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De nieuwe Car-ferry «Arteveide» 
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WERF I.S. FICEE N.V. 
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i 

Nieuwbouw en reparatie 
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N, V. v.h. C. DEN DULK 
KATWIJK AAN ZEÉ" 
RadarIJ Haringhandal 

Koelhuis 
Tal. nr 2036 
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C100) 

«Hulpl in Nood» 
t VERZEKERT 

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

voor 
Schade aan Derden — Eigen Schade 
aan romp en motor — Brandschade 
— Opsleping — Totaal verlies en 

voor Bouwrisico. 
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; REDERS an VISSERS, 

WIE VAN HET 
VISSERIJBEDRIJF 
OP DE HOOGTE 
WIL BLIJVEN, 

NEEMT EEN 
ABONNEMENT OP 
HET VISSERIJBLAD 

Veer Uw 

Sociale lasten en boekhouding 1 
wendt U In veile vartreuwcn tet da Beroepsvereniging g 

Hand in Hand 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEEBRUCCE 

Tal. 541.17 
Na de uren : Joi. Do Reese - tel. 517.40 : 

REDERS EN VISHANDELAARS, 

HET BESTE 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
industrie! 

Telefeen > 71.791 
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VISSERUBLAD 
KICKAÜTIR ICN BmiKICIt : 
It JorlutrMt, IK, Ooitanda 
Tol. 726.23 — PiO.B, 4I.HU.H7 

Vanuit. Druka'Uitfnnfiitar 
ShnoiuiA iioi.i.iNNii; 

VlnolotivcUiuui, 22, OiMitafula 
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llliri'KM.A NI». 1 Jimr : BSO V. 
NadarUndi 1 Jr i 10 Old of 900 Fr, 
Ualfflaoh KonffOi 1 Jiuir i ÏÜO Fr* 

Standpunten 

Meegaan en aanpassen 
Hat li aan fait dat, ankala tlabtallan Jui'on galadan, oni viaiarlj-

bedrijf danlc alj enige voorultilende naanrien, boglftlfd ward nat een 
raalu Installingan die niet ftndara kondan Uun da viaiarlj voorultatuwan, 

Mot da jAron /.ijn vaal Inatalllnfan verdwenen, verouderd of vor-
wni.ord en er komt aan tijd dot men nadanlct, vopgölljltt en kijkt of we 
HOK uiiljii op pai'l ïiljn, 

Waniioor we ilni, durven doen en tevane de nodige mMtregelen 
treffen, tonen /wa <iit.i. we wuird lijn te levan, 

Onlange hlald men In DuitalAnd wapantohouw en kwam man tot 
da vwtataUtng dat er nog vael meer kon gedimn worden. Ook In Frank
rijk kaak man oong rond, i t g dat allee nog goed waa, maar dat het 
veel beter kon, 0aarom * vernieuwing van alle apparaten dia ter be* 
Nohlkklng itaan. 

Nieuwe meieen mijden goed en nieuwe bownin keren good. Wat 
belet one vui regelmatig nieuwe menen en nieuwe beaami to gohnil-
ken 7 

Sn nu we voor aan tnternatlonaJe omwenteling ataan i de Bluro-
markt, la het nuttig an nodig eena de Inventarla van het lohlp na te 
Kaan en te alen of wa hitrmeda In itaat 'uilen aljn de nieuwe winden 
en temiporoturan te troteeren, 

Ala voorbaald neem ik U, geaohte IOKOI', de«ti maal eeni mode naar 
Frankrijk. In hat "Vniuio vlaaerljblad : La PSohe Maritime, veraoheen 
•opaa een artikel van de hand van de beer Soublln, in verband met 
iiw.o auntmnlnflien, waaruit we het bljaonderete overnemen. 

D* laatita vijf Jaar waren bljionder gumtlg voor het Frame 
vlnerijbedrljf, de ultbatlngikoiten bleven tamelijk vaat, de viaprijaen 
it^gan Koioitioiijit, de etaat beaohermde one tegen de vreemde invoer an 
wa braahten voorWlurend nlauwe en betere eohepen In de vaart, 

Maar er <la verandering gekomen In deae vier gunatlge faktoren. 
"1"" gunitiff voeruitsloht blijft ; het viaverbruik neemt toe. nin het la 
In dero riahtlng dat wij moetan ome Inipennlngon Hamenbundelen, 
Wannaar we apraiken van onta Inipanning, dan betekent dit slet dat we 
ofwel da hulp moeten inroepen van de itaat of og de grote winaten 
van da vlahandelaar aanklagen en proteit aantekenen IOKOII de Suro-
markt. 

'Noon, de menien van het beroep talf moeten een varatandelljke 
an flnanoUUa tnapannlng doen om da binnan- on bultenlandee maMtt te 
bestuderen, de verdeUng van de vla te verbetaren en het verbm Mc te 
vertiogen. Man eet gemiddeld aleohta S kg vti par jaar In Frankrijk. 
Dit oijfar toont voldoende aan dat een verhoging aeer goed mogelijk ia, 

Wimrom eet men vli 

Boriii en vooral omdat via jpioti ie, bijgevolg ie de kweitle kwali
teit da voornaamata. Man eet ook vle omdat men er gemakkelijk kan 
kopen, In Frankrijk eet man vooral vla ala vervanging van VIOOM, wan-

'neer ar ïn 1000 ongeveer 180,000 T vleee aal te kort i'Jn In Frankrijk, 
moaten we om ulterete beet doen om deze 180,000 T vleei aan te vullen 
door 800.000 T via, Dui aou Frankrijk de huidige aanvoer mlneteni 
moaten verdubbelen. 

S3r ia nog vool maar te doen opdat men meer vle aou eten * verbe
tering van da ultruitlng der vaartuigen en van de handel, het vraag-
•tuk der prijaen, kontrole op da kwaliteit, on/.,.. 

B3r aljn aoveel venohlllende vrttiiuntukken dat dexo alleen door 
een KomoeniohappelIJke Inepannlng van het ganee bedrijf kunnen op-
Beloit worden. 

We vertrekken van niate, hoewel de vlapropagandnvoronlglng In 
Frankrijk raeda heel wat op lijn aktlaf heeft, het Ie reeda een itavige 
vertrekbaila, Br ii kritiek, maar het propttuiuuinoomtti kan niet allee 
doen en allee oploiaen, het heait er >)o middelen nooh de maoht too, 
Tuiien haakjee gewoud, dit oomltA krijgt een eubildla van het BIB" 
DRIJF van 0,80 F per 1.000 F, de helft door de reder en de andere helft 
door de handelnor uodragen. 

Om de koeten van het nieuwe organlima ta drouon, atalt da heer 
Soublln voor de reder ,J F per 1.000 «n ite koper 0,80 F par 1.000 F te 
laten afdragen. leti wat-nog weinig li vergeleken met wat In Dulta* 
land an In ISngeland betaald wordt. Waar ataan wij dan In BalgM waar 
nooh raden, nooh handal late willen betalen 7 

Met deae 70 millioen Franae F opbrenget aou heel wut kunnen 
gedaan worden : 80 & 88 millioen kunnen dienen voor propaganda, da 
reet voor een ernetlge atudle van da markt en da nodige bealulten. 

Het aal nlat allemaal In ién elag beter worden en men apreekt 
van een proeftijd van twee tot drla Jaar. 

Maar de voornaamete lee die wij er moeten uit trekken la dat hat 
ook bij ona — en ainda lang roods — hoog tijd wordt dat de handen 
uit de mouwen geatoken worden an ar aan opbouwend werk gedaan 
wordt, willen we In de Buromarkt, al moge deae nog 18 Jaar van OHM 
verwijderd aljn, niet met lage handen ataan tegenover onae buren en 
de kaaa van onaa boterham alen wegnemen door meneen uit het bul* 
tanland die met veratand en overleg hun tockomit hebben voorbereid. 

•». H. X. 
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Brief van 
Stierman Lèèze 

Oostendse Vismijnecho's 

Beste Mens dien, 
Gelik of dan'k verleeden wee'ke 

vertelden, Siessen stoend daar met 
zijn kanong In zijn sal a mangee, 
waar datter niemand van wilde 
weeten, al la 't datten al een for-
tuune betaald hadde voor annon-
sen in de gazetten, een waar datter 
niemand doste aankomen omdatter 
een o'buus in de loop za/t. 

Voor niet te veel brokken te 
maaken voor 't geval dat dat ka
nong gleng of gaan, had Siessen 
dadde met zijn mulle naar de ven
ster gezet. De persoon dat zijn 
huns rechte odver Siessen zijn ap
partement stoend had. al gerekla. 
meerd omdatter niemand was die 
•ijn appartement wilde huuren, 
maar wat moeste Siessen anders 
doen. Je had voor dat kanong be
taald, 't was 't zijne en 't moeste 
voor entwadde dienen. 

't Wierd eene keer per jaar ver-
zichtjes afgestofd van Lowlese, 
Siessen zijn vrouwe, binst dat 't 
venster oopenstoend en voor de 
reste 't stoend daar met een schut-
tienge der roend opdatter osjebllef 
niemand zou teegengeloopen heb
ben : 't hadde wel een poef gegee-
ven zeeker ! 

En 't' ergste voor Siessen was 
datiten dat kanong dubbel en dikke 
betaald 'hadde aan de belgiesche 
regeerienge van Londen en 't niet 
meer kwijt gerodht was : en aal 
aljn geld zat er in ! 't Schoonste 
van aal, je moeste nog reegelmaa. 
lieg belastlengen betaalen voor dat 
kanong : 't was oorlogswinste, zei 
de reseveur. 

Enfin, de sietuwaasie was azoo 
en 'k moesten dadde eerst vereks-
pliekeeren voor dan'k met de an
dere serlejeuze zaakene kosten be
ginnen. 

Op een zeekere nacht, oover een 
reize of twee, 'k waaren juuste 
binnengekommen en 'k waaren 
vroeg In mijn bedde gekroopen om-
dan'k 's anderedaags moesten ver-
koopen, hoorden'k ahneteenkeer 
een verdacht geruchte aan mijn 
deure, 't Er was eentwien aan het 
•lot aan 't morrelen, 'k Zeggen In 
mijn eigen : dat is eentwadde dal 
niet katoliek is en Ik In mijn vlie
gende vaane uit mijn bedde. Maar 
Euphrasia was mijn al vooren. Ze 
stoend al aan de deure te roepen 
en te schelden van wacht een bee
tje tot dat de deure oopen is, je 
gaat een keer eentwadde gewaare 
worden, zo de menschen in 't mid
den van de nacht wakker maaken. 
En veele vuuven en zessen. 

'k Zeggen : Euphrasle, je moet 
niet staan roepen en schreeuwen, 
dat helpt ollemaale niet. doet de 
deure oopen en pakt hem bij zijn 
koljee : 't is een bandiet, een In-
breeker. Ikke de deure oopenge-
stooken en aan 't roepen op de 
trap : alarm, ter zijn inbreekers In 
luiu.s ,pakt hem, houdt hem vaste. 
En daarachter, gelik of dan'k ge
kleed waaren — wlen penister op 
Eukko momenten nog op zijn klee. 
dienge, ten andere 't is 't moment 
niet voor je pietalelr aan te trek
ken, je peinst op de verdeediegien-
ge van je goed en je bezit en je zljt 
't op achter de dief. 

Op de trap kosten'k nog Lowle 
die boeven ons weunde inhaalen. 

die ook in zeeven haasten en met 
drie trappen tegelijk naar beneen 
sohoot : 'k roepen ; JLowle, pakt 
hem os je hem kan krijgen, ter zit 
hier een inbreeker in huus en wijn. 
der op. Me passeerden verble Sies
sen die ook al In zijn piejama aan 
de deure van zijn appartement 
stoend om te zien wat datter gaan
de was. 'k Zeggen : Siessen, allez, 
mee, me gaan een Inbreeker knip
pen. Wacht, zeilen, 'k gaan eerst 
mijn waapen haaien, 'k kommen 
sebietsent achter. De Langen van 
't v-uufde, in- zijn chemiesalakost 
sproeng op 't zelfste moment verble 
met een kapmes in zijn handen. Je 
hebt hij ook zukke lange beenen 
datten wel twee keers zoo rap of 
een goweune normaale mensch van 
de trappen kan kommen. 

Os me op straaie kwaamen, 
wljndera zijn drlejen, lag de Sies
sen al deur zijn venster te roepen : 
Stierman, J'ls achter den hoek 
juuste weggeloopen, 'k gaan een 
schot in de lucht lossen om hem te 
verwittigen datten moet stoppen. 
Wljnder achter dien boek en me 
waaren nog niet geheel achter dat 
gebouw, of me hoorden daar een 
slag. Aal de ruuten uut heel 't 
kwartier en aal de menschen naar 
buuten of deur hunder venster. Ter 
was een vrouwmensch die riep : 
moord, de russen zijn daar, ze 
smietten met atoom-bollen. Maar 
't was Siessen die zijn kanong af-
geachooten had, me hebben 't maar 
achternaa geweeten .-n ook, wlen 
zouder daar op gepeinsd hebben. 

Maar geen dief te vienden op 
geheel den opeks, juuste den otto 
van de polieches die daar almet-
eenkeer kwam ofgereen om te kie
ken wat datter gaande was en 
wljnder zijn vieren : de Langen 
met zijn kapmes, Lowie die zijn 
bolhoed aanhadde. Ikke en Siessen 
in zijn piejama, vloogen den otto 
in mee naar den bak. 

't Is daar dat 't uutgekommen is 
wat datter gebeurd was. Lowie was 
juuste tuusgekommen van een be-
graavienge — 't was daarmee dat
ten zijn bolhoed aanhadde — en je 
was gemist van staage, zoodatten 
aan ons sleutelgat zat te mooschen 
om binnen te geraaken. Osten Eu
phrasle hoorde, je meende dat 't 
zijn vrouwe was. Marie die hem 
stoend op te wachten en hij naar 
beneen. Oendertussen hadden 'k Ik 
al geroepen van den dief en me 
waaren achter de dief aan 't zoe
ken. 

't Er was maar eenen die der 
niet goedkoop van of kwam en dat 
was Siessen met zijn kanonschot : 
voor een keer dan'k kosten schie
ten dat de vlejand In 't zicht was, 
zelten, gaan ze me nu nog ambe-
teeren omdan'k een kanong In 
huus hebben. Je gaat het zien. zei. 
ten, nu dat dien obuus der uur Is, 
gaan ze hem wel komen haaien. En 
't was zukke blienk : de volgende 
dag geheel de kazerne was daar 
achter dat kanong van Siessen en 
je hebt er nooig meer een ' halve 
kluute van gezien, 'k Gaan 't op de 
reekenlenge zetten van de oorlogs
schade, zegt Siessen en aftrekken 
van zijn belastlengen. En je hebt 
groot geliek ook. 

STIERMAN LEEZE. 

% Weivoorziene dinsdagmarkt met 
hoofdzakelijk IJslandyls en tongen 
op de markt. Weinig roggevis die 
dan ook goede prijzen haalt. Prij
zen voor IJslandse vis zijn beter 
dan gisteren vooral voor schelvis en 
kabeljauw. Tongprljs blijft op het
zelfde pci] van maandag. Nog meer 
tongen dan gisteren en in twee da
gen al bij-dc 6.000 kg. 

# De hoogste .opbrengst van de 
Witte Bank deze week zal wel deze 
zijn van de 0.24S van reder Cogghe 
met 178.090 F. Dit voor een vangst 
tongen van 5.400 kg. De Z.546 van 
reder Vandierendonck had noch
tans een grotere vangst maar moest 
met ongeveer 2.000 F onderdoen. 
De grootste hoeveelheid van de aan
gevoerde tongen bestaat uit kleine 
sortering die dan ook het goed
koopst is. De grote soorten zijn de 
duurste alhoewel de verschillen 
niet zeer groot zijn. 

% Ook vandaag geen hoge prijzen 
voor kreeftjes. Toch is er nog meer 
dan 100 F verschil per ben tussen 
Kanaal- en Uslandkreeftjes. De 
duurste waren deze van de O.S42 
waarvoor 560 F de ben werd be
taald. De grote IJslandse. kregen 
430 F. De kleine sortering ging van 
de hand aan 260 F. 

