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De nieuwe gebouwen van het Zeewezen te Oostende 
die enkele dagen geleden ingehuldigd werden 
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KLEINE AANKONDIGINGEN 
Te Koop 

HOUTEN VISSEBSVAABTUIG 
gebouwd in 1939-40 door de werf 
Maillard te La Roebelle. 18 m lang, 
5,25 m breed, 2.65 m diep, Br. Ton 
38. Motor Sulzer 3 cyl. van 120 pk, 
500 toeren, reducteur Messian. Nr 
C.J.B. 

HOUTEN VISSEBSVAABTUIG 
gebouwd in 1944 in Engeland, leng
te 75 voet, breedte 19 voet, diepte 
9 voet. Br. Ton 75. Motor Lister. 
Blackatone 4 cyl. van 150 pk. In
lichtingen bureel blad nr C.J.B. 

TE KOOP : MOTOB DEUTZ. 
VM245. 8 cUinder 180 pk 300 t/m, 
met keerkoppeling Breve,, Com
pleet met reservedelen. 

Kopen en verkopen 
EEN WEBF W H BOUWEN : 
Een vissersvaartuig leverbaar in 

7 maanden, met kontrakt, hebben
de een lengte over alles van 25 m, 
een breedte van 6,20 m en een hol
te van 3,25 m met een 300 pk Bol
nes of Brons en een hulpmotor Lis-
ter of Samofa van 20 pk. Centrale 
verwarming, Accomodatie voor 6 

man in logies achter, een reserve-
kooi op de brug en in de kaarten-
kamer. Radiohut. Houten dek. Sta
len masten: Trawlwinch aangedre
ven door de hoofdmotor, fabrikaat 
van der Giessen, voor de prijs van 
250.000 gulden of 3.300.000 F. 

OVEB TE NEMEN 
Een nieuw bouwkontrakt voor 

ijzeren vaartuig, met als afmetin
gen 24,71 m over alles, 6 m breed 
en 2.85 m diep ; hoofdmotor Brons 
300 pk, leverbaar in 3 maanden. 
Prijs 250.000 gulden of 3.300.000 F. 
Kredieten 50 th. 

Voor alle verdere inlichtingen : 
schrijven bureel blad nr 2003V. 

NIEUWE INDUSTBIE MOTOB 

van 300 pk, 460 t/m, direct lever
baar, ingevolge overlijden van de 
koper. Staat nog verpakt. Erfgena
men vragen 55.000 gulden of 730.000 
frank, dit zonder keerkoppeling. De 
motor kan nagezien worden op 
draaibank in fabriek. Betaling 
comptant bij levering. Voorwaar
den en .inlichtingen bureel blad, 
letter Rou. 

349bl« 

mm»@mmmm 
Scheeps- Dieselmotoren 

van 200 tot 15.000 pk 

IDtiUlAiY/Mi 
43 D O K — G E N T 

O R. B A U W E N S 8c C 
14, HENRI BAELSKAAI 
O O S T E N D E 

Algemene vertegenwoordigers van de 
SEM-CARELS Dl ESELMOTOREN 

n.v. AGENTUUR en 
HANDEL 

Maatschappij 

IJMIJIDE.N 
Telefoon 4527 

Voor alle vlaserljbenodlgdbeden 
81 

OVEB TE NEMEN 
OUD-GEKENDE 

POISSONNERIE 
DU CENTRE 

Gestiöht in 1916 
(Big. M. J. Brisaer) 
Volledig ingericht. 

Twee vitrienen en garage. 
Gelegen gemeente La Louvière. 

Vrij per 1 november 1958. 
Z. w. 13-14, Place Communale, 

LA LOUVXBBE 
201SV 

OVEB TE NEMEN 
Oud-gekende VISHANDEL 

Alle comfort 
De Blauwer 

St Lievenspoortstraat 137 Gent 
2O09V 

Studie van Gerechtsdeurwaarder 
A. D'HOEST 

Bogierlaan 38, Oostende 

Stad Oostende 
Bij rechtsmacht 

en op verzoek van Meester Six, 
curateur q.q. faillissement Cheruy 

OP ÖONPEBDAG 9 lOKT. 1958 
om 14.30 uur 

aan het Houtdok, Westkaai, 
tegen de Tweebruggenbrug 

(Hangar Snauwaert) 

OPENBARE 
VERKOOP 

van 
Marine-motoren Dorman, Ford, e.a. 
Koppelingsstukken, een electrische 
groep Wisconsin, een groot aantal 
marine-motoTonderdelen en yaoht-
benodigdheden, alsook een geha
vende auto Cadillac. 

Op kontant en zonder kosten. 
2015V 

* Gevraagd : Gehuwd paar zon
der kinderen. Vrouw goede kok in, 
man alle werk. Referenitdes veredst. 
Adres bureel blad. 7339iNV-298W 

MEICEDES BENZ 
Scheepsmotoren 

0.3 

0.19 0.4 

Z.80f3z.4Ör 

:.485: ••ui 

Z.751 

1 
Z.478^ 

Z.1(M Z.817. 

Alleenverkoop voor België 

N.Y ÈugeeiTHERBOSCH 
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 . 7 4 3 , 0 . 2 5 3 , ^ 5 0 1 , ^ 7 1 . 
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Het 

VISSERIJBLAD 
R E D A C T E N B E H E E R : 

St Jor iss t raat , 18,- Oostende 

Tri. 725.28 — P.O.R. 41.89.87 

V e r a n t Druk.-Uitc:eefsteT 

Sfanonne BOLLINNE 

Vtndictivelaan, 22, Oostende 

ABONNEMENT : 1 JAAR 
B I N N E N L A N D 200 F . 
Zes maanden : 100 F . 
Drie maanden : S0 F, 

BUITENLAND, 1 j a a r : 250 F . 
Nederland, 1 j r : 15 Gld ol 200 F r . 
Belgrisch Kongo, 1 j a a r : 200 F r . 

Standpunten 

QARnaal en euRomARkt 
Onze opeenvolgende regeringen, die er waren van de syndikaten, 

hebben het — niet tegenstaande zij de werkman vertegenwoordigen — 
logisch gevonden de levensstandaard in ons land duur te ma.ken en 
hoog te houden door allerlei kunstmat ige middelen. 

E r zitten miljoenen ki logrammen boter opgestapeld, die men lie
ver in het buitenland voor een appel en een ei afzet dan in he t eigen 
land iedereen in de gelegenheid te stellen — ook en vooral de we rkman 
— een dikke BOTERt iam te smeren. Door de verplichte menging van 
Belgisch (duur en bovendien gesubsidiërd) graan, kost he t hrood bij 
ons minstens 25% duurder dan wat het zou kosten zonder Belgisch 
graan. Dit voor zaken van dagelijks gebruik. Voor luxevoedingsmid
delen, zoals garnaal en vis, is men niet zo moeilijk, de prijs moet dalen 
- zegt de regering — om het leven niet duurder te maken. 

We lazen het vandaag nog dat het er naa r uitziet dat onze rege
ringen schrik hebben de index te laten dalen, omdat dalende index ook 
een daling van de lonen moet voor gevolg hebben en de syndikaten, 
war.rVan de regering gesteudn wordt, tegen dalende lonen zijn. 

In zulke omstandigheden gaat men over tot het openstellen der 
grenzen, niet enkel voor de produkten die er tegen kunnen en van een 
verruiming moeten leven, m a a r ook voor de 'bedriiven die er niet tegen 
kunnen en die dan onderverdeeld worden in twee kategoriën : die 
welke beschermd worden en blijven en die welke maar moeten hun 
plan t rekken. 

Onze visserij behoort tot de (al ler)laatste kategorie ! 

- • -
De Beneluxunie heeft voor onze garnaalvisserij een zeer lastige 

toestand geschapen. Vooral dan dat Nedcrrland van geen liefde wilde 
weten en steeds maar afwijzend stond tegenover ide moeilijkheden die 
wij kenden en geen duimbreed afwijkvn wilde van zijn verworven 
rechten. 

Dat het vonnis enkele jaren kon uitgesteld worden, heeft geen 
belang, is geen toegeving geweest :• Nederland had immers de tijd voor 
zich en kon wachten. 

Er komt echter een nieuwe internationale unie, de Euromarkt 
die ons brengt voor een tot nu toe voor velen onbekende faktor : de 
Duitse garnaalvisserij met zijn 54 havens, zijn over de 700 garnaal-
produktiebedrijven en zijn 15 'tot 20.000 personen die in deze nijverheid 
hu.)! brood verdienen. 

Waren wij met onze produktie van 1956 — die een rekordjaar 
was - - nog kleine broertjes tegenover Nederland, zelfs Nederland 
wordt een mager beestje tegenover Duitsland wanneer err sprake is 
van garnaal. 

Voor ons waren de S.18S tori uitsluitend consumptiegarnaal in 
195C een rekord, voor Nederland was 1956 een gewoon jaar : 16.405 ton 
(waarvan 10.J,TJi {on garnaalpuf en 5.9S1 consunntiegarnaal), voor 
Duitsland bleef het ook aan de lage kant i 32.889 ton garnaal, waar
van -27.̂ 76 ton garnaalnest en S412 ton consumptiegarnaal. 

Met de E u r o m a r k t worden de deuren van verschillende landen 
geopend voor die garnaalvloed uit het noorden, Eers t en vooral onze 
eigen deur. Tot nu toe schrikten we reeds van Nederland, m a a r er 
was dan daar ook nog F rank r i j k dat een gedeelte van de Hollandse 
garnaa l consumeerde, zeer ten nadele van onze eigen uitvoer naa r 
di t land. 

Nu komt op de E u r o m a r k t de Duitse garnaalvisser die twee 
keer zoveel aanbreng t als België en Nederland samen aanbrengen. 

Denk nu niet dat die pufgarnaal enkel kan gebruikt worden als 
dierenvoader. Men moet zich over de Duitse produktie geen illusies 
maken: E r zitten wel veel kleine garnaal t jes tussen, maa r er blijven 
nog voldoende grote over om aan de s terkste v raag te voldoen. Dit 
werd deze zomer nog 'bewezen. 

Wanneer de Duitse garnaalvissers niet meer consumptiegarnaal 
voortbrengen, dan is dit uitsluitend' een gevolg van de mindere vraag 
naar dit produkt De vissers varen er op pufgarnaal en hoeven ze maa r 
scheppen. Hierdoor krijgen ze 6 DM per 100 kg. Is er consumptie
garnaa l van doen, dan moet men slechts de bestelling pa-seren : 
hoeveel manden verlangiE U voor morgen mijnheer ? 100 ? Goed, dan 
krijgen de scheepjes opdracht elk een aanta l manden consumptiegar
naal te ziften en te koken en wat er niet nodig is voor consumptie, 
valt te rug in de pufbak. 

Ds Duitse garnaalvissers hebben een heel goed j aa r gehad. E r 
werd wel veel minder garnaa l gevangen, maa r er bestond veel meer 
vraag naa r cohsumptiegarnaal en hiervoor kregen ze 1,20 tot 1,40 DM 
per kg.; zoiets als 20 F ongeveer, terwijl de puf hen enkel en amper 
0,70 F per kg opbrengt . 

- • -
Over do overbevissing van de garnaalstapel door deze pufvisserij, 

zullen we thans' niet hebben, dat is een andere kwestie. 
Maar wat ons vzndcag en morgen vooral 'moet bezig houden, is 

. de mogelijkheid die Duitsland bezit om de aanvoer van consumptie
garnaal minstens te verdubbelen, of jaarlijks rond de 12.000 ton con
sumptiegarnaal op de Euromarkt te gooien aan prijzen die nog lager 
zijn dan ZO F per kg. 

Want die 12 000 ton betekenen nog S'000 ton meer dan de totale 
produktie van België en Nederland samen in 1956 en op dit ogenblik 
bereikte de garnaalprijs in ons land voor het ganse jaar 1956 : 22.85 F 
per kg of iets meer dan de toenmalige lonende prijs. 

'Intusen zijn de uitbatingskosten (opnieuw voor des zoveelste 
• maal) gestegen en zal de prijs, bij een normale produktie wel boven 
de 25 P per kg liggen. 

Maar on hoeveel zal de prijs'vallen als er, in plaats van 9.000 ton 
(België en Nederland samen), door het aanbod van de Duitse pro
duktie 21.000 ton zullen op de Euromarkt ter beschikking staan f 

- • -
Aan deze kwestie werd tot nu toe weinig aandach t geschonken 

omdat we niet wisten wat Duitsland waard was en het zou kunnen 
zijn dat onze Beneluxbroeders hetzelfde zullen ondervinden in de Euro
markt , wat onze garnaa lmensen in Beneluxverband hebben aange
voeld We wetr-n echter d?.t man boven ds Moerdijk al aan het .maat
regelen treffen is terwijl men bij ons nog niet weet wat er zal ge
beuren. 

En die Nederlandse maatregelen zijn van 'zodanige aa rd reeds dat 
ze het mogelijk moeten maken de gehele handel van garnaa l in Euro-
mark tverband in Nederlandse handen te brengen, zodat de Nederlandse 
vissers wel zal meeprofiteren, maa r alles wat meer zuidelijker ligt een 
verniet igende slag zal krijgen... Als we blijven voort j ammeren en kla- -
gen en niets doen om onze belangen te behart igen. 

J.H.K. 
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Brief van 
Stierman Lèèze 

Beste Menschcn, 

En daarmee zitten we voor een 
veranderinge weere in de kiezienge. 
Zondag wa ' t te doen in Frankri jk 
en binnen hier en een goeje weeke 
zitten me wijnder in Btlgieje voor 
de tweede keer aan de kap van de 
jaare. : '^J:: 

Voor die verkieziengen zijn het 
Juuste maar de poliecheagenten die 
veele werk hebben met aal die 
stembrieven roend te draagen, de 
kandiedaaten die ferme in de kosten 
zitten met aal die pienten dat ze 
moeten betaalen en de drukkers die 
der veele geld mee verdienen. 

En voor de reste zijn aal de men-
schen geambetteerd voor een 
keer vroeg op te staan om bunder 
keuze te gaan doen : teegen wil en 
dank. Zeggen dat me wijnder. vis-
sehers. ons dikke maaken damme 
niet maggen stemmen, os me in zee 
zijn en os me thuus zijn op die 
daagen maaken me van onze oorens 
dat me vroeg op moeten om te gaan 
kiezen. 

Ware het nog gemakkelijk, je 
zoudt zeggen ,allez, voor een keer. 
Maar ze maken dadde bij ons ferm 
ingewikkeld, In Frankrijk, maar ze 
zijn daar lieversten lui dan moe, 
was het maar juuste ja of neen dat 
ze mochten zeggen en de deeze die 
zeiden dan ze 't niet wisten, bleven 
thuis. 

Maar wijnder moet hier onze keu
ze doen tussen vijf verschillende 
lijsten en aal te gaare een hoenderd 
menschen die bulder zelven willen 
opofferen om aan de pot te gera
ken, 't Is 't moment om aan die 
gasten eentwadde te vragen, 'kzeg-
gen niet da t je 't sebietsent gaat 
krijgen, maar allez, ze beloven al-
gelijk dat ze eentwadde gaan doen. 

't Enigste dat je nog zeeker van 
zijt van te krijgen, dat zijn de pien
ten. Komt je een kandiedaat teegen 
on je wilt hem eentwadde vraagen, 
zegt dan: laat ons in die kaïfee gaan 
voor der een "keer over te klappen. 
Gaat je laater niet krijgen wat dat 
je gevraagd hebt, je gaat tenminste 
de drank betaald hebben. 

Dat moet een kostelijke histoorie 
geweest zijn voor Charel de Gooi in 
Frankrijk, je was hij den eeniegsten 
kandiedaat gelik of dan'k het mijn 
laaten vertellen hebben uit de ga
zetten. Ostea hij aan aal de fransch-
mans pienten hebt moeten betaa
len. 't gaat hem een kostelieke grap 
geweest hebben, want je weet 't zijn 
der veele die daar weunen en ze 
kunnen drienken ook en 't biezoen-
derste van aal is dan die fransch-
mans met een piente niet kontent 
zijn, 't zijn aal druppels en bottels 
wijn. 

