevaren. A lles be
perkte zich tot geringe schade aan 
de Z.30, die zijn  reis naar zee ver
volgde.

Van de Z.209, die ter visserij was, 
begon de m otor plots te kloppen. 
De m otor werd stilgelegd en vast
gesteld werd da t,h et lager van de 
drijfstang van de voorste cylinder 
warm  gelopen was.

De Z.777 sleepte het vaartu ig 
naar Zeebrugge.

Men verzoekt ons het afster
ven te melden van:

M ijnheer

August Mollemans
Rustend Zeeloods te V lissin
gen, Echtg. van Mevrouw 
Angèle Pauwels, overleden ts 
Oostende de 2-5-1951 in de 
ouderdom van 68 jaar.

De begrafenis zal plaats 
hebben op Zaterdag 5 Mei om 
10 u. in de kerk van het H. 
Hart.

Vergadering aan de kerk. 

W eilingtonstraat, 60. (797)

Mcutklpsiijzen aan SUvüfa
W E E K  van 19 tot 25 April 1951
Besch ikbaar: 1:568.550 kgr tegen 

1.476.050 kgr vorige week.
Levendige verkoop. Algem ene 

neiging to t prijsdaling.
Zeevis: 1.472.600 kgr teg. 1.356.700 

kgr.
Zoetwater: 9.650 kgr teg. 14.200 

kgr.
Mosselen en schaa ld .: 67.950 kgr 

tegen 92.800 kgr.
W ulk : 17.900 kgr teg. 3.750 kgr.

M a r k t p r i j z e n N i e u w p o o r t Z e e b r u g g e
Grote tong .... 
B lok tong
Fru ittong .....
Schone kleine
K leine .........i'.
G rote tarbot 

m iddenslag 
V aria  .............
• G riet 
P ieterm an 
P lad ijs  grote

m iddenslag
k leine ......

Deelvis .........
Kabeljauw
Gullen
K e ilro g
R og  .......:.......
T ilten  ..........
Scherpstaarten 
Hah'e man 
W ijt in g  grote 

k leine ........
• Bot ...............
Schar ............
Zeena ai ........
Zeehöhd
Bobaard .......
Knorhaan

26-4
30-
33-
,33-35
■26-

42-
29-
26-

'17-22

14-
17-
7-9

14-18

16-
13-
9-11

5-6

10-9
5-6 
2-

ittM

6 -

6 -

27-4
30-33
30-33
30-33
30-33
30-33
30-33
32-
25-

15-13
16-
8-2

10-
8 -

5-

1-
6-8  -

28-4
28-
30-34
35-
30-
25-
45-
.32-
24-
18-24

13-
14-12
4-5

19- 
12-16 
14- 
10-
8-7
4-5

30-4
25-
29-31 
32- 
22-
17- 
40-
30-
26-
15-20

10-
16- 
1-3

18- 
10-14 
12-

7-8

2-5
30-32
35-40
36-37 
30- 
28- 
47- 
33- 
28- 
26- 
32- 
12- 
13-

2-5

14-
13-
10-12
8 -

5-6

8- 6-7
4- 3-4 
1-2 1,50

.-7.10.----- 6-9
-  -  -  - -5-4

6- 4-5
5-6 4—

8-

2-

3-7

4-5

28-4
34-40 
44-51 
52-55
35-42 
32-48 
44-54 
25-30
13-14
14- ■

7- 
10—  
11-

6-8

11—
10—

7— 1
8—  
5—  
4-5 
4-5

30-4
25-28 
32-33 
35-36 
35-37 
27-32 
40-
26-40
17-
18-

7-
11-12
12-13

6 -

12—  

6-8 
5-6 
7-8 
5-6 
4—
4—

2-5
26-29
35-40 
38-42
36-42 
32-43 
36-45

15-18
17-18
30—  
9—  

14- 
14-18 
8-

18—  
13—

4—
4—

6 -

5 -
10—
5 -

o— 

3 -

M A R KT  van V rijdag  27 April 1951
Levendige verkoop. Goed voor

ziene markt. Aanvoer bereikt 348 
ton, tegen 301 ton gisteren en 253 
ton vorige vrijdag. Vaste prijzen. 
'Toch va lt een tam elijke id'aling 
waar te nemén sinds het begin der 
week.

Overwegende soorten: Makreel, 
w ijting, mooie meid, rog.

S tijg ing  voor: Mooie-meid, w ij
ting, tong.

Daling voor: Griet, scharret'e, 
schar, knorhaan, robaard.

Frigo ’s : 40 à 50 ton.
Aanvoer: Per schip 348 

Grossisten 25 ton.
De aanvoer der schepen:
Per spoor: Noord: 47 ton 
W est-Batignolles :
W est-Vaugirard :
Zuid-West:
Per baan :

AANVOER op Donderdag 26 April 
Zeevis: 276.300 kgr
Zoetwater: 9.600 kgr
M ossel.-schaald.: 14.450 kgr 
W ulk : 1.500 kgr

ton;

6 ton 
115 ton 
36 ton 

144 ton

To taa l: 301.850 kgr
Frigo ’s : 80.600 kgr. waarvan 

40.100 kgr zeevis.
invoer: 6.750 kgr, waarvan:
3.300 kgr zeevis; 300 kgr zoetwa

ter; 3.150 kgr garnaal.
P R IJZ EN  IN G EV O ER D E  V IS  

fn Fr. fr.
Garnaal 
Snoek
Bevr. visfilets 
Zeeduivel 
Deense mossel.
Verse zalm 
Bevr. zalm 
Tong

m in, max. gem.
30 150 100

400 500 450
100 185 150
200 250 230

18 25 20
500 800 700
400 700 550
300 500 400

M a a l b o o t d i e n s t
Oostende - Dover

U U R TAB E L DER O V E R V A A R TE N

voor de weck van 29 A p ril to t 5 Mei 51 :

Van Oostende naar D over :
A fvaarten  te 9,45 en 14,30 uur.

Van D over naar Oostende : 
A fvaarten  te 12,10 en te 16,10 uur.

Au to ’s worden vervoerd  met de ge
wone passagiersboten.

Voor Nieuwbouw en Herstelling
van Schepen

N.V.

BELIARD - GRIGHTON &  CJ
(11

Vergroting van de m inimumwijdte der
netmazen

(Vervolg van blz. 2)

ten van de oude netten  kleinere 
mazen hebben dan deze voorge
schreven bij de Conventie in  1943, 
zodat enkel 4eze delen van het net 
dienen vernieuwd te worden, h e t 
geen een uitgave van ongeveer 
3.500 fr. per net zou betekenen, i:i 
.jiaats van 10.000 fr.

ZA L DE TO N GVAN GST  
V ER M IN D ER EN ?

W at het tweede argument be
treft, moet worden toegegeven dat 
de tongvahgst, door het vergroten 
der mazen enigszins zal verm inde
ren. Het verhogen van de maas- 
w ijd te  heeft immers voor doel alle 
vissoorten die de maturiteitsouder- 
dom nog niet bereikt hebben van 
een vroegtijd ige dood te vrijwaren. 
Daarom is het noodzakelijk onge
slachtsrijpe vissen, die in het net 
terechtkomen, gelegenheid te geven 
om door de mazen heen te ontsnap
pen.'

De bevrijd ingen tonen aan dat 
een tong 22 tot 24 cm. lang is, voor
aleer voor de eerste m aal geslachts
rijp  te worden, en daarom werd de 
m inimummaat van 21 cm. op 24 cm. 
gebracht.

Nu, een net waarvan de mazen 
zodanig aangepast zijn  dat slechts 
de vissen tegengehouden worden 
«Zie de m inim um lengte bereikt heb
ben. en alle ondermaatse vissen 
laat ontsnappen is niet te vervaar
digen, zodat onverm ijdelijk  vissen 
tegengehouden worden die de m i
nimum lengte niet bereikt hebben 
en omgekeerd, vissen ontsnappen 
die nog ju ist zouden mogen ge
m arkt worden.

G EEN  G EV O LG  AAN DE VRAAG  
VAN H ET  VERBO ND

Op de vraag van het Verbond 
der Belgische Zeevisserij, een uit
zonderingsm aatregel te tre ffen  
voor c e  tongenvangst, zoals dit ge
schiedt voor de visserij op haring 
en sprot, kan om volgende redenen 
niet worden ingegaan:

De vangsten bii de visserijen op 
haring en sprot zijn  voor minstens 
90 t.h. samengeste’.d uit deze vis
soorten, zodat we h ier ongetw ijfe ld  
m et een specifieke haring- o f sprot- 
visserij te doen hebben. D it kan 
echter niet gezegd worden van de 
tong, daar deze tot de bodemvis- 
sen behoort, in tegenstelling met de 
haring en de sprot die pelagisch 
zijn.

De tong wordt enkel op de bo
dem gevangen, w aar ook andere 
soorten zich ophouden en hierdoor 
is de vangst op demersale vis al
tijd  samengesteld uit een grote 
verscheidenheid van soorten, en 
kan er dus n iet gesproken worden 
van een specifieke visserij op ton
gen, zoals d it wel het geval is voor 
de visserij op haring en sprot.

In  ide vangsten op demersale vis, 
herkom stig uit de ganse Noordzee, 
komt de tong gemiddeld m et 12,55 
t.h. tussen. In  de vangsten herkom 
stig uit de M oray F irth  bereikt dit 
gemiddelde 0,77 t.h. in Noordzee- 
Noord 0,18 t.h., in het westelijk  ge
bied van Noordzee-Midden 1,15 t.h., 
in het oostelijkgebied: van TNToord- 
zee-Midden (W itte  Bank) 46,11 t.h., 
in Noordzee-Zuid 16,44 t.h. en in de 
kustzee 6,90 t.h.

Deze statistische gegevens ma
ken het duidelijk dat de tong op 
de W itte Bank het overvloedigst 
voorkomt en de .visseri;' er hoofd
zakelijk  steunt op de tongenoogst.

U ITZO N D ER IN G  G E V A A R L IJK
Hieruit zou men denken te mogen 

afleiden dat het gewenst is voor 
dit gebied' een u itzonderingsm aat
regel moeten toepassen. Deze m aat
regel ware echter zeer gevaarlijk  
daar hij onverm ijdelijk  aanleiding 
zoug even to t ta lrijke misbruiken. 
De controle van de netmazen in de 
havens zou onm ogelijk  worden, 
daar ieder visser, die in  overtre
ding zou genomen worden, omdat 
de mazen van zijn  netten de w ette
lijke w ijd te n iet hebben zou bewe
ren dat h ij de W itte Bank beviste 
en op dit ogenblik zou deze bewe
ring controleerbaar zijn.

Loonboekjes voor de visserij
T E  V E R K R IJG E N  B IJ  : 

N O O RD ZEE B O EK H A N D EL  
V IN D IC T IV ELA A N , 22 O O STEN DE  

T E L . 72523

De controle der mazen zou b ij
gevolg slecnts op a e ' visgronden 
ze lf kannen geschieden. Wemu w ij 
weten door ondervinding dat de 
controle in  zee onvoldoende is om 
misbruiken te voorkomen.

Ook m ag n iet uit het oog verlo
ren worden dat vreemde visserij- 
wachtschepen het recht heoben 
controle uit te oefenen op vaartu i
gen van vreemde nationalite it en 
aat onze vissers, in geval ze n iet in 
regel moesten zijn, aangeklaagd 
zouden worden langs diplomatieKe 
weg. zu lke inöidenien zouden, in- 
g'eval een u itzonderingsm aatregel 
voor de tongenvangst zou worden 
toegepast, ai te d ikw ijls kunnen 
voorkomen, hetgeen m oet vermeden 
worden, w illen w ij beletten dat onze 
vissers in hec buitenland als tucnt- 
loze mensen aangetekend worden.

W at door het Verbond voorge- 
stelae proef visserij en betreft, kun
nen we zeggen dat deze op grote 
scnaal uitgevoerd werden door het 
visserij laboratorium  van Lowestoxt, 
en dat w ij, op aanvraag, alle nut
tige gegevens bekomen nebben om 
ons een nauwkeurig beeld te vor
men over het z iltingseffect der 
tongen door mazen van 70 tot 80 
mm.

Nochtans indien de om standig
heden het toelaten zullen dergelijke 
proeven ook door m.ddel van het 
onderzoekingsvàartuig «H inders» 
in ide komende maanden gedaai 
worden.

U IT S LA G EN  D ER  O PZO EK IN G EN

De uitslagen van de opzoekingen 
döor de technische afdeling van de 
D ienst voor de Zeevisserij gedaan 
in samenwerking met het V isserij- 
laboratorium  te Low estoft nopens 
het z iftingseffect der netmazen, in
zake tongenvangst, kunnen als 
vo lgt worden samengeVat:

Door het invoege brengen van de 
nieuwe reglem entering van de mi- 
nim um m aaswijdte der sleepnettert, 
zijnde 80 in plaats van 70 mm., mag 
enerzijds worden voorzien dat het 
aantal individuen van de sortering 
«k lein »,, individuen van 21 tot 28 
cm. —  m et 75 t.h. zal verminderen, 
te rw i'l anderzijds het aantal m id
d e l m a t i g e e n  grote tongen eer
der zal toenemen. In een net met 
kleine mazen vormen de tongen van 
21 tot 28 cm. de grote meerderheid, 
terw ijl ze daarenboven in een 
net met w ijdere mazen de grote 
m inderheid uitmaken. Bij de totale 
tongvangst komt de sortering 
«k le in » \ gemiddeld m et 69,89 t.h. 
tussen in een net waarvan de m a
zen 55 mm. w ijd  zijn, en met 40,91 
t.h. in netten waarvan de mazen 
70 mm. w ijd  zijn.

W EIN IG  
G EW IC H T SV ER M IN D ER  ING

W at het gew icht van deze vangst 
betreft, door de vergroting der m a
zen zal dit m inder beïnvloed wor
den dan het aantal individuën, 
daar slechts C'e kleinste tongen, 
worden uitgeschakeld. Door gebruik 
van netten met mazen van 80 mm. 
in plaats van 70 mm., wordt het 
gewichtsverlies van tongvangst ge
schat op 16 t.h.

De opbrengst zal er echter^ m in
der onder te lijden  hebben, gezien 
de gemiddelde prijs van de. kleine 
tongen aanzienlijk  lager is dan 
deze van de m iddelm atige en de 
grote. Berekend voor het ;'aar 1950, 
wordt de gem iddelde prijs  van de 
tong als vo lgt vastgesteld: sorte
ring: «k le in » fr. 13,42; «m iddelm a
tige» fr. 18,87 en «g ro te » fr. 26,22.

Bovendien is het n iet uitgesloten 
dat de verm indçring van de tong- 
aanvoer een verhoging van de 
tongprijzen voor gevolg zal hebben.

W at voora f gaat geldt slechts 
voor de netten waarvan de m ini- 
mummaaswijdte deze is voorzien ia  
het koninklijk besluit van 14- 
15 April 1945, nl. 70 mm.

R ED ER S  M OETEN  REK cN IiN G
HOUDEN M ET H ET  B E S L U IT

Echter eigen observaties hebben 
aangetoond dat vele vissers, to t
nogtoe geen rekening gehouden 
hebben met bovenaangehaald be
sluit en ze nog steeds de visserij 
op bodemvissen beoefenen door 
m iddel van netten waarvan de m a
zen nauwelijks 55 mm. w ijd  zijn, 
zodat voor deze vissers de nieuwe 
reglem entering van de netmazen, 
een vergroting betekent van 25 mm.

in plaats van 10 mm. Dit wordt be
vestigd door het schrijven van de 
groepering «Zeevissers van de Oost
kust», dd. 5-2-1951. Het spreekt 
vanzelf dat in idit geval he. ge
w ichtsverlies m erkelijk  hoger zal 
komen te staan en mag geraamd 
worden op ongeveer 33 t.h., terwijl 
de opbrengst ongeveer met 27 t.h. 
zal verminderen.

Deze vissers die opzettelijk de 
wettelijke bepalingen genegeerd 
hebben zullen natuurli;k de gevol
gen m oeten dragen van hunne on
begrijpelijke handelswijze. Zii zijn 
immers oorzaak dat de aanvoe.’ 
van kleine tongen gedurende de 
laatste jaren  zo abnormaal groot 
was dat de tongprijs soms lage: 
kwam te staan dan ceze Van de g2- 
wone vissoorten en zulks ten na
dele van hun collega ’s die het be
sluit op de netmazen nauwkeur : 
naleven. Daarenboven brengen ze 
de tongvoorraad van de Noordzse, 
zonder enig geldelijk  voordeel, in 
gevaar. Anderzijds is het bewezen 
dat, zowel voor de tongvangst als 
voor de vangst van andere vissoor
ten, een net met kleine mazen eer
der verstopt geraakte dan een net 
m et grote mazen. Hierdoor kan het 
.vater dat door de brede opening 
van het net naar binnen stroomt 
geen uitweg vinden langs de ma
zen en zodoende wordt een omge
keerde strom ing teweeggebracht in 
de rich ting van de opening van het 
net, waardoor vele vissen, vooral 
de groten, gelegenheid krijgen 
terug te ontsnappen.

ZAL W AARDE DER
TO N G EN VAN G ST VERHOGEN?

Het is dan ook niet uitgesloten 
dat ide overgang van 70 mm. naar 
80 mm.-mazen, de waarde der tong
vangst zal verhogen. Bij nazicht 
wordt duidelijk aangetoond dat de 
gem iddelde vangst ' per P.K.-uur 
m inder gunstig is bij netten met 
mazen van 55 mm., dan bi; deze 
van 70 mm. Voor de eersten be
reikt de gemiddelde tongvangst per 
PK.-uur, 42 gr.w.o. 26 gr. kleine: 16 
gr. m iddelm atige- en grote tongen; 
bij de tweede 43 gr., w.o. 11 gr', 
kleine- en 32 gr. middelmatige en 
grote tongen.

Moest de toepassing van de 80 
mm.-mazen enigszins een ongun
stiger verloop hebben op de tong
vangst dan is het geen reden om de 
wet op de m inimummaaswijdïe te 
w ijzigen. Men m ag n iet uit het oog 
verliezen dat een eventueel minder 
gunstig verloop van de tongvanst 
slechts van tijdelijke aard zou zijn:

B ESC H ER M IN G  VAN DE
V ISSTAN D

De vergroting van de netmazen 
heeft immers voor doel de onder
maatse vissen van een vroegtijdige 
dood te vrijw aren  en ze zodoende 
gelegenheid geven om groter te 
worden, zodat er een ogenblik moet 
komen waarop de ondermaatse ton
gen ook te groot zullen geworden 
z ijn  om nog door de vergrote ma
zen heen te ontsnappen en bijge
volg op hun beurt de vangst zul
len komen aanvullen. Er mag dan 
ook worden verwacht dat na een 
paar jaar de vangsten reeds mer
kelijk  zullen toenemen en het deïi- 
ciet van de opbrengst door de toe
passing van grote mazen, ruim
schoots zal vergoed worden. Inte
gendeel indien geen maatregelen 
worden getroffen , dan zou de toe
stand binnen enkele jaren, niet en
kel voor de tongvangst, maar te
vens voor deze van de andere vis
soorten, hopeloos kunnen worden, 
want het is zeker dat de visvoor- 
raden n iet opgewassen z i’n tegen 
de intensieve- uitbating aan de
welke zij onderworpen worden.

W il men de hopeloze toestand 
van de visserij, zoals deze gescha
pen tussen de twee wereldoorlogen, 
verm ijden dan dienen de bescher
mende maatregelen, inzake visserij, 
door ide Conventie van Londen 1946 
getroffen , onverw ijld toegepast.

Het wordt dan ook duidelijk dat 
slechts eventueel op één wens zou 
kunnen worden ingegaan, nl. de 
verdaging van het van kracht wor
den van het koninklijk besluit dd. 
30-12-1950 tot 1 Juli 1951.

Deze tijdspanne zou voldoende 
zijn  om de vissers toe te laten hun 
oude netten te verbruiken.

Oostende, 6 Maart 1951 
De Zeevisserijtechnicus, 

Ch. Gilis.

Diesel
Motoren

Ç e d t .  JUJU.

: OOSTENDE



V B f JD Â G ,  4 M E I  1951

M agere o p k o m st v o o r  een  
u itzo n d e rlijk  s p e k ta k e l 

op  d e  w ie le rb aan
We schreven liet reeds eerder : «e r  W e kunnen liet w el betreuren, dat er

hangt als een soort fa ta lite it over do zo ’n geringe opkomst was voo r zo 'n
Oostendse W ielerbaan». W anneer men interessant program m a. W e  wanhopen
de opkomst beschouwt voor de jongste echter n iet en z ijn  er van overtuigd, dat
meeting van Dinsdag 1 Mei, zou men de w ielerbaandirectie toch eenmaal zal
geneigd zijn  daar weer sterker te gaan worden beloond en de sportmannen zul-
iuui geloven. O f z ijn  het onze sport- len gaan inzien  dat de w ie lersport nog
mannen die w erke lijk  geen onderscheid 
meer maken tussen het gehalte van de 
voorhanden liggende sportm anifesta
ties ? Z ijn  ze dan zo vervlak t dat ze 
zich de verp laatsing niet m eer getroos
ten voor snelheid-, stayers- en oniniym - 
iiuinmers ?

In elk geval, wat we op 1 Mei op de 
Wielerbaan hebben gezien was sport 
van het bovenste, bovenste schuifje. En 
zij, die a fw ezig  waren, z ijn  zeker geen 
sportmannen geweest, die naam waar
dig.

CYRIEL DERUYCK NIET TE 
KLOPPEN

Het voorspel met de nieuwelingen 
'ie l andermaal fe l in de smaak. P lov ie r 
waagde van b ij de start een kleine 
sprong, doch werd door Van Belle w eer 
bij de groep gebracht. Onder druk van 
Deruyck kwam er dan toch weer a f
scheiding en samen met Van Belle en 
Staelen slaagde hij, er in een ronde te 
nemen. Aan het meesterschap van dit 
drietal v ie l verder niet te tornen, ter
wijl in de achtergrond Van Tyghem  op 
twee ronden komt, gezien h ij zich reeds 
dood reed voor de w edstrijd  begon. De- 
riiyck legde dan in de spurt beslag op 
de eerste plaats.

Dc uitslag :
1. D ERU YCK  Cyriel (P e rv ijz c ) de 25 

Km. in .‘i l  min. 10 sec.;
.1. Van Belle;
4. Beke Roger, op 1 ronde;
5. Dekeersgieter René;
(>. d a lle ; 7. D elannoit; 8. P lo v ie r ; 0. 

Rods; 10. Devriendt Georges 11. P y ly -  
ser; 12. Van Tyghem , op 2 ronden.

V AN  VLIET, IM PANIS EN ‘ 
DOLF VERSCHEUREN

B ij de sprinters zagen we eens te 
meer een brok zuivere w ielersport. W on  
Van V lie t tenslotte dank z ij z ijn  tak
tische zet in de laatste reeks de eind
rangschikking, toch mogen we Gosselin 
als grote revelatie van deze p roe f aan
duiden. Inderdaad, M ilou verrichtte de 
krachttoer de twee «azen » Harris en 
Van V lie t onder de knie te houden en 
dit in een s tijl en m achtontplooiïng die 
voorwaar liet beste laat voorzien  voor 
het komend seizoen. Men dient er even
wel mede rekening te houden dat w e
reldkampioen Reg. Harris, d ie h ier z ijn  
eerste wedstrijd  betw istte van het zo 
merseizoen, nog niet gerodeerd was.

hl het omnium bracht Impanis het 
bewijs van zijn  huidige conditie dóor 
overtuigend de hand te leggen op de 
eerste plaats in de rangschikking. V oor
al in de ach tervolg ing was Bakkerke 
van Berg lieer en meester.

Tot slot brachten de stayers nog zeer 
boeiend spektakel. V oora l de laatste 
strijd tussen D o lf Verscheuren eu Goet
hals wekte begeestering. Karke bewees 
hier bepaald dat z ijn  eerste ontgooche
lende prestaties geen defin itieve  a f
tocht betekenden, doch dat h ij in tegen
deel terug zijn  kans als stayer ten vo lle  
wil waarnemen. Dolt' Verscheuren b lijk t 
echter wel d ege lijk  onze beste stayer 
daar h ij twee reeksen op z ijn  naam 
bracht. Rikske T y tga t mogen we terecht 
gelukwensen om zijn  goede prestatie. 
We verwachtten van hem ’n verrassing. 
Welnu, die derde plaats, op ge lijke  
hoogte van Michaux, is een verrassing, 
die beloo ft voo r de toekomst. Le liaert 
en Destobbeleire hadden w ein ig  in de 
pap te brokken.
' Plaatsgebrek laat ons niet toe u itvoe

riger over deze m eeting uit te weiden.

steeds haar schone kanten heeft. De 
aanwezigen zu llen  on getw ijfe ld  vo lled ig  
h ierm ede instemmen.

TECHNISCHE UITSLAGEN
IN T E R N A T IO N A L E  SNELH EID  :
le  reeks : 1. Van V lie t ;  2. Pauwels. 
2e reek : 1. Gosselin; 2. Harris 
3e reeks : 1. Gosselin; 2. Van V lie t 
4e reeks ; 1. H arris ; 2. Pauwels 
5e reeks : 1. Van V lie t ;  2. H arris 
(ie reeks : 1. Gosselin; 2. Pairwels 
7e reeks : 1. Van V lie t ;  2. Pauw els;

3. G osselin ; 4. Harris. 
E IN D R AN G S C H IK K IN G  :
1. Van V lie t 5 punten; 2. Gosselin 6; 

3. Pauwels 8; 4. Harris 9.
IN T E R N A T IO N A A L  OM NIUM  

(4 reeksen) : 
le  REEKS : Puntenkoers —  Klasse

ment : 1. Im panis 17 punten; 2. Ranion 
en M iddelkam p 16; 4. K in t (i.

2e REEKS : Ach tervolg ing —  1. Im 
pan is; 2. R am on ; 3. K in t; 4. M iddel
kamp.