% Van de Witte Bank bleven ook 
zaterdag de vangsten zeer goed. Zo 
lang er vangsten van meer dan 
4.000 kg kunnen worden binnenge
bracht Kan er zeker niet geklaagd 
worden. Het is inderdaad een paar 
jaar geleden sedert het tongensei
zoen nog zo goed was. Mogelijks en 
hopelijk is de slechtste tijd voor on
ze middenslagvisserlj eindelijk 
voorbij. De prijs is niet zeer hoog 
maar door de omvang van de 
vangst kunnen toch nog steeds zeer 
mooie opbreng&ten geboekt worden. 
Voor de verbruiker is het eveneens 
voordelig want de gewone man 
heeft de laatste Jaren zeker niet 
veel tong moeten eten. Als de han
delaars nu maar niet gaan overdrij
ven. 

9 Weinig belangstelling voor de 
kreeftjes die zaterdag op de markt 
waren. De prijzen waren verre van 
lonend zodanig dat het vaartuig dat 
met een vangst van S50 bennen 
kreeftjes en 100 bennen vis van 
IJsland kwam verkopen slechts 
167.570 F kon besommen. Deze op
brengst werd bijna bereikt door ae 
().17!) die na een reis van de Witte 
Bank (veel minder kosten) 157.660 
besonuie. 

% Van de zeven kustvissersvaartui-
gen die zaterdag aan de afslag wa
ren konden alleen de O.S2 en de O. 
18 een redelijk getal bereiken. De 
eerste besomde 7.195 F terwijl de 
0.18 dat even boven de 5000 ge
raakte. Voor deze schepen Is dit ab
soluut niet slecht en in elk geval 
dan de resultaten van de garnaal-
vissers die de laatste tijd weer bit
ter weinig vaii^eii. 

9 De steur die op de maandag-
markt werd aangevoerd door de O. 
264 woog 25 kilo. Deze vis die zeer 
zeldzaam is werd verkocht aan de 
vishandelaar Paellnck die er 1626 F 

voor betaalde, hetgeen per kilo niet 
minder Is dan 61 F. Nog zo slecht 
niet. 

0 Alhoewel de prijzen niet erg 
hoog waren maandag, waren het 
toch bijna allemaal lonende op
brengsten die werden geboekt. De 
besten waren ook weer de Witte 
Bankers waarvan de opbrengsten 
begrepen waren tussen de 116 en de 

165.000 F wat verre van slecht,is. 
De tongprljs schommelde van 24 
naar 86 F wat zonder hoog te zijn 
toch ook niet slecht kan genoemd 
worden nis men rekening houdt mei 
de omvang van dé vangsten; 

% De opbrengst van het Kanaal was 
minder briljant al was er dan ook 
maar een vaartuig van die visgi'ohd 
op de markt. Eerder 'lage prijzen 
voorali voor ronde vis. Waar er bo-
vendlen bijna geen tpngen bij de 
vangst waren moet er al heel wat 
vis zijn om de 100.000 te hereiken. 

0 De enige vangst van IJsland die 
maandag werd verkocht kreeg al 
evenmin goede prijzen. Schelvis 
vooral was goedkoop. Alleen rode 
bonen die rond deze tijd van het 
Jaar zeer schaars zijn kregen een 
hogere prijs. Toch Kon voor een 
vangst van 800 bennen vis en 150 
bennen kreeftjes nog 800.900 F wor
den besomd. 

WIE OP DE HOOGTE WIL 

BLIJVEN VAN HET 

V I S S E R I J B E D R I J F 

neemt een abonnement op 

HET VISSERIJBLAD 
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l Zaterdag 14 Juni : 

ZITDAG TE NIEUWPOORT 

I h ^!% • ! 
ZITDAO te Zeebrugge van de I 
hoer Vandenborghe elke j 
donderdag van 16,30 tot 17,30 [ 
uur. . 1 

HOOE BOMEN VANG 

VEEL WIND I 

1EN ( 

W J K E I I J I * » B U L L E T I N L 
Drastische maatregelen in 
IJsland bedreigen visserij 

GROTE BESPARINGEN OP 
BRANDSTOFKOSTEN ZIJN MOGELIJK 

OP VISSERSVAARTUIGEN 

Een IJslands dagblad weet mede 
te delen dat de XJslandse regering 
meer dan ooit vastbesloten is de 
territoriale grens uit te breiden. 
Maatregelen werden reeds getrof
fen en voorbereidingen zijn aan 
gang. 

Op 30 juni zal de IJslandse rege
ring officieel kennis geven van het 
volgende besluit dat met ingang 
Van 1 september 19(38 In voege zal 
treden : 

1. de IJslandse territoriale wate
ren worden uitgebreid tot 12 mijl 
bulten de kustlijn ; 

2. binnen deze 12 mijl grens zal 
bot verboden zijn aan buitenlandse 
schepen om te vissen ; 

3. IJslandse schepen, uitgerust 
met treilnetten, vlottende trells en 
seinenetten zullen mogen vissen 
binnen de grens van 12 mijl doch 
niet dichter bij de kust dan de 
oude 4 mijlgrens. Er zullen echter 
speciale reglementen uitgevaardigd 
worden betreffende visgronden en 
seizoenen waarop de visserij bin
nen deze grens zal worden toege
laten voor de IJslandse vaartuigen. 

4. Buitenlandse treiiers zullen 
verplicht worden hun vistuig op 
dek vastgemaakt te hebben wan
neer ze de 12 mljlsgrens binnenva
ren ; 

5. De boeten zullen verhoogd 
worden en zullen minstens 100.000 
kronen bedragen. 

Betreffende de nieuwe kustlijnen 
wordt niet duidelijk aangegeven 
of de oude basispunten zullen die
nen om de 12 mijlzone af te teke
nen ofwel of de kustlijn zal ge
volgd worden. Indien dit laatste 
waar Is, zal een gedeeltelijke vis
serij binnen de Breid if jord en Fa-
xafjord opnieuw mogelijk worden 
voor buitenlandse schepen. Ia dit 
misschien een toegeving tegenover 
de Engelsen die met represaille
maatregelen dreigen ? 

Wat de boeten betreft, deze zul
len, op het eerste zicht, driemaal 
zo hoog zijn als vroeger. De kleine 
schepen betaalden vroeger 36.000 

kronen, de verhoging tot 100.000 
kronen betekent dat de boete voor 
een groot vaartuig minstens 200.000 
kronen zal bedragen, of ongeveer 
anderhalf miljoen frank. 

Er wordt thans In de schoot van 
het Verbond der Belgische Zeevis
serij bestudeerd wat er moet ge
daan worden. 

De uitbreiding van de territoria
le wateren op IJsland zal een aan
zienlijke daling van de aanvoer 
veroorzaken, voor de grote mld-
denslagvaartulgen zal deze maat
regel heel zeker een catastrofe be
tekenen. Immers de Noordzee zal 
niet voldoende opleveren om hen 
toe te laten hun hoge uitbatlngs-
kostan terug te winnen. 

Jan-Olof Traung, Hoofdzeevaart-
arohitekt van de KAO deed zo pas 
een reis.rond de wereld om er de 
verschillende typen vissersvaartui
gen te bestuderen. 

Na zijn terugkeer te Rome ver. 
klaarde dhr Traung dat de typi
sche hedendaagse vissersvaartui
gen, welke, gebouwd werden met 
een hoog prismatlsch coefficient, 
60 pot meer brandstof verbruiken 
dan noodzakelijk is wanneer ondet 
slechte weersomstandigheden geva 
ren wordt : 

Prismatlsch coefficient is de ver. 
houding tussen de waterverplaat. 
sing en het grootspant maal de 
lengte. 

Proeven op vissersvaartuigen uit. 
gevoerd hebben aangetoond dat de. 
ze met een laag prismatlsch coeffi.. 
cient 15 pot minder brandstof no
dig hebben bij kalm weder dan de 

HUURPACHT EN INRICHTING 

DER PAKHUIZEN TER VISMIIN 

VAN OOSTENDE 
In ons nummer van twee weken 

geleden brachten we kommentaar 
uit op een opmerking van een han. 
•delaar die beweerde dat de directie 
der vismijn hem verplicht zijn pak
huis binnen te witten en te teren. 

We betwisten het recht van de 
stad als verhuurster van de pak
huizen zich met iets van de binnen
inrichting te moeien en dat is te
vens voorzien door de wet. Noch
tans, wezen we op het feit dat de 
pakhuizen binnen moesten zuiver 
zijn en, na Inzage te hebben geno
men van de verhuurkontrakten, 
stellen we vast dat de stad het 
recht heeft te eisen dat de pakhui
zen zuiver gehouden worden. Ook 
de gezondheldslnspektle kan hier 
handelend optreden en tegen de 
handelaars die niet in regel zijn, 
proces-verbaal opstellen. 

Nu vernemen we dat onze vis
handelaars ons meer hebben ver
teld dan in feite gebeurd zou zijn. 

Inderdaad werden ze niet door de 
Direktle verplicht hun pakhuizen 
te witten en te teren, maar werden 
ze vriendelijk aangemaand, zoals 
trouwens alle handelaars, hun ma. 
gazljn zo zuiver mogelijk te hou
den, dit door middel van een om
zendbrief. 

Van dreiging is er absoluut geen 
sprake geweest en we kunnen de 
dlrecktie van de vismijn slechts 
gelijk geven aan te dringen op de 
zuiverheid van onze vismijn. Dit 
jaar worden meer bezoekers dan 
naar gewoonte verwacht en we 
moeten aan iedereen durven tonen 
waar en hoe de vis verwerkt wordt. 
Dat de overgrote meerderheid de
ze oproep beantwoordt, pielt wel 
voor de goede wil die er heerst om 
van de vismijn een juweeltje te 
maken dat de bezoekers niet af-
shrikt van vis eten. 

Op gebied van netheid en rein
heid moet onze vismijn een model 
worden. 

vissersvaartuigen met een hoog 
prismatlsch coefficient. De proe
ven bij slecht weder duren nog 
voort, doch reeds nu kan vastge
steld worden dat de brandstofbe
sparingen zeer groot kunnen zijn 
wanneer men een laag prismatlsch 
coefficient heeft. 

Dit is merkelijk hoger dan ver
wacht werd. Tijdens de proeven 
werd zelfs vastgesteld dat de be we
gingen van een model met hoog 
prismatlsch coefficient zo zwaar 
waren bij zwaar weder, dat de 
kon.roletoestellen braken. Ander
zijds bewezen de modellen met 
klein prismatlsch coefficient niet 
alleen spaarzamer te zijn in het 
gebruik van brandstoffen, doch 
ook veel zeewaardiger te zijn. Der
gelijke vissersvaartuigen zijn bij
gevolg beter voor de bemanning en 
laten toe te vissen In slechter 
weersomstandigheden en bij gro
ter windsterkte dan het mogelijk 
is in een vaartuig met boog pris
matlsch coefficient. 

Deze bovengemelde proeven wer. 
den uitgevoerd, onder toezicht van 
de FAX) In het proefdok van het 
Japanse .Visserijdepartement te 
Tokio. 

(Zie vervolg bldz. S) 

WIJZIGINGEN IN 
DB VISSERSVLOOT 

ZEEBRUGGE 
Mei 1968 
Inschrijving bij de BewaardoT 
der Soheepshypotheken 

Z 564 «Yolande-Anne» Meetbrlef 
nr. 385.1 
Antwerpen, 4e kantoor der hypo-
Dépot nr. 768 — Teboekgesteld te 
theken, de 26-4-1868 — Art. 11060 
nr, 2 (17 F.) 

NTEUWPOOBT 
Qeaohrapt uit de vloot •' 

N.776 «Llliane-Nlcole» van dhr J. 
Legeln. 

Nieuwe Motor : 

N.706 «Charles» 
Motor Alisa Grals 40-33 PK. 
nr. 6324 
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REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale laslen en boekhouding 
wendt U in volle vertrouwen tot de Beroepsvereniging 

hanö in hanö 
H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE, Tel. 716.89 

Een ELLIOT voor veiligheid op zee 

»»"i 

ONDERZOEKSRAAD VOOR DE ZEEVAART 

Twee aanvaringen 

Eon BLLIOT'Vlot type Trawler 10 min, wearvsn het dnU wefgenomen werd. Zoele 
men weet meien alle BLUOT'Vlotten voor 100 peroent overbelut worden, wat 

duidelijk ilohtbser li op de foto. 

Ter goloigcn'hokl van de mooilljk-
hoden waarin vorige wook oen fin-
gele vlsHoravaarUilg verkeerde en 
waanblj de bomannlng veilig de 
wal iboroLlcio dunk zij een icuijiOT-
vlot, dient er opnieuw gewezen op 
hét groot belang van doze rubberen 
roddlnguvlotton. lodor weldenkend 
reder, oegaan net het lot van zijn 
bomannlng, is overtuigd van de 
dwingende noodzako'l i Jildho ld een 
HüiUlOrr-ivlot uan boord te hebben, 
en voor de HUl'oty van lijn beman
ning, dikVVIJIM l'wmlllolodun, 6n voor 
zijn eigen gemoedHruet. 

Tlhana, gedurende de periode van 
het opllggen, Is het meer dan ooit 
hot moment mede to gaan met de 
modernleatle en een KlIJLJOT-Ylot 
aan boord te doen. 

Veel reders sullen ongetwijfeld 
de bedenking maken dat de huidi
ge tooHland In de visserij de aan
koop VU dorgollj'k vlot bemoei
lijkt. 

Men overwege echter of oen uit
gave van 20 a 80.000 F, voor het 
behoud van al wae het maar 4én 
monnenleven nlot gerechtvaardigd 
on zelfs een morele vor.plIchWng u. 
Koe pijnlijk voor een reder, die de 
togonslag ihooft niet alleen van zijn 
vaartuig te verliezen, maar die ook 
enkele mennonlevens slet vertoren 
gaan door het feit dan enkel een 
nouten reddln^boot uan boord was. 

wel'ke verouderd was of stukgoxla-
gen werd 7 

Ben ander feit dat onder ogen 
moet gezien worden Is dat, Juist 
zoals nu reeds In versdhlllende 
andere landen, vroeg of laat een 
rubberen reddingsvlot aan iboord 
verpHchtand zal worden, 

l'ïon ElLLDOT-vlot Is K0('dkOper 
dan een houten reddlngboot met 
volledige uitrusting aan boord, als
mede de installatie vereist door de 
/i'nvii'irl.lii.Mpolt.tlo. 

Ter Inlichting laten wij hier de 
prijzen volgen van de voornaamete 
typns van SlUot-reddlngsvlotten. 

Seiner 4 man : 31.000 fr. 
Cutter 6 man ; 34100 fr, 
Yawl 8 man : 35,700 fr. 
Trawler 10 man : 87,300 fr. 
Drifter 12 man : 80,800 fr. 
De prijzen van de. Emergency-

Packs, met volledige Inventaris 
aanvaard door de Inapolctio, 
schommelen van Frs A,B00 tot 7,800 
volgene- de grootte van het vlot. 

Gezien de (EILLSOT-vlotten ver-
krljg'baar zijn bij de rederscoope-
ratleve SOAP, 37 H, Baelskaal (tel, 
TM.BÜ.) wordt bij de aankoop van 
een vlot een teruggave toegepast. 
De netto prijzen van de SJLLIOT's 
moeten dus In woi'lcodljlcihoid vor-
milnderd worden met meer dan 
1,000 fr. Mon WTilAOT spaart men
senlevens I I I 

De onderzoeksraad voor de zee
vaart kwam woensduKnumiddag te 
Oosteode bij oen onder voorzitter
schap van de h. Vander Cruyssen. 
De £. I'luymi'i's vervulde het ambt 
vnn riJksi-oniiiilsMins. 

AANVARING 
TUSSEN 2.548 BN Z.S80 

De Raad hoorde eerste schipper 
Devos René van Z.648 «Flamingo» 
die op 8 september 1967 in aanva
ring kwam met"Z>S30 «De Drie Qe-
broeders». Uit de ondervraging 
komt duidelijk aan het licht dat 
schipper Devos fout heeft aan deze 
botsing gezien hij moest uitwijken 
voor de vissende 2,030, De rliksoom-
mlssarls die onmiddellijk zijn straf 
vordert wijst erop dat Doyos,, die 
zijn schip op volle snelheid liet lo
pen op korte afstand van de 2,530, 
ongelijk had op dit ogenblik een 
peiling te willen nemen zodat hij 
zijn roer moest loslaten. Dat was 
de hoofdoorzaak von de aanvaring. 
Daarna kon hij de aanvaring nog 
vermeden hebben doch hij voorde 
verkeerde maneuver! nlt. 