Enfin, 't is een attraksje bij voor 
de foore te Oostende, 't was anders 
al een triestiege boel geworden met 
onze kermesse te Oostende, maar ter 
is in alle geval een sierk bi j met de 
beste klows van ' t land en iedreen 
mag kommen kijken voor niettent. 

Os je wilt een paar franks bijver
dienen voor te kerremessen ,je kant 
dadde ook met te gaan plakken en 
schilderen 's nachts. Ze doen dadde 
's nachts omdat die kolle zeeker 
beeter houdt dan binst de dag. ofte
wel voor de ooveruuren en nacht

werk wordt dubbel betaald, 't Is 
maar een gevaar dat ter daar den 
helft van de tijd ruzie van komt 
met andere plakkers voor andere 
numeroos. Ja ' t de konkurrentie is 
straf. 

"k Kommen daar de Jan teegen 
met geheel zijn kop vul met schree-
ven en sparadrap. 'k Zeggen hoe is't, 
heb je ook weest gaan plakken? 

Nog veele erger dan dadde, zei-
ten, 'k kommen van bij de kwaffeur. 
'k Zeggen : een verjoengiengskuu-
rè. Ba neen't, verdorie, zeiten, 
scheeren. 

Je weet, begosten 't eksplikeeren 
dan'k als ik naar de kwaffeur gaan 
niet veele hoeden van zaagen en 
vertellen, dat is aal tijdverlies en 
die mensch hebt zijn aandacht niet 
bij zijn werk zoodatten lichte een 
kap in jen aangezichte zoe geeven. 

Én die kwaffeur wiste zeekersten 
veele te vertellen, vroegen'k. Laat 
mijn uitspreeken zeiten. 'k Sprien-
gen daar een kwaffeurwienkel bin
nen voor me te scheeren want 'k 
moeten naar een trouw en 'k zeggen 
teegen die Tiesten met zijn witte 
schorte : allez. makker, scheeren 
en een beetje rap en zoender te 
klappen. 

Je pruttelde teegen. 'k Zeggen, 
jamaar. hoe is't hier, gaat j e be-
gunnen of niet. 'k hebben niet veele 
tijd en 'k willen niet hebben dat je 
je moend oopendoet, 'k betaalen 
maar juuste voor geschooren te 
worden en niet voor te dieskutee-
ren met eentwien dan'k toch niet 
kunnen antwoorden omdat 't schuum 
op mijn moend staat en 't mes op 
mijn keele. 

Je wilde gelik niet, én 'k verdreig
den hem van allesten, zodatten ten 
langen laaste der aan begon. Maar 
je keek maar vies zeije, en snien 
en kappen. 

Os't gedaan was, 'Jt waaren gelijk 
een stik sossiesse. 'k Zeggen: vriend 
dat is zeeker nog niet lange dat je 
gij je stiel geleerd hebt, of moet je 
hem nog leeren misschien. 

Mijnheere, zeiten. je moet het 
mijn niet kwaalijk neemen, maar 
'k ' z i jn ik de kwaffeur niel. Tt Zijn 
ik hier gekomen voor te schilderen, 
de kwaffeur is op den hoek voor 
zijn pronestiek in te draagen en 'k 
moesten hem verwittiegen oster 
eentwien. kwaam... 

'k Zeggen, zei Jan, datten beeter 
mijn verwittigd hadde. 'k Hebben 't 
willen probeeren zei de schilder, 
maar je liet me noois uutspreeken. 

En daarmee, zei Jan, is het goed 
van os je nog een keer naar de 
kwaffeur gaat van hem zijn die-
plooms te vraagen en van de 
andere menschen eerst te laaten 
vorengaan om te zien osten der 
eentwadde van kent. 

Me weeten dadde weere voor van-
dereize. 

Oostendse Vismijnecho's 

Elk z'eentje. 

Stierman Lèèze 

ic Een kleine vangst haring op de 
zfcfcejnjtógJmriu waarvoor goede pr i j -
zen betaald worden. Het is inder
daad dit seizoen de eerste maal da t 
meer dan 400 F de ben betaald werd. 
.Makreel was goedkoop .en kreeg als 
hoogste prijs 210 F de ben. Kabel
jauw was goedkoop en ook wijting 
werd aan een nogal lage prijs afge
zet. Alles samen werd toeh een op
brengst van 184.182 F bereikt. De 
0.124 is trouwens het vaartuig dat 
tot nu toe de beste resultaten als 
haringjager boekte. Dat de andere 
heel flajuV zijn is hierdoor duide
lijk aangezien 184.000 F na 14 dagen 
verre van schitterend is . 
üc De Witte Bonkers voerden op 
dezelfde marktdag allemaal kleine 
vangsten aan waarvan, de grootste 
amper 1500 kg bevatte. De prijs die 
voor tongsortering werd betaald lag 
bovendien merkbaar onder het peil 
van de weekdagen, zodat ook hier 
geen vette brokken te rapen vielen. 
Veel verbeteren zal het dit j aa r niet 
meer van die visgrond want tot op 
heden kon nog regelmatig gevist 
worden wat in de komende maanden 
vflel het geval niet meer zal zijn 
door de aankomende stormen. Er 
zullen dan ook in de eerste weken 
verschillende schepen de visserij 
verleggen naar het Kanaal waar de 
laatste weken toch wat te vangen is. 
Bovendien kan ginder gemakkelijk 
in Engeland binnengelopen worden 
om er te verkopen, vooral nu bin
nen kort de Engelsen wel een te
kort aan vis zullen krijgen op bun 
markt tengevolge van de IJsland pe
rikelen. 

it Het slechte weer van de laatste 
week zal wel zijn stempel gedrukt 
Tiebben op de prijsbepaling van de 
openingsmarkt van deze week- Wei
nig aanvoer in het buitenland en 
vooral in Nederland waardoor onze 
Noorderburen meteen in visverle-
genheid zitten en vooral kleine vis 
bij ons moet kopen. Voor wijting 
totten, gullen en andere kleine vis 
werden dan ook zeer goede prijzen 
betaald vandaag hetgeen wel, de op
brengsten in een gunstige zin beïn
vloedde. Vooral de opbrengst van 
IJsland en van de Noordzee stegen 
lot een meer dan lonend peil. Im
mers, kabeljauw was ook belang
rijk duurder dan verleden week en 
zo werd voor de IJslandse soort tot 
760 F betaald of ongeveer 200 F de 
de ben meer dan de vorige maan
dag op een vangst als deze van de 
0.83 maakt dit dan ook een heel 
verschil en zo besomde dit schip 
voor amper 1000 bennen 496.000 F. 
De laagste opbrengst van deze vis-
grond was voor de 0.237 die 203.000 
P besomde. hetgeen vooral te wij
ten was aan de slechte kwaliteit van 
zijn vangst kreeftjes waarvoor lage 
prijzen betaald werden. 

4r De 0.94 lukte eveneens dank zij 
een mooie vangst kabeljauw een 
prachtige opbrengst die 148.175 F 
bedroeg. Deze kabeljauw kreeg de 
hoogste prijs van de markt (1060 F) . 
Totten en gullen werden eveneens 
duur verkocht zodat gemiddeld 560 
F de ben werd betaald. De kleinste 
opbrengst was deze van de 0.247 
die 87.120 F bereikte. Zeer weinig 
Kanaalvis en geen enkele volledige 
reis. Ook hier werden goede note
ringen geboekt. De vangsten waren 
echter te klein om lonende op
brengsten te waarborgen. 

ie Zoals zaterdag waren ook ¥9S-
daag de Witte Bank vangsten zeer 
gering hoewel nogal lange reizen 
gemaakt werden. De prijzen waren 
nochtans beter en stegen dooreen 
genomen met ongeveer 4 F per kg. 
Dat daarmee echter geen hoge cij
fers bereikt zouden worden was te 
verwachten en zo was de opbrengst 

van de 0.227 de hoogste : 92.890 F, 
terwijl de laagste bes.&nuning door 
de 0.183 werd gkmaakt (een schip 
dat reeds versp i l l ende maanden 
^hter i j l i j f t ) : 66480 F. 
ie Ook nu werd w^er door de Z.412 
een mooie en goed betaalde vangst 
binnen gebracht van de kreeften-
put. Platvis was nogal schaars en 
k*ieeg bijgevolg een goede prijs ter-
wjjj ook de wijy^g en platjes die 
van goede kwaliteit waren goed 
werden betaald. Wijting kreeg zelfs 
tot 419 F de ben. Voor alles w.erd 
dan opk, 7.2,950 F besomd, dit na een 
korte reis. 

it Drie keurders in de vismijn en 
nog steeds zijn allerlei klachten 
toegelaten, waarbij de koper in bij
na al de gevallen in het gelijk wordt 
gesteld en de reder het gelag mag 
betalen. Als men bvb. voor totten 
een prijs betaald die meer dan 100 F 
lager ligt dan de normale dagprijs, 
en dat werd afgeroepen dat er van 
tweede kwaliteit waren, is het nog 
toegelaten dat achteraf zeven ben
ven van de tien aangekochte afge
keurd worden en aan de vismeel-
fabriek geleverd. Als men dan in
brengt dat men het niet heeft ho
ren afroepen en dat er maar brief
jes op de bennen moesten liggen 
wordt dit geredelijk aangenomen. 
Alsof men die briefjes eens dat de 
vis aangekocht is niet kan wegne
men. In Oostende is voor de kopers 
niets onmogelijk. Het zijn trou
wens steeds dezelfden die klachten 
hebben. 

ie Minder vis op de dinsdagmarkt 
dan op de voorgaande verkoopdag. 
Uslandvis wordt steeds duur ver
kocht mét topprijzen voor schelvis. 
Bonen worden aan lonende prijzen 
afgenomen, koolvis is steeds zeer 
begeerd. Kabeljauw is iets duurder 
dan gisteren. Meer tongsortering 
die hogere prijzen krijgt, vooral de 
grote soorten. Westvis (roggen) 
worden hoog afgezet. De meeste op
brengsten zijn dan ook lonend. 

* Voor ongeveer 1300 bennen be
somd de 0.296 747.863 F, wat zeker 
niet mis is. Het grootste deel van 
de vangst bestond uit kabeljauw en 
gullen die goed betaald werden. De 
vangst was daarenboven ook zeer 
goed verzorgd zodat voor deze 
vangst de hoogste prijzen van de 
markt betaald werden. Ook de 0.224 
lukte een prachtig resultaat en 
kreeg voor ongeveer 600 bennen 
346.000 F. De andere resultaten wa
ren eveneens lonend. 
* Betere vangsten van de Witte 
Bank die nu rond de 1800 kg be
dragen. De prijzen zijn bovendien 
gestegen zodat lonende opbrengsten 
geboekt worden met de 0.218 als 
hoogste met 120.920 F. De laagste 
opbrengst was voor de Z.549 met 
70.860 F. deze vangst was dan ook 
al te klein. West-vis werd eveneens 
goed verkocht en vooral keilrog en 
grote roggen waren zeer duur. De 
resultaten waren dan ook zeer goed. 
De Z.257 verkocht een mooie vangst 
van de kpeeftenput met nogal wat 
platvis die goed verkocht werd zo
als de opbrengst 97.050 F laat uit
schijnen. 
if Een minder grote totale garnaal-
aanvoer deze week tengevolge van 
het slechte weer, waardoor alleen 
de twee laatste dagen regelmatig 
werd uitgevaren. Hierdoor stegen 
meteen de prijzen zodat over het 
algemeen gunstige resultaten ge
boekt werden. Vier en tachtig vang
sten' leverden 6.026 kg garnaal op 
die voor een totaal bedrag van 
138.371 F verkocht werden. De ge
middelde prijs bedroeg 22^96 F en 
steeg bijgevolg met meer dan 5 F 
per kg. De vangst per schip was 

(Zie vervolg blz. 4) 
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( ZITDAG NIEUWPOORT 

i 
Zaterdag 11 ohtober :• 

i 
i 

i ZITDAG te Zeebrugge van de | 
f \eer Vandenberghe : elk» ^ 

I donderdag van 16 tot 17,30 ( 
uur. 

cfcr fctolschG 
4^B% 

Studiedag visserij. 
Za terdag 4 oktober : 

ImlswW i 

^ÜtJÜCËtlJKS B U L L E T I N 

S'-'AAR DE 

KLEINE VIS 

VOOR LATER 

L 
De misiseinen in de haven 

van Nieuwpoorl 

Vorige week öomderdag had een 
afivaarddiging van vissers wan 
NieUwpoort samen met idhr Van-
denbergihe Prosper, voorzitter van 
hiet Kjusitverbonid, een offlderihouid 
met de h. Timinermau, uornman-
dant-Directeur van de Bebake-
ningsdienst van de Kust, dit naa r 
aanleiding van het verplaatsen van 
de mls-tslrene van he t OosltHStaket-
seJ naa r toet West-ötakelbsel en het 
uitschakelen van de mistiMote al
daar . 

Uit di t nieairw omderboud is ge
bleken, dat het -Zeeiwesien. a ldaar 
besparingen en- modernisening van 
de bebakening toeoogt. Sedert 25 
jaar heeft er zich te Niieiuiwpoort 
geen enkele straniddng voorgedaan, 
hoe dik de mist s o m s ook is ge
weest. De visserij vreest dat met 
de hoidige veraiUdering he t gevaar 
fel 'zal rvengrbiten. Inderdaad, de 
sirene Iwellke daa r geplaats t was, 
is een toestel o m 'de haiven van 
Nieuiwpoort op ve r re afsitand te 
bepalen. Eenmaa l dicMIbij t iet iha-
venlhoofd genaderd, geeft d e iklank 
van de sirene een bedirieglijke 
richting, gevolg van de min of 
meer s terke winden die er plaats 
heblben, en welke iweeoobotsen op 
hoge igabonwen en hoge duinen. . 

Bij s t rand ingen die gebeurd zijn 
in de omgeving v a n d e havengeul 
v a n Oostenide, iwees de Onderzoeks
raad .voor Söheepvaart desti jds de 
bemanning er op da t een nauto-
foon een ontobrouiwtóare r icht ing 
aangeeft, eenmaal men in zijn om-
gevirug komt. Door die omstandig
heden v a a r d e m e n dan verder de 
haven in, op de klank van. d e misfc-
klok, welke t h a n s <wegenomen 
•wordt. 

Aldus iwordit het Oost-staketsel 
van de haven van Nieuiwpoort een 
havenhoofd dat 500 m in zee uit
loopt en in gevail van mist, geen. 
sein, geeft. Weliswaar zijn er ha
vens w a a r slechts, op een haven
hoofd een misttoestel voorzien is, 
maa r deze zijn niet ite vergelijken 
met Nieuwpoort, .waar e r vanaf 
1.30 u na hoog /water een, ui tzet is 
vn .waiter komende uit de geul 
ze'f, die 4 k m l ang is en waa rvan 
de s troom nog vensiterkt wordt 
door het openzetten van b e t slui-
zenlkompleks d ie de afwateringen 
van 7 vaa r t en toeiwerikt. Deze uit
gaande t i j brengt bij , d a t vaar tu i 
gen, die de haven willen aandoen 
in mist, EOiWel 's nach t s als bij 
d.p.g onderhevig zijn a a n s terke 
stromingen, die deze vaarituigeni 
immers dlwans wil afstoten. 

'Het schijnt een noodzakelijkheid 
gezien wat vooraf gaat, de beide 
havenhoofden van Nieuiwpoort van 

een mistitoestel Ite voonzien me t aan 
de Oost-kop een SIRiENE en op de 
WEST^kop, een MISTKDOK. 
Tlhans zal alles electrisch behan
deld .worden van uit het loodsgë-
bouiw (kant Nieuwpoort-Bad). 
Door dhr Vandenberghe -werd voor
gesteld een onderzeese kabel 
diwars over de havengeul van .ui t 
het loo'dsgebouw naa r he t Oost-
s taketsel te leggen, waardoor de 
veiiliigheid zou verzekerd blijven. 

D h r Qdit T immerman zette uit
een dat, gezien er besparingen en 
moderniser ing beoogd worden, hi j 
prakt ische proeven zal nemen om 
na te gaan of de hierboven aange
haalde grieven gerechtvaardigd 
zijn, dan zullen vedligheidsmaatre-
gelen genomen wonden om het ma
ximum van veiliigfaeid a a n onze 
vissers te Nieuwpoorit. te verzeke
ren. 

