
26s MA'ROANIO — Nr 8 Verschijnt elke vrijdag PRIJS : 1 FRANK VRIJDAG, 21 IHEBRUARI 1B58 

YiiiiiBumm 
•̂ O» -̂ x̂ <ix ^ x ^^x 

J 

De '/•.'//iit tBmarapaan» die tondagmorgen op ds Oap Blano Nos vaat 
liep en verging. 

i 
} 



B O L N E S 
SCHEEPSDIESEL 

MOTOREN 
De eenvoudige standaard' 

motor voor de visserij. 

VERDELER voor do Bolgiiehe on Nodorlandsc 
vlltoril 

H. Z W A R T — I J M U I D E N 
Tel. 5459 — 5110 

CLAS on ZOON 
Spfol&lltnlt In : Wl'to Unbol-
Ji\iiw, Vlooivlcufdi , Tnrbot 

on Hiilbot 

Tal. ! MufuiIJn '"'»" 
Tol. i Hult 8731 

IJMUIDEN • HOLLAND 
(UOV) 

N. V. v.h. C. 
KATWIJK 

DEN DULK 
AAN ZEf 

Rederij Haringhandol 
Kool 

Tol. nr 
Na f u. 

^uis 
2036 
: 2670 

C100) 

Haringgroothandel 

CORNELIS VROLIJKS 

VISSERIJ My n.v. 
IJMUIDEN 

Tol. 4300 • 0818 - 081U 
(HoUwd) 

(98) 

'*'*'''*******'***<*<*' <.«><.<M»<-, 

AUGUSTA 
Café on Roitaurant 

t.o. Station 

IJ M U I D E N 

Tol. 42)7 
^ 

«Hulp in Nood» 
VERZEKERT 

aan xeer goede voorwaarden do 
V I S S E R S V A A R T U I G E N 

voor 
Schade aan Oorden — Eigen Schade 
aan romp on motor -«• Brandschade 
— Opsleping — Totaal verlies en 

voor Bouwrlsfeo. 
'M 

I . I : I : . I U ' ) 

REDERS on VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale lasten en boekhouding 
wondt U in volle vertrouwen tot do Beroepivereniflng 

hanö m hanö 
H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE. Tol. 716.89 

8 REDERS en VISSERS, 

| Voor Uw 

$ Sociale lasten en boekhouding 
t 
k wendt U in vollo vertrouwen tot do Beroepsvereniging 

a I Mand in H a n d 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEEBRUCCE 

\ Tol. 541.17 
S Na do uren : Jes. Do Rooae - tel. 517.40 

KLEINE AANKONDIGINGEN 

TE KOOP 

MOTOBVISaEIlMVAARTinO. 
Gebouwd In bout 1B I M k y o o n l n i 
van een motor AWA PK t!9(H)0 
ven 1848, Bruto ton 80, KoopprIJa t 
800.000 F. Oeiohstte wtuurdo i 
800.000 F. 

TIO KOOP t Mieren VIMHIHUH-
VAAHTMO van 100 DT, gebouwd 
In 1881 en vooralen ven een motur 
Deute v u 940 PK van 1B8T, V e * 
Mkerde w u r d e 9400.000 F, Koit-
prlji 1.700.000 F. R0U0V 

MOTOUVISSHiUSVAAUTUlO hl 
hout /.oor goed onderhouden ven 
1080. Motor Deuta 180 PK ven 
1080. Or, Ton 70. PrUi 000,000 F, 
Voriekerd voor 1,800.000 F. 

"• v< — 

MOTORVISHER8VAABTVIO In 
h'oiit, 88 Br, Ton ven 1048 en Mo-
lor Induitrle ven 80 PK van 1848, 
Pr Ui (rafi.ooo F, Veraeherd voor 
t .0(10,000 F, 

TB KOOP 1 VIHMER8VAABTUIO 
0,8 volledig varoHNifurood, garnaal-
en vtikorren. Allee beite «tlaat. 
Voordelige voorwiuirdun, Z, w, 76, 
Voorhavenlnnn of bur. blad, 

(i:i04V 

MOTOB V1 HHinuSVAAUTUin. 
Oobouwd In 1848, vooralen vim oas 
motor Deuta P K van 1007. Bruto 
ton i 88, Xoopprlji i L900,000 F, 
Qeiohatte wunrdo I L600.000 F. 

Buitenboord motor van een yuoht 
In ultitekendo itant • 10 pk. Zlcb 
tvindin i bureel blad, 8140V 

MOTOBVIHHlCIlHVAAitTVlO vim 
1088. 88 Ton, Deutiohe Werke UO 
PK, Nieuwe ohemliei . Stalen 
•tormkep uu italen ituurhut, Fr i 
480 000, Goede betaltngivoorwaar* 
den. Inllahtlngon t Hand In llimd, 
Zeebrngge. iwativ 

TK KOOI' i Houten VIHNEBM-
VAARTUIG gebouwd In 1087 op 
de werf H, Oeweert te Ooitende 
Motor Deuta 80 pk, PrUi 80.000 F, 
Adrei bureel blad nr 0909 V. 

MOTOBVIHHBR8VAARTDXO In 
IJxer, Br, Ton 18 van 1080 vooralen 
van een motor Deuta en 100 PK 
van 1080. PrIJi 1.000.000 F, Verae-
kerde waarde i 8.000.000 F. 

TB KOOP i 9 «CartUi Mirlno Mo. 
torin, Tyno SB SSP - <t Tikt 800 PK 
180 rpm. t Cyllndin. Bouwjaar ItSS. 
Do •on voorzien van Koppeling Drt-
vo XII-VU B type. de indcr met 
DBMAO. Adres Baroel Blid. 

- * -
TB KOOP MOTOB DBUTZ van 
180 pk met nieuwe ohemlien, pla-
toni en nieuwe nokkonut in raier-
ve en keerkoppeling, In ieer guodo 
stunt. ï'i'IJs 180.000 F, Zloh wenden 
l'l imtemtraat 81. OoMtAnde. 

U370V 
* 

TIG KOOP i eon KV8TVI88ERH-
VAABTDIG van 88 BT, gebouwd 
In 1048i vooralen van oon dduatr le 
motor van 80 P K van 1848. Het 
vaartuig hooft een lengte van 14 
meter en een broodte ven ''.<"• m. 
Met vollodlge faiventarli. B e t l i 
veraekerd voor 800.000 F en te 
koop voor 890.000 F, Alle verdere 
Inllohtlngen bureel blad nr 8B18V. 

Voor allo Inllohllngon : i lon 
wenden bureel blad. 

TE KOOP 

Ben kuitvliierNviuirtulg van 18,88 
BT gebouwd In 1888, voonlon van 
•en motor Dauti 70 i'K van. 1646 
mot volledige Invsntarli, 

Hot li voriekerd voor 868.000 F on 
to koop voor 800.000 F. Goede Iio-
tellngivoorwaarden. Allo verdere 
Inllahtlngon bureel bied nr 670av. 

TE KOOP t houten kuitvli* 
Homvaartulg I D A U B , ge
bouwd 1648, motor SKODA 40 
iMi, Trettll Hoey, lengte 18 m 

TB KOOP i houten vaartuig 
VVONNIO, voor kui tv l i ieru 
en ultitappen op wo, gebouwd 
1688. ultetekende itant, Motor 
DIBSEIr DBVTZ 88 P S . 
Lengte 19 m, /,, w, 19 lopor-
Htritat, BlimkMilHvrge, 

OTSIV 
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Het 

VISSERUSLAU 
HEDACTIE UN UBHKBB i 
St JortHRlroAti 18, Ooitendci 
Tel. 7!tO.S;i — P.Cn, 41.80.87 

Vorant. Dnik •UltfMfMtar 
SIHKIIIII,. IIOLLINNB 

Vlndlntlvi'Iuun, 2S. 'Ooiit«ndc 

AIIONNI'IMKN T ; 1 J A A R 
m N N I ; M . , \ N i » goo V. 
/i>>i maMidwi I 100 F. 
I>i li" iiiiniiidcii | SO F. 

BUITENLAND, 1 Jur : 8S0 F. 
N.MII-Iiiimi l Jr i IS Old «f 800 Fr. 
Balglsoh Kongo, 1 Jear i 800 Fr. 

W a t is van groter Ixuang I 

De Molor of de Vis? 
Dni. It mliiohlon eon vrug dio 
icdciM On vlMHcrs i t c h uli'l <IIK-
w l j l i (of niiitiiciiicii n o o i t ? ) 
MICIICII. En toch ii BO von ovor-
woicond licijinjr. Qp (le/.c vrftOjt 
mil do hoor »• SN IOI. oon uor 
BcMiiiniiKi sntwoord op do Ho 
vliiorijbijoonkointt dlo voor 
oon ii"a e wokon to Borgon (N. 
H.) gohoudon word. 
Wo IIKMICII (in/c loiori do xoor 
wotonowttordiifc Inhoud von do> 
•o plttigo voordracht nlot to 
niogon onthoudon on govon don 
ook oon ovonicht ovor hot bo* 
tOOg Villi do ll . Si i e I. 

Volgoni da h. Snel moet de motor 
bljfcondar gbad vorsorgd worden -
vaal maar en oatar dou tot nu toe 
gedaan word — hl.l li hei nlol al
leen woord, moor hlj 1| van prl-
iiuili- belang voor de goode gang von 
laken hij do vliiioi'lj. Dot habben de 
moeite roden en vliaora mtiiiehien 
ui lot hun sohflde en lohonde moe
ten ondervinden. 

De voerman die eartljdi met kar 
on imiml reed trok, wonneer hel 
koud waii /.IJii olaen Jai uit om 
iljn paiiiii ie betehermeni van de 
geiondheld vim iljn pnnnl hing 
• ijii verdlemte af. 

Voor vele vimen li de molor oen 
ituk IJier, dat veel plaoti Inneemt, 
waar ollo mee gemoeid li, dnt 
kracht oplevert en wnarult men 
lomi nog wat moor kracht kan bij-
hnlan all or argem aan gepeuterd 
wordl. wnl de viiieri ochtor verge-
ten li, ilni iliuir meer geld uit ta 
geven voor hot onderhoud van do 
motor, er veel geld kun geipaard 
woRlan. Dat klinkt mliiohlon eigen
aardig, maar toch li het io. 

In (Ie koopvaardij ii de motor'oen 
troetelkind, maar het gtmi niet al
tijd gamaukelijk teiufdertijd da 
motor te vanorgen on ta viiion, 
lengcvolgo hiervan kun de verior-
glng van de motor aan boord van 
viiiorivaartulgen veel beter zijn, 

Bn waar hat niet. of moeilijk 
gaat, gedurvndo do vissörlj aan de 

motor bljionder aandacht te ichen-
ken. moet inou hot doen OIM lid 
schlii binnen li. In dit verluind ver 
golijltl hij het onderhoud van ooo 
vliegtuigiiiotor met die vnn een vit» 
lorivanrtuig. Wanneer een vliegtuig 
In de lucht ii kan ook niet gewerkt 
worden aan do motor, do motor li 
het voorniiomito sluit van hot vlieg
tuig, on er wordt angitvalllg ge
waakt over de goede gang van dit 
hart, allei wat gebeurt wofdt tot in 
de kh ' l i i s l c h i j / m u i l rhi ' i lcn In c m 
molorjournaal gemeld. 

Wie een auto heeft, woot hoe hij 
zijn motor moet onderhouden en 
veriorgen: er wordt regelmatig ge-
imeerd, vernieuwd, gekiilit, enz... 

Kiiivci op de viiierivBirtulgen ver
goot men dat alles en nochtam il 
de prlji van de motor van een vin 
Nei'Nviiartuig lekor niet te onder-
Mclinllen en verdienen de koitelljko 
sliiUUen aan boord van ome icne-
pen zeker heel wal meer aandacht, 
onderhoud en vooral ervaren on ge-
ichooldo motoriitan. Mon m ix ovon-
oem nooit meer alien van een mo
tor dan wat men er normaal ion 
kunnen uit trekken. 

Men jpeelt gaarne mot sohi'oovon, 
beprooit eeni <lli of dat modoli 
gaat hot nlot, dan wordt weer eeni 
wat anden gebruikt. Men vorffédl 
al te llciii dat hij een bopaald ichlp 
een bepaalde ichroef (on geen an
dere) hoort. Mot een andere ichroef 
vaart men minehlen inoller, maar 
men vermoordt er de motor mee. 
Zolang men de motor laat doen wut 
hij kan, Üljft hij oen hardworkondo 
ilaaf. vergt man het onmogelijke 
van ilc motor, door onder meer een 
varkoerde aohroef te gebruiken, dan 
itaat men verwondercl dat de motor 
niet meer moe Kunt Men veronder-
itell dat hij niet deugt of dat. do 
mneeroile iloolil U on men blijft 
loeken, taiten all oen blinde. 

De ware reden hiervan ti dat men 
er niet oom aan denkt wat er alle
maal In dlo motor moot gohouroh i 
iic molor li veel moor dan oen 
klomp IJler. 

Wie oen motor koopt, wie er oen 
bootje ervaring over hoeft, weet dat 
er — /onis in een auto (flieale en 
werkelijke p.k.} • In een motor 
voel varianten zijn van hot begrip 
P.K. Door lijn de eerlijke P.K.: «lic 
welke do motor levert all hij goed 
veriorgd wordt on ondorhouaon en 
waarmede de motor het langit blijft 
meegaan. Maar er zijn ook de t'.K. 
die aangeboden worden door de ver
koper: wal men er allemaal kan 
mee nllhilen, maar wnurhij men 
niet moet rekenen op lange leveni-
duur en ei' zijn dan nog de vliiert 
P.K,: waar niemand uil wijs ge
raakt, maar die overeen komen met 
morien en verprutien. 

Dat er hierdoor nlot nauwkeurig 
geweten wordt, wet met de molor 
kan gedaan wórden en MOKT ge
daan worden. Is de selinld van de 
reders /eII' die een goedkope motor 
willen hebben en die er*meer willon 
uilhalen dan wnt er In itoekl. Die 
hierdoor hun molor naar de vann-
tjoi heipen en meteen hun ichip en 
linn rederij. Vooral boginncn do 
kniten mei een verprulite motor 
iterk op te lopen en het |i toch 
datgene niet wat Ihnm moet gebeu
ren, nu het ui iu ileeht gaat on 
men op alle mogelijke jioslen moet 
he t ; innen spi i ren ! 

Ren molor kan men vergelijken 
met oen itoof. Iedereen goal er mo
de akkoord dat men om de ka
chel goed te doen brnnden - - re-
gelmalig do aibak moet ledigen en 
de luichcl uithalen. Dat gaat op de-
iclfdo manier bij oen motor, maar 
men vergeet regelmatig de molor 
kachel te kuiien en de vuiligheid te. 
verwijderen. 

Ook voor stiiniiimaehlnes vindt 
men hot normaal dat regelmatig 
ullgehaald wonll, hier gobeurdo de 
verbranding op eon andore plaati 
dan In oon motor. HIJ de motor ge
beurt de vorhranding Inwendig, 
maar vergeet men do ichoonmaak. 
Men wil /.ell's nll een motor van 
800 P.K. hei itiibbel aantal pannlo-
itorkto halen, men beproeft allerlei 
schroeven die noch aan do niiiloi', 
nooh aan het ichip zijn aangepail 

en men sakkert op de motor all ten
gevolge van 'dit alles,' ileze weigert 
mee ie werken aan (lingen waarbij 
hij niet moor In staat Is. Ken mo
tor dient vorder ook niet om on-
helast te laten draaien, dat vergeet 
men in de viiierlj al Ie lichi. 

uljkomitlg noemde spreker omce-
le belangrijke delen op van do mo
tor die vooral aandacht vragen en 
hierbij noemde hij op de eerste 
plaats do bovenste luigerveer, die 
het moest belingrijko deel van de 
motor is en evenals de gehele mo
tor, bljionder proper moet onder
houden worden. 

Kou ander belangrijk onderhoud 
Is het veriorgen van de tempera
tuur van do motor: deie moet over
al deielfdo zijn, het koelwater moet 
op net vereiste temperntiiurpeil ge
houden en behouden blijven. 

Op de koopvaardij ion men ilch 
eeriier In een badkamer dan in een 
motorkamer denken. Men woot daai' 
dat oon slecht onderhoud van de 
motor geweldig hoge kosten kan 
veroorzaken en dat kan men ilch 
niet veroorloven In de koopvaardij. 

DItielfds principe is eveneens gel
dig In de visserij, maar hier kijkt 
men er niet naar on naar spre
ker verzekerdo — souden Ml p.c. van 
liet hard werk en iwoegen en. van 
de hoge onderhoudskosten hel ge
volg iljn van sleeht onderhond en 
vorprutson' van de motor. 

