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VISSemiBLAD 

4 

t «Vissersboten» Oostende, aquarel van J. Korthals 

? 



KLEINE AANKONDIGINGEN 
Te Koop 

HOUTEN VISSERSVAABTUIG 
gebouwd In 1980-40 door de werf 
Malllard te La Rocheile. 18 m lang, 
5,25 m breed, 3.65 m'dlep, Br. Ton 
38. Motor Sulzer S cyl. van 120 pk, 
600 toeren, reducteur MosHlan. Nr 
C.J.B. 
HOUTEN YISSERSVAAHTUIO 
gebouwd in 1944 In Engeland, leng
te 75 voet, breedte 19 voet, diepte 
9 voet. Br. Ton 75. Motor litster. 
Blackstone 4 cyl, van 160 pk. In
lichtingen bureel blad nr C.J.B. 

TE KOOP : MOTOR DEUTZ. 
VM24fl. 8 cilinder 180 pk 800 t/m, 
met keorkoppellng Breve, Oom-
pleet met reaerveoelen, 

Kopen en verkopen 
EEN WEBF WIL. BOUWEN : 
Een vletters vaartuig leverbaar In 

7 maanden, met "kontraïtit, hebben
de een lengte over alles van 26 m, 
een breedte van 0,20 m en een hol

te van 8,25 m met een 800 pk Bol-
nes of Brons en een hulpmotor lils. 
tor of Samofa van 20 pk. Centrale 
verwarming. Accomodatle voor 6 

man In logies achter, een reserve
kool op de brug en In de kaarten-
kamer. Radiohut. Houten dek. Sta
len masten: Trawlwtnch aangedre
ven door de hoofdmotor, fabrikaat 
van der Qlosson, voor de prijs van 
260.000 gulden of 8.800.000 F. 

OVER TE NEMEN 
Een nieuw bouwkontrakt voor 

Ijzeren vaartuig, met als afmetin
gen 24,71 m over alles, 6 m breed 
on 2.86 m diep ; hoofdmotor Brons 
300 pk, leverbaar In 8 maanden. 
Prijs 260,000 gulden of 8.800.000 F, 
Kredieten 50 tn. 

Voor alle verdere Inlichtingen ; 
schrijven bureel blad nr 2008V. 

NIEUWE INDUSTRIE MOTOR 

van 300 pk, 460 t/m, direct lever
baar. Ingevolge overlijden van de 
koper. Staat nog verpakt. Erfgena
men vracen 65,000 gulden of 730.000 
frank, dit zonder keerkoppellng. De 

Scheeps- Dieselmotoren 
van 200 tot 15.000 pk 

'mm 
42 DOK — G É N Ï 

O R. BAUWENS & C 
14, HENRI BAELSKAAI 
O O S T E N D E 

Algemene vertegenwoordlfers van de 
SEM-CARELS DIESELMOTOREN 

motor kan nagezlen worden op 
draaibank in fabriek. Betaling 
oomptant bij levering. Voorwaar
den en Inliontingen bureel blad, 
letter Rou. 

OVER TE NEMEN 
OUD-OEKENDE 

POISSONNERIE 
DU CENTRE 
(iiimUdhi, In 1916 

(EMg. M. J. Brtaaer) 
Volledig Ingorlclit. 

" Twee vltrienen en garage, 
Qelegen gemeente I<a JLouvièroi 

Vrij per 1 november 10S8> 
Z. w. 1.3-14, Place Communale, 

LA LOUVIERE 
20a3V 

WERF I.S. FICEEN.V. 

VLAARDINCEN 

ftVl 

Nieuwbouw en reparatie 

van vissersvaartuigen 

(UW) 

n.v. AGENTUUR en 
HANDEL 

Maatschappij 
IJMUIDEN 

Telefoon 4627 
Voer «Ue Tlaaerljbwiodigdlwden 

81 

It Gevraagd : Gehuwd paar con
dor kinderen, Vrouiw goedo kokln, 
man alle werk. ReferentileiB vereist. 
Adres bureel blad. TTOONV-aoSW 

NAAML/OZE VENNOOTSOHAl3 

P E S C A T O R 
Maatschappelijke Zetel : 
14 Rederijkaal, Oostende 

Handelsraglster Oostende nr 175 

X)i Heron enndeelhouders wor
den verzocht, deel te nemen aan de 
algemene vergadering, op zaterdag 
26 oktober 1958 te 1>1 uur, tor maat
schappelijke zetel. 

DAGORDE : 
1. Verslag van Bebeerders en Com

missarissen ; 
2. Goedkeuring van balans en 

winst- en verliesrekening per 
30 juni 1958 ; 

8, Ontlasting aan Beheerders en 
'Commissarissen. 
De aandelen moeten neergelegd 

worden ter imaalschappeijke zetel 
of bij de Bank van Brussel, bijhuls 
Oostende, vijf volle dagen vóór do 
vergadering. 

De Raad van Beheer 
(2ai6V) 

CHANTIERS et ARMEMENT 

SEOHERS 
Slipwaykaai, 4, - Oostende 

H.R. 4006-4916 Tel. 713.30 

ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN 

DIESELMOTOREN 

ZANDSTRALEN 

ELECTRISCH LASSEN 

Mieuuifaiiuu - Clm&aum 

METALLISEREN 

AUTOGEEN 

ALGEMEEN VERDELER VAN DE 

W I N S L O W 
OLIECONDITIONNEURS en BRANDSTOFFILTERS 

(187V) 
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Het 

VISSERUSLAD 
KICDAC, ..C K N ItlOIIKKIl : 

8t JoiiaitrAat, 18, Ooatende 
Tel. 72S.28 — P.O.R. 41.88.87 

•aiiÉiii1» m * 

Vanuit. Dralc-Ultcnrifster 
Stanonne H O M . I N N K , 

Vlndlotlvelaan, 22, Ooatmule 

A H O N N K M K N T : l J A A K 
KI N N1CNI I A N !> 200 F . 
Zo» mnandnn : 1H F. 
Drie n r n i l w i : M F. 

MUITKNI.ANi) , 1 Jaar : 800 F, 
Nederland, 1 Jr : IS Old of 200 Fr. 
BelylMh Kongo, 1 Jaar : 200 Fr. 

iun 

v i s s e p ii W A C h t 
Standpunten 

QiP il mul il882 sloten Frankrijk, Duitsland, Groot-BrlttanniS, Dene-
markan an ona land ts Dan Haag een overeenleomst teneinde het 

toexlcht op do üeev'ssi. :,i In da Noordzee en aanpalende wateren te 
verzekeren. 

Dit toezicht ihud vooral oen politioneel karakter : vleierij In de eigen 
territoriale wateren buwakon, toezicht op de gelbleden waar vissers 
van de verschillende nationaliteiten hun bedrijf ultoefetien om geschil
len 'bij to loggen waar deze oprezen, toezicht op smokkelpraktljken, op 
alkiiholmUiüvuilt aan boord van de vissersvaartuigen, enz Dus zuivere 
kontrole op /aken die verboden zijn voor de Visserij of aantaldlng kun
nen geven tot rnoellljkhoden. Later kwam hier nog bij, Ingevolge de 
Overjevlsslngskonventte van Londen, het toezicht op de nebmaaswljdte 
on de mlnlmu.'imatnn van gevangen vis. De vlsser'lj'wachtBohepeh had
den aldus oen taak te vervullen die ongever gelijk stand met die van de 
gendarmerie. 

Hot was toen logisch dat deze wacht uitgeoefend werd door vaartuigen 
van do oorlog&marlne. België was het enige land dat niet over een 
oorlogsvloot bosohlikte en in het verdrag was voortien dat voor ons 
land do vlsaerijwacht mocht verzekerd worden door burgerlijke vaar-
I n l ) i ' i i , 

0 • • 

iNTUSSEIN Dijn hoal leaf, toasi'aiidon xwranderd. Zijn on»o vissavp 
bnver geworden f Void tvAsenkomNtmi om inbreuken op de inter

na, lonale Meevaartreglementen ironirn niet vaatgesteld, behalve dan 
hier on daar oons oen tpensenjachtt in do territoriale wateren, 

IntuHHen ging men ewneens over v(tn teil naar motor, de reinen werden 
langer on verder afgelegen viegronden werden opgemorlii. itadio en 
andero toohnisohe middelen kwamen in gebruik op de utessrsi'aortMi-
goH nn meer en moor werd beroep gedaan op do rtsserijwachtsohepen 
om genoovkundige eti teohnieohe hulp t» i'nrlvnon aan de visaeravaar-
tuigen op eev. 

Na het einde van de twee 
vorandaringen gekomen in 

wereldoorlog 
viaeerijwaoht 

waren in rtwwo :•/ wat. 

BelgiS had een oorlogsvloot gekregen on Duitaland was Mjn oorloge-
vloot kwijt. Bij DUN wiyrd het burgerlijk vaartuig vervangen door een 
algerienne van de Zeemacht en in Duitaland bouwde non viaaerij-
wunhtaehepen die bovendien ingerioht worden om heel wat andere 
taken te vervullen dan een politietoe»icht. 

Ook in anderv landen kwam mon atilaan 
bij ona. Portugal was het eerste land dat, 
tni> kirinn een hospitadlsrhip te bowrrn or. 
land hulp on bescherming te bieden. 

tot ancCare gewoonten, ook 
• vóór de oorlog rendu — er 
i. ds vissers op New-Found-

Frankrijk en Engeland hadden een apooiale vloot viaaerijwaohtscho-
prn — ook Denemarken vaartuigen run de oorlogavloot, die echter 
hoofdzakelijk de viaaerijwacht uitoefenden. Teneinde de hulp en sa
menwerking met de vissers nog doelmatiger te maken, werden op de 

.Engelse vissrrijwarhlschepim, uelfs burgers, oude vissere, geplaatst 
die de verbinding moestin vurisoknren. 

Nederland bouwde het hoapitaalkerkaohip *Do Hoopt dat hoofdtake-
lijk geneeakundige en techniaohe hulp veraterkt en »elfa de viaaerij-
Waeht volledig overneemt, behalve dan voor de territoriaie wataren. 
Beneeons kerksohip is «Do Hoop» ook nog oen weerkundig station ên 

bevHjst d'i'r.,': onreohtstreoki 
Ue/n, en vissers. 

ig een bijnondero hulp aan de ueevaren-

• • • 
IN Duitstand maakte men onlangs de balans — tor gelegenheid^van 

het tienjarig 'bestaan — van de VISSERIJHUILPDrENST, zoals 'deze 
daar thans genoemd wordt ter vervanging van de naam : VISSERIJ-
WACHT. 

Daar beschikt 'men thans over een reeks vlsserljhulpvaartulgen welke 
els voornaaimste opgave hebben : medische en geneeakundige hulp 
voor vissers op zee. üp olk schip Is oen dokter on een klein hospitaal. 
Technische hulp wordt gegeven : reparatie van motoren en mavigatle-
toeatellen, zelfs dulkwerk en opsleplngen kunnen verricht worden. 
Weerkundige dienst. Vakkundige raadgeving en berlohtenoveribrenglng 
voor de vlsserljvloot, hierin In ibegrepen opzodklngswerk voor de 
visserij. Bewaking van de naleving van het verdrag van 1.1862 en toe
zicht op de Duitse telofoonkabels 'bulten de terrïtorliale wateren. 

Q ' ' dit punt zijn wij niet veel verder gevorderd dan vroeger. Ons 
vlsserijuiachtsohip heeft 'wel een dokter aan boord en kan ook 

teohniache hulp wWonon on. er werd renin veel tuaaengekomen door 
nnee Zeemacht. 

Er mijn echter twee moeilijkheden. De eersle is dat de viaaerijwacht 
voor de Zeemacht ean soort korvee ia. Andere vaartvigmn van de Zee
macht blijven praktisch het jaar door binnen, do viaaerijwacht moot 
bijna guns hot jaar door de »eg op. Hierdoor wordt een beurtregeling 
in voege gebracht die ieder jaar een nieuw oorlogavaartuig voontiet. 
Dat brengt met xleh meio dat praktisch om het jaar de bemanning en 
vooral de stuf van hot visseHjwachtsohip iwandert en dat de band 
die nou moston bestaan lussen viaserijwaohtschip en vissers niet 
bijmonder heoht is. 

Om deJO reilene i atellcn wij de vrdag of het niet wenaelijk »ou aijn 
dat een ander vaartuig ingeateld wordt, dat bestendig de visstirljwaoht 
versokert on liovöndlon nog andere taken te vervullen krijgt : op»oe-
kingen, opleiding voor jonge vissers, weerkundige dienst, en*.. 

We beschikken over een staatsachip ; de *IJZER», dal dl niet veel nut 
bijbrengt on mits gnringe kosten als yiaaerijwaohtaohip, of liever als 
visaerljhulpvaartuig, «OM kunnen ingericht toordon. 

Ttoeo ,/(.•(()• geledon werd oveneons osn pleidooi gehouden voor een 
internationale samenwerking tusaen viaaerijhulpaohepen op mee. De 
finlpschepen kunnon niet. op alle iiliuilxm. tegelijk Mijn en het gebeurt 
af en toe wel eens dal iwee vaartuigen van versohiUende notionoMtoif 
op detelfdv plaats zijn, toruHjl op een andere plaats waar hulp kan 
nodig »ijn — geen r'iserijhulpschip te vinden is. 

Zeker ml steeds gelijk welk hulpvaartuig van eender welke natie de 
vissers van ieder land ter hnip komen. Maar nu de grenmen aan land 
«o snel vervagen on ook op «ee moor toenadering plaats vindt ware 
het meur dan ooit. wenaelijk dat de taken van de wachtsohepen 'tussen 
do verschillende landen verdeeld worden en elk eijn ateentje bijbrengt 
in het grote 'mbmiok dat de visserij voor die Noord»eelanden betekent. 

Nu de eerste etappen reeds genet mijn, vragen we wanne 
stap zul gedaan worden f 

er do vozende 

J. H. K. 
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Brief van 
Stierman Lèèze 

Beste Menschen,, 

Van een tijdelijke verbeetering in 
mijn ziekelijke toestand maak ik ge
bruik om U te laatén weeten dat het 
met mij nog altijd een beetje slutse 
gaat, maar ik kan (och al opzitten 
en de gazet leezen. 

Ge leest daar raare dingen in die 
gazetten t'eegenwoordieg. en als ge 
met \e rs tand leest, kunt ge er veel 
uit leeren ook. Ge hebt daar bi j 
voorbeeld die hiestoorie gehad van 
dat schip waarvan dat de zoetwaa-
tertanks leeggelopen waaren. De be
manning zou van de groote dorst, 
al is het maar door tekort aan water 
een verschrikkelijke dood gestorven 
zijn, ware hel niet geweest dat het 
een schip geweest is dat een geheele 
laadinge bier aan boord had. 

De mannen hebben goed hun plan 
getrokken, gelijk of dat het zeelie
den past. Ze hebben zich kloekmoe
dig opgeofferd en niet anders meer 
dan bier gedronken. De pa
tatten gekookt in bier. soep van 
bier, sause met bier, allesteh was 
bier aan boord, zelfs de drank, 
'k Weeten niet of dan ze kaffie of 
tee gemaakt hebben mei dat bier. 
maar voor mijn waare dat geen 
groot kwaad geweest : 'k hadden 
geen kaffie of'tee gedroenken, maar 
puuren iksport uit het vat. 

't Schijnt —• en dat is niet moeje-
lijk voor te gelooven — dat dat aan 
boord van dat schip stief geestieg 
en plezant moet geweest nebben, 
zelfs dan ze zoendcr waaier zaaten 
en flat de bemanniengc hulder niet 
haaste om eentwaar binnen te loo-
pen. Waarmee dat het nog een keer 
bewezen is dat de mensch het ook 
kan uithouden zoender waaier, ge-
lik of dat die fransche dokteurs ook 
willen probceren hebt. 

Ge hebt julder misschien ook wel 
geleezen van dien oenderzeejer die 
twee maanden oender waater gezee-
ten hebt Dat is in feite nog zoo 
straf niet zeije. ik ,kannen gemak
kelijk ook een dag of twee oender 
waater bluuven os ik in de drank 
zitten en 'k hebben daarvooren geen 
oenderzeejer noodie^. 

Daarbie wat dan de ammeerie-
kaanders daar gedaan hebben, de 
duutschers kannen dadde al veele 
langer dan dadde, 'k Hebben 't zel
ve teegengekommen een jaar of zes-
se geleen. Me zaaten in 't kanaal te 
visschen en 'almeteenkeer 't komt 
daar een oenderzeejer booven, rechte 
naar ons. de torre gaat oopen. en 'l 
steekt daar een duutschman zijn 
kop naar hooven en je roept da ra me 
gepakt zijn. 'k Zeggen : vriend, je 
zijl gij zeekerslen gemist, me zit
ten hier niet in de duutsche terrie-
toriejaale waaiers, kijkt maar een 
keer goed op je kaarle. 

Maar je verslond het anders, je 
zijl gijnder kriegsgevangen, zeilen, 
'k Zeggen : allez. me gaan niet 
lachen zeekerslen. den oorloogc is 
al zesse of zeeven jaar gedaan. 

Ach, zeg ten in 't duutsch, en wien 
hebier em verloorcn. 'k Zeggen : 
moei te dadde vraagen : gijnder. 
Als 't alzoo is. zegten. moet je mijn 
verikskuseeren, vriend, en je steekt 
zijn kop in die torre en je roept 

. naar benecn : Elmoel zegten. steekt 
maar 't portret van de keizer in de 
stoove me hebben den oorloogc ver-
looreu. 

't Is maar om te zeggen dat die 
ameeriekaanders geen zukkc assen 

zijn gelik of dat ier in de gazetten 
staat. Ze maggen dan nog een bom-
mc smijten naar de maane. ze zit
ten der neffensl, 'k pretendeeren 
ik nu ook niet dat 't van mijn met 
mijn den eerste keer rooze zou zijn, 
maar 'k zouden der zooveele niet 
van klappen. Nu. als ze verre ge
noeg schieten gaatleu toch entwaar 
teregte kommen en de mannetjes 
van mars maggen gerust ook een 
keer verschieten van o'nzen amirie-
riekaanschen vliegende schotel, al 
was het maar van hem te zien pas
seren. 

Met dal ik niet aal te goed zijn 
vonr in zee te gaan, zei Euphrasie 
dat ze der een keer ging van profie-
teeren om naar Brussel te gaan naar 
beur zuster en nog eeu keer naar 
de iksposiesche. Maar 'k moesten 
ik tclcfoneeren om te zeggen dal ze 
gie.iTg kommen. 