Bezoek ana de 
vismijn ie Oostende 

Het besturend personeel der 
Duitse vismijnen is verenigd in een 
studiegroep. Ieder jaa r wordt een 
studiereis gemaakt naar het buiten
land. Dit jaar komen Boulogne en 
Oostende aan de beurt. 'Dinsdagmor-
jen vroeg, reeds van 6.30 af, zal 
het gezelschap bestaande uit een 
tiental personen, direkteurs en lei
dend personeel van de vismijnen 
van Bremerhaven, Cuxhaven, Ham
burg, Altona en Kiel onze visnrjn 
te Oostende bezoeken teneinde er 
het lossen, de verkoop, de inrich
ting en organisatie te bestuderen. 

Maandag zal hetzelfde gebeuren 
te Boulogne. Als resultaat van dit 
bezoek zullen de hoofden samen ge
stoken worden om te zien wat er 
kan verbeterd en gedaan worden in 
de eigen vismijnen. 

Dinsdagvoormiddag, maar dan wat 
later, komen de Oosfendse partei-
en broodbakkers eveneens kennis 
maken met de vismijn van Oosten
de. 

BENOEMINGEN bij de 
ONDERZOEKS RAAD 
voor de ZEEVAART 

In het staatsblad van 24 septem
ber verscheen het Koninklijk Be
sluit van 1 september waarbij be
noemd worden tot bijzitters van de 
Onderzoeksraad voor de Zeevaart : 

De heren : WYN.EN L.. kapitein 
ter lange omvaart ; DUA J.. hoofd-
scheepswerktuigkundige. DE GRO
TE Th., schipper ter visserij en DE-
MULDER D., motorist ter visserij. 

VERGADERING VAN DE HOGERE RAAD 
VOOR ZEEVAARTONDERWIJS 

Woensdag 8 oktober komt te 10 u. 
in de vergaderzaal van het Zeewe-
zengebouw' te Oostende-kaai deze 
raad bijeen onder voorzitterschap 
van de h. R. De Kinder, volksverte
genwoordiger. 

Voor de visserij maken de hh. Ar-
sène Blonde en Prosper Vanden
berghe deel uit van die raad. 

De dagorde welke zal besproken 
worden luidt : 

AGENDA 

1. Oefenschip voor de visserij. 
2. Bepaling van de begrippen «al

gemene vakken», «technische 
vakken» en «vakken over be
roepspraktijk» in het zeevisse-
rijonderwijs met het oog het 
bepalen van de personeelstoe
lagen (art . 24, 26 en 28 van de 
wet van 11 juli 1957) Zie : bi j 
lagen IX. XXVI. XXI en XXII 
van het K.B. van 21 mei 1958. 

3. Vaststelling van de bekwaam
heidsbewijzen vereist voor het 
geven van de verschillende vak
ken in de vissenjscholen (art. 
24 en 28 van de wet van 11 juli 
1957). 

4. Verscheidene. 

GARNAALINVOER 
UIT DUITSLAND 

STOPGEZET 
Na aandringen van het Verbond 

der Belgische Zeevisserij en, gezien 
de toenemende aanvoer van garnaal 
der eigen vloot, werd het afleveren 
van invoervergunningen voor gar
naal uit West-Duitsland met ingang 
v.m 15 september stopgezet. 

Ook Neder'and heeft dergelijke 
maatregelen getroffen, beloofden 
de nederlandse ambtenaars. Zodat 
noj-maal geen duitse garnaal meer 
kan ingevoerd worden, als de Ne
derlanders maar hun woord houden. 

OPGESLEEPT 

De Z.417 van de Wed. Devooght 
en Go werd vrijdag met motorde-
feot door de Z.412 van Gilbert Sa-
vels voor de haven van Zeebrugge 
opgesleept. 

NIEUWE MOTOR 

De O 132 van reder Marcel Boc-
quart heeft vorige week de haven 
Oostende aangedaan; komende van 
IJmuiden, waar door de inachine-
nefabriek H. Zwart een nieuwe mo
tor Bolnes van 270 pk ingebouwd 
werd en het vaartuig ernstige ver
anderingen en verbeteringen onder-

SCHADE 

Het jacht Odysse, liggend in de 
vissershaven van Oostende werd 
vorige week schade berokkend door 
Ie Z.542 van Degroote Theophiel. 

Toen dit jacht vrijdag., de slip 
verliet had het zo'n vlucht dat het 
schade berokkende aan de reling 
van de 0.132 die in de haven lag. 

Bergplaats voor 
visafval 

te Nieuwpoort 
Voor wie met "de kaai en omge

ving vertrouwd is moet bekennen 
dat het havencomplex een voorbeeld 
is op gebied van netheid en hygiëne. 
Alleen de menigvuldige vaten be-
s-'teind voor visafval en opgesteld 
aan de uiterste kant van het par-
keerplein, vormen een onaangena
me aanblik voor de wandelaars. Bin
nen kort zal ook aan deze wantoe
stand verholpen worden door het 
bouwen van een bergplaats voor 
visafval die aan de gezondheids
voorschriften beantwoord. 

Zoals men weel wordt thans de 
visafval van de vishandelaars welke 
een pakhuis huren in de vismijn ' 
geborgen in vilten staande in open 
lucht op het kaaiplein, met het ge
volg dat vooral bij warme en zon
nige dagen, er aldaar een slechte 
geur wordt verspreid voortkomende 
van de gistende afval. Het is dus 
onaanneembaar dat dergelijke toe , 
stand behouden blijft in het stads
gedeelte waar het meest toeristen 
voorbijgaan .Advies werd gevraagd 
aan de Provinciale Gezondheids
dienst inzake de mogelijkheid tot 
voorkomen van geurverspreidingen. 
Na onderzoek bleek het aangewezen 
de af val vaten te bergen in een ge
sloten lokaal, zoveel mogelijk aan 
de zon onttrokken en geïsoleerd te
gen de warmte. 

Voortgaande op hoger vernoemde 
gegevens heeft het stadsbestuur be
sloten tot het op richten van een 
bergplaats naast de concessie der 
Kolen Maatschappij Fl. en W. Ghee-
raert. Het gebouw zou een opper
vlakte hebben van. 7,90 m op 5' m. 
De opening luchtgaten en vensters 
zijn alleen voorzien langs de noord
kant, oostkant en het dak. 

De uitvoering der werken zullen 
zoveel mogelijk door in stadsdienst 
zijnde werklozen verzekerd worden. 
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^mierzoeksraaNl 
VOOR DE 

Z î  e v a a r t 
WoèMdaignamlcMB/g liwn 'i Ie 

Oostende onder voorzitternchap 
van de h. Vander Cruyescri de on
derzoeksraad bijeen. 

NOG HET VMliOAAN 
VAN DE Z.t!)l 

De Rand hoovdo 'BÜV l., In aanwe
zigheid van de beuokUene Poel-
voorde Fetrua, de getuige Knock-
aert, Deze laatste la de walmaohl-
ulat van de NV. Mctorvleserlj 
waartoe de Z.201 CIUHUJÜH behoorde 
Op 25 december 1957 Is dit schip 
vergaan. 

(De h. Knockaert vervtrekt uitleg 
over de Inrtchllns van de maoblne-
karner, du ligging van do kranen, 
enz. Wen neer riiiun het qprclopl 
vraagt van Poelvoorde blijkt over
duidelijk dfit doze zich aan de 
technlschj uitrusting. \ a a zijn 
«chip niet interesseerde, Hij weet 
bijna nooit antwoord te geven. 
Achteraf blijkt evenwel dat In 1908 
de 3.291' oen nieuwe motor kroeg 
en de inrichting van de machine
kamer grondig werd gewijzigd. De 
hi > Pluymers, rljkacommlssarls, 
stelt tenslotte aan Knockaert een 
pertinente vraag : kon In een uur 
tijd do Z 291 zinken door hot open
zetten van de zee kraan? Do ge
tuige antwoordt dat dit onmogelijk 
is. 

De Raad zal een aanvullend on
derzoek instellen nopen.s do ver-
anderlngMw^rken die In ds* machi
nekamer werden gedaan. 

'Een afvaardiging van de read 
zal een onderzoek Instellen bij de 
betrokken scheepswerf en nader

hand in overleg met /exporten een 
besluit nomen, 

HET VimOAAN 
VAK DE Z.lll 

Hierop behandelde de raad ver-
dor de zaak van hot vergaan van 
de Z171 Zeester, cllo.op 17 maart 
1908 verging In het Kanaal en 
waarbij ,de. jicbljpper Vantorre Gé-
rard als betrokkone verschijnt. 

Het onderzoeik in doae zaak had 
reeds vroeger plaats on thans 
spreoki rljkseommlssarls Pluy
mers zijn rekwlstoi'lum uit. 

Hij herinnert' eerét de feiten, hoe 
4e Z.171 plots lek sloeg tljduns een 
storm, opgesleept werd door oen 
ander vaartuig on kort daarop 
zonk. De rljkticommlHsarls wijst er 
op dat spijts de stortm het vaartuig 
>un anelheld hield van 1' tot 8 
mijl, dat de voorsteven uoohtans 
geborsten was en dat matroos Oe-
zolle zelfs verklaard heeft dat hij 
duidelijk een opengetrokken naad 
In de romp zig. Vlij is verder vtui 
oordeel dat de schipper op onver
antwoorde wijze een te hoge anel-
held ontwikkelde, il ii hij te lang 
gewacht heeft om het vaartuig te 
laten opslepen en il-l. hij al te 
vroeg hot van (•tuig'vrrtaton hooft 
Hij vraagt dan ook voor schipper 
Vantonv een. sehoraing vim 18 
maanden. Do uitspraak *&! later 
volgen. 

Tdn. Mlntto' buhaiuloldo de raad 
nog do aanraking tu'saan do Z.58 
en de Z.406, die yleh op 1(1 decem
ber 19BT te ZoeljrüifTa voordeed 
Dozo zuAli zal ook in cfn volgende 
zitting behandeld worden. 

DE VISSERS VAN QODTSCHAICK 
WERDEN VERTROETELD 

mi 

Het waren notidivK twee vogolpiU-
cliilis vim OiisU'iiilc, die ini/.c Oliclu 
vissers vci'li'oi'lcldcn, nl. ilr/.r van 
de Perry Boat iiiuj Louis Verbiest 
nis voorzllU'>', on van da l'.V. Boys 
ini'i lümlel Jolyt. 

Tabak, wijn en lokkernljen wer
den o.voi'handlgd en de i wee vuur 
/Uiers merkten op dat ook under 
hun leden visaert waren, zodat ze 
duur graag gekomen uuren. 

Nnineiis hel Inslllniil. bedankte 
Mevrouw Viindenberghe ImrtclIJk. 

De besturen vun de Iwee vogelpik-
mantschappljcn dienen geluk ge* 
wen si voor hun liefdadige doelein
den. 

N I E U W P O O R T 
Ifituwc motor : 
N.SiJi tltoger» : Motor OM P.K. 

147/120 Ne ftAe7488. jaar 1987. 

NIEUWPOORTS 
VISSERSVAARTUIG 

IN AANVARING MET 
MILITAIR 

SCHUILDOK 
Hot Nlcuwpoorts vUsors vaartuig 

N,7l(i «Miirfe Yvonne» van reder 
I'ltysljens Albert en (iaslnn la bij 
hei uitvaren vua de liiivengeul, ter 
hoogte van de zeemachtbuaU, In 
aanvaring gekomen met het iipor-
dei'llilv hoofd van het mlMluli' schuil-
dnk. 

De schipper verklaarde, plots ver
blind Ie /.ijn geweest door een 
schijnwerper die ïn het dok de mi
litaire scliepe.i verlicht en daar hij 
zich niet mucr kun nrlënteren werd 
de .schroei' miinlddcllljk uitgescha 
keilt In do hoop hel vaartuig te 
diii'n stoppen. Ten gevolge de heer
sende tij werd de boot naar de 
oostkant gedreven waar »icl> hel 
schulldok bevond. De schipper stel
de nog alles In hel werk om een 
aanvaring Ie voorkomen doeh slaag-
do er nlel In. Het vaartuig kwam 
in botsing met het iMordelljli hoofd 
vun hot schulldok met het gevolg 
dat. het vaartuig water maakte onder 
de waterlijn; het berghout werd 
nnUei. over uon lengte van 8 m, ter
wijl,een breuk werd opgelopen aan 
de .vei'seliansing. • N 

OPGESLEEPT 
Do OIO moest door de 0:208 

naar Oostende opgesleept worden. 
Veronderateld werd, dat op een on
der water drijvend voerwenp werd 
geslagen, 

SCHADE 
IN HELIGOLAND 

De 0.102 van sohippsr reder 
Alex Blonde heef*t hij het verlaten 
van de haven van Heligoland met 
zijn bakboordzij'de het Duits vls-
sjra vaartuig «Margrlt» SS, 294 
schade borokkahd aan de reling 
over een lengte van twee meter. 

EEN ZWARE 
AANVARING 

DIE NOG 
GELUKKIG AFLIEP 
Tijdens de nacht van maandag 

op dinsdag was de 0.17? van Bar 
Imlx Pierre uit Oostende afgeva
ren ter igarnaalvlsserlj. ICan klein 
defect aan de motor, had voor igo-
volg gehad dat smeerolie verloren 
liep. 

De 0.126 van Deckmljn Eduard, 
In de nuulj'holcl Uggerid te vlssèïi, 
wilde Barbalx de gelegenheid te 
baat nemen om wat olie te vragen 

Do O 177 stuuwde op de 0,128 af. 
Op 20 m ervan gekomen zijnde, 
wilde achlpper Barbalx naar bak
boord uitwijken wat niet gelukte, 
waardoor de 0.1211 tussen da voor
steven en de vorensts galg aan 
bakboordzljde zwaar word aange-
nni. Belde vaartuigen deden on
middellijk de Oovtendse haven 
aan, waar vastgoHteld werd dat de 
0.1211 meer dan '10.000 F schade 
had opgelopen. 

Achteraf blonk dat de pomp-
staart van de handpomp, aohter 
tii'l, atuurhuls, tuseen de stuurkst-
tlng gevallen was en aldus het 
stuurgerai geblokkeerd 'had. 

Alles is gelukkig afgelopen. Hst 
had erger kunnen zijn. 

OOSTENDSE 
VISMIJN-ECHO'S 

(vervolg van bladz. 2) 

Iclelnsr en daalde van 84 naar 71 kg 
tfemlddeld. De opbrengst echter log 
hoger en steeg van U,'!,'! naar 16117 F. 
Vooral maaaang was de prijs goed 
alhoewel toen 2584 kg op de innrtu 
waren. De It wal! teil is echter veel 
verbeterd sedert een paar woken. 

De O .SI voordo de kleinste vangst 
nan welke 0kg bedroeg eii dia 23Ö F 
opbraohteh. De grootste vangst was 
voor de 0>!ll die 178 kg loste en 
hiervnor 8180 I'' liesiinid'e. Zoals nu 
mag hel nng wel oen tijdje voorl-
dureii. 

* Vandaag iets goedkopere markt 
dan gisteren dit vooral voor tong-
sortering en roxsnoi'leii. Daarenle 
Hen is witte lialieljmiw eci-itei- duur 
der terwijl voor de rsst zoal hetself-
de peil iieiiiiinieii idijri. Vandaag 
meest boring op dé markt sedert de 
aanvang vnn het nieuwe seizoen (?) 

Drie Smalls vangsten brachten rond 
de 40 t op de markt. De vangsten 
waren per schip dus weer niet hijs 
ler groot on de resultaten door deze 
schepen bereikt waren dan ook niet 
om op te roepen. 

* Uslandvls werd ook nu goed ve> 
kocht met schelvis steeds zeer duur 
en kabeljauw een Ietsje goedkoper, 

Andere soorten k^Ugen allemaal lo
nende prijzen. Kreeftjes warden 
nogal nauw verkocht. Lonende op
brengsten vooral voor de 0,846 die 
862,284 F bereikt. 

