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Een panoramisch ziel'

de Oostendse zeedijk, van Joris Houwen
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motor ikan nagezien worden op
draaibank in fabriek. Betaling
OVER TE NEMEN
comptant bij levering. VoorwaarOUD-OEKENDE
te van 3,20 m met een 300 pk Bol- den
en HnUchtingen bureel blad,
nes of Brons en een hulpmotor Ids.
Te Koop
ter of Samofa van 20 pk. Centrale letter Kou.
POISSONNERIE
HOUTEN
VISSERSVAARTVIO verwarming. Accomodatle voor 6
DU CENTRE
gebouwd in 1939-40 door de werf
Halliard te La Roebelle. 18 m lang, man In logies achter, een reserven.v. AGENTUUR en
Gesticht In 1916
6,26 m breed, 2.66 m diep, Br. Ton kool op de brug en In de kaarten(Big. M. J. Brieaer)
38. Motor Sulzer 3 cyl. van 120 pk, kamer. Radiohut. Houten dek. Sta.
HANDEL
Volledig ingericht.
500 toeren, reducteur Messlan. Nr len masten: Trawlwlnch aangedreTwee vttrlenen en gturage.
C.J.B.
Maatschappij
ven door de hoofdmotor, fabrikaat
Gelegen
gemeente La LouvièreJ
HOUTEN
VISSERSVAABTUIO van der Glessen, voor de prijs van
Vrij per 0. november 1968.
IJMUIDEN
260.000
gulden
of
8.300.000
F.
gebouwd In 1944 In Engeland, lengZ. w. 18-14, Place Communale,
Telefoon 4017
te 76 voet, breedte 19 voet, diepte
LA LOUVEERE
1 Voor all* ^—»rip»»nn^tgAti»A»n 1
OVER
TE
NEMEN
9 voet. Br. Ton 76. Motor Laster.
zoaav
811
Blaokstone 4 cyl. van 160 pk. InEen nieuw bouwkontrakt voor
lichtingen bureel blad nr C.J.B.
IJzeren vaartuig, met als afmetingen 24,71 m over alles, 6 m breed
en 2.86 m diep ; hoofdmotor Brons
TB KOOP : MOTOR 0EUTZ. 300
leverbaar in 3 maanden.
VM246. 3 oUInder 180 pk 800 t/m, Prijspk,
TE KOOP : HOUTEN VISKOTTER, lengte 24,5 m,
200.000 gulden of 3.300.000 F.
mot keerkoppeling Brevo. Com- Kredieten
50 th.
breedte 6,65 m. 79 brt. Motor Deutx V. M. 200-240.
pleet met reaervedelen.
Voor alle verdere inlichtingen :
schrijven bureel blad nr 2003V,
300 toeren. Revisie 1957. Tevens ingericht als ankervisser.
NIEUWE INDUSTRIE MOTOR
EEN WERF WIL BOUWEN :
Voor alle inlichtingen zich 'wenden : Bd Evertsen 24
Een vissersvaartuig leverbaar In van 300 pk, 460 t/m, direct lever7 maanden, met kontrakt, hebben- baar, ingevolge overlijden van de
te Vlissingen (Holland). Tel. 2755 Vlissingen.
de een lengte over alles van 26 m, koper. Staat nog verpakt. Erfgena20a7V
een breedte van 6,20 m en een hol- men vragen 66.000 gulden of 730.000
frank, dit zonder keerkoppeling. De
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BEDA&uuS BN BEHEER :
St Jorfastraot, 18, Oostende
T*L 785.28 — P.O.B. 41.88.87

/UJONNEMENT : 1 JAAK
lïTNWr,NT,AN» 200 F.
Zes mnnnden : 100 F.
Drie maanden : S0 F.

BUITENLAND, 1 Jaar : 280 F,
Nederland, 1 Jr : 16 Old of 200 Fr.
Belgisch Kongro, 1 Jaar ; 200 Fr.

Siandpunien

WAAR

Blijpt öe pRopacanoa

Voor mïj Mgigen brodhures uüt versohlWenide landen der wereld en
In de meeste wordit er verteHd -walt er gedaan Is gewonden, en wat er
nog verder giepland wordt oom blij de hernemlng van bet vlsseteoen de
volle aandacht van heil publlelk op de vis en vlsserljprodulkten te vestigen.

Maar hiermede zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Eén
stelsel van vrdJiw'llMge propagandatsegel» door koper» en verkopers aan
te brengen op de fak'turen zou, aan een verhouding van 1 F per duizend zou .jaarlijks méér dan één miljoen frank voor propagandadoeleinden opbrengen.

Zoal» n'aair gewoonte WIJiven de Belgische plannen — voor de zoveelste maal — achterwege. Het to nu meer dan e^n Jaar geJeüen dat
er spralke was van de WereidtentoonsteUlng. Er werden centen bijeen
gezameld om. een nutteloos paviljoen In elltaar te steken. We komen
bier niet meer op terug, we hebben er onze mening over gezegd.

• • •

Maar waar we het niet mede'eens zijn Is met de bewering dat er
niets kan gedaan worden omdat er geen zaad In het bakje Is.