Motorist Stayaert van 2.630 die 
aan het roer stond wordt eveneens 
ondervraagd on krijgt de aanma
ning te horen In het vervolg alles to 
doen wiil mogelijk is om, ook al Is 
hij in zijn recht, de aanvaring te 
vermijden of althans de gevolgen 
van de aanvaring te verminderen. 
Ook kon hij signalen hebhen gege
ven om de aandacht te trekken van 
Devos op de nakende aanvaring. 

De rljkscommlssarls vrasgt ton-
slotte voor Devos een schorsing van 
4 dagen. Uitspraak op 13 juni. 

AANVARING VAN 0.170 MET 
UCHT8CHIP WIOSTIIINDKK 

Schipper Calooen Louis, bevelheb
ber van de O.170 «Rocknall» moet 
zich verantwoorden voor oen aanva
ring met het liohtschip «WCslhln-
der» op 13 augustus 11)1)7. 2ijn 
schip maakte water zodat hU de 
hulp vroeg van de Oostendie sleep-
dlenst. liij vaarde Inmiddels door 
tot aan de «Westhlnder» maar door 
een onwillige motor kwam hij met 
het llchtionlp In botsing. De moto-
rist Nleuwenhuyse en matroos 
Degrauwe komen nog uitleg ver> 
strekken. Uit dit alles blijkt dat de 
aanvaring gemakkelijk kon verme
den worden zo de schipper voor
zichtiger was te werk gegaan, 
HET VAST81.AAN VAN DB 0.177 
De raad hield zich hiermede ook 

bezig, alhoewel talrijke andere be
langrijke zaken van veel groter be
lang zijn en men nuttiger zijn tijd 
zou besteden. 

Schipper Barhalx kreeg een 
waarschuwing omdat hij zijn positie 
niet bepaald heeft hij bet ogenblik 
van hef vsstslaan, alsof hij op dat 
ogenblik niets anders te doen zon 
hebben. 

De Raad trekt de bijzondere aan
dacht van alle zeevarenden en In 
het bijzonder van de K^agvoerders 
op de uitnodiging vermeld In het 
Bericht aan zeevarenden N" 1 van 
1058 uitgegeven door de Hydrogra
fische Dienst der Kust : alle op
merkingen die de schisepvaart, In 
het gebied vervat In <io Bolgisohb 
Kaarten «Vlaamse Banken» en 
«Schelde»; aanbelangen alsook alle 
onjuistheden of leemten die zouden 
waargenomen worden in de publi
caties van deze Dienst zo spoedig 
mogelijk te verstrekken en deze me-
deaolingen bij voorkeur schriftelijk, 
rechtstreeks en zo duidelijk moge
lijk nan het Hoofd van de Hydro
grafische Dienst over te maken. 

De Read Is van oordeel dat alle 
zeevarenden, In het belang van de 
veiligheid van do scheepvaart, aan 

bovenvermeld verzoek het nodige 
gevolg dienen te geven en dit bo
vendien als een beroepsplicht die
nen te aanzien. 

WIJ vragen ons af waarom de 
Hydrografische Dienst dan dient, 
de Hinders en de andere Staatszee-
dlensten. 

Doopplechtigheid 
van Z. 558 Eureka 
te Zeebrugge 

Zaterdagmiddag te 13 uur werd 
In ds vissershaven te Zeobyugge het 
stalen vissersvaartuig 2.568 «Eure-
ka« plechtig gedoopt door Kil. Am-
pe, pastoor te Helst, In aanwezig
heid van een talrijke menigte. Tij
dens deze ceremonie fungeerde me-
Jufter Slmonne Booher als meter 
terwijl de Jonge heer Chrlstiaan 
Tytgat, zoon van de directeur der 
Metalunlon te Brugge, als peter op
trad. Aan boord bevonden zich be
halve talrijke genodigden ook nog 
de aoheepsbouwer de heer Bocher en 
zijn echtgenote, de reder Jozef Van
torre (beter gekend als «Joe») en 
zijn echtgenote en familieleden als
ook de algevaardigde van de moto-
renfabrlek Awa. Nu de doop verliet 
de «Eureka» de haven onder betel 
van schipper Wllly Bonnv, bijge
staan door de motorist Jozef De 
Vos en de twee matrozen Luden 
Ponjaert en André Claeys, De mai
dentrip ging naar do visgronden, 
waar een sleep van enkele uurtjes 
werd gedaan onder grote belang
stelling van de genodigden, De ge
vangen Vis werd dadelijk gewassen 
en ging regelrecht de pan of de pot 
In, Onnodig te zeggen dot verse vis 
lekker emaakte OP deze uitzonder
lijk plezante teetrlp waarover allen 
uiterst lovrcdon waren, toen om
streeks 30.80 u. 'i avonds terug aan
gelegd werd in de vissershaven. De 
«Eureka» U een zeer moderne een
heid gebouwd op de werf van de h. 
Alfons Booher voor rekening van re
der Jozef Van Torre uit Helst, Zij 
is uitgerust met con Awa-motor van 
160 px die toelaat een snelheid VBQ 
11 mijlen te verwezenlijken. Ver
der bezit het de modernste appara
ten voor een veilige navigatie nl. 
radio, iend -en ontvangstpost, diep
temeter en riohtlngszoeker. De ka
rakteristieken zijn de volgende : 
lengte 30 meter. Breedte 6,80 m diep
gang 3.70 in. 

Het vaartuig Is verzekerd bij de 
vei'zokerlngsmnatsohapplj «Hulp In 
Nood» voor de som van twee mil
joen frank en heeft deze week de 
visserij reeds aangevangen. 

Wij wensen ann de vriend Joz. 
Vantorre rijke vangsten en behou
den vaart met zijn nieuwe aan
winst. 

Inderdaad dezelfde rederij bezit 
reeds een eerste Ijzeren vissersvaar
tuig van 1854, nl. de 2.563 voorzien 
van een motor ABC van 186 pk -
1954, ' 

SCHADEN 
De O.I) van Deckmvn Ernest, deed 

de haven van Oostende aan met 
krukasbreuk. 

De ,0.614 vnn H. Versohelde deed 
de haven aan met gans gescheurd 
net tengevolge van het opvissen 
van het mechanisme van oen zee-
mijii. Het stuk dat niet gevaarlijk 
was, werd door de ontmijnings
dienst weggchanld. 
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De ueraüiPiiiiiiiii m 
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(Vô yolB van yorlKo wook) 
Dnni'iiii viilj,'! (lus (Nil, de ndor dilc 

burnorltjk vi'i'nntwoüPdclljlt vcr-
kl:i:inl werd VOOr ClO .schndon U'KiMi-
over dorden door zijn vaarculg 
veroorzaakt op het ogenblik dat een 
loods de leiding er van overgenomen 
had, geen veniaal kun uitoefenen 
tegenover de Staat voor het terug-
beKomen vim de ultsekeerdje scha
den aan bosclioawde derden, 

3) De kapitein en de 
loods, zijn zij bur
gerlijk verant-
woordelijk wan
neer een ongeval 
zich heeft voorge
daan door ver
keerd manoeuvre
ren en op een 
ogenblik dat de 
kapitein assisten

tie verleend werd 
door de loods ? 

Het antwoord op do/e vraag laat 
geen twijfel over. jBen verongelukte 
derde door een fo<ut veroorzuakt van 
de kapitein of de loods kan aan de 

kapitein en/of loods die de fout 
veroorzaakte, herstel van de geleden 
sohode vordcrcii. In de praktijk 
nochtans in bet zelden dat derge
lijke aktie tegen de kapitein Inge
zet wordt, pit volgt vooral door 
overwegingen uit oogpunt van op
portuniteit. Van oen andere kant is 
lui uitzonderlijk dal een reder of 
zijn verzekeraar(s) de verongelukte 
derde niet vergoeden. Nochtans Is 
Ju-i mogelük dat een derde zich In 
net bijzonder tegen de kapitein of 
de loods keert, 

In binnenvaart ziet men niet cel» 
den, dat de verongelukte dorde, nl, 
de Staat, porsoonlijk de schipper 
dagvaardt tot terugvordering van 
sohaden aan kunstwerken, wanneer 
de eigenaar van het schip zioih ten 
overstane van de staat vrijgemaakt 
heeft door de Abandonwaarde te 
betalen, en als deze laatste betaling 
de volledige schade niet dekt, 

4) Welke is de strafrechterlijke verant
woordelijkheid van de kapitein van een 
schip en de leeds wanneer een navigatie-
ongeval lichamelijke ietsels of doden 
veroorzaakte 7 
punt is hetgeen heden ten 

nog de meeste betwistingen 
Dit 

dage 
ItT'lM T , —--—j 

. NU'I zelden gebeurt het Inderdaad 
dat een ongeval in de vaart aanlei
ding heeft tot liohamelijke letsels 
en zelfs de dood van personen kan 
teweeg brengen, waardoor een atraf-
reèhtorlijk onderzoek geopend wordt 
ten latte van do kapitein, van de 
efiloler van wacht en/of van de 
loods, die net maneuver beveelde 
of er toe aansetts. 

Deze vervolgingen worden, inge
spannen ingevolge de algemene 
iprinoipes van het strafreont len 
laste van personen die, door hun 
fout oi zelfs minieme fout, liclmme 
MJke letsels of de dood aan hun 
'itelijlien .hebben kunnen veroorza-
iRen. 

De onderzoekende magistraat zal 
in dit geval gewoonlijk «en deikun-
dlge aanduiden die geroepen wordt 
•/'ijn mening weer te geven over de 
technlsohp kant der zaak en nader
hand vetvolgt ihet Openbaar Minis
terie die persnnen die hel verant
woordelijk aeht en brengt hen in 
Eerste Instantie voor de Korektlb-
li'ola RedhtÈank en/o( in Tweede In
stantie voor bet Hof van Iteroeji. 

Indien een fout weerhouden wordl 
ten laste van het bemanningiiid van 
wnelii, van de liiipiieiu eu/ol" van de 
Loods, kunnen deze personen ver
oordeeld worden tot een gevangenii-
ttraf on/of een bnctc. 

Het is in dergelijk geval dat altijd 
de vraag naar voren gebraóbt wordt 
wie strafreohterlijk ^ vernulwoonle-
Iljk is. De kapitata (of het beman
ningslid van wacht) en/of de loods '? 

Het antwoord op deze vraag hangt 
*f vim ciii geval qp xioh zelf. Het 
bevel vaa het selvlp berust In han
den van de Icnpilein, V.UII'M ale deae 

i laatste een loods aangeworven heeft, 

die zich mede op de brug bevindt. 
De kapitein die de raadgevingen 
van de loods igevolgd heeft, is straf
rechterlijk verantwoordelijk indien 
hij, rekening houdende met zijn 
persoonlijke kennissen von algeme
ne navigatie en van zijn kennis der 
navigatie op mondingen stromen en 
rlvlereQi had kunnen do fout ont
dekken, begaan dn de aanbevelingen 
der loods, In deze .veronderstelling 
zijn de kapitein (of het bemannings-
liii van wacht) en de loods, alle twee 
strafreohterlijk verantwoorde l i j k 
voor de begane fout: do laatste om 
'de fout uitgelokt to nebben, de eer
ste om ze aanvaard te hebhen, In 
tegenovergesteld geval, gegeven 
zijnde. de algemene en bijzondere 
navigatiekennissen van de kapitein 
(of Domanningslld van wacht) ln-
Hicii het deze laatste onmogelijk 
was de fout te ontdekken zal hij 
stftfrechterlijk niet verantwoordelijk 
gesteld worded maar wel de loods. 

Vele loodsen denken, In aanmer
king genomen .dat ze sleohts raad-
Kever zijn, geen ttrafreohtcrllJUe 
verantwoordelijkheid te kunnen op
lopen. Dit Is verkeerd. De loodsen, 
zon Is trouwens gelijk welk ander 
persoon, ziju straxrechterlijk wan
neer door Iiun fout of onvoorzich
tigheid derdep lichamelijke letsels 
oplopen of wanneer doden te betreu
ren zijn. 

BIJ gelegenheid, van dergelijke 
islrul'rechterlijke vervolgingen r.1' 
beurt het niet zelden, dat de slaont-
offers of de rechtheblbenden zloh 
burgerlijke partij stellen voor het 
strafgereoht en net herstel, der ge
leden schade vorderen. • 

Indien de vordering aanvaard 
wordl, /uilen de kapitein of lid van 
de wacht eu/ol' de loods veroordeeld 
worden de schadfin en inlcreeten 
aan da slaehtoffera of reohthébben-1 

den uit te kcrcfni'De i-oderij zul' bu% 
Kerlijlt verantwoordelijk zijn uit 
luiol'de van deze veroordeling maar 
'do schuldeisers zullen nochtans hun 
rochten kunnen laten uitoefenen op 
de persoonlijke bezittingen van de 
kapltoln en/of loods. 

Melden we hier eveneens, dat het 
.voorgekomen is, uochlnns zeer zel
den, dat een reder de loods hetrdit 
in verhaal voor het bedrag hem 
door een verongelijkte derde ge
vraagd en dit wanneer de reder nchl 
d.'il. de schade veroorzaakt is door 
een fout begaan door de loods, 

5) Welke is de be
roeps verantwoor
delijkheid van de 
kapitein van een 
schip en van de 
loods ? 

Bulten de burgerlijke en straf
rechterlijke verantwoordelijk b e i d 
van de kapitein en de loods, zijn 
deze laatsten nog blootgesfold aan 
sancties uit te spr.cken door de On
derzoeksraad (de onderzoekssraad 
voor de kapitein en de bemanuJngs-
ioden) en door de Tuehiriuicl voor 
de loodsen. Do Onderzoeksraad kan 
shrliis sanktieS' nemen van beroeps
aard zoals een verwittigijog, verma
ning, schorsing van brevet, enz... 
HIJ Kan geen enkel sankrie uilspre-
keu van burgerlijke noch straf-
reohterlljke aard. 

Uit hetgeen vooraf gaat, volgt dus 
dat de verantwoordelijkheid van de 
kapitein en de loods zeer zwaar is 
en kan in feyal vnn dagvaarding 
tegen hen, hun flnantifilo ondergang 
betekenen. Deze verantwoordelijk
heid Is vooral swaar voor de loodsen 
die door do aard van hun werk zelf 
geroepen zijn om hun diensten te 
presteren waar de scheepvaart bij
zonder moeilijk en dlont is. Wij 
denken In dit geval in het bijzonder 
aan de Soheidepiloten die elke week 
versoheidene malen de afstand Ant
werpen Vli.sslngen en omgekeerd af
leggen. 

(Vervolg toekomexide week) 

Grote besparingen 

op brandstofkosten 

zijn mogelijk op 

vissersvaartuigen 

(Vervolg van bh.. 8) 

Proeven uitgevoerd In de Vet1-
enlgde Staten leverden echter ge
lijkaardige ultalagen. Bn ook de 
proeven uitgevoerd door veraohU-
lende acheepaarchitekten bovostlg-
den do voorgaande. 

Prof. Oedrlc Rldgely-Nevltt van 
hot Webb Instituut voor Sohoops-
aroblteMuur té Olen Cove (Long 
Island) In do Verenigde Staten, 
heeft proeven gedaan op een mo
del iv.'in een typlaoh vlsaornvaartulg 
van 100 voet lengte, met con lascg 
prlamatlach coefficient. Bij zwaar 
weder zouden de brandatofbespa-
rlngen nog aanzienlijker zijn. 