Me schoonzuster hebt wel geen 
telefongi maar de raenschen van 
neffensl heur deure hebben een te» 
lefong. en 'k moeten maar . naar 
daar gaan bellen alsler eentwadde 
is, ze gaan het scl'fenstcn gaan zeg
gen, zulke vriendelijke menschen 
zijn dadde. Mei dal me wijnder ook 
geen lelefong hebben, giengen'k 
gaan telefoneeren in de dubbelen 
pils op "t hoekje. 

Zoo met dal je dierekt naar Brus
sel kan telefoneeren. 'k draajen de 
nuumcroo en 't begint te bellen, 't 
Kan maar zo rap gaan. Maar wat 
datter langer duurde, was voor aan 
de lelefong te kommen, die men
schen zaaten zeekerslen in hunder 
bedde. 

Almeteenkeer, ze pakken op : 'k 
zeggen 't is ikke hier. wien isler 
daar. Ikke ook, zegt den anderen, 
'k Zeggen, 't is goed wien is't? 't Is 
't zeuntj t ' hier. zei die stemme, 
'k Zeggen, kan je gij je papa of je 
mama niet roepen? Neen'k zegten. 
ze zijn naar de iksposieche gaan 
kieken, 'k Zeggen : en kan je gij 
de kommissche niet doen, 't is voor 
te gaan zeggen aan madam die nee-
venst de deure weunt op 't vierde 
dat heur zusier morgen gaal kom
men uit Oostende, 't Gaat niet gaan 
zegten, 'U maggen niet buiten al-
Icene. 

En ikke : en ister niemand ander-
ten tuis? Ja ' t . zegten ,mijn oudste 
zuster is hier nog. 'k Zeggen : roept 
ze een keer aan de lelefong. Ze 
slaapt, zegten, 'k zeggen : maakt 
ze wakker dat ze moet aan de lele
fong komen. Dien kleinen weg. \ 
peinzen der nog óp dat je algeliek 
ra pp e kienders hebt die azoo de 
lelefong oppakken en telefoneeren 
oster niemand luis is. Achter een 
menuute of zesse wasten daar wee
re. Z'is wakker, zegten, maar 'k kan
nen heur niet meekrijgen, z'is veel 
te zwaar, 'k Zeggen : kan ze niet 
zelve naar de lelefong kommen. 
Neen't zei den anderen, ze kan nog 
niet loopen en 'k zijn niet sterk 
genoeg voor ze uut de wiege te 
haaien. 

Dien lelefong hebt mijn vijflieg 
frang gekost en 'k zeggen leegen 
Euphrasie, je kant nu je plan trek
ken, zeije, hadden me een telegram 
gezonden 'k hadden aal die kosten 
en die mieseerieje niet gekend. 

Ze is dan maar alzoo vertrokken: 
een dag vroeger dan dat ze gepeinsd 
had om heur zuster van te vooren 
zelve te kunnen verwittigen en 

(Vervolg onderaan volgende kolom) 

Oostendse Vismijnecho's 
ie De Z.4fl2 v a n G. Savels wist op 
d e maandagmar to t opnieu-w een 
filin.k verzorgde vangst te lossen, 
d i t n a een korte reis. Voor deze vis 
"werd dan ook een f l lake pri js be
taa ld zodat een mooie besomoninig 
(92.850 F ) werd 'bereikt. Van de 
Wes t w a s liet de N.762 van reder 
scihipper M. Vercoutiter die op-
ndetuw m e t de oppergaai ging lo
pen. Dit schip is momentee l de 
beste .van de West en brengt re-
gelmatiig n a kor te reizen mooie 
vangs ten aan. Ook au werd .weer 
102,160 F besomd, dit d a n k zij een 
mooie vangs t roggen die goede 
prijzen kregen. 
* Voor he t eers t in di t har ingsei
zoen (?) een .besomming van meer 
dan 380.000 F. He t was de 0.124 
van reder i j Boels dié m e t een om-
vangrijike vangs t h a r i n g en ma
kreel de 356.727 F .wist t e bereiken. 
Voor ha r ing werd een lonende pri js 
betaald die to t 480 F de ben be
droeg. W a a r de vangs t ha r ing al
leen reeds ongeveer 700 bennen 
bedroeg, moest van makree l en vis 
niet zoveel mee r gemaak t worden 
om a a n da t mooi resu l taa t te ko
men. 
ic Gunst iger cijfers voor onae gar
naalvissers in september 1968 dan 
in 1967. In iedeire ha/ven was de 
aanvoer gro te r en enkel te Oost
ende .werd een kleinere opbrengst 
genoteerd. In Zeetorugge .was de 
aanvoer vermeerder ing he t grootst , 
in Oostende he t kleinst . De hoogste 
gemiddelde pri js we rd te Nieuw
poor t .bekomen (22,16 F ) , de laag
ste te Zeebrugge. AMeen te Oosten
de daalde be t aan ta l vangsten. In 
totaal s teeg d e aanvoer van 81 naa r 
143 Ton en de opbrengst van 
1.960.210 F naar 2.689.384 F . De ge. 
middelde prijs daa lde van 24,43 F 
naa r 18,67 F . E r w e r d een verho
ging ivan. de gemiddelde vangs t ge
noteerd die 32 kilo gemiddeld be
droeg zodanig d a t nu 96 kilo aan-
gavoerd werd per schip. De op
brengs t per sdhip s teeg to t 1.801 F 
wat 220 F meer i s d a n in septem
ber 1967. 
ie Wa t de eerste negen imaanden 
betref t d a a r bttjiven w e nog een 
flink stuik beneden he t peil van 
1957 en di t op alle gebied. De tota
le aanvoer is nog 377 Ton lager e n 
de opbrengs t bed raag t niet eens de 
helft van vorig Jaar (il5.097.307 F ) , 
aangezien ook de gemiddelde pri js 
met ca 3,80 F per tólo daalde. De 
gemiddelde vangs t was silechts 46 
M o en d e opbrengst 1786 F , he t 
geen 656 F minde r is dan vorig 
jaar . De eerste 8/4 v a n he t verlo
pen j aa r waren dus voor onze 
garnaalvsiserö verre v a n gunst ig . 
ic Opnieuw grote aanvoer op de 
dinadagmartat en d i t v a n de ver
schillende visgronden. De prijzen 
van de mees te soor ten ,z i jn d a n 
ook lager dan op de maandag-
mark t . Roggen vooral kenden een 
prijsinzintoing en Jde opbrengsten 
van de West waren d a n ook bene
den alles vooral daa r de meeste 
zeer klein .waren. De beste resu l ta 
ten waren 'toch nog voor de Ka-
naalschepen die groter vangsten 
b innenbrachten en aldus niet tegen-

verderc kosten van telegram te 
spaaren. 

En binstdweijle zrlteu'k hier op 
mijn eentje en 'k hoopen van 't 
naaste wecke weere té kunnen in 
zee gaan. 

Tol 'l naaste ' reize. 
Stierman Lèèze. 

s taande de mindere prijs, toch nog 
lonende resu l ta ten bereikten. Van 

jXjsland werd noofdizakel'vk kabel
jauw en gul aangevoerd. De pri j
zen hiervoor wa ren dan ook nog 
lager dan gis teren. Aldus liepen 
de besommingen niet hoog op ; 
vooral deze van de 0.293 was laag, 
wat vooral te wijten is a a n de zeer 
kleine vangs t die werd gelost. Een 
gro te en een kleine Noordzee
vangst met s t e rk schommedende 
prijzen voor wi t te kabel jauw, die 
als hoogste noter ing 1.100 F de 
ben bereikt . Voor d e 0.94 die vo
rige reis 333.000 F besomde werd 
het een veel bescheidener bedrag 
dat tocih nog 9.600 F .beliep. 
tt riet sprotseizoen- is dit j a a r ' op 
veelbelovende wijze ingezet. De 
vangscen zijn d e moeite waa rd en 
de pri js blijft op een redelijk peil. 
Alleen za te rdag werden lage pri j
zen betaald he tgeen normaal is, 
aangezien n iemand op zondag 
werKt en do sprot dus twee nach
ten moet blijven s t aan vooraleer 
bewerk t te worden. Da t diit geen 
goed doet aan de kwal i te i t is be
grijpelijk. Bijgevolg geeft m e n een 
lagere pri js a a n d e visser om he t 
verlies te beperken. Vorig j aa r 
werd op de za terdagen niet uitge
varen en n i emand heeft daa r scha
de door geleden, integendeel, want 
nu zal ook de maamdagprijs door 
de aanvoer van de za t e rdag in on
gunst ige zin worden beïnvloed. De 
beste sprotwangers zijn ook nu 
weer dezelfde van de vorige ja ren 
me t als ui tbl inkers de 0.31 me t de 
0.261 en de 0.32 me t de 0.19. In 
elk gevaf levert de sprotivisserij 
(tot nu toe) heel wat meer op dan 
de garnaalvisser i j . 
ic Schaars bevoorraadde za terdag-
m a r k t w a a r alleen de 0.457 zijn 
vangat van de Wit te B a n k ver
kocht. De tongenpr i js was dooreen 
iets hoger d a n in de voorafgaande 
mark tweek m e t vooral voor de g r o . 
te soorten een goede prijs. De 
vangs t was eerder klein, (ca 1.4S0 
kilo tong en 40 bennen vis) . De 
opbrengst bereikte d a n ook geen 
hoog peil en was nauweli jks lonend 
(76.000 F.). De 0.18 een van de eni
ge kustvissers die nog op vis va
ren, lost ca 10 bennen vis en wat 
tong en beaomde een redeli jke be-
somming met 5.600 F. E r werd 
eveneens een latour verkocht die 
door de O.Sl en de 0.234 iwerd bin
nengebracht , gevangen t i jdens de 
sprotvisseri j . He t dier woog gegut 
nog 130 kilo en werd aan de f i rma 
Fauconnie r (Luik) verkocht tegen 
33 F het ki lo zodat ieder schip er 
2.145 F voor kreeg. Zulke beestjes 
zijn voorzeker zeer welkom. Onze 
kustvissers m a k e n er meteen een 
lonende dagreis mee. 
ie Wel bevoorraadde openings-
mark t , waa r van verschillende vis-
gronden voldoende vis werd aange
voerd. De kleine vangs ten k w a m e n 
van de Noordzee en gedeeltelijk van 
de West. De irainste resul ta ten wa
ren voor dezelfde visgronden. De 
hoogste cijfers werden natuur l i jk 
door de I Js land er s bereikt , gevolgd 
door de .Smalls en he t Kanaa l . De 
Wi t te B a n k was bevredigend even. 
als de Oost en de Kreef tenput . Van 
I Js land werden hoofdzakelijk drie 
soorten aangevoerd kabeljauw, 
koolvtis en rode zeebaars . De ande
re soorten w a r e n schaa r s en bijge
volg duur alshoewel ook voor kool-
vis en 'bonen lonende prijzen be
taald werden. Kabel jauw was eer
der goedkoop. De opbrengs ten van 

(Zie vervolg blz. 4) . 

file:///erstand
http://il5.097.307


VRIJDAG, 17 O K T O B E R 1958 «HET VISSERIJBLAD» 

( ZITDAG NIEUWPOORT i 
Zaterdag 15 november i 

i 
| ZITDAG te Zeebrug-ge van d c 

i
t ee r ' Vandenberghe : elke I 

donderdag van 16 tot 17.30 j 
1 uur. I 

I 

dfr Bclqlscho . V ^ K . 7m\sw\] i 

s-a 

SPAAR DE 

KLEINE VIS 

VOOR LATER 

ElCELliJÜP BULLET lm *^ ' L 
BERICHT AAN DE REDERS EN SCHIPPERS 

TER VISSERIJ 

De sprot- en de ijle 
haringcampagne S7-S8 
Aan de belanghebbende reders en 

schippers ter visserij wordt ter ken
nis gebracht dat het aan de Bel
gische vissersvaartuigen, waarvan 
de motorkracht de 200 pk niet te 
boven gaat, toegelaten wordt in de 
Franse territoriale wateren zowel de 
sprotvisserij als de ijle hardngvisse-
rij uit te oefenen met ingang van 
15 oktober 1958. 

Het vissen «In sjjan» wordt voor 
deze soort schepen eveneens toege
laten, doch is ten strengste ver
boden, en dit zowel in de Franse 
als in de Belgische wateren, wan
neer de zichtbaarheid een % mijl 
of' minder bedraagt. 

De belanghebbende schippers wor
den er bijzonder a t tent op gemaakt 
dat zij zowel over dag als 's nachts 
de Voor «in span» visserij voorge
schreven signalen dienen te voeren 
(zie Bericht aan Zeevarenden, nr 1 
van 2 januari 1958, blz. 112); waar-
van hieronder de tekst herhaald : 

1/6 NOORDZEE. Belgische kust. -
«In span» visende trellera. 

li.a.Z. 1/6 - 1957 vervalt. 
• Op sprot- en haringvangst bezi

gen de Belgische vissers een kor ge
sleept door twee vaartuigen die op 
een afstand van 80 a 120. m van 
elkaar varen. Dit net wordt boven 
de zeebodem voortgetrokken op ver
anderlijke diepte. 

Om de aandacht te trekken van 
schepen die zodanig naderen dat er 
gevaar bestaat voor aanvaring of 
beschadiging van het vistuig. zul
len de aldus in span vissende vaar
tuigen, benevens de lichten en sei
nen voorgeschreven in art . 9 e) en 
f) van het Internationaal Reglement 
ter voorkomdng van Aanvaringen 
op Zee, (Londen 1948)' de volgende 
bijkomende seinen mogen tonen • 

.i. Over dag, aan de top van' de 
fokkemast, het vlaggesein «D» van 
het Internationaal Seinboek 

RADIOBAKEN 
IN l>E HAVEN VAN 

ZEEBRUGGE 
Er wordt ter keunis gebracht van 

de zeevarenden dat er in de haven 
van Zeebrugge tijdelijk een proef-
radiobaken werd opgericht. Fre-
qii.ntie 296,5 kp-s. Modulatie 600 
p /s - Klas A2 uitzending. Bereikt 
10 mijl. Seintijden bij helder weder 
op het uur en het halfuur. Bij mis
tig weder om de 6 minuten. Dit ba
ken maakt geen deel uit van de 
ketti ÜTU-OTV en OTW. Z. 

b. 's Nachts laat elk der vaartui
gen zijn zoeklicht op zulke wijze 
schijnen dat de lichtbundels elkaar 
kruisen vóór of achter en tussen 
beide vaartuigen in. 

Om een naderend vaartuig drin
gend te verzoeken zijn koers te 
wijzigen mogen bovendien de zoek-
Mchten snel horizontaal gezwaaid 
worden. 

KERSTDAG 
OP ZEE 

Zoals vorige week- reeds gemeld, 
zal dit jaar voor de vierde maal. 
tergelegeuheid van Kerstmis, een 
programma voor de visserij uitge
zonden w(Trden.. 

Het N.I.B. deelt thans mede dat 
de yitzending op Kerstmis z.pll", 

en wel 's namiddags van 15.30 tot 
16.30 uur zal uitgezonden worden. 

TV-BOOMERANG 
OVER VIS 

Onlangs werd gemeld dat een b i j -
Zonder programma voor en over 
de visserij door de Vlaamse Televi
sie zou uitgezonden worden. Dit 
programma was voorzien voor de 
maand november. 

Als bijzondere punten zou een 
reusachtige' vistafel aan honderden 
aanwezigen opgediend worden, een 
wedstrijd in het bereiden van vis, 
optreden van verschillende folklo
ristische groepen en de finale van 
t'weede uitgave van het «festival 
van het visserslied» en andere ma
nifestaties zouden eveneens die 
avond doorgaan, /dit alles in het 
kader van de vismijn te Oostende. 

Wegens ziekte van een der orga
nisatoren is het programma uitge
steld tot toekomend jaar . rond 
Pasen. Uitgesteld is niet verloren. 

BIJEENKOMST 
VAN HET 

INVO ER-CO MITE 
Zaterdag 18 oktober te 9.30 uur 

Uomt te Brussel het invoercomité 
voor een speciale vergadering bijeen 
teneinde_ de toestand na te gaan in
zake visbevoorrading tengevolge 
van de uitbreiding der territoriale 
grenzen rond IJsland en na te gaan 
i n hoieverre voor mn'iCiTilber een 
aanvullend invoercontingent nodig 
is om de behoefter te dekken. 

NEDERLAND RESPEKTEERT (?) 
OVEREENKOMSTEN 
MET BELGIË 

W e hebben het vorige week al aangeklaagd dat onze 
Bemli xkonfrater voortgaat met zijn schandelijke prak
tijken van doorvoer van vreemde vis als Nederlandse 
produkten naar België. Toen waren er nog mensen die 
het niet konden geloven. 
In de VISSERIJWERELD van 3 oktober, pag. 5, bij het 
verslag over de openbare zitting van het produktschap 
voor vis en visprodukten, lezen we letterlijk wat volgt : 
« De heer J. BAKKER (Combinatie van Ijsselmeervis-
» sers) wilde weten of er nog transitohandel van gar-
» nalen uit Duitsland naar België plaats heeft. . % 

» De voorzitter (de brave drs. D. J. van Dijk - n.v.d.r.) 
» verklaarde echter dat deze transitohandel geheel 
» buiten het Produktschap omgaat. Het heeft daar 
» toezicht noch invloed. » 
Wat wil zeggen in beschaafde (Vlaamse) taal dat de 
invoer in België van zogezegde Nederlandse garnaal, 
die feitelijk van Duitse afkomst is, ingevolge het Be-
neluxverdrag NOC ALTIJD DOORCAAT. Mijnheer 
van Dijk voegt er bij dat hij daar niets in te zeggen 
heeft. Wat heeft hij dan wel te vertellen ? Een hoop 
grove leugens aan zijn al te brave Belgische kollega's : 
dat zo iets in Nederland niet mogelijk is. 

Het nieuwe stadsbestuur 
en de visserij 

Er is een politieke bom ontploft 
te Oostende, die een verrassing was 
voor duizenden. Maar na deze ver
rassing kunnen we eens rustig de 
balans opmaken. 

Van het vorige stadsbestuur heb
ben we bi t ter weinig belangstclMng 
bekomen voor de visserijvraagstuk
ken van on^e stad. 

Nu stellen we vast daI in de 
nieuwe ploeg mensen zitten die 
daadwerkel i jk 'a l iets meer gedaan 
hebben voor de zeevisserij. Volks
vertegenwoordiger U. Dekinder. 
heeft al meer dan eens tussenge
komen in de regering en de raad 
van Europa. Ook schepen Edebau 
heeft, toen hij senator was, blijken 
gegeven van grote belangstelling 
voor ons bedrijf, ook schepen Lau-
wereins, toen hij kabinetsattaché 
was van eerste minister Van Acker. 