Dergelijke sommen rijn heel zeker het overwegen waard, temeer
daar ze van leder der deelnemers sledht» een geringe bijdrage
betekent, bijdrage die dan n'og In het voordeel van elk der betrokkenen
aangewend wordt.
Het enige wat tot nu toe verricht wordt : de propagandalesaen In
de scholen is wel een goede zaak maar Is verre van voldoende.

Er zijn de toelagen van de regering, de provincie en de vlsserljgemeenten. Het Is niet veel maar het Is toch Iets. É'r zijn belangrljfce
middelen om meer centen op te rapen en meer relclame te malken voor
de vlsprodulkten dan tot nu toe het geval lis geweest.

Deze lessen zouden minsten» moeten verdubbeld worden en heel
zeker doorgaan met medewerking van de plaatselijke handel. Het
vraagt organisatie, maar het loont de moeite.

Veraclhlllende plannen werden destijds naar voren gebracht om
over degelijke fondsen te besdh'Mtiken. Ze zijn nooit tot uitvoering gelco.
men.

En iets waar we volstrekt behoefte aan hebben In ons land la
een geregeld en systematiBch marktondereoek.

We stellen vast dat In alle landen waar het vlsverbruik tameMJik
hoog Is, de diensten voor publiciteit ten voordele van hot vlsverbrulllt
over zeer grote bedragen bescihllikiken. Bik land heeifit zijn eigen manier om financiën In te zamelen.

Het zal nu wel al bijna tien Jaren geleden zijn dat door de
propagandaverenilglng een onderzoek werd Ingesteld naar de stand
van de vlsdlstrlbutle over gan» het land. Deze cijfers zijn thans verouderd en zouden dringend moeten aangepast worden.

Bij ons, waar we het met veel minder moeten doen, Is het vlsverbruik het laagste van al die landen. 1» dit soms geen vlngerWlJBlng?

Er la ook nog een andere taak die op de nropagandavereniging
wacht en deze la een uitgebreid marktonderzoek : tover de gewoonten
van de mensen, de redenen waarom er vis gegeten wordt en waarom
er geen vis gegeten wordt. Een studlewerk dat nooit zou mogen ophouden maar regelmatig doorgevoerd worden om steeds «bij» te zijn
en de handel regelmatig te kunnen voorlichten van wat er best dient
gedaan om het vlsverbruik op te drijven.

• •

•

Er werd vroeger reeds voorgesteld dat de vlBserlJgemeenten zouden tussenlkomen In het vormen va/n een Vlspropagandafonda door hc*t
storten van een percent op de opbrengsten van de mljnrecihlten. ^ig ik
me niet vergis dan waren de eerste onderhandelingen reeds1 op zeer
góéde weg en wais men al In principe bereid een zeiker bedrag jaarlijks
te storten.
Intussen hebben de reders besloten, ingevolge de moelMJike omstanden, hun vrijwillige bijdrage In de JMlJnrechten niet meer te betalen en la deize moigclljikihcldi voor de propagandaverenlging voor goed
verloren gegaan.
Een ander middel was een zeiker bedrag te heffen op de invoer;
als vrljiwlUlge bijdrage en waaf men zeker op grote medewerlklng zou
kunnen gerekend hebben. Wanneer men vaststelt dat jaarlljka een
öO.OOO Ton vl» en Visserljlproduk'ten bij on» Inigavocrd worden, zou een
bijdrage van 0,10 F per kg Ingevoerde vl» reeds een opbrengst van
6.000.000 F JaariMjka In de pot gobraohlt hebben. Wat zou men allemaal
met dit geld nlat kunnen doen hebben.

Dit Is heel zeker In het voordeel van handel en productie en zou
wel de medewerking van alle betrokkenen voor gevolg hebben.

• • •
We slaan nu met ledige handen In de ruimte omdat we blind
zijn. En dit op een ogenblik dat we meer dan ooit moeten klaar zien
wat er gebeurt en wat er zal gebeuren. De vraagstukken en de mogelijkheden van de Euromarkt dienen onderzocht en uitgebaat tot het
laaitste.
Maar dat Is ook een opdracht die de propagandaverenlging voor
viaverbrulk zou moeten op zich nemen. En hiervoor moet ze over geld
besöhHeken en om over geld te beschikken moet er meer/kruim. In
zitten en meer initiatief die aan het algemeen bellang ten goede komt.
JAK.
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Brief van
Stierman Lèèze