Om doze redenen werd door de 
FAO alnda lang de bouw van vla-
eeravaartulgen van 80 tot 20 voet 
met laag prlamatlach coefficient 
aanbevoleni' 

Om gelljkaaxdige redenen werd 
de bouw'vaji1 vleaet4sonepen met 
een hekachtervteven aanbevolen 
boven aohepen met eon krutaeraoh-
terateven. Een hekaohterateven 
biedt ivlot ullóori mlndbi* Wooratand, 
doch la goedkoper en biedt meer 
plual.s OM aohterop te twerken. 
Proeven in d« Vtrenigde Staten 
uitgevoerd bewezen (bovendien dat 
een aclvlp itnot 'son breed achter 
minder apoed geeft lh de boeg en 
minder water neemt' dan een aohip 
met kruiaerachterateven. iDit ver
wacht men vooral da.ar oo'n hek-
aahterstevon de beweging dempt 
omdat een aohip een vasto bouw 
la en hierdoor nelging heeft om In 
h«t midden op zijn as te wentelen. 

Dece en andere bevindingen zul
len op het oeratvolgende kongros 
over vlaHoravaartulgen, te Rome 
door de FAO Ingericht, uitgebracht 
worden. Ken Turkse acheopxarohl-
lokt heeft roods een .studio Inge
diend over de breedte der spanten 
welke moet toelaten lichtere en 
minder kostelijke vlaaersvaartulgen 
te bouwen. 

I S.A1.T 
TOT UW DIENST 

J VOOR ALLE 
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G A R D N E R 

MET EEN REDELIJKE LEVERTIJD 

EINDELIJK WEER LEVERBAAR 

MARINE MOTORS 
VenbliMÜngsdok (Londensfcraat) 

T«l. »1.1».60 ( + 6 andere) 

ANTWERPEN 
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0oótende 

Marktoverzicht 
In tie opgegeven marktprijzen ig 

de taks aan de bron van 7,60 % 
niet inbegrepen. Ook 'betreft Jhet 
onigekopte en ongerelnlgde .vis. Ge
il eve hiermede rekening te 'houden 
,bij het vergelijlcen der prijzen, 

- • -

Minder vaartuigen en minder vis 
op de markt dan verleden week. 
Ook .kreeftjes waren niet in zo 
grote hoeveelheid op de markt. De 
tongenaanvoer daarentegen was 
nog nog heel wat groter en be
droeg zo rond de 100.000 kilo. 

'Soorten waarvan de aanvoer het 
sterkt daaide waren IJslandvis 'en 
Kanaalsoorten. To oh was er nog 
meer dan genoeg IJslandvis op de 
markt. De prijzen waren lager dan 
vorige week met een lichte stijging 
op de dlnsdagmarkt. Woensdag 
waren de prljaen opnieuw lager dit 
vooral door de nogal .grote aanvoer 
die we die dag kenden, zodanig dat 
zelfs op twee plaatsen móest wor
den verkocht. Noordzeevls was 
meer voorhanden alhoewel de 
vangsten nog steeds zeer klein blij-

Tongen, grote — Sole, .grosse 
8/4 tongen — Sole S/4 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine tongen — Toute petite 
Tarbot, grote — Turbot, grot 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moycn 
Kleine — Petit 
Schol — Pile 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek Se slag — Se sorte 
Platjes — Toute petite 
Sdhclvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heek, grote — Merl*, gros 
Middel — Moyct) 
Kleine — Petit 
Rog — Rale 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gullen — Petit cabillaud 
Hozemondhamme — Bnudroio 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steenschol — Sole limande 
Zeebaai — AiguiUat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) — Gr. vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Bngclse poon — Grondin rouge 
Keilrog — Raie radiée 
Zeekreeft — Langoustine 
Sclhaat — Plotte 
Zeebaars (klipv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congro 
Leng — Lingue 
Scbartong — Cardine 
Volle baring — Hareng 
IJle baring — Hareng guai 
Harlngshaoi — Latonr 
Stecnholk — Tacnud 
Heilbot — Flétan 
Kool vis — Colin 
Steur — Betu-rgon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak —i Lieu jaune 
Zonnevis — St Pierre 
RoDdttonc — Pile cynoglosie 

81-6-1968 
84,—86,80 
34,60-37,00 
34,00-35,20 
82,20-82,60 
26,—27,20 

11,40-16,— 

1,80 

7,30-13,— 

2-6-1868 
32,80-35,— 
30,60-36,— 
32,60-34,— 
31,20-33,40 
24,20-27,— 
25,—28,40 
20,—26,40 
12,60-14,— 

6,40-18,— 
9 , - 1 4 , — 

10,— 
8,20- 9,60 
1,60- 6,60 
6,— 8 — 
6,60- 8 — 
5,40- 6.20 

16 — 

11,—12,— 

7,20 
9,40-16,20 
6,— 8,40 

19,50-22,— 
5,10- 7.40 

18',—16,— 
6,10 
8,40- 8.60 

27,20-28 — 
6.— 7,— 

1 8 , - 1 6 , — 

1 8 , - 1 8 , -

6,80 "' 

9,— 

20,—80,— 

61,— 
10,60 
6,40 

8-6-1968 
81,—84,40 
88,—35,80 
88,—35 — 
81,80-84,80 
28,—80,80 
28,—80,— 
28,60-26.— 
18,60-24,-

10,—14,80 
9,—12,— 
8,—12,— 

12 — 
8,60 -5,60 
9,80 
6,20- 7,40 
4,40- 6,60 

8,—-16,80 

6 — 
8.80-15,— 
4,40- 9,— 

22,—26 — 
6,60- 8.60 

15,—-ÏÓ',— 
6,10- 8,80 
6.70- 7,10 

18,—20,— 
6,40- 8,— 

21,30 
12,—21,— 

13,—16,60 

4,6Ó-"5,50 
6,40 
9,80-16,— 

3,—"' " 
8 1 , -

4,20- 5,— 

8,00- 9,40 

18,— 

6,80 

4-6-1968 
82,60-84,60 
84,—86,— 
32,20-34,20 
29,40-88,— 
22,—28,60 
28,—86,— 
28,—28,— 
14,—17,— 

9,—18,60 
16,-16,60 

8,60- 4,— 

4,40- 4,60 
4 , — 6,60 

16,—20,— 

9,—19,40 

9,— 
7,60-18,80 
8,80-11,50 

21,50-24,50 
8,60- 8,60 
1,60-10,— 

16,60-18,— 
6,60- 9,— 
6,60- 6,60 

16,60-26,— 
20,—22,— 

7,—14, -

6,— 

8,60-10,60 

2,60- 8,40 
19,—37 — 

6,40- 7,— 

4,80- 6,— 
18 — 
18.— 

6,40- 7,— 

ven. Voor witte kabeljauw werden 
lagere prijzen genoteerd zodat de 
opbrengsten weinig lonend waren. 
De enige visgrond die op dit ogen
blik lonende vangsten geeft is 
de Witte Sank waarvan grote hoe
veelheden tomgsorterln-gen werden 
binnen gebracht. De UJalandvang-
sten waren evenmin .groot en ook 
hier waren verschillende opbreng
sten niet toereikend, temeer daar 
er voor kreeftjes geen prijs werd 
betaald, in totaal verkochten 68 
vaartuigen hun vanigst. De totaile 
aanvoer bedroeg 11460 B vis, 40,000 
kg kreeft en ongeveer 1O0.O0O kg 
tongsortering. Voor de 10 IJslanders 
werd een gezamenlijke vangst ge
noteerd van 8.680 B vis en 88.000 
kilo kreeft. De beste markt voor 
deze soorten was dinsdag toen 
vooral schelvis een goede prijs be
kwam. Vier Noordzeevangsten 
doorzagen de markt van 920 B vis. 
Allen kleine vangsten en slechts 
een paar redelijke opbrengsten. 

Slechts drie Kanaalvanigsten die 
vooral uit kleine schelvis ibestond. 
Weinig tongen en daardoor geen 
grote besomminigen alhoewel de 
vangsten tamelijk omvangrijk wa
ren. 

De 26 Witte 'Bankers voorzagen 
de markt van 816 'B vis en 95.000 
kilogram tong. Zeer kleine bij
vangsten. Op de woensdagmarkt 
lichte vermindering van de vang
sten die evenwel nog steeds zeel: 
mooie reizen mogelijk .maken. 

Twee vaartuigen van de Oost 
voerden 80 B vis en 2100 kg tong 
aan. 

Voor de West-vissers werd het 
nog tamelijk 'goede weak. Vooral 
dinsdag werden goede prijzen be
taald voor rogsoorten die nogal 
schaars waren. Samen 11 vanigsten 
met 670 B vis en 8700 kg tong. 

'Tenslotte nog enkele kustvaar-
tulgen met kleine vangsten. 

Zaterdag 31 mei 
IJSLAND 
Z.459 

wma 0.198 
0.176 
0.244 
KUST 
0.18 
0.82 

Niet 

16 
. BANK 

18 
14 
14 

1 
1 

overveel 

Kreeften 
100 900O 167.670 

Tongen 
10 4000 142.785 
10 4000 167.650 
20 8600 130.955 

10 - 6.800 
10 100 7.196 

vis. Grote tongen-
vangsten. Kreeftjes zijn goedkoop. 
Lonende opbrengsten. 

Maandag 2 juni 
IJSLAND 
0.224 17 
NOOBDZEE 
0.292 
KANAAL 
0.266 
OOST 
Z.583 

16 

16 

10 
WITTE BANK 
O.106 
O.109 
O.140 
Z.417 
0.278 
0.254 
WEST 
0.77 

Geringe 
overvloedig 

16 
15 
16 
18 
18 
18 

7 

Kreeften 
800 

260 

4600 

Kreofte 
300 

40 

20 
10 
20 
10 
80 

6 

60 

2200 
ronge 
1200 

3800 
8800 
4200 
4200 
3000 
8600 

aanvoer, Alleen 
ï op de markt. 

300.900 

106.640 
i 

109.366 
a. 

76.400 

140.610 
159.980 
166.680 
146.260 
116.470 
121.725 

80.000 
tong Is 
Lichte 

daling van de tongprijs. Andere vis 
is evenmin duur. Doorgaans lonen, 
de bcsommlngen. 

Dinsdag 3 Juni 

IJSLAND 
0.294 
0.88 19 
0.217 17 
NOORDZEE 
0.216 17 

Kreeften 
18 1600 680.460 

900 4420 382.680 
760 8670 277.670 

300 109.100 
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KANAAL 
0.342 < 13 
WITTE BANK 
O.200 
0.243 
Z.472 
Z.698 
0.122 
0.115 
Z.546 
Z.257 
OOST 
Z.458 
Z.777 
WEST 
0.267 
0.192 
0.147 
0.346 
0.152 

14 
16 
11 
11 
IS 
11 
17 

10 

10 
8 

5 
8 
9 

10 
6 

Kreeften 
360 2300 145.620 

Tongen 
10 4000 166.620 
10 4000 178.090 
10 2800 70.490 
5 2000 91.640 

16 3000 128.780 
10 8600 146.010 
ö 6000 171.480 

10 26000 89.600 

40 
10 

10 
80 
20 
80 
60 

900 
300 

•1000 
900 

1000 

67.070 
20.590 

37.660 
46.970 
66,090 
49.140 
88.940 

Meer vla dan gisteren, 'Grote ton. 
.genvangsten. Dure roggen. U a -
landvls U eveneens iets duurder 
dan gisteren. Lonentie opbrengsten. 

Woensdag 4 juni 
IJSLAND 
0.92 19 
0.329 17 
0.324 17 
0.298 18 
0.228 18 
NOOHDZKE 
0.268 13 
0.247 18 
KANAAL 
0.262 12 
WITTE BANK 
0.187 .18' 

0.281 
0.214 
Z.821 
O.204 
Z.290 
Z.471 
0.170 
0.845 
WEST 
0.276 
0.349 
0.184 
0.15 5 
N.762 

14 
12 
14 
13 
14 
12 
18 
12 

20 4600 136.980 
10 8600 121.860 
S 8000 90.660 

10 4600 161.880 
10 8600 126.480 
5 8000 97.000 

20 4600 165.730 
10 8000 111.280 

9 100 • — 69.830 
9 100 - — 68.620 
4 80 400 84.1/70 
4 80 28.280 
0 60 400 47.170 

Kreeften 
1800 

350 
780 

1600 
600 

230 
130 

1800 421.110 
6000 163.620 

- 264.600 
- 460.940 

4600 195.785 

94.970 
— 64.830 

Kreeften 
370 

10 

2400 109.820 
Tong 

3000 98.290 

Omvangrijke aanvoer vooral van 
IJsland. Dalende prijzen voor IJa-
landvls. Roggen blijven duur. Kiel.: 
ne Noordzeevangsten. 

^muiden 

Marktovenicht 
Donderdag, werd er te IJmulden, 

evenals woensdag, bijzonder weinig 
verse vis aangevoerd. Negen kot
ters en één trawler, de Onderne
ming Scli. 117, zorgden voor 20 kist
jes schelvis, 85 wijting, 26 baring, 
30 gul, kabeljauw en koolvis, 26 di
versen en 140 stuks kabeljauwen, 
Deze reglnge aanvoer- werd de ban-

N.B. — De prijzen In vetjes ge
drukt zijn opgegeven per 60 Kgr. 
Tongen, grote — Sole, grosse 
8/4 tongen — Sole S/4 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine tongen — Toute petite 
Tarbot, grote — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol — Pile 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek Se sla gr— 3e sorte 
Platjes — Toute petite 
Sdhelvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 

'Kleine — Petit 
Heek, grote — Morin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 

Rog — Rale 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondln 
Kabeljauw — Cabillnud 
Gullen — Petit cabillaud 
Hozemondhamme — Baudrole 
Wijting — Merlan 
Schar — Liinnncle 
Stecnschol — Sole limande 
Zcehnal — AlKiiillat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) — Or. vlve 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Engelse poon — Grondln rouge 
Keilrog — Rale radlée 
Zeekreeft — Langoustine 
Schant — Plotte 
Zeebaars (kllpv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cnrdinc 
Volle haring — Horeng 
IJle baring — Hareng gual 
Haringshaal —• Latour 
Steennolk — Tacaud 
Heilbot — PUtan 
Koolvlg — Colin 
Steur — Ksturgon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lien Jaime 
Zonnevis — S t . Pierre 
Hondstong — Pilt eynoglosse 

29-6-1968 
3,80- 8,20 
3,20- 3,10 
2,80- 2,70 
2,80- 2,70 
2,40- 2,10 
280- 1,90 

30-6-1908 
3,20 -3,05 
3,20- 8,— 
2,75- 2,60 
2,70- 2,60 
2,30- 2,10 
2,30- 1,90 

53,— 
58,— 
41,—21,— 

2,70-
2,60-
2,20-
2,30-

114,— 
96,— 
81,— 

40,—42,— 

36,— , 
42,— 
51,— 
87,-48,— 
40,—21,— 
128,— 
29,—80,— 
8 4 , - ^ 8 , — 

44,— 
44,— 
49,—16,— 
4»,—40,— 
80, 18,— 
36,—26,— 
88, 32,— 
36,—28,— 

18,— 

42,— 
4ö,--r7,— 

88,—27,— 
27,— 8,— 

22,—16,— 

82, 11,50 
6,00 

.SI, 30,— 
40,—18,— 

88,—12,— 

22,—16,— 

26,—12,— 
7,— 6,00 

del, die als bet ware om schelvis 
zat te springen, niet erg op prijs 
gesteld. Het gevolg biervan was dat 
vooral de scbelvisprljs zeer boog 
was. 

Woensdag werd er voor een kist 
braad zelfs f 40,— betaald. Maar 
vrijdag was bet beeld in de Umul-
dense visafslag volledig veranderd. 
Toen liepen ondermeer de trawlers 
Vlos Um. 21 en Ariadne IJm, 18 
binnen, die te zamen voor 900 kis
ten schelvis zorgden. 

Uitgerekend op een dag, waarop 
de handel eigenlijk geen schelvis 
gebruiken kan. En niemand be
grijpt in handelskringen, waarom 
deze twee trawlers niet donderdag 
aan de markt verschenen... Uiter
aard daalde de prijs voor schelvis 
onmiddellijk. De braad ging dan 
ook weg voor f 23,— tot f 28,— 
per kist van 60 kilo. 

Ook de prijzen voor kabeljauw en 
gul noteerden vrijdag vergeleken 
bij die van donderdag een forse da
ling. 

Zaterdag was bet een echte ton-
gendag. Kr liepen 54 schepen te 
Umuiden binnen met een totale 
aanvoer van 3.400 kisten verse vis, 
waarbij ruim 80.000 kilo tongen. 
Toch bleef de tongenprijs stabiel. 
Amerika toonde grote belangstelling 
voor de grote tong. De tongenprijs 
handhaafde zich goed met een ge
middelde van f 2,50 per kilo. 