(iaat het goed in de visserij, don 
hooft men tfeen tijd voor ondeiv 
houd, gaat bet sleeht, dan heeft 
men er geen gold voor en in wordt 
er niets gedaan on donkt men -
verkeerd • dat oen motor stukkon 
van mensen aan onderhoud on her 
s Ic l l i i iK Ko'.l 

Robbon wo-ongoltjk jtelmd dooo 
boiehonwtngon over to nomon T 
Eo london In Mto mooton uit. 
liiinKon In olko motorkamor on 
stuurhut on door rodora, schip-
iie i'M on motortston van buiten 
tfrlecrd 1 
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Krief van 
Stierman Lèèẑ » 

Het Monigommerydok en de 
moeilijkheden van de Kustvisserij 

—Beate Mmxrhcn, 

'k Hebben Julder verleden woeko 
verteld dat mijn achoontnoeder 
hior geweest is OT) bezoek. Op 't 
oenverwachta omd.in'k heur brief 
niet gevoenden hadden, tnaar alge-
lifik teegen mijn gedacht Dat was 
op een zundagnuchtend. Euphrasle 
had juuste een keun klaar ge
maakt en je weet het moaschlcn, of 
je weet hst niet, maar 'k zijn daar 
zot van. 'k Zoen keun eeten toet-
dan'k zelve op mijn handen en voe
ten begunnen te loopen. Je weet 
wel: met een anjoon en een halve 
bottel wijn en acboone gebruu 
neerd In de butter en met een low-
rlerbladje. Dat kan niet andera dan 
goed zijn. Geheel jen huua riekt 
naar keun 'a noena eet Je je goeate 
en 'a naavens kan je nog peuaelan 
aan de kop. 't Is voor van weg te 
dnuijcn. Maar wat dan'k't liefste 
van aal eeten, dat la de leaver 
Maar de keuna dat Euphraalc 
klaar maakt, dat zljnder aal zoen-
der leever. 'Je Zeggen: Je moot een 
keer veranderen van beenhouwer, 
maar dat la aal (joon avanse. 

Nu, Euphrasle stoond dien zon-
dagnuobtend In heur kaaaerolle te 

'draaj«n dat de doom deur de veri-
atera vloog en almeteenkeer de 
deure vloog oopen en wlen otoend 
er daar? Je hebt het geraaden : 
mijn lieve schoonmoeder, 'k Waa-
ren kontent dan'k me niet seblet-
aeat gesebooren hadden van oasen 
'k opatoenden, zoo dan'k heur nog 
een keer goed en Ikstra kosten 
nleuwjaarwenschen met mijn baard 
van drie daagen. Ze gleng voor een 
geheole weeke bluuven zei as en ze 
reklamserden dan'k heur brief nog 
niet geleezen hadden, gellk of dat 
je dadde maar azoo kant uuthaa-
len uut aal die pakken korrespon-
denache van de 1 luULe weeken, 
zelfs os't van Je schoonmoeder ia, 
kan je 't niet verkennen. Dat was 
nog 't ergste niet, maar 't was dat 
keun. Want mijn achoonmoeder 
k MI eeten voor tlene, blezoendera 
oa t voor nlettent la. 

't Waaler liep uut mijn moeud 
voor dat keun, maar oasen'k peins
den op d'.en eeter meer, 'k kreegen 
zeer nan mijn herte, blezoendera 
dat zo zij aal de beste en de schoen-
ste beetles In heur talloore krijgt 
en dan'k Ik mosten kontent zijn 
met 't go'uie datter oovrrblu tft Sn 
zeggen damme maar ééu keuntje 
hadden klaar gemaakt, niet geree-
kend op dat bezoek eeh. 

Voor damme aan tuai'cl goengsn, 
apelde Euphrasle nog een keer 
goed mijn lease, dan'k nioesten be
leefd zijn en toogen dan'k manie
ren haddan, dan'k niet ollesten 
moesten pakken voor mijn en nlet
tent voor i'i'n under laatan en 
dan'k oster nog eentwaddo oover-
schoot mot voolo manieren uaoea-
ton vraagen oster nog eentwlen 
e Mitwadde moeste hebbon. 'k Ba-
loofden aal wat dat ze wilde en 
dan'k glengen mijn besten doen. 
Had ze maar gewesten wat dan'k 
Rorrangeerd hadden, met de rosten 
dis beneen weuat Ma voor oen prlj-
zotja: twee pelels. 't Was.'t woord 
ook. 

Me zaaten aan taafel en me had
den gedaan met de soepe, Éuphra-
sle brocht het keun binnen en me 

achoonmoeder zal, gellk of dat ze 
't nog niet gerooken had : aa, J'ot 
glender keun vandaage. 'k Zeggen: 
Jaa'm, me moeten aantleden een 
keer zorgen voor eentwadde goed
koops, t la andera alechte tijd zei 
je: geen haarleng en geen prijs 
voor de vlach. 

En op dat moment 't wai 
Juuate gepast en je had zeeker ge-
luueterd aan de deure — de rosten 
klopt, 'k Doen oopen en 'k zeggen: 
«wel, wat later dat ja mijn mooi 
ko nmen atooren, mo zijn aan 't 
eeten, Je /.lot het wel. Jamaar, zei 
de roaten, 'k zijn op zoek achter 
mijn katte, 't Ia ol gellk van glatei 
aavend dat ze niet meer binnengc 
kommen is en 't la cel Ik teener 
heur gewente, ze hebt dat nog 
noola gedaan, 'k Zeggen: dat gaat 
wel do tied van 't jaar zijn, 't la do 
poerlejoode van de katrol1>eJacht. 
Jammaar, zegt de Roaten, mijn 
katte hebt eeduukaache, ze doet zie 
daar aal niet aan mee. 'k Zeggen: 
vriend, ja zljt gemist. En de rosten 
was 't top. 

't Waa gelukt z<alje, 'ie moeiten 
aan niemand meer vraagen dat ze 
verxeekeraten nlettent meer glon. 
gen moeten hebben, 't Waa aal 
voor mijn. 't Was wel een boet,-e 
voele, maar 't smaakte toch zoo 
lekker. Euphrasle keek met 1;'olij
ke oogen naar mijn, 't was Ik dl o 
dat keuntje meegebracht hadden 
voor zeeker to zijn datter een lee
ver In zat. En mijn schoonmoeder 
zei dat ze oenpasselljk was. 

Dat zijn azoo van dia truukjea 
dat je kunt gebruuken oster oen-
verwachte bezoek komt. 't Valt wel 
niet ossan goed mee, maar 't kar 
goed van pasae kommen ook en 't 
's olsan 't rcnachleron weerd Zor 
hadden'k een keer, In de tied dan'k 
mijn schip u ii 't bouwen waaron, 
de lecvprans er van de moteurs 
meegenoonen naar huus voor 't' 
eeten, kwestie van de moteur een 
beetje goedkooper te krijgen. En
fin, 't was or 't oenverwachta en 
Euphrasia zsi nog: gij gloejonden 
eezel, je weet datter van de noone 
niet veele 't eeten Is en je brlengt 
nog eentwlèn mee 'k Zeggen: 
kan'k 't holpon, maar me rr.ooten 
algellek uus plan trekken. Me kun
nen toch 'niet zeggen teegen die 
vent datter nlettent Is, 't zoe pas
sen datten zijn moteur met den 
helft opslaat. 

'k Kreegen almeteenkeer een 
goe gedacht 'k Zeggen: luustert, 
'k gaan zeggen damme toontjes 
eeten met rosblef. Je weet dat me 
dadde niet In huu.s nebben, zegt ze. 
'k Zeggen: 'k weetent, maar je 
moet maar gebaaren dat 't azoo is. 
Je gaat 't wol zmn dat 't gebttarlen-
ge Is oster nlettent op taafel itori.' 
'k Zeggen; Je kant gij je plan niet 
trekken, me gaan wljnder an taa
fel zitten en blnstdewljle eer, drup
pel drlohïcen voor apperletlef. Je zit 
gij in de keuken te rammelen met 
Je potten en je pannen en alsmet-
eenkeer je laat oen plaa vallen die 
veele geruohte maakt en Je roept 
Wol, gotteneere toch, tnlln schoone 
boontjes en mijn rosbletjes, 't ligt 
allemaal o In d« groend en mot stik
ken glas en porsellng, 't Is niet 
meer eetbaar, Ewel, 'k zoen dur
ven zweeren dat die mensch dadde 
gaat verstaan os je gaat zeggen; 

Reder U VVillaerl en zijn schipper 
Acken, werden vsrvolgd om, op 
vrijdttg voor Pasen geweigerd te 
hebben het gedeelte van het Mont-
gommoi'ydok, voorbehouden voor de 
yachten te verlaten omdat In het 
underc gedeelte geen plaats was. 

Er werden nogal «hartelijke» 
woorden gewisseld met de zeevaart
politie zodat er ook sprake was van 
«sinniul» In het proces. 

Reder L. Willaert kreeg voor die 
smaad 8 dagen gevang voorwaarde
lijk en 60 tr. voorwaardelijk om 
geweigerd te hebben aan de bevelen 
vnn de waterschmii lc gehoorzamen. 

Op do betichting : de wetten en 
verordeningen van de zeevaartpoli
tie overtreden te liHilicn, werd niet 
Ingegaan en werd hij vrijgesproken 
voor dit feit. 

De voorzitter van de Rechtbank 
was evenwel van mening toegedaan, 
dat zo het verboden wordt een be
paalde ligplaats te gebruiken in de 
naven, do administratieve overheid 
voor behoorlijke aanlegplaatsen 
moet zorgen. 

Nota dor Red. : We kunnen moei
lijk zeggen dat de Hogere Overheid 
dit -Joet 1 

EEN EIGENAAIRDIGHEID OVER KREEFT 
Een lezer stelt volgende vraag met verzoek om antwoord, 

nBon kroefi looft en groeit in het svowntor. Bij een bestelling 
> wordt hot dier uit het water genomen en vermonHen ttonder water, 
> blijft in de visvHnkil nog Uggen in het v/itstalraam en sterft pas 
» na 7 of 8 dagen. Hoe is het mogelijk dat dit dier leeft in het water 
» en toóh Bonder water leven kan f* 

Welk lezer kan hierop een antwoord geven ? 

Charles Pauwels verlaat de Ibis 
Woensdag 12 februari werd In de 

Iblssbhool een Intiem feestje ge
vierd, als men het afscheid van 
een trouw modewerker als dusda. 
nlg mag noemen. Het Beheer van 
het Koninklijk Werk, bestaande 
uit de HH. Courtens, Pluymera en 
Vi'n Molle en havenkapiteln Becu, 
schonk de erewljn voor Charles 
Puu ivels die, na een welvolbrachte 
en gevulde loopbaan, op rust gaat, 

De Heer Courtens bracht hulde 
aan de feestgast, dankte hem voor 
\v".l. hij gedaan heeft voor de 
school en hoopte dat hij nog lang 

en in goede gezondheid van djn 
rust zou genieten. 

Een leerling van de school las 
tenslotte een afscheidsbrief voor 
waarin de meester bedankt werd 
voor alles wat hij hen geleerd 
heeft, 

(Vervolg v:tn vorige kolom) 

me hebben niet anders neer voor 
't eeten dan patatten en boel ie uut 
de soepe. 

't '.'a In orde, zei Euphrasle, 'M 
gaan 't arrangeeren. Dus, Ik me 
die motourmarchang aan taafel. 
ris drlenken een druppel, me 

drlenken nog een druppel en 
Euphrasle Is In de keuken aan 't 
geruohte maaken met heur potten 
en pannen. 

Aalmoteenkeer, een geruchte van 
alle duuvels In de keuken en 
Euphrasia die begint te kriepen en 
te kermen, 'k Roepen : Euphrasle 
wat is 't, je hebt zeeker de boontjes 
en de rosblef laaten vallen ? 

Neen 't Stierman, zei ze, spietieg 
genoeg Is 't dadde niet, maar 't 
zijn de patatten en de boelle die 
teegen dek liggen en die niet meer 
't eeten zijn. 

Enfin, om kort te gaan, beste 
menschon, dat zijn lessen In eeduu
kaache dat je niet viendt in de boe
ken of l n de scholen. Maar je moet 
kunnen je plan trekken In 't loc-
ven of jo komt er nools ofte noois ; 
jamais. 

Elk z' eentje en tot de volgende 
relze. 

'Stierman TAöao. 

WIE WIL NAAR 
CHILI 7 

Men vraagt om te werken voor 
Belgisch-Duitse Visserijfirma in 
Chili, twee vissersvaartuigen van 
25 tot 30 meter met goede moto
ren van 240 tot 300 PK en diep-
machineradio om dagvlsserlj te be
drijven In San Antonio. Schrijven 
om Inlichtingen aan Pesoa Zolu 
Ltda, Casllla 448, Correo 2, San An. 
tonlo. Chili. 

0669V 
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L 
ZITOAO te Zeebrugge van dt 
heer Vanden'jergh« : elke 
donderdag van 16,80 tot 17.80 

<!?r Bplqlsclw arft^ ZwDltswIj 

B I C I L I J K S B U L L E T I N 

.' 
Het is altijd goed om te 
lachen, en als een kriebe
lend strootje er de oorzaak 
van kan zijn, Is het een 
voorwerp dat tot het geluk 
der mensen bijdraagt. 

L 
(John Dryden 1081 

Belangrijke beslissingen in de 
Vissershavenkommissie 

Donderdasnamlddas kwam de 
vlHHt'rshjivrnKoiniuiHHU' te Oost
ende bijeen onder voorzltter-
Kcliap van schepen Quaahebeof 
om enkele zeer belangrijke pun
ten te bespreken. 

Waren verder aanwezig : De beren 
A. Blonde ; Verbanck ; Marcel l,iun-
bregt ; C. Menu ; V. Seghers ; Pr. 
Vandonberghc ; Alex Vloren ; V. 
Jansscus ; Krans Cloct ; Alb. Cre-
klllle cii scheepsbouwer Panesl. Ver
der dlrekteur Dumon en Sanders, 
sekretaris. 

1) De statuten van de vissersha
venkommissie werden goedge
keurd en aangenomen. Ze dienen 
thans nog bekrachtigd door 
Bohepenkollege en gemeentebe
stuur. 
Voor de produktle zijn thans 
vijf vertegenwoordigers voor
zien, waarvan drie aangesteld 
door het Verbond der Belgische 
Zeevisserij. 

2) De IJle haring zal voortaan niet 
meer op staal verkocht worden, 
doch In bennen, zoals do volle 
haring. Dit zal talrijke moeilijk
heden en betwistingen Inzake 
kwaliteit vermijden, Deze kwes
tie werd voor een paar weken 
uitvoerig in ons blad uiteenge
zet. 

S) Tussen handelaars, reders en 
vlsafslngers zullen schikkingen 
getroffen worden om de verkoop 
in de vismijn te bespoedigen, 

4) Ben petitie ingediend door de 
soheepshepstellers teneinde een 
vaste kraan te bekomen aan de 
rederijkaal (Hendrik Baelskade) 
wordt overgemaakt aan* het 
sohcponkollege. 

Dit zijn de voornaamste punten 
welke op deze vergadering bespro
ken worden. Zaterdagmorgen kwa
men dan de vertegenwoordigers van 
handel, produktle en vlsafslag bij
een om enkele kwesties onderling 
te bespreken. Ook hier werden be-
iangrljlte wijzigingen voorgesteld. 

I. Wanneer de verkoop te lang 
duurt, zoals dikwijls het geval 
is, is dit ton nadele van reders 
en van handelaars. Daarom wer
den - - ten titel van proef en 
tof einde juni Iiisfi — volgende 
schikkingen getroffen die, met 
Ingang van maandag 34 fenruart 
zullen in voege treden : 

a. de verkoop begint op bet 
gewone uur : '/..'lil uur. 

b. er zal steeds op twee plaat
sen tegelijk verkooot worden, 

c. de verkoop begint tezelfder
tijd voor IJsIandse en voor 
Noordzeevls, waarbij dan voor 
elke vangst eerst de grote vis 
en dan de kleine vis zal ver-
kucht worden (dus niet meer 
tezelfdertijd), zolang op twee 
plaatsen verkocht wordt, 

d. Is een van de twee verkopen 
afgelopen (IJsland of Noordzee; 
dan wordt vorder verkocht op 
do gewone manier, 't Is te zeg
gen : grote vis en kleine vis 
sa men per vangst. 

c, de proef loopt tot einde 
Juni mochten er zich vroeger 
inoollljkheden voordoen, of wij
zigingen zich opdringen, kunnen 
de vertegenwoordigers steeds 
bijeen komen om deze te onder
zoeken en aan te passen. 

Inznke verkoop van ijle haring 
per ben, zal deze aangelegenheid 
tussen de belanghebbenden op
nieuw besproken worden voor 

OPGELET VOOB UW MOTOB 

Ijle harlngsetzoe 
einde is. 

!l, Ken voorstel z'i 
maakt worden 
u:en van verkoo 

n p'rf Ui se li ten 

I verder opge-
botre 
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dagen van de week ; 
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TE GERINGE 
EN TE STERKE KOELING 
ZIJN BEIDE VERKEERD 

Het is algemeen bekend, dut over
verhitting vun een motor door te 

ONDANK IS 
'S WERELDS LOON 
De Z.321 «Maryln» van reder M. 