3e REEKS : T ijd rijd en  (500 m .) —
1. M iddelkam p 31 sec.; 2. Impanis 32 
sec.; 3. Ramon 32 sec. 2; 4. K in t 33 sec.

4c REEKS : A fva llin g  —  1. Ram on;
2. K in t; 3. Im pan is; 4. M iddelkamp. 

E IN D R AN G SC H IK K IN G  :
1. Impanis 14 punten; 2. Ramon 13,5;

3. M iddelkam p 9,5; 4. K in t 7. 
W ED STRIJD  AC H TE R  H AN D ELS
M OTOREN (3 reeksen) :
le  REEKS (20 K m .) :
1. Goethals in  21 m in. 41 sec.; 2. M i

chaux; 3. Verscheuren op 1 ronde; 4. 
Tytga t op 2 ronden ! 5. L e lia e rt; (I. De
stobbeleire.

2e REEKS (25 K m ) ;
1. Verscheuren in  27 min. 32 sec.; 2. 

T y tga t op 20 m eter; 3. M ichaux op 1 
ronde; 4. Goethals; 5. Le liaert op 2 ron 
den; (i. Destobbeleire op 4 ronden.

3e REEKS (30 K m .) :
1. Verscheuren in 32 min. 37 scc.; 2. 

Goethals op 100 m eter; 3. T y tga t op 3 
ronden; 4. Michaux ; 5. Le liaert op 6 
ronden; (i. Destobbeleire op 8 ronden. 

E IN D R AN G SC H IK K IN G  :
1. D o lf Verscheuren 16 punten; 2. 

Goethals 14 punten; 3. T y tga t en M i
chaux 12; 5. Le liaert 6; 6. Destobbeleire 
3 punten. H r

5 « H E T  N P U W  V I S S E R I J B L A D »

K U S T  S P O R T

« HET VISSERIJBLAD»
H ET  B E S T  V ER ZO R G D  

H ET  M E E S T  G E LEZ EN  

L E E  S... EN O O R D E E L !

V.G.O. leverde
Een sm adelijke  n e d e rlaag  

o n w aard ig  v o o r een  kam pioenenp loeg

EINDSEIZOENVOETBAL
Twee zwakke ploegen met

Dat AA  Moeskroen, welke niet buiten en Van Robaeys buiten rechts. Melis
gevaar was, er alles zou opzetten om de kwam  inside rechts,
kampioenen, al was lie t maar het red- D it vreanderde veel, maar ondertus-
derid puntje te ontnemen, v ie l buiten sen was het 2-0. De twee hoeken bleven
tw ijfe l. Dat het echter op een sm adelij- beneden alles en ook Etienne P ieters
ke 1-4 nederlaag zou uitlopen hadden was er niet in.

De Cuman leidt bij de 
goalgetters in Eerste B

Robert De Cuman le id t nog steeds b ij 
de doelsehutters van Eerste B. H ij is 
ook de enigste van ASO, die we op het 
l ijs t je  vinden dat we hebben opgeinaakt 
tot deze die, 10 doelpunten w isten  aan 
te tekenen. Vandierendonck vo lg t on
m iddellijk  daarop met 9 punten. Z ie 
hier de huidige ranschikking :
1. I)e  Cuman (A S O )
2. Appelmans (U il. D oorn ik )
3. Van Camp (FC  Boom )

Vanden Bosch (F C  Boom )
5. Van Houlte (FC  Izegem )

Annieq (FC  Ronse)
De Brnyne (St N ik laas)
D efcvcr (Un. D oorn ik )

9. Van Staey (Tuban tia )
De Palm eneire (D enderm onde)
De Vos (K o r tr ijk  Sport)
Cautrecls (S t N ik laas)
Morren (B ergen )
Franck (C en tre )

15. Verstraete (Izegem )
P ertry  (CS B rugge)
G. Declercq. (K o r tr ijk  Sport) 
Nauwelaerts (L ierse  SK )

19. Van. Hoeywegen (D enderm onde) 
Vanden Eynde (L ie rse  SK )

12

11

10

de grootste pessim isten nooit durven 
voorspellen.

I)e  nederlaag is er. En w ie de w ed
strijd  b ijgew oond lieeft, kan n iet zeg
gen dat we er f ie r  mogen over zijn , hoe 
slecht de arbitrage cn hoe potig de te
genstrevers ook waren. Onze beide 
backs en in het b ijzonder Swinberghe 
speelden beneden alles. Voeg daarbij 
een onbetrouwbare keeper, welke niet 
de m inste k ijk  heeft op de eenvoudig
ste ballen, en men zal begrijpen  dat al
hoewel Moeskroen na de rust slechts 4 
aanvallen deed, waaruit twee domme 
goals geschapen werden, een nederlaag 
onverm ijd e lijk  bleek..

In de eerste twee minuten beging de 
ganse^verdediging en Mestdagh in het 
b ijzonder een fla ter van belang, welke 
de tegenpartij na twee minuten spel een 
eerste doelpunt bezorgde. Moeskroen 
werd daarop ingedrukt, maar elke ont
snapping was gevaarlijk . Na liet ha lf 
uur stond de scheidsrechter, vo lled ig  on 
bekwaam om  zo ’n w edstrijd  tc leiden, 
een tweede doelpunt toe, nadat de bal 
een m eter over de lijn  was geweest, de 
ganse verded ig ing van VGO b lee f staan 
en de eentervoor van Moeskroen zonder 
zich tc bekommeren om de rest, de bal 
toch in het doel binnenloodste. Gans de 
p loeg  protesteerde, maar de linesman 
welke b lijkbaar stond tc slapen, ga f 
goal. N oo it zagen we een scheidsrechter 
onhandiger optreden op een psycholo
gisch ogenblik  en daarmee bewees h ij 
even onbekwaam te z ijn  als op dat o- 
genblik. I)e  rust trad in met een onver
diende 2-0.

Na de rust plakte het VGO op het 
Moeskroense doel en na v i j f  m inuten 
tekeride Roland P ieters  een schitterend 
doelpunt aan, dat tevens bet 100e bete
kende van de serie. D it doelpunt werd 
door al de aanwezigen warm  toege
juicht en het had de schijn dat Moes
kroen het p leit zou verliezen . 25 min. 
werd gedomniineerd en benevens de f la 
ters van de scheidsrechter, speelde de 
keeper van de thuisploeg een pracht- 
partij. Twee achtereenvolgende ont
snappingen en evenveel fla ters  van Du
jard in  en voora l Sw inberghe brachten 
twee flauwe doelpunten b ij, w elke lich t
jes over de lijn  rolden. Daarmede was 
de w edstrijd  gelopen en liad de m oe
digste p loeg gewonnen.

ENKELE OVERWECINCEN
I)e a fw ezigheid  van Coopman, die 

vreesde de laatste trein  niet te zullen 
hebben- voor Brussel had de voo rlijn  
uit zijn  haak getrokken.

W ie het daarenboven in z ijn  brein 
had gekregen om de jonge Rabaeys in 
side red its  te zetten, weten we niet. Die 
speler, die aanvankelijk  ecu grote be
lo fte  was, is door z ijn  persoon lijk  spel 
cu zijn  opdringerigheid vee l verslecht 
en liet ware noodzakelijk  hem wat meer 
tucht te leren kennen. H ij speelde gans 
de wedstrijd  slecht. Na 20 minuten spel 
veranderde men de ploeg, g ing Gysels, 
welke rechts stond, buiten links spelen

A lleen  de h a lflijn  en in ’t b ijzonder 
Maertens, speelde een goede partij.

Na de rust beging men een tweede 
f la te r met Melis h a lf te trekken en 
Mestdagh inside te, brengen. Zo men 
w erkelijk  Melis in de h a lflijn  w ilde 
brengen, dan was dc enige oplossing, 
Maertens vooru it te brengen, die zich 
overa l behendig doortrok  en met R o
land P ieters de beste man van de p loeg 
was.

Deze on begrijpelijk e  vergissingen, het 
slecht presteren van Swinberghe, die 
nutteloze ballen kwam ingooien en te l
kens z e lf  overvleugeld  werd, deden een 
ganse p loeg slecht presteren.

M elis is geen hoekspeler, maar pres
teerde over liet algemeen goed.

VGO mag verder om het even welke 
andere keeper plaatsen, h ij za l het 
minstens zo goed doen als de huidige 
titularis, die n iet,de  m inste k ijk  op liet 
spel heeft.

Het publiek is zeer ontgoocheld van 
het terrein gegaan; dat de spelers en 
bet selectiecom ité het moesten ontgel
den, is te begrijpen  en m et reden !

dito spel
Zand- er over ! Dat z ijn  w el de enige woorden die nog steeds b ij ons 
opkomen wanneer we aan die rom m elige w edstrijd  tegen Meulebeke 
denken. Slechter dan eindseizoenvoetbal, slechter dan I le  Gewestelijk . 
En een ware m arteling voor de voetballiefhebber, die daarvoor z ijn  
kostbare centen had gegeven.

TWEE ZW AKKE PLOEGEN
W aren de bezoekers inderdaad zicht

baar r ijp  voor degradatie, dan kon men 
ook onm ogelijk  beweren dat de lokalen 
w erkelijk  de kam pioenenploeg van de 
reeks waren. Zo mogen we terecht 
schrij ven : twee zwakken ploegen met 
d ito  spel. In  de eerste tim e kon het er

Stoere Â.S.0.'verdediging mei
sublieme GERNÀEY

een

W e hoeven om trent de jongste w edstrijd  van ASO niet oni de pot te  
draaien. St Niklaas had ruim drie vierden  van de speeltijd  de w edstrijd  
in handen, verdiende aldus de zege, doch een verb lu ffende Gernaey en 
een stoere ASO -verdedig ing stonden de W aaslanders mordicus in  de weg 
en beletten hen ook maar eenmaal raak te schieten.
De grilligheid  van het lot heeft er verder nog voor gezorgd dat ASO, op 
een zijn er sporadische ontsnappingen, zou aantekenen en een bepaald 
gevleide zege zou op zak steken.

Een ontgoochelende V d fl P c lfy S
verknoeide een beloftvolle partij

I)e  kustderby tussen SKVO en Knokke FC heeft n iet gegeven wat er a l
gemeen van verwacht werd, tem eer daar h ier twee ploegen tegenover 
elkaar stonden, die meenden aanspraak te mogen maken op een ere
plaats.
Men moet de tegenslagen van K nokke in aanmerking nemen, w il men 
de hoge c ijfe rs  verklaren, doch anderzijds va lt aan de zege der lokalen 
niet te tornen. SKVO speelde voo ra l sneller en had een ontgoochelende 
Van Parys aan zijn  zijde. En d it was ruimschoots voldoende om 8 maal 
aan te tekenen.

DOELTjESKERMIS
Een Van de goeie zijden  van deze 

wedstrijd was tenslotte dat er e lf  doel
punten werden aangetekend. Maar dat 
is dan ook b ijna alles w at er goeds van 
tc vertellen valt, want buiten deze doel
punten was het spel van eerder mat ge- 
li.iltc. Voeg daarbij de zeer m atte par
tij van Van Parys, die de thuisploeg in 
de gelegenheid stelde na 15 min. spel 
reeds met 3-0 te leiden en men zal aan- 
Hwuart’ dat er, m its m inder doelpunten, 
er zeker m eer spél zou te zien geweest 
zijn.

Aan de Ié  minuut reeds w ist Van 
Halme op algemene aanval de stand te 
openen. Het was een com plete verras
sing — ook voor Marcel - dat Van Parys 
dit zwak, maar goed gericht shotr lie t 
passeren. Nadat Teirlin ck  ’n voorzet in 
(ie vlucht had overgeschoten lie t Van 
Parys zich een tweede maal verslaan op 
kopbal van Janssens, Knokke bracht 
evenwicht, doch de voorwaartsen en 
halfs waren bepaald onzuiver m et hun 
voorzetten. Het spel go lft heen en weer 
met SKVO gevaarlijk er voor doel. Aan 
de 15e min. kom t Van Halm e zegevie
rend uit een duel. geeft m ooi door aan 
Ryckewaert, die z e lf  doorstiu irt. Docli 
niemand vo lg t en daar ook Van Parys 
in zijn kooi b lijft ,  is Ryckewaert ten 
slotte nog eerst b ij het leder en scliiet 
kiehàrd voo rb ij de passieve portier.

Drie nul en drie geschenken van Van 
Parys, noch min, noch meer.
• Gelukkig voo r Knokke begaat nu ook 

Dedulle een fout, zodat Seghers met 
het leder aan dc haal gaat en Maes v e r
schalkt, die evenwel nog het leder met 
fle vingers raakte, daar waar h ij het 
ons inziens had kunnen stoppen.

Knokke replikecrt verder zeer m oedig 
en een shot van Seghers v lieg t op de 
paal te p letter. Aan de andere zijd e  
schiet Van Halm e op doel. doch de stop
per heeft de uitgelopen Van Parys v e r
vangen en kan ontzetten. Aan de 37e 
min. gaat Demuynek voo rb ij Poppc en 
plaatst het leder voor doel. doch de bal 
verdwijnt voo rb ij de verraste Maes in 
de andere hoek van z ijn  kooi. K ort daar 
op wordt Demuynek door eigen onbe
suisd optreden aan de schouder ge
kwetst en zal Voor z ijn  p loeg van geen 
nut meer zijn . Ook Van Halm e gaat en
kele ogenblikken groggy, nadat h ij sa
men met Teirlinck  naar het leder kopte. 
Voor de rust zal Ryckewaert op pas van 
Jansens, de stand weer opdrijven . Met 
4-2 wordt dan gedraaid.
•Na< de rust treed Knokke op met. 10 

muif en’ -moet zich dan ook to t m oedig

Knokke staat o f va lt m et Van Parys, 
weet meteen ook dat de bezoekers de 
nederlaag niet konden ontlopen. De tien 
o f negen resterende acteurs hebben zich 
goed verdedigd , hebben ze lfs  regelm a
tig  hun achterstand opgehaald, doch ze 
moesten tenslotte bezw ijken  voor de ge- 
dicldcerdheid van de lokale verded ig ing 
cn het opportunisme van Ryckewaert.

W an t in het lokale kdmp plaatste zich 
Ryckewaert d itm aal op liet voorplan. De 
stoere M iddelkerkenaar schoot lie fs t  5 
maal raak ; meermaals geholpen natuur
lijk  door z ijn  opportunisme cn geest
d r ift ig  aandringen. Deze wedstrijd  heeft 
dah ook bewezen dat, al is Ryckewaert 
geen fijn e  technieker, h ij - net als De 
Climan b ij ASO —  het to t een eerste 
rangs goa lgetter kan brengen.

V oor bet overige  acteerde de lokale

verw eer bepalen. T o t tien minuten voor 
het einde bonded ze stand, doch dan 
kom t de vo lled ige  ineenstorting en kun
nen (ie lokalen m et hoge, doch overdre
ven scoor het terrein  verlaten.

VAN  PARYS ZONDEBOK
I)e  bezoekers waren niet te  spreken 

over de prestatie van Van Parys, even
min als de lokale toeschouwers d ie maar aanva llijn  niet slecht. Janssens stelde 
al te goed hebben ingezien, dat het ont- zich andermaal gevaarlijk  aan, schoot 
goochelend optreden van de bezoekende vanuit soms zeer m oe ilijk e  posities 
p ortie r in fe ite  de w edstrijd  heeft ver- flin k  op doel en kan verder als spel- 
brod. Moeten we zijn  slechte w edstrijd  verdeler geciteerd. Van Halm e legde on- 
toesehrijven  aan onklaar-zijn  o f  aan ge- verinoeibaar dc verb ind ing tussen half- 
brek aan strijd lust. W c  menen dat Van lijn  cn voorhoede en lag aan dc basis 
Parys die toch was opgekomen m et de van de meeste succesrijke aanvallen. R. 
bedoeling zijn  kansen te verdedigen, Van Steeger en D epoorter waren bedrij- 
voora l wat d it laatste b etre ft in  gebre- v igcr dan gewoon lijk . Doch, waren hun 
ke is gebleven. H ij kan nu al sukkelen voorzetten  aan de andere spelers goed, 
m et z ijn  voeten, d it was geen reden om tussen heil beiden zagen we zelden flin - 
zich^zo maar neer te leggen  b ij ge- ke combinaties. Voora l Depoorter w ord t
m akkelijk  op te ruimen schoten o f  op 
te klaren standjes. Om het even welke 
speler zou het in z ijn  plaats beter heb
ben gedaan. Vandaar ook dat h ij voo r

zelden goed door Robert gelanceerd.
In dC h a lflijn  deed Louis Van Steeger 

een beslist bevredigend heroptreden en 
kan. steunend op deze w edstrijd , maar

hét Oostends publiek dat voora l van m oeilijk  vervangen. Z ijn  interceptie is
hein vee l verwachtte, een fameuse te
genva ller is geworden. W ie  nu weet dat

DE PLO EG EN :
SKVO : M aes; Poppe cn Dc-

du lle ; Louis Van Steeger, Serru
en M arteel; Ryckewaert, Van
Halme, Janssens, Bob. Van Stee
ger en Depoorter.

K NO KKE FC : Van P arys ;
Onemus en B oey ; D ’Hooghe,
Teirlinck  E. en LeleU ; Desaede-
leer, Barvoets , Seghers, Teirlin ck
Jean en Demuynek.

DE LE ID ING :
Dhr Deleersnyder mag op een

goede le id ing terugblikken.

DE D O E LPU N TE N  ;
le  min. : Van Halme 1-0
5c min. : Janssens 2-0

15e min. : Ryckewaert 3-0
M c min. : Seghers 3-1
37e min. : Demuynek 3-2
44e min. : Ryckewaert 4-2
49e min. : Ryckewaert 5-2
81e min. : Leleu  5-3
83e min. : Ryckewaert 6-3
8(ie min. : Ryckewaert 7-3
88e min. : L. Van Steeger

8-3

goed, z ijn  voorzetten  verzorgd . Anders; 
was het met Marteel, die perfect in op
stelling. te lang treuzelt b ij het afgeven 
van het leder. W aarom  niet d irecter spe
len ?

In verdediging was Serru de ster. H ij 
is een speler d ie regelm atig als n iet een 
en zelden in een w edstrijd  een inzin 
king keht o f  een fla te r op zijn  naam 
sch rijft. Een speler ten slotte m et flin k  
kopspel. goed positiespel, ontzetten met 
beide voeten die over voldoende kw a li
teiten bezit om het ver te brengen m its 
beter om ringd tc worden. Poppe was be
paald krachtig cn doordrijvend  en be
wees over voldoende snelheid te beschik 
ken om tijd ig  terug te komen. Dedulle 
kan ons verder als back m eer bekoren 
dan als aanvalsleider o f  v leugel-en  ga f 
de y leugel Desaedeleer - Barvoets geen 
ogenblik  v r ij  spel. En Maes ? Het eer
ste doelpunt kon lii j  w e llich t verh in 
derd hehlten. met een snellere reflex, 
doch tegen de tw ee overige stond h ij 
machteloos. V oora l dan het laatste doe l
punt, dat liet m ooiste was van de partij.

Met dit alles heeft SKVO dc zoveelste 
afgetekende overw inn ing op haar actie f 
gebracht. Deze overw inn ing is n iet zo
zeer de belon ing geworden voor beter 
spelgehalte, doch voor sneller en geest
d r ift ig e r  optreden. W ant. indien nu 
Van Parys eens in een uitstekende dag 
ware geweest... het zotj zeker geen 8-3 
geworden zijn  !

D E KZW ABBER.

DOORLOPEND LOKAAL 
OVERW ICHT

Dc kustploeg heeft te St N iklaas ze
ker geen grote indruk gelaten, tenzij 
haar verded iging andermaal be
wees de beste van de reeks tc zijn , ter
w ijl  dc voorhoede het tegenovergestel
de sclieen te w illen  bew ijzen. In de eer
ste h e lft kwamen de roodgroenen er in 
elk geva l niet erg b ij te pas. Vandie
rendonck, als inside, was w e l zeer be
d r ijv ig , doch z ijn  voorzetten  misten 
zu iverheid. Sanders was een ware tegen
va lle r op de v leugel en Eeckeman werd 
te veel verwaarloosd. M onteny acteerde 
gewoon en De Cuman stond vo lled ig  in 
de schaduw van de autoritaire Ruth- 
geerts. D it v i j f t a l  k wam dan ook zelden 
aan bod en het waren Van Steelandt en 
z ijn  makkers die met genoegen de be
zoekende verdediging op de p roef stel
den en G ernaey tot alles geven dwon
gen. Reeds aan de eerste minuut waar
schuwde Po l lien echter door met een 
onberispelijke zw eefvlucht het leder uit 
de bovenhoek te halen. Dc W aaslanders 
lieten  liet zeker b ij die ene pog ing niet, 
maar Gernaey eveit'min en zo zou de 
bezoekende verded ig ing gans de eerste 
time flin k  stand houden tegen de on
ophoudelijke lokale aanvallen. De ver
diensten van de andere verdedigers, J. 
Deschacht, Legon, Sabbe, waren h ierb ij 
zeer groot en voora l De Bruyn w ist na 
de wedstrijd  te vertellen  dat Jer. De
schacht een rots was, waartegen een
voudig niets in te brengen was. De te 
trage Meul werd door Sabbe eveneens 
vo lled ig  «op  za k » gestoken en Legon 
speelde tegen Caurteels in een zetel. 
Norm aal was de stand 0-0 aan de rust 
gevle id  voor de bezoekers, d ie praktisch 
geen repliek  hadden kunnen geven. Van 
Camp had trouwens ook geen gevaarlijk  
werk gehad.

Na (ie kot tie brachten de w ijz ig in gen  
in de bezoekende voorhoede ietwat 
meer gang in lmn aanvalsspel. Voora l 
dan de openingen langs Eeckeman had-

b liein hoe P o l cen shot uit dc linker
bovenhoek haalde, waar iedereen hem 
reeds vóor 90 t.h. geslagen achtte.

Gernaey mag dan ook of) een uitzon
derlijk e  w edstrijd  terugblikken. Het 
was nog een verbeterde uitgave van wat 
we tegen Doornik tc zien kregen. W er
k e lijk  een wedstrijd , die bewees dat Po l 
in liet M ilita ir E lfta l een ernstige kans

JEROME W AS GENEZEN
Op het ogenblik  dat De Cuman 
het enige doelpunt van de par
tij aantekende, had Jerome De
schacht ju ist het terrein  verla 
ten. H ij lag op de massage-tafel 
toen plots een oorverdovend ge
ju ich  losbarstte. Jerome was er 
het hart van in, daar li i j  dacht 
dat St Niklaas dc opening had 
gevonden, doch toen dhr De- 
puydt binnen stormde en meldde 
dat ASO de stand had geopend, 
had Jerome geen massage meer 
nodig en stormde h ij terug het 
terrein  op. En stond to t -het b it
tere einde zijn  man ! De «m o
ree l» is een belangrijke factor in 
liet voetbalspel. H r

TYPISCH LECON

Tijdens de w edstrijd  kregen, we 
andermaal een staaltje van fle g 
me, dat de Oostendse stopper ten 
voete uit tekende. Toen ASO aan 
de le id ing was gekomen, stelden 
dc lokalen alles in het werk om 
geen tijd  te verliezen. Toen een 
hal huizenhoog werd overgescho
ten, kwam  onm iddellijk  een 
nieuwe bal in liet spel, doch Le
gon zette er de voet op, begon de 
bal te keuren, de scheidsrechter 
kwam er b ij, begon ook te keu
ren, zag wat rond en ondertus
sen was de eerste matchbal te
rug en werd  m et die bal voo rtge 
speeld. Aldus had Legon m in 
stens éen minuut op zak gesto
ken... O f het nu wel heel spor
t ie f  was, laten we in het midden, 
doch het tekent dc sluwe vos, die 
Legon nu eenmaal is. En zoals 
men weet... een vos verlies t w el 
zijn  pluimen, maar... ! H r

den een goede invloed, maar besluit
vaardigheid b lee f zoek. Aan de andere 
z ijd e  bleven de lokale aanvallers heel 

wat gevaarlijk er en spoedig werd dan 
ook weer liet zwaartepunt van de wed
strijd  naar liet doel van Gernaey ver
schoven. Het was een com plete verras
sing toen een com binatie Vandieren- 
donck-Sanders liet leder voo r doel 
bracht, waar de goed gevolgde De Cu
man de lokale verdediging in gebreke 
kon vinden. De vreugde van Robert was 
groot... gezien z ijn  rangschikking b ij de 
goalgetters van Eerste B h ierm ede weer 
verbeterde.

Nog zou St N iklaas aandringen, doch 
die Oostendse verded iging was een te 
zware brok om te verteren. En zo kwam 
het einde van cen w edstrijd  waarin St 
N iklaas een z ijn er beste wedstrijden 
speelde, doch ongelukkig een Oostendse 
verdediging in puike conditie en een 
verb lu ffende Gernaey op z ijn  weg vond.

GERNAEY, N KLASSE KEEPER
Indien er te Oostende nog tw ijfe laa rs  

ta vinden zijn . die beweren niet over
tuigd te z ijn  van de klasse van de 
Oostendse doelman, dat ze dan even de 
St Niklaasse supporters ondervragen ! 
In onze in leid ing hebben wre terecht 
Gernaey en de verded ig ing a fzon derlijk  
genoemd. W ant Gernaey speelde op 
zich ze lf reeds een w edstrijd , waarb ij de 
Oostendse backs en h a lflijn  n iet te pas 
kwamen. Z ijn  prestatie bestond er n iet 
enkel in gevaarlijke standjes op te hel
deren, doch P o l h ield er in  zweefvlucht 
een drieta l schoten uit, die w ein ig  doel
wachters in ons land zouden hebben 
kupnen stoppen. En we zeggen wel 
«stoppen». W ant Pól vergenoegde er 
zich niet mee liet leder weg te pnnchen, 
docli hield het b ij zich, blokkeerde het 
le tte r lijk  tussen zijn  knuisten, zodat de 
inond der lokale- supporters van vérba-

heeft en daar ook, ten aanzien van de 
Belgische voetbalwereld , een grote toe
komst kan tegem oet gaan.