31-6-1958 
3,20- 3 — 
3,20- 2,90 

2-6-1958 3-6-1968 
8,10- 8,— 8,10 

2,40 
2,80 
1,90 
1,80 

2,00- 2,80 
2,60- 2,40 
2,60- 2,40 
2.10- 2.— 
2.40- 2.— 

3,10- 2,80 
2,60- 2,40 
2,60- 2,40 
2.10- 1.90 
2.10- 1.80 

4-6-1958 
3,10 
2,80- 8,— 
2,60- 2,70 
2,60- 2,70 
2 . — 2.20 
2,20 

110,—108,— 110,—108.— 107.— 

86,— 
61,— 
04*—)il,—• 
32,— 
34,—22,— 
88,—18,— 

06,— 
(il — 
64,—21,-
34,—27,-
80,—22,-
38,—18,-

40,—48,— 
4 0 , - 4 8 , — 
40,—18,— 
48.—28,— 
88,—17,— 
80, 32,— 
40,—85,— 
4 1 , - 8 9 , — 

80 ,— 8,— 

82,—28,— 
48,—17,00 
86,—61,— 
80,—18,— 

20.— 
80,— 
88,—12,— 
HO, 6 1 , — 
M,—18,— 
18, 10,— 

40, 50,— 
40, 88,— 

80,—85,— 

— 14,—12,— 

De scholprijs Is ook goed. Vooral 
nu kwaliteit van de schol weer aan
zienlijk is verbeterd. De grofste 
soorten doen ongeveer f 40,— per 
kist van 60 kilo-

Maandag zorgde de vloot voor 
een aanvoer, van 6.600 kisten verse 
vis te Umuiden. Er was niet zoveel 
tong: 25.000 kilo .De kleine vloot 
zorgde voorts voor 1000 kisten 
schol. 

De kabeljauwprijs herstelde zich 
iets. Maar hoog kan de prijs voor 
de kabeljauw met f 70,— tot f 78,— 
per kist van 126 kilo beslist niet 
worden genoemd. 

De scbelvisprljs bleef bet vrijdag
se prijspeil maandag trouw. De 
scholprijs, evenals de tongenprijs 
bleef maandag boog en onderging 
geen lioemenswaardige verandering. 

Wat de aanvoer van kantjes ge
zouten haring door de trawle^vloot 
betreft, De resultaten van dit expe
riment zijn niet erg hoopgevend. De 
trawler Eli e Cheniviere IJm. 82 
kwam bijvoorbeeld dinsdag aan de 
markt met zegge en schrijve 4 kant
jes gezouten haring aan boord. Als 
bijvangst is echter elk kantje ha
ring meegenomen... 

D e prijzen van kabeljauw waren 
woensdag zeer gunstig te Umui 
den, De exporteurs toonden igrote 
belangetelling voor deze .vissoort. 
De prijs voor sc'hol noteerde echter 
een daling. De tongenprijs bleef 
stabiel. 

TE KOOP i MOTOB DEUTZ. 
VM245. 8 cilinder 180 pk 800 t/m, 
met keerkoppellnf Brovo, Com
pleet met rexervedelen. 

STERKE WINCH. 2 x 300 vadem. 
Nog In gebruik. 
Voor belde zaken zich wenden : 
A. Ltebaertstraat 28 Oostende. 

7078V 

86,—14,50 86,—14,00 23,—24,-
14,—11,— 10,—11,— 

^'."Z??'"" ^.'.T^^T" ^—a5'"~ 80'—2S'— 88'— 
80,—27,— 21,—18,— 28,—20,— 23,—20,— 20,—28,-

2,60- 2,20 2,50- 2,20 
88,— 

3 , — 2,10 8,10- 3.10 8,10- 2,10 

84,—80,— 88,— 
28,—22,— 26,—22,-

80,— 80,— 
82,7—80,— 88,—80,— 
30,—24,— 28,—17,— 18,—22.-

NIEUWBOUW en 
HERSTELLING 

STALEN 
VISSE RS VAARTUI GEN 

SLEcms 
E E N OOEP ADHES : 

Soheepsbouwwerf 

R. PAN ESI 
P.V.B.A. 

Nteuwo Werfkaiil 6 Oostende 
Telefoon 724.41 

69S7V 

VISHANDELAARS 
Voor üw 

VISMIJNBRIEFJES 
PRIJS-COURANTEN 

BRIEFHOOFDEN 
FAKTUREN 

OMSLAGEN 
wendt TT tot 
de drukkerij ; 

HET VISSERIJBLAD 

18, St. Jorlsstraat, 18 

OOSTENDE 
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Orofe tong — Gïodsb dole 
Bloktohg — Sole moyenne 
Frulttong — Sole S/4 
Schono kleine tong — Petite solo 
Kleine tong —,Touto potlte solo 
Orote tarb.ot — Turbot rnoyon 
Mlddelm. tarbot — Turbot moyen 
Varia — Divers 
Griet — Barbue 
Pieterman — Grande vlve 
Orote pladljs — Orosae pilo 
Mlddelm. pladljs — Pilo moyenne 
Kleine pladljs — Petite pile 
Deelvls — Fortion 
Kabeljauw — Cablllaud 
Gul — Petit cablllaud 
Kollrog — Rale radlée 
Rog — Rale 
Tllton 
Boherpstoarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros merlan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Flet 
Schar — Limanda 
Zeehaal — Algulllat 
Zeehond — Chlon de mor 
Robaard — Grondln rouge 
Knorhaan — Grondln 

NIEUWPOORT ZEEBRUGGE 

96 
80" 
SS-
34 
84-
2«-
87 
30 
28 
20' 

B 
34 
87 
87 
8A 
80' 

22 

80-5 
27H80 
8041 
26-80 
30-20 
24-26 
30-82 
30 
22 
20 

2-6 
82-84 
35 
86-80 
84-86 
28-20 
88-84 
80 
24 
20-21 

8-11 
8-ilC 
8-12 

. . . . . . . 

ïf'" 
18 
10-16 

7-12 
6-10 

.„-. . . 

6-7 

ÏB-ÏÓ 
6-7 
6 

20 
3 

8-10 7-0 
10-11 6-10 
6-6 4-8 

4 
4 
7 

' T ' " 
» 

i'ó-è" 

19-12 
14 
10-11 
7-8 
8-0 

"é-iö 
4 

"s-iï 
7 
8-6 

4-6 
80.-82 
34 . 
84-86 
S8-8B 
25-21) 
80-81 
30 
24 
28-22 

"o-s" 
8-9 
8-9 

. . . f . , . 

18-14 
22 
14-17 
10-13 
11-6 

iö-iü 
6-7 

"9-8."' 
7-8 
8-6 

20-16 
3-2 

IJSLANDSE VISSOORTEN 
81-6-1068 

flohelvis gr. 6,—•Jt,— 
mlddelm. 6,40- 6,60 
klein 

Kabeljauw 8,40-10,— 
Gullen 4,40- 6,80 
Wijting ......'.:. 
Sohaat 
Zeebaars 
Leng 
Sohartong 
Heilbot 
Koolvis 
Hondstong 4,80 
Zeewolf 6, 
Platen 

2-0-1988 
10,60 

6.80 

20-
60-
80-

8,— 
7,— 
6,80 

6,40 
8,40- 9,20 

2 0 , — 3 4 , — 
6,20 

6,40 

9, 
16, 

4, 
6,— 
4, 

12,60' 

80-
8 9 , -

6,— 
6,40 
7,— 

14,— 

8-6-1 
6,20-
4,80-
4,— 
9,20 
4,40 
4,— 

12,60' 
4,80-
6,80-
8,20-

14,— 
8,80-
4,40 
3,40-
8,60-

388 
14,40 
i 9,80 
• 6 , -
12,— 
10 ,— 

6,40 
16,— 
• 8,80 
11,60 

7,40 
87,— 
6,60 
7,— 
6,80 

11,20 

4-0 
6,20> 
4,60 
4,— 
8,80 
8,80' 
4,20-
2,90-
2,00-
6,60-
8,80-

14,— 
4,— 
2,20-

-1988 
• 9,20 
• 6,80 
' 4,20 
•10,— 
' 6,— 
• 6,60 
'14,— 
• 7,40 
' 8,80 
' 4,80 
86,— 

8,20 
' 6,40 

80 

Datum Vangsten Kgr Ml». Mas* 

VISAANVOER TB OOSTENDE 
31-6 
2-6 
8-9 
4-6 

Tot. 

6 
II 
19 
22 
68 

27,600 
107.160 
248.840 
829.280 
710.640 

011.365 
1.478.770 
2.742.300 
8.106.660 
7.988.146 

GARNAALAANVOER T B OOSTENDE 

26-6 
27-6 
28-6 
29-6 
80-8 
81-8 
Mei 
2-6 

28-6 
29-6 
ao-r. 
51-5 
2-6 
3-6 

29-6 
80-6 
81-6 
2-6 
4-6 

29-6 
'80-6 
2-0 
4-6 

81 
38 
36 
86 
86 
36 
768 
86 

1.187 
1.339 
1.820 
1,208 
1.132 
1.106 
28.498 

979 

67.988 
62.462 
68.620 
40.709 
47.160 
61.888 

1.167.812 
•47.767 

44,-
34,-

34, 

GARNAALAANVOER TB ZEEBRUGGE 

18 
22 
22 
19 
12 
8 

849 
922 
827 

1.069 
767 
304 

84.911 
88.939 
87.061 
47.719 
86.603 
16.464 

88,-
84,-
88)-
39,-
43, 
48.-

41, 
40, 
42,. 
45, 
411, 

47,.-
47,-
48,-
50, 
61,-
84,-

QARNAALAANVOER TB NIEUWPOORT 

12 
17 
18 
19 
17 

292 
601 
847 
(130 
687 

12754 
26.888 
28.896 
81.094 
30.168 

41. 
40, 
41 , -
44, 
42,-

46,-
41», 

4I>' 
52, 
40, 

VISAANVOER TB NIBUWPOORT 

8 
4 

9 

8.714 
8.068 

17.978 
18.246 

112.244 
88.678 

198.846 
186.232 

Gem. 

48.81 
36,17 
40,62 
36,88 
11.55 
46,86 

48,78 

41,12 
40,06 
44,81 
46i06 
47.42 
60,83 

48,87 
44,73 
44,67 
48,66 
43,89 

2-6 
32-83 
33-84 
84-86 
34-94 
liiWtC, 
20-27. 
21 22 
12-18 
16-17 
20*98 
8-7 

7-8' 
8-9 
8-6 

20-21 
16-16 

11-12 
8-9 

10-11 
7 . 
7-8 

8 
7 
6 

16 
4 

8-8 ' 
83-34 
34-36: 
84-86 
'86-87. 
88-36. 
27-28 • 
24-86 
14-16 
10-1.7 

17-18 

fi-7 

tri 
33-34 
34-36 
36-36 
86-87 
80-31 
24-26 
21-22' 
18-16 
IS'l? 
10-20 
4-6 

1 0 8 ^ 
22-28 
16-16 

16-16 
10-11 
11-18 
9 
8 

11-12 
7-8 

21-22 
14-18 

18-16 
9-11 

10-11 
8 

10 

8-9 
7-8 
8-7 

7-8 
8-9 
6-7 

"é"" 

F I R M A 

R. Huysseune 
Z E E B R U G G E 

Export Import 
TELEPOON : Priv. 540.06 

Mag. 641.41 - 841.42 

V i t & G.irn.ilcn in 't1 Groot 
Specialiteit vim verNo 
g e p e l d e gamnlon 

T h u l s b e i t e l l i n g 
i n dé g r o t e o f t n t r a 

V e r z e n d i n g 
In gans bat laad 

VERWACHTINGEN 
MAANDAG 0 .111NI 

IJsland i 0.286 
Kanaal : OA1 0.112 O.U0 
Witte Bank : 0.186 O.8S0 ZM1 
Z.412 Z.S48 Z,648 
West i 0.186 

DINSDAG 10 JUNI 
I.IHIIIIHI ; «Hl» (UQ0 b.) O.808 
Witte Baak : O.I02 0.168 0.228 
OAW 

WOENSDAG 11 JUNI 
I.INIIUUI I I0.2HI» 
Noordzee 1 0.04 
Wltto Hunk 
OJ.86 O.I88 
0.166 '/.5H7 
Weet > 0.77 

VERMDED1 

1 0.161 
0.92T 

)0.2«.S 
0.287 

0.181 
O.120 

. U K 

I : van 120 toi, 231» pk 
II s van 840 pk an meer 

80-6 ; 0.25 (1 
«l-B : O.MS 

0.127 ff 
0.164 (I 
O.K2 (U 

M ; O. M 2 (f W) 
4-6 : O.MT OjW) O.I68 (1 

O.207 (I W) 0.192 (1 

WH) 
(]( IW) 0.282 ( 
WH) ().218 (1 
iWB) O.106 (I 
W B ) 0.826 (1 

[ W) 
WH) 
W H ) 
I N ) 

t IW) 
W) 

OPBRENGST DER 

VAARTUIGEN - ZEEBRUGGE 

DONDERDAG. 89 MKI 

Z.777 
Z:B4. 
Z.416 
Z.446 
55.(1:1.3 
Z.498 

38.040 
15.250 
8.870 

61.880 
9,710 

18.790 

Z.824 
Z.430 
Z,434 
Z.8S 

12.020' 
37.030 
28.600 
16.eOQ 

Z,496 12.280 

ZATERDAG 81 MEI 

Z.478 
Z.801 
Z.611 
Z.60 
Z.488 
Z.601 
Z.828 

18.628 
12.370 
11.240 
10.680 

8.210 
14.760 
14.180 

Z.499 
Z.726 
Z.818 
Z.48 
Z.727 
Z.848 
Z.442 

0.80Ó 
8.11Ó 
4.000 

14.770 
.10.870 
21.1)30 
18.820 

MAANDAG 8 JUNI 

/,.2I14 
Z.624 
Z.784 
Z.788 
Z.476 
Z.468 
Z.404 
Z.628 
Z.406 
Z.802 

DINSDAG 3 JUNI 

19.120 
9.480 

17.640 
6.660 

11.680 
14.160 
16.140 
40.606 
17.380 
18.960 

Z.444 
Z.38 
Z.64 
Z.83 
Z.888 
Z.401 
Z.22 
Z.Ml 
Z.817 

163.280 
16.990 
10.110 
11.460 
20.690 
17.080 
19.890 
17.910 
9.18D 

Z.BSO 
Z.480 
Z.818 
Z.418 
Z.261 
Z.449 
Z.477 
Z.442 
Z.628 
Z.209 
Z.476 
Z.828 
Z.447 
Z.606 
Z.606 
Z.617 
Z.608 
Z.688 
Z.618 
Z.431 

16.130 
86.880 

2.600 
9.470 

26.820 
88.990 
26.380 
8.770 
2.880 

27,830 
18.860 
64.870 
20.160 
11.880 
7.870 

18.180 
22.800 
26.120 
16.140 
21.480 

Z.416 
Z.462 
Z.464 
Z.104 
Z.68O 
Z.798 
Z.801 
Z.283 

1 Z.844 
Z.860 
Z.409 
Z.630 
Z.a70 
Z.491 
Z.466 
Z.467 
Z.468 
Z.80 
Z.820 

81.680 
39.910 
11.800 
18.630 
88.830 
18.880 
18.870 
86.160 
63.300 
86.680 
89.420 
32.840 
22.920 
48.790 
20.630 
81.880 
66.680 
32.210 
33.140 

GENT 

VAN 84 TOT 80 MEI 1688 

8/4 tongen 76-80 ; lid o In o tongen 
66 ; tarbot grota HO ; klaine tarbot 
40 1 middelmatige griet 60 ; iclolno 
lek 88-26 ; grote HCIIOIVIH 40 .; rog 
46-80 ; kabeljauw 88-80 ; gullen 20-
24 ; wijting 08 ; hondshaai 88 ; 
ijle haring 16 ; Iheilbot 78-80 ; kool-
vis 24-32 ; gepelde garnaal 200-240 
F per kg. 