Pierlot, werd vorige zaterdag te 
Zeebruge binnengesleept wegene 
defect door Z.614 «Zeemeermin» 
van Wwc Vandlerendonck en kin
deren. 

Pas binnengekomen werd de 
bemanning van de Z.321 door haar 
reder afgemonsterd en weggezon-
d( n. Ze bestond grotendeels uil 
Ooatendennars en het moet in de 
bedoeling van reder Pierlot liggen 
voortaan op Zeebrugge te voren, 
vermits hij een volledige beman, 
ntng asnmonaterde bestaande uit 
Zeebruggens^rj en welke tot vo
rige ziterdag anngemonslerd wa
ren op de Z.614 «Zeemermin». 

Hat gevolg is dat de Z.614 zon
der bemanning Ugt en niet meer 
kan varen. Bewijs dan eens een 
Jienst op zee I 

geringe koeling een gevaar voor de 
smering kun opleveren, terwijl or 
ook andere moeilijkheden zoals pin
gelen, detoneren, nadleselen enz, uit 
vooi I kunnen komen. HeI is dun ook 
vanzelfsprekend altijd /aak ervoor 
te zorgen, dat do motor ook onder 
zware belastingen nimmer te beet 
zal kunnen worden. 

Hier slaat, tegenover, dal het wer
ken met te lage motortemperatu-
ren, ook al zou men dit mlBSchien 
niet onmiddellijk inzien, In feite 
minstens zo gevaarlijk en nadelig 
Is. Wordt nan dit punt niet vol
doende aandacht besteed,, dan Ie dl 
zulks tot de zo beruchte heimelijk 
intredende corrosieve motorslljtage, 
een minder gunstig verloop der ver
brandingen, inwendige mntorvervui-
ling eu moeilijkheden met de smo-
rlug. terwijl ook het brandstofver
bruik te hoog zal zijn, omdat men-
door Ie niyaal te koelen te veel 
kostbare calorieën zonder meer aan 
do buitenlucht cadeau doet. 

REDERS, LEEST 

UW VAKBLAD ! 

GARNAALAANVOER - januari 1957-1958 

(1) Vangsten (2) Aanvoer — (8) Opbrengst — (4) Minimum prijs — 
(6) Maximum prijs — (6) Gemiddelde prijs — (7) Gemiddeld kg -
(8) Gemiddelde opbrengst. 

JANUARI 1067 

Oostende 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
TOTAAL 

JANUARI 1988 

Oostende 
Zeebrugge 
Nlouwpnorl. 

TOTAAL 

(1) 
184 
808 

87 

629 

69 
25 
46 

189 

(2) 
6.660 

36.892 
3.992 

46.641 

2.800 
2.980 
1,722 

6.962 

(3) 
843.404 

2.209.679 
216.060 

2.769.138 

140.481 
180.778 
100.087 
421.841 

(4) 

42,— 
48,— 
89.— 

89,— 

46,— 
61 — 
60,— 

48>— 

(6) 
76,— 
7 7 , -
76, -

77 — 

78,— 
72,— 
68,— 

78,— 

(6) 
60,67 
61,66 
64,12 

60,80 

61.07 
61,69 
68,12 

80,80 ' 

(7) 
42 

116 
16 

86 

38 
117 
38 

60 

(8) 
2.662 
7.174 
2.483 

6.234 

2.036 
7.280 
2.224 

8.081 

Waar in 1967 de aanvoer van garnaal reeds een catastrophe betekende, 
mag gezegd worden dat de ooruto maand van het Jaar 1968 praktisch 
nul mag genoemd worden en garnaal Inderdaad een luxe-artikel wordt. 
Met dit alles verkeert de kustvisserij in een zeer triestige toestand en 
er Is niet te voorzien of daaraan met de lente verbetering zal komen. 
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D* Z.446 "Smarapaan" op Franse rotsen 

vastgelopen en achteraf 

te pletter geslagen 

BAAND AAN BOORD ¥AN DE 0.345 

Het Zeebrugs vlaaeravaartuig de 
Z.446 Smarapaan, toebehorende 
aan reder Petrus Lntruive van Zee. 
brugge en Ooderls August van 
Ooitende, lg zondagmorgen rond 6 
uur geitrand ter hoogte van Kaap 
Blanc Nez, juist voorbij Kalei, Het 
was schipper-reder August Ooderlg 
zelf, die de noodlottige reis mee
maakte en van een Kanaalrels 
naar huls kwam om maandag Jl, to 
markten met eon mooie vangst 
aan boord. 

Te 4 uur 's morgens was men het 
Uchtschlp «Varne» geptissaeycl. 

Schipper Ooderls, vermoeid zijn
de, had de wacht toevertrouwd aan 
matroog Maeg Marcel, om wat te 
gaan ultruaten, terwijl de echo
sounder was opgezet. 

Naar de bladen melden, zou er 
een dikke mist geheerst hebben, 
wat onjuist gebleken is, daar er 
ongeveer drie mijl zicht bleek te 
ztjn. 

Matroos Maes Marcel zou vol
gens de schipper full-speed gelopen 
hebben, niet gekeken nebben naar 
zijn dlaptemeter, niettegenstaande 
de onderrichtingen van ztjn schip
per en zou na eerst gezien te heb
ben dat er bijna geen water meer 
was, cljn schipper niet verwittigd 
hebben, met het gevolg dat het 
vaartuig full-spood vastliep. 

N AMI (ALAIH 
OVEROEBBAOHT 

Schipper Ooderls, wakker ge
schud door de schok, vroeg onmid
dellijk-hulp en van ae Franse kust 
zou ondertussen dit vastlopen op
gemerkt zijn geweest, zodat de 
reddlngboot «Jenn Bart» uit Bou
logne, zonder zich veel omtrent de 
werkelijke toestand van het schtp 
te vergewissen, welke nog niet lek 
geslagen was, de bemanning er af 
nam on naar de haven van Calais 
voerde; 

VERZEKERING EN REDKK.S 
TER FIAATSE 

In de loop van de morgen voer
den de beheerders van de verzeke
ringsmaatschappij Arthur Cogghe, 
Marcel Lambreght en Alex Vieren 
er heen, namen te Calais schipper 
Ooderls mee en gingen op zoek 
naar de ligging van het vaartuig. 

Oereden tot op de plaats waar 
het vaartuig vastgelopen was, vond 
men geen cSmarapaan» meer. 

Btn landbouwer ondervraagd of 
hij niet gehoord of gezien had dat 
's morgens vroeg daar een vaar
tuig vastgelopen was, antwoordde 
dat Inderdaad daar op die plaats 
wel een vaartuig vaatgólopon was, 
maar met hoog water dit vaartuig 
vlot gekomen was en van zelf het 
zaegnt uitgedreven was, noordelijk 
aan. 

Op zoek gaande langs de kust, 
vond men ongeveer S km noordelij
ker de Z.446, die ondertussen met 
het opnieuw opkomende l IJ on het 
brlesjo dat ondertussen was opge
komen, op een rotspunt opnieuw 
vastgelopen en ditmaal lek getda-
gen was 

Allo overwogen of genomen 
maafcogelen bleken reeds vruchte. 
loos. Het vaartuig was als verlo
ren te beschouwen. 

Alleen zou getracht worden ge
reedschappen, vlstulg en vis af te 
halen om dit laatste te trachten 

maandag of dinsdag to Calais te 
verkopen. 

De Z.446 is eigendom van reders 
Petrus Latruwe (Vlsmljnstra:'.i, 
Zeebrugge) en August Goderts (Th. 
Vanloostraat 17, Opex-Oostende). 
Deze laatste Is ook schipper aan 
boord. Naast hem waren nog vier 
andere bemanningsleden aan 
boord, nl. motorist Raymond 
Zwertvaegher (Almi Llebaertstr. 6, 
Opev-Oostende) en de matroz n 
Alfred Vr.n Maaacnhove (Dr. Edw. 
Moreauxlaan 107, Oostende), Ray
mond Verhaeghe (Strandlaen Bi, 
Koksijde St-Idesbald} en Marcel 
Mno.s (OanzentUraat 26, Stene). 

De Z.446 was een zeer sterk vaar
tuig, gebouwd in 1946 op de werf 
Crabeels te Oostende. Het vvns op 
12 september 1946 In de va^rt ge
komen en had toen een geschatte 
waarde van drie ralllloen frank. 

Het vaartuig was 23 m lang, 
3,20 m breed en had 11 voet diepte. 
Hot was voorzien ven een motor 
Union Diesel van 260 pk. 

Het was op het huldig ogenblik 
verzekerd bij de onderlinge verze
keringsmaatschappij He Ster» 
voor 2.8O0.000 F, toestellen en vls
tulg niet Inbegrepen. 

Schipper Ooderls stond bekend 
als een zeer knap rn oppassend 
reder schipper en mag aangezljcn 
worden als een slachtoffer van oen 
noodlottig toeval, op het ogenblik 
dat hIJ zijn schip niet zelf stuurde. 

SCHADE
GEVALLEN 

OOSTENDE 
I)c 0.835 van de rederij Seghen 

heeft lii.i het verhalen naar de over
zijde, solmclo berokkend aan de 0.2R7 
«Iicons» van René lioiiiievs. 

Dr 0.156 vnn Mevr, Dlnna Vlgne 
en Zniiji moest deze week de haven 
van Ni'wliiu' iiiiiidni'n met gebroken 
winch. 

De 0.151 van de (Join's Moes moest 
op de slip geplaatst worden na een 
wire In liet schroef gehad te hebben. 

De 0.223 van Engel Calcoen iiinosl 
met defokt mui de waterpomp lij
dend zijn reis door de 0.244 van 
Provoost Fr. opgesleept worden. 

Van de 0,614, toebehorende aan 
M Verschelde, werd bij het vsil-
slnnn van de korre de galg nan 
jtuurboordzijde geplooid. 

Oe 0.616 toebehorende nun M\v. 
Lanu stootte door een te grote 
vlucht togen de houten pier van de 
nieuwe vlsserskoal en brak zijn 
vcioniinst alsook de navlgntleliohten. 

De 0.70 van'Devrlendt Oscar werd 
met korre In de schroef door de 
0.17 naar de haven van Oostende 
gesleept. 

Oe 0.106 heeft de haven van 
Oostende tiaiïgtfdaan met wtneh-
schade. 

De 0.345 van Louis Verhoeghe 
heeft de hnven aangedaan nadat 
VIPIII' de tweede maal brand was uit
gebroken door hot In brand schieten 
vnn de olie In de knalpot. Het schip 
werd min de Cnckerlllkaal gelegd, 

terwijl het. In de machlDekamer 
brandde. Tengevolge daarvan moes
ten de pompiers optreden, die ge-' 
lukklglljk de schade tot een mini 
mum konden beperken. 

Boot aangespoeld te Oostende 

Woensdagmorgen Is op het 
strand te Oostende voor het Ko
ninklijk Palels een reddlngboot 
aangespoeld, waarop geen merkte
kens te vinden zijn. Deze boot 1* 
van bulten in het rood geschilderd 
on van binnen In het zwart. 

Hij la 8 m lang en 1,30 m breed 
en rondom belegd met cooutehouc 
banden merk Englebert. 

Het wa'erschoute.mbt was vlug 
ter p1mxt.se en zal aan do zaak de 
nodige ruchtbaarheid geven. 

NIEUWPOORT 
Do N,7 hi'-'l'l, de haven van 

Nieuwpoort acvngèdp.Rn met scha
de aan de verschansing, dit tenge
volge van stormweder. 

De Z.746 van Gust Van Waes 
heeft de haven van Oostende aan
gedaan met stormschade. Daaren
boven werd de boot over boord ge
slagen. 

EEN IERS 
VISSERSVAARTUIG 

VERGAAN 
Het Iers vissersvaartuig «Joch-Bu-

ohan» is tijdens de storm van nmnn-
dagavond langs de kust van Water
ford vergaan. Op de ses man welke 
aan boord waren. Is or slechts Mn 
«o red. 

http://p1mxt.se
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Dank zij de Elliot-vlotten 

BEMANNING GERED 
Het is reeds de vijfde maal op één 

Jaar tijd, dat de bemanning van 
eea gezonken Engel» vissers'vaartttla 
liet leven te danken beeft door het 
feit dat een Elllot-redd'ingsvlot aan 
boord is. Begin februari Is tbans 
het Engels vissersvaartuig «Whinny-
l'ol'd», thuishaven Grimsby, aan de 
grond gelopen voor de kusten van 
Yorkshire. 

Br stond een zware zee en ten
gevolge van de hevige branding was 
het onmogelijk een reddingssloep 
uit te zetten. De redders aan wal 
stonden dan ook machteloos toe te 
kijken uoe het schip leder ogenblik 
door do zware zeeën kon doorbre
ken. Gelukkig was er een ElWo't-yl'öl 
eCutter» type 6 man aan boord. In 
het water geworpen, was het na 
enkele ogenblikken automatisch op

geblazen, en de 5 koppige beman
ning sprong er In. Niettegenstaande 
het stormweder, maakte het vlot 
praktisch geen water en dreef voort 
op lic branding, evenwijdig met de 
kust. Van de wal werd een lijn ge
worpen naar het vlot, dat aldus kon 
aan land gebracht worden. Na een 
half uur was de bemanning veilig 
aan wal. Het vlot was niet In het 
minst beschadigd, en kon na toezicht 
opnieuw gebruikt worden. 

Opnieuw is liet bewijs geleverd 
van de grote praktische waarde der 
Elllot-vlotteut waarvan de reders-
coöperatieve «S.C.A.P.», II. Baels-
kade to Oostende, de alleenvertegen-
woordiglug heeft voor de Belgische 
kust. 

Sohematisohs voorsttïling van een Klliot-vlot 

Voor de Middenstand — * — Voor de Zelfstandigen 

Scnandalige pensioenwet 
Volgen* de huidige pohslóonwot 

moeten de leUstandlgen premloa of 
bijdragen, atonton voor de vorming van 
een elgea pons loon. Zo moet een siolt-; 
•tandlge van 63 Jaar, op het oKonblllc 
van het In werking treden van de wet, 
een bijdrage b o tal on van onpfovoor 
6.000 F per Jaar om op de ponaloon-
leeftljd van 66 Jaar een peniloentje 
vaa AOBTHONDURD PRANK per 
Jaar te ontvangen. 

Bulten die verplichting van bijdra
gen voor het eigen ponaioon te etor-
il.on, dienen ook nog bijdragen — gaan
de tot 1.200 7 per jaar — aan een or-
ganlame geatort, dat de naam van So-
lldarttelts- en Waarborgatonda draagt 1 

Is hot TJ wel bekend, dat oon fifonsd 
reeka aelfttandlgen NOOIT van de toe
lagen van het Solldarlteltafonda kun
nen Konloton, omdat alj la éia van 
de ondoraiaondo icatogorloUn vallen ; 

1. een nijverheids-, handels- of 

landbouwondernemlng hebben üït-
iïi'i)ii»i waarvan de omvang hatalj 
de medewerking van twee beaol-
dlgde peraonsOi houij de aanwen
ding van een belegd kapitaal van 
ten mina to 200,000 7 noodsalcelljk 
maakte. 
Eon woning betrekken waarvan 
hot iciuln.Htrnai Inkomen hoger la 
dan 8.000 F In gomoonton met min
der dan 8.000 inwoners; 8.600 F 
In gemeenten met 6000 tot minder 
dan 80.000 Inwonen on 6,200 F In. 
Cemeenten van 80.000 Inwonen on 
meer; 

. Voor olgon gebruik over con auto 
beschikken, 
m de loop van de vijf jaar, voor
afgaand aan het ilndlenen van hun 
aanvraag, geen enkele bedrijvig
heid hebben uitgeoefend, alhoewel 
xlj door geen ongeaohlktheld tot 
arbeiden waren aangetaat. 

Zo oen iielfatandlge in één van die 

vlor 'katogorteHn >tereohtkomt la het 
genot van de tuaaenkomat van hot So
lldarlteltafonda voor hem ultgealoten 
on hooft hij betaald om niets In de 
plaats terug te ontvangen. 

Het verbaaat ons dan ook geens
zins, dat er In aommlge grota steden 
reeds een aktle gevoerd wordt, om 
daartegen In aktle te treden, door over 
te gaan tot het ataken van allo beta
ling van takaen en pensioenbljdragen. 

Kortom, het komt er voor do aelf-
atandlgen op aan, nog vóör de ami-
ataande verklaalngen: BLOK VOR-
MII!N! Fr mag niet langer meer ge
praat worden. Sr moet nu gehandeld 
worden 1 

DE RADAR 
EN DE MENS 

Men heeft kunnen ultmakon 
dat de iivoosto aanvaringen niet 
konden toegeschreven worden 
aan een sl'oohto werking van da 
radar, maar wel aan het men» 
sol ij ie element* Om aanvaringen 
te voorkomen geiden 00% ^ol-
gende regels : 

- Voor goud gebralk vim de radar, 
moet het scherm voortdurend en. 
scherp in hut oog gehouden wor
den ; 
Du rador laat niet noe regel 16 
van lid oanvaringsreglement 
over het hoofd te zien (motige 
snelheid, stoppen als een mist-
sein gehoord wordt) : 

— De radar vervangt het zidht 
niet, zodanig dat, in de mist, 
geen enkel 'vaartuig de voorang 
heeft op een andere ; 

— iliut kruisen van schepen op 
kleine afstand moet venueden 
worden. 