Een onze nieuwe «burgerVADEB» 
Jan Piers toonde ook in zijn poli
tiek verleden dat bi j de zeevisserij 
genegen was. 

Zodat we voor de visserij in on

ze stad, niet alleen meer belangstel
ling en hulp mogen verwachten, 
maar ook daden. 

Deze daden moeten dan niet zijn 
het vervullen van kiesbeloften, die 
toch al werkelijkheid waren vooral^ 
eer de verschillende kandidaten ze 
op hun beloftenlijsf schreven. We 
verwachten dingen van ons stads
bestuur die — zoals in andere kust-
gemoehten - de visserij zullen 
he'pen voortstuwen. 

In de eerste plaats de verwezen
lijking der minimumprijzen en ver
der een doelmatig samengaan tus
sen toerisme en visserij, ter bevor
dering van het visverbruik. 

Volgens vage geruchten zou er 
zelfs roering komen in het bestuur 
der vissershaven en. het zal het
zelfde stadsbestuur zijn, dat zal 
moeten voorzien, in de nieuwe di-
rekteur van de vismijn. 

Er zijn heel wat nuttige zaken en 
beslissingen te verwachten van ons 
bestuur dat met 1 januari 1959 het 
roer van onze visserij in handen 
krijgt. 
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ï$serijbelangen Onderzoeksraad 
Z e e v a a r t 

Nieuwpoorlse \ 
DE EERSTE 

; «PANHARING» 
VOOR 

BURGEMEESTER 
GHEERAERT 

Vrijdag 1.1. werd de eerste, ge
prezen en gekende «Panharing» bin
nengebracht. Het was de drijf nel
visser Seys Isidoor,,nK't NS13 die de 
el-rste vangst zijnde 55 kg aan wal 
zette. De handelaars waren er als de 
kippen bij . um hun vrienden, de 
eer te kunnen aandoen, van de eer
ste haring aan te bieden. De prijs 
dan ook gecompenseerd met de 
waar, en wel 30 F het kg.-

Traditie getrouw werd burgemees
ter üheeraer t dan ook met een 
«zootje» primeur visjes bedacht, en 
werd' dit klein geschenkje hem dan 
ook in naam van Ie Nieuwpoorlse 
Vissers-harle ' i jk aangeboden. 

De h. burgemeester die dit ge
baar ten zeerste op prijs stelde, 
dankte de schenkers, en iiitle de 
hoop uil dat die «enkelingen» de 
voorbode zoudon mogen zijn van 
rijke vangsten u u goede van de 
nog overgebleven «driftnetharing-
vissers». 

DE LOSKRAANTJES 
ZIJN ER ; 

Van nu af zijn ér kraantjes be
schikbaar om vis. sprot of haring 
te lossen aan de vismijn 1 

De eerste proeven die deze week 
gebeurden, gaven algehele voldoe
ning. De reders vinder er alle voor
deel bij gebruik Ie maken van deze 
toestellen, door reeds heel wat 
scheepsmotoren, schade ondervon
den door het langdurig—onbelast 
draaien om de vangst boven te win
den. Vooral bij lage li j , wanneer 
het risico gelopen wordt ilf water-
mantel vol slijk Ce pompen! 

De tarief door de uitbater ge-

In de Commissie tot 
Bevordering van het 
Zeevaartonderwijs 
Vorige week vergaderde deze com

missie in de burelen van het Zee-
wezen onder voorzitterschap van 
volksvertegenwoordiger De Kinder. 

In principe werd besloten dat voor 
de opleiding van de leerlingen de 
visserij over een oefenschip zouden 
moeten beschikken. 

Ook werd door de commissie vast
gesteld welke vakken als algemeen 
technisch of lol de beroepspraktijk 
behoren. 

Door de commissie werd bespro
ken welke leerkrachten voor het ge
ven van de vakkeu in aanmerking 
hoeven te komen en over welke be
kwaamheidsbewijzen ze hoeven Ie 
beschikken. 

We stellön vast dat hier zeer 
vruchtbaar werk verd geleverd en 
meteen hel bewijs werd gegeven dat 
de instelling van de raad tot ver
betering van het Zeevaart onderwijs 
een slap vooruil is in de goede 
richting. ' . 

SCHADEGEVALLEN 
De O.206 locbehorcudc aan Henri 

Vanhoucke brak donderdag zijn be-
zaanmast terwijl hij op visserij was. 

De Z.-I-I2 toebehorende aan Adams 
Leon heeft tengevolge van het vast-
slunn van de korre, de galgen ge
plooid en lui dek ontzei. 

vraagd is de volgende : 
1) voor de vis : .0,70 K per hon

derd op de brul ld opbrengst van 
het vaartuig. 

2) voor sprot of haring : 30 E 
het duizend kg. 

De verblindende 
schijnwerpers 

van de mijnenslepers 
Zoals we reeds melden, is de ver-

blindenik' verlichting van de schijn
werpers aan boord van mijnensle-
slepers, liggende 'm het militair 
«RUSTDOK». reeds de oorzaak ge
weest van een botsing van een vis
sersvaartuig op de muur, bij het 
uitvaren van de haven. 

Verschillende schippers ' hebben 
dil ook aangeklaagd bij het Water-
schoutsambt, waar commissaris Van 
Loo, da'n ook bemiddelend is opge
treden bij de bevoegde overheid 
van het militairdok. Daar komt ver
andering iu, en moesten schippers 
nog door dergelijke verlichting, of 
door het verblinden van de roer
ganger bij het voorbijvaren van een 
op hen gerichte schijnwerper ver
blindt worrLn. dienen ze dit aan
stonds aan de heer Waterschoul Ie 
melden! 

Hef nieuw 
Loodsgebouw 

Het nieuw modern loodsgebouw 
zal ook .kortelings in gebruik geno
men worden door hél Loodswezen, 
en seinpost Ie Nieuwpoorl. 

Dat de mannc i in hun nopjes 
zijn, moei niet gezegd. Want zoals 
ze nu gehuisd zijn, grenst aan hét 
ongelooflijke : een uitkijkposl 
zonder zicht op zee! 

SCHADEGEVALLEN 
ZEEBRUGGE 

- De Z.209 onder bevel van de 
schipper Andre Van Torre liep een 
warmloper op aan de schroefas. Hel 
schip kon toch nog op halve kracht 
de thuishaven bereiken. 

- Toen de Z.449 van schipper 
Gustaaf Decloedt ter Visvangst was. 
leed het schip motordefect. Bij na
zicht stelde men vast dat de drijf-
sfanglager uilgelopen was. De hulp 
werd ingeroepen van de Z.523 van 
schipper Camicl Beernaert die het 
veilig opsleepte naar de thuishaven. 

- Bij het verhalen van de Z.479 
van schipper Charles "Janssens 
bracht deze lichte schade toe aan 
de Z.444 van schipper Hugo Savels. 

- Toen de Z 442 van .schipper 
Leon Adams ter visserij was, liep 
het schip op een wrak. Gelukkig 
bleef de schade erg beperkt en werd 
slechts de roerkelting losgerukt. 

- Toen de Z.454 onder bevel van 
schipper Maurice Van Torre ter vis
serij was leed het schip motorde
fect. Bij nazicht stelde men vast 
dat het kamwiel van .de excentriek 
gebroken was. Het schip kon onmo
gelijk op eigen kracht verder en de 
hulp werd ingeroepen van de Z.605 
van' schipper Jan Gezelle die het 
vaartuig opsleepte naar de thuis
haven. — Z. 

v o o r d e 
De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 

kwam woensdagnamiddag te Oostende 
bijeen onder voorzitterschap van dhr 
Vander Cruyssen. Dhr Pluymers ver
vulde het ambt van rijkskommissaris. 
Grittier dhr Vande Mosselaer. 

De behandeling van de aanvaring 
tussen Z.53 en Z.403 in de haven van 
Zeebrugge waarin betrokken zijn schip
pers Trotteyn Albert en Desmidt Mar
cel werd wegens afwezigheid van eerst
genoemde tot onbepaalde datum uitge
steld. 

ONDER WATER LOPEN 
VAN Z.291 

De Raad hoorde dan schipper Dobbe-
laere Frans van Z.291 «Eliane-André». 
Dit vaartuig was op 22 aug. de haven 
van Lowestoft binnengelopen wegens 
delekt aan de dieptemeter. Toen bleek 
dat het herstel enkele dagen In beslag 
zou nemen werd de volgende dag be
sloten terug uit te varen. Toen bemerk
te men evenwel dat het visruim vol wa
ter stond. Dank zij het optreden van 
de brandweer kon het schip weer droog-
getrokken worden. Schipper Dobbelaere 
had in zijn zeeverslag verklaard dat 
hij vastgesteld had dat motorist Poel
voorde Petrus de zeekraan had laten 
open staan. Tijdens zijn ondervraging 
komt hij tenslotte op deze kategorieke 
verklaring terug. Hij heeft .Poelvoorde 
aan een kraan zien draalen doch weet 
niet of hij de kraan toe of open zette. 
De Raad zal op 29 okt. het onderzoek 
voortzetten. >, 

ILLEGALE VISSERIJ 
ROND IJSLAND 

Op 5 dec. werd de O.Ï16 «Belgian 
Skipper» onder bevel van schipper De-
vflendt Henrl door de IJsIandse. Kust
wacht besnapt binnen de drie mijlen-
grens en naar een IJsIandse haven op-
geleld. De schipper verklaart dat hij 
bij het nazien van een radardefekt bin
nen de grens Is gevaren, en bekent dat 
hij niettemin over voldoende middelen 
beschikte om zijn positie te bepalen. 

Dhr Pluymers houdt onmiddellijk zijn 
requlsltorlum. 

Gezien België de 3 mijlenzone erkent 
is de Onderzoeksraad verplicht de 
schendingen van deze grens door de 
Belgische schippers te bestraften. HU 
laat d3 strafbepaling echter over aan 
de wijsheid van de Raad. Vonnis op 
29 okt. 

DE 0.165 STRANDDE 
TE IJMUIDEN 

Op 13 Juli kwam de O.ISS «Hendrik 
Conscience» onder beVel van schipper 
Roose Frans in de haven van IJ mulden 
tot stranding. Met behulp van een sleep
boot kon het schip zonder erge averij 
weer vlot getrokken. De schipper ver
klaart dat de stranding het gevolg was 
van een defekte keerkoppeling .waardoor 
het schip moeilijk te besturen was. De 
Raad is de mening toegedaan dat de 
schipper zich schuldig maakte aan on
voorzichtigheid. De zaak zal later wor
den voortgezet. 

Oostendse 
de verschuilende schepen waren 
evenwel lonend voorail dan deze 
van de 0.285 die 438.026 F toesomde. 
ie Vier NooiPdzeevangsten waa rvan 
één ' enigszins groter dan de ande
re, welke a^.n de lage kamt waren . 
Wit te kaboljauiw was niet zo veel 
op de martot en kreeg een goede 
prijs. Bepaalde vangs ten waren 
edhter al te Weln, De hoogste be-
somming g ing naa r de 0.329 me t 
124.350 F, de laagste was dit keer 
de 0.328 met 63J160 F . AWemaal 
mooie opbrengs ten voor d e Kanaa l -
vissers met de twee Zeebrugge-
naa r s als hoogste besommers. Alle 
resul ta ten blijven evenwel boven 
de 100.000 F en. var iëren van 
114.740 F voor de 0.289 naar 
150.260 F voor de Z.93 (eens te 
meer de beste !) . 

It Sleohits twee Wit te Bankers , en 
beiden boeken bevrediigende resul
ta ten . De ene vangat was merke-
liijk gro te r dan de andere waardoor 
ook de opbrengst hoger was. Ton
gen kregen doorgaans betere pri j
zen dan verleden week, dit vooral 
voor de kleine soorten. Het -meren
deel van de aangevoerde tongsor
ter ing bes taat nu Immers ui t kleine 
waardoor de prijs voor deze dan 
ook het laagst is. Geen grote vang
sten van de Oost. Bevredigende 
prijzen voor plativis die schomme
len van 8 naa r 18 P di t naa rge l ang 
grootte en kwaliteit . 
it I n de eerste week van het nieu
we aprotseraoen kan er door onze 
sprotvissers niet geklaagd worden 
Bij goed weer wanneer de visserij 
In span regelmat ig kan bedreven 
worden werden mooie vangsten 
binnengebracht . Alleen de laats te 
dagen was d i t tengevolge van de 

Vismijnecho's 
ongunstige weersomstandigheden 
minder. In de periode van 8-10 tot 
en met 14-10 werd aldus door 56 
schepen een aanvoer van 78264 kg 
bereikt ; deze bracht 256.386 F op 
tegen een gemiddelde prijs van 
3.49 F per kg. De opbrengst per 
schip bedroeg 4,578 F wat zeker 
lonend la. De vangst per schip was 
gemiddeld 1.308 kg groot. Dit ge
middelde werd nadelig beïnvloed 
door de twee laatste dagen toen 
de vangsten zeer klein waren 
(slecht weer ) . He t werd in eik ge
val voor de meeste sprotvissers een 
mooie week vooral dan voor de 
O 31 en de 0.261. He t grootste aan
tal vangsten per dag was 18, daar
bij waren twee koppels uit Nieuw-
poort. 

REDER 
PI ETER BLONDE 

TEN GRAVE 
GEDRAGEN 

Woensdagmorgen werd de heer 
Pleter Blonde, reder van de 0.214, in 
de parochiale kerk van St. Anlonius 
op Opex begraven. 

Een massa vrienden en kennissen 
hadden er aan gehouden tegenwoor
dig te zijn. 

Piet-er Blonde was sedert 25 jaar 
reder en was in alle visserijkringen 
len zeerste gewaardeerd. Hij was 
si cell Is 56 jaar oud. had tijdens de 
oorlog met zijn vaartuig dienst ge
daan in de Royal Navy, waarna hij 
naar België terugkeerde. 

Ons blad biedt aan de familie 
Blonde zijn innige deelneming aan 
In de zware rouw welke hen komt 
Ie treffen. 

http://van.de
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Verwerven brevet werktuig
kundige ter diepzeevisserii 

Volgens art . 94 van het Zeevaart
inspectiereglement (K.B. 12-12-1957) 
— (Belgisch Staatsblad 20-12-1957) 
moet aan boord van vissersvaartui
gen uitgerust met een motor (of 
een stoommachine) van 400 pk en 
meer de verantwoordelijke motorist 
(of machinist) in het bezit zijn van 
het brevet van werktuigkundige ter 
diepzeevisserij. 

Art. 31 van het K.B. 21-5-1958, -
K.B. betreffende de toekenning van 
de brevetten, diploma's' certifica
ten en vergunningen in de koop
vaardij de zeevisserij en de plezler-
vaart-. Belgisch Staatsblad van 21-
B-1958, geeft de voorwaarden op 
waaraan de kandidaten moeten vol
doen ter verkrijging van dit brevet. 

Deze voorwaarden zijn de volgen
de : 

1. heizij 36 maanden vaart als 
matroos-motorist rechtvaardigen, 
hetzij 12 maanden als assistent-
motorist aan boord van schepen 
met een machine van 25 Opk of 
meer. hetzij 6 maanden als moto-
rist aan boord van vissersvaartui
gen uitgerust met een motor van 
180 pk of meer ; 

2. na het verwerven van de ne
vens ui- 1 vereiste vaarttijd, vol
doen aan he t elcsamen waarvan het 
programma opgegeven is in bijlage 
XXII van het K.B. 21-5-1958 (Bel
gisch Staatsblad 21-6-1958). Kan 
evenwel tot het eksamen worden 
toegelaten, de kandidaaat die met 
goed gevolg het eksamen van moto-
rist (- 400 pk) heeft afgelegd ; het 

brevet zal hem echter maar worden 
toegekend nadat hij .de vaartt i jd 
heeft verworven vereist nevens nr 1. 

Het eksamenprogramma en het 
onderwijsprogramma zijn nu vast
gesteld. Met ingang van 1 februari 
1959 zal in de Zeevaartschool. Oos
tende, de nodige kursns (dagkursus) 
worden gegeven die, per jaar zal 
bestaan, uit twee cyclussen die zul
len lopen van 1 januari tot 15 juni 
en van 1 september tot 15 januari . 
Do eksamens zullen plaats grijpen 
tijdens de tweede helft van de 
maanden juni en januari (cfr. M.B 
van 3-7-1958 — Belgisch Staatsblad 
14-8-1958). 

Ik zie mij verplicht op het nut 
van deze kursus te wijzen. Nu de 
mogelijkheid word geboden de be
langhebbenden met kahs op het 
welslagen het brevet te laten ver
werven, twijfel ik er niet aan dat 
daarvan gebruik zal worden ge
maakt opdat, eerst en vooral, op de 
grote motor- en stoomtreilers de 
bol rokken motoristen en machinis
ten zich zo spoedig mogelijk in re
gel zouden stellen met de reglemen
taire beschikkingen en. bovendien, 
de jongere motoristen de gelegen
heid zouden aangrijpen om zich op 
te werken ,hetgeeii voor de toe
komst van onze visserij van groot 
belang is . 

Ik ben ervan overtuigd dat de 
visserijorganisaties de nodige pro
paganda voor de kursus zullen wil
len voeren eti dat zowel de betrok-

(vervolg onderaan volgende kol.) 

HEEFT DE VISSERIJ «VISSERIJ» GESTEMD ? 
De verkiezingen van zondag te 

Oostende — over resultaten in de
tail van andere kustgemeentcn be
schikken we nog niet - - hebben 
aangetoond dat de overgrote meer
derheid der kiezers bij de gemeen
teverkiezingen een voorkeurstem 
hebben uitgebracht voor een of an
dere kandidaat van de lijsten. 

De verschillende lijsten hadden 
deze madl wat meer nadruk gelegd 
op een programma voor de zeevis
serij en op alle lijsten kwamen kan
didaten voor, de ene minder dan de 
andere, die enigszins of recht-
Ireeks in verband staan met de zee
visserij. 

Op twee uitzonderingen na stel
len wij vast dat van de ongeveer 
twintig «visserijkandidatcn», er 
slechts twee zijn die hetzelfde aan
tal voorkeurstemmen hebben beko
men als gedurende de vorige ver

ken reders, als onze visserijorgani
saties, alle belanghebbenden zullen 
willen aansporen deze te volgen; 

Kandidaten die aan de voorge
schreven voorwaarden voldoen, kun
nen zich van nu af aan laten in
schrijven in de Zeevaartschool, Oos
tende, 

OVERGANGSBEPALING 

De kandidaten die met goed ge
volg het uitgangseksamen van as
pirant machinist ,ter visserij heb
hen afgelegd in de jaren 1951 tot 
en met 1953 kunnen het brevet van 
werktuigkundige ter diepzeevisserij 
verkrijgen zodra zij voldoen aan de 
voorwaarden gesteld nevens nr 1. 

kiezingen. De andere hebben een 
belangrijke achteruitgang kunnen 
boeken, terwijl in slechts twee ge
vallen van nieuwe kandidaten het 
aantal bekomen voorkeurstemmen-
als merkwaardig mag worden be
stempeld. De overige visserijman-
nen hebben het met veel minder 
moeten afleggen . 