BRUSSEL 

VAN 24 TOT 80 MEI 1668 

Voorkleine tongen 76-86 ; tarbot 
grote 140 ; Ululno tarbot 48-51i -; 
kleine griet 80 ; grote 'lok 28-38 ; 
k'lolno' I0I1 21-27 ; middelmatige 
HCIIUIVIH 86-46 ; rogvlerken 80-90 ; 
luiiiicijnnvv 48-68 ; xepon hosemond-
hamma 60-68 ; wi j img 20-26 ; ge
pelde hondshaai 40-66 ; arend 62-
60 ; makreel 24.-28 ; rode knortaaan 
32-36 ; rapen aeobaa/rt 48-00 ; IJl© 
haring 18-22 ; IICOOIVIM 28-40 ; gepel-
clo (jnrnnal 23 OP per kg. 
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De YiskUinhandel en EuromarM 
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NEDERLAND 
DE VISHANDEL IN DE 
GEMEENSGHAiPPELIJKE 

IVIAJUKT 

Rapport van dhr A.W. LUIJOKX, 
üiroklmir van het MhonorMsoh 
Instituut voor de Jtiddensiand, 

Wij lovün 'In ooii tijd waarin zlota 
op OMtrskkslIJk korte termijn igró-
te verandorlngein In iho(. ekono-
mimvh levon voUtrelklken. Do ont
wikkeling rvan de techniek ihoollt 
een oiiuükond ixoog tempo bereikt, 
de produkUviu-it varbatant anal «n 
da Uii()j)linicht, la uls gcvoilif hier-
van «tijgende. Sn tainalnda deae 
gunatlge tacbn>liiohe an okonojni-
•oha paropaktleven nog beter te 
kunnen uitbultan. ia 'made onder 
militaire en polltlaka druk aan 
•tarkare iblndlng van de Waat-
Burapeaa atatan tot atand ge
bracht, 

Al daza veranderingen kunnen 
uiteraard de ondarnaimara niet on
beroerd laten. BIJ hen braaïct het 
iii/.lMhi. baan, dat zij verder zuMan 
moatan 'kijken dan binnen de vier 
muren van hun bedrijfarulmtan en 
dat het adagium «regeren la voor
uitzien» ook geldt voor hat door 
hen te voeren Dadrijfabaiaiid. 

Dat ibijaankomatan ooala die van 
ilpijii! dag plnntaviinden, la dan ook 
een verblijdend veraohljnaal. Hat 
getuigt ivuti ondernamertiKucat dat 
de branohaganotan igozaini'nvli.j'it de 
proiblemen overwegen waarvoor 
hun tak van bedrijf 'sioh in da 
toakomat gaatald ml alen. 

Kat la voornamalijik daarom, 
Mijniheer de Voonttter, dat Uc 
gaarne de uitnodiging ilvob aan
vaard om ihler oen InleTdlng te hou
den, Dit niebtaganataanda de moel-
ilJiUiuidon om reeda in het huidige 
atadlum te moetan ingaan op aan 
ontwlkAcaling, wiAUo nog nauwa-
iljltii kan worden ovenÈlan, Maai' 
u suit mij dan ook niet kwalijk 
nemen, Indian ik mij zal beparkan 
tot ankala opmarkingan mat ba-
trakklng tot de atruKtuur van de 
vladetailThandel', zoals lik daze Is 
Nederland imaan te onderkennen, 
"in daarbij wil het mij vootkoman, 
dat vooral ook da vraagzijde in de 
beaohouwingan ssail moeiten worden 
betrokken, Na dit beeld ivoor ogen 
te hebben geateüd, sal ik traoman 
hierin de ontwikkelingalljn aan te 
geven, waarbij min of maar van-
zelfaprekend tanalotta ook mat da 
gameanaohappailijke markt moet 
worden rekening gehouden, 

Oozien vanuit bed rijf aakono-
mlaoh oogpunt Is do dotal Ihandal 
In vla voor de ondernamara. welke 

hierin werkzaam sijn zwker niet de 
eenvoudigtte van de mlddenatanda-
branohea, Immera wanneer men 
niiKuat ondor w^ike 'voorwaarden 
deze branche moet werken, dan 
aprlngen nU Ik het goed zie — 
drie grote moellljklhaden acharp in 
het oog en wal mat name : 

1, de onropelmaHge aanvoer van 
de produkten; 

2, de wieteiende prijtten, hetKoon 
overigene grotendeela samen
hangt mat da vorige omatan-
il IK l i i ' i l i ' i i ; 

3, het bederfelijke karakter van 
het artikel. 

(Vervolgt) 

TECHNISCHE VERBETERINGEN AAN 
AAN VISSERSVAARTUIGEN 

ZEEVAARTSCHOOL 
TE OOSTENDE 
AANWERVING VAN 

ONDERWIJZEND 
PERSONEEL 

Ten behoeve van de Zoovaarli' 
achool te Oostende cal één loHgovor 
In de radlotelegraflo (4 u lea per 
week) aangeworven worden. 

Da oandldatan moatan volgende 
voorwaarden vervullen : 

Balg slJn ; 
Van onbarlapalljk godi'ag' zijn i 
De politieke en burgerlijke rech

ten genieten • 
Voldaan hebben aan de militie-

wetten. 
ZIJ moatan in ataat zijn om het 

onderricht In belde landatalen te 
gaven en bahoren in het bezit te 
zijn van het diploma van bugerlljk 
elactro-taohnlaoo ingenieur (ape-
olalltalt : zwak atroom). 

Da jaarlijkaa bezoldiging Is vaat-
geateld op l/SSa of l/SOe van 
114.000 frank per uur In de weck. 
nnarftelang de tltularia andere be-
roapaln komsten heeft of niet. Dit 
bedrag wordt thans met IB pot ver. 
hoogd ingavolgda da atand van de 
Index der klalntaandalaprljsen van 
het rijk. 

De oandldatan wonion ultgono-
dlgd hun aanvraag samen mot een 
eensluidend veraiaard afaohrlft 
van hun diploma, te laten gewor
den aan hat Baatuur van hat Zee. 
wozon, Wetstraat 80 te Bruaaal, 
uiterlijk vljftlon dagen na het ver. 
aohUnen van dit ibarlcht In het 
BrarjO'IHOi I STAATaBLiAiD, 

Bijkomende inlichtingen kunnen 
aan dit adrea of in de Zasvaart-
achool te Oostende bekomen wor. 
den. i 

De hooidHcheepsbouwarohltakt 
der l̂ AO : Jan Olof Traung, deed 
onlange — avenala da held uit een 
van Julea Verne'a werken — oon 
reis rond de wereld in precies tach. 
tig dagen. Het ging achter niet om 
aan waddingacbap, doch om eon 
atudlerels te doen in verachlilando 
vlHHorljlanden en er de acheopx-
bouw van dichtbij gade te alaan, 

In bat Verre Ooaten werd ean 
ware omwenteling vaatgaatald : da 
vlaaera sijn overtuigd van da waar. 
de van aan motor en wenaan zo 
spoedig mogelijk hun vaartuig met 
maohanlaobe drijfkracht te voor
alen, dit om hen toe te laton drla-
tot viermaal zo veel via to vangen 
als vrooger, Verxoleken bij 1051 
waa de toestand In IndUi, Ceylon, 
Thailand, Indonesië en andara lan. 
den er zoor op verbeterd. Da enlg-
ata mosllljkbald die nog op te loa-
aen ia, ia bat vraagatuk boa aan 
voldoende motoren te geraken om 
al dase achapen uit te ruaten. Ver-
achillanda regeringen voorzien 
hiervoor aubatdlee. 

Hat grote vraagstuk la thanti oon 
uitbreiding van de dienst dia de 
verbinding tuaaan da 'verschillende 
vlssersplaatsen moet verwezenlij
ken. In een bepaald dorp wordt 
een nieuwigheid Ingovoerd, doch in 
het iiniiMiibiji'.i'ii'i'.cii dorp, 30 tot 
80 mijl verder, leeft men nog in de 
oude onwetendheid. Dit Is wijten 
aan het gabfak aan verbindingen 
te land* Volgens J. Traung ware 
da maeat gaaoblkta propaganda 
voor da machanlHutle het maken 
van een film die dan van dorp tot 
dorp zou al'Korold worden. 

Ook schijnen de roKoringan 
thana meer aandacht te wijden 
aan da viaaarij. Tot nu toe waran 
de viaaerijafdelingan dar regerin
gen enkel göihtorossoQr.d in bat uit
breiden der wetenschnp'pelijke en 
blologlacha opzoekingen en too-
atond hun voornaamate doel In het 
roKiomenteran van de viaaarij. 
Thana kon vastKoirteid worden dat 
de regeringen mat alle mogelijke 
middelen de uitbreiding van de 
productie aanwakkeren : Invoeren 
van motoren, moderne achapen en 
viamatariaal, nylon natten, onz... 

De FAO schiep in tlo'/e landen 
op verachlllende plaataen acbolan 
waar technlekers op da hoogte 
werden gebracht mat de moderne 
vlaserljmlddelen der boHchaufdo 
landen. Thana worden, tengevolge 
van do'/o kurausaen, reeds heel Cite. 
ke scbapan gebouwd dia tot 80 
voet lengte hebban. Dit jaar zal 
aan nieuwe kursua lngaii6ht wor
den voor 90 achoopatakenaara, In 
Coohlnchlna werden roods maar 
dan 100 vaartuigen gabouw^ vol-
gena plannen Koleverd door de 
FAO. In indli! dtuirentoKen moeten 
ar nog tlandutcandan viaaeravaar-
tulgan mat motor ftobouwd wor
den. 

Zoals reeda gomold, hobbon da 
opzoekingen In verband met bat 
uitsparen van brandstoffen «oor 
goede reaultaten opRoieverd. Dar-
alljka basparlngan kunnen beko

men worden op .suhopon gaande 
van 80 tot 300 voet, 

i'inn andere niauwlgheld wordt 
thans beproefd in Newfoundland. 
Daar worden voor bet ogenblik 
dertig vaartuigen gebouwd dia sul. 
lan vlsücn mat Ujnan. VoorgeMteid 
werd de schapen zodanig te bou
wen dat de bumannlng baar werk 
volledig kon uitvoeren onder dak, 
baachut en verwarmd met infra
rode atralen. 30 achapen van 60 tot 
70 voet worden aldus gebouwd en 
10 van 90 tot 100 voet. De totale 
kostprija zal 80 miljoen F bedra
gen. 

Tenalotta daalde Mr Traung na 
zijn wereldreia mede dat in alle 
landen grote balangataUlng hestaat 
voor hat aanataanda kongroa over 
de bouw van vlaaaravaartutgan, 
talrijke tsobniacha verslagen sullen 
uitgabraebt worden waarvan, voor 
de meoHto, voor het ogenblik nog 
opzoekingen aan gang zijn, Ver-
achillande honderden achoopMarohl-
tekten, acheopsbouwara, zeevaart-
Ingenteurs, deskundigen en regc-
rlngaafgavaurdlgdan suilen aan dit 
kongreH deelnomen. 

VISSERIJNIEUWS 
ZEEBRUGGE 

KOR IN SCHROEF 
Toen de Z.éOS, achlppar-aigennar 

Leon Damunter ter viaserij waa, 
kwam de kor bij bet alepan bij een 
hoge zee in de aohroef terecht. Men 
poogde de aohroef te bevrijden, 
doen man slaagde ar nlot in. Hat 
was de Z.47S van aoblppar Bonny 
Frana die bat vaartuig bahouden 
naar de thuishaven aleepte. 

VACHTEN AANGEVAREN 
Toen de Z.489 onder bevel van 

schipper Eivartat Van Dlarandonck 
's nachts de haven blnnoivgovaroji 
kwam, kwam het acblp to^on da 
steiger terecht van de yaohthaven, 
De twee roalbotan van do visaarij-
achool te Helst die aldaar gameerd 
lagen werden gosploton en in de 
grond gelopen. Ook kwam het 
schip In aanraking met twee yaoh. 
tan da «ïllnkajo» en de ^Walvis», 
die eveneens bcHchadlgd werden. 

KUILTOUW IN SCHROEF 

Toen de Z.448 acblpper'eiganaar 
Albert Calliar ter viaaarij was, 
kwam de kuiitouw In de aohroef 
taracht. Ook da Z.tSS, aohlppar-
olu'oiuuu' Albert Huyghe, over
kwam hetsalfde ongeluk. Beide 
achapen riepen de hulp in van de 
55.751 aohippar Hlppollat Da Paape 
en warden door dit schip opge-
alaapt naar da thulahaven. 

AANVARING IN 
VISSERSHAVEN 

Bij bat verhalen van da Z.606, 
aoblppar Jan Oazelle, kwam dezo In 
aanvaring met da Z.S01 aohilpper 
Frans Cattoor waarbij dit scnlp 
schade opliep. Da bakboordrallng' 
werd over een lengte van 8 m ge
spleten. 
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LOGBOEK van een WALSCHIPPER 
Donderdag 29 mei 1958 

Er zijn deze week heel wat moei
lijkheden geweest met de garnaal-
vissers die binnenliepen en een 
plaatsje zochten om aan te leggen 
en hun vangst te lossen bl] het gar
naalkot. En dan staa,t men daar 
met een luxueuse garnaalmijn die 
maar 4 miljoen frank gekost 
heeft en die niet kan gebruikt wor. 
den om verschillende redenen ; 

- er is geen eleotriciteit en geen 
water i 

- er bestaat geen mogelijkheid aan 
te leggen bij laag water omdat 
er niet kan gebaggerd worden 
en 

- het schijnt dat het nieuwe ge
bouw, of • liever de palen waar
op het steunt, stilaan in het wa
ter aan het zakken zijn... 

of : vier miljoen frank die in het 
water gegooid werden en veel be
ter hadden kunnen besteed worden 
om een bedrijf te redden. Want het 
zou heel goed mogelijk zijn dat 
binnen enkele maanden er geen 
schepen meer zouden zijn om die 
garnaalmijn nog te voorzien van 
vis en garnaal en dat men nog en
kel de vissers zal kunnen zien in 
de cafees langs de kaai, althans de 
kellnerg in visser gekleed... een 
stukje oude geschiedenis van een 
stad die leef-t van visserij en toe
risme. 

Vrijdag 30 mei 1958 

De kleine vertelde gisteren dat 
vandaag een vreemde juffrouw zou 
komen naar school om les te ge
ven over visbereiding. Alle kinde
ren waren er op belulmd. De juf
frouw van de propagandavereni-
ging kwam, maar de vis kwam niet 
en er kwam bijgevolg geen les over 
visbereiding. En dat In een ivisstad 
als Oostende. 

Zaterdag 31 mei 1958 

Het gebeurt zo af en toe dat ik 
eens naar de .televisie ga kijken en 
dan reizen we van het ene land 
naar het andere om een program
ma te zoeken. Bij toeval vallen we 
op de Franse nieuwsberichten en 
wie toeschrijft mijn verbazing toen, 
na de nieuwsberichten deze avond 
de Franse televisiezender, die ook 
veel In België bekeken wordt, met 
een kort filmpje afkomt — inge
schakeld in de nieuwsdienst — 
over de vlaggetjesdagen, het werk 
op zee en de aankomst der eerste 
maatjes in Nederland. 

Een knap stukje werk van de 
maatjes-propagandisten ! 

Zondag 1 juni 1958 

Gelukkig komt er een einde aan 
alle papieren In de bus en gerucht 
In de straat. Vandaag trekken alle 
Belgen naar de stembus, met of te
gen hun goesting. Er moet gestemd 
worden en wie dit niet doet is 

strafbaar : alle Belgen door de wet 
en de katholieken door de Bisschop 
van Brugge. 

Behalve dan de vissers die niet 
mogen stemmen omdat men er wel 
aan denkt af en toe over dit onder
werp te praten, maar men er nog 
nooit toe gekomen is deze kwestie 
op te lossen. Het kost nochtans 
niet veel moeite en hoofdbrekens, 
dit vraagstuk la in andere landen 
al lang opgelost. Maar de mannen 
die vandaag uitgestoken worden 
om In vier jaar tijd één miljoen, 
frank te verdienen, zonder belas
tingen te betalen, hebben andere 
zware zorgen. 