De radar is wel een prachtig in
strument, maar/hij blijft niettemlDi 
slechts een hulp voor de zeeman. 
Wie de radar slecht kent, heeft da 
neiging er ie veel van te verwachten 
zodanig .dni hij er de slaaf van 
wordt en later misschien het slacht
offer. Wie goed zijn radar kent, 
kont ook de gevolgen van zijn mo-
golijldicclèü), en blijft er meester 
van. 

Voor de radargebruiker Is de ver
leiding groot om aan de technleker 
te zoggen «ik moet dit hebben» en 
«dat moet verbeterd worden», en 
«zo zal ik geen moeilijkheden meer 
hebben». Wij zijn akkoord dat da 
gebruiker de opzoekingen kan hel
pen lelden, maar zUn voornaamsta 
rol is met verstand te gebruikeni 
wat roods beataat en niet te ver
wachten dnt iets beter geleverd 
wordt, 

(Vrije vertaling uit «Nautilus» -
februari 1966). 

Een droom 
ging in vervulling 
0.225 «SIOL» DEED 

ZIJN PROEFREIS 
Zaterdügnamiddag ging dan ein

delijk In vervulling wat Emlel Mar-
teel sinds Jaren genroomd had ; aan 
het roer van zijn eigen schip da 
haven uitvaren. 

Nog geen drie maanden nadat de 
romp te water gelaten werd (op za
terdag 33 novembei) kon de proef-
rels aangevangen worden. 

De scheepswerf A. Loy heeft op
nieuw een prachtig atukja werk ge
leverd. Een houten schip van 31,80 
meier lengte, 6,97 in. breedte en 3,97 
meter holte, gloednieuw In de verf, 
maar stevig in de spanten en vlot op 
hol water. 

Het hart van het schip, een Deutz-
motor van 150 p.k. aan 600 toeren 
per minuut werd geleverd door de 
ncroa Valoke uit Oostende. Deze 
kracht wordt op de schroef pverge-
bhichi langs een hydraulische keer-
koppeling met ingebouwde reduktie 
8/1. 

Met dit schip zal reder Emlel 
Marteel zijn man kunnen staan, We 
wensen hem goed heil, flinke vangst 
en ruime prijzen toe. 

KEERKOPPELINGEN TE KOOP 
1 Merk BREVO type 108 D en 110 D voor 70 tot 150 \ 
9 PK. Cam nieuw. Lage prijs. 

A W A 
HELDEN PLAATS 6 

B R U S S E L I I 
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KRUPP-MOTOREN VOOR DE VISSERIJ 

- • 

De Krupp-motoren werden vroeger vervaardigd op de Oermania 
Werf te Kiel. Zij werden veel gebruikt op de Duitse oorlogsschepen 
en op de onderzeeboten. Nu de Oermania Werf volledig vernietigd is, 
heeft Krupp de fabrikatie van motoren in Essen ter hand genomen. 
In België zullen deze motoren geleverd worden door bemiddeling van 

de Firma N.V. Marine Motors, Verbindingsdok, Antwerpen. 

WÊÊtm^ 

Marktoverzicht 
In de opgegeven marktpr i jzen Is 

de t a k s a a n de bron van 7,5 % niet 
begrepen. Ook betreft he t ongekop-H 
te en ongerelnigde vis. Gelieve 
hiermede rekening t e willen hou
den bij he t vergelijken der prijzen. 

- • -
Zaterdag 15 februari 
OOST 

Z.473 
Z.530 
Z.510 
Z.452 
Z.520 
W E S T 
0.36 

9 
9 

12 
9 
8 

50 
60 
90 
80 
40 

15 

Tongen 
600 
500 
1000 
600 
800 

45.060 
36.280 
81.970 
58.250 
58.030 

6.560 

Maandag 17 februari 

I J S L A N D 
0.294 
0.282 
0.92 
0.286 
0.237 
0.228 

21 
16 
17 
17 
17 
17 

2100 — 
780 • 

1400 — 
1470 — 
1050 -
800 — 

669.815 
281.640 
467.190 
485.980 
312.789 
244.420 

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen — Sole 3/4 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine tongen — Toute pet i te 
Tarbot, grote — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Peti t 
Schol — Plie 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Toute peti te 
Schelvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen • 
Kleine — Peti t 
Heek, grote — Merl«, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Raio 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondiii 
Kabeljauw — Gabillaud 
Gullen — Peti t cabillaud 
Hozemondhamtne — Baudroie 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steenschol — Sole l imande 
Zeehaai — Aiguillat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) — Gr. vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Engelse poon — Grondin rouge 
Keilrog — Rale radiée 
Zeekreeft — Langoustine 
Schaat — Plotte 
Zeebaars (klipv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Haringshaai — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Flétan 
Koolvis — Colin 
Steur — Esturgon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu jaune 
Zonnevis — St Pierre 
ETbndstong — Plie cynoglosse 

15-2-1958 
80,60-38,50 
43,40-50,80 
46,—52,20 
46,—49,— 
43,20-46,80 
43,50-51,30 
29,—31,— 
18,—22,— 

17-2-1958 
28,—39,20 
48,—57,80 
55,—61,20 
51,80-80,20 
45,50-49,— 
44,40-50,50 
29,—33,— 
13,—23,40 

18-2-1968 19-2-1958 
88,—41,— 33,40-43,80 
61,—60,— 66,—60 — 
52,—62,60 62,—67,80 
65,—60,— 64,—66,80 
61,—63,— 60,—51,60 
48,—58,— 57,—70,— 
2 9 , - 4 7 , — 30,—50,— 
25,—28,— 28,— 

20-2-1968 
32-80-36,40 
57,60-60,— 
60,—61,80 
61,20-62,40 
50,— 

3 . — 3,60 
7,—10,40 
8,— 9,— 
6,— 6,60 
2,20- 2,80 

3 , — 8 — 
8,40-15,— 
8,40-15,— 
9,60-11,20 
4,40- 6,80 

4 , — 9,80 420- 9,80 
10,—13,60 i l ,—16,40 
12,80-13,40 13,—16 — 
11,20-12,— 12,—16,80 

3 , — 6,20 6,60- 9,20 

7,60 

5,40- 7,-

7,20^ »,'• 

-11,— 

7,20-18 — 

8,80-11 — 
8,40-16,60 
6,60- 9,20 

27 — 
7,80-12,— 
4,20 
7,—14,— 

4,40- 8,20 

7,—22,— 12,50-22,60 
18,60 

9,70-10,70 
7,89-19,80 13,80-23,— 
6,— 9,40 9,40-16,-

24,—31,— . . . / . . . 
6,60-11,80 5 ,— 8,80 
4,—11,40 
4,60-20,60 11,—19 — 
3,70- 6,60 9,— 
6,50- 6,60 6,10- 6,70 

-18.— 

7,40 
11,80-14,— 
7,20 

18,—28,20 
3,60- 5,— 

-15 — 

11,70-19,-
16,—22,-

12,—23,— 11,—26-
20,50-25,— 24,60-27,-

7,80-15,— 
1 9 , - 2 0 , — 

3 , — 5,- 4 ,— 6,-

2,80- 3,80 2,20- 4,20 3,80- 4,20 2,60 

5,80- 7i60 6,4Ó-"7,— 718Ö"8,'60 

i,80-ll(— 7,40- 9,20 9,20-11,— 7,60 

...".'.'.". 31,— " " ! 

KANAAL 
Tongen 

Z.529 
Z.647 
0.122 
0.151 
2.419 
0.266 
0.342 
0.243 
0.187 
0.235 
0.283 
W E S T 
N.211 
N.762 
0.162 
0.276 
2.435 ' 
OOST 
Z.290 
Z.637 
Z.539 
Z.443 
Z.640 
Z.93 
Z.422 
Z.257 

Dinsdag 
I JSLAND 
0.88 
0.293 
0.242 
0.89 
M O R A Y . 
0.94 

KANAAL 

0.220 
0.223 
0.244 
Z.562 
0.25 
Z.745 
0.127 
0.132 
0.346 

W E S T 
N.806 
0.267 
0.349 
0.196 
0.346 
0.77 

11 
8 

12 
15 
13 
16 
15 
17 
15 
15 
8 

8 
8 
6 
8 
4 

8 
16 
9 

10 
10 

8 
8 
9 

80 
80 

120 
180 
40 

300 
350 

80 
160 
295 

5 

50 
60 
50 
80 
60 

40 
100 
100 
60 
50 
50 
50 
50 

100 
300 
600 
400 
800 
500 
500 
500 
800 
800 
200 

350 
400 
400 

400 
1000 
500 
900 
700 
600 
400 
600 

18 februari 

18 
17 
16 
17 

1226 
1485 
1470 
900 

F I R T H 
16 

16 
12 
12 
13 
17 
13 
10 
8 

14 

4 
4 
6 
8 
6 
4 

180 

46.240 
77.480 
83.830 

117.470 
104.100 
130.700 
157.T40 
79.580 

107.170 
174.430 
16.820 

57.750 
66.840 
34.980 
43.490 
58.010 

40.860 
107.070 

58.270 
76.620 
63.320 
69.340 
51.880 
54.790 

337.390 
602.291 
376.360 
293.644 

129.780 

Tongen 
200 

60 
70 

260 
100 
100 
120 
80 

160 

40 
60 

100 
80 
70 
26 

500 
800 

1000 
1400 
1000 
500 

1200 
400 
600 

260 

112.210 
104.770 
63.210 

190.320 
79.936 
88.500 

104.780 
47.890 

106.190 

28.280 
42.310 
64.870 
43.620 
47.700 
24.100 

OOST 
Z.698 11 

Woensdag 19 
KANAAL 

0.249 
0.268 
Z.412 
0.156 
OOST 
Z.504 
Z.545 
W E S T 
0.128 

15 
11 
5 
6 

10 
7 

90 700 84.880 

februari 

Tongen 
260 500 171.860 
200 1000 160.670 

50 400 64.290 
10 100 17.260 

80 
70 

500 77.060 
800 105.960 

Donderdag 20 
0.120 17 
KANAAL 

80 94.890 

februari 
170 800 111.690 

Nieuwe 
petroleumschepen 

Niettegenstaande een verminde
ring is waar te nemen in de bevrach-
tingen, worden steeds nieuwe reu-
zenschepen op stapel gezet. 

Aldus hebben d e Amerikanen op
nieuw 14 tankers in Japan besteld 
met een tounemaat van. 65 tot 68.000. 
Daarbuiten zijn nog 6 petroleum 
schepen van 88.000 ton in bestelling, 
en 6 van niet minder dan 130.000. 
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^muiden 

Marktoverzicht 
De aanvoer te I J muiden Is de af

gelopen dagen gevarieerd geweest. 
Bi j de verse vis en dan vooral de 
schelvis was echter veel slechte 
kwaliteit, zodat de noter ingen nog 
al uiteen liepen. Van Donderdag 
to t en met deze week woensdag 
werden aangevoerd 26.600 kisten 
vis, waarb i j 2,000 kisten tong, 5900 
schol, 4650 verse har ing , 1200 ma
kreel, 2850 schelvis, 2800 wijt ing, 
2000 kabel janw en gul en 3150 kool-
vis. De besommingen van de mees
te t rawlers en t rawloggers lagen 
vorige week rond de f 20.000 en 
deze week tussen de f 14.000 en 
1 21.000. 

É r was dus deze keer veel slech
t e rondvis bi j . Grove schelvis ging 
maar België voor f 55 tot f 28, ter
wijl de middel en kleine soorten In 
Neder land bleven. B r a a d haalde 
noter ingen van t 60 tot f 30, w a t 
wel duidelijk de kwali tei tsverschil
len tekent . Van de kabel jauw werd 
veel aangevoerd. Menige t r awle r 
b r a c h t een spok kabel jauw thuis — 
de SOH.54 4000 s tuks v a n 4 t r e k k e n 
— en kreeg goed betaald voor deze 

aanvoer . De prijzen lagen tussen 
f 90 en f 36 per 50 kg als gemiddel
de. 

Ook bij de schol vielen aanzien
lijke koersvei'schillen te noteren. 
Di t was een gevolg van de aanvoer 
van goede kwali tei t schol uit 
Noord en magere schol van de 
kust . Kleine lek noteerde bvb, 
gemiddeld van f 67 to t f 30. De gro
ve en middel schol waren voor 
export bestemd. E e n kist plat jes 
deed m a a n d a g nog tussen de f 50 
en f 20 naa r kwalitei t . 

De tong bleef gevraagd voor de 
export. .Vooral de middelsoorten 
b rach ten deze week veel geld op ; 
van f 4 tot f 3.60 per kg. H a r i n g 
en makreel noteerden f 23 tot f 17 
en van f 28 tot f 10. De koersver
schillen bij de makreel waren ge
legen in het feit, dat grove en klei
ne makreel werd aangevoerd. 

D O N D E R D A G : 3050 kisten, 
waarbi j 215 tong, 450 schol, 475 ha
ring, 65 makreel , 476 schelvis, 250 
wijt ing, 110 kabel jauw en gul en 
300 koolvls, Po lde rman f 28,400, 

V R I J D A G : 2300 kisten, waarb i j 
275 tong, 850 sphol, 325 har ing , 125 
makreel , 126 schelvis, 175 wij t ing 
en gul en 125 koolvis, Besomming : 
KTW.Sl f 20.700. 

Z A T E R D A G : 2500 kisten, waar 
bij 475 tong, 1275 schol, 126 har ing . 

176 kabel jauw en gul, Besommin
gen : VL..7 t 2460. 

MAANDAG : 8800 kisten, waar
bij 825 tong, 2560 schol, 1550 verse 
har ing , 400 makreel , 800 schelvis, 
600 wijting, 626 kabel jauw en gul, 
775 koolvis. Bfesommiiïgen : Her 
man f 23.600, Amste rdam f 23,700, 
KW.lOl f 19.900, KW.82 f 23,000, 

DINSDAG : 5,000 kisten, waarb i j 
200 tong, 650 schol, 875 har ing , 30O 
makreel , 726 schelvis, 800 wijting, 
426 kabel jauw en gul en 900 kool
vis. Besommingen •:'• Beatr ice 
f 18.500, Van iHattem f 21,000, 
SCH,27 f 14,150, VL,114 f 16.160, 
KW.7 f 11.600, 

WOENSDAG : 6000 kisten, waar
bij 1300 haring, 300 makreel , 660 
schelvis, 925 wijting, 500 kabel jauw 
en gul en 1030 koolvis. 

WIE VERWISSELT 
EEN SCHIP 

VOOR EEN HUIS ? 
E i g en aa r van huis van 260 m2 

gelegen te Nieuwpoor t op 100 m 
van de grote baan Oostende-De 
P a n n e In s tad en bevat tende vier 
kelders, 6 plaatsen beneden, 4 
s laapkamers , 2 mansarden , 2 zol
ders, ver langt dit te verwisselen 
met een vaa r tu ig van 100 a 120 P K 
Schrijven bureel blad n r 6668. 