De Noordzeeschepen boeken van
daag schitterende resultaten met de 
0.826 een paar honderdduizend F 
boven de andere, Dit vaartuig dat 
de laatste stuk vaart.,' hriichl een 
prachtige vangst kabeljauw mn 
waarvoor dan ook zeer hoge prijzen 
werden betaald die tot 1886 r opllo-
pen. Dat het een setaltterende reis 
werd staat vast want 888.8B8 F Is 
een resultaat dat niet alle Jtren 
voorkomt no een korte Nonrdzee-
rels. 

It Goede resultaten vnn de Smalls 
waar een paar grote tongenvangsten 
gelost werden die meteen een lonen
de reis waarborgen. De Z.419 kwam 
als hoogste van 145.880 F, terwijl de 
0.25 de laagste beiommtng rasakte 
die toch nog 97.887 F bedroeg wal 
nog niet zo slecht Is. 

Ook van de Wille Bank ging een 
Zcebruggenoar met de eerste prijs 
lopen. Hier wos het de Z.74B die 
met i25.o(io F de hoogste opbrengst 
noteerde. De 0.228 wos van aeze vis. 
grond het sohlp met de laagste cij
fers, 78.890 F. Het lijkt wel of de 
Ooitendenasrg nog wat kunnen le
ren van collega's uit Zeebrngge, dit 
do laatste tijd voomi wat dekanaal-
vlsserij betreft. 

It Mooie Westvongsten waaronder 
oen paar onvvnngrljke. Aan do prij
zen van deze week moesten hierait 
dan ook hoge opbrengsten voortko
men zodanig dat de 0.188 een op
brengst ven 181.000 F bereikte. De 
0.77 was na een zeer korte reis van 
8 dagen met een kleine vangst reeds 
op de ma rid. en kon toch nog 25.0(10 
F besommen. 
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aonv 

HOOGWATER 
TE OOSTENDE 

8 vrij 08.46 46 
16.01 46 

4 za 04.18 44 
16.86 44 

6 ZO 04.60 42 
17,21 43 

10.90 
22.84 
10.63 
28.10 
11.86 
28.67 

e 9 

:,o i i 
19 
18 

® 6 ma 
7 dl 

8 wo 

9 do 

10 vrij 

06.46 
18.99 
07.00 
19.48 
08.88 
91,16 
08.49 
99.94 
10.48 
23.20 

40 
41 
89 
41 
40 
48 
49 
46 
46 
49 

19.86 
01.04 
18.66 
09,97 
18.17 
08.47 
16.89 
04.61 
17.81 

18 
14 
14 
14 
18 
18 
10 
9 

Reder. 
is een mensen/even ge/d woord 7 
Koop een 

ELLIOT-Vlot 
N I E T 

de goedkoopste, 
moor : 

bij Uw Coöperatieve : 

DEGELIJKHEID 
ZEKERHEID 
KWALITEIT 
SERVICE 

S.C.A.P. s.v. 
H. BAELSKAA1 27 , OOSTENDE 

Telefoon 729.51 

DE STRIJD ROND IJSLAND 

Blauwe plekken 
en builen 

Do Inutsle dosen wordon or nog 
ntücda nlouwo zflkOD tfoinold van lui 
IJiïnndfronl. Ondanks do koudo 
oorlog do doolnemers llffgon notf 
slri'iis ie lueron ntinr con gunstltfo 
Rologcnhotd om Blknar de duivel tuin 
lo cloou — on het weer, l» hot er 
MMIIS nog al eens warm tussen do 
pnrtljen. 

Niiluurlljk zijn nnncvallen met 
schddo niet te vermijden en het ver
wondert ons dnt do oerito oploptngi 
tussen een Britse treller on een 
schii) van do Roynl Nnvy, zich pas 
deze wooU hooft voorgodaan. 

Duiten deze bullen worden er oog 
wat blauwe plekken gemeld. Aan 
boord wm do britse trotlor : «Payn-
tor» was een matroos mot bllndo-
darmonsleklng. Gelukkig was daan 
lul Kngclsc |Kil rmiillrviiilHiii(( : 
«Diana» In do nabijheid die deze 
zlolu' overnam on naar oen IJsland^ 
se haven bracht voor onmiddellijke 
goneeskundlgo tussenkomst. 

Op dit ogenblik was de zone on
bewaakt en, ondanks de aanmaning 
Van de Engelse patrouilleboot, blo
ven do trollers vissen binnen do 
territorials wateren. De «Paynter» 
bleef echter vissen binnen de 19 
mijlsgrenSi 

Van dcAfwezighoid van de Engel-
M destroyer maakte de IJslandso 
kolonbak gretig gobrulk urn een 
prijibemannlng over lo zotten aen 
boord van de «Payntor», Hoewel de 
matrozen van do IJslandse kust
wacht do «Odin», onbowapoud wa
ren, lieten de Engelse vissers zioh 
niet doon on (telden zich te woor. 
Er won Ion slagen Kowlssokl en de 
IJslandors moesten zich met lichte 
verwondingen terugtrekken. Deze 
terugtrekking geschiedde, volgens 
IJslandse bron, op uitdrukkelijk .be
vel van do kustwacht on wol omdat 
de «Diana» juist afwezig wns om 
een zielto nan wal te zetten. 

Zou er toch nog sprake zijn van 
r.'iir piny vanwege de IJslandors of 
gebeurde deze terugroeping oUUol 
om de openbare mening in de an
dere landen niet nadelig to beïn
vloeden ? 

Ministor Wlgny hoeft woensda>g 
namens do 3elgliohe regering pro
test aangetekena op de IJNO-verga-
derlng tegen de IJslandse uitbrei
ding van de territoriale wnioi'oii, dis 
onze vlsaorlj gewaldlx veel lotiade 
berokkent. 
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Q M ^ P » 
In de door Gardner geleverde motorkracht verkocht Gardner in 
1967 hljna tweemaal sovoel motoren in de Engelse iAsserij als alle 
'"—'-"••• f—*.— samen. Marine Motors, VerbindingsAok, Antwerpen. 

Tel. (03JSI.19.60 — Telex ANTW JjSiS 
andere merhen 

Ooótende 

Marktovenicht 
In do opgegeven marktprijzen ia 

ds taks aan de bron van 7.5% niet 
begrepen. Ook betreft het ongekop-
i t cii ongereinigde vis. Gelieve liier-
in?dt' .rokening te hourlcn bij het 
vergelijken der prijzen. 

—X— 

Een aanvoer die ongeveer gelijk 
was aan deze van de vorige week. 
Prijzen die zich 'handhaafden zelfs 
voor bepaalde soorten nog hoger la
gen. De aanvoer was gelijkelijk over 
de drie dagen verdeeld met maan-
diu; de grootste aanvoer. IJsland-
vis was meer op de markt. Dit be
lette niet dat de prijzen die er voor 
betaald werden beter waren dan 
verleden week vooral dan voor ka
beljauw. De andere soorten bleven 
zoals op het peil van verleden weck 
dat eveneens lonend was. Ook 
Noordzeevis werd in grotere hoe
veelheid aangevoerd waarbij een 
paar schepen de kabeljauw grond 
schijnen gevonden te hebben. Witte 
kabeljauw was duur en ook schel

vis kreeg hoge prijzen. De kleine 
vis 'verd aan lonende prijzen afge
bet met vooral gullen en wijting als 
dure soorten. Kanaalvls was wfil de 
enige soort die in merkelijk minde
re mate werd aangebracht. Roggen 
waren dan.ook fel in trek alhoewel 
van de West meer werd aange
voerd, dit voora l ' op de woensdag-
markt, waar enkele grote vangsten 
gelost weiden. Roggen dalen licht
jes in prijs op het einde van de 
markt, verschijnsel waar ook tongen 
onderhevig aan zijn. Over het alge
meen dus een zeer goede week voor 
de verschillende kategoriën sche
pen , met de Noordzee-schepen als 
beste. In totaal werden door 64 
schepen 11.743 bennen vis, 70.000 ki
lo haring, 40.500 kilo makreel, 
33.200 kilo tong en ongeveer 23.000 
kilo kreeftjes. 

Tien Uslanders ,zetten In verhou
ding maar we!nig vis op de markt 
die in totaal 7080 bennes vis en 
23.000 kilo kreeftjes bevatten. De 
ganse week lonende prijzen met als 
best verkochte soorten schelvis en 
in mindere mate kabelja'iw. Do op
brengsten waren dan ook spijts de 
kleine vangsten lonend. 

Prachtige resultaten van de 
Noordzee waarvan in totaal 1840 
bennen vis en 10.000 kilo makreel 
door 8 schepen werden aangevoerd. 
Witte kabeljauw was peperduur. De 
opbrengsten ^ a r e n dan ook alle lo-
IUIUI. Eerder weinig kanaalvis 

Tongen, grote — Sole, moyenne 
S/4 tongen — Sole 3/4 
BÏoktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Pet i te 
Ktteiine tongen — Toute peti te 
Tartbot, grote — Turbot, gros 
Mid'del — Moyenne 
Klciinc — Pet i te 
Griet — Bartme 
Mlüidel — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Sctool — Plite 
Grote lek — Grosse 
KJleine lok — Pet i te 
l e k 3e slag — 3e sonte 
Plat jes — Touts pe t i te 
S'dhulivis, grote — Adglefin, g ros 
Mididei — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Heelt, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Rog — R a l e 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabel jauw — Cabillaud 
Gullen. — Pet i t cabillaud 
HOzemonldh'amme — Baudrole 
Wij t ing — Merlam 
Schar — Uimande 
Steensöhol — S o l e liimande 
Zeehaai — Algulllat 
Hjomdshaai — Rouset te 
Arenld (Pieterarian) — Gr. vlve 
Makreel — Maquereau 
Horamatoreel — Saurel 
Emgelse poon — Gromdliij) rouge 
KeSIlrog — R a l e radlée 
Zeelkreeft — l iangoust lne 
Söhaat — Plo t te 
Zcoibaars (Ikillpjv.) — Algle de Nor. 
Lom — Brosime 
Kongeraal — Conigre 
Leng — li lngue 
Sdhartoing — Cartilne 
Volilie h a r i n g — Haremg 
I J l e h a r i n g — Haren guai 
Haringsihaai — Jjatour 
Sbecmhoïk — Tacaud 
Heilbot — Flé tan 
KooWis — Colin 
Slteur — E s t a r g o n 
Zeeiwolf — iL/oup de Mer 
PoliLak — Ui cu j aune 
Zomnevlis — St Pleur» 
Konlngsvis 
HonOatong — PUe cynogloase 

2fr-Ö-a958 29-9-1958 30-S-.1S58 
46,6047,60 
47,—47,60 
43,80-47,80 
44,8046,80 
48,—44,60 
42,— 
32,—40,80 
11,—.19,— 

«7,—49,50 
46,40-52.50. 
46,—51,60 
46,80-81,40 
41,—48,40 
20,—87,— 

16,— "" 

40,—60,— 
53,60-56,— 
88,80*7,70 
81,—64,— 
4^,80-49,40 
87,—46,40 
26,—87,— 
1»,—19,— 

1-10 1958 
^F0-B8.4O 
48,80-54,40 
•'•<? g3-ffl,80 
80,—84,— 
46 40-48,60 
41,50-512,— 
30,—4'8,— 
16,—23,— 

10,60 
3,80- 4,80 

14,—14.(50 
14,60-17,— 
i4,eo-ae,— 
14 — 

5 , — 7.60 
7,—11,60 
9,50 
4,60^ 9,40 

2»,— 

3,40- 5,60 
5,—18,60 

16,70 
18,—17,60 
1*.—16,60 
16,80 

6,60- 9,— 
20,20 
10,—17,— 

6,20-10,60 

Ifi 40-17.— 
14,20-19 — 
16,40-19,60 
1 2 , - 1 8 , — 
4 , — 9 40 

16,—2!2,60 
5,0042.80 

16,80-17,20 

9,40-16,60 

12, 12,60 

3,36Ö-"6,80 

5 ,— 6,20 
11,40-21,20 

4,20-11,50 
ia—28,80 

4,60- 8,20 

8,— 
11,—19,«0 
5 ,— 9,50 

7,—18,40 

5,20- 7,70 
14,—26,60 

5,804.0,-

18,—20,— 
S^O-IO,— 
6,70- 8,00 

8,—23,— 
6,6040,60 
7,10- 9,60 

3,86- 4,28 

2,'40-"4,K5 

3,40- 7,— 

â eo è̂s,'— 
9,80-20,— 

4,40- 8,20 

28,50 
18,—24,-.-

13,—18,-

OT,— 
4 ,— 8,— 

18 , -22 ,— 
2,8040,— 
6,20- 8,20 

40,— 
8,20- 6,80 

U,—21,— 

19,-20,20 

7,80 
8,60 'S— 

Itti— 
6,80- 8,06 7,— 7,20 

U,—17,— 
6,60- 8,10 

5,— 8.60 
8,20 

ia,—as,— 
6,20- 8,20 

at— 

sisö ft— 
5 ,— 9,60 
8.40 

12,—12,60 

86,—46,50 

98 — 
5,60 

86,—46,60 
5,80- 9,60 

waarvan slechts 745 bennen werden 
gelost door 6 schepen samen mol 
8500 kg tong. Het grootste gedeelte 
hiervan werd op de woensdagmarUt 
aangevoerd. Ook hier goede prijzen 
en' lonende resultaten. 

Negentien Witte Bankers met af
wisselend kleine en grotere vang
sten waardoor ook de opbrengsten 
niet allemaal lonend zijn. In lol aal 
werden 405 bennen vis en ongeveer 
25.000 kilo tong gelost. Dinsdag 'de 
beste prijzen met daling op de 
woensdagmarkt. Platvls wordt flttür 
verkocht, de bijvangst is echter mi
niem. Vijf Oost vangsten leveren 
820 bennen vis en ongeveer 3000 kg 
tong op. Een paar mooie vangsten 
platvls die duur verkocht worden. 

Negen West schepen voorzien de 
markt van 810 bennen vis en 1000 
kg tong. Grootste aanvoer op dè 
sluitingsmarkt waar een paar grote 
vangsten gelost worden. Roggen wa
ren de ganse week duur met daling 
o p het einde van de laatste markt 
dag. 

Twee kreeftenputterg losten eveü-
veel mooie vangsten' die samen 130 
bennen vis en 1800 kg tong bevat
ten. 

Vijf nogal kleine haringvangsten 
van de Smalls die goed betaald wor
den. De. vangsten zijn echter nogal 
klein en houden nog' steeds te veel 
gekwetste waar in, 0 e meeste resul
taten waren dan ook nogal laag. 

Zaterdag, 27 september 

SMiAiLLS 
0.124 18 

W I T T E BANK 
0.166 18 
Z.290 18 
Z.546 14 
WIBST 
0.184 6 

Niet veel vis 

Makreel 
100 10000 184.182 

löOOO har ing ' 
Tongen 

50 1800 84.900 
20 1200 71.850 
10 1100 78.040 

Tongen 
20 400 80.060 

op de mark t . Ge-
daalde prijs voor tong. Andere 
soorten zijn eveneens in prijs ge
daald. Lage opb rongsten. 

Maandag, 29 september 
U a U A N D 
0.2«r7 
0.83 
OSX7 
0.286 

10 
17 
19 
18 

NODRÜZJEIÜ 
0.216 16 

Kreeften 
800 6200 203.060 

1080 — 496.986 
600 1200 294.340 
680 2400 298.988 

Makreel 
200 6000 116.220 
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0.268 16 
0.94 15 
O 247 18 
W I T T E BANK 

2,0 
20 
20 
20 

200 2500 
260 
200 

Tongen 
20 1400 

1200 
1000 
1300 
1400 

Tongen 
50 500 

Tongen 
120 350 
120 f-

Tongen 
90 160 
60 

Tongen 
80 500 

107.175 
148.175 
87020 

84.120 
70.750 
66.480 
82.050 
92.800 

45.440 

65.260 
79.204 

47.900 
40.381 

72.950 

0 1 M 15 
O 241 15 
O 183 16 
0.102 16 
O 227 16 
OOST 
0.345 11 
KANAAL 
O 25 14 
0.18? 12 
W E S T 
0.225 7 
o i»ö e 
KREEFTTENFUT 
Z.412 10 

u.iwanigrij'ke aanvoer. Over h e t 
algemeen kleine vangsten. Goede 
prijzen voor IJslandvJs. Wit te ka
beljauw Is duur . Tongen zijn ge
stegen bij zaterdag. 