•k Extra ikleioe haringvangst op de tong nodig. Aan de prijs die er
vrijdagtnankit fwaardoor de 0.331, vandaag werd voor betaald was dit
nieittegensbatinae de goede prijzen cijfer dan ook de normal? weergavoor de haring betaald werd, een ve. Dergelijke reisjes kunnen zeveel te lage besomimlnig noteert op- ker best gebruikt worden door ondat deze lonend zou zijn. 96.3710 F ze mlddenslagvlsserlj die er de
zijn, inderdaad al te weinig voor laatste Jaren al flink van langs
een schip aie de 0.33I1. De schepen, heeft gehad.
ooik de kleine die verder zijn, blij- * De 0.295 kreeg voor aijn witte
Meineereii en Madams,
toe en daar stont mijn ngtbaaren ven varen op IJsland, boeken dan kabeljauw een mooie prijs die tot
vaader in zijn aadamstcnuu en ge- oote veel betere resultatein. Deze 1.240 F bedroeg. Spijtig was de ka.
Noweleiks gcneezen van zijn ver- zien zein speesiejaale kleedei, kon zullen dan ook maar weinig ge- beljauw niet erg groot. Toch was
sgrikkelcike ziekte weegens et drin- ei geen sleutel uit zein zak aaien neigd zijn om het harlngavontuur de besomming nog lonend aangeken van niet gekontroleerde sterke om de deur oopen te doen en er aan te pakken. Vooral nu voor IJs- zien ze nog ItfS.SSO F bereikte. De
dranken, mein moeder zegt dat et was niemant luis.
landivls steeds zeer goede prijzen 0.82 van het Kanaal was de enige
de mleksomatoose is, of mein cedcTot oovermaat van ramp hoorde betaald worden, ikennen deze sche- op de markt van dle'vlsgrond. Zijn
Jen vaader eelt et opnieuw zitten, ei een weinieg nadien iemant de pen
verder een lonende, uitbating, vis werd dan ook goed betaald en
geTeik of dat mein moeder zegt. Ei trap opkoomen, et was niet mein
ligt lans aan et ziekbed gekluisterd moeder, geleik ei oopte om em te dit spijte de llB-mljlzone.'Wel is de waar eeni kleine 1000 kg 'tong tot
met de groote ziekte van de teit : verlossen, maar de gehuurvrouw aanvoer veel eenvormilger gewor- de vangst behoorde, reeds de opRode bonen en Icoolivüs wor- brengst boven de 100.000 F zodat
de A.A.A. griep.
van beneeden die naar de gebuur- den. echter
nog steeds goed be- ook deze tevreden kon zijn met de
Dccze ziekte is weer een nieuw vrouw kwam die booven ons woont den
terwijl Bohelivls zeer schaars 120.000 F. Tenslotte kreeg de N.2M.
versgeinsel op ons aardsge traancn- om een klein praatje te slaan. Zoo taald,
dal gcLeik of dat gei kunt gewaar dat mein vaader naar de zolder en bljgeiwlg peperduur is. Alleen ook zijn deel van de koek en werd
worden en de naam komt voort van moest vlugten om niet gezien te wor- kabeljauw kan soms nogail flink met .een vangst van zowat d<a helft
et feit dat mein zieken vaader al- den want een ge-ieluustreert blat dalen In prijs. Platvis schijnt de van de grootste vangsteh van verteit maar eIzelfsle zegt : a-a-atjie. voor dames is geen kleedingstnk om laatste weken wel van uit de IJs- leden, week een opbrengst bereikt
Ei zegt daarhei dat deeze ziekte ge- er iemant op de trap voor zein deur land se wateren te zijn verdwenen die hoger was dan de hoogste van
makkcleik te geneezen zow zein mee te begroeien. Et ongeluk en alleen witch (hondstong) en toen : 80.3'9O F.
waare et niet dat de teideu zoo on- wil dat die twee vrowen goed acharfbng (Sohotse scihol) worden
zeeker zein: een goeje flaasge strave bevrient zein met malkaar en als zei nog in kleine hoeveellheden aange. *'Eir gaat In de vismijn geen
konjak met drie sterren, maar ei een praatje slaan dmirl et gewoon- voerd. De resuiltaten van de meeste dag voorlb'ij dat er geen. tien keer
door de haillcihef gevraagd wordt
durft et voorioopieg nog. niet ries- leik een gegecle teit. Et ongeluk schepen blljivem, dan ooik lonend.
gieren, gel weet nooit wat gei in wil egter ook dat zei niet voldoende ic Zaterdag eveneens een harlng- aan de handelaars dat ze op hun
uw kleeren giet. zegt ei met eên bevriendt zein om in malkanders schip met ongeveer het duWbele plaats zouden blijven en niet tuswooning te koomen, zoodat het
zugt.
de vangst van desse van de sen de vangst zouden lopen of