Voor ons is dit een bewijs dat 
de visserij weinig acht slaat op de 
verdediging van zijn belangen 
want, er zijn toch wel meer visse
rijstemmen, in onze stad dan de 
ongeveer 1.500 voorkeurstemmen die 
de visserijkandidaten samen hebben 
bekomen. Er was nochtans voldoen
de keuze op elke lijst. Of heeft 
men zich laten overtroeven door het 
het vele geroep en geschreeuw van 
de andere politiekers. 

BRUSSEL 
VAN 4 TOT 10 OKTOBER 1958 

% tongen 82-90 ; v/kleine tongen 
82-85 ; grote tarbot 110-172 ; kleine 
tarbot 52-60 ; kleine griet 52-58 ; 
kleine iele 32-40 ; iok 3o slag 27-30 ; 
grgote schelvis 58-70 ; middelmati
ge schelvis 44-55 ; vlerken 74-80 ; 
kabeljauw 57-65 ; repen 51-56 ; 
hozemondhamme 70-80 ; wijting 22-
25 ; gepeplde hondshaai 35-45 : 
arend (pieterman) 40-50 ; makreel 
24-28 ; rode knorhaan 30-35 ; re 
pen 60-75 ; ijle haring 20-24 ; kool-
vis 36-50 ; forel 75-90 ; verse gar
nalen 35-80 V per kg. 
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GARÖfoEJio 

'In dg door Gardner geleverde motorkracht verkocht Gardner in 
1957 bijna tweemaal zoveel motoren in de Engelse visserij als alle 
andere merken samen. Marine Motors, Verbindingsdok, Antwerpen. 
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0&btende 

Marktoverzicht 
In tie opgegeven marktprijzen is 

de taks aan de bron van 7.5% niet 
begrepen. Ook betreft het ongekop
te en ongeroinigde vis. Gelieve hier
mede rekening te houden bij het 
vergelijken der prijzen. 

—X— 
Er werd deze week belangrijk 

meer vis aangevoerd dan de voor
gaande week. Het waren vooral de 
Mslandvangsten (1000 bennen) en 
de kanaalschepen die deze grotere 
aanvoer veroorzaakten. Daarenbo
ven werd ook meer vis van de Oost 
en vooral v^n de West aangevoerd. 
Het was trouwens alleen van de 
Witte Bank dat de aanvoer kleiner 
was, aangezien ook meer haring op 
de markt was. Hieruit volgde dat 
maandag nog hoge. prijzen werden 
betaald ; daze daalden echter sterk 
op de dinsdag-markt ; het s terkst 
dsalden de roggeprijzen, vooral de 
Kanaalroggcn waarbij voor grote 
roggen nog slechts 270 F de ben 
werd betaald. De prijs voor IJsland 
kabeljauw, met koolvis en zeebaars, 
bijna de enige soort die werd aange
voerd, daalde eveneens op dinsdag, 
Platvis werd eveneens minder be
taald, di t vooral op het einde van 
de vorige week, aanvoer ervan was 
echter veel geringer. Op de 'woens-
dagmarkt werd voor bepaalde soor-

Tongen, grote — Sole,, moyenne 
3/4 tongen — Sole S/4 
Btoktongen, — Sole moyenne 
Voor-kleine — Pet i te 
Kleine tongen — Toute peti te 
Tarbot , grote — Tuitoot, gros 
Mjld'del — Moyenne 
Hletoe —- Pe t i te 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
Sdhol — Pliie 
Grote lielt — Grosse 
Klciine lelk — Pet i te 
l e k 3e s lag — 3e sor te 
POatJes — Toute pet i te 
Sdhelrvis, igrote — Aiglefin, g ros 
Midideil — Moyen 
Kleine — Pet i t 
He elk, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
R o g — R a l e 
Rode poon — Per ion 
Grauwe poon — Grorudin 
Kabel jauw — CaibiWaud 
Gullen — Pet i t caiblllaud 
Htozcmonlclhatmme — Baudxole 
Wij t ing — Merlam 
Schar — Uimamle 
Steensctool — Sole IiLmande 
Zeehaai — AiguiiHat 
Homdshaai — Rouset te 
Arenld (Bieiteriman) — Gr. vlve 
Maikrecl — Maquereau 
Hor'sinakreell — Saurel 
Bmigelae poon — Grondlim rouge 
Keftlrog — Ra te raü'iée 
Zeekreeft — Langoutsitine 
Slöhaat — Plotlte 
Zeebaars (MUpv.) — Algle de Nor . 
Lom — Brosme 
Komgaraal — Comgre 
Lenig — Linigue 
Sdhartonig — Car tüne 
Volle harinig — H a r e n g 
I J l e h a r i n g — H a r e n guaii 
HJEuringsIhaai — La tour 
Siteieniholk — Taoaud 
HeiOibot — P lè t an 
KooWls — Colln 
S teur — Estuxgon 
Zeewolf — üjoup d e Mer 
Pol lak — LAeu jaune 
Zoiunewiis — St P i e r r e 
KondngBvis 
Honüatong — Pi le cynoglosse 

Il-il0-19i58 
57,60 
00,40 
45,80-46,80 
42,60-43,20 
23,80 
3|1,50 
23,—'25,— 
10,—16,— 

8,— 
4,40. 7.— 

8,80 

7,80 

5,80 
5.50 

33,— 

13-10-1958 
50.40-53,60 
47,.—öl,— 
46,—49 — 
44,80-48 — 
35,—40,20-
80 , -4 ,3 .— 

29,—34,50 
16,-21,50 

1 6 , - 1 8 , — 
IS,—il8,— 
11,—18,— 
8,—14,— 
2,80- 6,80 

12,—16,— 
9,80-nlO,— 
7,40- 8,20 

23,—28,— 
18,—22.80 

7,—13,— 
11,00 

3,80- 4,— 
11,—21,!20 
4,4040,40 

23,50-29,— 
3,40- 6,80 
4,20- 6,80 

10,80-21,— 
4 , — 9,— 
6,— 7,60 
7 , — 9,20 

5,4020 50 
12,—20,60 

11,40-18,— 

4 , — 6 — 
8,40 
7.20-14,60 
6,40- 9.15 

10,— 

10,— 

14-10-1958 
46,—62,— 
44,—52,— 
43i—48,80 
42,—46,40 
35,—42,— 
30,60-40,80 
35,—55,60 
14,—18,— 

13 —18 — 
11,20-15,40 
9i—18,10 
6,60-13,60 
3 , — 8,80 

11,—20,— 
8,60-44,— 
6,80- 9,80 

18,—22 — 
4,40 
2,80- 8 — 
8,60- 9,— 
1,50- 2,10 
7 50-22 — 
3,40- 9,80 

1 8 , - 2 8 , — 
3,40- 8,— 

14,—22 — 
5,10- 7,60 
3 , — 6,10 
8,20 

3,70m4,20 
15,—17,— 

J.5,—20 — 

4,40- 6^50 
7,20- 8,40 
7,20- 9,— 
7,60 

20 — 
9,20 

9,—11,— 

15-10^1868 
49 6 0 - 6 1 , -
43,50^48,— 
!t0,80-44,60 
r.6,40-4il,— 
ri^lOnS»^ 
3!0,40n4O,— 
25,—28,— 
13,—20,60 

11 —17,— 
9,"—18,60 
8,—13,80 
6,40-1111,— 
2,60- 4,20 

19,—22,— 
7,6044,— 
4,80- 5,80 

14,80 " 
3,20 
2,40- 9,— 
7,40- 8,40 
2,10- 4,70 

10 —26,60 
3,4043,80 

25,—26,— 
1,30- 6,80 

10v20-20,40 
2,30- 6,40 
2,10- 5,40 

32,— 
2,80- 8,80 

19,— 
19.— 

18,— 

3,20- 6,— 
7 ,— 9,20 
5,40-11,80 
7,20- 9,20 

6,6040,60 

9,6042,— 
9,—12,20 

16-104968 
48,60-51,40 
44,— 
43,80-44,-
414,80-42^20 
36,—86,40 
34— 

10,50 -^i^-i.: 

m,— 780 
7,— 
4,60 

9,50 

5,— 

ten minder betaald dan de vorige 
dagen. Witte kabeljauw was die dag 
echter duurst. In totaal vperden 71 
schepen 13.865 bennen vis. 4a;U() kg 
kreeft, !»fi00 kg haring, 1500 kg ma
kreel en 35.000 tong aan. 

De vijf IJglanders voorzagen de 
markt van 5680 bennen vis en 4.500 
kg kreeftjes. De aanvoer was. nogal 
eenzijdig en bestond hoofdzakelijk 
uit kabeljauw, koolvis en zeebaars. 
Kabeljauw kreeg op maandag de 
beste prijs. De andere soorten wer
den aan lonende prijzen verkocht. 
Maandag friobie resultaten. 

Negen Noordzeeschepen voerden 
afwisselend grote en kleine vang
sten aan. Witte kabeljauw is duur 
en stijgt van maandag naar woens
dag. De beste resultaten werden dan 
ook woensdag geboekt. In to taal 
werden 2140 bennen vis en 5(100 kg 
haring gelost. Kanaalvis was in gro
te mate meer op de markt dan ver
leden .week (1700 ben l . 'De prijzen 
er voor waren dan ook eerder laag 
met alleen maandag goede rogpri j-
zen, De volgende dagen waren deze 
soorten spotgoedkoop. Alleen dank 
zij grote vangsten kunnen renderen
de opbrengsten bereikt worden. 

De Witte Bank was deze week 
de enige visgrond waarvan minder 
werd aangevoerd. De tongprijzen 
waren zowat op het peil van de 
voorgaande maa r daalden van de 
eerste naar de laatste marktdag. 
Kleine soort vooral was goedkoop. 
In totaal 9 schepen met 325 bennen 
vis en 15.000 kg tong. 

De Oost voorzag de markt van 
760 bennen vis en 7.000 kg tong. 
Platvis was goedkoper dan verleden 
week en daalde op de drie mark t 
dagen. West-vis was overvloedig op 
de markt en vooral dinsdag en 
woensdag. De roggeprijs was dan 
ook zeer laag en de besommiug aan 
de lage kant . In de ganse week 21 
v.-.artuigen met 1.740 bennen vis en 
5030 kg tong. Drie kreeftenputters 
losten samen 200 bennen vis en 
2600 kg tong. 

Var. de Smalls werden drie vang
sten gelost waarvan twee omvang-
i-ijke. Haring werd aan goede p r i j 
zen verkocht en de opbrengsten wa
ren dan ook lonend. Samen 170 ben
nen vis, 95.000 kg haring en 12.000 
kg makreel. 

Zaterdag 11 oktober 
W I T T E B A N K 

Tongen 
0.457 16 40 1460 75.460 

Wein ig vis o p deze za te rdêg-
marlkt. Redeli jke tongprijzen. 
Kleine vangs t en lage opbrengst . 

Maandag 13 oktober 
I J S L A N D 

0.285 18 
0.316 18 
0.269 18 
N O O R D Z E E 

Kreeften 
900 8000 436.026 

1480 650.735 
700 1800 318.928 

0.829 
0.293 
0.326 
Z.425 
KANAAL 

Z543 
0.289 
0.204 
Z.542 

10 
16 
10 
14 

14 
15 
16 
ie 

W I T T E B A N K 
0.279 
0.180. 
W E S T 
0.77 
N.728 
0.196 
0.244 
N.762 
0.845 
0.287 
OOST 
z.sao 
Z.400 

16 
16 

3 
8 
6 
8 
8 

11 
6 

IS 
11 

250 
180 
120 
130 

124.380 
84.700 
63.160 
94.010 

Tongen 
280 
260 
260 
180 

40 
60 

20 
60 
30 
80 

160 
100 
60 

60 
60 

800 

— i — 

1500 

1400 
1800 

200 

300 
400 

800 
800 

160.260 
1114.740 
126.760 
132.630 

83.820 
llilil.200 

12.700 
40.070 
28.630 
29.780 

102.160 
70.160 
46.040 

60.720 
61.740 
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K R E B F T E N P U T 
.Z.412 10 80 1000 92.880 
.SMAIXS 
•0,124. 12 100 35.000 356.727 

Haring: 
10.000 

Onnvangrljke a a n v o e r idlie goed 
gevarieerd Is, Tongen zijtoi diuturdei-

dan verleden iweeik. Vooral do 
Meine soorten. Kalbeljauw4 voorBi 
van I J s l a n d is n ie t duur, ' Ktelne 
Noordzeevangsten'. 

Dinsdag 14 oktober 
0.293 
IJSLAND 
0.80 18' 
NOORDZE5 
2.450 11 
0.94 12 
KANAAL 

18 880 

1700 

800 
170 

388.312 

673.368 

140.670 
96.196 

•O..Ï12 
0.249 
0.151 
0.278 

16 
ie 
i s 
ia 

Tongen 
800 1100 129.860 
260 117.910 
280 - — 146.966 
250 —— 86.623 

WITT5 B A N K 
Z,5I28 
OOST 
Z.733 
Z.201 
Z.257 
Z.540 
0.183 
W E S T 
0.277 
0.128 
0.532 

•0.327 

14 

10 
10 
11 
12 

10 
11 

3 
6 

25 1700 

120 500 
180 800 

80 500 
60 800 

120 800 

8.070 

72.486 
96.920 
69.260 
62.530 
83.420 

350 

600 

800 
800 

26.170 
32.200 
3T.06O 
77.060 

85.480 
69.660 

0.349 6 60 
0.15 ft 60 
N..8I19 8 100 
Z.504 10 60 
K B E E F T E N P U T 
Z.4a2 10 60 
Z.549 10 60 

Ongeiveer dczeJiMe 
vis d a n gisteren. Geen har ing . D a 
llng v a n de mees te vlsprljzen. 
Geen gro te vangs ten m e t uitzonde
r ing van deze v a n helt Kanaa l . 
Geen hoge opbrengs ten voor 
meeste schepen. 

Woensdag 15 oktober 
SMALLS 

hoeveelheid 

de 

O.306 

0.236 
KANAAL 

0.160 
0.287 
Z.581 
0.66 

m 
in 

12 
12 
13 

14 

H a r i n g 
20 46000 341.607 

1000 h a r i n g 
60 16000 136.888 

Tongen 
270 800 103.666 
200 — 82.280 
200 100 106.160 

220 79.600 

OOST 

7.644 
0.87 
W E S T 
0.223 
0.193 
0.136 
OJ184 
0.246 
0.225 

Tongen 
8 60 900 76.610 

U. 80 600 77.810 

8 
12 
9 
e 
9 
3 

aoo 
020 
170 
60 

150 
70 

200 
900 
250 
100 
100 
100 

47.660 
88.680 
63.760 
22.600 
66.930 
29.170 

Opnieuw veel schepen. Veel rog-
soorten op de m a r k t die zeer goed
koop blijven. Tongen dalen in pr i js 
evenals platvls. Kabel jauw Is duur . 
Beste resul ta ten voor de Noordzee 
en de Smalls-schepen, 

Donderdag 16 oktober 

Z.548 ( 
Tomgen 

60 760 48.470 

W I T T E B A N K 
O.I156 12 
Z.290 18 
Z.546 19 
0.102 18 
0.227 14 

N O O R D Z E E 

160 200 59.670 0.336 12 
160 150 5.6.840 0.247 18 
26 150 16.230 0.266 13 
20 8.900 

60 2200 106.150 
30 OilOO 70.450 
40 DÜIOO 64.710 
90 1200 65.160 
20 1500 74.610 

H a r i n g 
500 3000 302.130 
800 — 183.940 
200 — 102.890 

^wfcifiïeHi 

Marktoverzicht 
Ruim vljf-én-twintig Noordzee- en 

westkusttrawlers en voorts he t ge
bruikelijke aantal schepen van de 
logger,- en kottervloot zijn van vo
rige week donderdag tot en met de
ze week dinsdag aan de Umnidensc 
afslag verschenen om 36.000 kisten 
vis te lossen. Bijna de helft van 
de aanvoer bestond uit verse ha
r i ng : 15.S0Q kisten, waarvoor zeer 

N.B. — D,e prljzeni In vetjes ge-
•dirukt zijn opgegeven p e r 50 kg. 