Het backpaar Sabbe-Jer. Deschacht, 
samen met Legon, mag dan als tweede 
bewerker van dc zege aangehaald. W as 
Sabbe betere dan Jerome tegen Doornik, 
in het W aasland was Jerome bepaald 
beter dan Sabbe. De gevaarlijke De- 
bruyn had tegen hem niets in  te bren
gen. Dank z ij een goede opstelling en 
beslist optreden zette J. Deschacht z ijn  
geslepen en snelle tegenstrever steeds 
maar schaakmat, zodat h ij tenslotte 
moest gaan zwerven  om toch maar wat 
vrijh e id  te k rijgen. Jer. Deschacht mag 
dan ook onm iddellijk  na Gernaey ver
meld als de man, die de voornaamste 
pion op het St Niklaasse schaakbord 
vo lled ig  lam legde. Saldie lie t zich  even
min in doekjes doen en w ist, door zijn  
vu rig  aanklampen cn krachtig ontzet
ten, het z ijn e  b ij té dragen to t de v er
steviging van de Oostendse verdediging, 
te rw ijl Legon het lang n iet zo m oe ilijk  
had met de plom pe Cautreels als met de 
kw ieke Appelmans de Zondag voordien. 
Inzake kopspel moest Laurent zich 
evenwel gewonnen geven maar h ij neu
traliseerde vo lled ig  het gevreesde shot 
van dc lokale aanvalsleider en w ist 
meermaals in laatste instantie <le po
gingen van Cautreels te dwarsbomen.

En met d it v ierta l hebben we dan al
weer cens de u itblinkers verm eld  van 
het ASO-team want dc h a lflijn , opge
wassen voor haar verdedigend werk, 
kwam b ij liet opbouwen bepaald te 
kort. Een p loeg staat o f  va lt m et z ijn  
v ierkant en dit is reeds jaren liet geval 
b ij ASO. Het vierkant is n iet wat het 
moet zijn . Steeds w ordt door d it v ie r 
tal aan kantwerk gedaan hetgeen v o l
strekt uit de boze is. Het v ierta l Zon
nekeyn, Fré Deschacht, Sanders en 
M onteny zou liest zo spoedig m ogelijk  
terugkeren to t de eenvoudige e ffec tie 
ve m anier van spelen. P rodu ctiv ite it 
prim eert en men late dus al het over
bodige opzij !

De voorhoede onderging na de rust 
w ijz ig ingen , daar Sanders inside links 
werd en M onteny inside rechts met 
Vandierendonck op dc rechtervleugel. 
Daarmede ging liet zeker niet slechter,

maar het was nog steeds maar om zo te 
laten...

Het m eest kentering bracht de varia 
tie, liet niet verder verw aarlozen  van 
Eeckeman, die voor de rust w erkelijk  
vo lled ig  op z ij werd gelaten, te rw ijl 
Sanders al te veel werk kreeg. Sanders 
heeft op de rechtervleugel eenvoudig 
ontgoocheld. Vandierendonck, na de 
rust bleek nog steeds gevaarlijk  te z ijn  
als vleugelspeler, maar als dusdanig is 
h ij ook eenzijd ig. H ij d ient in de diepte 
gelanceerd o f  zodanig aan ’t werk ge
zet, dat h ij naar het m idden toe kan 
oprukken, te rw ijl z ijn  inside z ijn  plaats 
gaat innemen. Als inside was h ij zeer 
b ed rijv ig , doch hij was er toch niet 
«thu is». De Cuman heeft op z ijn  vroe
gere m idvoorplaats geen indruk gelaten, 
verloor b ijna alle duels tegen zijn  ster
ke stopper Rutgeerts en mocht zich ten
slotte gelukkig achten m et een klassiek 
doelpunt z ijn  eer tc redden. M onteny 
is en b l i j f t  Monteny. Zeer goed als op
bouwer, zwak in de eindpliasen van een 
aanval. Eeckeman werd, zoals gezegd 
voor de rust bepaald verwaarloosd. Na 
dc k o ff ie  kreeg Staf meer werk en 
knapte d it behoorlijk  op.

SPELPEIL NIET HOOG
*

De w edstrijd  stond doorgaans niet op 
hoog peil. Ook deze w edstrijd  heeft 
tenslotte bevestigd dat er nergens een 
p loeg kan gevonden, die dc prom otie 
naar Ere waardig is, want ook voor St 
N iklaas zou het eventueel een sprong in 
de a fgrond  z ijn  geweest. Men moet 
evenwel bekennen dat de W aaslanders 
technisch tocli een trap je lioger ston
den dan ASO,het geen voora l opvalt b ij 
de individuele balbehandeling. V ele 
ASO-spelers menen dat ze niets m eer te 
leren hebben. Janfmer dat ze z ich ze lf 
niet eens op een f ilm  aan het werk 
kunnen zien ! !

De nederlaag van St Niklaas is gro
tendeels te w ijten  aan de stevige kee
ping van Gernaey, doch ook wel aan het 
te veel concentreren van het spel op 
Gust Van Steenlandt, die een Zondagje 
verm indering had gekregen en als in
side links heroptrad. A lles moest langs 
■en over Gust en, al is liij nu ook niet 
van liet werk vervaard, liet was toch 
w e l wat overdreven.

Daarmede heeft ASO nog een verras
sende zege op z ijn  actie f gebracht. N or
maal moeten ze in staat z ijn  de twee 
resterende partijen  succesvol te beslui
ten, wat tenslotte tot een flink  compe- 
titic-einde kan leiden. Hr

DE PLO EG EN :
ST N IK LA A S  : Van Camp; 

Smet cn S tru y f; Van Cleemput, 
Ruthgeerts cn M eersman; De 
Bruync, Baetcns, Cautreels, Van 
Steelandt en Meul.

ASO : Gernaey; Sabbe en Jer. 
Deschacht ; Zonnekeyn, Legon en 
Fré Deschacht ; Sanders, Vandie
rendonck, De Cuman, Monteny 
en Eeckeman.

DE LE ID IN G  :

Dhr Liebaert leidde streng, 
f lo o t onverb iddellijk  alle fouten, 
doch lie t een zware fou t tegen 
Sanders onbestraft. Aan de an
dere zijde  zou h ij dan echter 
eveneens een dergelijke fout 
hebben moeten bestra ffen , zodat 
beide ploegen tenslotte over zijn  
le id in g  kunnen tevreden zijn .

D O E LPU N T :

Robert De Cuman nam met het 
hoofd  een voorzet op van San
ders cn klopte Van Camp van 
dichtbij.

Wordt Kam iel DESCHACHT
nog opgesteld ?

Een vraag die zich velen  stellen, daar 
uit geruchten b lijk t dat het ASO- 
bestuur destijds zou be lo fte  gedaan 
hebben K. Deschacht nog eenmaal in 
liet eerste e lfta l op te stellen. D ie ge
ruchten b lijken  echter niet vo lled ig  
met de waarheid te stroken. W e, herin
neren ons niets van een dergelijke  be
lo fte, doch menen dat het ASO-bestuur 
enkel heeft gezegd dat h ij, Kam iel De
schacht, w ellich t nog wel in  aanmerking 
zou kunnen komen voor de eerste ploeg. 
En d it werd inderdaad het geval, want 
toen voor aanvang van de vorstperiode 
de p loeg met verschillende gekwetsten 
stond, werd Kam iel Deschacht voo r het 
eerste e lfta l (m atch tegen St N ik laas) 
aangeduid.

W ellich t lieeft men thans met b ijbe
doelingen het gerucht over een ASO- 
belo fte  u itgestrooid want, -rt-ie d it lan
ceert, moet weten dat dergelijk e  fantai- 
sietjes niet toegelaten zijn .

W e  menen dan ook terecht dat van 
die opstelling niets van in huis zal ko
men. ASO heeft er steeds aan gehou
den z ijn  verd ienstelijke elementen op 
liet Bestuur te ontbieden en te bedan

zing le tte r lijk  open viel. Het was su- ken om hun diensten. Punt. Van a f-

scheidsmatch is nooit spraak geweest. 
Het ware onlogisch deze « tra d it ie »  te 
breken.

V erder is de opstelling van Kam iel 
Deschacht, van uit Selectie-oogpunt, v o l
strekt niet te verantwoorden. Reeds w e
ken gingen voorb ij zonder dat aan de
ge lijk e  experim entering mocht worden 
gedaan. Het is «de hoogste t i jd »  daar
aan te gaan denken. Hr

R e d e r  
s t e u n t  s p o r t c l u b

Ter gelegenheid van liet door liet K. 
V.G.O. verw orven  kampioenschap zu l
len verscheidene feestelijkheden  op 
touw worden gezet.

H iervoor w ord t beroep gedaan op 
sportieve mensen. Dat reders de sport 
ook cen goed hart toedragen b lijk t on
derm eer uit het fe it  dat dlir. A lbert 
Huys de m ooie som van 100 fr . ter be
schikking' stelde van het feestcom ité.

D it voorbeeld  verd ient on getw ijfe ld  
navolging !

nog door. B ij de roodgelen werden nog 
voldoende elementen gevonden die 
«w ild en » spelen met bun hersens en 
voeten in plaats van met de voeten van 
de toeschouwers. Meulebeke werd t i j 
dens die eerste 45 minuten netjes onder 
de knie gehouden en Degroote kreeg 
alles samen een v ierta l standjes op "tê 
klaren. Dc verdediging had liet dus ze
ker niet lastig en de voorhoede was het 
die de aandacht voo r zicli opeiste. Van 
die voorhoede onthielden wc een paar 
schoten van Roland Pieters, het flauw  
optreden van Etienne Pieters, liet op
portunisme van Gysels. een paar m ooie 
staaltjes van Van Robaeys eu eerder 
onsamenhangend spel van Coopman. 
Het geheel deed erg rom m elig aan door 
gebrek aan com bativ ite it en snelheid. 
Niettegenstaande een constante belege
ring van het Meulebeke-doel w isten 'de 
roodgelen slechts met 3-0 voorsprong 
naar de kleedkamers tc trekken.

Na dc k o ffie  werd het bepaald treu
rig  om aanzien. A lleen Maertens eh Me
lis poogden er nog wat gang in  te bren
gen doch de overigen acteerden m et ,de

DE PLOEGEN :
...VGO : D egroote; Dujardin en 
Sw inberghe; Maertens, Sanders 
en M elis ; Van Robaeys, Etienne 
en Roland P ieters, Coopman eil 
Gysels.

M EULEBEKE : G arrevoet; 
Van Damme en H averbeke; Du- 
prez, Verhelst en V erve lg lie ; 
Vuylsteke, Vercruysse J„ Van 
Luchcne, Vandecaveye en Dcca- 
luwé.
DE LE ID IN G  :

Dhr Verkeyu leidde v o l fan 
tasie en plaatste spelers en pu
bliek  vaak voor eigenaardige be
slissingen.

DE D O E LPU NTE N  :
.Se min. : P ieters kraakt z ijn  

shot doch Gysels v o lg t eu kan 
binnen jagen  (1-0).

38e min. : Coopman zet voor 
aan Gysels die in de lange hoek 
binnen knalt (2-0).

43e m iii. ; een fla te r van de 
verdediging gee ft Rol. P ilfe rs  
een kans die h ij n iet onbenut 
laat (3-0).

71e min. ; Vuylsteke zwenkt 
naar binnen, en scliiet op. doel. 
D egroote kan het leder niet v o l
led ig stoppen en het ro lt lang
zaam over de lijn  (3-1). 
U ITB L IN K E R S  :

B ij VGO : Melis cn Maertens. 
B ij Meulebeke : Verhelst en 

Vuylsteke.

gratie van een bende olifanten. Men zou 
gedacht hebben dat ze w erke lijk  speel
den om al liet publiek naar huis te ja 
gen ! Van de 1500 toeschouwers b ij de 
aanvang w isten er toch 200 stand to 
houden.

SPELERS LEGGEN HET SLECHT 
A A N  BOORD

De stemmen die w e na de w edstrijd  
hebben opgevangen, getuigen dat (1e 
spelers liet bepaald slecht aan boord 
hebben gelegd want die ene partij h ee ft 
voor velen  het bew ijs gebracht van het 
fe it (lat vele  spelers de com petitie beu 
zijn . Van Robaeys hing (1e «in terna
tionaa l» uit die, in  z ijn  jeugd ige pre
tentie, denkt niets m eer te leren te  heb
ben, Gysels was na dc rust beneden al
les, Roland P ieters had weer lood  in  de 
benen cn in verdediging was lie t n iet 
veel licier. W a t een geluk dat Meulebe
ke bepaald zwak was !

De enigen die een verm eld ing verd ie
nen zijn  Maertens eh Melis m et dc ver
dediging. maar de overigen  hebben de 
toeschouwers eenvoudig voo r de aap 
gehouden.

Verder zullen wc over dit treurspel 
niet uitweiden. Maar de spelers m ógen 
gerust weten dat het publiek meent nog 
steeds waar te mogen eisen voo r z ijn  
geld. De tijd  van het luieren cn zonne
balen is nog niet aangebrokeh. V ID I

De huldiging van 
de Kampioenen

Op Zondag 13 Mei speelt het KVGO 
zijn  laatste w edstrijd  van huis en w el 
ill. te Torhout.

Na de wedstrijd  heeft het Bestuur 
van SK torhout het KVGO laten weten, 
dat ze graag de kampioenen in hun ste
de cen ontvangst w illen  voorbereiden. 
Het program m a zullen we volgende 
week kennen.

A lle  supporters en VG-istcn, autocars, 
auto’s’ en ve lo ’s worden verzocht te  
18.30 uur te verzam elen aan de hoek 
van de Stuiverstraat cn de Torhout- 
steenweg. Met muziek aan het hoofd  
gaat het stoetsgew ijze naar liet lokaal 
VGO-W est in dc Spaarzaamhcidstraat. 
Verder zal de optocht geschieden langs 
de N ieuwpoortsteenweg, Torhoutsteen
weg. Langestraat (Ostende S p o rt if), 
Christinastraat. St Sebastiaanstraat 
(Joyeux), Grote Markt, Kerkstraat, 
Ooststraat (Dasseville V rienden ), V is- 
serskaai. Zccstation, Slachthuiskaai, de 
Smet de Naeycrlaan (Leons Vrienden 
cn Hoger O p) cn vandaar naar het lo 
kaal. waar dc ontbinding plaats zal 
hebben.

DE OFFICIELE VIERING

Het zal waarsch ijn lijk  op Zondag 3 
Juni zijn . dat de Oostendse kampioenen 
van liet KVGO zullen gehuldigd worden. 
Het program m a der feestelijkheden  be
vat inhuldiging van cen vaandel, ont
vangst op het stadhuis, cen banket en 
cen groot bal met a llerle i aantrekke
lijkheden.

D ergelijk  feest zou voorzeker prach
tig kunnen georganiseerd worden in de 
Grote Halle van het Ernest Feysplein.

Ook zou moeten verm eden worden 
dat op die dag de kampioenen van an
dere gewesten, zoals SV Blankenberge, 
gevierd  worden. Een akkoord tussen 
beide clubs ware wenselijk.



«  « H E T  K I E U W  V I S S E R I J B L A D » .

BOKSEN
I

Zetten Bernard en Verburgh hun zegetocht

verder ?
!•> weril aan vele  zijden geklaagd 

ovel' de inactiviteit van dc Oostendse 
inrichters in eigen midden. Met de mee
tin g  van Zaterdag a.s. komt aan dit ge
zeur een einde, want de Oostendse 
boksliefhebbers krijgen  dc twee grote 
belo ften  aan liet werk. die misschien

burgh tweemaal naar de planken joeg. 
De Oostendse sportmannen hebben vo l
le vertrouwen gekregen in Verburgh en 
hopen dan ook dat hij. technisch een 
Ulas sterker, zijn  klasse zal laten spre
ken en R oger voorzich tig  een punten- 
zege zal afhandig maken. Het wordt

velen tijd e lijk  uit het oog hebben ver- beslist een spannend gevecht. Aan Ver
burgh  h ie r  een f l in k e  w eerw raa k  te ne
men. Verder k r ijg e n  wc w eer  onze l i e f 
h ebbers aan het w erk  (O o s te n d e -G is te l) 
tegen  de beste lie fh eb b e rs  uit Gent.

T E C H N IS C H  PR O G R A M M A
Reroepskamp 8 x .1 minuten :

Bernard) (88 kgr.) tegen Jean Louis 
(SO kgr..» Brussel ).

Verburgh (70 kgr.) tegen Roger (72 
kgr., "s Gravenbrakel ).

loren, doch die niettem in op vreemde 
grond klinkende resultaten wisten te 
boeken. Vandaar ook dat de ware boks
liefhebbers met belangstelling uitzien 
naar deze meeting om te kunnen vast
stellen. dat dît tweetal w erkelijk  grote 
vorderingen heeft geboekt.

Kr staan maar twee beroepskampen 
op het programma, doch we zijn  er van 
overtu igd, dat ze wellicht meer sport en 
spektakel zullen verschaffen dan v ier 
kampen met zogezegde «g ró te » namen.

"'Bernard zal de maat nemen van de 
Brusselse klopper .lean Louis. W e  zeg- 

• gWr- wel «k lopper», wan) zo er ooit een 
bokser Was met een harde slag is hel 
wel .lean Louis. De Brusselaar b lijft  
echter ihonlchtcel hangen door z ijn  on
regelm atigheid en gebrek aan verzor
ging. tjet wordt een k.o.-match waarin 
slechts de hardste op de benen zal kun- 
ncit b lijven. Zal het Bernard zijn  ? O f 
zal de poulain van Van lm verbeke zich 
litten verrassen

Liefhebberskam pen : 
Depoorter tegen Raskin. 
Vanhoucke tegen Klor.
Ketels tégen Vlam inck 
Deschepper tegen Dewacle. 
W eyne tegen Degowie.
M atli tegen Claeys.
Prijjtea der plaatsen : ring 

eerste rang 6(1 fr.. tweede rans
80 fr.. 
50 fr..

Oe. vraag b lijft  open. balkon -tO fr., v olksplaatscn 20 fr. Loca- 
Verbnrgh is die andere grote belofte, 

die zich w erkelijk  een voorbeeld van
wilskracht toonde. B jj zijn  debuut 
m iste Verburgh eerder moed en volhar
ding, doph slechts een jaartje  heeft hij 
iift<iig gehad om zich eeh m oreel aan te 
kweken waarmede hij weldra de B elg i
sche kampioen zal gaan tarten. Dit be
w ijst trouwens het aangekondigdc ge
vecht legen  Hoger, (Ie man die Ver-

De kampioenen bij de 

Leons Vrienden
Na d f wedstrijd tegen Meulebeke 

w e rd en d e  kampioenen op intieme w ij
ze gevierd door dc supportersclub van 
(l‘e Leon's Vrienden .

V oorz itter (i. Lievens, verwelkom de 
de spelers, herinnerde aan dc g lo r ie r ij
ke tijd  van vroeger, betreurde de a f
wezigheid op zu'n ogenblik  van de 
overleden voorz itter <i. Lievens en deed 
beroep op de sport geest vah de spelers 
dm volgend jaar* onversaagd voort te 
werken.

Daarop werd het woord gevoerd door 
tlç lieer Caeneu, voorz itter van liet KA 
GO, LÓltis Debusschere namens de sup- 

•porters en ïlo fir kapitein Melis namens 
'd e  spelers.
; Keil glas schutinwi.pi en enkele gezel- 
; ‘lige  ogenblikken besloten deze intiem e 

oliivangsU

lie  aan de gewone burelen.
Sportmannen, Zaterdag om 20 uur

post in het Sportpaleis.

ZW EM M EN
/ DE IN S T A L L A T IE S  V A N  DE 

O STEN D  S W IM M IN G  C LU B
De werken door de stad Oostende 

uitgevoerd oui de installaties van (le 
Ostend Swim m ing ('.lub in het Maria 
Hendrikapark te moderniseren, schieten 
w aarlijk  v lug op.
: De zo nodige u itbaggering van (te 
zwemkom en van het om liggende is 
reeds gedee lte lijk  beëindigd, te rw ijl er 
op de oever eeii onoverdekte tribune 
over de ganse lengte gebouwd werd.

Zo krijgen  de Zwemm anifcstaties in 
Oostende een veel gunstiger cachet én 
voo r de zwem mer, én voor de toeschou
wer.

Gekend voetbalspeler in het A n t
werpse en gedip lom eerde trainer 
der Heyselschool vraagt club 
voor training. Schrijven onder 

D.G., bureel blad.
(792)

D EM A R EST  N A A R  K O N G O  ?
Naar we vernemen zou Rob. Demarest 

in September o f Oktober a.s. naar Kon
go uitw ijken. Zo dit liet geval is, zal 
KVGO zeker naar een andere keeper 
uitzien. Op wie zal thans de keus va l
len '? '

LC

Alfons Bulens 
3de te Brussel

$
Onze medewerker. A lfons Bulens, 

„■heeft het er te Brussel schitterend van 
" a f gebracht. V orig  jaar startte hij even

eens in de Grote Internationale Vetc- 
"Sraneneross en behaalde er een reeds 

bevredigende negende plaats. Dit jaar 
• o vertro f h ij ()e stoutste verwachtingen, 
'z o d a t  ze lfs  «Les Sports» schrijft : «de 

revelatie kwam van- de Oostendenaar 
Bulens. d ie in het laatste gedeelte ge
w eld ig  eindigde en ta lr ijk e  tegenstre
vers voorb ijg in g ».

W c pensen l-'ons van harte geluk niet 
deze dérde plaats, die een overw inn ing 
waard is. Fons wordt maar steeds een 
jaa rtje  ouder. doch... h ij wordt steeds 
iie ler, net als de w i jn .

V oor dezen, die de technische uitsla
gen hebben, ingezien,. w illen we doen 
opmerken dat Fons natuurlijk geen 
handicap van 9.51 genoot, maar wel van 

..fi.;>l, hetgeen (Ie waarde van zijn  pres
tatie nog verhoogt.

.Voor volgend jaar werd h ij door een 
1 lSiuissclse club gesolliciteerd. Indien 

Hermes daartoe toelating geeft, zal hij 
-zich bereid verklaren mede te helpen 
oiil de prachtige Challenge in onze 
hoofdstad te houden.

DE « W A T E R M A R A T H O N »
Zoals verleden jaar, heeft de «D a ily  

M ail» besloten ill Augustus een gemeen
schappelijke’ overtocht van het Kanaal 
op touw te zetten, lo t  op heden zijn  ei 
reeds 54. inschrijvingen, welke een 19- 
tal landen vertegenwoordigen. Daar er 
slechts 20 deelnemers aan de start m o
gen verschijnen, zal er op 23 Juni tot 
een selectie overgegaan worden. H ier 
zal men b ijzonder rekening houden met 
de reeds geleverde prestaties, ouderdom, 
gewicht, gezondheidstoestand en alge
mene bekwaamheid van de kandidaten.

Op de iuscliri.jvingsli.jst lezen w ij o. 
m. de deelname van 21 Kngelsen (10 
vrouwen en 11 m annen ); 12 fransen  
( mannen ), 3 Grieken. 3 Italianen, 2 De
nen, 2 Zweden. B ij de «veteranen » heb
ben w ij : Sally Bauer (Zweden.) die in 
19:») het Kanaal overzwom , M ej. Kileen 
Fenton (d r . G rit.) en luitenant Hasan 
Abd Kl Kehir (K gyp te ).

De wedstrijd  zal beg iftigd  worden 
met een reeks prijzen , die w aarlijk  niet 
te versmaden vallen. I)e eerste zwem 
mer en zwem ster krijgen  7.000 Pond 
(ongeveer 980.00(1 Belg. fr .) .  Verder w or
den er nog ta lrijk e  bekers, p rijzen  
voorzien , 'geschonken door het Brits 
Festival. !-£

TURNEN
DE IN T E R F E D E R A L E  

K A M P IO EN S C H A P P EN  VO O R  
V R O U W E N  T E  O O STEN D E

i V ' - ♦ ' '• .. ' "'■•'% ** 
Dc In terfederale Kampioenschappen 

voor Vrouwen-keurt urnen zullen te 
Oostende doorgaan, op. Zaterdag 5 Mei 
om 20' uur stipt, iu de feestzaal van de 
Leopoldschool. Naast de p laatselijke 
gym nastick liefhebbers zullen er even
eens hele zwermen supporters uit het 
binnenland d c  Leopoldschool binnen- 
stromeii om er hun kandidaten .aan te 
moedigen. Dus, Oostcndenaars. opgelet! 
Het zal er óp aan komen van op tijd  te 
wezen ! I

W ij  laten nu de vo lled ige  ingeschre
ven ploegen volgen.

K on ink lijke  Belgische Turnbond : 
Leidster : Mevr. Mocns van Roy pit 

W illcbroek.
Mej. Ackeiii Antoinette (O T V  Noord

zee), Daeleinans Mady ( W illeb roek  ) ; 
Geerstelinck Kdith (O T V  N oo rd zee ); 
Van Bets Yvonne (St G illis  B ru sse l); 
Van deKerekhove Blanche (O TV  N oord
zee) ; Bauwens .Jacqueline (0 1  V N.oord- 
iz.ee. reserve).

K atholieke Turnbond ;
Le ider Mr Nys Gabr. uil Mechelen. 
M ej. DcvyVer N e lly  (K es sc l-L o ); Lee

mans Cecilia (H em ik sc i«), Nannan 
Louise (V ilv oo rd e ), Scheppers Jeanne 
(Borgerhout ), Van Bergen Regipe 
(A n tw erpen ), Sw innen Raymonde (V i l 
voorde, reserve).

L ibera le Tornbond :
Mc.j. M . Gerousse (B orgerh ou t). N. 

Flsschre ('Antw erpen), Van de W a lle  G. 
(A n tw erpen ), Mevr. Hacms .1. (B o rge r
hout ), V.aij den Rroecke L. (D curnc). 

Socialistische Turnbond :
L e ider Mr Dc M eyer uit Antwerpen. 
M ej. Mangelschots Jeanne (G en t), 

Van Belle Rosa (A n tw erpen ), M angel
schots Maria (G en t), W ijnan ts Franci- 
nc (Antw erpen  I. W ijnants Christine 
(A n tw erpen ). Persegael Disette (H obo 
ken. reserve).