Maandag 2 juni 1958 

De uitslag van de verkiezingen 
is min of meer gekend en het ziet 
er naar uit dat we een nieuw mi
nisterie en hierbij een nieuwe mi
nister voor de zeevisseerij, of ten
minste die de zeevisserij onder zijn 
bevoegdheid heeft, zullen krijgen. 
Laat ons hopen dat het «een ande
re en een betere» is. 

In elk geval durven we verwach
ten dat de CVP-mlnlster het pro
gramma voor de visserij beter zal 
uitwerken dan gepropageerd werd. 
Inderdaad, er werd een film afge
rold tijdens de verkiezingscampa
gne met de moeilijkheden die deze 
partij voor de middenstand zou op
lossen en er kwam ook een stukje 
vla In te pas, een stwkje vis dat In 
een winkel gekuist werd. Moge de 
minister niet vergeten dat niet al
leen de vishandelaars, maar ook de 
reders MIDDENSTANDERS zijn. 

Dinsdag 3 juni 1958 

Met die verkiezlngskampagnes 
verwaarloosde ik het aktueel 
nieuws. Zaterdag : nieuwe opening 
of heropening van het zeevaartpa-
lela op de Expo. Volgens de radio
reportage is de afdeling van toet 
Bestuur van het Zeewezen zeer In
teressant : een reuzegrote makette 
van de laatste nieuwe Congotooot 
met bewegende en verlichte delen 
en twee varende mallboten die 
electronisch bestuurd worden... 

Kom, we gaan niet meer verge
lijken. 

Woensdag 4 juni 1958 

Men beweert dat het Oostends 
paviljoen op de Expo binnenkort 
zal sluiten, dat het restaurant wei
nig sukses heeft, dat er bijna geen 
visschotels te krijgen zijn en dan 
nog aan een flinke prijs. Men be
weert van alles. Het schijnt dat 
men, om een goed stukje vis te 
eten, naar het paviljoen van Ne
derland moet gaan. 

OUDE GAZETTEN TE KOOP 
Zich wenden bureel blad. 

CHANTIERS & ARMEMENT 

SEGHERS 
O O S T E N DE 

DEPOT RESERVEDELEN 

A.B.C. 
MOTOREN 

ONDERHOUD DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL 

WINSLOW 
OLIECONDITIONNEURS en BRANDSTOFFILTERS 

Normen voor viskeuring 
In verband met ons artikel van 

vorige week: «franse normen voor 
viskeuring», schrijft ons een lezer 
- goed viskenner — dat hij niet 

akkoord gaat met het franse voor
stel. Volgens hem zou het te inge
wikkeld en te moeilijk zijn en hij 
stuurt ons een ander lijstje dat 
hieronder volgt : 

HOE DE VERSHEID VAN VIS 
VASTSTELLEN ? 

Men lette bijzonderlijk op bet 
volgende: 

1. De reuk moet fris zijn. 

2. De kleur van verse vis geeft ons 
wanne en levendige tinten; de
ze tinten veranderen zeer dik
wijls vóór het bederf van de vis. 

3. De vinnen van verse vis moeten 
ongeschonden, vochtig en slijm-
achtig zijn. 

4. De vi s moet stevig en veerkrach
tig zijn, zodat een vingerindruk 
spoedig verdwijnt (uitzondering 
in enkele gevallen als daar zijn: 
de mooie meid). Deze proef kan 
niet toegepast worden op gesne
den vis zoals: moten kabeljauw, 
koolvis, grote schelvis, enz.; of 
gepelde vis, als rog, e.a. 

5. De ogen moeten helder, blin
kend en levendig zijn, doch niet 
troebel en ingezonken. 

6. De kleur der kieuwen moet hel
der rood zijn (niet kunstmatig 
rood geverfd met bloed). 

7. Op zeer verse vis ligt nog het 
slljmachtig vocht, dat pas ver
dwijnt nadat de vis enkele da
gen in ijs werd bewaard. 

8. De schubben moeten in vele ge
vallen goed vastzitten. 

9. De buik moet rond zijn. (Dit is 
voor niet geruimde vis. Meestal 
is men nochtans best met ge
ruimde vis). 

10. De buik moet ongeschonden en 
mag daarenboven niet gevlekt 
zijn. 

11. Verse vis is stijf en onbuig
zaam. 

Deze kenmerken van goede vis 
zijn grotendeels voor alle vissoor
ten dezelfde. Het komt menigmaal 
voor, dat, bij het keuren van Vis, 
niet alle kenmerken van versheid 
aanwezig zijn. 

Naar het schijnt zou dit voorstel 
uitgebracht geweest zijn in 1946 te 
Oostende op het internationaal kon-
gres der zee, doch verder gaf men 
er nooit aandacht aan. 

Ik moet onze lezer doen opmer
ken dat zijn lijstje overeenkomt 
met dé kenmerken die in het franse 
voorstel zijn opgenomen. In het 
franse voorstel heeft men echter 
drie kategoriën vis voorzien : ver
se vis, vis die nog eetbaar is en dé 
af te keuren vis. Het werd gemak
kelijk gemaakt voor de ambtenaars 
die zich met de keuring moeten be
zig houden: zo de vis drie kenmer
ken vertoont van af te keuren vis, 
moete deze afgekeurd worden. Deze 
regel is gemakkelijk toe te passen en 
we mogen hierbij niet vergeten dat, 
waar er keuring gebeurt er altijd 
moeilijkheden oprijzen die aanlei
ding geven tot betwisting. Het fran
se lijstje is dienaangaande klaar en 
duidelijk en iedereen weet waar 
zich aan te houden, vermits er zelfs 
een gradatie voorzien Is en de be
palingen voor af te keuren vis ka-
tegoriek zijn. 
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(VBBVOIX}) 

Nu de zeewijding voor de detir staat te Oostende, geven we hierna 
het zeer bekende visserslied. Hef wordt' vooral -te Oostende gezongen fer 
gelegenheid van de zeewijding en bij een dienst voor op zee gebleven 
vissers. Dit lied is vooral Oostends, maar het wordt onder meer ook te 
Nieuwpoort uitgevoerd door de «Santhovenchorale». 

Over de oorsprong van het lied zelf bestaan veel uiteenlopende 
meniagen en versies. Het werd gewoonlijk verward met de visserskanta\e 
op tekst van Henry Baëls en muziek van Keurvels. Het is goed mogelijk 
dat de woorden wel door Henry Baels geschreven werden, doch ander
zijds weten oude vissers mij te vertellen dat ze het lied vóór de eerste 
wereldoorlog nag geleerd hebben van Pastor Pype zaliger. 

Henry Baels geboren in 1878, kon toen best in zijn romantische 
periode, samen met Pastor Pype dit l ed gemaakt hebben om het bij 
zeewijding en diensten voor op zee gebleven vissers te laten uitvoeren. 

In elk geval het lied is een stukje relikwie geworden van de visserij 
te Oostende en het wekt door zijn roefende eenvoud en aandoenlijke 
melodie steeds de tranen op in de ogen van de eenvoudige vissersvrouw, 
de ruwe v!sser en menig Oostendenaar. 

SUNT PETRUSLIED 

Lijk Petrus wandeld' op de baren, 
Gesteund op uw almachtig woord. 
Zo laat gerust onz'vissers varen 
En leid hen naar een- veilig oord. 

'Refr. : O Jezus, die de macht der winden. 
Beteugelt op hun wilde vaart . 
Verbied toch dat z'ons vissers hindren 
En leid hen rustig havenwaarts (bis) 

Gij spraakt en Petrus w!erp ten gronde 
Zijn net dttt, rijk gezegend werd. 
/.o spaar onz'vissers van do zonde 
En geef uw zegen aan hun werk. 

Heilige Maagd, o vlekkeloze Moeder, 
O Gij, de ster der woeste zee, 
Gelief onz' zeelion te behoeden. 
Van stormen, rampen, smeit en wco. 

Een ander oud aandoenlijk lied, dat — vroeger zeer bekend -
thans meer en meer verdwijnt, is «Het hutjo bij de zee». Ik herinner nje 
nog het verhaal over de oude koster van een dorpje langs onze vlaamsc 
kust die eens een grote lijkdienst eerste klasse moest doen en bij het 
uitgaan der ke rk 'n i e t beter vond dan dil lied op zijn orgel te spelen 
Hij oogstte een overgroot sukses want alle nanwozigisn ook dh- nie. 
van de familie waren — weenden bittere tranen. 

Van dichter of komponist is mij maar 6in naam beken! : J. R 
Thomas, waarover ik niet meer weef te vertellen. Misschien kun een of 
andere bereidwillige lezer mij mider 'nlichten ? Hel lied is onder meer 
tweestemmig te vinden in de zaer oude uitgave in di ie delen «De Vliam-
sehe Zanger», waar ook nog nadere inliihtingen te vinden zijn over 
dichter en komponist. Zijn er missch'en lezers die weten \va ir ik dit 
werk zou kunnen terugvinden ? Met dank hij voorbaat voor alle inlich
tingen. 

HET HUTJE BIJ DE ZEE 

Beelden uil mijn kinderjaren, 
l'il mijri jeugd zo vrij en blij . 
Trekken somtijds kalm en rusüg, 
Aan mijn peinzend oog voorbij. 
'k Denk nog dikwijls aan die dagen. 
Vol geluk en stillen vree; 
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte ) 
in ons hutje, ons hutje bij de zee ) bis 

Mijn verbeelding ziet de bloemen 
Voor ons needrig venster staan. 
En het strand, waar'k schelpen gaarde 
Glanzen, bij het licht der maan. 
'k Hoor mijn moeders zoef vermanen 
Als ze mij :n 't bedje lee. 
En ik voel weer 's levens morgen ) 
In on? hutje bij de zee. ) bis 

Wat ik l a t t r mocht ervaren, 
's Levens droefheid, 's levens vreugd; 
Immer zal mijn hort u loven. 

Vreedzaam plekje uit mijn jeugd. 
En mijn laatste wens zal wezen. 
Dat ik eens, in kalme vree 
't Moede hoofd ter rust mag vlijen 
In ons hutje bij de zee ) bis 

Met deze drie liederen, die we veel meer als volksliedjes mogen 
beschouwen dan de andere omdat ze gegroe'd zijn uit het volk en nog 
altijd in het Volk gebleven, besluiten we voor waf de «kunstliederen» 
betreft. We komen later nog wel eens terug met enkele dergelijke liede
ren. 

Onder kunstliederen verstaan we in deze betekenis: liederen die 
gemaakt zijn door meer begaafde mensen dan de gewone volkszanger 
en waarvoor de muziek ook speciaal geschreven werd. Dat deze liederen 
zijn blijven bestaan bewijst dat onze mensen nog altijd z'n over hebben 
voor het schone in eenvoudige vorm. 

Dat ze geleidelijk verdrongen worden door schlagers allerhande 
die noch eigen zin, noch betekenis hebben en zelfs meestal vreemde 
produkten zijn, is in grote mate te betreuren. Dergelijke «ééndagsvlie
gen» werken immers de onverschilligheid van onze mensen voor het 
schone tegen. In de meeste gevallen is de school nog de enige plaats 
waar dergelijke ntooie liederen aangeleerd worden en dan nog leggen de 
meeste onderwijzers maar al te weinig nadruk op het eigen en hef volkse 
van de liederen die aangeleerd worden. Liederen a ls : ik ben een brave 
jongen, enz... worden enkel gezongen op bevel van de meester in klas, 
ze zijn niet spontaan gegroeid en komen ook n!ët recht uit het volk, 
maar uit de heilige overtuiging van een of andere schoolvos die meent 
aldus de tucht in zijn klas fe moeten en kunnen handhaven. 

(WORDT V O O n n i E Z E T ) 

MEICEDES BENZ 
Scheepsmotoren 

Alleenverkoop voor België 

N.Y Èug^eiTHERBOSCH. 
4. Van METERENKAAI - Antwerpen 

Vertegenwoordiger voor de Belgische kust A. VERSLUYS > 

Zegelaan 18, Bredene «/Zee Tel. : 746.56 

Hiernavolgende vissersvaartuigen werden ondertussen nog 
van een motor Mercedes-Benz voorzien : Z.465, Z.54, Z.502, 
0.743,0.253, Z.501, N.71. 
^••^• •MMBnBnHMBHBMBBBMHMHIMUBaB^HIHai 
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Nieuws uit IJmuiden en Nederland 

URKER KOTTER 
LIEP OP EEN MIJN 

VIER GEWONDEN 

Met een geweldige klap ex
plodeerde dinsdagmorgen een 
mijn onder de romp van de 
kotter Uk 96 ter hoogte van 
Terschelling. Het scheepje was 
met nog acht schepen op weg 
naar de vlsgronden bij Helgo
land om In de Elbemonding 
mee te gaan doen aan het SyTt-
tongenseizoen. De mijn sloeg 
een groot gat in de scheeps
wand ter hoogte van de machi
nekamer. Het schip maakte on
middellijk water. Alle vier be
manningsleden werden ge
wond. 

Na het ongeluk kwam de Uk. 31 
het vleugellamme zinkende schip 
onmiddellijk te hulp. 

Het nam de gewonden over. De 
Uk. 16 viste Klaas van Urk van het 
vlotje op. 

Vier Urker kotters namen de ge
havende Uk 96, die veel water 
maakte, tenslotte tussen zich in én 
sleepte het vaartuig naar het Kern-
wenderrand. 

Na eerst naar het Kornwerder-
zand te zijn gesleept, is de kotter 
Uk.98 woensdag naar de haven van 
Urk gebracfat. 

•Kantoren, scholen en werkplaat
sen op het voormalige eiland 
stroomden leeg om het konvooi 
van sdhepen, dat het zwaar .geha
vende vissersvaartuig tussen zioh 
in 'had 'genomen, te verwelkomen... 

De toestand van twee nogal 
zwaar gewonde matrozen van de 
Uk:96 Is vrij redelijk. 

MOTORTRAWLER 
«EVELINE» 

VERKOCHT AAN 
EEN NOORSE 

REDERIJ 
De motortrawler «Eveline» IJm. 

116, eigendom van de Nationale 
Stoomvisserij n.v. te IJmuiden, is 
aan een Noorse rederij in Oresund 
verkocht. De Noorse reder zal de 
trawler, die 41 meter hing is en in 
1942 werd gebouwd, gaan benutten 
voor de vrachtvaart in zijn fjorden-
rijke land. 

De «Eveline» IJm. 116 is, evenals 
de 'andere drie trawlers van deze re
derij, reeds geruime tijd geleden 
wegens slechte bedrijfsuitkomsten 
voorgoed uit de vaart genomen. 

MOTORTR4WLER 
«DIRKJE» 
GROND/G 

GEMODERNISEERD 
Als een nagel nieuw schip is 

de motortrawler «Dirkje Ro. » 
na een lange afwezigheid In 
Umuidens Vlssershaven terug
gekeerd. Het schip is Verbouwd 
bij de Scheveningse sloephel
ling Maatschappij in Scheve-
ningen. De Dirkje is vijf meter 

verlengd en heeft naast een 
ruim voor verse vis ook een 
opslagruimte voor kantjes ge
zouten haring gekregen. 

De grootste lengte van de Dirkje, 
een schip, dat in 1934 voor de rede
rij Piscator werd gebouwd, bedraagt 
thans 44.70 meter. Een groot deel 
van het achterdek is nu dichtge
bouwd, zodat het schip voortaan 
uitsluitend over stuurboord zal 
kunnen vissen. De aldus verkregen 
ruimte is ondermeer benut voor de 
bouw van een nieuw dekhuis en een 
ruime raessroom voor de beman
ning. In het visruim treft men nu 
ook een koelinstallatie aan. 

NEDERLANDERS 
BOUWEN TRAWLER 

VOOR FRANSEN 
Op de werf van Booy en 

Kramer te Kootstertille in 
Friesland Is voor rekening van 
de reder Alfred Fourny uit 
Uoulogne-sur-Mer een SOO-tons 
trawler te water gelaten, die de 
naam «St Jean-Baptlste de la 
Salie» zal dragen. 

Het schip kan 4.500 kisten verse 
vis aanvoeren en is uitgerust met 
een Deutzdlesel van 1.250 paarden-
krachten. 

Uiteraard is de «St Jean-Baptiste 
de la Salie» met de modernste na-
vigatiemiddelen uitgerust. Onder
meer: radar, echolood, horizontale 
en verticale visloep, automatische 
piloot en elektrische Sal-log. 