N,B, — De prijzen in vetjes ge
drukt zijn opgegeven per 50 Kgr. 
Tongen, grote — Sole, grosse 
874 tongen — Sole 3/4 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Peti te 
Kleine tongen — Toute pet i te 
Tarbot, grote — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Peti te • 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Schol — Plie 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Toute peti te 
Schelvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Heek, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Peti t 
Rog — Raio 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gullen — Petit cabillaud 
Hozemondhammc — Baudrole 
Wijling — Merlan 
Schar — Limandc 
Steenschol — Sole l imande 
Zeefaaal — Aiguillat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) — Gr. vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Engelse poon —'Grondin rouge 
Keflrog — Rale radiée 
Zeekreeft — Langoustine 
Schaat — Plotte 

Zeebaars (klipv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardlne 
Volle haring — Haréng 
IJle har ing — Hareng guai 
Harlngshaal — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Flétan 
Koolvis — Colin 
Steur — Esturgon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu jaune 
Zonnevis — St Pierre 
'Hondstong — Plie cynoglosse 

13-2-1958 
3,40- 3,20 
3,60- 3,20 
4 ,— 3,40 
3,60- 3 — 
3,20- -2,80 
4,40- 3,00 

14-2-1958 
3,60-
3,60-
3,80-
3,60-
3,60-
3 , — 

3,20 
3,20 
3 — 
3 — 
2,90 
3,70 

15-2-1958 
3,40- 3,20 
3,70- 8,20 
3,80- 3,20 
3.60- 3,40 
3,60- 8,20 

17-2-1958 
3,40- 3,20 

28,—20,— 
86,—32,— 
60,—36,— 
68,—33,— 
48,—30,— 
62 34 
65;—3L— 
56,—16,— 

8,60-
4 , — 
4 , — 
8,60-
4,10-

3,20 
8,60 
3.80 
8,20 
3,40 

18-2-1968 
3,40- 3,20 
3,60- 8,20 
4 ,— 3,80 
4 , — 3,60 
8,60- 3,20 
3,90- 3,40 

19-2-1958 
3,60- 8,60 
3,60 
4,10 
4 ,— 8,80 
3,60- 8.40 

4 4 , — 4 1 — 44,—40,— 61,—-44,— 61. -44,-

23,—10,— 
40,—37 — 
66,—«0 — 
61,—65,— 
49,—27,— 
6 6 , - 4 8 , — 
64,—51,— 
63,—81,— 

25,—30,— 80,—20,— 
37,—30,— 40,—37,— 
63,—34,— 67,—88,— 
60,—34,— 60,—34,— 
46,—24,— 49,—21.— 

58,—88,— 
60,—48,— 
64,—80,— 

87,—26,— 
40,—36,— 
61,—60,— 
67,—so,— 
54,—46,— 
43,—28,— 
89,—37,— 
40,—20,— 

49,—36,-
55,—40,-
46,—81,-

54.— 
74,—86,-
45,—19,-

27,—11,-
84,—28,-

66,—84,— 
82,—30,— 

28,— 8>— 
84,—21,— 

8 0 , - 2 0 , — 
86,—38,— 

48,—29,— 
81,—24,— 

44,—28,— 
99,—34,— 
40,—33,— 

32,—19,— 
87,—19,— 

86,—32,— 
80,—18,— 

114,—78,— 
24,—10,— 
86,—28,— 

88,—33.— 
36,—18,— 

28,—19,— 

2 5 , - 1 0 , — 22,—16,— 80,—10,— 28,—10,— 24,—18,-

24,—23,— 28,—36,— 28,—34,— 36,—22,— 

28i—18,'— 28,—Ï6,— 30^—-léi— 2 8 , - 1 7 , - 2 8 , - 1 7 , — 

28,—33,-

23,—ïèi-

3,40- 3,70 2,60- 2,20 
24,—16,— 24,—14,— 

27,—26,— 28,-

4,10- 2,20 3,90- 2.70 
35,—18,— 25,—16,— 

81,—27,— 28,—24,-

25,—18,-

30,—36r 

In het 
Zeemanstehuis 
«Paster Pype » 

Zoals reeds vroeger vermeld k r i j 
gen we dan op dinsdag 25 februari 
om 20 u. onze volgende filmverto
ning van documentaire filmen. 

Wederom deden we een goede en 
ri jke keuze. Ditmaal brengen we 
meer afwisseling in het programma 
en is er voor «Elk wat wils»; we 
hebben iets over dieselmotoren, vis
serij , vliegtuigen, oliemdustrie, enz. 

Wij zijn ervan overtuigd dat U 
allen oven tevreden als de voor
gaande malen naar huis zult kun
nen gaan. Brengt dus vrienden en 
kennissen mee; we kunnen allemaal 
nog iets leren. Zo heten we U allen 
har tel i jk welkom op onze filmavond 
van dinsdag 25 februari om 20 u. 
in he t Zeem'anstehuis, SS Petrus- en 
Paulusplein, 6, te Oostende. 

GENT 
VAN 8 TOT 14 FEBRUARI 1958 

Tongen, 3/4 75-85 fr. ; Tongen, 
kleine 60 fr. ; Tarbot midd. 70 fr. ; 
Griet midd. 55 fr. ; Grote lek 80 fr. 
lek 3e slag 22 fr. ; Schelvis midd. 
40 fr. ; Rog 45 fr. ; Kabeljauw 32-
60 Ik. ; Gullen 20-23 fr. ; Wij t ing 
18 fr. ; Makreel 22 fr. ; Rode knor-
haan 24-26 fr, ; IJle haring 16-18 
fr. ; Koolvis 27 IV. 

BRUSSEL 
VAN 8 TOT 14 FEBRUARI 1958 

Tongen v/kleine 70-95 fr. ; Tarbot 
76-85 fr. e n kleine 40-48-55 fr. ; 
Griet, kleine 40-48-50 fr. ; lek derde 
slag 24-30 fr. ; Schelvis, grote 86-
40-60 fr. ; Rog, vlerken 58-70 fr. ; 
Kabeljauw 38-48-60 fr. ; Gullen, 
repen 60-60 fr. j Hozemondhamme 
60-75 fr. ; Wijt ing 19-22-15 fr. ; 
Arend (Pieterman) 65 fr. ; Makreel 
19-24-30 fr. ; Rode knorhaon 30-86 
fr. ; Zeebaars, repen 62>-44 fr. ; IJle 
haring 16-20-24 fr. ; Heilbot 50-90 fr 
K o o m s 33-40 fr. 

F I R M A 

R, Huysseune 
Z E E B R U C C E 

Expor t I m p o r t 
T E L E F O O N : Pr iv . 540.06 

Mag. 641.41 - 541.42 

Vis & Garnalen in 't Groot 
Specialiteit v a n verse 
g e p e l d e garna len 

T h u l s b e s t e l l l n g 
I n d e g r o t e c e n t r a 

V e r z e n d i n g 
in gans he t l a n d . 
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NIEUWPOORT ZEEBRUGGE 

Grote tong — Grosse sole 
Eloktong — Sole moyenne 
Fruittong — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Petite sole 
Kleine tong — Toute petite sole 
Grote tarbot — Turbot moyen 
Middelm. tarbot — Turbot moyen 
Varia — Divers 
Griet — Barbue 
Pieterman — Grande vlve 
Grote pladljs — Grosse pile 
Middelm. pladijs — Pile moyenne 
Kleine pladijs — Petite pile 
Deelvis — Portion 
Kabeljauw — Cabillaud 
Qui — Petit cabillaud 
Kellrog — Rale radlêe 
Rog — Rale 
TUten 
Soherpstaarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros merlan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Flet 
Schar — Ldmande 
Zeehaai — Aiguillat 
Zeehond — Chlen de mer 
Robaard — Grondin rouge 
Knorhaan — Grondin 

13-2 
38-42 
48 
49 
46 
48 
86 
35 
28 
25 
....... 
6-7 
8-9 
7 

18 " 

....... 

....... 

...-.,. 
9-10 
7-8 

....... 
14-11 
....... 
7 

....... 

....... 

1 4 4 
40 
40 
40 
40 
88 
„,..„ 
....... 
80 
....... 
....... 
....... 
10 
10 

....... 

. 
..,-... 
....... 
....... 

"é" 
s 1-2 

....... 

....... 

....... 

....... 

16-2 
8^-47 
83-66 
57.59 
66-57 
48-50 
47 
48 
34 
34 
46 
7-8 
8-12 
6-8 

20-16 
21 

. 
11-12 
. . . » . • . 

9-3,1 
8-9 
1-2 

15-11 
8 
8 

26 
6-7 

18-2 
35-50 
68-67 
6346 
63-65 
48-62 
6047 
46-60 
80-83 
30-86 
40-48 

7-10 
6-14 
4-7 

12-17 
22 
20-21 
15 
18-14 

9-10 
6-7 
1-2 

14-12 
....... 
7 
.... 

8-9 

IJSLANDSE VISSOORTEN 

Schelvis gr. 
middelm. 
klein 

Kabeljauw 
Gullen 
Wijting 
Schaal 
Zeebaars 
Leng 
Sdhartong 
Heilbot 
Koolvis 
Hondatong 
Zeewolf 
Platen 

17-2-1988 
6,20-11,20 
6,20- 7,80 
7,40- 9,40 
5,40-12,— 
7,20- 9,80 
6,60- 8,— 
9,40-21,— 
7,20-10,80 
5,80-11,40 
7,40- 9,40 
9,80-43,— 
4,80- 7,40 
6,40-11,40 
3,80- 8,— 
9,60.12,80 

18-2-1968 
6,20- 8,60 
6,— 7,60 
6,60-10,80 
6,60- 8,— 
4 ,— 6,80 
4 , — 7,20 

10,—22,60 
7,20-10,20 
5,20-11,20 
6,— 8,— 

26,—52,80 
6,80- 7.— 
5,60.11^-
6,40. 7,40 
4,80-16,— 

Datum Vangsten Kgr Min, Max. 

VISAANVOER TB OOSTENDE 

16-2 
17-2 
18-2 
19-2 
Tot. 

6 
80 
21 

7 
64 

20.250 
517.660 
860,600 
40.300 

928.800 

286.100 
4.829.614 
2.857.670 

671.980 
8.146.264 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

18-2 
14-2 
17-2 
19-2 

1 
2 

14 
9 

1.286 
821 

12.124 
17.728 

14.868 
4.771 

168.581 
277.112 

8PR0TAANV0ER TE NIEUWPOORT 

12-2 
18-3 
14-2 
1B-4 

3 
10 
1 
1 

1.100 
8.435 

388 
600 

8.860 
11.966 

886 
1.000 

8,60 
3,96 
3.96 
3,— 

8,60 
8,96 
3,96 
3,— 

GARNAALAANVOER Tl ZEEBRUGGE 

17-3 
32-33 
44-45 
68-69 
69-60 
61-63 
48-49 
36-36 
39-80 
36-37 

"4-5" 
8-9 
9-10 
7-8 

30-31 
14-15 
10-11 
12-18 
8-9 

12-13 

"2-3" 
10-11 
7-8 
6-7 

18-2 
84-86 
49-60 
57-68 
69-60 
57-58 
44-46 
88-84 
28-29 
27-28 

'é-ï' 
6-7 
8-9 
7-8 

18-19 
14-16 

12-13 
10-11 

9-10 
8-9 

12-13 
"2-3" 
9-10 
7-8 
6-7 

19-2 
89-40 
60-61 
61-62 
66-67 
66-66 
64-66 
46-46 
32-38 
38-31 

10-11 
11-12 
19-20 

19-22 
16-20 

16.20 

17-18 
13-14 
11-13 

3-8 
14-16 
11-13 
8-9 

Gem. 

REDERS I 

LEES UW VAKBLAD ! 

18-3 
14-2 
16-2 

11 
4 
6 

497 
126 
268 

27.542 
8.000 

14.994 

4 8 , -
80,— 
63,— 

64,— 
70,— 
58,— 

66,41 
64,— 
65,91 

32.640 
39.914 
34.860 

66,— 
58 — 
64,— 

77,— 
71,— 
70,— 

73,6814-2 
62,4615-2 
66,8616-2 

6 
10 

6 

344 
639 
871 

VERWACHTINGEN 
Maandag 24 februari 

IJsland : 0.88, 0 2 8 0 , 0.286 (800 
bennen), 0,816 (2200 bennen), 
Moray Flrth 1 0.820. 
Noordzee : 0.108, Z.212, 0.816. 
Kanaal : 0181, 0.176, 0.266, 
0280, O.lOe, 0.284, 0,119. 0.227, 
O.102, Z.421. 
Ooit I Z.171. 
Weet i O.I86, 0.827. 

Dinsdag 26 februari 

Us land : 0.86, 0.298, 0.230 (800 
bennen). 
Kanaal : 0.174, O.260, 0.115, 
O.IÖS, O.300, 0.289. 

West i N,806. 

Woensdag 26 februari 

Noordzee : 0.281. 0.124, Z.458. 
Kanaal : 0.154, 0.246, O.160, 
O.140, Z.226, 0.896, 0.304, 0.278, 
Z.S48 
Oost s O.109. 
West : 0.1844, 0.77, 0.848 

Vermoedelijk : 

5-3 : 
6-2 i 
13-3 
18-2 
Weet) 

Z.614, Z.S49 (oat. 1 Oost). 
Z.777, 0.135 (cut. 1 Weet). 

i OM, Z.186 (cat. 1 IWest) 
; 0.142, 0.147, 0 2 2 7 (cat 1 

VISWINKEL over te nemen te 

Haine S» Pierre, 125.000 F 

overname en 2.000 F pacht 

per maand, bij de eigenaar die 

inwoont. Inlichtingen bureel 

blad onder nr 6747V. 

OPBRENGST DER 

VAARTUIGEN - ZEEBRUGGE 

Z.606 
Z.502 
Z.64 
Z.406 
Z.817 
Z.466 
Z.161 
Z.467 
Z.68 
Z.535 
Z.56 
Z.465 
Z.400 
Z.553 
Z.688 
Z.447 
Z.613 
Z.47 
Z.63 
Z.618 
Z.415 
Z.809 
Z.601 
Z.63 
Z.404 
Z.636 
Z.248 
Z.514 
Z.561 
Z.470 
Z.22 
Z.499 
Z.478 
Z.40S 

Maandag 
I Z.553 
IZ.444 
Z.428 
Z.60 
Z.209 
Z.515 
Z.432 
Z.407 
Z.409 
Z.648 
Z.477 
Z.45S 
Z.544 
Z.437 
2.662 
Z.523 
Z.274 
Z.480 
Z.6S8 
Z.240 
Z.270 
Z.560 
Z.445 
Z.517 
Z.785 
Z.416 

1 
ï 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 ' 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
1 
1 
9 

17 februari 
1 
7 
6 
2 
3 
8 
8 
9 
3 
4 
2 
8 
3 

12 
9 
3 
2 
8 
1 

4 
4 
8 
3 
2 
3 
4 

Dinsdag 18 februari 
Z.288 2 
Z.251 2 
Z.186 4 
Z.264 3 
Z.417 3 
Z.466 4 
Z.476 3 
Z.460 4 
Z.618 3 
Z.549 6 
Z.406 3 
Z.557 4 
Z.511 10 
Z.605 8 
2.441 3 

15 
6 
8 
9 

10 
7 
8 

12 
14 

5 
6 
5 

70 
12 
12 
15 
10 
5 
6' 
5 
7 
7 

10 
8 

10 
12 
7 

10 
25 
86 
10 

10 
8 

90 

17 
65 
60 
30 
60 
60 
70 
95 
25 
60 
26 
55 
30 

150 
90 
30 
25 

110 
15 
45 
85 
30 
50 
20 
26 
86 

15 
85 
50 
26 
20 
65 
50 
65 
45 
66 
15 
40 
86 
60 
86 

8.890 
7.680 
8270 
9.270 
6.160 
2.950 
5.070 
6.660 
7.790 
3.350 
3.480 
3.770 

43.020 
8.030 
6.280 
9210 
5.500 
2.540 
3.200 
4.720 
5.210 
5.400 
9.130 
4.380 
6.250 
7.840 
6.200 
9.420 

13.470 
45.570 
6.940 
5.190 
5.700 

51.610 

12 080 
46.410 
36.120 
18.300 
29.380 
29.370 
33.050 
62.190 
12.660 
35.530 
18.060 
31.770 
19.310-
86.900 
64.030 
31.910 
19.536 
58.600 
10.880 
37.890 
36 660 
33.100 
28.930 
14.840 
20.010 
30.440 

12.070 
18.810 
26.600 
19.280' 
12.480. 
34.240' 
27 860, 
33.540-
27.360' 
46.880 
13.480! 
22.410' 
67.800) 
33.440 
22.200 

Woensdag 16 februari 
Z.616 2 . 15 11.4ÖÖ 
Z.471 4 60 44.540 
Z.80 4 60 41.740 

Donderdag 20 februari 
Z.560 
Z.526 
Z.480 
Z.468 
Z.472 
Z.541 
Z.788 
Z.777 
Z.199 

3 
8 
7 
5 
9 
1 
6 
3 
4 

80 
80 
66 
86 
80 

8 
70 
80 
40 

26.210 
25220 
48.400 
24.780 
68.690 

4.170 
52.860 
29.680 
27.080 
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Petroleum in 

plastieke zakken 
over zee ? 

Een Duitse uitvlndhitf, die tnnk-
schepen overbodig zal inuken, is te 
Hamburg het voorwerp geweest vnn 
een demonstratie. Het Is oen soort 
van plastieke zak In de vorm van 
een worst, die met petroleum kan 
worden gevuld en door de schepen 
voortgesleept. 

De uitvinder verklaarde dat ver
schillende' petroleum- en scheep-
vaartmaatschappijsfl belang stellen 
in zijn uitvinding. Do kostprijs be
draagt een zevende of oen achtste 
van de prijs van con tankschip. 

De ledige zak kan worden opge
vouwen en in oen kist opgeborgen. 
Helemaal gevuld zou hij drie meter 
boven het water uitsteken, zodat hij 
de stormen kan trotseren, 

Voor onze volksvertegenwoordigers 

Een wantoestand bij 
de Zeevaartinspectie 

Het is met verwondering dat 
nlrlike ..letuen. die niet to. nei bc: 
Ir IJl' behoren, vcuUite.len de.t zich 
regelr.istig t: Irijke ongevallen 
voordoen In het bedrijf, welke het 
verlies van een boot, een schip of 
een opsleping voor gevo'g hebben 
in omstandigheden en voor feiten 
:11e volstrekt abnormaal mogen ge
noemd worden. Nooit hadden vaar. 
tulgen, zoals de 0,337, 0.17S, Z.291 
aU een loto.al verlies moeten opge-
i'hrevan wo.'den, moes. het toe. 
zicht op die vaartuigen NORMAAL 
zijn geweest. Ze zijn 'immers bij 
mooi weer vergaan. 