V R I J D A G ,  4 M E I  1951

Nieuwpoort 2 - Concordia 0
De p loeg : G ew y; Borne en Legein : 

Vanderstedc. Florizone en Develter; 
Devos, Verm ote, Vandenabeele. Hoor- 
naert en Rammeloo.

Referee : V e rfa illie  G.
Zondag II. b ij het verlaten van het 

veld. na de match, waren alle suppor
ters van liet ze lfde  oordeel : alhoewel 
we niet gewöhnen hebben met grote 
c ijfers, toch hebben we eens goccl voet
bal zien spelen van onze jongens. Dil is 
maar al te wel waar. want we hebben 
een match b ijgewoond, waar het aan 
spanning zeker niet ontbrak, en we be
kennen eerlijk  dat die spanning voort
kwam van beide partijen , daar SVN dc 
eerste tim e op zijn  actie f nam en de be
zoekers de tweede spec 1 h e lft. Net be
gonnen heeft geelzwart a f te rekenen 
inet een tegenslag. Back 1.. Legein, die 
gekwetst wórdt aan de knie en van het 
•terrein moet gedragen worden. Roger 
Hoornacrt komt uit de voo rlijn  zijn  
plaats innemen, waar h ij gedurende 
gans de match is b lijven  speten en zo 
vast stond als een rols. Gelukkig kwam 
«Ouwe Taa ie » na goede verzorg ing te
rug- op en wel in de voorlijn . Onze 
v oo rlijn  was flink  bij schot en bestook
te voortdurend de achterhoede van 
Concordia. I’ rachtigc schoten van R. 
Verm ote. van Devos. maar jam m erlijk  
a ltijd  «ju is t»  naast, boven o f op de lat. 
Z e lfs  kail L. Legein een mooie kans niet 
benutten, wanneer de ten gronde lig 
gende keeper, het leder liet ontrollen 
en deze boven dc doelpalen schepte. De 
bezoekende doelverdediger had meer 
daii eens meeval, b ij het afweren  van 
harde scholen. Na zoveel mooie aanval
len en schoten moet SVN een stra f
schop benutten om het eerste doeltje  
aan te tekenen (36e minuut i, welke 
door Dis gegeven wordt. N ieuwpoort 
valt terug aan en v ier minuten later 
(40e m inuut), kan Verm ote met een 
sleper de Blauwe keeper nakijken ge
ven (2-0). W at Concordia ook opbouw
de in de eerste time. het werd totaal ge
kortwiekt door onze flink  spelende ver
dediging.

Na de k o ffie  krijgen we meer ver
deeld spel té zien en iiioet SVN m eer
malen al het m ogelijke doen om de 
blauwe tru itjes van lmn kooi te houden. 
Tot doelen is het niet meer gekomen in 
de tweede helft.

N ieuwpoort verflauwde wat en Con
cordia toonde zich een tik je  de meerde
re. W el kwamen er spannende standjes 
voo r  b ij de doelen, maar dc verdedigers 
ruimdeh steeds het veld. 'Concordia's 
voo rlijn  is rap, maar de a fw erk ing is 
gehrekking en hadden dc bezoekers 
goede schutters gehad, bet ware w el
licht anders ujlgedraaitl- Toc.h hebben 
wc een spannende match gevolgd  en 
heerste er een vurige s trijd  to t het ein
de. Onze IJzerzonen hebben weer de
ze lfde  kadaus in de benen als in het 
begin van het seizoen. De leid ing was 
onevenw ichtig en referee V e rfa illie  
nam soms raadselachtigc beslissingen, 
alhoewel h ij de 22 kleppers vast in 
toom hield.

HENGELEN
B I) DE «B A A R SV IS S ER S  T E  

N IEU W P O O R T
I)e  hengel wedstrijd  ingericht door de 

«Baarsvissers» van N ieuwpoort. leverde 
volgende uitslag :

1. Verstraete K m icl; 2. Vandromme 
R obert; .1, Lievens R ichard; 4. Vanho- 
ve André; 5. Clou Jerom e; 6. Vanhove 
A rthur; 7. Dcpuydt André; S. Reynaert 
Maurice; 9. Decorte Kdgard.

Oostendse gewichthetters 

onderscheidden zich te Roeselare
Zaterdag 11. gingen te Roeselare de 

Kampioenschappen der Heide Vlaande
ren dóor. Onze Oostendse gexyichthef- 
fers wsaren van de partij en wisten er. 
benevens enkele ereplaatsen, de hand 
te leggen op twee titels, dank zij, Coe- 
nye van Krachtsport Oostende, en Etien
ne van ze lfde  ploeg. De organisatie was 
o.k., doch de belangstelling was jam - 
mergenoeg gering. Dg fo r fa ij van VI at- 
tcnv werd algemeen afgekeurd.

Wensen we onze Ooslendsp vertegen
woordigers geluk met de behaalde re
sultaten. W e weten dat de titels  v lieg-

tel p luim gewicht naar Oostende zal ko- 
itjen, te rw ijl Van Stechelman en Van 
Haecke er komen kunnen.

H ier volgen (Ie technische uitslagen : 
y ileggew ich ten  :

1 COKNYÉ (Krachtsport Oostende)
200

2. Evenicrt (id .)
3. T im m erm an (R oescL  K.S.)

Haangewieht :
1. E T IE N N E  (K .O .)
2. Van Rcselare. (R K S )

Lichtgew icht :
1. HUYGliF . ( Apollon Gent )
2. Debaets (O lym p ic  Gent )

À .S .O . - Esbjerg
Zoals gemeld heeft ASO ui{gezien 

naar versterk ing voor zijn  wedstrijd  te
gen Esbjerg. De onderhandelingen om
trent Roland P ieters z ijn  op een sisser 
uitgelopen, gezien VGO op 13 Mei een 
o ffic ië le  wedstrijd  moét betwisten te
gen FC Torhout. Van FC Brugge ont
v ing men tot (>p lieden ook nog geen 
antwoord, zodat de deelname van Dan
ny Van Pottelsberghe nog steeds niet 
d e fin it ie f is.

Nu er ernstig sprake is van een lan
den wedstrijd  Denemarken— België, op 
het einde van deze maand, mogen we 
wel schrijven dat ook dil fe it enigszins 
de belangstelling op de wedstrijd  ASO- 
Esbjerg zal stellen, daar in het Deense 
e lfta l - -  zoals we reeds sch reven — drie 
internationalen A steken en zoveel an
dere Internationalen B.

M idvoor Jens Hansen, en beide h a lf
backs Arne Hansen eil Erik Terkelsen, 
mögen (lau ook door hei Oostcnds pu
bliek met b ijzondere aandacht gevolgd 
worden !

W ijzen  we er tenslotte op dat Esbjerg 
in ons land maar twee wedstrijden zal 
betwisten en wel tegen ASO en dc vo l
gende dag tegen Berchem. Hr

T
I

Donderdag 3 Mei 
t u b a n t i aASO

W e herinneren ons nog (life eerste 
w edstrijd  van het seizoen. ASO reisde 
naar tubantia, had het heel, hi;cl lastig 
en... won tenslotte gevleid. Thans staan 
die twee weer tegenover elkaar. Maai
de rollen zijn  thans wel engszins ver
anderd ! ASO heeft zich tot in de eer
ste rangen opgewerkt en... Tubantia is 
reeds lang veroordeeld . En toch zijn  
we overtuigd, dat die verjongde liiban- 
iiap loeg 'd e  lokale ploeg heel wat last 
kan bezorgen en dat deze partij ten
slotte meer spektakel zal geven dan 
the big (-?) match tegen I ’ S Doornik. 
De voetbalenlhousiasten zouden der
halve 'zeker ongelijk  hebben deze laat
ste lionicwedstrijd dc rug toe te keren. 
Men mag er veel van verwachten, ook 
al lijk t l ie f1 logisch dat ASO voor eigen 
publiek bevestigen zal.

I S Doornik — Lierse SK. 2 
ASO —  Tubantia 
AV  Dendermonde,— Boom FC. 1
I'S  Centre —  FC Izegem  1
K ortr ijk  Sp. —  .CS Brugge x
St Niklaas —  FC Ronse 1
Lyra —  Eendr. Aalst x
AEC Bergen —  V ig. Haminc 1

SK V O  - M O LEN  SPO RT
I)e jongens van de mooie Molen heb

ben het in de rangschikking nog a ltijd  
Warm en zullen er dan ook alles uitha
len om te Oostende toch maar iets uit 
de branding Ie halen. Nochtans zien we 
niet in boe de SKVO-scoorm achine zou 
kunnen worden to l staan gebracht.

187.5
182.5

230
202.5

gew icht en haangewieht * in stevige
knuisten zitten en dat eensdaags .de ti- 3. Dutry Joseph (R K S )

Vrouwelijke Athletiek te Oostende
En waarom niet ?

De Nationale 
Interclubkampioenschappen

(Xuze lezers zullen zjch npg w el herin
neren dat de Hermesathlctcn verleden 

• jilar. na wein ig spannende wedstrijden, 
de titel verworven van Kampioen van 
dc zesde afdeling. H ierdoor mochten de 
.Oostcndenaars d u s . opklim m en in een 
hogere afdeling, de v ijfd e  nationale. 
Deze eerste kontaktname met de inter- 
clubkuntpiocnschoppen geschiedde uit
sluitend il) de lagere categorieën ; ka
detten en scholieren. ln de v ijfd e  na
tionale is het echter een ander paar 
mouwen, daar men hier enkel met ju 
niors en seniors in het strijdperk  mag 

.traden.
Naast onze p laatselijke athletiekclub 

tre ft men nog de volgende namen aan 
ip dê v ij fd e  nationale : La Fbrestoisc. 
Hasselt, AC V ilvoorde, CS leper, AS 
Itieme. Maltnudaria, W aregem  en Hout- 
lanrd. Op Zondag, 20 Mei, grijpen  de 
eerste ontm oetingen plaats en Hermes 
wordt gastheer van. AS Rieme en van 
AC Vilvoorde.

.W ij komen h ierop terug. LC;

l'ijdeijs de laatste Algemene Verga
dering van de K on ink lijke  Belgische 
A th letiek  Bond werd het voorstel aan

aard. waarbij de vrouwen ook in Bel
gië aan o ffie ie le  ath letiekproeven mo
jen deelnemen. Door deze beslissing 

iieeft ons land geenszins een n ieuw ig
heid op de internationale ath letiek- 
markt geworpen, daar er reeds tal van 
Europese landen de vrouw elijke athlc- 
tiek  erkend hadden.

In België liep deze erkenning echter 
niet van een leien dakje, en het is onge
tw ijfe ld  de Nederlandse «vliegende 
huishoudster». M evrouw Fanny Blan- 
kers-Kocn. die het meest overtuigend 
argument werd tegen alle verouderde 
argumenten, die zich kantten tegen de 
a th lctiekbeoefen ing door de vrouwen. 
In ons land verschillen  de standregclen 
der vrouw elijke a fdeling ietwat vàn de 
mannelijke. Zo heeft men o.m. geen 

rouw elijke kadettenklas en geen vrou
w elijk e  veldlopen, geen proeven waarin 
Juniors en Seniors het tegen elkaar op
nemen.

O O K  IN  O N Z E  STA D
De spontane vraag die nu b ij ons, 

Ooste.ndcnaars, oprijst, is natuurlijk ; 
«K im  de vrouw elijke alh lctiekbeoete- 
ning in Oostende ooit werkelijkheid  
worden ?» V óór deze vraag te beant
woorden willen w ij eerst de groeiende 
belangstelling (1er Oostendse dochters 
voor de sport en de sportbeoefen ing in 
het algemeen onderlijnen. Een k ijk je  in 
de rangen der p laatsélijke turn-, zwem-, 
tennis-, basket- en vacht verenigingen is 
on getw ijfe ld  reeds voldoende om de 
ven ploegen volgen.

vaste overtu iging te hebben dat de 
vrouw elijke belangstelling voor de 
sport zeer intens is. W ij  zijn  dvertuigd 
dat vrouw elijke ath letiekbeoefening in 
Oostende m ogelijk  is en wellicht aan 
een noodzakelijke behoefte zou beant
woorden.

De vraag waar dit zou geschieden is 
nu ,een  an'flere kwestie. Naar onze me
ning zou dc meest logische oplossing 
deze zijn. dat de p laatsélijke ath leliek- 
club. Hermes. een vrouw elijke a td flin g  
in het leven z.(iu' roepen. Vanwege dc 
KBAB zou men volstrekt, geen tegen
werking ondervinden. Integendeel, als 
grondprincipe stelde do bond ze lfs ’ vast 
dat : «e r  geen clubs voor mannen o f 

•lubs voor vrouwen zijn . maar al-geen , .
leen C L t’ HS. en LE D E N .». LC

282.5 
275 
240
222.54. Dutry Roger (RKS 

Pluim gewicht :
1. V E RSTRE l’ EN (Hercu les Gent )
2. N evis  (Musoels Oostende)
3. Dclrtie (M O )
4. N'ancoillic (R K S )
5. CalleboUt (K O )
(i. Deschacht ( KO )

M lddeoRewicht :
1. D l'T R V  Julien (R K S )
2. Vanstechelinan (M O )

W alteriy  (R K S )
Ha I f -zwaargew icht :

1. BOURGEOIS (M enen)
2. D’Hoosekc (O G )
3. Soubfy (Sandow K ortr ijk )
4. Delaughe ( MO )

Neo-zwaargew icht :
1. COURS Gusfaaf (A . Gent)
2. Van Haecke. (M () i
3. Himbrecht Charles (R K S )

ZwaarRewicht :
] .  Roosé Arthur (R K S )

RKS wón d e  beker der clubrangschik- 
k ing met 11 punten.

A'erstrepen w erd  de beker toegewezen 
bestemd voor de athleet met het m ooi
ste genii(.!dclde.

255
250
235
227.5 
225
222.5

21)0
287.5
287.5

290
280
277.5
242.5

305
255
227.5

242.5

Blankenbergs

Voetbalnieuws
N IP T E  O V E R W IN N IN G  V A N  

D A R IN G
W anneer de w itzw arte Daringjongens 

met 1-0 zege naar de kleedkamers trok
ken. stond deze uitslag geenszins m 
verhouding met liet vcldoverw icht. dat 
de Daringjongens tijdens deze wed
strijd  wisten te veroveren. Dat een 
moedig Veurne er tenslotte in slaagde, 
de nederlaag zo m iniem m ogelijk  te 
houden, danken z ij in de eerste plaats 
aan de besluitloosheid (1er w it-zwartc 
voorhoede en anderzijds aan het flinke 
werk van hun doelman, die. toen de 
Daringjongens het toch vertikten  naar 
doel te schielen, alles redde wat te red
den viel. Tegen bet enig doelpunP. dat 
Omer Van Houtte scoorde, stond h ij 
machteloos. En nochtans, de Daring
jongens wisten van m ee t 'a f een uitge
sproken veldovcrw icht a f te dwingen 
maar slordigheid in a fw erk ing enerzijds 
en genlis aan snelheid artderzijds, w’a- 
ren oorzaak dat Veurne dank m oedig 
verweer, met blanke scoor de rust kón 
bereiken. De tweede . hernem ing braqht-; 
ons een gelijkaard ig spcjbecld. Nadpt 
reeds meerdere kansen waren verkeken, 

de Omer Van Houtte er tenslotte

SK Roeselare —  Herseeuw x 
SVO Ingclm . Zvvcvegem 2 
FC Torhout —  SV W evelgein  1 
AA Moeskroen —  D eerlijk  Sp. 1 
Knokke FC —  W S Lauwe x 
CS leper —  BS Avelgem  1
SKVO Molen Sport 1

HERMES - EXC. ZEDELGEM

De lokalen kunnen hier (1e bevesti
g ing brengen van lum fraaie zege tegen 
Buddervoorde. Al hangt van deze wed
strijd  w ein ig  af, toch mogen we ons 
hier aan een spannend duel verwachten. 
Ken H erm es-overw inning zou de aan
hangers van groenwit een hart onder 
de riem steken voor bet volgend jaar.

D. Rudderv, — W S Adinkerke 1 
(om  14,30 uur)

SV Bredene —  FC Veldegem  1
SK W enduine -r- Koekelare 2
Hermes —  Ex. Zedelgem  x
SK Eernegem —  Diksmuide 2
Ooslduinkcrkc —  Ferkegcm  2
Jabbeke —  Un. Zandvoorde 1

bet enige doel:
slaap
in aan de 71e inmuut 
punt te netten.

SPO RT  H IE LD  
D O ELT JE S K ER M IS

De 10-1 scoor spreekt voo r de kam
pioenen duidelijke ' taal. Alhoewel 
Oudenburg niet meer te vergelijken  is 
aan de ploeg, dje. enkele jaren geleden 
tussen de tenoren mocht gerekend w or
den brachten de wit roden de bevesti
ging. dat z ij over flinke doelsehutters 
mogen bogen. Deze partij werd dan 
ook het spel van kat en muis en reeds 
aan de rust hadden de Sportjongens 
een confortabele 4-0 voórsprong be
reikt. .

Na de herneming bleven z ij hun doel- 
tjeskerm is doorvoeren óm uit eindelijk, 
met 10-1 de ganse inzet huiswaarts 
brengen.

TWEEDE CEWESTELIJKE A

FC Lissewege — SV Veurne 2 
St Joris Sp. -  I). Blankenb. 2 

W S Oudenburg -“• Den Haan x 
SV Blankenb. —  V V  Koksijde 1 
GS M iddelkerke — ’ Concordia 1 
FC Heist —  SV Nieuwpoort x 
RC De Panne —  Steenbrugge x 
SK Ste Kruis —  Gistel 1

VIERDE AFDELING B

Handzame —  Esen 
Keiein —  Hermes 
SK Torlioift —  SV Bredene 
Les Ai|e,s —  Lekè 
SK Moere —  Eernegein 
L e ffin ge  —  W enduine

Zondag 6 Mei
EERSTE AFDELING B 

VIGOR HAM M E - ASO
W e hebben zo het voorgevoel dat dc 

roodgroenen deze com petitie zullen uit
wandelen .met een nçderlaag. Hamme is 
immers reeds lang zijn  inzinking van 
dc heenronde te boven gukomen ca 
mag op eigen terrein als gevaarlijk  be
titeld  voor de sterkste tegenstrevers. 
Vandaar ook dat ASO hier werkelijk 
voo r geen gem akkelijk hapje staat. Hel 
zou ons dan ook geenszins verwonde
ren, moesten de roodgroenen aldaar 
1 net één puntje vrede moeten nemen. 

Boom---- Lvra
FC Ronse— ; US Centre 1 
V ig. Hamme —  ASO x
Tubantia —  K ortr ijk  Sp, 2 
Izegem  —  AEC Bergen 1
Eendr. Aalst —  Un. Doornik x 
Lierse - St N iklaas x

TWEEDE PROVINCIAAL 
BS AVELGEM - SKVO

De groenw itten  kunnen te Avelgem 
nog tweé puntjes in de wacht slepen, 
tem eer daar de lokalen volop  veroor
deeld z ijn  en dan ook w ein ig weerstand 
zullen bieden.

MOLEN SPORT - VGO
l)e  kampioenen reizen naar Molen 

Sporl en zullen het er toch niet onder 
de markt hebben want Molen Sport kan 
nog alvast een puntje gebruiken en zal 
trouwens, volgens de traditie, bijzonder 
sterk spelen tegen dc roodgelen, 

Zvvevegem —  CS leper x
SK Roeselare —7 FC Torhout 1 
US Herseeuw —  Moeskroen 1 
W S Lauwe —  SV W evelgein  1 
BS Avelgem  —  SKVO 2
Molen Sport VGO 2
Deerlijk  Sp. —  Knokke FC 2 

(15.30 uur)
FC Meulebeke —  SVO lngelni. 1

DERDE AFDELING A 
FC VELDEGEM - HERMES

De Hermessers. die de wind in de zei
len voelen, zullen zich te Veldegem niet 
zo maar laten afdrogen .cn kunnen al
daar tenslotte een zege op bun naam 
brengen.

Koekelare — Oostduinkcrkc 1 
SV Bredene - Fl. Zedelgem 1 
FC Veldegem  Hermes 2 
FC Zerkagçm  —  SV Jabbeke 2 
Zandvoorde Ruddervoorde 2 
Ex. Zedelgem  —  SK Eernegem 1 
W S Adinkerke Wenduine 2

TWEEDÇ CEWESTELIJKE A
SK Den Haan —  De Panne 1 
St Joris : SV Blankenberge 2 
D. Blankenb. —  M iddelkerke 1 
SV N ieuwpoort —  Koksijde 1 
Steenbrugge —  Ste Kruis 
G istel -y  L issewege 1
Concordia —  FC Heist x
SV Veurne W S Oudenburg 1

DERDE SPECIAAL A
FC. Iie ist Steenbrugge (van 4-2-511

VIERDE SPECIAAL B
— van 7rl-l!>5l 
Hermes —  SK Moere 
Handzame -- SK Torhout 
SK Esen —  Koekelare 
I.ekc —  Bredene 
Eernegem —  L e ffin ge  
W enduine Lom bardsijde

KADETTEN A (10 UUR)
VGO SKVO (van 3-12-50)

KADETTEN B (10 UUR)
Heist - -  SV Blankenberge (van 111-12)

Uitslagen en Rangschikkingen

tc

De Scheidsrechter moeide zich in hel geding...
Sp. C h arle ro i - Cl. B rugge

plaals van het klassieke pasje naar z ijn  
inside... plaatste h ij een kanonbal 
rechtstreeks naar z ijn  linkerlioekspeler 
teweeg...

Maar de scheidsrechter, die op een.

SCHAKEN
Voorzitter Teetaert kampioen 1 9 5 1

De e lfde en laatste ronde van het 
kampioenschap heeft dan toch de selec
tie bezorgd. Het was al een hele t ijd  dat 
F. Teetaert en Dr Gesquière z ij aan zij 
op kop van liet klassement b leven : bei
den hadden ze maar, één puntje verlo 
ren : de eerste tegen I)r  Gesquière zeit 
en de tweede tegen dhr, De W ispelaere.

In de laatste ronde nu wist de heer 
Teetaert z ijn  laatste tegenstander, in de 
persoon van dhr C. Vantuyne, te ver
slaan; maar zijn  concurrent voor dc t i
tel; moest buigen voor de aanval van de 
gevaarlijke V Gerits. Deze speler had 
liet kampioenschap 1051 zeer slecht in
gezet doo r opvo lgen tlijk  te verliezen  le 
gen de lieren De W isnclaere, Calus se
n ior en Vnntuyhe, doch zijn  prachtig 
kampioenschap van verleden jaar be
w ijs t dat deze geroutineerde speler te
gen de besten opgewassen is ; ook nu 
vveeu heeft h ij zijn  kunde bevestigd.

Zi-jn lo ffe lijk e  gewoonte getrouw v in 
den we de heer De Wispclaer.e weer op 
dé ereplaats; al jaren geeft hij b lijk  
van zijn  kundige regelmaat en er hoeft 
maar een k lein gunstje van vrouw For
tuna. opdat de titel ook eens in zijn  
haliden kome.

De kampioen van tweede van verle 
den jaar, de heer Van Coillie, beeft het 
in hem gestelde vertrouwen niet be- 

• fchaamd : hij zal nu optreden in de 
. hnofdzeskamp.

• De lieer Piessen. kampioen 1950 van 
id frd e  met 1(111 t.h,. hield eveneens voet 
b ij stuk en de jongere Vanhoorne en

Vanhetnclryck. laten liet beste hopen. 
De eindrangschikking ziet er nu uit

F. Teetaert. kampioen 

: F. De W ispelaere en Dr 

A. Steen, F. Van C o illie  en

10 punten 
1951.

9 punten 
Gesquière.

7 punten :
V. Gerits.

6.5 punten : O. Rosseel. A. D ieperinck 
en H. Spoelders.

(I punten : Calus senior, C. Vantuyne, 
1>. Vanbeveren, F. Dehondt en R. L in 
gier.

5.5 punten : Calus junior, G- Vanlie- 
m elryck, (1. Piessen, A. Deknuydt, M. 
Vanhoorne, L. Meyns en B. Struys,

5 puntpii : .1. Blomme, K. Boddaert, 
\’ . Douvere. \V. Verlinde, C. Degryse, S. 
Verheven en F. Rouselle.

4.5 punten : B. Bouvier en G. V er
donck.

4 punten : A. Degryse. R. du Gardein. 
H. Schollaert.

Volgen  tenslotte met enkele fo r fa its  : 
W . Laforce, B. Rymenams en M. Van 
Bel.

Nu treedt dc tweede fase, deze der 
zeskamp ill- Degenen die door onkans 
zich sleeiit hebben gerangschikt hebben 
een voetje  voor om de prijzen  te w in
nen, te rw ijl degenen die zich nu in hun 
m ooie plaats . verheugen het misschien 
wel hard zullen te verduren krijgen .

Aldus zullen twee spreuken bekrach
tigd worden : «Na regen komt zonne
sch ijn » en «Een kerm is is wel een ge
seling waard» !

F ITE RE N
Ziedaar de woorden welke, eeu VVaal- 

se con frater die naast ons op d e  pers- 
hanken gezeten was, zich liet ontvallen, 
na ongeveer een uur spel.

En met. dit gezegde ga f h ij, on getw ij
feld  de beste résumé weer, welke er 
van deze w edstrijd  te mdken viel.

I)e thuisspelers krasseldén dat horen 
en zien verg ing en dat d ergelijkc  ploeg 
op een zete ltje  in Ere klasse b lijft  is 
veclbetckend voor liet peil van B clg iK ’ s 
hoogste a fd e lin g ....

O f Club dan beter speelde dan de Ze
bra's ? Beslist.... vooral wat de achter
hoede e n d e  m iddenlijn  betro f- !

Hoe de Blauwzwarten er dan„tockw a
rnen toch deze wedstrijd  te verliezen  ?