Dinsdag, 30 september 

IJST, AND Kreef ten 
O 228 17 400 4500 213.070 
0.896 17 600 2100 271.998 
0.296 18 1400 — 747.863 
0.224 18 650 2400 346.640 
SMALLS H a r i n g 

•2.469 14 70 17500 164.366 
1600 malkreel 

KANAAL 
O.H9 18 200 
N O O R D Z E E 
0.232 16 160 

W I T T E BANK 
0.87 
0.218 
0.166 
O.300 
Z.649 
OOST 
Z257 
W E S T 
0.349 
0.267 

14 
14 
14 
14 
12 

10 

Tongen 
20 1600 104.430 
30 1700 

1300 
1500 
1000 

Tongen 
60 300 

16 
20 
10 

120.920 
92.160 
104.820 
70.860 

66.090 

6 70 — 66.860 
6 40 — 38.040 

K R É B E T E N P U T Tongen 
Z.640 12 60 .700 97.060 

Kleinere totale aanvoer m a a r 
meer IJs landvis . Goede prijzen 
voor alle soorten imet stijging voor 
tongsorter ing, roggen en schelvis. 
Lonende opbrengsten voor bijna 
alle schepen. 

Woensdag, 31 september 
I JSLAND 

0.242 
0.324 

N O O R D Z E E 
0.826 
0.295 
Z.2I12 
SMALLS 

0.33il 

— 88.340 

— 72.160 

0.236 

Kreeften 
17 800 4000 362.234 
18 650 300 26f7.3i4D 

Makreel 

11 800 888.868 
141 800 181.440 
11 230 2500 162.670 

Majcreöl 
18 100 7600 118.780 

Hlarling' 
Makreel 

TOOO 
13 10O 7600 188.393 

Hamlng 
16.000 

12 O.306 
KANAAL 

0.265 
Z.4I19 
zms 
WETTE BANK 

70 
Harlnig 

09.000 160.910 

14 
10 
13 

176 
80 
60 

Z.421 
0.246 
Z.746 
0.223 
0.135 
Z.537 
O O S T 
Z.Ö04 
Z.448 
2.470 
W E S T 

0.27I7 
0.128 
0.77 
N.762 

18 
18 
14 
12 
ia 
12 

10 

s 
7 

20 
36 
20 
13 
20 
15 

40 
100 
60 

Tongen 

1600 
1300 

Tongen 
1300 
aooo. 
1600 
1000 
1000 
1400 

600 
600 
600 

97.887 
146.880 
'102.810 

78.260 
80.280 

125.080 
78.890 
81.510 

107.790 

77.430 
118.300 

61.840 

Tongen 
9 140 100 73.880 
9 260 181.490 
9 40' 26.960 
9 100 800 74.060 

Gro te re aanvoer dan güsteren en 
mee r gevarieerd. Steed» goede pr i j 
zen vooral voor w i t t e kabeljauw. 
Tongen zijn iets goedkoper. Lichte 
nelging tot dalen op het einde van 
de majrklt. 

3Sr.B. — D e prljeera in vetjes ge-
druklt Bijn opigegeveo iper 60 kg. 

Tongen, g r o t e — Sol©, grosse 
•3/4 Itongen — 'Sole 3/4 > 
Blökitongen — Sole nioyenn© 
VoorJkloine — Peibilte 
•Kleine tongen — Tou te pet i te 
Tarbo t , grote — Tutbot , groa 
Mi'ddel — Moyenne 
•Kleine — Pe t i t e 
G r i e t — Barbue 
Middel — Moyen 
Klöine — Pe t i t 
Schol — Pile 
Gro te lek — Grosse 
Kle ine iek — Pe t i t e 
l e k 8e s lag — 8e sor te 
PlBltijes — T o u t e ipeitilte 
SdhellvHs .grote — Algïeifiin, igros 
Middel — Moyen 

. Kleine — P e t i t 
Hleek, grote — Merlu, g ros 
MJiddêl — Moyen 
Kleine — Pelbit 
Rog — R a l e 
Rode poon — Per lon 
GraUiWa poon — ttéondln 
Kabel jauw — OaibUllejud 
GuUteft — Peitil* cabllliaiüd 
HoMMondhamme — Bauidiroie 
WiJtMig — Merlan 
Sdhap — Dlmando 
Stètensdhol -=- OWe llmamde 
Zeehaai — Aiigoxlllat 
Honidshaai — Rouseltte 
Arend (Pieiterman) — d r . vitre 
MaikreeA — Maqucreau 
Htorsmakroel — Saurel 
Enge lse poon — Grondln rouge 
Keiilrog — Rale radliëe 
Zeenorewflt — Langoust ine 
Sdhaat — Eiotte 

Zeetoaiaiw (MÜpv,) — Aigle do Nor . 
Loom. — Brosme 
Kongeraa l — Oongwi 
L e n g — Llngue 
Schar tong — Oardine 
Vtiillei h a r i n g — Hlareng 
Iflrae h a r i n g — Oaremg gua l 
Hairlngshaal — Labour 
ateemhdtóc — Taoaud 
HMSbot — BHéten 
Koolvla — CbMn 
Steiur — SMungiaoD 
Zeswotf — Loup de M«r 
BoHak — LIeu jaune . 
Zottnevis — St P i e r r e 
Htomtotong — PB» cyiuj&om* 

Marktoverzicht 
Hoge prijzen voor alle vissoorten 

— ook voor de verse haring, al' was 
deze vrijwel élke" dag met duizon-
doii kisten In de markt —i hebbei} 

26-9J19W 26-9^1958 27-9^1968 29J9-.1958 30-9^1958 1-40.1908 

5,80- 4,— 
3,70- 3,40 
8,60* 3,20 
8,60- 8,110 
3,20- 2,8 
8,20- 2,80 
8,— 8,40 

124,— 
82,—48,— 

6,70 -S,30 
4 , — 8,70 
3,50- 8,20 
8,60- 8,20 

M-g,— 
3,40- 3,— 
WO- 8,— 

6,60- 6 , ~ 
4,10- 3,80 
3,80- 3,40' 
3,70- 8,60 

3,90- 8,60 
4,10- 3i,50 

6 2 , - 5 6 , — 
67,—60,— 
56,—23,— 
6 5 , - 4 0 , — 
500,—«6 — 
4 8 , - 8 2 , — 

67,—«6,— 
60,—54,— 
47,—27,— 

4»,—46,— 
48,—88,—• 

90,— 
78,— 
80,—60,-
92,—61,-
5 0 , - 3 1 , -
43 ,—37-
43,—36,-
42,—86,-

6,10- 4,70 
4,40- 8,60 
4 , — 8,40 
3,80- 8,80 
3,00- S',20 
8,40- 2,70 

70,—62,— 
88,—67,— 
76,—60,— 
76,—60*— 
76,—60,— 
67,—64,— 
51, 35,— 
60,—68,— 
62,—44,— 
51,—89,— 

5,80- 6,— 
4,40- 4,— 
4,20- 8,90 
8,60- 8,80 
8 ,— 2,90 
Br-

4,80-
8,60-
31,50-

4,20 
8,60 
3,40 

Wr-67,— 
«7,— 
6 1 , - • 
56,—49,— 
50, 31,— 
62,—52,— 
60,—47,— 
60,—87,— 

71,—66, 
7 1 , — 6 6 r -
6 8 , - 6 6 , -
66,—60,— 
60,—48,— 
6 7 , - 4 7 , — 
67,—87,— 
48,—28,— 

2 4 , - 2 2 , -
96,__68,— 
68^—80O,— 
92, 64,— 
42,—3.1,— 
46,—23,— 

2 4 , - 2 2 , -
96, 44,-
5 1 , - 3 2 , 

68,—M,-
45,—30,-

128,—62,-
96,—87^— 
65,—88,— 
51, 36 — 
60, 32,— 

20,—16,— 
149,—72,— 124,—86, 

6 5 , — 8 6 , -
42,—86,— 
40,—30,— 

75, 30,-
42, 41,-

4»,—87,-
8 1 , - 2 4 , -

42,—34,-
4a, 36,-

37,- -36,— 

27, -26, -
23,—12,— 28,—16,- 22,—16,— 

27,—11,— 27,—11,— 28,—^18,— 

44,—86,— 

24,'—Ï7,— 2^—17.— 26,—Ï8,-

86,—^18,-

4 0 , - 3 8 , 

28,—20,— 8 0 , - 2 2 , 

3,50- 2,60 
40, 31,— 

4, 3,20 
40,—36,— 40,—33,— 

4,— 2,60 3,70- 8,20 
84,—88,— 89,—33,— 46,—32,— 

46,—43,— 

5 4 , — 4 0 , - 50,— 

43,— 

van het midden van de vorige week 
af geen ongunstig beeld voor het 
visserijbedrijf opgeleverd. De be-
sommingen van. de trawlers en gro
te trawlloggerS waren hoog en lagen 
vaak tussen f 30.000 en f 40.000. De 
totale aanvoer vap vorige week don-
derdag tot en mét deze week dins
dag heeft dan ook bestaan uit 80.000 
kisten vis, waarbij nieer dan de 
helft aan verse haring (16.600 kis
ten) . Voorts waren er 1060 kisten 
tong en 2800 kisten schol van de 
kustvloot . 'De trawlers en trawllog-
gefrs voerden verder aan 5800 kisten 
makreel, 2060 schelvis, 760 wijting, 
876 kabeljauw en gul en 600 kool-
vis. 

•Het prijsverloop van de verse ha
ring en makreel was goed. De verse 
har ing werd met ongeveer f 20 per 
kist van 50 kg betaald. De no tenn-
gen lagen op deze dagen tussen f 
28 en f 17 per kist. Makreel ging 
van de hand voor f 28 tot f 18 naar 
kwaliteit en grootte. 

De rondvis was prijzig. De. schel
vis en kabeljauw gingen op vrijwel 
elke dag voor hoge prijzen van de 
hand. De kleine schelvissoorten 
brachten van f 35 tot f 40 per kist 
van 60 kg op,* terwijl de kabeljauw 
in de vorige week noteringen h;ial-
de tussen f 100 en f 40 per 60 ka. 
als gemiddelde. Deze week lagen die 
prijzen nog hoger: f 160 tot f 70 on 
de dinsdagmarkt door belangstel
ling van de zuiderburen. 

De kot ters , die meest eind vorige 
week aan do markt waren, voerden 
een flinke vangst schol en tong aan. 
De prijzen lagen ook hier zeer hoog: 
f 90 to t f 60 voor een kistje grove 
schol of middel »ohol wil toch wel 
iets zeggen. De tyqgprijzen lagen 
voor de grove soprten op de zater
dag- on maandagmarkt zelfs boven 
f 6 per kg. Kleine tong ging van de 
hand op vrijwel alle dagen voor t 
3.50 tot f 8 per kg. 
— Aanvoer en besoimnlngen 

Donderdag : 9300 kisten vis, 
waarbi j 350 tong 680 schol, 6.100 
verse har ing , 1760 makreel , 725 
schelvis, 800 wijting, 226 kabel-
lauw en gul en 100 koolvls. Be-
som.minKRn Haarlem- 30.400, 'Bea
t r ice 26.900 KWJ.7© 18.800, Ariadne 
26.600, KW. 168 22.100, vi. 84 14.700. 

'Vrijdag : 6860 kisten, waarb i j 
350 tong, 660 schol, 8400 verse ha 
ring, 800 malkrel, 860 schelvis. 150 
•wijting, 100 kabeljauw en gul, 76 
koolvls Besö'tnimingen : 'Herman 
29.300, Van H a t t e m 18.300 Elie 
28.900, Golf s t room 7900, KW.74 
11.700. 

Zaterdag : 4800 kisten vis, waar 
bij 000 tong, 176 schol, 8000 verse 
har ing , 1150 makreel , 160 schelvis, 
100 wijting, 60 'kabeljauw en gul 
en 50 koolvls. iBesommlngen : J a -
coba Gezine (eerste reis) 40.0.00, 
Deining 16.400, Dirkje 16.800, K W . 
87 14.600, 

'Maandag : 7.200 kis ten vis, 
waarbi j 276 tong, 926 schol, 3170 
verse haring, 160 makreel 525 
schelvis, 170 •wljtlmg, 160 kabel
j auw en gul, 276 koolvls. Besoiri-
mlngén •: SOH. M 3il.800, VL.7 
13.90, iKW.76' 14.800, KWA35 82000, 
Job Gouda 24.600. 

Dinsdag : 3000 k is ten vis, waar 
bij 1960 verse har ing, 800 makree l , 
800 schelvis, 00 wijting, 78 kabel
j auw en gul en 100 koolvls. Be-
so'inmingcn : Curacao 86.800, SCH. 
117 29i300, KW.Ttt .10.800 

Aan de woensdagmark t versche
nen 4 t r awle rs m e t 5000 kisten vis, 
waarbi j 2200 verse haring, 1500 
makreel 660 schelvis, 100 gul en 
kabeljauw, 360 koolvls. E r was 
weinig tong- en scholaanvoer. D e 
ha r ing werd vandaag hoog geno
teerd : f. 22 tot f. 16. Ook de rond-
vlsnoteringen lagen weer hoog. 
Kabel jauw ging weg voor f. 124 to t 
f; 80 on de ' sotoelvisnoteringen la
gen tussen f. 70 en f. 30 pe r kist. 

De besomitningen waren : Me-
dain 38.900, Postboy 29.800, E m m a 
31.200, KW.91 33.800. 
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NIEUWPOORT ZEEBRUGCE 

-"Grote tong — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
F ru l t t ong — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Pe t i t e sole 
Kleine t o n g — Toute peti te sole 
Grote t a rbo t — Turbot moyen 
Middelm. ta rbot — Turbo t moyen 
Var ia — Divers 
Griet — Barbue 
P i e t e r m a n — Grande vive 
Grote pladijs — Grosse pile 
Middelm. pladijs — File moyenne 
'Kleine pladijs — Pet i te pile 
Deelvis — Por t ion 
Kabel jauw — Cabillaud 
Gul — Pet i t cabillaud 
Kei l rog — Raie radtée 
Rog — Raie 
Tl l ten 
Scherps taar ten 
Halve m a n 
O r o t e wij t ing — Gros me t l an 
Kleine wij t ing — Pet i t merlan 
Bot — F le t 
Schar — Limande 
Zeehaal — Algulllat 
Zeehond — Chlen de mer 
Robaard — Grondin rongt 
K n o r h a a n — Grondin 

25-9 
3»41 
53 -̂55 

53-64 
47«5EL 
42^48 
43-44 
32r40 
27^28 
25-33 
....... 

13444 
iwia 

7-9 

ïi-w 
....... 
9411 
7-« 
T-8 

"i" 
3^4 

.. -.., 
943 
_ 

7^8 

26-9 
26^37 
53-94 

2 
49'-,5l2 
40-4a 
3&40 
34-35 
30-32 
26^2.7 

-... 
12 

m-aa 
4)^ 

ÏÓ-22 
....... 
44-7 
4-7 
4-7 

. „ . . . 

2-3 
-

9 
....... 
4-Q 

2&-9 
46-51 
5*55 
2-55 
5S-S6 
46-52 
46-50 
4248 
26-28 
27-311 
....... 
1449 
1346 

640 

2Ö45 
1749 
12415 
1U-8 
6^8-

iö 
B^S 
2 € 
&42 
7 
ft-T 

1-10 
50-54 
9550 

96-56 
54-59 
46-50 
4&48 
404» 
28-32 
28-30 

m 1745 
1©47 
12-14 

25-33 
19-22 
ll-Ö 
7-9 
9-& 

12 
6-7 
-

14-8 
7L8 
8-9 

2 4 

IJSLANDSE VISSOORTEN 

Schelvis gr 
:mlddelm. 
klein 

Kabel jauw 
Gullen 
Wi j t ing 
Schaa t 
Zeebaars 
Leng 

9,60-211,20 
9,4046,— 
3^6041,80 
9,20-115,20' 
6,40-11,—-

12, -46 ,40 
4,70- 8,60 
3,40- 8,80 
7,2040,60 
7,60411,— 

Sdhar tong 06,2040,50 
Heilbot 
Koolvis 
Hondstong 
Zeewolf 
Platen 

4,20- 9,20 
5,4041,— 
9,50- 9,80 

18,20^24,— 
9,4049,20 
7J60- 8,20 

10,6046r-
1S,W4S,— 

1»,—08,40 
e,— »,— 
6,60- 8,80 
©,—00,40 
3,60- 8,— 

28,—44,— 
8,80- 9,40 
7,40- 9,80 
6,8042.80 

20,—28,— 
10,—07,40 
5,40 

15,20 
7,2043,40 

M,—07,— 
7,4000,— 
e , — 8,20 
8,—Ui,— 
5,4042,40 

18,—42,— 
7,40- 9,30 
5,4042,40 

10,—00,4Q 

•Datum Vangsten Kgr Min. Max. 