Vaartu.gon die 20 Jaar oud zij", 
moeien voor wat motor en romp 
betreft, a?.n een grondig onderzoek 
onderworpen worden. 

Hoeveel opaleplngen zijn er niet 
Hot gevolg van motordefecten of 
eenvoudige defecten aan een wa
terpomp. 

Hoeveel reddlngboten "'.n koord 
van vissersvaartuigen vorkeren in 
zeew^ardige s.aat en vvcarioe wor
den ze allemaal niet gebruikt ? 

Hoeveel zijn er niet, welke bij cl o 
minste kleine storm, over boord 
slaan omdat ze niet behoorlijk 
vastgemaakt worden ? Hoeveel 
brandblusapparaten zijn er In be
hoorlijke staat van werken in zo
verre dat bij de minste brand wel
ke ontstaat, het schip niet kan ge
blust worden en uitbrandt of gro
te s-hade oploopt '' 

Het volstaat te wijzen op bet 
feit dat zich talrijke branden a.in 
boord voordoen en het zelden ge
beurt, dat ze met eigen materlau' 
kunnen gebluft worden, wat noch
tans gemakkelijk mogelijk is 
moest men er voor T" jen dat dit 
materiaal goed is v.n behoorlijk 
voorzien van een effectief blusmid
del. 

in Zuteden 
(Vervolg van vorige week) 

Een gelijkaardig uitvocrorganit-
mo wc ril in 1946 opgericht nnwj de 
Westkust, ze heeft echter haar 
werkzaamheden stopgezet in 1040, 
Om die redenen worden de vergun
ningen voor uitvoer van vis van de 
Westkust naar die landen waar 4e 
invoer gecentraliseerd is, afgeleverd 
in naam van de vereniging voor rc-
gleemnterlng der prijzen: Wesl-
kustvls. Voor deze uitvoer wordt de 
samenwerking tussen reders en uit
voerders, elk naar best vermogen, 
bereikt. 

Er worden geen speciale maatre
gelen voorzien voor de Haltischc 
naring welke kan uitgevoerd wor
den door Oogtkustvis, op vraag van 
de officiële verkoopverenigingen. 

Er bestaat een zekere samenwer
king tussen de verschillende nil-
vneragentschappen van de ondcr-
schcldcn kustgebieden In Zweden, 

Hoofdstuk V 

DE PRIJZENREGELING 

1.— Van 1934 tot 1942 
Reeds vroeg begonnen de vissvs 

van de westkust proeven te doen 
om hun prijzen te stabiliseren en 
vooral om te vermijden dat de 
prijzen zouden inzinken tengevolge 
van- een overvloedige vangst. De 
eerste pogingen bestonden in het 
beperken der vangsten, maar in 
zekere gevallen werd reeds be
proefd om minimumprijzen vast 
to stellen. Deze laatste maatregel 
heeft over 't algemeen In grote 
mate de geldmiddelen van de vis
sers en van hun verenigingen over
troffen. 

Een voorbeeld uit de vele was de 
reglementering der makreeiprijzen 
door de Unie van Westkustvissers 
In 1634. Deze reglementering was 

gesteund op «on overeenkomst die 
afjesloten was tussen deze unie en 
pon pr vats diepvriealnstellIng. In 
dit akkoord aanvaarde de dlep-
vrlaalnstelilng om alle makreel af 
te nemen cl.e te Ooteborg, bij de 
verloop, niet de bepeMde mini
mumprijs behaalde De makrol 
word o an deze minimumprijs opge
kocht door ds Instelling d.e tevens 
zich verbond de 'bevroren makreel 
niet te verkopen ain een prijs die 
zou lioakurre.'en ir e. do prijs voor 
verse makreel D sz'j bewerk n j , 
ten voordele van do vissers, v/srd 
geldelijk gesteund door de rede
ring. 

Cn h-t beiin dor jiuon djrti^ 
was do okonomische toestand der 
visser, i ;;.M'v ernstig, tengevolge 
van de aliTemeno ekonomisch' in 
zinking. Vis kon steeds r oei J)'/-) 
vjrkct at worden door het feit dat 
verschillende landen, waarheen 
Zweden vis uitvoerde, meer on 
meer moeilijkheden legden op de 
Invoer van vreemde vis. De invoer 
in Zweden, daarentegen, bleef vrij 

D3Z3 faktoren waren oorzaak 
van de maatregelen tot prljzenro-
glementering In deze jaren, met 
steun van de regering. Tijdens de
zelfde periode trof de regering 
maatregeien om de landbouw te hel
pen. Deze maatregelen bestonden 
eveneens uit een prijsenreglemen. 
tering en een ordenen van de ver
koop van landbouwprodukten. Doze 
maatregelen hadden In zekere 
mate een terugslag op de maatre
gelen die getroffen werden om de 
visserij te holpon. de vissershuip-
middelen waren er zelfs in zekere 
mate een dubbel van. 

Da vissers zelf, door hun talrijke 
en sterke beroepsverenigingen en 
hun handelsverenigingen welke in 
die periode opgericht worden, had
den reeds de vruchtbare basis ge
legd voor ' het Invoeren van deze 
maatregelen. 

'Do eerste officiële maatregel tot 
reglementering der prijzen, In de 
jijoniijke betekenis van het woord, 
kwam in voege op de westkust In 
1684, 

Het doei was, door middel van 
een minimuinprijzenslalsol, te be
letten dat de prijzen beneden een 
abnormaal laag peil zouden dalen. 
In het begin werden enkel drie 
soorten vis in de reglementering 
voorzien : kabeljauw, schelvis en 
wijting, geland te Ooteborg, Oedu-
rende het eerste jaar werd de re 
'ie :e.itering enkel toegepast tij-

dona de zomer. Later, werd ze uit-
j-ejjrcicl tot meer en meer vlssoor-
.en cn gedurende langere perioden. 
Ze worden eveneens, geleidelijk, 
a t e !••' tl tot een SIGÖCIS toene
mend aantal visserijhavens van de 
wjstkust. 

llidert t030 werd de prijzanro-
gie-nenterlng praktisch gans het 
Jaar door toegepast op de west-
.tuat, voor nlle soorten waarvan de 
'.anvoer enigszins belangrijk was 
•}ii op olie plaatsen waar eon open-
:'.i'i v ;_( f iljiv bestond. 

••••T:t Twnst ill'k bureau van Oo
teborg en Bohus, met dit doel ge-
subvent'onneerd door de regering, 
werd belast met do toepassing vin 
het stelsel van prijzenreglemente-
ring, 

D • ^ •v-iinvörl zsn voor vis wer
den vastgesteld door de regering, 
maar het gewestelijk bureau be
kwam toelating deze te do an dalen 
of zelfs op te heffen onder bepaalde 
voorwaarden. Deze mnnht was 
noodzakelijk voor het geval de 
vangsten zodanig overvloedig wer
den dat de fondsen zouden onvol
doende zijn om de overtollige aan
voer op te kopen Het lag eveneent 
in de bevoegdheid van het gewes
telijk bureau om te beslissen of een 
bepaalde voorgestelde maatregel 
diende toegepast en van wanneor 
te beginnen. Dit hlnu gedeeltelijk 
af van het fe'it dat de toetreding 
tot het roglonventeringsplan vrtj-
willlg was en dat dit plan slechts 
dan kon verwezenlijkt worden 
wanneer een voldoende aantal vis
sers er in toestemden om mede te 
doen. Tenslotte aanvaarden prak
tisch alle vissers van de westkust 
de deelname aan deze regeling, 

(Vorvolfft) 

De proeven, enke o maanden 
door de rederscoopera;iüvo SC Al' 
gedaan, hebben zulk- in tegen
woordigheid van vel i autoriteiten 
en honderden mens'-n, bow azen. 

In de laatste tijd .nellen we vast 
dat versohlilehde vissersvaartuigen 
veel gemakkelijker hun boot ver
liezen, dan zulks vrooger hot geval 
was en moer en meer komt men 
tot de pijnlijke vaststelling dat 
zulks als abnormaal dient aange
zien te worden. Is het op d^ markt 
•«omen van rnbborvloMon, welke 
daarop een Invloed heeft ot het ge
brek aan toezicht ? Men beweert 
d.'t de zeevaartinspoctie strenger 
ïn strenger wordt. Wij kunnen 
zulks "loollijk geloven, daar het 
een fe-- ij dat we ook hier een ab
normale .oestand beleven e du 
eerste de beste i...ibtenaar, Ito-
nant of oommand., ''t, dlo gei'^eg 
leeft vnn een bepaalde dienst, 6o-
roepen wordt om dli ambt uit te 
oefenen zonder maar over de min
ste technische bagage te beschik
ken om dit dellkattt en zeer bo-
'angrljk ambt uit te oefenen. 

Wij zeggen BELANORIJK om. 
iat het laven van de bemanning en 
het behoud van veel vu .rtuigon er 
van afhangt. 

Wij zeggen D3LICAAT omdat 
het een feit ia, d'u de voorschriften 
niet theoretisch maar wei prak
tisch dienen toegepast cn gekend 
door diegenen welkt» du'.-rvoor aan
gesteld zijn. 

Pas wiw een zeevaartinspoctour 
In zijn functie een paar jaar goed 
Ingeburgerd (e Oostende of hij 
wordt n» •[• Antwerpen geroepen 
om ar hetzelfde ambt uit te oefe
nen, In zijn plaats komt er een lui
tenant v^n de maaiboot. die genoeg 
heeft van de zee en ml tschlen wel 
een knap luitenant is, maar over 
niet de minste technische bagage 
beschikt om het moeilijk ambt v&n 
ieevaai'tlnspeeteur uit te oefenen. 

De govolgen zijn van i'ó erns;ige 
aard om er zo maar tr blijven bij 
stil staan, 

Hat politiek gesjachter achter de 
schermen, welke een ganse dienst 
kunnen beïnvloeden, doet de rest '• 
Wie is er het slachtoffer van '! 
De reders en vissers z'oll' I 

Als men daarenboven nagaat 
welke verantwoordolljklield een 
zeevaartinspecteur hacCt en welke 
gage hij daarvoor on;vangl, dnn 
mag gezegd worden dat onzo 
volksvertegenwoordigers van do 
kust, tot welke partij zij ook beho
ren, de plicht hebben aan zo'n toe. 
stand een einde te 'ioon stellen. 

Ook de vlsserljorgnnlsnllea heb
ben de plicht er op te waken, dat 
de vkartuigen niet voor allsrlol on-
beniiillgheden opmerkingen ge
maakt worden, maar dat voor de 
belangrllke aangelegenheden dlo 
het behoud van het leven van schip 
"ii bomv'.nnlng be'ekenen, streng 
opgetreden worde, 

i oe onaangenaam deze woorden 
ook mogen klinken in de oren van 
deze, welke hun eigen belang en 
niet die van de gemeenschap In
zien, toch is het dringend gewenst 
aan deze wanorde een einde te stel
len in het belang van het bedrijf 
en de prestige van diegenen die 
geroepen worden het bedrijf te 
kontroleren on lo lolden. 
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LOGBOEK VAN EEN WALSCHIPPER 
DONDERDAG 13 FEBRUARI 

De veiligheid li.gelijk een kelen. 
Ze ln"'iii.'ii uit vemchlllendc schn-
kol» en elke .schnkcl Is een velllg-
heUUniBatregeli 

Van die kelen hangt het leven dov 
liciiuiiiniMr, af» iiijuii" elke schakel 
moot even iterk ./.l,|n want deze lic 
ten li zo sterk ah de flauwste scha
kel. Dit wil zeggen dat wanneer éön 
velllgheldsmaairegcl over het hoofd 
geden wordt, of minder goed ve^ 
zorgd! al de overige mnatregelon 
van geen tel kunnen /IJn, 

Het Is van belang voor reders en 
vissers deze woorden eens te over
wegen. Ze werden vandaag uitge
sproken In de kamers van volksver^ 
tegenwoordlgers In verband met de 
voTllgheid dor mijnwerkers. Ze zijn 
even goed loopnssHIJU op de vis
sersvaartuigen. 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 

Br komt mij vandaag een pnaehllg 
uitgegeven reklamefofder voor de 
stad Oostende In do hand. Prachti
ge kleurenfotos over alle genoegens 
on schone dingen die onse stad 
kont. Er komen ook foto's in voor 
over de visserij en de vlsverkoop 
aan de Karnaaltrap. Go zoudt dien-
kon dat de stad Oostende deze Iseer 
do visserij ook een speciaal plests-
kc wil gunnen. Heel zeker, nuiar ga 
moet niet nauw toezien wanti e^rst 
on vooral zijn de vissers en vlsvrou-
won In kledij van de groep «vl.s-
mljnvrlenden» en ion tweede sbiat 
naast deze foto's liet woord i Folklo* 
ro. Wat zoveel is als /eggen dat do 
visserij enkel deze waarde heeft 
voor de stad Oostende... en zeggen 
dat deze folder botiiald werd met de 
winst die de stad Oostende maakt 
van de uitbating dor vismijn I 

ZATERDAG 16 FEBRUARI 

Iemand stelt mij vandaag de 
vraagi in verband met de steeds af
nemende haringvangsten: Hebbon 
we een nieuw ras haringen aange
kweekt? iCn hij geeft meteen een 
verklaring aan zijn vrnng. 

Toen men begon D.D.T. te gebml-
i(i*ii om insekten to vernietigen, 
werden praktisch alle Insekten hler-
mede gedood. Rnkol de sterkste 
dlo bestand waren togen het poe
der - - bleven in leven on /.ellen 
hot geslacht voort. Na veneheidene 
jaren kwam men tot de vaststelling 
(lul, bet D.D.T. poeder niet meer vol
doende sterk was om de insekten 
to doden die or vroeger moe ge
dood worden. Er was een nieuw I), 
D.T.-hesiiiiul insektenras ontwik
keld. 

'Het valt te betwijfelen of men in 
weinige Jaren alle boring kan weg» 
vegen uil de Noordzee Door de In
tense vlsNorlj op haring wotden wel 
voel haringen gevangen, maar er 
blijven er nog altijd in leven, na
melijk de vlugste en de rapste die 
nun de netten weten te ontsnappen. 
De nakomelingen van deze harln-
gon hebben do elgensohnppen en 
kenmerken van bun viulee.s en moe
den <lle vlugger zijn dan de net
ton . ovorgeéiTd . zodat een 
nieuw haringras, of lieven een ver
beterd haringras Is ontstun en dat 
men evenals met D.D.T, — mis
schien wel iiiiilei'c middelen moet 
zoeken om de luiring te versohol-
ken. Dit verklaart onder meer het 
folt dat bepniilile vnartufgen uil 
sommige landen, toch nog goed blij
ven vissen, maar do vangmethodM 
worden regelmatig verbeterd en 
aangepast. 

ZONDAQ 16 FBERUARI 

Assen ede wn 8 voor vele eenwen 
ook een vlssersplaats en er woon* 
den tamelijk vool vissers. VlsscriJi 
visvangst en haHag vormen zovele 
hoófdpunton In de urnavalttoet die 
vandaag tienduizenden nivnr dit 
kleine oorp trektt de oude vissers 
van Assencde, dans om de haring, 
en/..,, zovolo themas dlo wo toen 
nlot meer zouden zoeken In een 
boerendorpkc, we vindon se zelfs 
nlei ie Oostende. Maar Ja. 

MAANDAG 17 FEBRUARI 

Te Nieuwpoort wordt een nieuw 
bedrijf In werking gesteld waar de 
vissenj baat zal In vinden, een.fa
briek die nil vlsschubben zllvor 
haalt, Zodat de ondo spreuk ; hot 
zilvof uit do zoo, toch nog wanrheid 
bevat. 

DIN8DAQ 18 P I B R U A R I 

Sinds drie dagon Is de vissers-
vloot van Helst binnen en op zwier. 
Helst viert Karniivnl en Ik had nooit 
gedacht dal llelut zo veel volk kon 
bevatten en opslorpen om to komen 
kijken hoe de vissers karnaval vlo
ren, en, vooral, om mee te doen. Wo 
zouden kunnen zeggen Helst loeft 
van de visserij, van toorlsino en 
van... Karnaval. 

WOENSDAG 10 P I B R U A R I 

Opnieuw Is or sprake van het 
stemrecht voor zeelieden en voor 
vissers. Senator Edelim uit Oosten-
do, verdedigt opnieuw zijn stok
paardje vandaag In de Senaat ter 
gelegenheid van do bespreking oer 
begroting van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Het'is al tien 
Jaar geleden dut deze kwestie voor 
de eerste maal ter sprake kwmn en 
nog altijd vond men er In ons land 
goon oplossing voor. De Minister 
van binnenlandse Zaken verzekovdo 
dill doze kwestie thans grondig on
derzocht wordt en hoopt met Semi-
lor Ki ie lm ii dat eindelijk de zeelie
den bel recht /.uilen krijgen te 
s leni inen. 

De visserij zii I er dan misschien 
beter bij vuren, want dan zal er 
wel door politlekers gehengeld wor
den —- met alle mogelijke beloften 
— niiar een gedeeUc der 3,000 stem
men die de vissers /.uilen moKen 
uitbrengen en welke wel eens door
slaggevend zouden kunnen /.IJn bij 
de vorklezlngon aan de kust. 