Tangen, g ro te — Sole, grosse 
3/4 tongen — Sole 3/4 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kl6ine — Pe t i t e 
Kleine tongen — f o u t e peti te 
Tarbo t , grote — Turtoot, g ros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Pe t i t e 
•Griet •— Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — P e t i t 
Schol — Pile 
Grote lok — Grosso 
Kleine 'ielk — P e t i t e 
l e k 3e s lag — 3e so r t e 
Plaltjes — T o u t e pet i te 
S d h e M s .grote — Algtefiin. g r o s 
Middel — Moyen 
Kleine — P e t i t 
Heek, grote — Merlu, g ros 
Middel — Moyen 
Kle ine — Peltit 
Rog — Raio 
Rode poon — Per ion 
Grauwe poon — Grondln 
Kabeljauw — OaibdllaMd 
Guillen — Pet'iit cabilliaiud 
Hozemondhamine — Bairclroie 
Wij t ing — Mer lan 
Schar — L i m a n d e 
Steenschol — Stole, l lmando 
Zeehaal — Aiguil lat 
Hondshaai — Rouseltlte 
Arend (P le tenna t t ) — Gr. vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakree l — Saunel 
Elngelse poon — Grondln rouge 
Kellrog — Rale raJdliée 
ZeelkreeCt — Lanigtousltiine 
Schaat — Illotlte 
Zeabaars (ikMpv.) — Algle do Nor . 
Lom — Brosmo 
Kongeraa l — Congre 
Leng — iJlngue 
Sohantonig — ÖarkJioe 
VoM« hwrlTug — Mgmmg 
I J le h a r i n g — H a r e n g gua l 
Har ingshaa l — L a t o u r 
Steentoollk — Tacaud 
Hedllboit — JFtêltatt 
Kooïvfe — OoMn 
Steur — Estumgeon 
Zeewolf — lioup de Mer 
Ptollak — Lieiu j aune 
Zonnevis — S t Plerne 
Hondstong — Pil» cynoglosse 

9-10-1968 10-10-1958 11-10-1968 

6,— 5,— 
4,30- 4 — 
3,10-2,80 
3 , — 2 6» 
2,40- 2,06 
3,20- 2,20 

77,— 
72,—43,— 

6,20- 6.70 
4,10- 3,70 
3,20- 2,70 
2,80- 2.70 
2,80- 2,20 
2,90- 2,40 

75,—65,— 
77,—66,— 
72,—49,— 
54—87,— 
4L"—18,— 
42,—37,— 
« , — 8 1 , — 
4=1—28,— 

6,60- 5 80 
4V50- 4*— 
3,40- 3,05 
2,90- 2,60 
2,40- 2,06 
3,30- 2,60 

120,— 
B4,—48 — 

13-10-19158 
5,80- 4,70 
4,20- 3,70 
3,40- 3,10 
2,90- 2,55 
2,50- 2,20 
3 , — 2,40 

114,— 
77,—48,— 

14ilD-1968 

«6,— 
66,—55,-
48,— 
48,—19,-
38,—33,-
36,—33, 
82,—13,-

74,—58,-
81,-^66,— «5,—58,-
70,—81,— 8' .—*8.-
62,—49,— 54,—44,-
62,—46,— 48 ,—18-
37,—16,— 46,—28,-
46,—24,— 44,—22,-
41,—22,— 8 2 , - 4 8 , -
2»,—lOk— 

15-10-1968 
6 ,— 6,60 
4,40- 4,20 
3,90- 8,30 
2,70- 2,60 
2 30- 2,10 

48, 30,-
,47,—25,-
88,—20,-

46,—43,-
54,—86,-
96,7—58,-
60,—35,-
3 5 , — 3 0 -

26,—21,-

89,—69,— 
54,—27,— 

22,—17,— 17,—12,— 
13,—10,— 14,— 9,— 

109,—40,— 109 —40,— 
«j,—266,— 44,—22,— 

87,-
8 8 ' 

-17,— 
-XL— 

82,—56,-

28,—22,-
77,— 
22,— 

94,—50,— 
Vt,— ».— 
W,—M»-

1 6 -
32, -
136, 
50, -
86, -
36, -
28,-

- 1 8 , -
- 8,— 
^46,— 
-16,— 
-64,— 
- 8,— 
-21,— 

180,—50,-
54,—19 -

154,—65,-
68,—30,-

16,—19,- SL—25,— 

25,—24,— 
23,—20,— 

35,—16,— 30,—iU • 
26,—^16,— 28,—13,— 80,—^16,-

3 8 , - 3 0 , -

82,—28,— 

25,—11,-

88,—8»,— 82,—27,— 

29i—-Ü— 28*.—Ü— 
26,—20,— 

34,— 42.— 

30,—33,— 

43,—81,— 
3,70 

88,—16,-

2,90- 2,70 
3,70- 8,20 88,—14,— 

34,—^18,— 

40,—83,— 
43,—38,- 40,—34,-

38,-19.-

4fc—M;-

M,—23,— 

55,^48^— 

goede prijzen werden betaald. De 
besommingen van de meeste sche
pen waren d a n ook uitstekend en 
lagen voor d e verse vis aanvoer te 
IJmuidcn tussen f 17.000 en £ 
38.000. Hierbij kwamen dan nog 
voor vele schepen d e opbrengsten 
van de aangevoerde kantjes gezou
t en har ing . De uitstekende prijs i s 
vooral een gevolg van de grote 
vraag van exportzijde. De aanvoer 
van 36.000 kisten vis telde voorts 
2000 kisten tong, 4850 schol, 4000 
makreel, 5200 schelvis, 1700 wijting, 
1200 kabeljauw en gul en 1400 kool-
vis. 

Met de haring ging ook de ma
kreel voor goede prijzen van de 
hand. De verse haring werd met f 
30 tot f 15 op de meeste dagen be
taald. De gemiddelde prijs was, on
geveer f 20 en dit kan ook worden 
geeegd van de makreel, die per kist 
van f 80 tot f 15 noteerde naar kwa
liteit en grootte. Het bui tenland 
bleef ook grote belangstelling tonen 
voor de platvissoorten schol e n 
tong, terwijl België de grove schcl-
xis en kabeljauw afnam. De grove 
schol ging van de hand voor f 80 
tot f 60 p e r kist voor Engeland. De 
zuidelijke landen namen de tongen 
voor f 6 tot f 3 per kg naar groot
te . De prijzen waa-cn derhalve s te
vig. De schelvisprijzen reikten van 
f 40 tot f 20 op de meeste dagen 
met voor de kleine soorten een lich
te daling naar f 12 tot f 10 op de 
dagen rond het weekeinde. Kabel
jauw was zeer bedrij ivg b i j Belgi
sche belangstell ing: van f 130 to t 
f 50 per 50 kg in deze week 1 

AANVOER EN 
BESOMMINGEN 

DONDERDAG : 7200 kisten, waar
bi j 400 tong, 1026 schol, 4100 verse 
haring, 800 makreel, 425 schelvis, 
250 wijting, 75 kabeljauw en gul, 100 
koolvis. Besommingen : Jacoba Ge-
zina 24.000, VL. 84 24.200, SOK. 135 
28.100,' KW. 7 8400, W. 135 29.200, 
KW. 10 11.400. 

VRIJDAG : 6900 kisten vis, waar
bi j 200 tong, 550 schol, 3800 verse 
har ing, 575 makreel, 900 schelvis, 
350 wijting, 150 kabeljauw en gul, 
250 koolvis. Besommingen : Beatr i 
ce 12.900, KW. 8 2.000, RO. 46 19.400. 
SOB. 171 31.100, SGH. 153 20.000, K 
W. 176 17.000. - '••' 

ZATERDAG : 7000 kisten vis, 
waarbij 525 tong, 1550 schol, 2500 
verse haring, 300 makreel, 876 
schelvis, 275 wijting, 375 kabeljauw 
en gul en 375 koolvis. Besommin
gen: Herman en Joh Gouda f 56.000, 
SCH. 27 f 21.800. 

MAANDAG : 9.600 kisten vis, 
waarbij 850 tong, 1700 schol, 2750 
verse haring, 600 makreel, 2125 
schelvis, 700 wijting, 400 kabeljauw 
en gul, 375 koolvis. Besommingen : 
KO 53 Dirkje 28.700, Nestor 16.100, 
KW.87 15.300, KW. 122 15.000, Pol
derman 27.600. ' 

DINSDAG.: 5006 kisten vis, waar
bij 2000 verse haring, 1800 makreel, 
700 schelvis, 50 wijting, 150 kabcl-
iauw en gul on 300 koolvis. Besom
mingen : Emma f 38.00, KW. 81 
25 400 Postboy 25.260, Medan 28.500, 
SCH. 117 (westkust) 11.700. 

WOENSDAG bestond de aanvoer 
te IJmuiden uit 8300 kisten vis. 
waarbij 550 schelvis, 60 wijting, 1000 
verse Baring, 950 makreel. 100 schol 
en 100 tong. E r -waren twee traw
lers present : do Curacao, die r . 
32.000 besomde en de Thorlna, die 
f. :i-1.00O i naak Ie. De vis werd dan 
ook met hoge prijzen gehonoreerd. 
Haring ging weg voor f. 30 tot f. 29 
per kist van 60 kg en makreel no-
1 eerde van f. 28 to t f. 20 per kist . 
Schelvis was peperduur. Er kwamen 
noteringen voor. die tussen f. 80 «a 
f 60 per kist voor de grove schelvis 
lage». De vraag ui t het buitenland 
(BeïgiS) leidde hierloo. Ook kabel
jauw was hierdoor hoog genoteerd. 
De noteringen lagen tussen, f. 190 
en f. 90 per rij van tien stuk» ka-r 
Ijcljanwcn. 
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NIEUWPOORT ZEEBRUCCE 

Grote tong — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
F r u l t t o n g — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Pe t i t e sol* 
Kle ine t o n s — Tout* peti te sole 
Grote t a rbo t — Turbo t moyen 
Middelm. t a rbo t — Turbo t moye» 
Varia — Divers 
Griet — Barbue 
P i e t e r m a n — Grande vive 
Grote pladijs — Grosse pile 
Middelm. pladijs — Pile moyenne 
Kleine pladijs — Pet i te pile 
Deelvis — Por t ion 
Kabel jauw — Cabillaud 
Gul — Pe t i t cabillaud 
Kel l rog — Raie radlée 
R o g — Raie 
written 
Scherps taar ten 
Halve m a n 
Gro te wij t ing — Gros me t l an 
Kle ine wij t ing — Pe t i t mer lan 
Bot — Fle t 
Schar — Limande 
Zeehaai — Aiguillat 
Zeehond — Chien de mer 
Robaa rd — Grondin rouge 
K n o r h a a n — Grondin 

is-ao 
4!(M6/ 

48 
50 
48 
39-42 
40 
3.7 
30 
27 
40 
12-14 
13-14 
84 

16 
20-18 
11-12 

gi-lO 
4-7 

ÏÓ 
4rS 

9-7 
fr-7 

ë-z" 

18-10 
43-91 
47-48 
50 
48 
44-4T 
43 
40 
30 
27-30 

lë-ÏT 
18 
10 

2M.7 
14-ttö 
6-S 
5 
6-S 

ïi" 
6-3 

7 ^ 
10 

USLANDSE VISSOORTEN 
13-10-1958 

Schelvis gr.l5,80a4,— 
• middelm. 42,— 

14-10-1968 
20 20-26 — 
111*60-16,60 

l«5-a0-1958 

klein 
Kabel jauw 

Wij t ing 

Leng 
Sohar tong 
Heilbot 
Koolvis 
Honds tong 

P l a t en ' 

Datum 

11-10 
13-110 
14H10 
15-10 
To t ; 

7-10 
8-100 
9-10 

d.0-10 
11-10 
13-10 

8-10 
9-10 

10-10 
11-10 
13-10 

9-10 
10-10 
11-10 
13-10 

13-10' 
15-10 

9^.0 

10-10 
11-10 
12-10 
18-a.O 
15-10 

8-10 
9-10 

10-10 
nno 134.0 
14-10 
15-10 

6,— 7,50 
7,80-112,60 
4,80- 9 — 
7 20 8,40 
6,*—18,— 
9,20-10,60 
8,80-13,— 
8,40- 9,40 

30,—43,40 
7,40- 9 50 
5,80-10,40 
8,40- 9,40 

Vangsten 

8,20-10,60 
7,20-12,40 
80-10,20 

8,40-12,— 
8,20- 9,20 

28,—4»,— 
9.40-10— • 

6,40- 8.— 

K«r F Mi». 

VISAANVOER TE OOSTENDE. 
1 

24 
24 
22 
71 

3.460 
333.280 
278.950 
222.150 
837.800 

76.460 
3.320.876 
2.708.678 
2.231.100 
8.336,114 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
2» 
28 

28 
26 
22 
21 

3.121' 
3.600 
2.966 
2.557 
3.70.5 
3.378 

42.189 10 — 
50.498 10 — 
30.433 6,— 
37..7B1. 9,50 
40.542 25,— 
40.562 9,50 

SPROTAANVOER OOSTENDE 
10 

8 
i e 
18 
2 

4.062 
10.382 
33.630 
24.690 

870 
GARNAALAANVOER 

10 
16 
10 
15 

497 
872 
796 

1.614 
VISAANVOER T E 

IS 
6 

28.924 
12.108 

27.054 0,58 
55.678 5,16 

109.944 2,96 
60.130 0,96 
3.580 6,28 

Max. 

17,— 
19»— 
14 — 
19 — 
14,— 
16,— 

7,48 
5,55 
3,64 
3 06 
6,28 

TE NIEUWPOORT 
9.679 17 — 

13.831 12,50 
8,446 7,90 

16.083 6,— 
N I E U W P O O R T 
227.940 
140.216 

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT 
2 

VOLLE 
i 
i 
i 
2 
1 

3100 13.795 
HARING TE NIEUWPOORT 

SS 
12 

102 
148 

14 
GARNAALAANVOER 

41 
46 
48 
47 
41 
36 
5 

7.470 
7.984 
9.489 
8.294 
7.976 
4.8412 

901 

1.480 
300 

2.010 
3.480 

390 
TE ZEEBRUGQB 

75.040 0 6 — 
89.032 7,— 

111.162 11,— 
97.625 8,— 
98.650 8,— 
67.469 11,— 
25.489 24,— 

22 — 
18,50 
13,60 
16,— 

W,— 
Ifcr-
16,— 
17,— 
IT,— 
20,— 
31 — 

Gem. 

13,51 
13,94 
10,26 
14,78 
10,91 
12,— 

6,62 
5,36 
3,26 
2,44 
6,28 

19,4,7 
16,86 
10,61 
9,96 

10,04 
11,16 
ll,7!r 
11,75 
12,86 
14,85 
28,28 

144.0 
45-49 
48-51 
4881 
47-61 
43-46 
43-47 
36-41 
23-26 
22^27' 
36 
14-16 
12-114 
11-118 
941 

20-24 
11-19 
24 
12rl4 

84.0 
8 4 0 
88i 
5-7 

6-? 
ft-71 

VERWACHTINGEN 

Vrijdag 17 oktober 
Smalls : 0.331 (300 ben haring, 50 
ben vis) . 

Zaterdag IS oktober 
Smalls : O.S8 (300 ben haring, 100 
makreel, 100 ben vis) 

Maandag 20 oktober 
IJsland : 0.298 0.237 0.286 
Wit te Bank : 0.165 Z.745 
Kanaal 0.82 O.220 0.266 
Noordzee 0.295 

Dinsdag 21 oktober -
IJsland : 0.217 0.299 0.228 0.242 
Wit te Bank ; 0.218 Z.537 0.25 
Kanaal : 0.265 Z.419 Z.516 0.187 
Noordzee : Z.212 
West : 0.185 

Dinsdag of woensdag 
IJsland : 0.83 

Woensdag 
IJsland : 0.324 0.224 
Wit te Bank ; 0.174 O.200 0.X28 
0.348 0.312 0.127 O.170 Z.547 
Kanaal : 0.155 0.342 
Noordzee : 0.231 
Oost : 0.177 
West 0.77 

Vermoedelijk ; 
3-10 : 2e cat. 
7-10 : Ie cat, 
8-10 : Ie cat. 

10-10 : Ie cat. 

0.300 (WB) 
0.153 (W) 
N.211 (W) 
0,193 (W) 0,147 (W) 

OPBRENGST DER 
VAARTUIGEN - ZEEBRUGGF 
Donderdag 9 oktober 
Z.433 1 
Z.448 1 
Z.477 1 
Z..608 1 
Z.467 1 
Z.283 1 
Z.30 1 
Z.161 1 
Z.6S8 1 
Z.518 1 
Z.606 2 
Za te rdag 11 ok tober 
Z.448 1 
Z.433 1 
Z.6tt3 2 
M a a n d a g 13 ok tober 
Z.468 9 
Z.408 4 
Z.617 2 
Z.44I2 1 
Z.507 1 
Z.430 8 
Z.415 3 
Z,471 3 
Z.4ie 4 
Z.233 3 
Z.868 10 
Dinsdag 14 ok tober 
Z.477 
Z.264 
Z.68 
Z.60S 
Z.698 
Z.480 
Z.467 
Z.447 
Z.S0 
Z.519 
Z.612 

IZ.453 
Z.186 
Z.418 
Z.5Ö0 
Z.270 
Z.209 
Z.603 
Z.456 
Z.608 
Z..475 
Z.516 
Z.5S0 

4 
4 
2 
4 
5 
7 
3 
4 
4 
5 
3 
8 
1 
8 
4 
6 
5 

11 
8 

4 
44 

3 
10 

3 
3 
5 

10 
3 

10 
7 
6 

6 
5 

10 

8 
3 

12 

66 
80 
20 
8 
10 
80 
45 
30 
30 
35 

150 

36 
48 
18 
38 
60 
60 
20 
35 
48 
46 
20 
80 
10 
86 
28 
50 
45 
95 
85 

400 
25 
35 
80 

620 
950 

3.800 
6.640 
2.020 
8.820 
7.400 
7.010 
3.210 
5.090 

11.790 

570 
2.500 
8.730 

60.910 
20.500 
17.820 

1.610 
10.840 
56.130 
13.970 
17.490 
19.730 
17.500 
88.070 

18.510 
20.030 
6.330 

16.160 
46.010 
34.930 
11.600 
20.200 
22.120 
24.210 
12.380 
72.130 
7.740 

28.170 
17.000 
21.770 
25.800 
56.130 
90.250 
20.170 
16.300 
16.870 
56.920 

Woensdag 15 oktober 
Z.545 10 
Z.421 10 
Z.552 3 
Z.240 5 
Z.462 6 
Z.551 11 
Z.437 10 
Z.274 10 
Z.443 12 
Z.409 6 
Z.470 10 

120 
46 
45 
40 
85 
70 
85 
100 
170 
50 
85 

68,76» 
50.620 
26.810 
38.700 
44.840 
78.960 
75.120 
67.930 
83.000 
36.050 
67.680 

GENT 
VAN 4 TOT 10 OKTOBER 1958 
% tongen 75 ; kleine tongen 60 ; 

middelmatige tarbot 55 ; middelma
tige griet 48 ; grote iek 30-45 ; 
middelmatige schelvis 48-52 ; rog 
45-56 ; kabeljauw 55 ; gullen 24-26; 
wijting 20 ; makreel 22-25 ; ijle ha
ring 18 ; koolvis 30 ; verse garna
len 32-70 F per kg. 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

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

hanö in hMnö 
H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE. Tel. 716.89 
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De visserijgrenzen op IJsland 
22. Wanneer men de belangen van 

IJsland en Engeland in het bij
zonder vergelijkt, ziet men nog 
duidelijker welk onderscheid er 
bestaat. Het britse inkomen van 
d^ visserijnijverheid is juist iets 
minder dan 0,5% van het natio
naal inkomen. De visserijnijver
heid van IJsland beslaat het 
meest belangrijke deel van het 
nationaal inkomen, vermits 97% 
van de uitvoer uit visserijpro-
dukten bestaat. Volgens offici
ële engelse statistieken bedraagt 
de jaarlijkse vangst van engelse 
vissersvaartuigen in ijslandse 
wateren ongeveer 9 miljoen 
pond sterling, een derde hiervan 
wordt gevangen binnen de' grens 
van twaalf mijl, of ongeveer 3 
miljoen pond sterling. Zelfs zo 
Engeland di t inkomen verloor — 
welke ze niet zal verliezen — 

i zal dil slechts een zeer geringe 
invloed uitoefenen op haar na
tionale economie, een gelijk
aardig verlies zou voor IJsland, 
wanneer dit zou gebeuren ten
gevolge van de overbevissing — 
onoverkomelijke moeilijkheden 
brengen. 