27-9 
29-9 
309 
140 

Tot. 

5 
09 
16 
24 
64 

VISAANVOER 

39.200 
229.350' 
224.960 
260.000 
75S.80O 

TE OOST 

444.032 
2 J 6 7 4 . 2 8 3 

ZJBSiJm 
3.148.09B 
8.920.678 

QARNAALAANVOER T E OOSTENDE 

27-9 
29-9 
309 

140 

i2tfc0 
2fe>9-

897 
759 
534 
632 

22.663 
07.305 

9.060 
11.875 

20.,— 
16,50 
12,50 

< 14,50 

29,— 
2^— 
28,— 
212.-

25,26 
22,716 
16,96 
18,30 

140; 

24-9'. 
27^9 
29-9 
30-9 

QARNAALAANVOER T E NIEUWPOORT 

18 
07 
06 
05 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

2 
2 

14 
OU 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 

..,'.•'. v3 . 
42 
80 
40 

3.626 
1.484 

30.822 
10.234 

49.417 
19.340 

278.078 
134.023 

Gent. 

23-9 
24-9 
27'-9 
29-9 

12 
8 

81 
38 

20.706 
456 

2.098 
2.584 

20.706-
12.429 
44.886 
00.348 

18,— 
26,— 
18,— 
17 — 

29,— 
30,— 
27,— 
2 9 , -

21,84 
27,80 
21,86 
23,53 

806 . 
5.980 
6.994 
7.4611 

9.446' 
117.002 
117.976 
98113 

24 — 
10,— 
16,— 
8,— 

36,— 
26,— 
26,— 
1 9 ^ -

30,86 
19,73 
19,66 
12,47 

29-9 
4450 
52-58 
54-60 

• 92-61 
53-56 
44-48 
3942 
28-27 
23-26 

1244 
1246 
14-19 
1042 
1749 
9-14 

1044 
9 4 1 
9 4 1 
7v® 
8 4 0 

30-9 
4453 
50-66 
56-60 
85-60 
54-56 

• 4347 
3942 
29-82 

244-28 
36-88 
1446 
1446 
1548 
1043 
lfi47 
1247 

1148 
9 4 1 
940 
6-8 
940 

7-8 
7-8 
6-7 

VERWACHTINGEN 
ZATERDAG 4 OKTOBER 

Smalls :, 0,88 <300 bennen haring, 60 
bennen ijnajircel, 160 bennen v b ) . 
Wttte Band 5 0.140; | 
West-^rO.!*!', 0.327, 0.162. 
IJ8lana(^0.297. 

MAANDAG- 6 OKTOBER 
ftniftllfci ;, . 0 " f ] i nr ü- i - i - i i — — i ' •-
Witte Bank : 0.266, 0.348, O.200, 
0.115,0.122, 0.1,27, Z.589, 0.254. ... 
NooNtiVe" : wiOTf v S S l . 
Kreettenput ^ O.S12, 0.346. 
Kanaal : 0,^75, O.160. 

DINSDAG 7 OKTOBER 
IJsland ; 0.^82, 0.92, 0.224. 
Kanaal : 0.842, 0.82, 0.386. 
Witte Sank : Z.647, 0.281, O.106, 
0,J63, 0.170, 0.243. 
Noordzee: 0.250. 
West ; 0.186. 

WOENSDAG 8 OKTOBER 
Witte Bank : O.109, O.I05, 0.4S7, 
Z.199, Z.529. 
Kanaal : Z.643, 0.284, O.120, O.220, 
0.198,0.204, Z.58I. • 
Noordzee : 0.329, 0.239. 
West : 0.196, 0.184, 0.77. 

VERMOEDELIJK : 
I : van 120 tot 239 F E . 
II : van 240 FK en meer. 

17-9 : 0.176 (I K), 0.318 (II N). 
26-9 : 0.164 (1 W.B.), 0.289 (II K.), 
0.249 (II K). 
27-9 • 0.142 (I W.), 0.192 (I W.). 

OPBRENGST DER 
VAARTUIGEN - ZEEBRUGGF 

GENT 
VAN 20 TOT 26 SEPTEMBER 1958 

% tongen 7-5; kleine tongen-60; 
middelmatige tarbot. 55; middelma
tige griet 52; grote.iek 28-33;:>-HHd-
dclma tige -scbelytó-SS^tS; rog'4;3-S'2'; 
kabeljauw 4-2-55;' gu-Uten. 20-25 r-wij-
ting 18; makreel 22-25; ijle haring 
17-19^..koolvis 2Sr35.;.ycrse garnalen 
70 F per kg. 

Donderdag. 25 seotc 
Z.24 
Z.476 
Z.241 
Z.550 
Z.5S0 
Z.Ö0 7 
Z.488 

4 
6 
6 
6 
7 
6 

10 

mber 
25 
36 
25 
60 
45 
40 
40 

Zaterdag 27 september 
Z.473 
Z.400 
Z.412 
Maandag, 
Z.417 
.Z-RIO 
Z.40S 
Z2S9 
Z.442 
Dinsdag, 
Z.512 
Z.475 
Z.416 
Z.468 
Z.270 
Z.545 
Z.477 
Z.68 
Z.520 ' 
Z.638 
Z.64 
Z.508 
Z.Ö41 
Z.467 
Z.453 
Z.418 
Z.447 
Z.603 
Z .733 .^ - . 
Woensdag 
Z.500 
#80 
Z.437 
Z.454 
Z.606 
Z.430 
Z.201 , 
Z.274 
Z.161 
Z.619 
Z.209 
Z.651 
Z.680 

6 
5 
4 

29 septen 
7 
6 

10 
2 
3 

46 
85 
84 

iber 
65 
40 
66 
40 
25 

30 september 
2 
2 
2 

11 
1 

10 
2 
1 

2 
6 
2 
2 
2 

10 
10 
2 
8 
9 

, 1 oktobe 
11 

S 
11 

3 
3 
9 

10 
9 

'3 
9 
5 
8 
3 

9 
20 
10 
65 
7 

95 
26 
7 

20 
20 
15 
15 
15 
20 
55 
75 
25 
65 
75 

r 
70 
86 
80 
30 
80 
25 
86 

100 
12 
65 
35 
55 
20 

BRUSSEL 

28.080 
29.950 
21.520 
47.190 
88.560 
24.260 
46.210 

29.050 
24.580 
14.050 

43.330 
34.850 
49.600 
31.950 
14.720 

7.530 
12.2140 
10.510 
68.680 
7.540 

86.110 
20.890 
6.660 

10.650 
13.360 
17.260 
14.880 
12.440 
14.000 
67,580 
46.120 
10.970 
45.120 
62.690 

73.110 
361.970 
57.800 
27.290 
32.000 
80.060 
65.800 
90.770 
14.800 
30.230 

- 33.980 
44.000 
19.710 

VAN 20 TOT 26 SEPTEMBER 1958 
V/kleine tongen 80-90; grote tar

bot 110440; imkldelmatige tarbot 86r 
kleine tarbot 46-55; kleine griet 46-
50; kleine lek 28-35; ick 3e slag 26-
30; grote schelvig.-RO-BO; middelma
tige schelvis 40-48i; vlerken,. '64-75; 
kabeljauw 48-57-65 jr repen .^61-,55; 
hozemondhamme 70*80; wij t jugiöt-
28; .gepelde hondshaai . 3 5 ^ 0 ; 
arend (pieterman) 40-50; makx^el 
24-28; rode knorhaan 30-35; reifcfen 
56-65; ijle haring 20-26; koolvis 34-
45 ; forel'70-80; krccfljes 75-90 F per. 
kg. 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale lasten en boekhouding 
-wendt U in volle vertrouwen tot de Beroepsvereniging 

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



DIESELMOTOREN VAN 75-5400 PK ALS SCHEEPSMOTOREN, BOORDACCRECATEN, INBOUWMOTO-

REN, KRACHTSTATIONS, NOODSTROOMSTATIONS, EN ANDERE MOCELIjKHEDEN. 

DMR 

• • • ; • . • . • . ' ; • • • 

; : . . . • • • • • • . • 

KLEINER GEWICHT EN AFMETINGEN 
BIJ EEN GROTER VERMOGEN, 

WAARBORGEN EEN ECONOMISCH BEDRIJF 
MET DMR-MOTOREN. 

ZONODIG KUNNEN GESPECIFIEERDE 
OFFERTES GEMAAKT WORDEN. 

V EB DIESELMOTORENFABRIEK 
ROSTOCK 

ALGEMEEN VERTEGENWOORDIGER VOOR BELGIË : 

N.V. PERPECTA - Zeebrugge (België), 

Uitvoerders 
DEUTSCHE 

Telefoon 

SCHWAANER LANDSTR. 200. TELEFOON 7181. 
Telogramadroi : DIESELMOTOREN ROSTOCK 
Telex : Rostock 01 3220. 

INNEN- und AUSSENHANDEL 
Transportmaschinen Export-Import 
Berlijn W 8. Mohrenstr. 61. 
Telegram : Diatrans. 

: Werkhuis 541.89 
Privaat 423.58 
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LOGBOEK VAN EEN WALSCHIPPER 
DONDERDAG 25 SEPTEMBER 

Op de wereldtentoonstelling wer
den door Zwitserland enkele dagen 
ingericht in het teken van de zwitT 

, serse keuken. Wat stond er op het 
menu tijdens dije dagen '? Voor wie 
weet dat Zwitserland geen kust 
heeft, is het moeilijk te begrijpen. 
Maar die dagen stonden in het te-
ken van de VIS, en dan nog van de 
zeevis. Allen die hieraan deelgeno
men hebben waren vol lof over de 
bereidingen. Een bekend vishande
laar uit Brussel gaf zijn medewer
king aan dit festijn,' 

Nu stellen we ons de vraag of der-
' gelijke manifestatie niet kon inge

richt worden door de Propaganda-
vereniging voor Vis verbruik, met of 
zonder Zwitserland. 

VRIJDAG 26 SEPTEMBER 
Zij hebben ogen om te kijken en 

ze zien niets. Na zoveel maanden 
herhaald aanklagen van de geweldi
ge misbruiken die bestaan inzake 
invoer van vis voor «industriële» 
doeleinden, zowel van handels- als 
van produktiezijde, gaan de onre
gelmatige praktijken nog altijd 
door, ze nemen zelfs nog steeds toe. 
Er wordt in de eerste plaats niets 
gedaan om dat te beletten, maar er 
worden zelfs niet de minste onregel
matigheden «officieel» vastgesteld. 
Zodat men overal stilaan de indruk 
krijgt dat het Ministerie van Econo
mische Zaken niets WIL zien. 

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 
Vis is een dekoratief onderwerp 

dat veel aangewend wordt. De 
aquariumliefhebber kent honderden 
soorten visjes die alle om ter mooist 
zijn, schilders en dekorateurs ge
bruiken veel vismoticven en onlangs 
nog zag ik een tentoonstelling van 
een bekend Oostends schilder die 
niets dan vissen sohildert en waar
voor velen in bewondering stonden. 
Een bekende personaliteit uit onze 
stad maakte ter gelegenheid van de
ze tentoonstelling de opmerking dat 
vissen gezichten- hebben als men
sen. Een schilderij met kabeljau
wen deed hem denken aan een be
kende, schilderijen met andere vis
soorten wekten de herinnering aan 
andere personen. 

Ik heb naderhand de tentoonstel
ling op mijn eentje bezocht en heb 
ook vele bekenden ontmoet op de 
schilderijen, bekende gezichten en... 
bekende visschotels. 

ZONDAG 28 SEPTEMBER 
Ben reis naar de Duitse noordzee

kust verstrekte mij de gelegenheid 
eigenaar te worden van een «toeris
tengids», maar dan niet een zoals 
men er zoveel en overal kan vin
den, neen het is een gids die de le
zer zoveel dichter brengt bij de zee 
en de beweging die hij daar vindt, 
een gids die de toerist de zee leert 
kennen terwijl h i j ' e r van geniet. Er 
staan onder meer — en dit beslaat 
één derde van het boekje — artikels i 
in over de zee, zoutgehalte en tem-
peratuur, de visserij met tekenin
gen van netten en vissersvaartuigen, 
beschrijving van ebbe en vloed, be-
bakening op zee, signalen en vlag
gen, scheepssilhouetten, enz... Zodat 
de toerist ook van de gelegenheid 
gebruik maakt om nader kennis te 
maken met de bedrijven die nauw 
met de zee verwant zijn, de visserij 
onder meer en tezelfdertijd onrecht
streeks aangespoord wordt tot vis-
cten. Alle wegen zijn goed om tot 
het doel te geraken. 

MAANDAG 29 SEPTEMBER 
Dezelfde reis bracht mij in het 

bezit van vier boekjes met prakt i
sche vakkennis voor de viskleinhan-
delaar. Met foto's, tekeningen en 
duidelijke uitleg komt de vishande
laar 'aldus in de gelegenheid ver
trouwd te raken met het visserijbe
drijf, weet hij van waar de vis 
komt, welke voedingswaarde ze 
heeft hoe ze moet verkocht en be
waard worden; het is een kleine vis-
enciclopedie voor de vakman niet 
alleen, maar die ook de leek buiten
gewoon veel kennis kan bijbrengen, 
kennis en begrijpen. 

Naast deze boekjes kreeg ik er 
nog eentje ten geschenke^ een boek
je voor dokters over VIS. Een reeks 
recepten voor iedere ziekte en een 
wetenschappelijk artikel over vis in 
het dieet. 

DINSDAG 30 SEPTEMBER 

In de «goede» oude tijd waren de 
zeelieden onderhevig aan speciale 
wetten. Inderdaad, ze zijn nu nog 
altijd een speciale soort mensen. In 
die strenge tijd van galg, brandsta
pel en radbraken paste men bijzon
dere straffen toe op de zeelieden. 
Zo lees ik in een zeer oud boekje, 
uit het jaar 1563, dat spreekt over 
het recht ter zee, ik citeer in 't oud 
Vlaams omdat het zoveel te smake
lijker leest: 

Als wanneer yemant geslagen 
of ghestoten wordt, waer onder 
mede gehoort, wanneer een mes 
op yemant getrocken wordt; en-
de die geene die sulcks komt te 
doen, 't zy Officier of Matroos, 
het zy buyten of binnen boordt, 
de zelve moet volgens Willekeur 
van Amsterdam den Watersub-
stituyt aanghebracht worden, 
dewelcke den selven moet ver
volgen en bekomen hebbende 
den Schout overlevnwrrit -am na 
verdiensten tot arbitrage van 't 
gerechte gestraft te worden. Op 
sommige plaetsen is de manier 
dat yemant een mes op een an
der treckende, een mes op een 
block, door de handt gestoocken 
wordt, welck mes hy tusschen de 
vingers -door, daer wederom uyl 
scheuren moet, voorwaer een 
sware straffe, om den Schipluy-
den daer door van quetsingen en 
doodingen af te schricken, .som-
tyds worden sulcke wel gekiel-
haelt en op andere manieren ge
straft. 

WOENSDAG 1 OKTOBER 

Het vlot niet met ons haringsei
zoen, de aanvoer is onregelmatig en 
de vangst is verre van overvloedig. 
En dan vaststellen dat er jaarlijks 
om en bij de 25.000.000 Kgr haring 
moet ingevoerd worden in ons land 
om de haringhonger van onze land
genoten te stillen bij gebrek aan 
eigen aanvoer. 