De Oostendse 
Vissershavenkommlssle 

komt bijeen 

Vrijdagnamiddag;, 31 februari, 
komt de Ooatendae viaaershavan-
oommlaale opnieuw bijeen onder 
voorzitterschap van aohepon Qua-
ghebaur, om de verkoop van IJs-
landae en endere vla op twee plaat, 
een te bespreken, alsook de kwes
tie ven het verlaten van bet aan-
vangsuur tljdena de drie laatste da. 
gen van de week. 

P R » I* A G A X D A-
V l ü R E N I G I X G 
voor VHSVIüllBRIIIK 

de versheid van vis; tljdena hot 
pniltüHeh gedeelte werden volgen
de bereidingen uitgewerkt ; kokvn 
van vis, verwtrktn van viaresten 
(warme schotel voor avondmral), 
gekookte vis (koud opgediend zo-
mervoeding), vleugels VQU tog (ge
braden en opgediend met tomaten
saus), gestoofde xoepaiing met 
wijnsaus, kabeljauwataart (n de 
oven, /ruiten van viaftiets (warm 
of koud opgediend), vlsaoep (totaal 
nieuw voor do huismoeders) en 
normamUache tong (als fsestsoho-
tol.) 

Praktisch resultaat 
van deze lessen 

H E T V I S S E R l | B L A D 
IS UW BLAD ! I 1 

NEEMT EEN 
A B O N N E M E N T 

BEKNOPT VEaSLAG 
over de activiteit 

gedurende het jaar 1957 

VOORDRACHTEN 
EN KOOKLESSEN 

Door de lesgeefster werden 1B7 
voordraohten en kookleasen KOK0" 
ven waarvan 133 In soholen en 90 
In vrouwenkrlngen, zijnde 43 meer 
dan in ll)IW; alle Inlichtingen hier
over komen voor in de maandelijk
se lijsten en verslagen welke regel-
o II.IK aan al de leden van de Com

missie en aan do belanghebbende 
o,,en > *" • besturen ge/ondon wor
den. 

Wij n,\,len . ile/.e gelegenheid te 
baat om te wijzen op de zoor inte
ressante versiagan welke onze les
geefster, Mevr, Pauwels, iaat ge
worden inzake do organisatie van 
dj vriiiniiiid in de gemeenten waar 
zij hire iasson gesft, 

in viJUvve.ikrlngen, boerinnon-
bonden en organismen voor na-
schools ondorwlje worden 3B0 
kooklessen over viabereldlngon In
gericht, deze lessen worden K'-Kn-
von door do losgoefsters van do be
trokken groeperingen, de mede
werking van onze Oommissie be
staat in het zenden van een koste
loos vlspakot en do verkoop van 
ons kookboekjo. 

Ingevolge de door do Raad van 
behoor gotroften beslissing hooft 
de Co um'H i'n zioh, voor ds uitwer
king van haar programma 1907, In 
betrekking goetold met volgende 
organisaties ; 

1. Chrlttslljke rrboldorsvrouwen, 
3, 'Boerlnnenbondon, 
8, Soaiiilistisohe vrouwenorganisa

ties, 
'l, •Liberale vrouwenorganisaties. 

Van do twee laatstgenoemde 
Vrosperingen ontvingen wij gvtn 
antwoord. 

Do Oommissie verstrekte even
eens ds nodige kosteloze vlupaltot-
len voor een honderd-uren ouraua 
te Urssl. Wauthler^Bralno en voor 
een vijftig-uren cursus te Molen-
beek-Worsbeok. 

WIJ menen te mogen verklaren 
dat ook deze cursusssn oen zoor 
doBOlljk propagandamiddel dear-
stslUn voor de werking van het 
/'nivdi'l rnili, ton bewijze zijn wij 
io vrll h'orna ds beknopte uiteen

zetting te geven van eon verslag 
dat wij hierover mochten ontvan
gen ; 

Op do 34 Insohrljvlngon waren er 
telkena minimum 18 nutsvrouwan 
aanwezig dlo de leasen regelmatig 
volgden; zoor vole malen waren al 
do ingoHchroven deolnoemstert te
genwoordig, do lessen, bestaande 
uit theorie en praktijk duurdan tel* 
keni 8 uur. 

IV' lossen over de vleboreldlngen 
genoten altijd veel belangstellTng 
op voorhand en gedurende do les; 
do i iieoric ging over do aankoop on 

Vroeger geen vlaverbrulk, thans 
wordt wekelijks rochtetrookg via 
aan huls besteld (gomaonsohappo-
lljko bestelling) en verdoold onder 
l.'l Kozlnnen; :l.O huisvrouwen heb
ben ons kookboekje cHIet Vis» aan
gekocht. 

Ook In 11)57 gaf de Nationale Zui
veldienst ons gratis 300 kgr boter 
voor onze voordrachten, Kookles
sen, vlsweken en voor de bereiding 
van do visschotels In de visrostau-
ranti welke opgerloht worden tor 
gelegenheid van tentoonstellingen 
en handelsforen. 

Zoals de vorige Jaren werd ge
durende do maanden september, 
oktober en november een speciale 
campagne gevoerd ten voordele 
van het vlaverbrulk; eommlge de
zer manifestaties werden georgani
seerd met do medewerking van het 
VJB.Z., de Pers, de dloneten van 
het N.LR, het l'.N.R, on do Tele
visie. 61j deze geiegonheden wor
den plakbrlovon, roooptonblaadjos 
en tracton over' de vlsbereldlng en 
hot vlsvorbrulk uitgedeeld, 

O i reatauratoure ontvingen onze 
plakbrlovon met verzoek deze op 
een zichtbare plaats In hun ver-
brulkzaal to willen ophangen, wij 
hebben oene ts moor kunnen vast
stellen dat onze oproep zeer gun
stig onthaald werd. 

Ook In 1907 werd beroep gedaim 
op de medewerking van de dotall-
handel, Ingevolge ons rondschrij
ven ii'in al ds vishandelaar! van 
hot land zijn wij er In gelukt 817 
plakbrlovon te verkopen, zijnde 317 
in het franssprekend gedeelte en 
100 In het vlumsaprokend gedeelte 
van het land. 

In de loop van hot Jaar werden 
4.393 kooklmelije.'i verkocht en 130 
dldaotlaohs tabellen, de aanzienlij
ke vermindering van het aantal 
verkochte rooeptenbookjes Is te 
wijten aan hot feit dat do neiier 
landstalige uitgave eodert einde Ju
li volledig uitgeput la. 

'Vewolg toekomende weekJ 

(UI Itli; (iA/.KTTKN TIO KOOP 
zich wenden bunel blad. 
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Lylóóerijloiklcre 
(VERVOLG) 

DE NOORDZEE IN 

I ie|. lied dal; w6 vorige week onder decs titel iii'drnkUm en waarbij we 
enkele vrftgen itelden, bmchi enige renktle voort die one wal meer 
klMrte braoht, 

Het enl'é «'t Melvliohje» dm er In vermeld itMt wan gelegen op de 
hoek vnn de St FmncUouiitroAt <'ii de VIHHOI'MICIUII (wnar thanu oal'ö 
Parking IH). Het wae het lokaal van de Vlimljnvrlendnn, die geitloht 
werden In 1837. Lokaalhouder wae dhr Fram Verbanok, thane dlreo.eur 
van de Onderlinge Vin Alelag. 

Elke vereniging die aloh reepekteart heeft xljn elgan «tt rljdlled», ol', 
zoals we te Oostende ŝ KK n̂, v.IJn eigen • nrahn(;onnn». Het llsd <Oe 
Noordsee In» was de aanpassing van het oude Ued ten behoeve van de 
Vlsmljnvrlendon., Het Hsd zelf Is nog uit de tijd van de zellvaart, aoala 
we ten andere opmerkten en word terug opgediept door sohlpper Louis 
Dedrie en wel voor een apsclalo nolonmiheld. 

In 1928 werd te Oostende, ter gelegenheid van de lUuulo verjaring van 
de blokkade van de haven, een Vlndlotlvestoet gehouden. OP vismijn-
vrienden zoudan ook met oon wagen In de optocht gaan die tevens was 
opgevat als hulde aan een hunner beste laden : Bohlpper Louis Oedrle. 
De praalwagen had als ondarsohrlft : <de hsMhaftlga kapitein», sohlp
per Dedrie prijkte boven op de waR'on mot zijn bemanning en omgeven 
door do vismijnvrienden, dit tar herinnering aan aljn heldhaftig optre
den tijdene de oorlog In Engeland, aan boord van oen sohlp der PAohe-
rles i\ Vapour, In de strijd tegen tie Duitse duikboten. 

De Vismijnvrienden souden teielfdertljd hun stljdlled voor de sorste 
maal ultvoaren en opdat Itdoreen In de gs'PKonheld zou aljn de woorden 
te hebben en ae van bulten te leren, werd de tekst gedrukt on de kosten 
hiervan Kodragen door de twee vermelde aankondlglnK^n. 

Als bijzonderheid dient vermeld dat de Vlsmljnvrtenden na bet eerste 
jaar bestaan, meer dan 100 leden lelde 

PEEGIE EN DS VIS 

Wie kent niet het boeit van Willem de Hault : «Paegls» ? Het spreekt 
over de alom bakende Roesselanri<t> Inurdorn, een stam a.miri In desa 
Westvlaamse stad, die het land (en /OII'H tot ovar de grens) doortrok
ken om er al'erlel waar aan de man ie brengen. 

De Roesselaarse leurdern verkopen nu In hoofdzuuk stoffen, vaak ook 
borstels en ander gerief. Maar wiet U, K'fiiohle lozor, dat deze mensen 
vroeger hoofdüaUeillk vlsleurders waren die met Uur en naard de s'.reak 
aftrokken om verse vis aan de man te brengen ? Dit la wol aan ander
halve eeuw bijna K<'l*'den, maar se moeten to'h een apart brokle ge 
vormd hebben van het toenmalige visserijbedrijf. Ze waren Immers be
langrijke vlsafnamers en vlsafzettara, praektlsoh de enige In hst bin
nenland. Waar ae hun vis opkochten ia use niet bekend. Hot zou mo 
niet verwonderen moest dit geweaat aljn In du Westhoek ; tusssn 
Nieuwpoort en De Panne, Het opkomende treinverkeer bracht deze 
handel de genadeiiUiK toe, zodat de «Roossalarennars» itoh op Iets 
luulern moesten toeleggen om hun brood te verdienen. 

Sporen van doze vlslaurhandel vinden we terug In de derde strofs van 
het Had van Cyper, da stamvader der leurdera van Roeselare (vo'gens 
Willem de Haaelt) dat wel bljaondere vermelding verdient In deae 
rubriek, 

Deze atrofo Is als volgt ; 

'ii Heb kulxtljuuw met aonder giiiaien, 
'k Bob wijting, roggen, veree platan, 
'k Heb haring, tongen, sohellavls, 
Van al wat dat or to vindan IN. 
Man /lei ar Oypor tond mee topan. 
Om ovct'iil to gam vörltöÈöni 
(JyiKM- alt hier, Cyper alt daar. 
Maar /ij. tooh llafat to BoösólaaT, 

En een ander varaje door de auteur In holzeii'de boek aanK'ahaald, Is 
het liedje van Sissen de (RooNHolaarse) leurder met verse vis. Dit liedje 
duldt ons aan wie de voornaamste klanten van daze leurders waren : 
de boeren en boerinnen die op afgelegen hofsteden woonden, Het geeft 
eveneens aan wat do houding Is van da boeron tegenover het produkt 
«vis» en welke moeite de leurder moet doen om zijn waar aan de man 
te brengen. 

Boerinnetje van buiton. 
En meug Je gij geen vis ? 
Ba neen ik, aet 't boerlnnatja, 

'k En weet ntot wat dat 't Is, 
't Is baring, 't ia paling, 
't Is varse kaboljauw, 
'k En meuge or niet van oton, 
Mijn hf.rte Is veel la flauw 

Dit lied la eveneens te Oostende bekend als kinderlied, on waarschijn
lijk ook In "ndere Vlaamsri gewos^n, 

(WORDT VOORTCllOZICT) 

Voor Nieuwbouw en 
Herstelling van schepen 

|N.V. 

BELIARD-CRIGHTONM 
BERtCHTEN AAN ZEEVARENDEN 

ALGEMEENHEDEN 
Ml — BovooMtullng op /,oo 

Oefeningen tot het bevoorraden 
op see worden veelvuldig uitge
voerd door oorloges shapen en hun 
hulpschepen. Gedurende deae oefe
ningen zijn de schepen onderling 
verbonden door lijnen en-pf bovoor-
rndlngsslangen. 2lj voeren de sei
nen voorgeschreven door art. 4 van 
het lnlern"iiim"al reglentunt ter 
voorkoming v?n aanvaringen op 
sec, J.iuideii 1848, voor vsartulRtm 
wA'irmsde nlel Itnn gQmp.nqau. 
v ra or cl v orden. 

Do aandacht der zeovrrenden 
wordt gevestigd op het i'olt dat de 
manoBUvreerb''arheld en snelheid 
do/.oi' schepen gedurende deze one 
i"'l Ion zeer beperkt IH en dnt zij 
vl.s plicht hebben deze ruim te pas-
Me"eii, reUenhii', houdende met re 
Xe' 27 v n voornoaiiul reglement, 

BELGIË 
4 28(T) —• L)mbardsll(1r 

Zi'o " '̂ rtrir Kohlotoefenlng^n 

;'le B.l,Z. 1-14—1088, 
Oeiluronile de waken vr.n 17 fa-

"iruarl 10B8 'ot en met i m '"i'i 
IO.'IH zullen f Heen op donderdeg 20, 
vrljUfii 21, donderdag 27 en vrljdeg 
36 februnrl 1888 sonletosfenlngen 
ul'govoird worden In de gro'.e nee-
tor ('ooi' ai'llallerle, 

Deze oefeningen w orden gehou
den i-onder onderbreking v 'u 0700 
MTd (0800, pliMiiMelIJld' tlid) tot 
sonsondorg^ng. 

Do schikkingen v^n B.P.Z. 1-18— 
19B8 zl<n v«n kracht. 

'l-2ll(T) — Noordzee 
Oafanlngan In het mllnenleggtn 

ilnor vUngtulgen 

Oefeningen In hot mljnenleggen 
door vllegtuluen v n da Luoht-
marht sullen uitgevoerd worden. 
In dr aone bepaald dnor volgende 
eoöl'dhi"'en ; 

M"16'00"N 2"86'B0"B 
B1"17,88"N 2"B4'60"B 
[il"l|)'0il"N S'W30"S& 
|J1"21I20"N 8"08l00"a 
Ledige vaten 'zullen tot dit doel 

afgeworpen worden. 
Vannl' 30 februari tot en met 32 

februari 1908 en dit talkans tuaaen 
lonn on 1100 wordt het aan alle 

schepen aangeraden deze aone te 
vermijden gedurende de operaties. 

Sohepen dis zich gedurende de 
operaties In bovenvermelde aone 
bevinden' lopen gevaar en dit op 
eigen risico. 

'I wee eenheden der Î eonuu.hl 
zullen uiv.rouliieren aan de bulten-
Uim en dar zone, de ene be-N de 
Wendulnebanki de endere be-S 
boel «4.3». 

4-80 Schelde Zandvliet 

Positie ; B1"31'48"N 4"18'88"a, 
den rildei'rei'ieeior werd aange-

brecht op de rode llehlboel nr 'al. 
Me Belg. kaart «Schelde» en 

UehlenlljMi, 18B7 - Nr 346. 

4-31 'Mciieiiie — Kntnkeloon 

Positie : B1"1BI17",6N 4"11),38"E. 
Het afgaknotte kegelbaken, dek. 

kende de afwaartss kant der over
blijfselen van drie rijen palen, Is 
verdwoMeni 

Zie Belg, kaart «Schelde», 

NEDERLAND 
4-S3 — Sardljngenl 

LtehtenlIJst gewljalgd. 
'rijdeiidi. Ilohiboet opgenomen 

1. Ligging ; ong. BV'U'.BN .'iM'IMIB 
i lei licht Laugenaer la toarsteld 

en wederom ontstoken ; het Is on-
liele maters verplaatat, aodat da 
rlohtlng von de llchtenlljn thans 
116"d hedrciiii. 
.!. i>e tijdelijke rode llohtboel be-W 
het '1 'hl, ID opgenomen. 

i v Z. 8J-1'4B(T)-1M7 vervalt. 
Zie Belglso'te kanrt «Vlarmso 

li'iikeii", «Sd IQUIQ» on l.lehlenlll il 
in V - Nr LBO. 