praatje op het trapportaal gebeurde. van
voorgaande dag. De prijs voor ha- staan die men bezig is te verkoDat is alzoo opgekoomen die
riekte. Mein moeder voelde rig UgMaar het zow nog erger worden. ring blijft hoog en de opbrengst pen. Dat dit de verkoop ernstig
telcik ongesteld en ze zegde teegen Madam die beneeden woont at juist van de 0.88 is dan ook toeter dan belemmert In die zin dat de vermein vaader dat ze eens oen keer gewasgen en daar et buiten reegen- van de 0.331, zonder daarom sohit- kopers sommige partijen vi» niet
t6t bei den dokteur zow gaan om de ging zei aar wasgoed opangen op terend te zijn : 188.815 F. Een ma- eens zien staan, schijnen deze heaar te laaten onderzoeken. Men at de zolder, zoodat mijn naakten ger Ibeivoorrade zaterdagmartct dus ren niet te weten. Ook de kopers
aar den goeden raat gegeeven een vaader zig moest sguil gaan owden zoals we van nu af veelal altijd zul- zelf begaan hierdoor; sommige ver.
bottcltje van aar waater mee te in e'cn oude kleederkast. Ei kon zig len hebben, 's Zaterdags verkopen gissingen want alleen dezen die
doen om Ie laaten onderzoeken, egter niet voldoende slil owden beteikent
van nu af alleen nog vlakbij de verkochte'partij staan,
want et kan ook zein van den ow- zodat de kast op zeeker oogen- schade doen
ten opzldhite van de kunnen zien wait er verkocht
dèrdom claj ze zig onge»telt ge- blik begon Ie kraaken en Madam
wordt. Er zouden door een beetje
voeldegde. Zoo gezegt, zoo gedaan. van beneeden versgoot omdat • ze andere dagen. Dus...
goede wil veel reklamatles vermeMaar zei at geen bottcltje onder de dagt dat er een spook op de zolder -V Waar we bijna een ganse week den kunnen worden. 1 Wanneer
ant en daaro.n vroeg zei aan de zat, naar beneeden vlugte en riep slecht weer gehad hebben, hetgeen komt ihlerin verbetering ?
gebuurvrow van onder ons om een dat et spookte op de zolder. Zei was met zich brachit dat zeer onregelflasge. et mogt een groote zein, zodaanieg gegaast om, zig van de matig kon geviat. worden op de * Meer vis op de dlnsdagmarkt en
maar ze dierfde niet te zeggen plaats der versgrikking te verwei- meeste visgronden, is er deze week bovendien meer gevarieerde aanwaarvoor et moest dienen.
deren dat zei met aal aar gewist zoals verwacht opnieuw een mer- voer. De tongenaanvoer Is merkede trappen donderde, onder- kelijke prijsstijging ivoor de ver- lijk groter dan gisteren en dit
Toen ei aar waater onderzogt was van
weg de twee op et boovenst© trap- schillende vissoorten ingetreden. brengt natuurlijk mee dat de prijden s dokteur gegeel en al verwon- portaal
kommeerende vrowen Het 'sterkst was de prijsstijging zen gevoelig dalen vooral voor de
dert. Madam, zei ei teegen mein met zig staan
en zig daarbei voor tong. De kleinsihe soorten kleinste soorten. De prijzen voor
moeder, ge kunt veel geit verdienen een beenmeesleurende
en
versgeidene ribben vooral, rogsoorten en IJslapdse ka. kabeljauw en schelvis en roggen,
met u ie plasseeren als naftepomp. breekende van de
vriendeleik praa- bcljauiw, dit op het einde van de stegen daarentegen, terwijl de rest
Jamaar, zei mein moeder, ik ben tende vrowen.
markt. De andere soorten waren op ongeveer heitealfde peil bleef
niet gekoomen. bei u om mein kaarten te leggen en de toekomst te
Kt was een versgrikkeleik sgow- duuirder zonder dat de stijging van gisteren. De resultaten voor de
voorspellen, maar om .mein zieke- spel voor de toesneDende ulpploe- evenwel zo groot was. Het gevolg verfldhlllenfle schepen varieerden
leik gestel te onderzoeken. Madam, gen om de gevallen vrowen uit mal- was dat besomnüngen werden ge- van goed naar zeer goed.
zei den dokteur, dat is enkel een kander te zoeken, de gebrooken boekt die op één na alle lonend
vaststelling die ik doe want gei hebt Stukken bel malkaar te raapen en waren. De vangst van de grote •k' IJslandvis was zeer duur en
peetrooleeujum in uw waater en aan een te zetten zonder missen.
IJslander was Inderdaad al te hierdoor konden dank zij, deze