De loggervloot doet het tamelijk 
goed en de prijzen voor haring zijn 
flink en stevig. Of het nu de moeite 
zou lonen met de drijfnetvisserij in 
ons land te beginnen, is een andere 
kwestie, want — naar berichten uit 
andere drijfnctlanden mededelen -
is het loggerbedrijf een zeer gevoe
lige zaak en, is de visserij thans 
goed, het is een vet jaar na zoveel 
magere jaren geworden. Moesten we 
er zeker van zijn die 25.000 T ha
ring zelf te kunnen leveren, en ze 
natuurlijk zelf te vangen, dan zou 
er wel iets in steken, maar dan nog 
staan we met de buitenlandse kon-
kurrentie en onze zeer hoge lasten, 
en die spreken ook mee in het be
drijf. 

De S.V. Federale Kas voor het 

BEROEPSKREDIET 
De S.V. 

KREDIET ..„WERKTUIGEN 
onder toezicht van het Ministerie van de Middenstand 

• Voor aankoop en bouwen van handelshuizen en 
werkplaatsen. 

• Uitbreiding, modernisering, overname van 

handelszaak. 

• Aankoop van materiaal en ambachtswerktuigen. 

• Voor alle beroepsdoeleinden. 

OOSTENDE 
KERKSTRAAT 38 - Tel. 752.14 

tat uia diettói, 

• In zeer veel gevallen bij de aankoop van nieuw 
materieel vermindering van de rentevoet door 
staatstussenkomst. 

• Toelage van de Provincie voor de modernisatie van 
de winkel inr icht ing en de etalage alsook voor 
de investering van nieuw produktief materieel. 

Het BEROEPSKREDIET 
en het AMBACHTELIJK KREDIET 

zijn instellingen Van de Staat 

2(MV 

Wat kost een vergunning voor 
het trekken van mosselzaad ? 

In hel Staatsblad van 27 septem
ber verscheen het Ministerieel 13e-
sluil voor het bekomen van de ver
gunningen voor het zoeken en trek
ken van Mosselzaad gedurende het 
tijdperk van 1 oktober 1958 tot 30 
april 1959. op de werken van de 
Kust en van de Kusthavens. Aldus 
zal voor e!kj boot die uitgerust 
wordt voor het trekken en vervoe

ren van mosselzaad, tien frank per 
maand en per netto Moorsomton 
dienen betaald te worden. Nochtans 
wordt dit op de helft teruggebracht 
voor de boten die niet voorzien zijn 
van een motor. 

Dit besluit werd uitgevaardigd 
door het Ministerie van Wederoij-
bouw in overeenkomst met het Mi
nisterie van Financiën. 



VRMDAG, 3 OKTTOBBR 1998 « HET VISSERIJBLAD » 11 

'^ióóeryloLkLore 
(VEBVOIXJ) 

EEN MODERNE LIEDJESZANGER 

Denk nu niet dat het ras der liedjeszangers volledig uitgestorven is. 
We bezitten gelukkig nog volkspoëten die met een 'lach en een t r a a n 
het ha r t van de volksmensen kunnen veroveren. 

Jukebox, fonoplaat, radio en televisie hebben ze niet alleen getrotseerd 
maar zelfs In bun dienst gesteld. 

Ik denk hierbij aan de symipathieke 'Oostendse liedjeszanger en dich
ter : BERTINO, met name Albert LINGIBR, die in zijn café «De Pan-
touffel» te Oostende zijn eigen liederen zingt, klucht ige verhalen op 
zijn — uits tekende — mariier verhaalt . 

(De meeste van zijn liederen werden op de fonoplaat gebracht en ken
den een groot sukses. E n wat het toppunt is, in zijn «pantouffel» s t aa t 
een juke-box, zoals in iedere café t rouwens ; maarop de juke-box 
liggen uitsluitend Bertino-iplaten en als er wat volk is, s teekt Bert ino 
vijf f rank in zijn «orgel», springt op tafel en zingt met luide stem en 
•gebaren zijn plaat mee. 

Noen, onze volkszangers hebben zich niet laten overrompelen door de 
moderne tijd. 

Zo bezingt Bert ino de dagelijkse gebeurtenissen uit Oostende : de over
s t romingsramp van 1953, de dop, en wa t weet ik al. In zijn reper tor ium 
hoeft hi j ook enkele vissersliedjes. Een er van is he t vol'gende : 

DE VIS WORDT DUUR BETAALD 
(zangwijze : Neem .mij met je .mede, raatroosje) 

1. Vrienden, onze t,tede 
. „ K.t>u.o/c>TO in- rouw. 
De storm die bezorgde. 
Verdriet aan een vrouw. 
Haar man die ging varen 
Met een schip in zeo ; 
Stormen en gevaren 
Brachten smart en wee. 

Refrein : 't Visje, 
.Dat zoveel mensenlevens k w a m halen. 
D a t imen somtijds duur moet betalen. 
Maar gedenk zün leven 
E n de visser zi n lot. 
Geen storra doet hem beven 
Vissen is zijn gebod. 
E n alle visgronden. 
Met imijnen doorgemaald 
Verhoogt de gevaren : 
't Visje wordt duur betaald. 

2. Hij ging met 't schip varen 
Op de woeste zee 
Om zijn kost te winnen 
Maar de storm, o wee ! 
Die kwam, los te breken 
In al zijn geweld 
De mast weggeslegen : 
't Bootje zat gekneld. 

3. Een snerpende gil klonk 
Wijl 't schip was in nood 
Gebeurde daar 't ergste : 
Een man over boord ! 
Niets kon er nog baten 
De redding die faalt. 
De zee eist een leven 
't Is ook duur betaald ! 

(WOBDX VOOÏtTGEZET) 

KI 

«Hulp in Nood 
VERZEKERT 

aan ieer goede voorwaarden de 
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 Souwrisico. 
(4S56V) 

Enkele moderne methodes 
om vis op te sporen 

(Vervolg van vorige week)' 

Vijf voorname faktoren spelen' 
een rol bij het bekomen van een 
echo op papier. De eerste is dat 
een grote vis een groter en sterker 
echo terugzendt dan 'een kleine vis 
en dat de te beschouwen afmeting 
bij deze vergelijking de horizontale 
doorsnede van de vis is. Proeven 
werden gedaan het meer Winder
mere in Engeland met dode vissen 
die onder water opgehangen werden 
in de geluidsbundel van een echo-
lood. Deze wezen ui t dat de echo 
van een kabeljauw ongeveer negen 
maal sterker is dan deze van een 
haring, dit is ongeveer dezelfde ver
houding als die van hun horizontale 
doorsnede. 

De tweede faktor van belang is 
deze van het al of niet aanwezig 
zijn van een zwemblaas. Een op
pervlakte die de lucht van het wa
ter scheidt is een bijna volmaakte 
terugkaatser van het geluid door 
het. water. Men heeft vastgesteld 
dat de terugkantsing van het sein 
voor 40%'te wijten is aan de zwem
blaas, die slechts 5% van de om
vang van de vis bedraagt. Deze 
proeven werden genomen door het 
aanbrengen van kunstmatige zwem
blazen naast vissen, in een geluids
bundel van een echolood. Dit legt 
meteen uit waarom de signalen van 
makreel zo licht zijn vergeleken bij 
die van haring en pi lchards: de 
makreel heeft immers nog geen 
zwemblaas. 

Een derde waarneming, welke ge
daan werd tijdens de proeven op 
het meer van Windermere, was deze 
dat er een bijna bestendige ver
houding bestaat tussen de sterkte 
de r weerkaatste .signalen en het 
aantal vissen dat in de geluidsbun
del voorkwam. Door de tonaliteit 
verschillen de aantekeningen van 
haring met deze van de pilchard, ' t 
is te zeggen: de donkere opteke
ningen van de pilchard betekent 
een sterkere terugkaatsing van het 
geluid. Het is bijgevolg mogelijk 
dat het verschil tussen deze twee 
optekeningen en verschil in dicht
heid der scholen aantoont. 

De vierde faktor betreft de uit
werking van de frekwentie. Het is 
zeer waarschijnlijk dat de sterkste 
terugkaatsing zal bekomen worden 
wanneer de afmeting van de rug-
gegraat toeneemt in verhouding tot, 
de golflengte. Deze opmerking geldt 
ook voor de zwemblazen. Aldus zal 
voor een zelfde frekwentie de ver
schillen tussen de echos in verhou-

ding staan tot de grootte van de 
vis en deze van de zwemblaas. 

De laatste en ook de belangrijkste 
faktor voor het bekomen van een 
beeld is de grootte van de visschpol, 
dit werd hierboven reeds aange
toond. Men moet hierbij doen op
merken dat dit effekt zal verande
ren volgens de richtbaarheid van de 
dieptemeter. Aldus zal een belang
ri jke vlsschool in de enge geluids-
straal van een zeer r ichtbare diejpte-
geven terwijl in een brede gelmds-
straal die minder richtbaar is. de 
meter een pluimvormige optekening 
optekening in de vorm van een ko
meetstaart zal zijn. 

De vijf faktoren die een rol spe
len bij het optekenen van een te
ruggekaatst geluid zijn bijgevolg : 

1. de groolte van de vissen; 
2. de aanwezigheid, de vorm en 

de grootte van de zwemblaas;1 

3. de dichtheid van de visscholen; 
4. de grootte van de vis in ver

houding tot de uitzendingsfre-
f rekwentie; 

5. de grootte van de visschool in 
verhouding tot de hoek ge
vormd door de geluidsbundel. 

verschillende sterkte moeten ge
bruikt worden voor de verschillende 
diepten. 

Het geluid beschrijft min of meer 
een kegelvorm. een voorwerp waar
boven een geluidsdieptemeter lang
zaam zou bewegen, zal eerst op de 
boord van de kegel komen, dan in 
het midden en tenslotte op de te
genovergestelde boord. Op de boor
den is de afstand tot het schip gro
ter dan van uit het midden. Bijge
volg zal de optekening geschieden 
alsof het voorwerp eerst dieper, dan 
dichter en tenslotte weer dieper in 
het water verblijven. Bollen van 
29 centimeter doormeter werden op
getekend als hebbende een hoogte 
van 5 m. Met een echolood is men 
boven haringmodellen gegaan, vol
gens de optekeningen zouden ze een 
lengte moeten gehad hebben van 
meer dan 2 m. 

Proeven werden gedaan om na te 
{(aan op welke afstand de afzon
derlijke vissen zich moeten bevin
den opdat ze zouden opgetekend 
worden als een visschool. Op 15 in. 
diepte en op een afstand van 16 m. 
van elkaar werden modellen afzon
derlijk en zeer duidelijk opgemerkt. 
In zeer klaar water moesten de vis
sen zelfs tot 15 en 20 m. van elkaar 
bevestigd worden opdat ze afzon
derlijke en duidelijke beelden zou
den geven. 

(Vervolgt) 
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Op een Lips-schroef 
behoeft U nooit lang 
te wachten. 

WQ laveren snml en wij repareren snel 

Wij weten wat het kost 
wanneer Uw schip stil ligt 
De organisatie van 
onze fabrieken 
is er helemaal op gericht 
om U snel te helpen. 

Lips laat U nooit In de steek! 

Nieuws uit IJmuiden en Nederland 
schipper van de Ufker kotter 
«Klaasje» UK.96. Op 2 Juni viste 
de «Klaasje» ten noorden van Ter-
sohelling, toen het schip op een 
mijn liep. De kotter werd hevig 
beschadigd, maakte water, maar 
zonk niet. Twee zonen van de 
schiper werden gewond en een 
derde sloeg overboord, maar kon 
gered worden. 

De schipper moest zich vooral 
verantwoorden wegens het beva
ren van verboden vaarwateren, 
waardoor materieel en personeel 
In gevaar werden gebracht. «Waar
om voer U daar, u wist toch dat 
het daar verboden was» vroeg een 
van • de leden der raad, «Die mijn 
moet daar niet altijd hebben ge
legen», zei de schipper, «Ik ben 
wel 40 tot 60 keer over die plek 
geweest en nooit had ik een 
schrammetje». 

«En de andere schepen. Hoe va
ren die thans», wilde de raad we
ten. «Die varen nog dezelfde route 
als ik toen deed», aldus de schip
per. 

De Raad zal over enige weken 
schriftelijk uitspraak doen tegen 
de schipper. De inspecteur heeft 
tenslotte nog de collegialiteit van 
de Urker visser geprezen. ZIJ na
men de «Klaasje» tussen zich op 
sleeptouw en loodsten het schip 
veilig naar Urk. 

OOK DE «CLAESJE» 
WEER IN DE VAART 

Aan de Rotterdamse visserij-
maatschappij «Piscator» N.V., die 
haar schepen van IJimulden uit ter 
visserij laat gaan, is vandaag na 
een proefvaart op een onstuimige 
Noordzee, de verlengde en gemo
derniseerde trawler R0.46 «Claes-
Je» toegevoegd. Het in 1884 ge
bouwde schip werd evenals het 
zusterschip Dirkje R'O.53 begin 
van dit Jaar uit vaart genomen om 
door de Sleephelling MaatschapiJ 
te iSchcvcninigen met ruim vijf 
meter te worden verlengd. Hier
toe werd tussen de machinekamer 
en het visruim een nieuw stuk 
romp geplaatst. De lengte van 
beide schepen, die hierdoor meer 
vis en ook vaten geaouten haring 
aan boord kunnen bergen, werd 
van 36,33 op 41,81 m gebracht. 

Nadat enige maanden geleden 
reeds de «Dirkje» in de vaart 
kwam maakte de «Claesje» van
daag onder bevel van schipper 
W.v.d. Oever de proefvaart van 
Sohevenlngen naar IJmuiden. 

De trawier werd ook van een 
nieuw dekhuis en een nieuwe brug 
voorzien, terwijl de accomodatie 
voor de hemanning aanzienlijk 
werd verbeterd door de bakboord-
zijde geheel dicht te bouwen. De 
trawler, die bierdoor uitsluitend 
over stuurboordskant kan vissen, 
gaat donderdag ter harlngvisêerij. 

UK.96 «KLAASJE» 
LIEP OP EEN MIJN 

De inspecteur generaal voor de 
scheepvaart, de h. J. Metz, heeft 
tijdens de ziting van de Raad 
voor de Soheevaart op vrijdag een 
berisping geadviseerd tegen de 

ItHef uit Yerseke 

DRIE WEGGEVOERD 
Drie door do rederij Groen te 

IJmuiden opgelegde stroomtraw-
lers zijn naar andere havens over
gebracht. De Oelrla HM.21 is over
gebracht naar Spaarndam, de Nor. 
ma Maria UM.6 wordt te Aimster-
clam opgelegd en de VUklnghank 
J JM .183 zal eveneens naar een van 
de havens van Amsterdam worden 
overgebracht. 