23. Uit de ervaring die opgedaan 
werd door de uitbreiding van de 
ijslandse visserijgrens in 1952 
wórdt duidelijk geleerd dat de 
vreemde landen weinig of geen 
verlies zullen kennen door de 
huidige uitbreiding. In 1952 be
weerden de engelsen dat ze gro
te schade zouden oplopen door 
de toenmalige uitbreiding en 
legden een verbod op de aan
voer van ijslandse vis als p ro - | 
testmaatregel. Het bleek even
wel dat de vangsten de engelse 
treilers op de ijslandse kust 
tijdens de eerste jaren na deze 
uitbreiding verhoogden. In 194&-
1952 bereikten de vangsten der 
engelse vaartuigen per 100 uren 
treilen een gemiddelde van 819 
cwts., in de jaren 1958-1956 
evenwel stegen ze tot 1.061 cwts. 

De vangsten schelvis en pladijs 
verhoogden in verhouding zelfs 
nog aanzienlijker na deze be
schermingsmaatregel van 1952. 

Deze verhoogde vangsten mogen 
gedeeltelijk toegeschreven wor
den aan een verhoogde hoeveel
heid vis buiten de visserijgren-
zen tengevolge van de bescher
mingsmaatregel en gedeeltelijk 
ook aan de grotere aandacht die 
gewijd werd aan de visgronden 
buiten deze grenzen. Het is ech
ter een feit dat de visserijin
spanning zal toenemen en bijge
volg mag verwacht worden dat 
dat beschermingsmaatregel van 
1952 van nu af aan een minder 
gunstige invloed zal uitoefenen, 
hiervan bestaan reeds bewijzen, 
nieuwe beschermingsmaatregel 
zal ongetwijfeld, envenals in 
1952 een gunstige invloed uit
oefenen ook voor diegenen die 
buiten de visserijgrens moeten. 
Tisseii. Bijgevolg is het een groot 
misverstand te geloven dat de 
verscherpte beschermingsmaat
regel enkel schade zullen toe
brengen aan andere landen. 

24. De meeste onder hen die een on
redelijke argumentatie voeren 
legen de uitbreiding van de vis
serijgrens stellen het probleem 
als volgt : 

Aan de ene kant hebben we de 
belangen van 200.000 IJ slanders. 

bewoners van Par-Oer en Groen
land, en aan de andere zijde 
i taan de belangen van 2.000.000 
inwoners van üroot-Bri t tannië 
en van hel vasteland van West-
Europa. Deze vergelijking gaat 
natuurlijk niet op want. wan
neer meu de kwestie van dicht
bij bekijkt, hangen de Uslan-
ders en de bewoners van Far-
Oer in hun bestaan volledig af 
van de visserij, terwijl het wei
nig of niets zou beteken voor 
de economie van Groot-Britan-
ni.ë, West-Duitsland en andere 
gelijkaardige landen, zelfs wan-

• neer ze absoluut niets meer kon
den vangen rond IJsland, wat 
nog bij lange na niet het geval 
is. Aan de ene zijde staan de 
levensbelangen van IJsland, 
maar aan de andere _zijde de 
luttele belangen van die welke 
geprotesteerd hebben tegen de 
uitbreiding. 

Het z o u ' i n strijd zijn met de 
rechtvardigheid en algemeen 
geldende zedelijke principes zo 
deze landen druk zouden uitoe
fenen legen IJsland om deze uit
breiding van de visserijgrenzen. 

B E S L U I T E N 

We hebben enkele der hoofd
punten in verband met de uit
breiding der Ijslandse visserij-
grenzen en de kritiek hierop 
uitgeoefend besproken. Uit dit 
kort overzicht zal het volgende 
duidelijk te voorschijn konten : 

1. IJsland heeft enkel een sinds 
lang bestaande gewoonte aan
gewend wanneer ze haar vis
serijgrenzen eenzijdig heeft 
uitgebreid, zoals de meeste 
landen hun territoriale wa
teren op deze manier hebben 
vastgesteld. 

2. IJsland heeft niet de beper
king van het recht vastgelegd 
door de gewoonte, overschre
den wanneer ze eenzijdig be
slist heeft haar visserijgrens 
uit te breiden. In dit verband 
wijzen wij op het feit dat 
verschillende landen reeds 12 
mijl lerritoriale grens hebben 
en op de vaststellingen van de 
Internationale Wet Commis
sie. 

3. Zo men alleen de zogezegde 
historische rechten beschouwt, 
zou IJsland no geen groter 
uitbreiding van haar visserij
grens kunnen opeisen. 

4. Ervaring in het verleden in
zake ovcibevissing rond IJs
land en Ie voorziene uitbrei
ding van de visserijinspan
ning van vreemde landen heb-
IJsland er toe gedwongen 
zonder verder uitstel de vis
serijgrens uit te breiden. 

5. De belangen van IJsland ener . 
zijds en die van andere lan
den anderzijds zijn zeer ver-
verschillend wanneer het de 
visserij op IJsland betreft. 
Het Ijslandse volk hangt voor 
zijn bestaan volledig af van 
hel voortbestaan van de I j s 
landse visstapel. voor de an
dere landen heeft deze vissta
pel voor de visserij praktisch 
geen belang. 

6. Een meer uitgebreide visserij-
bescherming is niet alleen 

wenselijk omdat ze in het be
lang is van het IJsslandse 
volk. d >eh eveneens omdat ze 
in het belang is van die lan
den die buiten deze grens vis
sen, zo lang er geen overbe-. 
vissing bestaat. 

Voortgaande op al deze argu
menten en talrijke andere met 
dezelfde kracht, hoopt het I j s 
landse volk vast dat hun nabu
rige landen willen bij nader be-
schouwiug de houding van IJs
land naar waarde schatten en 
haar weloverwogen rechten er
kennen. 

26. Tenslotte moeten wij er vooral 
de nadruk opleggen dat IJsland 
een aanzienlijke handel drijft 
met die landen welke tot op he
den de uitbreiding van de vis

serijgrens niet wilden erkennen. 
In 1957 voerde IJsland uit Groot-
Brit tannië voor een waarde van 
3.500.00-.) pond sterling goederen 
in en uil West-Duitsland 2.500000 
pond sterling. Zo deze landen 
hun aankoop van Ijslandse vis-
serijprodukten verhoogden, zou 
IJsland in de mogelijkheid ver
keren haar invoer van indus
triële produktpn aanzienlijk te 
verhogen. Dit zou volledig in 
de geest van die afdeling van 
de arbeid zijn, geest welke zo 
nodig is tussen de landen van 
de wereld, en niet in het minst 
tussen de landen van de' atlan-
tisehe streek, mocht het geschil 
op die manier kunnen opgelost 
worden. 

EEN PAAR REGELS 
KOMMENTAAR... 

We kunnen niet laten, na de 
weergave van het IJslaudse witboek, 
enkele eerste indrukken weer te ge
ven die ons opvielen tijdens de le
zing. 

Dit boekje kwam ons pas in han
den, toen de wereldpers en de 
radio het probleem en de moei
lijkheden dagelijks uitgebreid 
behandelden. De journalisten 
hebben mm verbeelding nogal 
sterk laten doordraven. Na over
lezing van het witboek en her
zien van de talrijke beriöhten 
die de laatste weken vóór 1 sep
tember binnenkwamen, kom ik 
meer onder tot de indruk dat dit 
boekje door de persmannen ge
bruikt werd om allerlei geruch
ten de wereld in te sturen. Deze 
uittreksels uit het witboek, al 
dan niet voorzien van kommen-
laar hebben er veel toe bijge
dragen de ware toestanden en 
-feiten verkeerd voor te stellen 
en wel'ielit veel zaken in de war 
Ie sturen. 

"b. lu dit witboek wordt door IJs
land niet veel bewezen. Het 
heeft enkele punten aangehaald 
ter weerlegging van de argu
menten die het bij wijze van 
protest voorgeschoven kreeg. 

Waar gesteund wordt op be
paalde historische gegevens, 
kunnen we er onmiddellijk bij
voegen dat deze moeilijk te kon-
troleren vallen. Wanneer sta
tistieken aangehaald worden, ge
ven ze op het eerste ogenblik de 
schijn datgene Ie bewijzen 
waartoe ze aangewend worden, 
echter komt het voor dat deze 
getallen later herhaald worden 
en dan zijn ze in tegenspraak 
niet de eerste bewijsvoering. 

Dergelijke voortdurende herha
ling dikt de schamele inhoud 
van het boekje wat aan en geeft 
de indruk veel te zeggen het 
is en blijft echter een voortdu
rende herhaling van wat aan
vankelijk gezegd werd. 

(vervolgt) 

VOORLOPIGE 
AANVOERSTATISTIEK 

SEPTEMBER 1958 

1. Demersale vis 
I j s landse schelvis 
Andere schelvis 
I j s l andse kabel jauw (x) 
Andere kabeljauw (xx) 
iKoolvis 
Schol (pladijs) 
Wijt ing 
Tong 
Tarbot 
Roggen 

Totaal 
Totaal demersale vis 

2. Pelagische vis 
(volle 

H a r i n g (ijle 
(Vleet 

Makreel • 
Sprot 

Totaal pelagische vis 
S. Schaal- en weekdieren 

Garnaa l 
Tot. Schaal- en weetkd. 
ALGEMEEN TOTAAL 

(x) waa rvan |;r. IJsI . kabelj . 
(xx) waarvan gr. Andere kabelj . 

O-evoicht 

223.494 
1177.274 
472 663 
1208 584 
199.005 
398.816 
204 436 
274.165 

68 094 
311.205 

2.5S7.7S5 
3.S15.Z9S 

276.032 

104 869 

382.611 

1143.8117 
299.670 

3.957.57^ 

291.1186 
911.8114 

waarde 

1.690.953 
1.219.696 
4.266.774 
2.193.710 
•1.566.1120 
2 903.435 

996.97E 
11.550.218 
1.694.007 
2.196.429 

S0.276.2J/, 
36.i89.9S0 

1.439.339 

421.194 

i.863.64S 

2686.539 
3.9S0.9S0 

41.984463 

2.889.754 
1.487.386 

ffem. Pr 

7,97 
6,88 
9,03 

10,68 
7,87 
7,88 
4,88 

4 8 4 3 
2 4 8 8 

7,06 
.21,93 
10,9s 

5,81 

4,08 

4,87 

18,69 
ISJi 
10,61 

9,92 
15,66 

http://S0.276.2J/
http://36.i89.9S0
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LOGBOEK VAN EEN WALSCHIPPER 
DONDERDAG 9 OKTOBER 

Uit Gaiïada'ontvang ik het verslag 
met foto's van de openingsplechtig
heid voor de Nationale Visweek. De
ze plechtigheid bestond uit een 
grootse ontvangst met ongeveer 100 
gasten van pers, radio en televisie 
aan een «vislaïel». Op enkele,maan
den tijd is het begrip <vistafel> in 
Canada zo goed ingeburgerd d a t d e r -
SelijUe gelegenheden regelmatig in-
gericht worden en steeds met suk-
ses, Ben paar foto's, van deze v*s-
tafel spreken meer dan gelijk welh 
artikel. De Minister van Visserij die 
de opening voorzat, hield een uit
stekende rede waarin hij verklaarde 
lekker en goed gegoten te hebben 
van al die visschotels. Hij legde 
vooral de nadruk op het feit dat 
men door vis te eloü slank kan blij
ven zonder honger te moeten l i j 
den en stelde zichzelf tot voorbeeld: 
sinds een Jaar is hij Minister van 
de Visserij en heeft in die tijd on
geveer 6 kgr aan fii-wicht verloren. 

VRIJDAG 10 OKTOBER 

In een verslag over een reis van 
Nederlandse vissers naar Denemar
ken, lees ik dat in de vismijn te 
Esbjerg de afgekeurde vis onmid
dellijk uit ' de vangst genomen 
wordt en overgoten met een rode 
vloeistof. Deze vis wordt bestemd 
voor pelsdierenvoer en wordt ver
kocht aan ongeveer 6 F per kgr. Dat 
is een mooie prijs, vergeleken bij 
die welke de vismeelfabrieken ge
ven. Ook in ons land bestaan reeds 
belangrijke nertsenfokkerijen, die 
veel vis kunnen gebruiken en er ook 
meer kunnen voor betalen dan wat 
de vismeelfabrieken kunnen beta
len. Een doelmatig ingerichte afna>-
me en verzending voor deze fokke
rijen zou reeds een hele verbete
ring betekenen voor de prijzen door 
de reders bekomen en misschien een 
basis kunnen vormen... zonder op-
vangregeling. 

ZATERDAG 11 OKTOBER 

Enkele reders zijn er mede begon
nen, naast hun rederij , ook — maar 
elk afzonderlijk, — vis te gaan leu
ren in het binnenland. De bedoe
ling is van in de eerste plaats meer 
geld te kunnen bekomen voor de vis 
die hun vaartuig aanbrengt. Goede 
gedachte, als de bedoeling maar 
niet' over het hoofd gezfen wordt 
en de vishandel meer uitbreiding 
krijgt zodat in hoofdzaak of uitslui
tend de vishandel bedreven wordt. 
Waarom kan er niet samengewerkt 
worden om de vis van de eigen 
vangsten te verkopen, zodat er voor 
een deel ailngesloten reders betere 
prijzen bekomen worden 1 Dit is 
onlangs gebeurd in Nederland waar 
de Nederlandse vissersbond een co
öperatieve voor inkoop en verkoop 
van zeevis heeft opgericht. De docl-
stelling is niet anders dan «op wet
tige, rechtmatige wijze de hoogste 
prijs te bekomen voor de vis aan
gevoerd door de leden der coöpera
tie». De Nederlandse reders zijn van 
mening dat zij dit verplicht tegen
over hun bedrijven, de gezinnen van 
de opvarenden en tegenover hen
zelf, tegenover de kredietgevers en 
In het algemeen belang. Wie in ons 
land zou bereid zijn hieraan mede 
te werken ? 

ZONDAG 12 OKTOBER 
En vandaag trekt Ieder Belg -

met of zonder goesting — naar de 
stembus. Ik heb er al meer dan eens 
over geschreven, maar wat mij van
daag meest interesseert is de uitslag 
te weten, niet van de verkiezing als 
politiek verschijnsel, maar wel in 

verhouding tot de persoonlijke rc-
klame die door ieder deelnemer ge
voerd werd en hoeveel stemmen die 
voor ieder opgebracht heeft, vooral 
dan voor de minder gekende kandi
daten. Het zou dan nut t ig en Inte
ressant zijn te weten wat de publi
citeit kan betekenen voor minder 
gekende produkten als bijvoorbeeld 
onze vis. 

MAANDAG 13 OKTOBER 
De overwinnaars van gisteren zijn 

ttekend. Zelfs de visserij heeft zich 
aan de vele beloften laten vangen 
en bit ter weinig voor de visserij 
gestemd. Schroefplan en Barnumre-
klame te Zeebrugge leverde 137 
stemmen op en het valt nog te be
zien of a l die stemmen van de vis
serij afkomstig zijn. Aan de hand 
van de persoonlijke publiciteit ge
meten in een stad als Oostende heb
ben de meeste kiezers zich .laten 
overtroeven en op hun klesibrief die 
naam uitgezocht die hen op het 
laatste ogenblik voor de geest is ge
komen. 

Alle kandidaten hebben echter 
min of meer beloofd iets speciaal 
te doen voor de visserij, zelfs be
loften van zaken die in feite reeds 
in kannen en kruiken zijn. Als ze 
nu maar iets meer doen, zijn we 
gered. 

DINSDAG 14 OKTOBER 
Het Algemeen Verbomi der Zelf

standige Arbeiders begint een nieu
we kampagne tegen de grootwaren
huizen. In plaats van uitsluitend 
voort te gaan met het bekampen 
van de grootwarenhuizen wordt 
thans een propaganditslag ingezet — 
dezelfde wapens als die grootwaren
huizen gebruiken - om de praat
jes de knp in te drukken dat alleen 
in die magazijnen goed;- en goedko
pe waren kunnen gekucht worden. 

Sinds lienla'Uii .laren wordt de 
visinvner bckampt duur de rederlj-
en Intussen gaat hel praatje rond 
•.vnrdt geioiifd, dal de vreemde vis 
zoveel heler is dan de Uelgische. 

De Invoerders hebben er alle be
lang bi j de produkten die zij uit 
het buitenland betrekken zo duur 
mogelijk Ie verkopen. Hebben de 
reders dan geen belang hun vis zo 
duur tnogeiijk te verkopen en een
zelfde, of nog sterkere cumpagne in 
te zetten voor de eigen aanvoer, zo
dat het uiteindelijk zou moeten 
worden dat ingevoerde vis omge-
diKipt wordl tot Belgische om een 
goede prijs te bekomen In plaats 
•an hel omstekeerde dat thans ge

beurt. 

WOENSDAG 15 OKTOBER 
Binnen een paar dagen is hel af

gelopen met de bluf-expo. Wat 
heeft deze ons opgeleverd van wat 
under meer voor de visserij voor
gespiegeld werd? Geen cent ! Kr 
werd niet meer vis gegeten door de 
vreemde bezoekers. Integendeel, de 
toestand van de rederijen gedurende 
het expojaar was slechter dan ooit 
te voren. Nu de expo bijna gedaan 
is, stijgt lui visverbmlk opnieuw. 
Hebben de mensen op hun voedsel 
moeten sparen om de expo te bezoe
ken? 

Best mogelijk. Maar wat hebben 
de vreemdelingen dan te eten ge
kregen? Zeker heel weinig vis en de 
enige propaganda voor vis van be
lang was. die gevoerd door Zwitser
land. 

Er Is een kans gemist geworden 
voor de tentoonstelling haar poorten 
geopend heeft, een kans om toch 
dit Jaar veel vis aan de man te 
brengen. WIJ hebben er voldoende 
over gepreekt. Maar een taak vervui
len die men op zich,genomen heeft 
en veel geld \crdienen gaat niet sa-

PROPAGANDALESSEN 
VOOR HET VISVERBRUIK 

SEPTEMBER 1958 
In september werden door de lesgeel-

ster van de Propagandakommlssle in de 
scholen en gemeenschappen lessen in 
vlsbereldlng gegeven. Hierna volgen de 
resultaten er van. 

4 sept. 8 u. 30 en 10 u. 30 
Middelbare Beroepsschool, Kerkstr., S, 

Mortsel — Cl. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

ting van het lokaal : zeer goed. Begrip 
en belangstelling : weinig door de leer
lingen. Aantal deelnemsters : om 8 u. 30 
83 ; om 10 u. 30 : 45. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : 
Geen gelegenheid gehad om met de 
leerlingen te spreken, de les was Inge
kort om de volgende redenen : 1. H. 
Mis ; 2. Biecht ;' Ekonomlsch gebied : 
Enkel op donderdag en vrijdag verse 
vis te verkrijgen. 