In d e  eerste p laa ts .olndat hun voo r
lijn  al even liopdoos slecht speelde, al 
even erg krassëlde dan de thuisploeg en 
vooral dan ook oiïidat scheidsrechter 
Dassonvillc w ilde dat de punten ,te 
Charleroi bleven.

Inderdaad*wanneer vooruoenule re fe 
ree in enkcie minuten tijd  éen geldig 
doelpunt der Bruggelingen annuleerde 
en er een ongeld ig toekende aan de Ze
bra’s. legde hij meteen de onlogische en 
vervalste uitslag van deze w ein ig inte-

“ ’ d ie f t  er echter b ijgevoegd dat ze paar passen stond en dit .n a n e u y ^  U * t  
ita in  bekenden in allereerste in- voorzien  had, kreeg de bal in het ge 

ië un ei gen Pl(,eg daarmee te vi- laat. ! l i j  had slechts een woord als re-
fleks nml. «exp ress !».

Het 
spont 
stant
seren. . ,,
Club had inderdaad een onbetw istbaar 

yeldoverw icbt. dat niet zo overdonde- 
rehd vvas maar des te konstanter.

Er. wareii dus geen «ups» en «dow ns» 
'in déze wedstrijd, maar een e ffen  ento- 
nige lijn... de blauwzwarten bestendig 
liclit aan bod maar steeds on ge loo flijk  
siech! besluitend, t.t.z. huizenhoog of... 
kilometers... naast bet doel.

T O C H  EEN  P S Y C H O LO C IS C H  
M O M EN T

Het zal er, steeds om doen dat de «ra 
re » goe.de spclphaso van dergelijk e  w ed
strijd  niet. naar verdienste beloond 

ördf. Aldus Zondag te Charleroi toen

Nog eenmaal zou Van l'icghem een. 
puik schot lossen doch Bernacki deed 
een even prachtige save. 't W as Club’ s 
laatste kans, want wat nadien nog be
proefd werd was boter aan de galg 
zelfs... (Ie klassieke permutatie van Vtin 
Poltc lberghe - Van Ticghem  b ij aan
vang van hel laatste kwartier.

C E M A K K E L I jK  T E  O N TLED EN
EKen beoordeling geven over de Cliib- 

spelers is deze keer eeii zeer gemakke
lijk  iets.

Kaeper, backs en halfs waren goed 
zonder meer... Aan één speler uit de 
voorlijn  geven we d eze lfd e  referen tie ;

EERSTE AFDELING B
Vigot' Hamme — Tubantia 1— 0
SK St Niklaas —  . '̂SO 0— 1
Lierse —  K ortr ijk  Sport 0— 1
US Doorpik —- Bergen •>— 1
Boom ‘ry f c  Ronse 2— 0
GS Brugge — . Eendracht Aalst 2— 0
IZegcm — 'Denderm onde 0— 2
I ’ S C entre —  Lyra 3— 1

RANGSCHIKKING
1. U. Doornik 2<S 14 4 9 61
2. K ortr ijk  Sp 2« 1-2 3 13 45
3. St Niklaas 28 13 6 9 59
4. ASO 28 11 5 12 50
5. Lierse 28 13 .8 7 59 
li. FC. Ronse 28 1J2 I I  5 44
7. Izcgem 28 11 11 6 50
8. Bergen . 28 11 11 6 48
9. Lvra/ 28 12 12 4 47 

10. Un. Centre 28 8 11 9 39 
t l.  Boom 2 8 1 0 ,1 » 5 52
12. CS Brugge ■ 28 11 14 3 40
13. E. Aalst 28 7 11 10 29
14. Deiiderni, , 28 j 12 9 36
15. V. Haminc 28 9 14 5 30 47
16. Tubantia' 28' 5 21 2 35 89

TWEEDE PROVINCIAAL
Herseeuw Meulebeke 
lngelm ilnstèr —  Torhout 
Ä velgem  —  Zw;evegem 
CS leper --  W evelgein  
I^ihwe —  D eerlijk  
Muesli men —  VGO 
SKVO - ’ Knokke 
SK Bnerjclare -  .Molen Sport

1 MEI 1951
SK Hoeselare -  Herseeuw 6
VGO —  Meulebeke, , 3
Torhout ‘— . W evelgein , 1

RANGSCHIKKING

DERDE AFDELING A
Veldegem  — " 'S  Adinkerke gesell. 
W enduine —  Fl. Zedelgem  
Zerkegem  —  Koekelare
Diksmuide —  Ex. Zedelgem  0—4 
Hermes Oostende —  Buddervoorde 4—(I
Jabbeke —  SK  Eernegem 3—1
SV Bredene — Zandvoorde 3—11

RANCSCHIKKING
1. SV Bredene 25 20 4 1 84 25 41

35 39 ‘j. SV Jabbeke 25 18 4 3 72 38 39
31 37 3. Exc. Zedelg. 21 15 3 6 85 31 .16
36 35 4, Rudderv. 24 12 , 5 7 78 36 .11
36 34 5. •Koekelare 26 14 7 3 61 42 :ii

2635 33 Veldegem 23 11 8 4 60 47
48 29 7. Eernegem 24 8 8 8 50 53 24
46 28 8, Hermes 25, 9 11 5 50 50 2.1
46 28 9. Wenduine 25 8 11 6 59 48 22
42 28 10, Adinkerke 24 8 11 5 43 62 21
47 25 11. Zandvoor. 24 7 11 li 43 52 20
52 25 12, Diksmuide 26 8 16 2 48 80 18
44 25 13. Zerkegem 25 7 16 •> 30 72 16
43 24 14. Fl. Zedelg. 26 6 16 4 43 66 16
48 23 15. Oostdui.il. 26 1 21 4 35 119 6

23
12

5— 3
6— 1 
uitg. 
4 -1
3— 0
4— 1 
8— 3 
4— 1

VIERDE AFDELING B
VC Kciem  —  SK Torhout O- ;
Eernegem — . Hermes Oostende 0 i
SK Moere - SV Bredene 4—3 
Koekelare —  Lom bardsijde
L e ffin ge  Bavèrsijde 3—1
Handzame —  Wenduine 5—1

RANGSCHIKKING

Van Tieghehi het leder ontving... van 3,nd. aan Marcel (ieysen  d ie erop verbe

cessante partij vast.
Nog best dat de Clubspelers reeds 

lang alle illusies opgegeven hadden en Sp ijts 'h et vlaggen van d 
met een nooit geziene kalm te in hun lot ()e s fht.idsrechter doors 
berustten anders zouden de poppen w el 
cens aan 't dansen gegaan zijn  met een 
arb itrage-a ls  die van het’ JSaaiijs M(l- 
neerke. . * 'i

een w itzw a rte  'back, en ig mooi naast 
Béniaçhe biiincnschoot, en, het doel
punt voor o ff-s ide  zag afkeuren.
Protest vail de (.lubspelers baatte niet 

en, we weten niet eens o f  de scheids
rech ter 'w e l hun taal verstond. Een on
geluk komt echter nooit alleen en voor 
de blauwzwarten vvas daarmee dc maat 
nog niet vol.

Precies één minuut la ter ontvangt 
T h ir ifa ys  de bal in buitenspelstand.

de linesman laat 
doorspelen. Een pas

je  vo lg t naar MiHfiCrc. die Frammout

terd scheen. De vier anderen bleven m v  
der puil.

Opvallende feiten : eeii paar gepaste 
sorties van Frammout, de ge m akkelijke 
Iraptechniek van Blaucke én twee uit
stekende schoten van Van Ti.eglicni.

Maar het vvas dan ook alles.
Voor de eerste keer sinds jaren stond 

Çlub zonder supporters op verplaatsing 
fe it dat even begr ijpe lijk  is als beteke
nisvol.

W ie  voor een zo m ieseHge match der
ge lijk e  verplaatsing zou doen, verdiént 
w aarlijk  met z"n fo to  en z ’n; naam er-

k lopt, welke niet plnngeren kon wegens onder in de gazet te. komen. 'En nocli-

V E L D O V E R W IC H T  
N IE T

.Men verwachtte e r-z ieh  aan

VOLSTAAT

dat dit
tre ffen  zou iiifgroeie ji tot eeh ruwe 
schok, waarbij de prikkelbare zenuwen 
parten zouden spelen en la l van jn llige  
standjes zich zouden voordoen.

Maar men v iel totaal bedrofeen uit. 
wapt... er zat volstrekt niet 
eels iu de lucht.

Het waren twee uitgespeelde voetbal- 
moede e lfta llen  die zich over het veld 
sleepten en het, geheel in een 'luste loos 
gedoe lieten vfrgaan.

«Chatelineau - B in tbe» riepen du lo 

het feit <lat Beirens, rechterhoekspeler 
der thuisploeg, zich naast hem op de 
d (je llijn  bevondt.

l)e  Clubspelers appeleren voor o ffs i
de maar vruchteloos «G oa l» ! zegt de 
h. Dassonvillc en a lle  verder gepalaber 
laat liym kola).

W e.hadden de indruk dat h ij hier zijn  
weerwraak nam voor een keiharde bal, 
die Masijn hem in het wezen kogelde 
feit waarvan de referee zegde, dat h ij 

sensation- liet, als opzette lijk  beschouwde.
Ijçze bet'viste phase deed zich voor 

b ij h^t begin van de tweede helft. Ma
sijn  die als eentervoor éventjes voor 
h e l’ flu itsignaal de a ftrap  deed moest 
hfrnemen.

H ij deed zulks vliegensvlug maar in

lans. hadden de blauwzwarten cens de 
match gewonnen ?

Nu dal Daring er weer van langs 
kreeg was men weer b ijgedraaid  en. 
kwamen de.kansun opnieuw open.

Maar kom... ’t is w e llid it het beste 
zo.... anders zonden ze ’ k jarent toch 
voortgaan met proberen om uit Ere Ie 
geraken. Want 't is toch op  dit laatste 
dal de leuze «geen spelers kopen» ntre- 
konil.

De ploeg : Fram m out; Blancke 
en D elporte; Moeyaert, Van 
Potte lberghe, SomcrsA.; Jans
sens, Geysen. Masijn, Van Tic- 
glieni en Dewachler.

A.D.

1.. VGO 27 22 3
2. Herseeuw 28 14 6
3. SKVO ; 26 I I  M
4. Lan we 27 14 9
5. léper. 28 14 10 
1). W evelgem  29 12 9
7. SK Boc'Sel. 29 13 II
8. Zvvevegem 27 14 11
9. Moeskroen 28 10 10 

10. Knokke ’28 11 11 
liL  F('. Torhout 2(1 9 ‘ 9
12. M.olen Sp< 28 10 13
13. Ingelm . 28 8 13
14. Meulebeke ,29. 9,15
15. Deerlijk  .28 3 19
16. A vel ge iri 27, 3 23

103
62
86
66
82
53 
81
54
51 
62
52 
41 
59

• 57 
35

28
45
50
56
56
45
62
47
50
56
50
67
66
90
92

1 34 107

46
36
32
32
32
:rj
31
30
28
28
26
25
23
23
12
7

TWEEDE GEWESTELIJKE A
D. R lahkciibergè —  Veurne 1— 0
Oudenburg —  SV Blankenberge 1— 10
Steeubriufge —r Den Haan 2— 2
Rac. De Panne —  .VV Koksijde 2— t
N ieu w p o o rt;—  Con. Brugge 2— 0
M iddelkerke — ; Lissewege 3— 0
SK. Ste Kruis —  FC Heist ' .3—2
St .loris Sp. — Gistel 0 _ 2

RANGSCHIKKING
1. SV Blank, 27, 23 •0 4 101 22 50
2. DC. Blank. 28 19 .3 li 81 25 44
3. Nieuwp. ■ 27' 18 '5 4 72 39 40
4. Steènbrug. '28 18 7 3 95 49 39

: 5. Concordia 28 13,12 3 55 56 29
6. G istel . 28 12 13 3 53 71 27
7. Den- tliia ji 27 10 11 ,6 59 64 26

:VS. De Pa nil e 28 10 12 6 76 71 26
9. Ste Kruis ‘2S 12 15 1. 68 69 25

10. Koksijde 27 8 11 8 52 52 24
11. Veurne , 2<i 9 12 5 51 54 23
12. Middeik. 28 9 14 5 . 50 53 23
13. Si Joris 28 7 15 6 58 89 20
I I. Heist 28 8 17 3 54 72 19
■'15, Oudenb. 28 6 20 2 32 109 14
;16. Lissewe'gej 28 5 20 3 39 99 13

1. L e ffin ge  23 20 2 1 77 28 41
2. Raversijde 25 14 7 4 62 44 32
3. SK Moere* 23 14 7 2 67 28 311
4. Lombards. 25 15 10 0 81 51 3(1
5. Handzame 23 12 9 2 50 46 2(1
6. NS Lekc 24 12 10 2 62 61 2«
7. Koekelare 25 10 11 4 72 55 24
8. Hermes 22 8. 9 5 50 46 21
9. W enduine 23 8.12 3 54 6.1 111

10. SV Bredene 24 7,12 5 50 57 1(1
11. SK Torhout 24 9 14 1 48 66 1!)
12. SK perneg, 23 6. 12 51 39 8,1 17
13. SK És oil 24 7 14 3 53 79 17
1-1. VC Iveiem 23 5 17 1 37 81 11

PROVINCIALE SCHOLIEREN
SC Men.cn ,— ; Stade Moeskroen .1--11

RANGSCHIKKINC
1. FC Brugge 30 24 1 5 130 16 5,1
2. OS Brugge 30 26 3 5 129 22 53
3. K ortrijk  Sp 30 18 4 8 100 1] 4t
4. SC Menen 30 16 8 6 84 56 38

' 5» FC I zeg ei n 30 16 9 5 114 57- 37
6. St. Mocskr. 30 16 10 4 78 52 36
7. ASO 30 12 10 S 82 56 32
8, SK  Boesci; 30 12 12 6 70' 55 30
9. W aregem  30 12 12 6 62 82 .10

10. RC Harclh. 30 13 15 5 54 65 28
11. VGO 30 10 13 7- 66 82 27
12. Knokke 30 9 17 4 60 75 22
13. St. K ortrijk  30 9 18 3 61 85 21
14. CS lepei* 30 6 20 -1 36 105 16
15. FC RoescL 30 4 23 3 27 134 11
16. Werv ik 30 1 29 0 9 177 2

KADETTEN B
SV Blankenberge — , Lissewege 1__2

FC Heist — FC Brugge 11—6

RANGSCHIKKINC
1. CS Rrugge 16 13 0 3 88 10 29
2. FC Lisscw. l(i 11 1 4 56 9 2(i
3. FC Brugge 16 6 ■ 9 1 39 .11 13
4. SV Blank. 15 4 9 2 22 39 lfl
5. FC HO ist 15 0,15 II 0 1.10 (j

K A D E T T E N  C
SKVO —  VGO "ilü-

T E S T M A T C H  DERDE SPEC. A
FC Brugge Dar. Blankenberge 5—4 

H ierdoor is FC Brugge kampioen in 
3e Speciaal A.
Zie vervolg Sportnieuws op blz. 8
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OOSTENDE
Huisvrouwen !

Gij die a'ati dc grote kuis z ijt, wendt 
U tot hct/ huis :

L. VE RH IE ST (IN  ’T  KELD ERTJE ) 

CiTStstruat, 71 —  Tél. 710.65 
Behangpapier, incrusta, straßula, ba

latum, linoleum, papieren stoors, enz.
<75«)

D O K TER SD IEN ST
6-5: Dr LOUF, Rogierlaan, 48. 

Tel. 713.44.
A P O T H EEK D IEN ST

6-5: Dag- en nachtdienst van 5 
tot 12 M ei: dhr VANDEWEGHE, 
Kapellestraat, 85.

G EZO N D H E ID SD IEN ST
Voor vervoer van zieken en ge

kwetsten belle men deze dienst op 
onder telefoonnummer 71.111. 
BRAN DW EER  

I n . geval van brand wordt deze 
dienst. eveoeens opgebeld onder nr. 
71.11 r:
SMAAD AAN DE P O L IT IE

D.K. werd door do politie  op het boek
je gezet w egen» smaad en a llerle i over
tredingen . Hr.

R IJW IE L K A D cR  GEVONDEN
In de duinen' langsheen de Nórthlaan 

werd een rijw ie lkader gevonden merk 
«Favo r » nr. -2909H. Hr.

LAN D LO PER  O P G ELE ID
I)e politie, legde de hand op Debout- 

te Heljodoor, afkom stig van Bredene. 
Prinses Klisabetjilaan, 42 die zonder 
middelen van bestaan rondzw ierf. H ij 
werd naar hei liijksweldadigheidsge- 
stieht Ie M’ci'ksplas overgebraeht. Hr.

Matroos van de Zeemacht 
stierf in verdachte 
omstandigheden

Do matroos .van do Zeeinacht, do k leur
lin g .Guillaume, wonende te Luik ,en b ij
genaamd, Jiouboule, werd in z ijn  cel le- 
vensloos aangetroffen . De krijgsaudi
teur van Gent beval een lijkschouwing, 
die zou hebben uitgewezen, dal Guillau
me .zou,zijn  overleden ton gevolge van 
een zenuwcrisis. H ij zou ook door over
dreven drankgebruik aan oen delirium  
tremens ten prooi z ijn  geweest, waar
bij hij het vuur zette aan z ijn  strooi- 
zak. Hr.

f  .<* r
B O TS iN G EN  *

Aan de hoek yan W itte  Nonnenstraat 
on Kerkstila>aHkwam het to f een botsing 
tussen de auto’s van D epoorter André 
uit .IJredeno en Brunoel W a lter uit W a-

w nv .';/ . ' ï . <  '

FO TO A PPA R A A T  G ESTO LEN
Di-vus I.oyis, .Gelijkheidstraat, 30, was 

in h.*t Maria Hjendrikapark wandelen ge
weest., Toen h ij de terugweg aanvaardde 
dactjj, h ij ) plots aan zijn  fotoapparaat 
dal iüj, in het gras had laten liggen. Hij 
spo-.-dde z.ich terug en moest vaststellen 
dal een onbekende er met z ijn  bezit 
reeds vandoor was gegaan. Hr.,

EEN  GO ED  SE IZO EN  W O RDT  
V ER W A C H T

Overal aan de kust is men van 
oordeel dat wii d it jaar een gun
stig  seizoen zullen hebben. Het is 
aus nodig dat alles in orde gebracht 
wordt zodat niets de goede gang 
van .zaken kan remmen. En denk 
er vooral aan dat Uw electrisché 
leid ing tijd ig  nagekeken wordt. 
W endt U hiervoor tot:

A. LA LO Y  - M AQUET  
K o n i n g s t r a a t ,  18 
Oostende - Te l.: 739.29

(45>:

G ES LA A G D  EXAM EN

Onze stadsgenoot F. Legaey is 
geslaagd in het vergelijkend exa
men tot de p roeftijd  m et het oog 
op aanwerving van ambtenaren der 
lste categorie, voor de carrière van 
ie  buitenlandse' dienst van het M i
nisterie van Buitenlandse Zaken en 
Buitenlandse Handel.

V ER E R E N D E  O N D ER SC H E ID IN G

Het Staatsblad van 29 April, 
meldt de benoem ing tot Comman
deur in de Kroonorde van: Verrack 
Emile, hoofdingenieur-diïectçur bij 
hét'Èestüüf- van het Zeewezen.

Krijgen  de gouden palnj der 
Kroonorde: Verstraete Valère, op
steller; Henderickx Alberic, briga
dier der Zeevaartpolitie.

Wordt benoemd tot g riffier in de 
Orde van Leopold I I :  Dhr Lemrn,ens 
Arthur, schipper.

Aan allen onze beste, gelukwen
sen.

R eders en V ishandelaars

WORDT GELEVERD DOOR

T e l. 71.791

f  £ -r*

( 24;

Burgerlijke Stand

H O EV EE L  W ERD  R E ED S  U IT G E 
G EV EN  VOOR H ET  OOSTENDS  
PO STG EBO U W ?

De M inister van Verkeerswezen heeft 
medegedeeld dat voo r de wederopbouw 
ingevolge oorlogsschade, van het Oost- 
ends postgebouw. volgende uitgaven 
wcrdei,! gedaan :

in 1947 490.4547 fr.
in l!)4fi 1.138.H01) .fr.

, in 1949 U,5li7.:mi fi-

G EV R A A G D E
A R B E ID SK R A C H T EN

1. In de streek:
a ) Mannen: Twee 3e gasten-pa- 

steibakker. 1 11. gast-bakker en 2 
3e gasten-bakkers. Een gezin, (m an 
en vrouw) voor kindertehuis; ra- 
dio-electricien (16 u. p. w eek ); 
plaatslager voor koetswerk, le e r 
jongens met o f zonder leerkontract 
bij plaasterWërken ; schrijnwerker 
|(^oetsmon teren ) ; pelsenbewerker : 
ïptograaf-; ' -schoenmaker; bakker; 
pasteibakker; haarkapper.

b) Vrouwen: Kokin ; hulpkokin; 
dienstmeisjes (inslapen).

2. In het b innenland :
a) Mannen: Een gezin (huisper

soneel); stukadoors; metselaars; 
dakdekkers ; ondergrond-mi jnar- 
Öeiders.
, b) Vrouwen: Huispersoneel; sté
no-dactylo (tw eeta lig  m et prac- 
tijk ) ; hermaasters voor kousen. 
Naaisters voor fantasiehemden 
(thuiswerk). Ongeschoolde arbeid
sters voor katoenspinnerij.

3. In het buitenland :
. a ) Mannen: Nederland: Choco- 

ladem aker; m etaalvorm ers; haar-: 
kapper Dames; Gr. Hertogdom  Lu
xemburg: Dakdekkers; bekisters; 
schilders en timmerlieden.

Frankrijk : Frezers.
Groot-Brittannië: Ijzerv lech ters; 

monteerders-bankwerkers.
Voor a lles zich wenden:
Koningstr. 63. Oostende (Voorlo

pig, A lbert Halle, Ern. F eysp lj.
De Pannestr. 13, Veurne.
Zeedijk, 95, De Panne.

F E E S T E L IJK H E D E N

H uyrt een pick-up m et l'onopla- 
ten, per dag, per week o f per 
maand. Radio M ARLEIN, Christina- 
straafe, 85, Oostende. Tel. 71.725.

M O TO R IJD ER  G E K W E T S T
G M fe  Torhoutse stwg kwam het 

tot een botsing tussen de taxi, ge
voerd door Rouselle Raymond, For- 
tuinstr. alh ier en de m otorijder 
Dentant Gaston, Le ffingestr. De 
m otorijder werd gekwetst terw ijl 
zijn  m otorijtu ig en klederen fe l be
schadigd werden.

BO TS IN G
Tussen de auto's van Devinck 

André uit Brugge en Vincent Guy 
Uit Gent deed zich een botsing voor 
met sto ffe lijke schade.

F IE T S  G ESTO LEN
Dekeyser Robert. Torhoutse stwg

7, meldde de diefsta l van zijn  fiets, 
nr-plaat 323.877.

ONAANGENAAM AVONTUUR  
VAN O O STEN DEN AAR T E  
B R U SSEL

De Oöstendse juwelier De Vos 
Gerard had zijn  auto te Brussel ge
markeerd. B ij zijn  terugkeer stelde 
h ij vast dat zijn  auto verdwenen 
was. Er bevonden zich drie kistjes 
juwelen in. T o t zijn  verbazing werd 
hij later door de politie verw ittigd  
dat zijn  auto naar een garage werd 
gesleept daar de wagen op een ver
boden plaats stond geparkeerd. De 
juwelier is er vanaf gekomen met 
een flinke boete en... betaling van 
de slepingsonkosten.

H A N D E LS R EG IS T ER S  :
• E c h t^ ij£ a .iM Ç W £ i^ f? }. overzet

ten van WandJssrlgtetfeT ïop naam 
van vrouw, schrappingen voor ge
zinsvergoedingen, enz. slechts één 
adres: A lgem een Zakenbureau, V in
dictivelaan, 5,1 Oostende.

DE H O TELH O U D ER S  VRAG EN  
H ER Z IEN IN G  VAN DE  
A LCO H O LW ET

De Nationale Confederatie van 
de Horesca kwam te Brussel bijeen 
onder voorzitterschap van dhr Max 
Goetghebèur. De vergadering was 
uitsluitend gew ijd  aan de herzie
ning van dë alcöchplwet. De verga
dering hejcfitite na ,dè langdurige be
spreking haar .goedkeuring, aan het 
stelsel van vergunningen door de 
Regering in  1938 voorgesteld en be
sluit alle krachten te bundelen- ten 
einde"> in de eerstkomende maan
den een eiride 'të stellen aan het 
huidige s te lse l van schijnheiligheid 
en onrechtvaardigheid. '

K A P IT A A LS B E LA S T IN G  :
In  veel g e v a lle n w e rd  ten on> 

rechte 5 t.h. atgehouden bi.i depo
sito ’s in bank ; en -spaarkas. Laat 
de terugbetaling hiervan bewer- 
keri' door het Algem een Zakenbu
reau, V indictivelaan, 5, Oostende.

Met Zeewezen 
in Jeeót

In liet W itte  Paard, ging' de zeer ge
slaagde feestavond door Van liet Zee
wezen. I)e zaal was w erkelijk  to t in  de 
verste h oek jes-gevu ld  en de organise
rende Toneela fdeling oogst alle eer van 
deze onlspanningsav(*nd. Mevr. Roels 
leidde enkele s ierlijke zee-balletten. 
Mevr. Dennders-Deschaclit zorgde voor 
een passende artistieke a fw isseling door 
de gesnlaakk* uitUoering van enkele lk v  
deren. Conferencier - hum orist Jerome 
Depoorter deed de zaal schaterlachen, 
te rw ijl «H et Loze V issertje » e n .«T y ro -  
ler Ensem ble» werden opgevolgd  dooi
de Italiaanse,J f c n d k  i C a f c e l t y ’ ef n 
groot succes 'oogfe^te/ De toneela fdeling 
van liet Zeewezen ze lf  besloot het pro- 
grammn; nj|.‘{,. enkele.p ittige sketches. Eu 
daarna kwam de dansmuziek los! zodat 
de feestavond* dfe late uurtjes,
werd besloten. Hr.