geleik dat die toestand met die araa- _ Et ergste moest nog koomen voor klein om aan een renderende som prijzen mooie resultaten bereikt
biesge landen zoo onzeeker is, is mein vaader want er Werd een iks- te geraken. De 0.298 moest zich worden spijts de zeer kleine vangI Jslandse kabeljauw kreeg
uw fortuin gemaakt alls gei een
op touw gezet naar de zol- dan ook tevreden stellen met sten.lilOO
beetje kommersiejeel zeit. Maar het peediesic
F de ben en schelvis was
der van met stokken en ander 585.036 F. De andere opbrengsten tot
was tenslotte een speitiege vergis- inoortgerief
duurder dan gisteren 01360 F).
bewaapeiide manne- van de Uslandvls schommelden nog
sing want het kwam laater uit dat mensgen om do
Bonen,
koolvtls,
leng en de andere
moordenaar te ont- van 245 naar 2712.000 F.
de gebuurvrow, niet weelende waar- dekken. Ei kwam,
soorten hielden hun prijs.
of
liever
ei
werd
*
De
Witte
Bankers
zuMen
zeker
voor deze flasge moeste dienen, de
de kast gerukt,- gegeel bedekt vandaag wel de ibeste resultaten 4r De zeer mooie en omvangrijke
bottel van do pietrolle met mein uit
stof en vudllggelt en kobbe- geboekt hetolben. Hier viel geen en- Noordzeevangist van de 0.281 werd
moeder at meegegeeven en hier- met
netten. geslaagen en teweege in de kele nlet-renderende opbrengst te aan formidabele prijzen verkocht.
meede was het feenomeen opgelost. anden
van het geregt oovcrgclee- noteren. Aangezien deze varieer- Een grote vangst kabeljauw kreeg
Maar toen mein moeder tuiskwaiQ
was er Iets anders gebeurt met mein vert toen zei zaagen wie et was. den van 118 naar 226.000 F. De formidabele prijzen die tot 1460 F
Toen mein moeder met et eug- 0.218 van de Wiwe Coggihe boekte bedroegen. Deit de opbrengst van,
vaader. Ei had van aar afweeziegelt
gebruik willen maakeu om zig eens lljke nlews van aar peetroleejuum- Inderdaad deze scimtterende op- dit schip alle rekordja zou kloppen,
te wasgen van kop tot teen. Toen bron tuis kwam. vont zei mein vaa- brengst. E r was hiervoor ook een kon meteen verwacht worden, hetei goet en wel in zein bloote flik- der, gansch naakt en met stof over- vangst van iets meer dan 8.600 kg geen dan ook gebeurde. De e9T.9W
F betekenen Inderdaad het hoogste
ker slont. wert er op de deur ge- dekt en baadende in zijn blott aan
cijfer tot hiertoe van deize visgrond
klopt. Gezien zein twalct kon mein de deur liggen. De vreugde verging
vaader niet oopen doen om die in verdriet, geleik of dat ze .dat zoo
bereikt.
mens te ontvangen, daarom riep ei: sgoon in de romans kunnen zeggen.
It De Witte Bankers kenden ook
Ik ben gerenuweert, zugte mein
oo kuu pee, en voor wat is et. Et
nog een goede dag te meer daar er
was de gazettevent met et weeke- vaader toen el dagt aan al die geleiks dagblat voor mein moeder. Leg brooken potten, 't is te zeggen : naajen is. is ook geroepen geworden enkele grote vangsten bij waren.
et maar aan de deur, zei mein vaa- beenen en ribben, die ei zal mon- bei et ziekbet van mein vaader en Weliswaar was de tonigprijs veel
der, als gei weg zeit zal ik het koo- gen betaalen, want ei is buracrlelk ei doet et voor alve preis, want lager dan gisteren, dit belette
men aaien. Zoo gezeit, zoo gedaan verantwoordeleik en el is allemaal mein vaader is een goede kalant nochtans niet dat bijna alle been toen gebeurde het ongeluk : geen avanse of et owde weiven z'ein zegt ei en" ei mag nog terugkeeren. sommlngen lonend waren.
De
En aldus ben ik nog eens van hoogste was deze van de 0.170 die
mein vaader trok de deur van et ap. of jonge, de preis van de reep&raaparlement oopen om die gazet op te sie IS etzelfste. Maar et is ook een korvee om u allemaal, te sgreiven 134.320 F besomde, de laagste opraapen en naar binnen te aaien voordeel geweest want de dokteur de staat van onze gezonteit en ik brengst van do Wntite Bank was
maar door de trek waajde de deui die op kosten van mein vaader deeze veroop van-u allemaal etzelfste.
vrowen weer treffeleik aan malkaar
(Zie vervolg blz. 4)
Jantje Lèèze.
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Sprotvissers bespraken
hun belangen
1