X X X 

5 SEPTEM'BERp) 

"> «ept. 9 u. — VAKSCHOOL VOOR 
JUFFROUWEN, ST. PAULUSPL., 19, 

ANTWERPEN — C8ol. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

ting van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling : veel. Aantal deelneem
sters : 3i9 leerlingen, 2 leraressen. 

UirSLAiG Pedagogisch gebied ; 
Kennen vis en vlsbereldlngen, enkele 
vragen werden gesteld door de lerares 
In keuken. Ekonomlsch gebied : Ver
schillende vlswinkels ook leur handel. 

X X X 

10 aept. 13 u. 30 — MIlDDELBARE 
HUISHOUDSCHOOL, POLDBRSTR. 75 

ST. KRUIS — CS. 
Mauler van bereiken : trein en auto

bus. Inrichting van het lokaal : rede
lijk. Begrip en belangstelling : bevredi
gend (speciaal milieu, kinderen onder 
toezicht). Aantal deelneemsters : 54. 

UITSLAIQ : Pedagogisch gebied : 
Geen kon takt met leerlingen, geen ge
sprek na de voorwerkklas. Ekonomlsch 
gebied : Leurders, 

X X X 

11 sep. 9 u. 30 — LANDELIJKE 
HUISHOUDSCHOOL, DORPSTRAAT 

ST. LENAARTS — C2 aa. 
Manier van bereiken : trein en auto

bus. Inrichting van het. lokaal : goed. 
Begrip en belangstelling : veel. Aantal 
deelneemsters : 46 leerlingen, 3 lerares
sen. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : Veel 
nuttige vragen na de uiteenzetting. Eko
nomlsch gebied Vishandelaar, ook 
leurhandel, verzorging laat te wensen 
over. 

X X X 

12 sept. 9 u. 30 — iLANDELIJKE 
HUISHOUDSCHOOL, GROTE HAAN3 

MELSELE — C2 na. 
Manier van bereiken : trein en auto

bus. Inrichting van hst lokaal : goed. 
'Begrip en belangstelling : veel. Aantal 
deelneemsters : 56 leerlingen, 4 lerares
sen. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : 
Vele leerlingen van platte land kennen 
geen verse vlsbereldlngen, andere meer, 
Ekonomlsch gebied : In hst dorp verse 
vis te verkrijgen op vrijdagen. 

x x x 

16 sept. 13 u. 30 
L.O.F.C. & BRAIVE8 

Manier van bereiken : trein. Inrich
ting van het lokaal : laat te wensen 
over, weinig gerief. Begrip en belang
stelling : redelijk. Aantal deelneem
sters : 21 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : En
kele nuttige vragen. Ekonomlsch ge
bied : Geen verse vis te verkrijgen, en
kele bulsmoeders bestellen aan de kust, 
and:re halen verse vis te Hannut. Lie
ten de Indruk van weinig verbruik. 

x x x 
17 sept. 9 u. 30 •— iMEISJESSCHOOL 

PRINS BOUDEWI.INLAAN, 346, 
EDEGEM — 4e graad. 

Manier van bereiken : trein en auto
bus. Inrichting van het lokaal : goed. 
Begrip en belangstelling veel (zeer 
jonge meisjes). Aantal deelneemsters : 
29. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : En
kele vrafeen na het proeven. Ekonomlsch 
gebied ; Vroeger vlswin'kel op Blsdonk 
reeds een paai' maanden gesloten. Ver
se vis te verkrijgen in het dorp zelf. 

X X X 

18 sept. 13 u. 30 — L.O.F.C. MEEFFE 
AMBRESIN. 

Manier van bereiken : moeilijk bijna 
geen verbindingen. Inrichting van het 
lokaal : goed. Begrip en belangstelling : 
weinig. Aantal deelneemsters : 6. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : Vele 
vragen over aankopen van vis langs, de 
vismijn rechtstreeks. Ekonomlsch ge
bied :.Geen verse vis te verkrijgen. 

X X X 

19 sept. 10 u. — LANDELIJKE 
HUISHOUDSCHOOL, WAVERLEI, 8, 

PUTTE —C2 aa. 
Manier van bereiken : trein en tram. 

Inrichting van het lokaal : zeer goed. 
Begrip en belangstelling : veel. Aantal 
deelneemsters : 58 leerlingen en 3 le
raressen. 

UITSLAG Pedagogisch gebied : 
Druk gesprek na de les. Ekonomlsch ge
bied : Verse vis te verkrijgen op vrij-

i dag. 
X X X 

23 sept. 10 u. en 13 u. 30 '(twee lessen) 
BBROEPS8CHOOL, 

HOSPITAALSTR. 2, ST. NIKLAAS 
C5C1. 

Manier van bereiken : trein. Inrich
ting van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling : veel. Aantal deelneem
sters : in de voormiddag : 46 ; In de 
namiddag : 96. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : Vele 
vragen door de leraressen. Ekonomlsch 
gebied : Enkele goed verzorgde vishan
delaren. 

X X X 

24 sept. 9 u. — GODELIEVE 
INSTITUUT, tBRIALMONTLEI, 39 

ANTWERPEN — C5CID. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

ting van het lokaal : zeer goed. Begrip 
en belangstelling : matig. Aantal deel
neemster^ : 34 leerlingen 1' lerares. 

UITSLAG Pedagogisch gebied : 
Geen kontakt met leerlingen, geen en
kele vraag. Ekonomlsch gebied : Veel 
verzorgde vlswinkels. 

x X x 
25 sept. 13 u. 30 — L.O.F.C. BAELEN 

(Dolhain) 
Manier van bereiken : zeer moeilijke, 

geen ^verbindingen. Inrichting van het 
lokaal : goed. Begrip en belangstelling : 
veel. Aantal deelneemsters : M). 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : Heel 
nieuwe stof, kennen geen vUbereddin-
gen. Ekonomlsch gebied : Geen verse 
vis te verkirijgen. 

X X X 

26 sept. 9 u. 80 — BEROEP8SCHOOL 
ST. AMLEBEROA, OASTHUISSTR. 2, 

TEMSE — A6 CS. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

ting van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling : veel. Aantal deelneem
sters : 49 leerlingen. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : En
kele vragen door leerlingen. Ekonomisoh -
gebied : Verse vis te verkrijgen. 

file:///crdienen
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(VBBVOIXï) 

De Ooeaensohe mee, wilt weten, • • 
Daer is geen, grond te meten, 
Wy zeylen dan weer voort 
En loeten Faroe aen stierboord : 
En metten ons coers alsdan 
R-e.gte naer de Westermans. CVestmanna Ey ja r ) 
Dan zeylen wy metterspoed, 
Met gemoed, 
Alzoo zoet. 
Tot men den berg Hecla groet. 

. Toen by de Voyclschaeren (Fuglusker) 
De koude ia men geware ; 
En woest toch niet belaen, 
Ziet voor u den Jokel staen. (Snaefell Jökull) 
Wy varen wederom voort 
Naer den hoek van Bredelfiort. (Breidafjord) 
Haelt op u karegador (te verstaan als : cargo = lading 
Met een woord, 
Zoo 't behoort, 
Haelt den i>isch maer binnen boord. 

Malroosen schept couragie. 
Ja, met half eqvApagie, 
Knwoer en stagsel in, fkluiver en stagzeil) 
Dat gccet naer ons gewin. 
Als de maend Mey is verschinl 
Wachten wy den Westewint. 
Wy visschen met goeden moed, 
Alzoo zoet. 
En met spoed. 
Tot wy krygen den wind goed. 

De bogt en geeft geen visch meer, 
H.et is voor ons een hertezeer, 
Wy Zoopen van daer voori 
Tot den hoek van DircfiorJ. (Dyra Fjord) 
De visscherrie voor toen 
Is nu aen de west gedaen : 
Wy zeylen van daer weer voort 
Met akkoord. 
Zoo 't behoort 
Tot wy komen tot Kaop Noord. 

De maend July geprezen. 
Die komt dan ingetreden. 

1 Wy zeylen van daer voort, 
Zeggemde adieu Kaep Noord, 
Wy loopen Grim in 't gemoed, 
En wy zeylen metier spoed 
Naer den Rooden Hoek gezogt. 
En toen nog 
De blauwe Bogt 
Heeft veel kabeljauw gebrogt. 

Ougstmaend komt aengedreven. 
Elk wensctCt zyn lief geprezen. 
Wy loopen langst de Suyd, 
Alsdan is 't kollen uyt 
Als den vyftiemden dag draeyt, 
En de wind van Noorden waeyt, 
Elk denkt op zyn lief matress 

(van 't F r a n s ; •maltresae, hier bedoeld : vrouw 
of verloofde). 

'f Dient al best 
Voor een les : 
Elk zegt : adieu, hangenes. 

Zoo loet het nu maer loopen 
En voor de winden stroopen. 
Het groot marszeyl in top. 
Schipper brengt de bottel op I 

(voor ' t 'binnenlopen beechenkt de schipper zijn 
bemanning) 

Men roept : Stierman aan bakboord. 
Ziet de haven van Nieupoort 
Dan loopen wy weder voort. 
Met een woord, 
Zoo 'i behoort, 
Langs de kust tot Duynkerk poort. 

(WORDT VOORTGEZET) 

«Hulp in Nood» 
VERZEKERT 

aan zeer 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 — Totaa/ ver/ies en 

voor Bouwrisfco. 
(4366V) 

Enkele moderne methodes 
om vis op te sporen 

(Venrolff van voriee week) 

Ecu ander plaatsingsprobleem dn.li 
veelvuldig voorkomt is het verlies 
van doorarlngbaarheid veroorzaakt 
door de kielplaat van het schip. 
De iiiliwnder is gewoonlijk geplaatst 
in een bakje dat gevuld is met zoet 
water in dat bevestigd is op de 
kielplaat van het schip wanneer het 
om stalen vaartuigen gaat. Oeluids-
golven die düornecn ecu stalen 
plaat gaan worden aanzienlijk ver
zwakt. Dit verlies aan doordrlng-
bnarheid kan soms op belangrijke 
wljae verholpen worden door een 
olieachtige stof te gebrniken in 
plaats van zoet water. De toepassing 
van zekere nntirbestvervon en iso
lerende verven kan ook de geluids
weergave van het toestpl doen ver
zwakken, de keuze van verf en toe
passing moet daarom ook steeds 
net voorwerp zijn van een zorgvul
dige keuze. 

IN WELKE RICHTING ZULLEN 
DE ECHOLODEN ONTWIKKELEN? 

.Deze vraag brengt ons bij de ver
houdingen die bestaan tussen de 
visserij en de echodientemeter. Wij 
hebben in wat voorafgaat eon be
schrijving gegeven van Ijio.l huidige 
gebruik van het echolood in de vis
serij en de betekenis van de enre-
glstreerrol werd onderzocht vooy 
wat betreft du herkenning vnn de 
vis. 

IK'I ziet er naar uit dat de echo-
dieptemeter zich in twee riebtingen 
zul moeten ontwikkelen. De eerste 
is in de richting vau de aard van 
de optekening : het grootste werk 
werd hiervoor verricht door de vis
sers zelf. De visserijlechnk'kers 
zullen zich zonder twijfel moeten 
bezig houden mei de nauwkeurig
heid in het meten der echos door 
de herkende vissen weergekaatst. 
aan een betere schatting der dicht
heden en afmetingen der visscholen, 
aan de accoustische eigenschappen 
van de vissen, de verdeling van de 
signalen bij eeu pellen en aan een 
juiste herkenning van de nplekenin-
gen der vissignalen. De vervaardi
gers van dergelijke toestellen zullen 
zich moeten loeleggen op het aan
brengen vn verbeteringen aan de 
loesteUen die voor de visserij be
stemd zijn. i 

De sterkte van de dieptemeters 
die te Lowestoft gebruikt worden 
is op drie Jaar tijd verdubbeld en 
zelfs verdriedubbeld ; de dracht 

van de versterkingen is verhoogd ; 
de uitzendingsstralen zijn dunner 
geworden en ze worden gebruikt 
met verschillende frekwenties, ~Dit 
zijn de wijzigingen die men kan 
voorzien voor de navlgatletoestel-
len.. 

Het Duitse toestel «l-'ischlupe» 
heeft het vraagstuk van de itneest 
aangepaste voorstelling opnieuw 
doen oprijzen. De Fischlupe toont 
de echos door middel van een ca-
thodebuis die zeer gevoelig Is en 
vooral nauwkeurig. Men kon het toe
stel .enkel verwijt en dat de aan
tekeningen iiiol tezelfdertijd op pa
pier gemaakt werden. Een voordeel 
nochtans der Fischlupe is dat ze 
'geerf papier gebruikt terwijl een rol 
papier van ongeveer 10 m tamelijk 
duur kost. zoclat de Fischlupe zeer 
economisch is in gebruik. Het ware 
ook een groot voordeel te weten 
welke de kleinste snelheid is voor 
afrollen vau het papier om een zo 
groot mogelijke geluidshoek te be
komen welke zou toelaten door ver
gelijking met vroegere optekeningen 
bepaalde vissen te herkennen. Ben 
recent Duits toestel verbindt in één 
toestel en cathodebuis en enregls-
treerrol. 

Het ts ook goed mogelijk dal de 
grootste vooruitgang die te verwe
zenlijken is zou bestaan In het ge
bruik van echoloden en Asdic of 
Sonar met vlottende Irells en draai
ende sennen. Wanneer men er zal 
toe komen vlottende trells in de 
hoge zee te gebruiken zal deze voor
uitgang, samen met hot gebruik 
van echolood en radio, de grootst' 
mogelijke uitbating van de pela-
gische vlsstapel mogelijk maken. 

ECUOTELBMETRIE 

In 11)50 werd het nieuw modern 
opzoekingsvaartulg uit Noorwegen, 
de G.O.SAR.S. in dienst gesteld. Be
halve het gebruikelijke echolood 
voor dieptemetingeni werd het schip 
uitgerust met een «Asdic». Het prin
cipe waarop de werking van Asdic' 
en Sonar berust is hetzelfde als dit 
weljte aangewend wordt in de echo
dieptemeter, .evenwel, waar de tril
lers van het echolood onderaan de 
kiel van het vaartuig zijn aajïgé-
bracht en geluiden uitzenden die 
door de zeebodem worden weer
kaatst.» zijn de trillers van de Asdic 
en Sonar zodanig Ingesteld dat ze 
kunnen gericht worden in gelijk 
welke horizontale stand. Een school 

(Vervolgt) 
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Nieuws uit Ij muiden en Nederland i 
MINDER HARING 
DAN IN 
VORIG JAAR 

Blijkens de cijfers van bet Pro-
dtrlctsclhap voor Vis en Vlsproduk-
ten is de aaravoor van gezouten 
haring- lot en met SI augustus van 
dit jaar éO.OOO- leantjes haring miln-
der geweest dan In de oivereen-
komsitlge periode van vorig jaar. 
De reauKarten van de •drijfnctlog-
gers waren bevredipgenid en ds 
ItiwaJiileiit van dit produlkt was 
goed. Er ontbraiken kon'trailtlen 
voor de levering van grote partijen 
harinig aan het buitenland. Er wa. 
ren -evenwel goede afzetmogelijlk-
heden voor verse haring. Daarom 
wend de regeMng, dat zeatiig per
cent van de vangst van bet aöhlp 
als gezouten haring voor menselij
ke conawnipilie raoolit wonden ver-
kochit, ook na 15 augustus geconti. 
nucertl. Sciheivoning'se en Katwijkso 
schepen gingen er vooral toe over 
een gedeelte van de harli^igvanigst 
in verse toestand aan .te voeren. 

VERGADERING 
VAN TWEE 
SCHAPPEN 

•Het bestuur van het Produkt-
sohaip voor Vis en Vlsproduikten 
en heit best/uur van het Visserij-
schap houden desse maand nog elk 
een openbare verigaderlng. Hot 
Prodiulkitsohaip kiwam donderdag in 
vergadering bijeen te Den Haag 
voor het vaststellen van de veror
dening tot wijziging van de moa-
selfverordening 1953, vastUtelllng 
van het beslulit tot wljiziging van 
het U'ilivo erl nigsb es I u it betreffende 
kiwallteltseiaen en prijzen voor 
mosselen, vaststelling van het ult-
voerlmgsibesiluiiL betreffende nlouiw 
toe te laten garnalenivis.sers gedu
rende de winter 1958-11959 en vast. 
stelling van het ultfvoerlngsbeailult 
betreffende nieuw toe te laten 
gamaalivissers 1959. 

Het toestuur van het VlaiseriJ-
aohap komt op SO oktober bijeen. 
De agenda vermeldt ondermeer de 
bespreking van een nota voor de 
oprlicihtlmg van een produiktiivitelits-
oentrum voor de visserij en vast-
atelllng van de begroting 1960. 

VIJFTIG 
NIEUWELINGEN 
TER GARNAAL-
VISSERIJ 

De verordening voor de volledige 
vergunnitjg stelt het aantal 1.6e te 
laten nieuwelingen up vijftig. Ue ge
gadigden voor een dergelijke ver
gunning inooteu uantoncn, dut zij 
gedurende de Jaren 1956,. 1957 on 
1968 lenminslc twintig weken, het
zij als fichipper, als deelvisser, als 
knecht, op rechtmatige wijze uan de 
garnalenvisserij en of de zeevisserij 
hebben deelgenomen. Voorts mogen 
zij niet in het bezit zijn van een 
voor het Jaar 1958 gehligi' v'illcd)ge 
vergunning. 

SCHEËPSBOTSING 
In de Vissersihavan te IJmulden 

zijn maandagmorgen twee Kat-
wijkse v.sserssehepon met elkaar 
in aanvaring gekomen. De K'W.57 
ramde toen de KW 24. Belde sche
pen liepen schade op aan het voor
schip De eerste logger kwam van 
de halkade op eigen kracht naar 
de zuidzij varen on heeft toen de 
KW.24 aangevaren. Een en ander 
zou het gevolg zijn van een ver
keerde manoeuvre. 

WEIGERING 
OM LOGGERS 
TE LOSSEN 

De groep reservc-navensa-bei'ders 
in de Um'uldense vish.Hen heeft 
in de nacht van zondag op maan
dag geweigerd de loggers KW.I61I, 
KW.4, KiW.162 en WR25 te lossen. 
De lossing kon toen pos geschieden 
bij de tweede beurt, laat in de och
tend. Er heerste bij deze groep ha
venarbeiders ontevredenheid over 
de Indeling. Men is van mening, 
dat reserve-ar'belnders veelal niet 
worden ingedeeld, omdat wordt ge
wacht tot de vaste ha v on arbeiders 
gereed zijn bij de lossing van de 
schepen vo,or de eerste los'beurt. 
Vooral schepen van de kleine 
vaart, zoals loggers en kotters, 
moeten dan uren lang wachten, 
terwijl plaats en reserve havenar
beiders besehikibaar zijn. 