Het schip zal begin augustus van
uit IJmuiden een proefvaart maken. 

De nieuwe Car-Ferry 
«Artevelde» 

Vervoercapaciteit: 200 rijtuigen 
Vorige week is de nieuwe car-

ferry «Artvelde» voor de Costende-
Doverlljn in de haven van Oosten
de aangekomen. Het nieuwe vaar
tuig is inmiddels reeds in dienst 
gesteld. 

" Het type van schepen, speciaal 
gebouwd voor het vervoer van 
auto's en de reizigers die deze 
auto's vergezellen, is van relatief 
recente oorsprong. In 1985 .werd de 
pak-ketiboot «Vllle de Liège» die 
toen 22 Jaar oud was, en definitief 
uit de vaart moest genomen wor
den, vervangen door een nieuwe 
eenheid. In die tijd begon het ver
voer van begeleide auto's tussen 
Groot-Brittannië en het vasteland 
zich te ontwikkelen en de capaci
teit van de pakketboten der Oost-
ende-Doverlijn (15 tot 20 voertui
gen) werd ontoereikend gedurende 
de zomer. 

DE EERSTE CAB-FEBBY 
In plaats van de «VUle de Liège» 

te verkopen voor afbraak, besloot 
het bestuur van het Zeeiweaen, 
haar om te vormen om een proef 
te nemen met een eenheid, speciaal 
ingericht voor. het vervoer van 
auto's tezamen met hun begelei
ders. l>it kwam neer op het verwe
zenlijken van een nieuw type pak
ketboot, dat «car-ferry» genoemd 
werd. De nieuwigheid bestond 
hierin, dat een gedeelte van elk 
der drie dekken ingericht werd als 
garage en dat het schip voorzien 
was van beweegbare bruggen langs 
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DE STILLE TUD 7 

Een buitenstaander zou allicht 
uit de omstandigheid dat vrijwel 
alles wat niet kweken van of ver
handelen van mosselen verband 
houdt, stil ligt, tot de slotsom ko
men, dat er nu voor de betrokke
nen een stille rustige tijd passeert. 
Niets is minder waar. Wel ligt 
vrijwel alle gewone werk stil, maar 
daartegenover staat 'dat er hand 
wordt geboomd en veel wordt ver
gaderd met de bedoeling om straks 
als het nieuwe seizoen begint, dit 
te kunnen beginnen op voor leder 
betrokkene, hetzij 'kweker of ver
zender aanvaardbare voorwaarden. 
Dat niet zonder slag of stoot daar
toe geraakt kan worden, iblijkt wel 
als men weet hoe fel de strijd 
woedt niet 'zozeer van buitenaf 
maar vooral achter de schermen. 
Waarover bestaat dan zo diep
gaand meningsverschil ? Als we 
beginnen bij de kwekers dan stuit 
men op een felle afkeer tegen het 
zich mogelijk wijzigende leverings
capaciteit-cijfer. Zoals men weet 
was dit tot voor kort een vrijwel 
onaantastbare vastheid, maar se
dert hierin naargelang van de leve-
ringsmogelijkheden sterke wijzi
gingen kunnen ontstaan zowel ten 
voordele als ten nadele ts het cij
fer lang meer wat het vroeger was. 
Al zijn wij van mening dat zoals 
voorheen het cijfer praktisch on

veranderlijk bleef niettegenstaan
de de leverings-prestaties verkeerd 
was en verandering behoefde, 
kunnen we toch wel begrijpen dat 
vele kwelkers er bezwaren van ver
schillende aard tegen hebben. Het 
schijnt in het afgelopen seizoen 
vaak te zijn voorgekomen dat een 
kweker om wat reden dan ook 
niet aan zijn gevraagde leverings
percentage kon komen. Dat gezien 
de schadelijke gevolgen van een 
dergelijk in gebreke blijven alles 
werd gedaan om toch te leveren 
wat gevraagd werd, is zonder meer 
duidelijk. Niet weinigen, zo werd 
ons meegedeeld, werden geholpen 
door «vrienden» die een overschot 
aan leverbare mosselen hadden. Zo 
geholpen kwamen zij aan hun cij
fer en bleven uit de prutsen terwijl 
anderen, die niet te best wisten hoe 
eraan te gaan staan, ofiwel geen 
«helper» konden vinden of zij die 
het wellicht nalieten omdat het al
tijd was en nog steeds is verboden 
mosselen van adermans grond te 
leveren verre achterop te staan. 
Waarbij nog komt dat dit «elkaar 
helpen» oogluikend wordt toegela
ten naar het schijnt, door de be
voegde autoriteiten en dat als ge
volg van die welwillendheid hoger, 
op een soepel optreden van de vis-' 
serijpolltitie het gevolg was. Geen 
wonder dat de vele kwekers die 
zich door een en ander gedupeerd 
achten er rijp voor worden om te 
streven naar het doen verdwijnen 
van het reeds 'lang zo beruchte cij
fer. 

dewelke de voertuigen op eigen 
kraoht konden fn. en ontsobepen. 
Car-ferry geworden met een ver
voercapaciteit van 80 rijtuigen, 
werd deze pakketboot herdoopt in 
«London-Istamboel» en in dienet 
genomen tijdens de zomer 1936. 

Niettegenstaande de onvolmaakt
heden van deze eerste car-ferry, 
werd de proefneming met succes 
bekroond en van zodra de omstan
digheden het toelieten werd een 
nieuwe car-ferry, speciaal als dus
danig opgevat, op stapel gezet. Zo 
werd de oude «London-Istamboel» 
van de Oostende-Doverlijn, dn 1949 
vervangen door de «Prinses Jose
phine-Charlotte», de tweede car-
ferry dienstdoende tussen Groot-
Brittannië en het vasteland. 

SNELLE VEBKEEBSTOENAME 

Andere kanaallijnen namen het 
car-ferry-systeem aan en te Dover 
werden inschepingabruggen ge
bouwd van dezelfde soort als deze 
die ondertussen te Oostende klaar 
gekomen waa. Sedert 1953 worden 
de voertuigen, die van Oostende 
naar Dover en vice-versa vervoerd 
worden, ingescheept en ontscheept 
zonder dat er een kraan bij te pas 
komt. 

In 1948 werden tussen Oostende 
en Dover In totaal 1872 auto's ver
voerd. Het aantal was opgelopen 
tot 8494 in 1948, 19.446 in 1951, 
27.488 in 1954 en 37.958 in 1957. De
ze snelle toename van het verkeer 
heeft het bestuur van het Zeewezen 
er toe geleid een tweede car-ferry 
te doen bouwen ; zij werd «Arte-
velde» genoemd. De vervoeroapaci. 
teit van deze car-ferry Ig bijna het 
dubbele van die van de «Prinses 
Joséphine-Charlotte». Zij beschikt 
inderdaad over twee garages, wel
ke plaats bieden aan bijna 200 rij
tuigen. Elk van beide car-ferrles 
kan tot autobussen vervoeren. 

De voornaamste afmetingen van 
de «Ar te velde» zijn de de volgende: 
Lengte over alles • 117 m. 
Breedte bulten spanten : 16 m. 
Bruto-tonnemaat : 2.778 T. 

Er is slechts één klas aan boord 
van belde car-ferrles. Zij bieden 
aan de reinigers evenveel comfort 
als de gewone pakketboten van de 
lijn. De inrichtingen voor de reizi
gers omvatten .inzonderheid een 
restaurant, een bar-veranda, rust-
salons' voorzien van slaapsteden, 
enkele hutten alsmede uitgestrekte 
wandeldekken. 

Tot in 1957 deed de car-ferry 
slechts dienst van april tot oktober. 
Daar men thans over twee car-fer. 
ries beschikt, kan de dienst sterk 
uitgebreid worden. Aldus zal, van 1 
juni tot 15 september 1958 dage
lijks en in belde richtingen een 
dagdienst verzekerd worden. Ver
volgens heeft men tot 22 oktober 
alle dagen In de twee richtingen 
een dagdienst. Na die datum zullen 
er tot de lente 1959 drie overvaar* 
ten per week zijn In elke richting. 
Men mag dus zeggen dat voortaan j 
de car-ferry gans het Jaar door 'n 
dienst zal blijven. 



INVOER VAN VERSE ZEEVIS IN FEBRUARI 1957-1958 
V. B. Z. S T A T I S T I E K 

Landen van herkomst 

Nederland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
Ver. Koninkrijk 
Frankrijk 
West-Duitsland 

TOTAAL : 

Waarvan : 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
C53 
(6) 
(7) 

GEWICHT IN KILOGRAM 

Boven 

1957 

262.362 
48.000 

146.651 
4.413 

50.075 
169 

131.140 

642.711 

40 cm 

1958 

281.859 
61.876 

118.266 
3.097 

102.077 
261 

86.285 

653.721 

Onder 

1957 

79.481 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

79.481 

40 cm 

1958 

129.484 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

129.484 

Zee vis bt . 

1957 

• _ 

3.750 
2.500 
i'^t-^'i 

• — . 

— 
8.000 

14.250 

Cont. 

1958 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Diepvries vis 

1957 1958 

63.570 
19.309 

•• 8.000 
— 

•— — 
- — • — 

74.900 

165.779 

(1) Kabeljauw ...&}/• 
• Zeezalm .,..;...-K-X; 

Schelvis .,.-. 
Tarbot 
Vlee t .^a .y . -v ...%..., 
Haai ......„M1 ^ f - / ' . ' 4 x ' i 
Heilbot- .|£.V &i^é 
Stair tvis ''&&'. .....i-JS,*^^. 
Rog frZ* 
Wilting 
Griet 
Schol 
Steur ';,/. 
Zonnevis 
Heek 

Onder 40 cm Tong 
Schol 
Makreel 
Wijling .Vi^p>JfctK; 
Schelvis .T ^Jifimtt 
Tarbot 
Kabeljauw 
Roodbaard 
Pieterman 
Griet .-;,-. 
Spiering 
Haal T.fjj^...-

(2) Kabeljauw 
Vleet 
Schelvis 
Haai 
Vis bt. Cont 
Heilbot i ; 

(3) Haai 
Kabeljauw 
Schelvis 
Zcepaling 
Vis bt . Cont 
Zeehond 
Vleet : .: 
Heilbot 
Staartvis 
Vlaswijting 
Tarbot ^ 

(4) Vleet 
Kabeljauw ".,.,". 

(5) Zecbmsem 
Kabeljauw 
Staartvis 
Heilbot 
Roodbaard 
Tarbot 
Vleet 
Haai 

(6) Griet 
Roodbaard 
Tarbot ., 

(7) Roodbaard 
Schelvi s 
Vis bt. Cont 

1957 Aanvoer 1958 1957 Opbrengst 1958 

186.791 
23.632 
11.160 
15.018 
10.427 

2.510 
2.036 
1.162 
1.109 

7.821 

46.656 
17.866 
9.723 
2.857 

837 
878 
477 

15 

37.402 
6.452 
4.128 

3.750 
18 

10.336 
64.526 
36.391 
27.588 
8.000 
5.966 
1.022 

767 

3.954 
360 

13.341 
18.534 

95 
6.491 
5.660 
3.667 
2.205 

92 

40 

125.094 
6.000 
2.500 

179.206 
40.230 
26.619 
12.637 
8.599 
4.769 
3.817 
2.894 
1.733 
1.017 

138 
100 
62 
32 

6 

110.667 
8.235 

6.315 
1.942 
1.297 

816 
132 

60 
20 

52.470 
4.738 
3.753 

915 

49.867 
49,368 
13.813 

4.414 
359 
278 
152 

15 

3.017 
.80 

41.578 
30.069 
14.283 

6.515 
6.307 
3.162 

163 

209 
52 

86.285 

3.326.036 
207.793 
164.513 
481.596" 
166.668 
59.366 
81.669 
28.213 
•9.856 

92.200 

2.008.219 
119.773 
90.478 
32.204 
17.222 
19.638 
10.819 

165 

589.711 
138.796 
69.534 

37.500 
426 

138.704 
795.312 
438.108 
414.026 
178.560 
86.375 
15.327 
2.118 

13.691 

64.306 
6.085 

258.587 
400.349 

2.110 
132.137 
95.820 

141.361 
49.278 

2.800 

2.139 

2.479.766 
76.300 
53.600 

3.322.196 
223.399 
340.930 
425.986 
165.533 
106.582 
152.404 
©4.795 
20499 

7.762 
2.913 
1.050 
2.604 

640 
102 

5.198.649 
109.144 

55.465 
. 18.738 

24.232 

14.070 
2.540 

570 
360 

975.391 
101.724 
64.503 
15.802 

632.167 
616.321 
167.384 

50.769 
14.455 
•3.875 
1.598 

315 

45.330 
1.240 

917.911 
649.435 
349,835 

127.470 
260.725 
102.180 

4.824 

16.817 
2.790 

2.056.984 

Waard 

1957 

6.932.554 
835.967 

1.957.261 
70.291 

1.082.442 
6.172 

2.735.502 

13.620.189 

in Frs . 

1958 

10.535.686 
1.376.155 
1.670.384 

46.370 
2.412.380 

19.607 
2.704.976 

18.76?.940 

1957 Gem. Prijs 19S8 

17.80 
8.79 

14.74 
32.06 
15.98 
23.65 
40.12 
24.27 
8:88 

11178 

43.04 
6.70 
9.30 

11.27 
20.57 
22.36 
22.68 
11.00 

15.76 
21.51 
16.84 

10.00 
23.66. 

13.41 
12.32 
12.03 
15.00 
22.32 
14.47 
14.99 
38.50 
17.85 

' 16.23 
16^90 

19.38 
21.60 
22.21 
20.35 
17.23 
38:54 
21.47 
30.43 

53.47 

19.82 
12.72 
21.44 

18.53 
5.55 

12.80 
33.70 
19.25 
22.34 
39.92 

.22.38 
11.82 

7.49 
21:10 
10.50 
42.00 
20.00 
17.00 

46.97 
13.25 

8.78 
9.64 

18.68 

17.24 
19.24 
9.50 

18.00 

18.58 
21.46 
17.18 
17.26 

12.67 
1248 
12.11 

11.50 
40.26 
13.93 
10.51 
21.00 

15.02 
15.50 

22.07 
21.59 
24.49 

19.56 
41.33 
32.31 
29.59 

8.04 
5.36 

23.83 
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NIEUWBOUW HERSTELLINGEN 

f»IIHIl|lll npiniiii|ji| 

WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaal, 3 

H.B. | Ooatende UBT 
P.O.B. I 410046 
Bank t Sté OAn. Oitondo 4874,70 

Baak v. BfUMel Ooit. 180.02 
Vel«(oon I 72.004 - 74.000 

80V 

SÜHBEPHWK HK 

Wwe H. Deweert-Crekillie & Zonen 
p.v.bji. 

NIICIJiWK WBRFKAAI O O S T B N O B 

Nchnopabouw an haratfilllngnn — Spoolnlltolt van raddinffbotcin 
ArlUcolon voor vlNiM>rNV(ui.rlul|f«ii 

QROTE ZAOBRIJ 
viui bonnen an tuidora Iioutnoorton 

MAGAS5IJCN' VAN RIOA-SPARRBN 
ToloJCoon 718.00 — Privé 781.01 Huli goatloht In 1802 

D i e S E X MOTOREN 
VAN 4 TOT S.000 FJK. 

VALCKE Frères N.V. 
m. OOSTENDE 
BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN 

88V 

Alvorens een VERZEKERING of HERVERZEKERING 

af te ilulfen, wendt U In volle vertrouwen tot de firma 

L e o n VAN EESSEL 

Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen 

A N T W E R P E N : 
OIKIIIUII, 86 

Tal. 82.88.SR (7 lljnan) 
Tel«i[riun i 

LaonaoiMl Antwarpan 
Tales i 

Leonoeaiel Antwarpan 877 

B R U S S E L : 
Kon luid IJkONtruut, 98 
Tal. 17.0a.0S - 17.80.77 

TelfiKrum i 
LiOonooNNul BruNMnl 

L U I K : 
Tal. 28.88,08 

Talafram i Laonaasaal Luik 

Korrespondenten In : Hamburg, Londen, Parij», 
New-York, Rottardam, enz... 

185V 