Overhandiging 
van het Oorlogskruis

Dhr. De Greef, M inister van 
Landsverdediging zal op Zondag,
6 M ei a.s. te 11 uur op het Canada
plein overgaan tot de overhandi
g in g  van het Oorlogskruis 1940 met 
de Palm , toe^ekend aan de Stad 
Oostende, w egen s 'h e t moedig ge
drag harer bevolking tijdens de 
bombardemeriéën van 1940.

Aan dhr. M inister en aan de aan
wezige personaliteiten zai vervol
gens ten, Stadhuize een receptie 
worden aangeboden door het Stads 
m agistraat.

’s Avonds wordt de..bevolking op 
het W apenplein vergast van 18 tot
19.30 u. op een concert door de mu
ziekkapel van het Belgisch Zee- 
korps. Van 20.?0 ü. tot 22 u. zal de 
S te ïe lijk e  Harmonie öptïêden., , 

De bevolking ' w p çd t, uitgenodigd 
ter gelegenheid;van .deze heuglijke 
gebeurtenis de huizen te bevlaggen.

Kosteloze toelating: wordt ver
leend aan alle houders van inrich
tingen van verbruik en verm ake
lijkheden om op d.esie dag 'm uziek  
te spelen en te laten/dansen.

Zij zijn  er nochtans toe gehou
den zich aan te bieden op het Stad
huis, bureau/Ier Financiën (w in 
ketten der tak?, op, de 'verton ingen  
en verm akelijkheden) voor het on- 
derschrijven«-van de aangiften, in 
de provincia le1 belasting op de dans 
partijen.

G O ED ER EN T R E IN  N.M.B S.
i De.' goederendiensten, 'thans ge
vestigd Spoorwegstr.,, zullen, op
6 Mei naar, de nieuwe instellingen 
te Oostende Kaai, neven de de 
Smet de Nayerbrug worden Överge- 
bracht.

P IN K S T ER EN  T E  O O STEN DE
Ter gelegenheid' der P inksterfees

ten, worden er in  de Kon, Schouw
burg van Oostende, tweë grote to- 
neelga la ’s gegeven. «L A  M ARIEE 
EST TR O P BELLE. ..» zal op Zater
dag 12 Mei te 21 u. gegeven wor
den. André Luguet zal er de hoofd
vertolker van zijn.

Volgende acteurs zullen hem om
ringen: Jacqueline Francell, Si
mone Logaert, Capucine. Germaine 
Engel, Jacques Muller. Gaston Sé- 
verin. Mancet en Raoul Guillet.

«U N  T R A M W A Y  NOMME DE
S IR » zal op Zohdag 13 Mei te 21 u. 
voor het voetlicht gebracht wor
den, m et Madeleine Robinson in de 
hootdroi.

De voorstelling is precies dezelfde 
als deze van de creatie te Parijs  
in het Theatre Edouard V II, een 
jaar gelëden.

M adeleine Robinson komt dus als 
eerste in de rolverdeling. W ij zien 
haar trillend en sterk, naïef en 
kwetsbaar, soms van woede ver
scheurd, steeds zoals het moet zijn. 
Haar vertolk ing van Blanche Du 
Bois is wellicht haar beste presta
tie.

De locatie voor deze vertoningen 
is geopend.

Na iedere vertoning is een tram- 
dienst verzekerd naar Opex, Sas- 
Slijkens en Bredene en naar M aria
kerke.

G EBO O R TEN
20-4: Daniël Bayens v. Jozef en 

Jeannine Sleyter, Gr. de Smet de 
Nayerl., 11; Nicole Decoo v. Gus
tave en M arie Vanderstichele, Bre- 
denen.

21-4 : M arie Clicteur v. Henricus 
en Bertha Clibouw, Gerststr., 36 ; 
Herman Vandamme van W illy  en 
Marie Tanghe, W estkerke; André, 
Hoffmann v. Jean en Lucienne 
Roose, Stene; Odette G libert van 
Hilaire en Germana Verschooren 
Torhoutstwg., 115.
,22-4 : André Pyra van Constant en 
Adeleine- Lava, Klemskerke.

23-4 : Yolande Durie v. Leon en 
Georgetta Vanhoucke, Stuiverstr., 
233; M ichèle Lauwereins van Gus
tave en, Lucienne Dewaele, Lange
straat', 63; ;Mârc Hugue v. Edouard 
en Angèle Lycke, Stene.

2'4-4 ;: Yvan  Duinslaeger v. An
toon en Irm a Bulcke, Nieuwpoort
stwg, 200; Christiane Damon van 
Pieter en Sibylla Vanhepke, Nieuw
poort; Marleen Deketelaere v. A l
bert en Elza Desmet, Oudenburg ; 
Diana Vanmassenhove v. Auguste 
en Yvonne Schreus, Bredene; Ro-, 
ger Adraens v. A lbert en/ Alice Soe- 
taert,’ Snaaskerke; Patrick Mom
mens van Maurice en M argaretha 
Moyaert. Middelkerke.

25-4 îtC hristiane Dehille v. Ro
land en Blanche Hubrechsen, K le i
ne Westetr., 30; Berenice Andries- 
sens v. Philippe en E lvira Dries- 
sens, Bredene.

26-4 :‘ K atharina  Dejonghe v. An
dré en Agnès Loncke, Eernegem ;; 
Ivan Verbeke v. Roger eh Georget-' 
te Erouart, W aregem  ; Genevieve 
Costers v. A lbert en M arguerite V. 
Weddingen, K lem skerke; Norbert 
Tanghe van Marcel en Anne-Marie 
Vantyghem, Stene; Daniel Laplace 
v. Raphael en Coralie De Schacht, 
Metserstraat, 59.

27-4 : Gabriel Van Geluwe v. Gas 
ton en Maria Snauwaert, Zevekote; 
Ronny Poppe v. Alphonsus en Ger
maine Vermeire, Bredene; Patrick 
Rasschaert v. Julius en Georgette. 
Heuvink, Vindictivelaan, 3. *

S T E R F G E V A L L E N
22-4 : Hermenia Daelman, 60 jr  

Wwe Camille Terrijn , echtg. Bou
dewijn Damman, Bredene ; Irm a 
Debiuyne, 39 jr. echtg. V ictoor Hen 
dryckx, Beerst ; Heliodorus Steen- 
acker, 47 }r  echtg. Rom ania Claeys 
Velodroomstr., 58.

24-4 : Rudy Tanghe, 25 dg Rom e
straat, 48; M ariâ Verëecke, 25 jr. 
echtgV Carolus Vansieleghem, M id
delkerke.

27-4 : P ierre Tackoen, 57 jr, echt- 
gen. A lida Vanhoucke, Ladelinsàrt 
Fernand Guillaume, 20, jr. ongeh. 
Lijndraaierstraat, 1.

28-4 Joseph Maene, 81 ;'r. echtg. 
M aria Catriquer, Stuiverstraat, 183

H U W EL IJK EN
op Dinsdag 24 April : Valeer V. 

d. Casteele, werkman en Anne Per- 
daens, z.b..

Op Woensdag 25 April : Jules 
Sibiet, werkman en Etiennette Van 
Geem, modiste; Leon V a n ie r  Cruys 
sen, schoenmaker en M aria Dewae
le, zb:; Reginald Van der Meersch, 
bediende en Irena Dewulf, bedien
de.

Op Vrijdag 27 April: Emile De 
Grave, scheikundige ingenieur en' 
Florine Van Overbeke, zb.

op Zaterdag 28 April : V ictor 
Boey, metser en Jenny Meyer, 
werkster: Gerard Bruyneel, be-, 
diende en Goorgette Façon, ver
koopster; Juliaan Durtieu, w ater
bouwkundige en Diane Vanhoorne, 
licinciaat - aggregaat; Ferdinand 
Geedts, bediende en Marie Berte- 
loot, bediende; Herman Wester- 
linck, werkman en M ariette Luci- 
darme, werkster.

F E E S T E L IJK H E D E N
‘Huurt een pick-up met fonopla- 

ten, .per dag, per week o f per 
ma'and. Radio M ARLEIN . Christina- 
s^raat,, 85, Oostende. Tel. 71.725.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Roover.s Octave, beroepsm ilitair 

Lrjndraaiersstr.. 1 en Dhaluin Elisa 
naaister', Gelijkheidstr., 28; Molle- 
.öiah' .Marcel, architekt, Elisabethl., 
19 en Volkhem er Maria, zb. Dokt. 
Verhaeghestraat, 26 ; Van Remoor- 
tele Lucien, brievenbestell. Fr. Mu- 
sinstraat, 5 en Laridon Suzanne, 
vroedvroüW, Fr. Musinstr., 5 voorh. 
Geluwe ; Clauwaerdt Pieter, werk
man. Lijndraaierstr., 12 en Joyeux 
Maria, zb. Fr. Musinstraat, 50; Van 
Parijs Albertus, handelaar, Klem s- 
kerkè en Monteyne Diana zb. W erk 
za(amhe;dstr.. 89 : Ryckewaert Jo
an, Staatsbed., Leuweriken str., 92, 
en Vèrschooren Martha, zb. Torh. 
st.wgv, 113 ; Vynck André, telegraaf 
bode, E. Laponstr., 18 en Lams 
Jeanne zb..Duivenhokstr., 13; Bos
sant 'Rogier, werkm. Gelijkheidstr.,
68 en Rodemers Maijgareta. z.b.. 
W we van K a j Hanck, Auw, Duits
land^ ' -

. A N D ERE  G EM EEN TEN
Di'hoiKH Gaston, beroepsm ilitair 

Opste'n^e e;n De Bleser frène. .naai
ster, 'Ërussel II.

' i n d e  laatste tijd: werden te Oost
ende en langs de gehele kust vaak 
diefstallen gemeld in leegstaande 
v illa ’s. De dieven hadden het voor
al gemunt op lood en zink. De po
litie hield een oogje in  het zeil en 
merkte verdachte bewegingen op 
rond een Oostends hotel.

Twee dagen liep het mis voor de 
politie, m aar de derde dag lukte;

Ze zijn er vlug bij*~ y ,
Dievenbende gesnapt

het. T w aa lf agenten omsingelden 
het gebouw en twee agenten door
zochten het huis. Twee kerels wer- 
denjantdekt. en poogden te vluch
ten, maar liepen recht in de val. 
Twep andere werden in het gebouw 
zelW)i;‘ 4 eUuf-len;-ggvat. Toen ‘-tekle 
mïOTvast%at' men te GÓertfliad arat 
kereltjes van 15 en 16 jaar. •

Op; het, politiebureel werd vast-ge- 
stelÆ daf hefc>ginp|© 'Ö ggena’Afeide 
Ein., 16 j., wonënde de' Smet ‘de 
Nayerlaan; Jul. Van D., Oester- 
bankstr.,; Jean R.. zelfde straat en 
Roger D., Fortuinstr. De laatste 
drie zijn, 15 jaar oud.

De veelbelovende kereltjes vertel
den thuis dat ze werkten en gaven 
regelm atig hun «weekloon» al'. De 
rest 'v a n  de buit hielden ze. als 
drinkgeld. -

Ze verkochten hun buit aan een 
vrouw, die hebbergiersteï' b lijk t te 
zijn. Deze ga f T8 lr. per kgr voor 
het lood en verlapte het v e r ie r  te
gen 38 fr., In  haar woning, Z.a-nd- 
voordestwg,. eerden . 200 kgr lood in 
beslag genomen, m aar d e , vrouw 
weigerde haar-gew one afnem er te 
laten,: .ke.nnqn) - V »ç dap -bÿjk t j ia t  de 
jonge schavu iten zelfs hiin ouders 
bestolen hebben:

O ngetw ijfe ld  vier nieuwe kost
gangers vöor Ruiselede... Hr

Dame geeft enkele uren les per 
week om. nieuw; borduursel aan te 
leren.

Zich wenden : 5, SS Peter en 
PPaulusplein, Oostende. (7911

T O ER ISM E

Stelsel voor het wisselen van 
F ran s geld

De Franse. Staatscourant heeft 
op 21 April 11. bekend gem aakt dat 
reizigers komende uit het buiten
land Franse en buitenlandse mun
ten en bankbliietten vrij en tot elk 
bedrag in Frankrijk  m ogen invoe
ren (m et uitzondering van goud
stukken).

Naar het buitenland reizende 
personen mogen tot een bedrag van
50.000 Franse franks per persoon 
uitvoeren, hetzij in munten, hetzij 
in Franse bankbiljetten.

BREDENE

K ER M ISS EN
W IJK EN  V IS S E R S P L E IN  EN 
B O X EG EM

Ter gelegenheid van de w ijkker- 
mis aldaar is het toegelaten mu
ziek te maken en te laten dansen 
in de inrichtingen van verbruik en 
verm akelijkheden van 12 Mei af 
,t,ot. en met 21 Mei a.s.

Voor voormelde periode worden 
belanghebbenden ontslagen van de 
Stedelijke taksen op het stuk.

Zij zi;n er evenwel toe gehouden 
zich aan te bieden op het Stadhuis 
bureel van F inanciën (w inketten 
der taksen op de vertoningen en 
,verm akelijkheden voor het onder
schrijven van de aangiften  in de 
prbvinciale belasting op de dans
partijen.

Hetzelfde geldt voor de w ijk  Bo- 
xegem.

B IL JA R T C LU B  « IM PER IA L»
Zaterdagavond stonden de tafels 

netjes gedekt in Café du Sport te 
Bredene, het lokaal van de b iljart
club Im perial. Opgewekte muziek 
en nog opgewekter gezichten vul
den het gezellig lokaal en dhr 
Moerman had de handen vol om 
al die mensen met Peerdies Roden
bachs te laven.

Toen voorzitter Marest het ge
zelschap aan ta fel noodde volgden 
hem een 40-tal mensen,, allen met 
-het voornemen, het..jnenu &lj&,.£§rr 
aan te doen. En welk menu: Ka- 
rambol soep, voorgerecht: Fanta
sie stoot, extra : Drei bander, hoofd
schotel: Direct-Dedans-Brlcolle, Na
gerecht: Fausse gueu, extra: Ma- 
Ken is partie, finaal: T06.

Deze schuilnamen stelden eeri 
reeks fijn e  gerechten voor die het 
souper to t een bankët” deden uit
groeien, smaakvol bereid door Mvr. 
Moerman, haar helpsters en hel
pers. Toen de leden eindelijk heel 
het gamma van het menu doorge
smuld hadden waren velen niet in 
staat zich op de dansvloer te bege
ven. Doch na een h a lf uurtie toen 
al dat goede w at gezakt was. draai
de jong en oud lustig door elkaar. 
Een wedstrijd Werd gehouden 
waarvan de w innaar een coupe 
won; groot was de verrassing en 
de h ilarite it toen bleek dat de coupe 
een nachtpot was. Deze werd ge
vuld met bier en zoetekoek en ieder 
der aanwezigen moest op stra f van 
boete een slokje van het weinig 
aantrekkelijk uitziende vocht d rin 
ken. Velen wisten hun afkeer met 
te overwinnen en betaalden liever 
boete. Zo verliepen a'e Uurtjes in 
gezelligheid en. leute. ni(jt. de .Mar
grietjes, Madeleines en and;.v:e Ire 
nes en het was v ij f  uur toen de 
laatste gasten vertrokken. W ii ho
pen dat het bestuur van b iljart 
club Im peria l weldra tot een nieuw? 
dergelijke uitspatting beslist...

Christine ROOSE
ALLE SOORTEN ZEEVIS 

VOER —  UITVOER 

VISM IJN  131-132 
OOSTENDE 

TEL. 720.13 

H. R. 215
713.13 (p r ivé ) (18)

MILITIEV

H B L S T
P R IJS K A M P K A A R T  DE B EU RS

D.. Vantorre A. en Mar tony A.;
2) Samyn J. en Desmedt L.: 31 De
smedt J. en Vantorre J.

IN H ET  BO SJE
Verleden week werd eindelijk be

gonnen aan de schuilplaats voor 
oud-vissers om hun pa rtijtje  kaart 
te leggen, beschut voor de regen of 
tegen de te vurige zonnestralen. 
Daar schepen Parez hier de hand in 
heeft, zijn  w ij er van overtuigd dat 
het geheel koket en lie f zal zijn  en 
n iet zal vloeken met de groene om
geving. Stilaan wordt Schepens 
droom  werkelijkheid en binnen en
kele jaren  zullen w ij ons mogen 
verheugen in een bosje zoals de 
ganse kust er geen telt!

Hopen w ij dat - de kinders door 
hun «spelem ijen » geen gevaar zul
len opleveren voor de jonge tw ijg 
jes en het lofwaardig in itia tie f om 
van het Heistse bosje iets enigs te 
maken niet zullen vernietigen!

TEN TO O N STELL IN G  
ZO ETW A TER - i£N Z E E W A T E R - _  

AQ UAR IA  AAN DE O O STKU ST
Te Knokke en te Heist werd doov 

de vereniging «H ippocam pus» van 
22 tot 29 April il. een tentoonstel
ling ingericht, ’s Morgens werd te 
Knokke door de Belgische Bond 
van de aquaria en terrariavereni- 
gl-ng hët jaarlijkse feest gehouden. 
Buiten alle '  gewoontèn om, werd 
voor de eerste m aal a'e Oostkust 
verkozen, op Antwèr-pen.'Dhren a f
gevaardigden werden opt het stad
huis te Knokke ontvangen.' door 
Burgemeesters Lippens'en de Ohel- 
dere.

Zeggen wij m aar dadelijk dat, d. 
nog jonge veren iging Hippocampus 
het grootscheeps heeft opgevat’ en 
volledig in haar poging5 fe^slaagd 
In  de Rijksm iddelbare school te 
Knokke werden door de jonge maar 
vurige liefhebbers prachtige verza
m elingen tropische vissen aan g e 
bracht. De voorzitter zorgde voor 
enkele prachtige specimen, een an 
der lid bracht een bonte verzam e
ling kaktussen aari', (ie Zöb' van 
Antwerpen leende enkele terraria. 
Ook te HeisK had in de Rijksvisse- 
rijschool een zelfde tentoonstelling 
plaats, ’s Namiddags opende Bur
gemeester de Ghëldere deze expo
sitie en wenste de inrichters, maar 
in ’t bijzonder dhr Callant, bestuur
der der school en bestuurslid van 
Hippocampus, geluk voor de uit
stekende gedachte, een tentoonstel
ling ,te Heist tot stand te brengen, 
die helemaal in het kader van de 
visserij stond. De ta lrijke bezoekers 
waren vanzelfsprekend oprecht 
verrast.

Zulke in itiatieven dragen onge
tw ijfe ld  zeer veel bij tot nadere 
kennismaking met de natuur en 
met onze visserii, en zijn, een enige 
gelegenheid om waardering af .e 
dwingen. Hippocampus m ag fier 
zijn  ove^ haar eerste baanbrekende 
schreden aan de Oostkust en ver
dient dan ook ons aller gelukwen
sen.

■ ■ t .  * i  '3  Jk
A P O T H EEK D IEN ST

6-5: Dhr D ’HOOGHE. 

D O K T ER SD IEN ST  

6-5: Dr GOBERT.

STA D H U IS  G ES LO T EN

Maandag ek. 7 Mei zal het städ- 
huis, ter gelegenheid van de H. 
Bloedprocessie te Brugge, gans de 
dag gesloten blijven.

ZW AAR V ER K E ER S O N G EV A L

Dinsdag deed zich op het-kru is
punt van de Kon inklijke Laan en 
de Duinendreef een ernstige bot
sing voor. Twee personenwàgeris 
werden le lijk  toégetakeld en t\frëe 
inzittenden van een der wagens, 
hr en mvr. P. J. uit Brussel, werden 
ernstig gewond. . !

Koloniale Loterij
herinnert er aan dat voor de

S P E C IA L E  S C H IJF  VOOR

P I  N K  S T E R  E  N

36 M ILL IO EN  zullen verdeeld

worden in 46.556 l o t e n  
H ET  SU PER G R O O T  LO T : 
V I J F  M I L L I O E N  
Twa loten v. 2 M illioen 
V ijf  loten van een m illioen
4 loten van 250.000 • frank f '
24 loten v a n '100.000 frank  
43 loten van 50.-000 fra jik  

80 löten vari SÖiOÖO fr.
200 loten van 10.000 fr.
200 loten van 5.000 fr.,

2.000 loten van 1.000 ..fr.* . .■>
4.000 loten van 500 fr. •

40.000 loten van 200 f-ri <1>
Het geheel b ille t : 150 fr.
Het t i e n d e ;  16 fr, ^

T  R E  K  K  I N G :
Z A T E R D A G  12 MEI:
—  T E  A N TW ERPEN  —  uv

(786)

.(54)

V i s s e r s ,  

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

in UW  C 0 0 P E R A T IE F

¥  V  R  

S C A P
!?7?T

N I E U W P O O R T

(Vervangt mededeling v. 24-4-1951)

ïn  afwachting van de goedkeu
ring door het Parlem ent van het 
ontwerp, strekkende tot u itbetaling 
van een m ilitievergoeding aan de 
gehuwde m ilitieplichtigen, zal van 
1 Mei af, een voorlopig voorschot 
toegekend worden aan de echtge
noten van de soldijtrekkende m ili
tieplichtigen.

Het bedrag van dat voorschot 
werd vastgesteld op duizend frank 
per maand voor de echtgenoten die 
bewijzen dat het jaarlijks netto-be- 
drag hunner inkomsten van alle 
aard: en oorsprong eventueel ver
meerderd met de huidige inkoms
ten van de m ilita ir (de soldij uit
gezonderd) lager is dan het van 
bedrijfsbelasting vrijgesteld  m ini
mum.

Het bedrag van dat voorschot
I werd bepaald op zevenhonderd v i j f 

tig  frank Voor dë echtgenoten die 
bewijzen dat het jaarlijks bedrag, 
hupner netto-inkompten, alhoewel 
hoger dan het van bedrijfsbelasting 
vrijgesteld  minimum, nochtans la 
ger is dan anderhalf m aal ditzelfde 
minimum. '

De toekenning en de betaling der 
voorschotten zal geschieden door 
het Bestuur der M ilitie  bii het M i
nisterie van Binnenlandse Zaken, 
Leuvense weg, 1. te Brussel.

Derhalve worden alle belangheb
benden verzocht zich onverw ijld  
op het M ilitiebureei, G istelsteenwg.
8, te w illen aanbieden w aar zij op 
vertoon van het trouwboekje en de 
identite itskaart, de vereiste fo r
mulieren kunnen verkrijgen en er 

,£ll'e pocSjge in lichtingen zujle^ .m os 
ten versfrekkei». oç», bedoelde aan 
vraag  op te maken en in te dienen.

Hun bijzondere aandach t wordt

gevestigd op volgende punten :
1. De rechthebbende is er toe ge

houden het M inisterie van Binnen
landse Zaken, Bestuur der M ilitie, 
Leuvense weg, 1. te Brussel, kennis 
te geven van elke w ijzig ing in de 
voorw.aardën welke haar recht, op 
voorschot bepalen dat w il zeggen: 
het verlies door de m ilita ir van het 
recht op soldij (verlo f zonder sol
dij, onbepaald verlof;' ’ toeiatihg tot 
het weddestelsel, onder vermèlding 
van de datum o f de periode) ; in
komsten verm eerdering waaruit 
verlies van het recht op het voor
schot kan voortvloeien,; verm inde
ring van het aantal personen ten 
laste: w ijz ig ing in de • burgerlijke 
stand.

.2. B ij, verandering van verb lijf
p la a ts . ,is',de. betrokken; gepotheb- 
bende er to e . gehouden onmiddel
lijk  aan voornoemd departement 
haar rnieuw adïes m ede-te delen.

B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Dumon Christiane 
v. P ieter en Vanhecke. Sibylla.

Huwelijksafk.: Boncquet Ernest, 
metser en Vändecästeele Alice, 
kookster.

Huwelijken: Gryson Alfred, 
schilder, wed. v. Gulliver M aria v. 
Brugge en Fremout Yvonne, winke
lierster.

Overlijdens: Vergauwe Renilde, 
echtg. Stekelorum Camillus, 74 j.; 
Lexhârde Emile, gepension., echtg. 
M ortier Elisa, 91 j.; Verevcken Ju
liana, 48 !.. z.b., echtg. Fremout K a 
rei; Cobbaert Amelie, gepension. 
gesch. echtg. v. Bosteels Georgius,
69 jaar.

AANHOUDING

De genaamde M. V. uit Nieuw
poort, maakte he.t bij dhr Libert, 
u itbater van Friture Antverpia, 
wa.t al te bont. H ii uitte doodsbe
dreigingen tegenover het echtpaar 
en oefende zich Zich vooral in het 
stukslaan van meubels. Politiehulp 
werd ingeroepen en de geweldma-

Middelkerke
B U R G E R L IJ K E  STAND

Huwelijksafk..: Clibauw Jozef, 
loodgieter,' en Elsa Vanhooren, z.b.

Overlijden: Vereéetee Marie-L., 
26 i„  echtg. Van Sielegem Carlos.

JA C K E T  C LU B  B R IS T O L
De jaarlijkse prijskamp op 26-4- 

1951 ga f volgende uitslag:
1) W iedeman; 2) Adam R.; 3) 

Vereecke A.
22 spelers kwamen op. A llen  kre

gen een prachtige prijs. Na de wed
strijd  werd de kampioën 1950-51 
Van Besien P. gehuldigd en tot in 
de kleine uurtjes van volgende dag 
wérd er gefeest, 

lïinduitsüij' klunpioenschap :
1. Vniiln'sien I’ .; '2. Vereecke August;

3. Adam H.; 4. Verbrugghe E.; .5. I)e- 
jonghc' K.

Op Donderdag A p ril werd de kam
pioen Vanbesieu in het lokaal op wer
kelijk  lu isterrijke w ijze  gevierd door de 
Jacquetcful>. W e bieden hem h ier ook 
onze oprechte gelukwensen aan. AH

D U IVEN N IEUW S
Maatschappij «E lk  zijn  Recht», vlucht 

op Breteuil; 1.(10 duiven .: 1. Deschepper 
I V  <Oostende Maertens 3. Si- 
m oeji K.; 4. Decoek H.; ó. Simoen E.; 
(),. Van Petesem ; 7. T iteca ; 8. Debruy- 
h e ; 0. Dedulle A .; 10. Decoek R.