BULLETIN

Klaasfeest-Tombola
in de Stedelijke Yisserijscheel (e Oostende

Bij de jaarlijkse overhandiging
Pas is het nieuwe schooljaar invan de eerste sprot aan Z.M. de gezet of de voorbereidingen van
Koning, de Minister van Landbouw ons klaasfeest en tombola zijn
en de Gouverneur der Provincie, zal reeds volop aan de gang. Nog twee
speciaal gewezen worden op de zeer
ernstige toestand die de kustvisserij
dit jaar vooral beleefd heeft. Een
speciale delegatie zal samengesteld
worden om aan deze overhandiging
BREVETTEN
Nu raadpleging en instemming deel te nemen.
IN DE ZEEVAART
van de kopers werd eenparig besloten de zondag geen sprot meer te
verkopen, noch op spi'otvisserij uit
STAATSBLAD
te gaan. Zelfs indien er een gehele
periode van slecht weer voorafge19 OKTOBER 1959
gaan is, zal er op zondag niet uitgevaren worden. Hetzelfde zal gebeuren voor de volgende feestdagen:
De volgende brevetten zijn in de
1 november, Kerstdag en Nieuwjaar.
loop van de maand september 1958
toegekend :
De minister van Landbouw liet
Brevet van kapitein ter lange omweten, als gevolg op de petitie door
vaart :
de kustvisserij ingediend om die
sprotinvoer tussen 1 oktober en 15
Vanden Driessche, A.-M. ; Legros,
november stop te zetten, dat zulks , In ons artikel van vorige week
niet meer mogelijk was in het ka- is een onduidelijkheid geslopen G.-F. ; Vandermeulen, F.-M. ; Burder van de internationale overeen- die zou kunnen aanleiding geven tot rick, D.-K. ; Van Loocke. H.-E.; PonDaarin stond — onder sart, R.-F. ; ühys, R.-H.'
komsten door ons land afgesloten. misverstand.
meer — te lezen «dat het hetzelfde
stadsbestuur zal zijn dat zal moeten
Brevet van luitenant ter lange
Dit is natuurlijk Ben spijtige be- voorzien in de nieuwe direkteur van '«uivaart :,
slissing die het verloop van het de vismijn».
sprotseizoen. nadat de garnaal dit
HÓureuxi P.-Y. ; Van Daele, P.-S.;
Jaar niets opgeleverd heeft, ongunDit wil nu niet zeggen dat de Diricq. B.-E. ; Iliilckc. G.-A.
stig zou kunnen beïnvloeden. Tot Heer
Dumon enkel te voorlopige tieen afzonderlijke overeenkomst met tel benoemd
Brevet van stuurman ter kustwerd, Deze ambtenaar
de sprotkopers is het ook niet kun- zal
binnen vijf jaar op pensioen ge- vaart :
nen komen.
steld worden, zodat het, het nieuwe
stadsbestuur is, dat zal moeten
Vinck, F.-C.
Het enige middel voor de sprot- voorzien in een bekwaam en bevan schipper ter visserij
visserij om zich te verdedigen tegen voegd ambtenaar om hem op te 2eBrevet
klasse :
do vreemde invoer is er natuurlijk volgen. Dat was ook de enige bevoor te zorgen dat er zoveel moge- doeling van onze tekst.
Tratsaert, R.-G. : De Groote, R.-I;
lijk schone sprot op de markt gezet
wordt. De prijzen van de eerste
aanvoer hebben dit ten andere bewezen. De kopers kopen liefst op
de nationale markt : de waar die ze
zien en waarvan dat ze weten dat
hij vers is en hoe ze er uit ziet en
hoeveel ze waard is.
Te Nieuwpoort op vrijdag 16 oktober en te Oostende op zondag 18
oktober werden de sprotvissers samengeroepen door het Verbond der
BèlgTsohe Zeevisserij om verschillende punten te bespreken in verband met de sprotbedrijvigheid
voor het seizoen 1958-1959.

Het nieuwe
stadsbestuur en de
visserij

Het diepvriezen van sprot beeft
ook enige hinder op de markt gebracht. Diepgevroren sprot komt
uiteindelijk duur uit en is ook niet
van dezelfde kwaliteit als de vers
gerookte .Maar door de dlepvriezing
worden de .prijzen toch enigzins opgehouden in tijden van overvloedige
aanvoer, wanneer de .ganse vangst
niet onmiddellijk kaa verwerkt
worden.

SPAAR DE

Nog altijd fraduleuze invoer
van industrievis

Tijdens de vergadering van het
invoercomité werd de kwestie van
de frauduleuze invoer van vis, zogezegd voor de industrie bestemd,
voor de zoveelste maal ter sprake.

Ofschoon iedereen, zelfs bijna alle ambtenaars, weet dat er onregelmatigheden gebeuren, zijn er nog
steeds geen maatrgelen getroffen.
Thans wordt een nieuw voorstel
Een korte uitleg werd gegeven neergelegd dat op peen volgende verover dé voorstellen die door het gadering zal besproken worden.
Verbond der Belgische Zeevisserij
zullen ingediend worden in verband
Hoelang zal dit grapje nog- blijmet de komende Euromarkt en die ven duren vooraleer er definitieve
zekere ernstige beschermingsmaat- schikkingen .getroffen worden? De
regelen mogelijk maken.
administratie beweert dat men de

invoer van vis voor industriële
doeleinden niet mag belemmeren.
Men mag echter niet in dronken
toestand met een auto rijden om te
beletten dat er ongelukken zouden
gebeuren. Maar de invoer van industriële vis zodanig reglementeren
dat er geen ongelukken gebeuren
voor de produktle en de regelmatige
handel, da t wil men blijkbaar niet
in het Ministerie van Economische
Zaken.
Er werd eveneens, door de produktieafgevaardigden, gewezen op de
oneerlijke houding van Nederland
inzake uitvoer van .garnaal naar
België.

maanden zult ge zeggen beste lezer,
maar wij gedenken de Vlaamse
spreuk : «De tijd .vliegt snel, gebruik I hem wel». Willen we niet te
laat zijn, dan hoeft er op tijd en
stond begonnen. Denkelijk zal dit
feest aan onze kinderen aangeboden
worden op -1 december. Waar? Zoals elk jaar in bel «Acht-Uren
Huis» en liet wordt iets van de bovenste plank.
In hot tijdschrift van de Oudleerlingen vindt men een inschrijvingsbufletin voor de kinderen tussetf 3en 11 jaar.
Op de keerzijde van het formulier
voegen wij een deel. wegens de
aanvraag van veel van onze leden,
tot het bekomen van loten' van
onze reuzetombola.
Ieder jaar zijn wij uitverkocht,
en moeten wij loten weigeren. Wilt
ge meedingen aan die monstertombola, schrijf dan in, zo zijt ge zeker
van uw slag. De prijzen zullen
worden tentoongesteld' bij : Meubelhuis Opex, Voorhavenlaan. 77 en
Garage Auto-Hall, Kapellestraat te
Oostende.
Wacht dus niet te lang : Zowel
voor de inschrijving van uw kiniIer-s als voor de aankoop van uw loten.