Nr 710 Ywselke, 27-9H1968 
TOCH DE MOEITE 7 

In ons ibrtefje van •vorige week 
sitellden we de vmaig of alleen de 
warmte de reden was van. de ge
ringe oeeterafname. Het ztfj ons 
vergund hierop notgimaalg 'tierug te 
komen. Want al iheefit de laatste 
Jaren de mossel en wat daarmee 
samenhangt aan belangstellililng ge
wonnen, ibodh op Yeraeke taUJit de 
oeater steeds de meeste aandacht 
trekken. Zou Ju. deze houding de 
oude spreuk igelddng erlangen als 
men zegt : «De reuk ivan Ihet eer-
in 't vat». Want Yeraeke werd niet 
ste noll, bliij'l'it net langlsit beiwa.ard 
door de mossel maar judat door de 
oester ivan een onbeduidend «vfleik 
aan de zee» een fl'ink weilivarcnd 
dorp, bewoond door ondernemen
de en acltieive mensen. Doch we 
diwalen af en moeten vaststellen 
dat er gisteren fllink oestens weg
gingen ook naar België. Wijl dit 
samenivalt met een flinke vewkoe-
Hng van helt, weer gaat men. weJ-
lidhit niteit «nis al» men aanneemt 
dat alleen de warmte de zo slech
te iwaag veroorzaakte. Wel zal de 
achterstand, ajthans deze maand, 
naar men one verzekerde, niet 

NIEUWE NAMEN 
De vier kotters van (;le Amster

dam NBHUM-imaatschapplJ, die 
enige weken geleden overgingen 
aan de Rederij Klaas Junior te 
IJmuiden, hebben nu ook nieuwe 
namen 'gekregen, nadat de visse-
rljmerken al bekend waren. De 
«Nehim I» Am.16 kreeg de naam 
,«KP.» 1.IM.61, de «Nohlim II» Am. 
17 werd de «Jaap» I|J,M.62, de 
«Nehim III» Am.16 heeft nu de 
nam «Michiei» IJM.63 en de «Ne
him IV» Am.26 voert nu de naam 
«Ronny» IEIM.64. 

meer kunnen worden Ingelopen, 
maar dat Is niet heit ergste. Dat 
zou zijn als zeUte bij de beate 
weersomisitandigheden de ivraag on^ 
beduidend bleef, 't Zal wel nifet zo 
gunat'llg worden, dat er, zoals bij de 
mosels, met een tekort zal worden 
gerekend, maar zonder dat kan 
het pas aangevangen seizoen nog 
wel •redelijlk goed worden. Wel 
eigenaardig overigens dat bij dÈ 
oebtera de voorraad te igroot lijl* 
voor het voorhanden zijnde afzet
gebied, terwijl het biji de moesels 
adthanB dit jaar er naar uiteet dat 
niet aan de grote vraag zal kun
nen wonden voldaan. Veroorzaakt 
een goede aanlkiweek bij de oesters 
het teveel bij de mossels, is bot 
jiulsit andersom. Daar zijn de 
slechte kweek-resultaten de reden 
van het dreigende tekort.. Acht 
men zich, wat de oesters betreft, 
venpliicht de kleinere soorten uit 
de circulatjle te houden bij de mos
sels zal naar we vernemen een 
kleiner soort (de C mossel) moe
ten worden aangewend. Een geluk 
ia dat deze soort van beste tawali-
le'iit ie. Verder werd, naar we ver-
namen, contadt opgenomen met 
Duitse en Deense moeeellhande-
laare. Zou daar een voldoende 
voorraad van goede mossels voor
handen zijn, dan behoeft de handel 
geen nadelige gevolgen van een 
eivemtuieel tekort, aam Nederlandse 
moaseile te vrezen. 

DIEFSTAX. OP S E HAVEN 

•Was het vroeger vaak voorko
mend dat een of ander op de vis
sersschepen werd gestolen, de laat. 
ste jaren hoorde men er niet meer 
van. Deze week evenlwel werd op 
de YE.Sl het kompas meegenomen 
en tot nu toe nog nrieit terugge
bracht. 



BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN CHANTIERS et ARMEMENT 

NEDERLAND 

20/134, Zeegat van Vllsslngon. — 
Oostgat. Bank uitgewerkt. 

Ligging rode llchtboel Nr 2 : onge
veer 61»27'.6N 8<>81'.8B). 

Nabij bovenstaande positie- is de 
bank om de W uitgewerkt. Do 8 m-
lljn moet op de kaart worden getrok
ken als een vloeiende gebogen lijn 
over de punten a. 61<,27,46"N 3"Sri6" 
E. b. B1»27'S6"N 3»21'12".BB, c. BI» 
27'29"N 8081,86"E1. 

(Zie Belg. krt. «VJaamso Bonken»), 
20/185. Weetenohelde. — Zuidergat. 

Wrak opgeruimd. 
Op ongeveer B1°24'.7N 4°()1'.4E Is 

het wrak van het gezonken b Innen-
vaartuig opgeruimd, en de bijkomen
de igroene wrakllchtboel opgenomen, 

B.a.Z. 10/129(T)-19B8 vervalt. 
(Zie Belg. krt. «Schelde»), 
20/186. WoHtorsoholde. — Sohaar van 

de Noord. Betonntng verlegd. Diepte. 
1. Verlegd zijn naar; 

a, B l ^ ' W ' N 4"11,18"B 
zwarte spitse ton Nr 13; 

b. B1«28'22"N 4011'82"E 
zwarte spitse ton Nr B; 

e. B l ^ ' l B " ^ 4 "12'12" B 
zwarte spitse ton Nr 7 met kegel ; 

d. B l ^ S W N 4»10'B8"E 
rode stompe ton Nr 4 ; 

e. B1»23'28"N 4»11,81"E 
rode stompe ton Nr 6 ; 

. B1»28'21"N 4"12'12"B 
WZHS-bolton met ruit S.-S.v.N. 
2. De minste diepte, In dm bij gom. 

LLWS, bedraagt : 
Middenvaarwaters 14, Spltaetonskant 

8, Stompetonskant 12. 
(Zie Belg. krt. «Schelde»). 

wmsLOw 
OLIECONDITIONNEURS en BRANDSTOFFILTERS 

(15TV) 

AUTOMATISCH ROERGANGTOESTEL 

" M ARTINE 9f 

voor schepen van 
kleine ionnemaat 

M a n k t he t mogelijk een Juistere koers te 
s tu ren me t zekere bespar ing van brand
stof en tijd. De roerganger k a n gerust 
het s tuu r overlaten aan de IJzeren man. 

even goede werking ge
durende de treiling als 
tijdens de normale vaart 

S,A.I.T. 
ZEEBRUCCE : 4, Wandelaarstraat 
OOSTENDE • 21 H Raol.kaai 

S£OH£RS 
Slipwaykaai, 4, - Oostende 

H.R. 4006-4916 Tel. 713.30 

ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN 

UIESE LMO T O R E JV 

ZANDSTRALEN METALLISEREN 

ELECTRISCH LASSEN AUTOCEEN 

Mieumftaiua - Clmftauia - ïDafiiaetken 

ALGEMEEN VERDELER VAN DE 

w m s L o w 
OLIECONDITIONNEURS en BRANDSTOFFILTERS 

(15TV) 

AUTOMATISCH ROERGANGTOESTEL 
99 M ARTINE 9f 

voor schepen van 
kleine ionnemaat 

M a n k t he t mogelijk een Juistere koers te 
s tu ren me t zekere bespar ing van brand
stof en tijd. De roerganger k a n gerust 
het s tuu r overlaten aan de IJzeren man. 

even goede werking ge
durende de treiling als 
tijdens de normale vaart 

S,A.I.T. 
ZEEBRUGGE : 4, Wandelaarstraat 
OOSTENDE: 21 , H. Baelskaai 
NIEUWPOORT : 18, Hoogstraat 

FRANKRIJK 

20/180. Haven van (Iravolüiox. — W-
lljk hAvenllcht. 

Positie : B1°00,58"N 2"0B,37"E. 
Het bovengedeelte van de metalen 

pyloon Is donker groen en de llchtop-
stand geheel wit geschilderd. 

(Zie Belg. krt. «Vlaamse Banken» en 
Llchtenlljst 1967 - Nr 8). 

BELGIË 

20/13KX). LombardsIJde. — Zee-
waartae schietoefeningen. 

Zie B.a.Z. 1/14-1958. 
Gedurende de weken van 29 septem

ber tot en met 4 oktober 1968 zullen 
schietoefeningen uitgevoerd worden 
als volgt: 

Grote sector; van 29 september tot 
en mat 4 oktober 19B8. 

Midden sector: van 6 tot en met 11 
oktober 1968. 

Deze oefeningen worden gehouden 
op de werkdagen van 0700 tot 1080 O 
MT (0800 tot 1180, plaaitselljke tijd) 
en van 1230 GMT (1830, plaatselijke 
tijd) tot zonsondergang. Zij worden 's 
zaterdags geschorst om 1180, plaatse
lijke tijd. 

De schikkingen van B.a.Z. 1/13-19S8 
zijn van kracht. 

20/182. Noordzee. — Llchtiohlp 
«Wandelaar». 

Positie; 61°22'34"N 2»47,t8"B. 
Op of rond 14 oktober 1968 zal .zon

der nader bericht, het llchtschip 
«Wandelaar» uitgelegd worden op het 
SW-einde van de «Akkaert» bank in 
bovenvermelde positie. Tezelfdertijd 
zal de «Akkaert» llchtboel definitief 
worden opgenomen : 

Kenmerken van het Uolitschlp : 
Kleur van het licht: Bood, 
Karakter en periode van het licht ; 

Schltterllcht. Elke 80 sec een groep 
van 4 schitteringen, aldus : schltt. 1 
sec; schltt. 1 sec; duister 4 sec; schltt.. 
1 sec; duister"4 sec; schltt. 1 sec ; 
duister 14 sec. 

Hoogte van het licht ; 14 m. Zicht
baarheid: 9 mijl. 

Wit ankerllcht aan stag. 
BESCHRIJVING : Schip met 2 «ven 

hoge masten; rode romp hebbende 
langs weerszijden de naam «Wande
laar» in grote witte letters. 

Dagmerk : In de fokkemast ter 2/8 
hoogte een rode afgeknotte kegel. 

Wanneer de lichtinstallatie defekt is 
wordt het normale licht vervangen door 
een rood vast licht en om de 10 minu
ten een stakdllcht getoond. Het an
kerllcht aan het voorslag , wordt be
houden. 

MISTSEINBN : Nautofoon : elke 40 
sec een groep van 2 stoten, aldus ; 
stoot 2 sec; stilte 2 sec; stoot 6 sec; 
stilte 80 sec. 

Wanneer de nautofoon bulten dienst 
Is, wordt de scheepsklok geluld vol
gens bovenstaand schema, 

RADIOBAKEN : 
Frequentie ; 806,7 Kp/s, toonhoogte: 

600, bereik ; 10 Zm, 
Sointljd 6. 8. 
Kenmerk ; 

2 x OTV 
stilte 
pells troep 
stilte 
pellstreep 
stlUe 
herhaling van t 
2 x OTV 
stilte 
pellstreep 
stilte 
pellstreep 
stilte 

Periode : 

e .gro 

(6 

12,8 
1,2 

12,4 
1,0 

12,4 
0,2 

;p 40,0 
12,8 
1.2 

12,4 
1,0 
7,6 

246,0 

860,0 
min.) 

UITZENDING : a) bij goed zicht ; 
volledig kenmerk 2 maal go geven op 
het juiste uur -I- 4 min. en op het 
Juiste uur + 84 min. 

b) bij slecht slcht : ononderbroken, 
op het juiste uur -1- 4 min., -I- 10 min., 
-1- 16 min., enz. 

Wanneer het llchtschip niet op sta
tion of op drift .la, wordt het nor
male licht gedoofd en geen kenmer
kende lichtselnen gegeven ; 2 rode 
lichten worden getoond,'een vóór en 
een achter; met tussenpozen van hoog
stens 16 minuten worden gelijktijdig 2 
pyrotechnische lichten ontstoken, het 
ene rood, het andere wit, of. Indien 
het gebruik dezer seinen niet mogelijk 
Is, worden In hun plaats een rood en 
een wit licht gelijktijdig vertoond. 

Overdag worden 2 zwarte ballon ge
hesen, een vóór en een achter boven
dien ,,hot internationale vlaggesein P. 
O. 

RADIOTBL.BFONIB : Het llchtschip 
Is voorzien van de radiotelefonie. 

(Zie Belg. krt. «Vlaamse Banken» en 
Llchtenlljst 1967 — Nr 83a). 

20/133. Belgisch kuit. — Haven Zee-
brugge. Badlobaken. 

Positie : 61»20'N 80ll'.7B. 
Het radiobaken «Wandelaar» wordt 

afgeschaft en op het llchtschip «Wan
delaar». geplaatst. Het Is tijdelijk ver
vangen door een proefrad lobaken 
waarvan de karakteristieken later zul
len bekend gemaakt worden. 

(Zie Llchtenlljst 1967 — Nr 76a). 

B.a.Z, (F) ou (T) Hteed* van kracht 

1952-86/107 — Belgische kust. — Ha
ven Nleuwpoorl, Betonning. 

1962-41/127 — Belgische kust, — Ha
ven Nieuwpoort. Llchtelljn van vlot 
kom ontstoken, 

1968-4/19 — Belgische kust. — Klei
ne Rede Oostende. Opruiming van 
wrak. 

1956-14/69 Haven Duinkerken. -
Baggerwerkzaamhoden. 

1955-14/70 — Haren Duinkerken, -
Baggerwerkzaamheden, 

1965-22/102 — Haven Duinkerken. -
Wrak. 

1966-6/81. Westerschelde. ' — 
Nauw van Bat. Wrakllchtboel. 

1956-7/84 — Wielingen. — Llchtboel 
«Zand» tijdelijk opgenomen. 

1666-10/62 — Wielingen, - - Wrak. 
Oprulmlngswcrkzaamheden. 

1966-10/69. Westerschelde. 
Nauw van Bat. Wrakton tijdelijk op
genomen. 

1966-11/62. — Grote Bede Oostende. 
— Wrak. Oprulmlngswerkzaamhedon. 

19S6-26/12S. — Westerschelde, — Ko-

nljnenschor. Lichtbaken, Tijdelijke 
llchtboel. 

1957-1/10. ~ Lombardsljdo. — Zee-
wuarlso schietoefeningen. 

1957-1/11, ~ Lombardstjdf. — Zt'fl-
waartse schietoefeningen. Kleine sec
tor. 

1957-1/12. — Noordzee, — 8 sector. 
Schietoefeningen op vlottend doel en 
luchtdoel. 

1957-11/62. — Wielingen. — Wrak
ken. — Oprulmlngswerkzaamheden. 

1957-12/69. — Oostende. - NW Na
dering. Wrak. Dulkeraworkzaamheden. 

1967-14/81. — Oostende .— NW Na
dering. Wrak. Dulkerswerkzaamheden. 

1967-19/108. - - Noordzee, — Vloot-
oefeningen, 

1967-19/109, — Noordzee. — Ocfen-
mljnen velden. 

1967-19/llff. — Grote rede Oostende. 
— Wrak. Dulkerswerkzaamheden. 

1957-21/118. Belgische kust. 

Workboelen tijdelijk gelegd. 
1967-24/131. — Rede Vllsslngon. — 

Sardljngoul. Wrak. Wrakllchtboel. 
1968-2/23. — Westerschelde. — Bve-

rlngen, Oefenigebied. Waarschuwing. 
1958-11/71. — Westerschelde. — Ap-

polzak. Tonnen tijdelijk verlegd, 
1958-14/87, ~ Schelde. — Plaat en 

Schaar van Doel. Tijdelijke meetto
rens. 

1958-15/97. — Westerschelde. — Mld-
delgat. Oprulmlngswerkzaamheden. 

1968-17/108. Westerschelde. 
Mlddelgat. Llchtboel tijdelijk verlegd. 

DBINOENDE BEBIOHTBN (D.B.Z.) 
van kracht op 24-9-68 

167. Westhlnder - Vllsslngon route. 
Positie 61"21,30"N 2o42'80"B. «Kwln-
i.o bank» boelllcht uitgedoofd. 

Het Hoofd van de Hydrografische 
Dienst, 

R. HBIDERSCHEIDT. 



REDERS EN VISHANDELAARS, 

HET BESTE 

USI 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
Industriel 

Telefoon : 71.791 

«HET VISSERIJBLAD» Is uw vakblad. 

Neem een abonnement ! ! 

SCHEEPSWERF 

Wwe H. Deweert-Crekillie & Zonen 

NIEUWE WEBFKAAI O O S T E N D E 

Scheepsbouw en herstellingen — Specialiteit van reddingboten 

Artikelen voor visserBvaartuigen 

GROTE ZAGËBIJ 

van bomen en andere houtsoorten 

MAGAZUN VAN RIGA-SPARREN 

Telefoon 718.50 — Privé 781.01 Huls gesticht in 1892 

D I B S C L M O T O R E N 
VAN 4 TOT 2.000 PJK. 

VALCKE Frères N.V. 
OOSTENDE f 

BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN 
3»V 

Alvorens een VERZEKERING of HERVERZEKERING 
af te sluiten, wendt U in volle vertrouwen tot de firma 

Leon y AH £ £ S S £ L 

Makelaar in alle verzekeringen en- herverzekeringen 

A N T W E R P E N : 
Oudaan, 26 

Tel. 32.38.55 (7 lijnen) 
Telegram : 

Leoneessel Antwerpen 
Telex : 

Leoneessel Antwerpen 277 

B R U S S E L : 
Koninklijkestraat, 23 
Tel. 17.95.05 - 17.38.77 

Telegram : 
Leoneessel Brussel 

L U I K : 
Tel. 28.S8.93 

Telegram : Leoneessel Luik 

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