B IL JA R T W E D S T R IJD
Op 7 M ei te 8 u. Grote biljart- 

match bij Alb. Boyden tussen Rog. 
Claéys (Oostende) 500 pt. en Lieven 
Devynck (350 pt.). AB.

M IL IT IE V E R G O E D  INGEN  
B ER IC H T

De echtgenoten van de m ilitie
plichtigen kunnen zich tot de 
dienst van bevolking wenden, 'en  
einde : alle nuttige inlichtingen te 
bekomen en er tevens de nodige 
aanvraagform ulieren te bekomen. 

Zie verder Oostende.

ker werd opgeleid, en naar .Ipper 
overgebracht. Het Parket stelde 
een onderzoek in.

O N GEVAL
Dedeyster Richard wonende café 

«De Stuiver», Canadalaan, kwam 
met zijn  gespan en zaaimachine 
van zijn  werk terug. Toen het 
paard schichtig werd kwam- hij..on
der zijn  kar en vervolgens ondër 
de zaaimachine terecht. H ij werd: 
naar de K lin iek  te Oostende over
gebracht, waar een arm en voet- . 
breuk vastgesteld werd,

D U IV EN N IEU W S ,
Uitslag vlucht Clerm ont: 222'dui

ven.
1) Deprez G.; 2) Labyt R.: 3) 

Ollieuz J.: 4>Jungbluth K .; 5) De- 
bruyhe H.; 6) Cools O.; V) Du- 
wault J.; 8) Racke E .: 9) Dewulf
E.:' 10) Dalle P.

Op Zondag 6 Mei vlucht Cliar- 
tres met «Yzerbond».. Inschrijv ing 
Borret en prijsdeling Vanlo.

Op Zondag S M ei Arras. Inschrij
ving bij Vanlo, prijsdeling bij Bor
ret.

A P O T H E EK D IEN S T
Zondag 6 Me; : Dhr COOL, M arkt

straat. Open vart 9-12 u. en van 
16-18 uur.

L I J K  BO VEN G EH AA LD
Het lijk  van de verm iste Depele- 

hin W illem, die sinds een drietal 
weken verm ist werd is Woensdag
morgen om 9 u. uit de havep bo
vengehaald. Het lijk  werd dobr de 
zorgen van het stadsbestuur naar 
het lijkenhuis overgebracht.

W e s te n d e
B U R G E R L IJK E  STAND

Huwelijk: Lucien Coulier. ge-
meentesecret., wëd. v. Vansteeger 
Angèle, met- Jonckeere Ghislaine.

D U IVEN N IEU W S
Duivenmij. De. Verbroedering, 

Westende-Lombardzijde.. Vlucht op 
Arras. 180 duiven.

10 Seynaeve F.; 2) Reynaert V.; 
3) Deschacht G.; 4) Seynaeve F.; 
5) Dewulf C.; 6) Reynaert V.-; 7) 
Seynaeve F.: 8) Reynaert H.; 9) 
Swyngebauw V.; 10) Seynaeve F.

DE K ER M IS  B R A C H T  N ER IN G
Veel volk was opgekomen voor de 

kermis. De herbergen en danszalen 
deden goede zaken. Sp ijtig  genoeg 
was dat het geval niet met de foor
kramers. die hun tenten moesten 
opslagen op een verloren hoek dan 
wanneer er een zeer geschikte 
plaats bestaat in dé kom der ge
meente. A.B.

AANGEHOUDEN
Een zeker Guyot, van Franse na

tionaliteit, had getracht, de. o ffe r 
blokken van de kerk van Lom bard
zijde open te breken. Op de vlucht 
geslagen werd h i i ' te Westende 
door de R ijkswacht van M iddelker
ke aangehouden. 1 a.B .
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Z E E  B B U G 6 E
KO M T ER  EEN  P A S S A G IER S 
D IEN ST ?

Er doen geruchten de ronde als- 
dat door de Zeebrugse Transport 
Compagnie m et d'e medewerking 
van  een Rotterdam se rederij een 
passagiersdienst tussen Rotterdam  
en Londen via Zeebrugge tot stand 
zou zijn  gekomen. A lhoewel wij 
deze geruchten m et veel enthou
siasme werkelijkheid zouden w il
len zien worden, toch w illen we 
voor de ogenblik er n iet te veel ver
trouwen in  stellen. W e wachten 
ook nog steeds op de passagierslijn 
Zeebrugge— New York  die door 
tussenkomst van de M ij der Brugse 
Zeevaart Instellingen was inge
richt. In  plaats van passagiers, za
gen we daarentegen niets andters 
dan munitie en kannonen op de ha- 
vcndam  ontscheept worden. «W a it 
and see», zegt de Engelsman en we 
doen w ijs d it voor deze keer ook 
eens te doen.

D E BOUW  VAN EEN  
B ER G P LA A T S

Er is voor enkele tijd  sprake van 
geweest om te Zeebrugge, naast 
het Gemeentegebouw der St-Do- 
naasplaats, een bergplaats te bou
wen, dienstig voor het m aterieel 
van onze brandweermannen en 
voor het wegbergen der strandka- 
b^entjes enz. D it ontwerp is thans 
goedgekeurd. Op de begroting voor 
1951 was voor de u itvoering van 
dit werk een bedrag van 700.000 fr. 
voorzien, m aar dit is achtera f over
dreven gebleken. De totale kosten 
voor de bouw van deze bergplaats 
zullen slechts 519.243,60 fr. bedra
gen. 'Men hoopt nog d it jaar h ier
mede te beginnen.

B E R IC H T  AAN D E T ELEFO O N -  
ABONNENTEN

De roepnummers van de B ijzon
dere Diensten der automatische 
kantoren Brugge, Blankenberge, 
Heist, Jabbeke, Knokke, Oostkamp 
en Zeebrugge, zullen m et ingang 
van Zaterdag 5 M ei e.k. te 12.30 u.

die nu uit twee c ijfers  bestaan ver
vangen worden door roepnummers 
m et 'drie cijfers. De abonnenten 
van  deze kantoren doen best on
derstaande tabel te raadplegen:

Oud Nieuw 
nr nr

Aanvragen  v. aan
sluitingen en te le fo 
nische oproepberichten 
v. h. buitenland 01 901 

Overtelefon. v. telegram, 
en telefon. oproepbe
richt. v. h. binnenl. 05 905 

Taksering 06 996
In lich tingen  07 997
Storingen 08 998
M onitor en wekdienst en 

«D ienst der afwezige 
abonnenten» 09 909

Sprekende klok (VI. 
uitzending) 33815 994

Sprek. kl. (Fr. uitz.) 33915 992 
De belanghebbende abonnenten 

worden er attent op gem aakt dat 
de oude roepnummers, die in het 
eerlang te verschijnen telefoonboek 
staan, door de nieuwe nummers 
van 'drie c ijfers dienen vervangen 
te worden.

VOOR W AN NEER W EER  DE 
A U TO BU S?

De autobus, die de arbeiders naar 
de G lasfabriek bracht, werd a fge
schaft, m a a r . sedertdien is d it fe it 
niet uit het oog verloren gegaan. 
Er wordt ononderbroken geijverd  
om ze weer in dienst te doen ko
men, en met reden. Het is gebleken 
dat ze er nodig is en dat noch 
tram  o f trein door deze liin  schade 
kan ondervinden, verm its de werk
lieden sedert het a fschaffen  van 
de autobus terug m et hun fiets 
naar de fabriek rijden. D it pro
bleem werd ook tijdens een ge
m eenteraadszitting te Blanken
berge behandeld. De raad bracht 
h ierover een gunstig advies uit, zo
dat ondertussen m ag gehoopt wor
den c at de nieuwe autobuslijn van
daag o f m orgen weer toegelaten 
wordt. De arbeiders van de G las
fabriek hoper\ het met ons.

BASKET - B ALL
ECLAIR 30 - ASO 31

Basket-ball is w aarsch ijn lijk  de sport, 
die het meest em otievo lle  ogenblikken 
bezorgt. In zo ’n uiterst gespannen a t
m osfeer hebben de ASO-spelers op 
Eclair de laatste m inuten doorsparteld. 
Toen de 3 laatste m inuten aanbraken, 
stonden de roodgroenen 31-28 ■ voor, 
doch een ver  schot van Elias bracht de 
voorsprong op 1 punt. Eclair, die nu 
mnn-to-ma.n speelde, beging ta lr ijk e  fou 
ten. ASO weigerde de strafschoppen te 
geven en b lee f aldus in  het bez it van 
de bal. P lots  geraakte Van Baelenber- 
ghe in schietpositie, schoot en Verkem - 
pinck beging een fout. Gelukkig m iste 
de Eclair-speler de strafschop, maar de 
bal b lee f toch onheilspellend in het 
ASO-kamp voyageren, to t e indelijk  het 
signaal weerklonk en de ASO-spelers van 
vreugde in eikaars armen vlogen. 
Vreugde die haar hoogtepunt bereikte 
toen er vernom en werd  dat Pinguins 
verloren  had tegen Lackbors. Laten we 
echter op de match terugkomen. Eclair 
startte «au grand com plet» en waar de 
ASO-hoeken de verre shots n iet neutra
liseerden, leidde de thuisploeg weldra 
met 8-2," doch het bleek weldra dat de 
E cla ir-verded iging n iet on fe ilbaar was 
en met rechtsreekse passen doorheen 
hun verded ig ing kon M inne telkens 
doelen. W anneer Verkem pinck een fraa i 
doelpunt lukt, na een reeks passen 
langs luin verdediging, w ordt het doel
punt afgekeurd, daar de rust reeds ge
floten  w ordt en ASO le id t m et 18-16. In 
deze eerste h e lft stond ASO kop cn 
schouder boven Eclair, ga f de Brusse
laars in techniek en taktiek  een flinke 
les. A ls E cla ir dan toch 10 punten 
maakte, dan was d it*zu iver geluk, want 
hun aangetekende doelen waren o fw e l 
'«cu ille rs », o fw e l «tip -in s » o fw e l hetgeen 
men a lh ier «z w ijn »  placht te noemen. De 
eerste v i j f  m inuten van de 2e tim e le 
verden spel van een pover gehalte. Als 
E cla ir voorsprong neemt, schiet de ASO 
voo r lijn  wakker en stelt ge lijk  op het 
ogenblik, dat ecn der arbiters in  be
zw ijm in g  valt. O nm iddellijk  h ierop 
k r ijg t  ASO weer ecn goal te incasseren :
24-22 voo r Eclair; W anneer ASO het 
gevaar inziet, beginnen de bezoekers 
w eer duchtig te com bineren, Clybouw 
heeft ondertussen een slag in  het gelaat 
gekregen en speelt op halve kachten, 
n iettem in le id t ASO m et 31-28 als de

rode v l i g  bovengehaald wTordt. Nadat 
Elias er 31-30 van maakt m oet deze 
speler voo r 4 fouten het terrein  verla 
ten en ASO haalt na verbeten strijd  de
2 puntjes uit de branding, wat hen m et
een nog een kans laat om m et Pinguins 
uit te vechten w ie in Eerste b lijft ,  maar 
daarvoor m oet tegen P inguins tweem aal 
gewonnen worden. Donderdag 3 Mei 
gaat de match ASO-Pinguins door. In 
elk geva l het v i j ft a l  dat gans de match 
speelde zonder één vervanging te doen, 
dat er in slaagde hun eerste overw in 
ning in Brussel te behalen, heeft bewe
zen dat, waar een w il is, een w eg is, te 
bereiken door vriendschap en hom oge
n iteit. Daarom  dient gans de p loeg ge
loofd .

De overw innaars : B orrey (4-3), V er
kempinck (3-3), M inne (11-7), Van Bae- 
lenberghe, Clybouw.

(RES.) ECLAIR 48 - ASO 22
W anneer I.ateste reeds in  de le  tim e 

wegens 4 fouten het terrein  moest v er
laten en Koeckelberg weigerde verder 
te spelen wegens een ongem otiveerde 
vervanging, dan moest voor de zoveel
ste maal beroep gedaan worden op ver
moeide spelers van de eerste ploeg, die 
in  een te goede stem m ing waren om de 
zaken ernstig op te nemen. Op een be
paald ogenblik  zagen We bvb. een ASO- 
speler de binnengekomen voetbalu itsla
gen commenteren met de arbiter. 
E cla ir stond weldra 15-8 voo r en toen 
B orrey  een doelpunt lukte, brak de rust 
aan met 21-10 voor de thuisploeg. Eclair 
bestookte, daarna m et snelle fast-breaks 
onze verdediging, die meermaals in ge
breke gevonden werd. Toen de laatste
3 minuten aanbraken, luidde de scoor 
4-2-18. V oor ASO doelden M inne en Mae- 
ne nog in laatste instantie. De ASO- 
p ioeg : Lateste (4-0), Borrey (2-2)., 
M inne (2-6), Vandevelde (1-2), Maene 
(1-2), Van Baelenberghe, De Caesste- 
cker en Koeckelberg.

W I E L E R N I E U  W S
Liefhebbers

GASTON REBRY TE WAREGEM
Het was een felbetw iste  w edstrijd  

voo r liefhebbers waaraan 22 renners 
deelnamen. Er dienden 36 ronden a fge 
legd en eerst na 20 ronden kon Mat- 
thijssens zich d e fin it ie f loswerken van 
het peleton dat nog uit 15 eenheden be
stond. Gaandeweg vergrootte  de vluch
ter z ijn  voorsprong op het ach tervol
gend peleton. Twee ronden vóó r het 
einde sprongen B ebry en Vandecàsteele 
uit het peleton weg en kwamen de 
vluchter vervoegen. .Met deze drie  ren-

23e Omloop van de Kust
De 23e Om loop van de Zeekust voor 

L iefhebbers, waarover we in ons vor ig  
nummer reeds u itvoerig  hebben gehan
deld, w ordt dus Zondag 6 -Mei verreden 
met vertrek  en aankonjst te  Oostende. 
H ieronder geven we de laatste techni
sche gegeven om trent de w egw ijzer.

Oostende 14.00 uur, Blankenberge 
14.3(1. Knokke 14,50, W estkapelle 15.00, 
Brugge 15,20, V lissegcm  15,35, Klems- 
kerke 15,40. Sas-Slykens 15,45, Oosten
de 15,50 (b evoorrad in g ), M iddelkerke 
16,05, Lom bardsijde 16,15, N ieuw poort 
Stad 16,20, S lijpe-Brug 16,35, L e ffin ge  
16,40, Stene 16,45, Oostende 1X5,55 (K le in  
Parijs , Bosje, Standbeeld). Daarna 
langs Ernest Keysplein, IJzerwegstraat, 
Leffingestraat, Tarwestraat, Leeuwe- 
rikenstraat, Oogststraat, Steense D ijk , 
Torhout steenweg, K lein  Parijs , Maria- 
Hendrikapark (B o s je ). Aankom st rond
17 uur aan P ierre  K im pe, Café Fluvia l, 
de Smet de Naeyerlaan.

B L A N K E N B E R G E
H ET  CO N G RES  D ER  
G U D -K R IJG SG EV A N G EN EN

Het kom end/seizoen staat .ontegen
sprekelijk  in liet teken der congressen. 
Naast, de vroeger reeds, aangekondigde, 
zal op 16 en 17 Juni 1951, m et .de mede
w erk ing van liet gemeentebestuur het 
P rovinc iaa l Congres der O udkrijgsge- 
vangenen gehouden worden te Blanken
berge. D it Congres zal opgelu isterd 
worden door dc Harm onie van het N V  
O K  uit Verviérs. DeZe zal tevens een 
kunstconcert geVen. Naast a fvaard ig in 
gen uit alle delen van hel land, zullen 
tevens a fvaardigingen  van Franse en 
Nederlandse Oudkrijgsgevangencn de 
werkzaamheden volgen.

D it Congres zal in hoofdzhak gew ijd  
worden aan de behartig ing van de w et
te lijk e  rechten van dc oudkrijgsgevan- 
genen. Speciale treinen zullen te dezer 
gelegenheid worden ingele^d, te rw ijl 
in verschillende instellingen  van de 
stad verm indering aan de congressisten 
zullen worden toegestaan.

De organisatie van d it P rovinciaal 
Congres staat onder le id ing van de lie
ren Raoul Nachez, Aneiaux A lberic  en 
J. Salembier.

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Boussemaere Daniël 

v. A lbert en De Groote Francina, 
U itkerke; D ’hondt René v. Lodéw ijk 
en Bossier Rachel, Zeebrugge; 
M eire D idier v. René en Fuchs So
nia, Heist; Vanoverm eire Néra v. 
Prudent en Sandelé Florida, M ar- 
nixstr. 14; Borny G inette v. Robert 
en Maes M ariette, KlemskerKe; 
M arreyt Nicole v. Charles en Van 
Ryckeghem  Elvier, Ontm ijnersstr. 
48; Vandepitte M arleen v. Odiel en 
Backers Maria, Lissewege.

Overlijdens: De Busschere Irène, 
44 j., ongeh. Serg. De Bruynestr. 
68; Noterm an Lucien, schilder, 59 
j., echtg. Hannon Helene, U itkerke; 
Baetslé Hector, 65 j., Langestr. 32, 
overled. Oostkamp; Bex Théresia, 
40 j., echtg. Huts Jos., Schaerbeek.

Huwelijksafk.: A lfons Huygelen, 
wasserij-uitbater, Bornem, en M a
ria  Pieters, z.b.; Rogier Vileyn, ho
telhouder en Renata Marchand, z. 
b., G ent%

Huwelijken: Vanwezer Philippe, 
handelaar, Audergem  en W itte- 
saele A lfonsina, z.b.

TO N EE LV ER T O N IN G

M et de opvoering van het werk 
van P ieter Langendijk  «H et weder
zijds huwelijksbedrog» bracht het 
studio van het Nationaal Toneel 
van België van de Kon. Neder
landse Schouwburg te Antwerpen, 
onder regie van Fred Engelen, een 
toneelvoorstelling van de bovenste 
schuif.

Fred  Engelen als regisseur wist 
op passende w ijze de vele m ogelijk 
heden, die hem door dit werk ge
boden werden to t in de kleinste dé
ta ils uit te diepen, en uit de vele 
onm ogelijke toestanden de beste ef- 
fekten  te halen.

A lle spelers mogen in een adem 
vernoem d worden, m aar toch ver
dient de vertolking van K laa rt je  
om haar grote ongekunsteldheid 
een bijzonder woordje van lof.

B IJ  H ET  RO D E K R U IS

De propagandadagen van het 
Rode Kru is van België zullen te 
B lankenberge doorgaan in  de week 
van 8 to t 15 Juli. De om haling zal 
op Zondag 8 Juli gehouden worden. 
T e r  gelegenheid van deze propa
gandadagen zal door het plaatse
lijk  bestuur beroep gedaan worden 
op de handelaars ten einde een 
doeltreffende propaganda in hun 
u itstalram en te maken en tevens 
tijdens de propagandadagen een 
Rode K ru isstraat in  te richten.

A P O T H EEK D IEN S T

Donderdag 3 M ei: Dhr DERUY- 
VER, Malecotstr. 26.

Zondag 6 M ei: dhr PAM ELARD, 
Kerkstr. 45.

D O K T E R S D IEN S T
3-5: Dr LOE, V. Beersstr. 9.
6-5: Dr BESÄEN, de Smet de 

Nayerlaan, 79.

AUTO  T EG EN  V E R K E E R S P A A L
Bij het nemen van de draai aan

de Verweehelling en de Zeedijk 
kwam de auto, bestuurd door Mej. 
J. A louette uit Èlsene, tegen een 
verkeerspaal,terecht. De paal werd 
beschadigd, terw ijl de wagen even
eens lichte schade opliep. De po
litie  deed: de nodige vaststellingen.

O PEN B A RE  A A N BESTED IN G
Plaatsen van de rioleringen en 

bouwen van rioolschouwen in de 
Van Praethelling:
Dhondt en Seurynck,

Wesxkapelle 45.508.40 fr.
DecalUwe S., Brugge 154.381,70 fr.

D IE F  IN G RO O TW A REN H U IS
De Canadese onderdaan T. P., 

ging Donderdag tegen de m iddag 
in  het grootwarenhuis van de K erk 
straat aan de haal m et enkele do
zen ingelegd vlees. De verkoopster 
ga f het alarm, waarop de d ief op 
de vlucht sloeg. Toen hij zag dat 
h ij achtervolgd werd liet hij op 
straat zijn  buit va llen  en vluchtte 
in  het appartementsgebouw, waar 
h ij woonachtig is. De politie ging 
over tot een onderzoek. De dief 
werd naar het politiebureau opge
leid.

Laatste Minuut

Oostende
PALACE

«B LO ED IG E  PASEN»
De Santis, die als kineast naam 

verw ierf door zijn  «Caccia T rag ica » 
en «R izo  Am aro», w il ons ln  «B loe
dige Pasen » nu n iet het «zonnige 
Zuiden» tonen, m aar ons laten mee
leven met het erbarm elijk bestaan 
van de ärmsten zijner landgenoten, 
de boeren van M idden-Italië.

H et scenario is zeer eenvoudig 
m aar daarom  niet m inder aangrij
pend. Het geheel wordt beheerst 
door het verlangen van de veron
gelijkte, zichzelf recht te verschaf
fen  en wraak te nemen. Deze film  
doet de Ita liaanse productie alle 
eer aan en de rollen zijn  in han
den van uitstekende vedetten, o.m. 
R a f Valloni (d ie we reeds zagen in 
«R izo  A m aro ») en een nieuwe ster, 
Lucia Bose die zeker naam zal ma
ken.

CORSO

«ASPH ALT  JU N G LE»  
(W anneer de Stad slaap t)

Van John Huston, die deze film  
maakte, zagen we al verschillende 
andere produkties. W ie herinnert 
zich n iet «Treasure o f the Sierra 
M adre» en «K ey  LargO»? «Asphalt 
Jungle» is weer een film  van dege
lijk  gehalte, waarin Huston ons 
weer eens de mens laat ontdekken, 
in de ongenadige m ilieu ’s, waarin, 
het scenario zich afspeelt.

Het gaab hier om verschillende 
personages: Cobby, de bookmaker; 
Lu igi Ciavelli, specialist in het ope
nen van brandkasten; D ix Hand
ley, die men om zi!n  sterke vuisten 
«th e  k iller» noemt; Emmerick, een 
advokaat en Doc Riedenschneider.

A l 'deze mannen, uitgenomen de 
laatste, hopen op een gelegenheid 
om een hoop duiten te verdienen 
en zo terug het goede in hen over 
hun slechte ik te doen zegevieren.

Plaatsgebrek belet ons deze be
langrijke film  uitvoeriger te behan
delen. W ie kan, m oet echter dezë 
film  gaan zien.

NOVA

«W ALK S O F T L Y  STR A N G ER »
De grote vedetten Joseph Cotten 

en A lida V a lli zagen we reeds sa
men in de nooit-volprezen «Derde 
M an». Beide verknoeien hier ech
ter hun talent, doch to t een grote 
film  hebben ze de prent n iet kun
nen opwerken. Een eenvoudige, 
ontroerende film  met natuurlijk, 
goed spel van beide hoofdfiguren.

CAMEO

«V ER V O LG IN G EN  T E  HEAD-
STONE», Glenn Ford, Ann M iller, 
Penny Singleton, Charlie Ruggles.

B ijfilm : Coqueluche du College.

RIALTO

«U N IFO RM ES E T  G RA N D ES  MA
N O EUVRES» , Fernandel. K t.

ROXY
«DUCH ESS OF IDAHO». Techn i

color. Esther W illiams, Van John
son. K t.

FORUM

«CARGO  TO  CAPE  TOWN», R o 
derick Crawford, Ellen Drew, John 
Ireland. K t.

RIO

«PANIC IN T H E  S T R E E T » , R i
chard W idmark, P. Douglas. Knt.

Middelkerke
PALACE

4 tot 10 Mei: «AH! ’T  IS ZO FU N  
IN B E L G IE  T E  LEVEN » , m et Bob- 
bejaan Schoepen.

«PEPE , L E  MOKO», m et Jean 
Gabin.

Maandag, D insdag: « JE  N’AI 
QUE TO I AU MONDE», m et Albert 
P ré ’ ean.

«LES  BAS FONDS», m et J. Gabin.

CORSO
4, 5, 6, 7 M ei: « L IE F D E  AAN 

BOORD», Technicolor, m et George 
Brent, Jane Powell, Lauritz M el
chior, Frances G ifford , M arino Ko- 
shetz, X av ier Cugat.

Blankenberge
CASINO

« V ER T E L  H E T  AAN DE R EC H 
T ER » , K t.

«ONE W AY S T R E E T » .

COLISEE 
«N O O D LO TT IG E  PA SS IE» , met

Gregory Peck, M elvyn Douglas. K n t 
«IN H ET  GOUDLAND», m et Ka-

threen M c Leod, J. Schildkraut.

PALLAD IUM
«AANVAL OP M AN ILLA», met

Cornel W ilde, Caroll Landish.
« L IE F D E  TU SSEN  D E MON

STER S» . Kind, streng verboden.

Zeebrugge
K IN EM A  «H O TEL DU PORT»

«IN V R ED E  LEV EN »  m et Aldo 
Fabrizi, M irela M onti en John K itz  
m iller in de hoofdrollen. Een echt 
meesterwerk.

Nieuwpoort
NOVA

4, 5, 6 M ei: «B ETO V ER IN G »  
(Enchan tem ent) m et David Niven, 
Teresa W right. K t. Samuel Gold- 
w yn ’s meesterwerk.

7, 8 M ei: «DE D O CH TER  VAN DE  
Z EER O V ER » . Een film  vol span
ning en adembenemende gevech
ten, wonderbare liefdehistorie. K t.