Bennen
te Nieuwpoort
De contactcommissie heeft vorige
weck zeer nuttig werk verricht voor
de vissers te Nieuwpoort. Teneinde
tijdverlies te vermijden bij bet lossen der sprot, werd overeengekomen
dat de visers de bennen van de bennenverhuurders zouden gebruiken
om de sprot te lossen. De kopers
waren hiermede akkoord, terwijl
met de bennenverhuurders een
gunstig tarief voor het huren der
lieiiiiicn bedongen en bekomen werd.
Prachtig gewerkt.
De contactcommissie zal eveneens
aan het Stadsbestuur van Nieuwpoort vragen om de zondag geen
sprotverkoop In te richten gezien
alle sprotvissers akkoord zijn om op
die overeengekomen dagen niet in
zee te gaan,

VIRUJirHAA 34 lOKlTOeER 1868

«HET VISSERIJBLAD»

Matroos over boord en terug opgepikt
Maandag deed de 0.153 van reder Pros Zonnekein de haven van
Oostende aan, na vorige reis een
avontuur opgelopen te hebben, welke tenslotte nog goed is verlopen.
Schipper Legein Albert vertelt
dat op zeker ogenblik ^en der oplangers brak waardoor de kor gescheurd werd.
Hij haalde de korre in en eenmaal het net aan boord was trachtte hij het net in de lijzijde te kunnen herstellen.
Inmiddels was een Westenwind
sterk toegenomen. Het roer was met
een eind touw vastgelegd, de motor was afgelegd, toen plots maitroos Zonnekein Henri die achter
het stuurhuis stond, bij een slingerbeweging van het vaartuig over de
scheepszij geworpen werd.
Het was toen 2,30 uur 's nachts.
' Aan dek brandden alleen een 8-tal
werklampen.
Schipper Legein keek over boord
maar matroos Zonnekein was reeds

in die woelige zee ondergegaan.
De werklampen van de- bakboordzijde werden aangestoken.
Terugkomende aan bakboordzijde
zag de schipper Zonnekein aan de
wateroppervlakte verschijnen. Drijvend op zijn oliegoed was het bovenlichaam nog boven water.
De bootshaak werd toegeworpen en Zonnekein, die zijn tegenwoordigheid van geest- niet had verloren, nam die vast. Zonnekeyn
werd tot tegen dek getrokken, de
schipper leunde over de verschansing, terwijl twee man zijn voeten
vasthielden. De schipper kon Zonnekein wat optillen bij de rechterpols
werd hij vastgegrepen, de andere
bemanningsleden grepen hem bij de
linkerarm en zo werd Zonnekein- terug aan boord getrokken.
Hij was niet gekwetst en kwam
er dus met een nat pak en wat verzorging gelukkig vanaf.
De bemanning van de 0.153 dient
gelukgewenst voor hun snel en kranig optreden.

EEN BELANGRIJK VONNIS

NOC ALTIJD IJSLAND :

ENSEILSËN HOUDEN VAN GRAPJES
IJsland noch Rusland kunnen ze appreciëren
Een .drietal welken geJeden werü
hst Engelse vfeseravaartoiig : Cape
PaJlister door een IJslandse kannoneenboot adhternagezet omdat; de
treiler gervist bad binnen, de 12
mljllszone.
Was het nu uit belediging of
enike-l om de IJelanlders een poets
te bakken, de toemanning van het
Engelse vissersschip had tot driemaal toe een zelfgemaakte Russische vlag aan de mast gehesen.
De IJslanders waren niet gediend met deze grap en tekenden
protest aan bij de bevelvoerder
van de Engelse kustwaxshter. We
moeten er eerlijk bijvoegen dait
dergelijke gab ruiken indruisen tegen het internationaal zeerecht en
natuw verband houden met piraterij.'

Oostendse
(Vervolg van blz. 2)

'Ook de Russen konden dit niet
nuchter aanzien, en tekenden protest aan bij de Britse regering
waarin onder meer gezegd wordt
dat zij niet dezelfde zin voor humor hebben als de Engelsen en
deze grap eerder zouiden moeten
aanzien als een onaanvaardbare
dasd .van uiltldiaging.
In Engeland zelf schijnt men
niet veel waarde te hechten aan
het incident en is men eerder van
oordeel dat het de Russen er om
te doen is de gelegenheid te baat
te nemen om de IJslanders nogmaals van hun sympathie te laten
blijk geven in het konflikt inzake
de uitibreiding van de territoriale
wateren.