•1-88 — Weataradurlde 
Apprls'ik — Tikieiiiko tonnan 

opgenomen 

i'o.dlle ; ong, B1"33'N i"U'E. 
Do B tijdelijke blauwe lonne Je-i 

zijn opgenomen, 
B,«.Z. I) •lli(T) umi). 
Zie Belg. kaart «Schelde» 

DBINOENDE BERICHTEN 
(IMt./..) van liini'lil op t34-SH 

lOO. Poaltle 81n37'3U"N 3',Bt'00"R, 
Llohthrulhoel D.l verdwenen. 
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Nieuws uit ITmuiden en Nederland 

VISSERIJ ONGERUST 
OVER 

ATOOMREACTOR 
BIJ PETTEN 

Voor de visserij zijn grote risi
co's verbonden aan de vestiging van 
de atoomreactor bij Petten, aldus 
heeft dr, P, Korrlnga, directeur van 
'het Rijksinstituut voor Vlsserijon-
derzoek op de tiende bijeenkomst 
van de Waddenzeevissers in de 
Volkshogeschool «Allaertsoog» te 
Bakkeveen in Friesland verklaard. 
Deze reactor zal straks de radio
actieve afvalstoffen in zee lozen. 

Op een vraag inzake deze invloed 
van afvalstoffen op de visgronden 
langs de Nederlandse kast, ant
woordde dr. Korringa eerst dat er 
nog niet zo heel veel over te zeg
gen valt, maar dat de zaak de volle 
aandacht van de deskundigen heeft. 
Hij merkte echter op, dat is aange
toond, dat de afvalprodukten het 
plankton kunnen besmetten en de 
radioactiviteit in geconcentreerde 
vorm is terug te vinden in de die
ren, die dat plankton als voedsel 
hebben gebruikt. 

Om die reden zijn de afvalstof
fen van de reactors in de Verenigde 
Staten nimmer in zee geloosd. 

De kans is echter niet groot, al
dus dr, Korringa, dat er een grote 
hoeveelheid vis besmet zal worden. 
Het hoeft evenwel maar slechts een 
keer te gebeuren, dat men aan de 
grens een kistje met bijvoorbeeld 
radió-actieve garnalen ontdekt. Wat 
gebeurt er dan met onze export ? 
Om deze reden zouden er aan de 
vestiging van de reactor bij Petten 
grote risico's verbonden kunnen 
zijn. De visserij moet heel erg op 
haar tellen passen en op maatrege
len aandringen, die hel gevaar in 
deze kunnen keren aldus dr, Kor
ringa, De reactoren kunnen tot een 
hoge graad zuiveren, maar uiteraard 
vergt dit ook veel geld, 

UITSPRAAK 
AANVARING 

KW.48 en GX.372 
De Raad voor de Scheepvaart 

heeft uitspraak gedaan over de aan
varing van de Katwijkse motorlog-
ger KW.48 Cornells Marinus op 81 
augustus van vorig jaar tijdens het 
verstomen naar een andere visgrond 
met de vissende Duitse trawler 
«Delphin» GX. 372, De Raad merkt 
in haar oordeel en uitspraak op, 
dat het op 31 augustus volkomen 
verantwoord was, dat de schipper 
van de KW. 48 om twee uur de 
wacht overgaf aan matroos D. J. 
van B. en een niet geheel on be va
ren jongste. Daarna ging de schip
per slapen. Het schip zou ongeveer 
50 mijl om de oost gaan versto
men. Het was goed weer en wind
stil. Voordat deze reis werd begon
nen, was het-trawlnet ingehaald en 
waren de stroppen scheep gebaald. 
Voor B,, aldus de Raad, was er dan 
ook geen enkele aanleiding om 
reeds binnen het half uur een ron
de over het dek te maken om te 
kijken of niet een strop balten 
boord kon hangen en in de schroef 
kon raken. Hij deed dit toch en is 
daarna naar de W.C, gegaan en on
geveer een kwartier weggebleven. 

Toen van 6, van de brug wegging 
waren er verschillende visserssche
pen in de buurt en hem is een schip 
opgevallen, dat op enige streken 
aan bakboord naderde. Hij kon toen 
niet uitmaken welke koers het schip 
stuurde, maar hij had toen moeten 
begrijpen, dat bij onder deze om

standigheden een kwartier lang weg 
kon blijven. 

Alleen de jongste van zeventien 
jaar stond op de brug. Deze wist 
niet wat te doen, loon dat andere 
schip, de «Dclphin», meer en meer 
naderde. Op eigenaardige wijze 
heeft de KW.48 gegierd, aldus was 
door de wachtslui van de «Delphin» 
verklaard. 

Toevallig zag de jongste even 
voordat de aanvaring plaats vond, 
Van B. aan dek verschijnen. Hij kon 
vragen wat gedaan moest worden. 
Van B, heeft toen geroepen dat 
stuurboordroer moest worden gege
ven en dat ruim voor de ander 
moest worden overgevaren. De 
stuurman van B, zag toen al in, dat 
een aanvaring onvermijdelijk was. 

Hij ging niet naar de brug, maar 
porde de bemanning uit. Door de 
aanvaring werden beide schepen 
ernstig beschadigd. 

De Raad acht de dienstdoende 
stuurman ten volle aansprakelijk 
voor deze ramp. Door gemis van 
vera n I woordcli jkheisgcvoel is niet 
alleen belangrijke schade ontstaan, 
maar zijn ook mensenlevens in ge
vaar gebracht. De Raad heeft be
slist dat het bewijs van bekendheid 
met de bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee, waarop de 
bevoegdheid van Van B. gegrond is 
ora als stuurman aan boord van vis
sersschepen dienst te doen, wordt 
ontnomen voor de tijd van zes 
maanden. Schipper Willem Remmel-
zwaal heeft geen schuld aan deze 
aanvaring. 

AANVARING TUSSEN DE 
KW.61 EN DE IIM.239 

De Raad voor de Scheepvaart 
heeft de schipper van de kotter KW, 
61 eind vorige week gestraft door 
hem hel bewijs van bekendheid met 
de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee, waarop zij be
voegdheid berust om als schipper te 
varen op een schip" als de KW, 61, 
te ontnemen voor de tijd van een 
maand. 

Op 26 september van vorig jaar 
kwam de Gijsbertha KW, 61 bij het 
binnenlopen van Uniuiden in aan
varing met de uitvarende garnalen-
kotter Maria Bep IJM. 239. De Raad 
heeft als oordeel;_• De aanvaring 
moet worden geweten aan,de schuld 
van de KW. 61. Dit schip wilde die 
dag van de visgronden N.N.W. van 
I.Inuiiden naar deze haven terugke
ren. Het stuurde een koers, die 
slechts ongeveer vijftig meter vrij-
licp van de Noordpier en wilde dan 
na het passeren van de kop van de 
pier naar bakboord draaien en weer 
dicht langs deze kop naar binnen 
varen. 

Deze wijze van varen wordt door 
de Raad ten scherpste afgekeurd. 
Het binnenvaren van de haven van 
I.lmniden is gebaseerd op het daar
heen sturen in de geleidelijn. Hoe
wel kleine schepen niet naar de 
uiler ton behoeven te gaan om reeds 
daar déze geleidelijn op te zoeken, 
moet dit toch op zo grote afstand 
van de pieren gebeuren, dat uit
gaande schepen tijdig worden'opge-

llrief uit Yerseke 
Brief uit Yerseke nr 678 

«THERE IS SOMETHING ROTTEN 
IN THE STATE» 

Aan deze Engelse uitdrukking, die 
vrij vertaald betekent : Er is iets 
niet in orde», dachten we onwille
keurig toen we vandaag lazen : 

«Te Koop : Een oester- en pan-
nenbedrijf. Te bevragen,,, enz», 

We kennen de man die zijn be
drijf Ie koop aanbiedt. Een nog 
jonge man gezond en sterk, zal 
trachten zijn zaak die hem ongeveer 
twintig Jaar bestaans-mogelijkheld 
bood, van de hand te doen. Niet dat 
hij veel beters voor ogen heeft, 
want sinds enige tijd begon hij een 
handel in vis. Zoiets doet men niet 
tenzij daarvoor dringende redenen 
beslaan. Welke redenen dit zijn ? 
Het gaat eenvoudig in het algemeen 
gesproken niet meer om enkel door 
middel van pannen-kweek, oester-
boer te blijven. Deze ene biedt nu 
zijn zaak ter overname aan maar 
hoevelen zouden er wel zijn die zo 
gaarne uit een soortgelijk bedrijf 
zonder al te grote kleerscheuren 
zouden willen uitspringen. Maar 
niet iedereen weet wat dan wel te 
moeten beginnen. Zeer veel van de
ze soort zaakjes werden begonnen 
door mensen die voorheen in loon
dienst waren. Om nu na ongeveer 
twintig Jaar zelfstandig te zijn ge
weest, weer terug ondergeschikte 
te worden bij een of andere baas, 
Indien dit al zou lukken, valt ook 
niet mee en het is begrijpelijk, dat 
velen het nog eens even aanzien. 
Daarbij nog komt de vraag: «Wie 
koopt een bedrijfje dat zelfs geen 
bescheiden broodwinning belooft ?» 
De reden dat deze wijze van oes
ter-kweker zo lange tijd brood gaf, 
was dat de schelpziekte een gewone 
kweek van oesters namelijk door 
uitzaai van schelpen op de daarvoor 
geschikte percelen belette. Nu op 

dit gebied het getij verloopt, zullen 
de bakens moeten worden verzet. 
Wat voor de een gemakkelijker zal 
vallen dan voor de andere. Van de 
pannenkweek naar de verzending 
van consumptie-oesters, is geen gro-| 
te sprong. Volgens de verstrekte! 
cijfers, werden in de Januarimaand 
van 1958 naar België 1,620,570, doch 
in Januari 1957, 1.878.096. In Neder
land werden afgenomen, nu 126.140 
toen 188.474; Engeland nam af nu 
97.900, toen, 70.000; Duitsland nu 
132.835, toen 141.910; Frankrijk nu 
104,000, toen 185,400, terwijl diverse 
landen nu namen, 64,710 en toen 
63.930 stuk. Alle afnemenden gingen 
achteruit behalve Engeland dat een 
kleine 28.000 meer nam. Geen won
der dat het aantal nu aanmerkelijk 
bleef beneden dat van vorig jaar In 
Januari en wel ruim 300.000. In to
taal is men nu 1,200.000 stukken 
achter bij vorig seizoen. Al is naar 
men zegt de geldopbrengst hoger 
dan vorig jaar toch wordt het ver
loop van de oesterverzending met 
grote zorg gevolgd. 

KONFERENTIE 
TE ROME 

80 naties, vertegenwoordigd door 
een 700 afgevaarigden, zullen deze 
maand te Rome vergaderen, in het 
kad"r van een door de Verenigde 
Naties ingerichte konferentie voor 
het houden van besprekingen over 
de internationale zcewctgevlng. 

Ook het vraagstuk van de Icrrllo. 
rialc wateren zal besproken worden 

Men voorziet dat de konferentie 
niet mindor dan 9 weken zal duren 
Het zijn natuurlijk de staatsambte
naren^ die het zo graag lang trek-

inerkt en dat men bij het naar bin-' 
nen • draaien niet onverwacht Voor 
de boeg van een uitgaand schip kan 
komen. Bovendien komt, wanneer 
een schip dicht langs de noordpier 
naar binnen gaat, dit schip geheel 
aan zijn bakboord zijde van het 
vaarwater. Dit is in strijd met de 
voorschriften. Deze maneuver moet 
vooral worden afgekeurd, aldus de 
Raad, voor het geval, dat er buiten 
een vloedstroom loopt. Het dicht 
langs de pier naar binnengaande 
vaartuig zal dan door de stroom 
naar deze pier worden verzet en zal 
nog eerder een uitgaand schip kan
nen hinderen. 

De raad heeft zich bij vroegere 
uitspraken afkeurend uitgelaten 
over de wijze, waarop nu weer de 
KW, 61 trachtte binnen te komen, 
maar blijkbaar is dat niet voldoen
de ter harte genomen. De Baad acht 
de schipper van de KW, 61 dan ook 
ten volle aansprakelijk voor deze 
aanvaring. De schipper van de IJM, 
239 heeft verkeerd gehandeld door 
geen navigatielichten te voeren, 
hoewel de zon nog niet was opge-
gan. Dit verzuim heeft echter geen 
invloed gehad op deze aanvaring. 

GROTE TREK 
AAN KABELJAUW 
De Scheveningse trawllogger SCH, 

54 «Oceaan 9», heeft weer een van 
die af en toe voorkomende wonder
baarlijke visvangsten beleefd. De 
trawler met schipper J, Harleveld 
op de brug, verliet Scheveningen 
op donderdag 13 februari. Vrijdag 
was hij benoorden Terschelling tas
sen 57 en 58 noorderbreedte op de 
visgronden en daar werd een trekje 
gedaan op kabeljauwen. De eerste 
trek leverde 180 stuks op, de twee
de trek 1800 stuks en de derde en 
vierde trek tesamen 2000 stuks ka
beljauwen. Met deze vangst van 
4000 stuks kabeljauwen, gevangen in 
anderhalve dag tij ds, werd U mui
den opgezoebt, waar de SCH. 64 
maandagmorgen voor de tweede 
beurt loste. De besommlng bedroeg 
liefst f 28,000, Schipper Harteveld 
is wel zeer gelukkig met deze ka-* 
beljauwvisserij. Twee jaar geleden 
liep hij ook- eens IJmuiden binnen 
met 1200 stuks kabeljauwen vaneen 
trek in de buurt van de thuishaven. 

Resultaten 1957 
te Bremerhaven 



INVOER PER LAND EN PER SOORT IN KGR 1956-1957 V.B.Z.-STATIST/Ef( 
Landen Kabel jauw 

1956 1957 
Schelvis 

1958 1957 
K o d v i s 

1956 1957 
Vleet 

1956 1957 
Klipvis 

1958 1957 
Tarbot 

1956 1957 

Neder land 
Engeland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
West-Duitsland 
F rank r i j k 
I Js land 

1.539.394 
342.056 
561.694 
246.056 
21.719 

155.540 
— 
— 

1.616.081 
409.872 
528.663 
279537 

12.795 
90.500 
2521 
— 

418.387 
— 

37.803 
164.635 

—• 
109.050 

— 
— 

343.709 
1.898 

32.031 
209510 

700 
35.000 

13 
— 

615.924 
— 
— 
3.160 
— 

155515 
— 
— 

145.708 
—-
— 

890 
— 
25.650 

1.631 
— 

90.431 
59.943 
82.592 
— 

46.086 
— 
— 
— 

101.160 
96.410 
51.437 
11.654 
30.950 

965 
— 
— 

— 
239531 

— 
— 
— 

1.171.764 
— 
— 

__ 
122.610 

— 
— 
— 

1511.083 
— 
-— 

164.604 
161.913 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

128.636 
2(6.351 

395 
10 

— 
— 
— 
— 

TOTALEN 2.866.459 2.940.069 729.875 622.861 744.899 173.879 279.932 292.576 1.411595 1.433.693 326.517 334.392 

Landen Zeepaling 
1956 1957 

Haa i 
1956 1957. 

Tong 
1956 

40 cm 
1957 

Andere 
1956 

. 40 cm 
1957 

Andere 
1956 1957 

Totalen 
1956 1957 

Nederland 
Engeland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
West-Duitsland 
F r a n k r i j k 
I J s land 

226.019 

3.900 

68.407 

1534 
— 
8.110 
5.689 

62.791 
6.173 
2.376 

125567 

835.923 917.631 398.406(1) 636.821(1) C88.Ö99 
84538 

381.690 
1.242578(2) 

8.711 
314.885 

81.747 
— 

217541 
153526 
270519 
144.736(3) 

8531 
895.724(4) 
405.161(5) 

50 

4.811532 
887.701 

1.071.889 
1.888.117 

77.398 
1.910.954 

83.747 
— 

4.169.778 
995.840 
886.121 
840.611 
52.776 

2558.919 
409.126 

50 

TOTAAL 229.919 68.407 75.643 193.907 835.923 917.631 396.408 636.821 2.504.468 2.094.988 10.731538 9.712521 

(1) waarvan 234504 kg schol in 
1956 en 297.043 kg schol in 1957. 

(2) w-
1956. 

' r v s n 1.074.460 kg ha r ing in (3) waarvan 77.565 kg diepvriesvis 
:n 1957. 

S3 
• » 

3. O 
«5 
(6 

TC 
25 H 
SI 

O'S 

ia 
n 

7} 

- CD 
0 * > 

cog ^ 

o 

(4) waa rvan 843.284 kg diepvriesv 
is in 1957 _ voornameli jk kabel jauw 

- 480 T. 

(5) waarvan 404.020 kg diepvriesv 
is in 1967. 
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SCHEEPSWERF 
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Alvorens een VERZEKERING of HERVERZEKERING 
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Oudaan, 26 

Tel. 32.88.65 (7 lijnen) 
Telegram : 

Leoneessei Antwerpen 
Telex : 

Leoneessei Antwerpen 277 

B R U S S E L : 
Koninklijkestraat, 28 
Tel. 17.95.05 - 17,30.77 

Telegram : 
Leoneessei Brussel 

L U I K : 
Tel. 28.33.93 

Telegram : Leoneessei Luik 

Korrespondenten in : Hamburg, Londen, Parijs, 
New-York, Rotterdam, enz... 

186V 