Nadat de ai jeidera geweigerd 
hadden, werd advies gevraagd aan 
de bedrijfsietder van de Vislosrege-
ling, dhr J.v.d. Veer en de werk
nemersvertegenwoordiger, dhr J. 
van Kii'ij Ion burg Zij waren va n 
mening, dat de lossing in leder ge
val doongang moest vinden. Da re
serve-havenarbeiders bleven echter 
bij hun weigering. 

«GRONLAND» 
VERTROK NAAR 
DENEMARKEN 

De IJimuldense 'kotter I.JM.50 
[G-ronland» van de Machinefabriek 

H. Zwart la vorige week vrijdag 
aan de goodWiU'rela lange de Deen-
ae vlsserljihavens begonnen. Het 
schip vaart onder commando van 
schipper Leen van der Plas uit 
Katwijk aan Zee. Zaterdagmiddag 
werd het schip in Ealbjeng ver
wacht, waar de bemanning werd 
voorgesteld aan de Deense Min la
ter van Visserijen. 

Deze reis, die tien dagen zal du
ren, zal wellicht voor de machine-1 

fabriek H. Zwart tal van orders 
voor de casco's van dergelijke 
schepen tot , gevolg hebhen. De 
caaco'a van de kottera worden af-

3f uit Yerseke 
Nr 711 Ycrsïko il 1(M95« 

VERZENDING OKSTKUS 
IN SEPTEMBER 

Gaven we vorige week reeds enige 
voorlopige gegevens erover, thans 
kunnen we de Juiste cijfers verzen
den naar versch'Ileiule landen en de 
cijfers viui uu en vorig jaar sep
tember vcr)ïelijUeii. 

Werden naar N'ederliiiulse consu-
neiilen vorig Janr 170.ö&t) stuks ver-

zunde^i, nu was dit maar 187.516 
Helgie nam toen 1.668.257 en nu 
1.461.777. Duitsland" toen 119.030 en 
nu 149.490. Engeland toen 92.075, 1111 
1126 54-6; terwijl diverse landen vo
rig jaar 8B.n26 afnamen tegen nu 
Ü2.1Ó0 siuks. 

In totaal vorig Janr 2.082.137 en 
nu 1.9007.15(1 stuks, Ken nadelig ver
schil voor dit ja ar van 125.000 bijna. 
I'il deze gegevens blijkt dot minder 
werd afgenomen (vanwege de warm
te?) door Helgië. Nederiund' en di
verse landen, terwijl, ondanks de 
warmte DniUiand en Kngoland meer 
vroegen. 

De oesters vooral die op de V11-
seke Mank komen (volgens ons plaat 
seiijU blad) zijn zeer goed, zodat 
de kwaliteit «zeer goed» wordt ge
noemd. Ook op de zauiploatsen bij 
Stavecnisse is de kwaliteit prima, 
verzekerde ons van morgen een 
kweker die 1 r oesters heeft liggen, 
Allmaal mooi eji wel zou men zeg
gen, maar de Irek is ondanks dat 
ïillcs niet groot. Die indruk in ver
zenderskringen is dat voor oktober 
hoogstens mag worden lïcrekeml np 
eenzelfde aantal als vorig jaar. Een 
aantal dal toen in verhouding te
genover ,1956 reeds onlsleileiul laag 
werd genoemd. Zou misschien de ge-
wichtsverboging van 5 kg per 1000 

een zo grolo invloed geven omdat 
he.'l Wil in.'iT wordt gerkegen voor 
hetzïlid.' geld We belvvljfelen cl 1 
want ook vorig Jnar waren rie oes
ters op hefzalfde gewicht van begin 
seizoen af. 

DE MOSSELLEVKRING. ENZ... 

Naar mosselen' is nog steeds een 
flinke vraag. Evenwel niet van dien 
iianl dal dooi' de kwekers niet aan 
bestellingen worden voldaan zoals 
reeds weken achlerecn, zowel ons 
pliuitselijk ais streekblad willen 
doen geloven. Dal evenwel bij de 

ooi'liliiui' niet op een vlotte leve
ling van mosselen van voldoende 
grootte wordt gerekend blijkt wel 
hieruit dal vandaag (menen we) 
wordt vergaderd 0111 te spreken 
over de iiKschakellng van een klei
nere soorl. 

EEN VIERDE 
MOSSEL-CONSERVEN FABRIEK 

•Naai' we lazen en vernomen komt 
bij de drie bestatinde een vierde 
mosselkwekcrlj te Yerseke. Ai los zal 
(volgens ons plaatseijk blad) op de 
modernste wijze worden ingericht. 
lid verwondert ons niet dat dil 
gaat gebeuren want het is een pu
bliek geheim dat de laatste Jaren 
van enorm lol flink werd verdiend 
uan de gekookte mosselen en... de 
overblijvende schelpen.. 

Dut dit zo lung op zich liet wach
ten Is alleen hieraan be wijlen dal 
in ons overigens lieve Nederland al
es zo is geregeld en «gedirigeerd» 

dal veel geluk en een uiterste vol-
lui rding nodig is 0111 te kunnen bc-, 
reiken wat in andere landen zoveel 
gemakkelijker gaat. Veel sukes 1 I! 

gebouwd en van een motor voor
zien door een Deense werf. Zoals 
onlangs bericht, willen de Denen 
overschakelen van houten naar 
stalen kotters om daarmee verder 
afgelegen vlsgronden op Ibetrouw-
bare schepen te kunnen bereiken. 

PRODUKTIVITEITS-
CENTRUM VOOR 
VISSERIJ 
IN NEDERLAND 

(Het Vlascherljsohap zal op korte 
termijn overgaan tot de oprichting 
van een Produ'ktivitoitacentrum 
voor het Nederlandse vlaaerijbe-
drijf. Op '30 oktober zal de leden 
van het Visserijschap op de open
bare vergadering een nota over de 
oprichting van dit centrum ter 
behandeling worden overhartdigd. 

Het Visaerijachap kan voor de 
oprichting van het Produktiviteita-
centruim alvast rekenen op een 
subaldiie van f 350.000 uit 'het Pro-
duktiviteitafonda. Verwacht mag 
worden dat ook het Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening 'n bedrag van f 800.000 
ter beachikking zal stellen. Het 
Nederlandse . visserijbedrijfaieven 
zou dan voor f 200.000 moeten zor
gen, zodat dan een bedrag van 
f 900.000 ter beaohikking van het 
centrum zal staan. Het bedrag van 
bijna een mlllloen gulden zal wor
den beateed voor het verrichten 

van onderzoekingen op het terrein 
van efficiency en techniek gedu
rende een periode van vijf jaar. 
Een van de overwegingen voor de 
oprichting van het centrum Is, dat, 
wil het Nedeiilandse ivlsaerljibedrijf 
In het kader van de Euroimarkt en 
een eventueel groter vrijhandéls-
gébied in een enigzins gunstige 
konkurrentlepoaltie tegenover het 
buitenland kunnen staan en de 
daaruit voortvloeiende ontwikke
ling kunnen volgen, er' om zulke 
te bereiken nog veel werk op het 
gebied van de efficiency en tech
niek ibraak ligt, 

Er wordt van uitgegaan,. dat in 
de periode van vijf jaar een bedrag 
van f 225.000 kan worden besteed 
aan onderzoekingen ten behoeve 
van de groothandel in vis en aan
verwante bedrijven, f 2125.000 voor 
de detailhandel In vis en f 460.000 
voor de aanvoeraektor. 

De bijdragen van het bedrijfsle
ven zuilen in dezelfde verhouding 
moeten deel 'Uitmaken van de ge
noemde drie ibedragen. Dit komt 
neer op f 50 000 van het bedrijf
schap voor de groothandel in vla 
en aanverwante bedrijven, t 60.000 
van de kommissie detailhandel in 
vla en f 100.000 van het Viaserlj-
is chap. 

in beginsel ia al komen vaat te 
staan, dat het bedrijfsleven na be
ëindigen van de overheidshulp het 
Produktiviteltscentrum in stand 
wenst te houden, opdat het onder-
zoeklngswerk kan worden voortge
zet. 



REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale lasten en boekhouding 
wendt U in volle vertrouwen tot de Berooptverenifinf J 

H a n d in Mand 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEEBRUCCE 

Tel. 541.17 
Na de uren : Jox. De Rooie - tol. 517.40 

SJU.T. •OOIITI «NONVME ^ 
INTIRNATIONALI Dl 
TILIGRAPHICSANtriL. 

NIEUWPOORT ZEEBRUCCE OOSTENDE 
21, H. Ba«Ukaai 

Tel. I 115.70 J 

VOOR ALLE RADIOTOESTELLEN 

18, Hoogi t ru t 
Tel. I 281.61 

i , Wande lun t r . 
Tel, l 641.21 

DECCA NIVICATORS 

VERKOOP 
VERHUUR 

ONDERHOUD 
S. A. I. T Tot ü w Dienst S. A. I. T. 
M E E B DAN SO JAAB E B V A B I N O IN M A B m B M B B A P I O 

Reder, 
is een mensen/even ge/d woord ? 
Koop een 

ELLIOT-vlot 
N I E T 

de goedkoopste, 
moor : 

DEGELIJKHEID 
ZEKERHEID 
KWALITEIT 
SERVICE 

bij Uw Coöperatieve: 

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

Telefoon 729.51 

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
B E L G I Ë 

X1/1ST(T) LOMBARiDSIJDE. -
ZEEWAARTSE 

aCHIBTOSFENINOEN 
Zie B.a.Z. 1/1140.968. 
Gedurende de weken van 13 tot 

en met 25 oktober 1968 zullen 
schiletoefentingen ultigevoercl wor
den door art i l lerie in de grote se'k-
tor. 

Do/.e oefeningen worden gehou
den op de werkdagen van 0700 tot 
1030 iGMO1 (0800 tot 11130, plaatse
lijke tijd) en van 1B80 GMT (1830, 
plaatselijke tijd) tot 'Zonsonder
gang. Zij worden 's za terdags ge
schorst om 1130 plaatsellj'ke ttjd. 

De schikkingen van B.a.Z. 1/13-
1988 zijn van kracht . 
(Med. S.S.A.M. Nieuwpoort 440-68 
(SSSSZ'H — 

Hl/m BELGISCHE KUST. -
RADIOBAKEN «ZB» 

ZEBBRUOGE 
Zie B.a.Z. 20/13341968. 
Een proef radiobaken werd tijde-

iijk opgericht in de haven van Zee-
brugge en heeft volgende kenmer 
ken : 
Frequent ie : 296,6 Kp/s. 
ModulallG : 600p/s klas A2 uitzen

ding. 
Bereik : 10M 
Seintijden : helder weder : op het 

uur en op het half uur. 
•mistig : om de zes minuten. 

SamenstelHmg van he t signaal : 
0 - 17,4 sec : s ignaal Z S (3 

maal) . 
17,4 sec — 42,4 sec : peilstreep. 
42,4 sec — 43,4 sec : rust . 
48,4 sec — 65 sec : signaal ZB (2 

•maal). 
66 sec — 80 sec : peilstreep. 
80 sec — 81 sec : rust . 
81 sec — 912,6 sec : s ignaal ZB (2 

maal) . 
92,6 sec — 117,6 sec : peilstreep. 
117,6 s e c — l a o sec : rust . 

Dit baken m a a k t geen deel uit 
van de keten OTU, OTV, OfTW, 
(Zie Belg. kr t . «Vlaamse Banken» 
en LiohtenUjst 1967 - N r 76a). 
(Med. Loodswezen Oostende 2-10-68 

- H,286a3). 

ei/139 VBBO-OPERATIBS VAN 
OORL0O3MIJNEN IN DB ZONE 

NBMBDRI 7. BOEIEN 
OPGENOMEN. 

Volgende boeien zullen binnen 
kor te tijd opgenomen worden : 
a. BWVS-richtboel, gevende 2 witte 

schit teringen elke 10 sec, voor
zien van radarref lektor in pos. 
61o16,30"N J T I O W E ; 

b. BWiVS-llohtboei, gevende 2 rqde 
schit teringen elke 10 sec, voor
zien var. radarref lektor in pos. 
61"08'80"N Z I U W E ; 

o. BWVlS-'spanboel, voorzien van ra
darref lektor in pos. 51"i5'60N 
S ' S S W E . 

B.a.Z. )/25(T) en 8/6»(T)-1968 ver. 
krallen. 
(Zie Belg, k r t «Vlaamse Banken») . 
(•Med. Reg. Mar. Com. Oostende 

3-10-66 — H.28639). 

SI/HO SCHELDE. -
KRANKBLOON. 

Zie B.a.Z. 14/87i(T)-1968. 
Positie : 51oi20'36"N 4a15"2il"K. 
De meet toren vermeld in boven

s taande positie werd weggenomen. 
(Zie Belg. kr t . «Schelde»), 

(Antwerpse Zeediensten 2-10-66 -
H.28626). 

N E D E R L A N D 
Xl/iyt ZEEGAT VAN 

VLISSINGBN. -
OOSTGAT. MINDER DIBPTB. 

'Id'glng liohtboei Kaloo ongeveer 
81°85',6N S W A E . 

Nabij de lichtenlijn Westikapeile, 
ter hoogte van R W llchtbrulboei 
Kaloo, Is minder diepte aangetrof
fen : 
1, In onders taande posities moeten 

de daarbij vermelde dieptecijfers 
worden aange'oraoiht, ieder om
geven door een Sm-Hj-ntje : 
a. 61°36;l.l"N 3"28'il7'E, het diep-

teoljfer 79 ; 
b. 51035'35"N 3"24'08"E, het dlep-

tecijfer 76 ; 
c. 61"36,26"N 3"24'32"E, het diep-

tecljfer 76 ; 
cl. 51°35,18"N 3"23,56I"E, het diep-

tecljfer 80. 
2. op ongeveer 61°36,.6N 3"23'.2E 

moet het dleptecijfer 83 worden 
gewijzigd in 79, omigeven door 
een 8m-Hjntje. 

(Zie Belg. kr t «Vlaamse Banken») . 
(Ned. B.a.Z. 217/2766 - ^ H. 28409). 

B1/H3 WBSTBR3CHBLDE. -
MIDDELGAT. 

HOOGSPANNINGSKABEL 
GELEGD. 

In het Middelgat is een hoog
spanningskabel gelegd van a. 
51°a4'29"N 3"53'24"E over b. 
51,>24'03"N 3"56'37"E naa r c. 
61°23'66"N 3"55'46"B. 
(Zie Belg. kr t , «Schelde»), 
(Ned, B,a,Z. 219/2798 — H,28435). 

ei/lU WBSTERSCHBLDB. -
MIDDELGAT 

LICHTBOBI VERLEGD. 
De zwarte llchtboei Nr39 is de

finitief verlegd naa r 61024'17"N 
30B6'18"E. 

In de tonnenlljn zwar t 31-33-35 
is ale minste diepte gevonden resp. 
79 en 80dm bij gem. LUWS. 
B.a.Z. Belg. k r t «Schelde»), 
(Ned. B,a,Z. 226/2894 — H,28487). 

Xl/HB WBSTERSCHBLDB. -
OVERLOOP VAN VALKENISSE. 

LICHTBOBI VERLEGD. 
N a a r 51 ,2aU«"N 4 W 4 0 " E is ver

legd de zwar te llchtboei Nr66, 
In de tonnenlljn zwar t 65-65a ie 

als minste diepte gevonden 74 dm 
bij gem, LUWS ; even be-S deze 
tonnenlljn s taa t belangrijk minder 
water. 
(Zie Belg, k r t «Schelde» en Llch-
tenlijst 1967 —• Nr2B8b), 
(Ned. B.a.Z, 226/2896 -- H,28487). 

e.ï/jy,e WESTERSCHELDB. -
KONIJNENSOHO R. 

LICHT ONTSTOKEN. 
Op 51"22U3"N 4"06,53"E ia opge

richt h e t l ichtbaken Konijnen-
schor,zljnd'e een Jlchtopstand me t 
zwart gasreservolr met één witte 
band, hoogte 12-1 m. 

'Het baken toont een groen-rood
wit onderbroken licht, elke 9sec 
helder 7sec ; hoogte lichtbron bo
ven middenstand 9,5m ; gem, zicht
baarheid 3,7 - 4,4 . 6,2 zeemijl, 
(Afk, ; 0 gn, r en w 9sec 4,4 en 4M 
10m), 

He t licht is z ichtbaar rood van 
onder de wal (08B") door E tot in 
03" ; wit tot in 107° ; groen tot in 
120° ; wi t to t In 160° ; 'groen tot in 
168» ; wit door S tot in 262" ; rood 
to t in 273" ; overigens wit. 

) OB.a-Z, 26/a25(T)-a9S6 vervalt, 
(Zie Belg, kr t «Schelde» en Llch-
tenI i js t l9ö7-Nr228 ' ) , 
(Ned, B,a.Z, 226/2896 — H.28487). 

Dringende Berichten 
(D.B.Z.) 

VAN KRACHT OP 8/10/58. 

167, Westhlnder - Vllssingen route, 
- Positie 61°21'S0"N 2o42'30"E. 

«Kw'inte bank» boe'ilicht uitge-
230110 

doofd. 280110 
Het hoofd van de Yydrografische 

Dienst 
R. H B I D E R S C H E I D T . 



REDERS EN VISHANDELAARS, 

H E T BESTE 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
Industrie! 

Telefoon : 71.791 

«HET VISSERIJBLAD» is uw vakblad. 

Neem een abonnement ! ! 

SCHEEPSWERF 

Wwe H. Deweert-Crekillie & Zonen 
p.v.b.a. 

NIEUWE WEBFKAAI O O S T E N D E 

• " ^ « K - * 

Scheepsbouw en herstellinfMi — Specialiteit van reddlnsboten 

Artikelen voor vlëmmm uIM tulgwi 

GROTE ZAGËRIJ 
van bomen en andere houtsoorten 

MAGAZUN VAN RIGA-SPARREN 

Telefoon 718.50 — Privé 731.01 Huis gesticht in 1892 

DIESEL MOTOREN 
VAN 4 TOT 2.000 P.K. 

VALCKE <Frères 'N.V. 
y | i ? (̂DO STEDEKE 
BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN 

33V 

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

L e o n VAN EESSEL 

Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen 

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

Tel. 32,38.65 (7 lijnen) 
Telegram : 

Leoneessei Antwerpen 
Telex : 

Leoneessei Antwerpen 277 

B R U S S E L : 
Koninklijkestraat, 23 
Tel. 17.95.05 - H.3Ö.77 

Telegram : 
Leoneessei Brussel 

L U I K : 
Tel. 23.33.98 

Telegram : Iieoneessel Luik 

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