CENTURY

4, 5, 6 M ei: «DE W R A A K  VAN DE 
B O R G IA ’S», m et Pau lette Goddard, 
John Lund. —  Een grootse en hi
storische film .

7, 8 M ei: «OP W EG  NAAR S IN 
GAPO RE» , m et Bob Hope, Bing 
Crosby, Dorothy Lamour.

B ijf ilm : «De verloren stad».

VAN R O BA EYS  G EW cER D
Gezien z ijn  achtereenvolgend slecht 

spelen en z ijn  onbetam elijke houding 
tegen bestuursleden en spelers, w ordt 
Van Bobaeys Zondag rechts door Tem - 
pelaere vervangen.

D EM A R EST  OOK V ERVA N G EN
Men heeft te rze lvertijd  beslist keeper 

Degroote voo r de laatste w edstrijden  
tc laten optreden.

o— o
Dc ASO-scholieren die Zondag 11. 

naar Izegem  moesten trekken om er 
een voorw edstrijd  te spelen bleven.... te 
Oostende. Inderdaad, het Bestuur van 
FC Izegem  diende deze voorw edstrijd  
a f te lassen daar het terre in  te slecht 
lag om er twee opeenvolgende w edstrij
den te laten doorgaan.

W e  herinneren er de sportmannen 
aan dat de w edstrijd  van 3 Mei ASO—  
Tubantia w ordt voorafgegaan door een 
scholierenwedstrijd  tussen twee selec
ties van ASO. Deze voorw edstrijd  vangt 
aan om 13,45 uur.

G EH A N D IC A P EER D  GO LD  STA R
BEH A A LD E  £EN  FR A A IE  Z EG E
Spijts de afw ezigheid  van zijn  twee 

beste spelers, h ee ft Gold Star tegen L is 
sewege een bevredigende w edstrijd  ge
leverd, die eindigde op een zeer v er
diende zege.

Regelmaiigheids-

criterium 
"DE ZEEMEEUW”

Door plaatsgebrek zien we ons 
verp licht de volledige publicatie 
van de stand van het kriterium  uit 
te stellen. T ijdens de laatste proe
ven m ogen we Roland Deroo ge
lukwensen om zi;n  fe lle remonte 
van 1 puntje naar 30. Ook Pylyser 
Robert verbeterde gevoelig zijn 
klassement, alsmede Casier André.

H ier volgen dan de eerste:
1. Vandewalle W erner 89
2. Muylle René 68
3. Van Stechelman 65
4. Seynaeve M arcel 63
5. D ’Hondt Roger 55
6. Casier André 50
7. Cogghe Roland 48
8. Strubbe Roger 42
9. Joseph Roger 38 

Pylyser Robert

Corporatief hoekje
V oor de beker «B illiau  A .» hebben 

Crop’ s de le id ing in de rangschikking 
veroverd  door een klinkende 5-0 over- 
w inning tegen de leiders Béliard. N o
teren we nochtans dat Béliard  reeds 
tijdens de eerste tim e to t 10 man werd 
herleid  door liet uitsluiten van Schae- 
cken. Finaneia bood flin k  weerstand te
gen Stad doch sneuvelde tenslotte met 
overdreven 3-0 c ijfers . Zeewezen— P o li
tie groeide tegen de algemene verwach
tingen uit tot een spannend duel (1-1).

V oor Zaterdag e.k. hebben we volgen 
de w edstrijden  op de ro l :
Crop’s —  Zeewezen (Zeew ezen )
Omwal —  P o lit ie  (O m w al)
Tram elec —  Stad (T ram )
Finaneia —  Béliard (H erm es)

De W estvlaam se p loeg Finaneia speel
de Dinsdag 1 Mei te Antwerpen de hal
ve fina le  voor de Beker van het M inis
terie  van Financiën tegen de Financia- 
inannen van de Provinc ie  Antwerpen. 
Na een hevige s trijd  moesten de W est- 
Vlam ingen zich  gewonnen geven voor 
het Antwerps spel en kregen ze 10 goals 
te slikken. Ze redden evenwel toch de 
eer met ecn prachtdoeltje. Dhr M in ister 
zal voor toekom end jaar al de mannen 
van Antwerpen verplaatsen naar stand
plaatsen in W est-V laandercn en... zo 
mogen we ons verwachten aan ’n m ooie 
weerwraak.

Bravo, W est-V laanderen voo r  uw 
sportieve houding gedurende de match. 
Vele «g ro te » »  p loegen van o ffic ië le  
clubs mogen aan u een lesje  van moed 
en sportiviteiL nemnc.

Heist
MODERNE

Van V rijdag tot Zondag: «LES  
QUAIS DE PAR IS»  met Henri V i
dal.

Van Maandag tot Donderdag: 
« D ET EC T  IE  VEN T EG EN  W IL  EN
DANK» m et dé M arx Brothers.

PALACE
Van V rijdag tot Zondag: «H ET  

E ILA N D  VAN DE W O EDE» met
Humphrey Bogart.

Van M aandag tot Donderdag: 
«DE G EN TLEM A N  IN B R EK ER » .
Grote detective film .

Tijdens de eerste tim e was de thuis
p loeg vo lop  in de meerderheid, doch de 
reacties van de bezoekers waren daarom  
n iet van gevaar ontbloot. Vandaar ook 
dat doelwachter D ewulf z ijn  kunde 
moest bovenhalen om enkele hachelijke 
standjes op te klaren. Aan de 14e m i
nuut vond M. D ewulf echter de w eg der 
netten en 7 minuten later moest de be
zoekende doelman een schot lossen van 
Descliryver en de goed gevolgde M ortier 
had slechts in  te leggen. K ort daarop 
kanjerde D escliryver nog tweem aal op 
het doelhout. Na de c itroentjes liepen 
de bezoekers hard van stapel maar de 
lokale verdediging stuurde alles terug. 
W anneer aan de 56e minuut Diercn- 
donck van op 30 m eter het doel der te
genstrevers onder vuur nam, moest de 
doelman zich  voor de derde maal om 
draaien en was de w edstrijd  gespeeld. 
Het in it ia tie f b lee f verder in handen 
der bezoekers die het evenwel n iet kon
den brengen to t een eerreddend doel- 
puntje. De ganse Gold-Star p loeg mag 
op een goede partij terugblikken. In de 
voorhoede werd er evenwel nog te w e i
nig ris ico genomen en b leven ta lr ijk e  
schietkansen onbenut. A lleen  Deschry- 
ver, Dierendounck en D ew ulf namen 
praktisch alle kansjes te baat om het 
vuur te openen. Vergaerde werd te veel 
verwaarloosd en M ortier m ist snelheid 
en ki jk op het spel.

Volgende p loeg trad in li jn  : D ewulf 
A .; Boutte en V e rco illie ; Debacker, De
w u lf I.. en Landschote; M ortier, D ieren- 
donck, Deschryver, D ew u lf M. en V er
gaerde.

Goede le id ing van dhr Vandenberghe.
AB

LES AILES KLOPTEN DE 
LEIDERS

De jongens van Bavcrsijde zorgden 
voor een nieuw wapen feit door de le i
der L e ff in g e  in eigen vesting onder de 
knie te gaan houden. De partij was 
nochtans b e lo fte vo l ingezet voo r de 
thuisploeg, die na am per 5 minuten 
spel reeds m et 2-0 leidde. Les A iles liet 
nochtans de riioed niet zakken en ging 
geducht op het doel der tegenstrevers 
af. De eerste tim e eindigde dan ook met 
de spelbalans in evenwicht. Na de rust 
verhoogden de bezoekers nog hun druk
king en in twee minuten t ijd  stelden ze 
de ploegen gelijk . Eerst plaatste P y ly 
ser nr 1 binnen met een praclitschot en 
een minuut later plaatste Dhulster een 
hoekschop voorb ij de lokale doelman. 
De bezoekers hielden verder lich t het 
in it ia tie f in handen en konden langs 
Hubrechsen, op voorzet van Pylyser, de 
w inn ing-goal netten. De vreugde scheen 
echter verbrod te worden, toen drie  m i
nuten voor liet einde L e ffin ge  een 
strafschop mocht nemen, maar D elh ille 
hield het shot m ooi u it z ijn  kooi.

Fraaie zege van Les A iles, d ie m et een 
com plete p loeg een daverende com peti
tie konden gespeeld hebben.

ASO VOOR ZONDAG 6 MEI 
TE HAM M E

Naar we vernem en heeft de selectie 
besloten met de «sterkste» (? ? ? ) op
ste lling naar V ig o r  Hamme te re izen  
teneinde n iet de schijn te verwekken 
dat ASO zijn  kansen n iet vo lled ig  w il 
verdedigen. De p loeg zal echter pas 
Donderdagavond worden samengesteld. 
Men kan evenwel begrijpen  hoe d ie 
sterkste opstelling er zal uitzien. W e  
begrijpen  de houding van de selectie 
niet. Indien nu a lle  p loegen moeten 
beginnen a f zien van experimenteren 
omdat men zou kunnen denken dat men 
zijn  kansen niet vo lled ig  w il verded i
gen... dan moet men eenvoudig maar re- 
serven en jun iors over boord gooien. 
W aar andere p loegen reeds weken aan 
het experim enteren zijn , b l i j f t  ASO to t 
de laatste Zondag toe aan haar opstel
lin g houden... O NBEG RIJPELIJK . Hr

PLOEGEN
ASO voor Mei tegen Tubantia :
Volgende e l f  werden aangeduid :
Gernaey; Sabbe en Jer. Deschacht; 

Zonnekeyn, Legon en Fré Deschacht; 
Vandierendonck, Sanders, Van Haecke, 
Monteny en De Cuman.

Iloe  men er toe gekomen is thans 
Eeckeman op z ij te laten en De Cuman 
in de p loeg te laten, laten w e in het 
midden.

GERARD DE CRAENE W IN T  TE 
BLANKENBERGE

25 vertrekkers :
1. DE .CRAENE Gerard, de 80 80 Km. 

in 2 uur 7 min.;
2. W illem s G erard ;
3. C rey f André; 4. D enolf G entiel; 5. 

Seuttels N oë l; 6. Cedis M ichel; 7. Van 
Speybrouck André, op 2 m in .; 8. M ouf- 
fa e r t ; 9. Vercruysse; 10. Carbon; 11. 
Vanthuyne Gerard; 12. Degrande E ric ;
13. Bauwens J.; 14. F loréa l G ilb ert; 15. 
Van Zandweghe José.

DE KWETSUUR VAN 
DEMUYNCK

De linkervleugel Demuynck, die na de 
rust n iet m eer opkwam, kom t er nog 
goedkoop van af. E r zou geen spraak 
zijn  van sleutelbeenbreuk, doch van  een 
schouderontwrichting. Goedkoop, gewis, 
want liij was ze lf  oorzaak van deze 
kwetsuur door op w erkelijk  al te ont- 
s tu im ige  m anier Dedüllö~en Maes te  w il
len aanvallen, met als en ig resultaat 
dat h ij z e lf  als s lach to ffer viel.

ners werd de spurt betw ist en fraa i ge
wonnen door de jon ge  k lepper Rebry.

Saelens nam netjes de bovenhand in 
het tweede peleton.

De uitslag :

1. B E B B Y Gaston (W eve lg em ) de 100 
Km. in  2 uur 42 sec.

2. Vande Casteele O diel op een h a lf 
w ie l ;

3. Matliyssens op 10 m eter;
4. Gentiel Saelens;
5. Penninckx;
(i. H ugelier; 7. Buddy Demunster; 8. 

Verbeke M aurice; !). Martens S tefaan;
10. Callewaert B oger; 11. Depaèpe Rob.; 
12. Ceulemans Geo; 13. Martens A im é;
14. Vuylsteke Germ .; 15. D ew eerdt; 16. 
Le fevre  Jos.; 17. Dierickx.

OMLOOP VAN  VLAANDEREN 
VOOR LIEFHEBBERS 

G. DESCHACHT W IN T  DE 
EERSTE RIT

K ort na twee uur werd de start ge
geven aan 5!) renners. Van m eet a f aan 
werd er snel gepedaleerd ondanks kou
de, noorderw ind en regen.

M alfa it voora l, toonde zich uiterst 
strijd lustig. Aan de Sterre ging M alfa it 
aan de haal in gezelschap van Tuyttens 
en van Van Massenhovc. Dit drieta l 
deed het heel goed en w ist regelm atig 
liun voorsprong op te voeren om op de 
Kwarem ont eerst voo rb ij te komen. Van 
Massenhove bereikte eerst de top van 
de berg. M alfa it, die al te kw istig  met 
z ijn  krachten had omgesprongen, ver
loor voe lin g  te Meestert te rw ijl De 
Muynck in een prachtinspanning de 
koplopers kwam vervoegen. Zo bereik
ten we Bellegein en h ier hadden Van 
Massenhove, Tuytens en De Muynck 30 
seconden op een peleton van e l f  man.

In de kleine ronde bega f Tuyttens, 
te rw ijl G. De Schacht van uit groep 2, 
schitterend van brio, op de koplopers 
kwam gevlogen en zijn  twee rivalen  in 
de spurt versloeg.

I)e  uitslag :

1. DE SCH ACH T Gerard, de 130 Km. 
in 3 uur 40 m inuten;

2. M assenhove A lb ert;
3. De Muynck M arcel;
4. M oulin Jan, op 25 sec.;
5. P root Urbain op 5e sec.;
(i. De Munster Buddy; 7. Taeldeman 

P o l.; 8. Van de Voorde A lh .; !). Denijs 
H enri; 10. Tuyttens Fernand op 1 min. 
5 sec.; 11. De P ryckere ; 12. Dhondt op
2 min. 25 sec.; 13. De Smet G ilbert op 2 
min. 30 sec.; 14. Hebb Jaak op 3 min. 
40 sec.; 15. M alfa it op 4 min. 25 sec.;
16. Kerkhove op 5 min. 50 sec.; 17. 
Vuylsteke; 18. Beckaert op 7 m in .; 10. 
De Meulenaere op 7 m in.; 19. De Meu- 
lenaere op 7 min. 5 sec.; 20. Baert op 8 
'min. 50 sec.; 21. Van de W ie le ;  22. Van 
Craeyemeersch op 9 m ijl. 25 sec.; 23. 
Blanekaerl.

M . DE M U YN C K W IN T  DE 
TWEEDE EN LAATSTE RIT

38 deelnemers :
De tweede r it  van de klassieke om 

loop kende een zeer snel verloop , zodat 
iedere ernstige ontsnapping uitgesloten 
was. .Malfait probeerde nochtans her
haaldelijk  weg te komen, doch zag ten
slotte het nutteloze van z ijn  pogingen 
in. V ana f Brugge zou niets ernstig m eer 
te noteren vallen, zodat w ij moesten 
wachten tot Bellegein  om de beslissing 
te zien gebeuren onder druk van een 
sterke M alfa it rukten op een kleine 
heuvej zich  v i j f  man los en zouden 
niet m eer b ijgehaald  worden, ln de 
spurt won I)e  Muynck na hardnekkige 
strijd  tegen De Schacht.

De uitslag :

1. DE M U YNC K  (D o ttign ies ), de 130 
Km. in 3 uur 5 min.

2. De Schacht Ger. ;
3. M alfa it N oë l;
4. Baert Boger;
5. Taeldeman Pau l;
6. De Preitere op 1 min. 7 sec.; 7. Van 

Massenhove; 8. De M eulenaere; 9. Van- 
walden; 10. Tuytens; 11. Van Cray- 
meersch; 12. De Bruyne; 13. D ’H ondt;
14. Sam eye; 15. M olin ; 16. Vaneraye- 
ve ld t; 17. Hostens Ger.; 18. An ijs.

I)e  algemene rangschikking :

Nieuwelingen
BREDENE

15 vertrekkers —  x

1. DHO ND T Rger, de 70 Km. in 1 uur 
58 m in.;

2. Deroo Boland;
3. Vanstecholman A im é;
4. Casier;
5. Vanderburgh; \
6. Vaninaele; 7. Goethals; 8. Strubbe ;

9. Dejonckheere! 10. W ey t ; 11. Vyvey ;
12. M oenaert; 13. Delrue; 14. Cliris- 
tiaens.

R E G E LM A T IG H E ID S K R IT E R IU M

DE ACHTSTE PROEF 
ROGER STRUBBE A A N  DE EER

De 8ste p roef van de K.V.C. «De Zee
m eeuw» tellende voor haar tegclmatig- 
lieidscriterium  is u itgegroeid  tot het 
groot succes. De organisatie was in zeer 
goede handen en de mannen van dhr 
Verbanck zouden van de w ijk  Hospitaal 
n iet zijn , moesten ze alles niet tot iu 
de puntjes verzorgd  hebben. I)e micro- 
reportage Barco, gegeven door Maurice 
F errie r zorgde er voo r dat alle aanwe
zigen een beter k ijk  hadden op de 
strijd .

Van b ij de aanvang hing er strijd in 
de lucht en n iem and-zou kunnen, den
ken liebhen dat de meeste renners reeds 
een zware koers in de benen hadden 
van vor ige  Zondag. Strubbe, winnaar Ie 
Gistel, en Van Stechelman gaven de 
toon aan, doch de jonge M uylle zorgde 
voor een flinke  repliek. Tenslotte ge
raakten v ie r  man voorop  m et de twee 
kleppers Strubbe en Van Stechelman 
aan de leiding. Het werd  een verbeten 
s trijd  die pas op de eindm eet zijn  be
slag vond en door Strubbe met ander
halve lengte gewonnen werd. Vandewal-. 
Ie W erner vo lgde m et het peleton <ip 
m eer dan drie minuten en stak zonder 
m oeite  een v ij fd e  plaats op zak.

De uitslag :

1. STRUBBE R oger (Ic litegem ), de 70 
Km. in 1 uur 55 m in.;

2. Van Stechelman A im é op 1,50 
lengte;

3. P y ly ser  Robert op 3 lengten ;
4. Casier André, op 35 seconden;
5. Vandew alle W ern, op 3 min. 10 s.;
6. Roels Herm an; 7. Coggne Roland;

8. Dewaele Charles; 9. Seynaeve Mar
cel; 10. Van Tyg liem  Fern, op 4 min.;
11. Deroo Roland op 4 min. 15 see. 
(p la t ) ;  12. Ydens A lbert op 5 min.; 13. 
Devriendt Georges (v e r ) ;  14. Dekeers
g ie ter N oë l; 15. Maliieu L ionel.

Na de aankomst deed zich nog een 
sp ijtige  va lpartij voo r waarvan Seynae
ve het groot s lach to ffer werd, gezien 
h ij met gebroken schouder werd opge
nomen. ,,jfi

1. DE SCH ACH T G. 7 35 35
2. I)e  Muynck Marcel 7 35 04
3. Van Massenhove 7 36 15
4. Taeldeman 7* 37
5. Depreitere 7 37 45
6. M alfait 7 39 45
7. Tuytens 7 41 45
8. De Meulenaere A. 7 43
9. Baert 7 44 55

10. D’Hondt 7 53 05

V. HUYGHE TE WESTENDE

De inrichters kregen te W esten de-39 
vertrekkers aan de start. T o t voo r het 
einde werd de s trijd  beheerst door Ge
rard Deschacht, doch toen deze p lat v ie l 
gingen de poppen aan het dansen. Tien 
man wisten ziet a f te scheiden, te rw ijl 
nog een flinke  remonte werd verw ezen
lijk t door Deschacht. In  de spurt werd  
er duchtig aan tru ike-trek  gedaan, zo 
dat de aankoinstrechtcrs besloten 
slechts een voorlop ige  uitslag te maken. 
De zaak zal dus later te K o r tr ijk  be
slecht worden.

Z ieh ier dan de voorlop ige  u itslag ;

1. V IC TO R  H UYG H E (Zandvoorde) 
de 112 Km. in 3 uur 5 m in.;

2. Taecke Charles;
3. Tuyttens Fernand;
4. Annys R a f.;
5. Hostens R oger;
6. Van Bossel C yr ie l; 7. Lucie M .;

8. Deketelaere Lucien : 9. G eryl Mauri
ce; 10. Van Dichele V. allen w ie l in 
w ie l; 11. Deschacht Gerard op 80 sec.; 
12. Van Massenhove A lb ert; 13. Vferheye 
Lucien; 14. Taiighe M .; 15. Cattoor 
Eug.: 16. Demeulenaere F .; 17. Missine 
G. 18. Hoevenaeghel M.

JAAK HEBB TE CISTEL

Gistel zag 43 vertrekkers aan de meet 
voor 9 grote  ronden, samen 100 Km. De 
wedstrijd  z e lf  geleek eerder op een af- 
va llin gsrit. Naar het einde toe kwam 
er evenw el leven in de b rouw erij en 
Jaak Hebb ging er met Deblock Louis 
van onder. Deze laatste moest Hebb nog 
laten gaan zodat de B ruggeling a fge 
scheiden toekwam  zonder nog door het 
peleton, waarin de grote k leppers Van 
Bossel en de heroptredende N óye lle  e l
kaar te angstva llig  bewaakten, te z ijn  
verontrust.

De uitslag :

1. JAA K  HEBB (B ru gge ), de 100 Km. 
in 3 uur 5 m inuten;

2. Deblock Louis op 1 min. 30 sec.;
3. Van Bossel C yrie l op 2 min. 20 sec.
4. Missine R oger;
5. N oye lle  André;
6. Salem bier W ilfr ie d ; 7. Vaiidew iele 

A.; 8. Hoevenaghel M arcel; 9. Defour 
R obert; 10. Dem eyer Guido; 11. Van 
Overbeke Joël; 12. Ph ilips  J oze f; 13. 
Vandaele Leon ;. 14. N eirinck  Lucien;
15. G h illib ert M ichel; 16. Poppe R oger;
17. Verheye Lucien; 18. Meersman R o
ger; 19. Vermeersch Gabriël.

DE JONGE MUYLLE W INNAAR

De wakkere inrichters van de Blauwe 
Sluis hebben als belon ing een prachtige 
koers gekregen en... e e n . overwinning 
van de lokale k lepper M uylle Bené. De 
jonge Bredensc belo fte , d ie juist zijn 
17e verjaardag vierde, heeft inderdaad 
een schitterende koérs gereden en op 
onbetw istbare w ijze  z ijn  klas getoond. 
W ie  er nog mocht aan tw ijfe len , zal het 
nu wel met ons eens zijn , dat daar in 
Bredene een jon ge kerel z it die, mits 
oplettendheid en goede verzorging, liet 
zeer, zeer ver kan brengen.

Er waren door de 25 vertrekkers 9 
ronden a f te leggen. In de 3e ronde 
ging M uylle aan de haal en zou niet 
m eer worden teruggezien, al werden 
naderhand ook verschillende pogingen 
ondernomen om liem  terug b ij de lur
ven te vatten. Eerlijkheidshalve moeten 
we echter toegeven dat Van Stechelman, 
d ie met hem demarreerde, het hem zeer 
las tig  zou hebben kunnen maken, doch 
Aim é werd  andermaal door vadertje 
Pech op de kop getik t en moest door 
een lekke band de p ijp  aan Maarten ge
ven. Gezien cr de volgende dagen nog 
te koersen v iel, verkoos A im é niet aan 
te dringen. Zo  lag M uylle alleen voorop 
en zou nog prachtig weerstand bieden 
aan de uiterste pogingen van Deroo, 
D ekeersgieter René, Dhondt en Seynae
ve, d ie echter slechts tot op 30 seconden 
geraakten. V erder vo lgde dan het pek
ton. waarin Casier de eindspurt won. 
Vandew alle W erner staakte de strijd.

De uitslag :

1. M U YLLE  René (B redene) de 72 
Km. in 2 uur 4 m in.;

2. Deroo Boland op 30 seconden
3. Dhondt R oger;
4. Dekeersgieter René;
5. Seynaeve Marcel
6. Casier André op 1 min. 20 see.; 7. 

N eyt Leopold. 8. Van Belle Hubert; 9. 
P y lyser  B obert; 10. Delannoit; 11. 
Cogghe R oland; 12. Dekeersgieter Noël;
13. Janssens Ju lien ; 14. Vanderburgh! 
W a lte r ; 15. Dejonckheere André; 16. 
Devriendt Georges; 17. Idens; 18. Lolle
gier.

DENOLF W IN T  DE FLORAPRIJS
’ è- . -

De inrichters verdienden werkelijk 
beter voor hun inspanningen, want 
slechts zeventien renners hadden hun 
oproep beantwoord. Zeker hadden zij 
a f te rekenen met de mededinging op 
verschillende plaatsen, maar toch 
moeten w ij ver achteruit gaan om nog 
te herinneren, dat slechts 17 renners Ie 
B lankenberge de weg werden opge
stuurd. Deze w edstrijd  werd ondanks de 
geringe deelname op sportief gebied een 
succes, want wanneer w ij overwegen 
dat slechts 2,03 uur werd gedaan over 
d e '75 Km., dan mag aangenomen wor
den dat de deelnemers zich niet onbe
tuigd lieten. Het was tenslotte de 
Bruggeling Gentiel Denolf, die zich de 
sterkste toonde en, na een der anima
tors van de koers te zijn  geweest, met
een met de bloemen ging lopen. De uit
slag :

1. DENOLF Gentiel. dc 75 Km. in 2 
uur 3 m inuten;

2. W illem s;
3. Craeye ;
4. Van C o illle ;
5. b e fru y t;
6. Dhooghe; 7. Kerckaert; 8. Creyf;

9. Decraene; 10. M ou ffae ; 11. Seuttels; 
12. Van Steenlandt; 13. Bogaert; 14. 
Van Thuyiie ; 15. Cardon.

R. STRUBBE TE CISTEL

Er waren 20 vertrekkers.

1. STRUBBE Boger (Eernegem ) de 70 
Km. in 2 uur 15 m inuten;

2. Joseph R oger;
3. Beke R oger:
4. Dertiyck Cyriel ;
5. Boucquez;
6. Dewaele; 7. Van Maele; 8. Sevmae- 

v e ; 9. Coene: 10. Bout; 11.-Vandaele:
12. Bcyens; 18. V iv e y ; 14. Maénaert;
15. Declerck; 16. Staelen Jan.