Vismijnecho's
op de markt zijn. Deze dalen dan
ook verder in prijs zodat voor bepaalde soorten tot 1.000 F verschil
per toen wordt genoteerd in vergelijking met 'maandag. De opbrengsten van de Witte Bank blijven
vandaag dan ook onder de 100.000
F met uitzondering van de 0.127
die 124.830 F bereikt dank zij een
omvangrijke vangst. De andere resultaten zijn nochtans eveneens
lonend aangezien de laagste opbrengst nog 84.000 F bereikt.

voor de 0.153, die toch nog 79.91.0 F
besom.de, ^it na een korte reis. De
Kreeftenputters kregen goede prijzen voor hun platvis en kenden
dan ook bevredigende resultaten.
De NV CO'MPEX uit Antwerpen die als oneerlijke mededinging Hetzelfde gaat voor de West-scheIs inivoerater van vismeel In ,ons kunnen aangezien .worden, het be- pen die voor hun roggen goed beland. Zij betrekt haar produkten talen van een schadavergoeding taald werden.
vooral uit Noorwegen, Peru en An- van 300.0:00 F en het publiceren
gola.
van hot vonnis in DRIE in plaaita
van vijf daghladen.
* De drie Kanaalsohepen boeken
Enkele tijd (1966) geleden bracht
ieder lonende opbrengsten. Alle
de N.V. PESCATOR, vismeelfa.
drie hadden ze mooie vangsten en
briek uit Oostende, een nieuw pro*voor alle drie werden mooie prij- ie Voor de IJslanders was het vandukt op de markt : PESCATIOR
zen betaald. De Z.5Q.6 kreeg voor daag weer een goede dag. De kagenaamd. : verrijkt vismeel, naast
Nog de stranding
zijn wijttag zelfs tot 670 F de ben, beljauw was 'inderdaad opnieuw
het gewone vismeel.
terwijl de tongen van dit schip zeer hoog en waar de 0.83 een
kabeljauw aan boord
eveneens duur betaald werden fllnk'^Befel
van da Z.226
besomde dit schip dan ook
waar ze meestal grote sortering had
Dit nieulwe product moet voor de
bevatten. De besommingen lagen het mooie cijfer 545.110 F. Het is
invoerende firma wel een doorn in
ons nummer van 19-9 hadden hier tussen 135.000 en 177.900 F. voorzeker lang geleden dat dit
het oog geweest zijn, vermits ze op weIngemeld
dat toen de Z.226 de ha- Ook vandaag dus geen reden tot schip nog dergelijk resultaat beeen zeker ogenblik door het rijksreikte. Noordzeevis was eveneens
van Zeebrugge verliet dit vaar- klagen.
station voor kleinveeteelt te G-ont- ven
zeer duur en zodoende lukte ook de
door een verkeerd maneuver
rode vergelijkende proeven liet tuig
Z.212 een mooie beaomming :
van
de
stuurman
strandde
in
de
hadoen met verschillende vismel-en : ven.
1212.602 F. De 'Kanaalschepen kreNoors, inlands (Pescator), PeruviAls stuurman stond op de mon- & De afgelopen week was er voor gen eveneens goede prijzen voor
aans en Angola vismeel. De NV sterrol
vermeld vóór de reis, Frans onze garnalemvissers maar een hun vis. Voor 'Kanaaltong werd
Compex deelde de uitslag van de- Van Massenhove uit Zeebrugge.
magere. Veel slecht weer en door ten andere meer betaald dan voor
ze proeven aan haar klienteel meDit is onjuist gebleken daar Fr. het feit zelf .weinig uitvaarten. Van deze van de Witte Bank. Alle
de, waarbij edhter niet medege- Van Massenhvoe niet meer aan IA tot en met 20 oktober werden schepen boeken dan ook lonende
deeld werd dat de proeven werden boord was van dit vaartuig en op aldus slechts 27 vangsten verkocht. opbrengsten ; deze variëren van 92
gedaan niet gewoon_ dus fliet ver- dat ogenblik als stuurman meevaar- De aanvoer bedroeg 2i299 kg en naar 146.0.00 F. De West-schepen
rijkt vismeel, herkomstig van de de met de Z.417.
werd verkocht voor 48.060 F. De kregen voor hun roggen een mooie
NV PESCATOR. Zodat het klienGeef aan Ceasar wat Ceasar toe- prijs was vanzelfsprekend hoger prijs. De N.76E was dan ook dank
'teel in de waan werd gebradht dat komt.
en bedroeg nu 21,35 F gemiddeld. zij een mooie vangst keels en grote
de vergelijking geschiedde met het
De vangsten daalden echter en roggen de hoogste van het Itot met
verrijkt vismeel onder de naam
wel met 40 kg gemiddeld, zodat nu 70.400 (F, de laagste opbrengst was
«Pescator» op de mankt gebradht
nog 85 kg gevangen werd. De op- voor de 0.162 die 49.540 F toereikte.
aan een enigszins hogere prijs dan
brengst was echter groter dan verhet vismeel door de firma Compex SCHADEGEVALLEN
leden week en bedroeg 18117 F per
verkodht. Dit had als gevolg dat
scihip;. Verschillende kleine- vangde klienten In de waan venkeerden
sten werden aangevoerd, de klein- •ft De Smalte haringvangst kreeg
bij Compex goedkoper vismeel van SCHADE AAN YACHT
ste «was deze van de O.190 die 20 weer hoge prijzen. De vangst was
grootste die deze week werd
dezelfde kiwaliteit te kunnen afkg loste en hiervoor 5120 F besom- de
en de opbrengst was
nemen.
De 0.283 toebehorende aan de de. De kleinste opbrengst was aangevoerd
dan
de hoogste die werd be-,
gebr. Ghys heeft einde vorige week evenwel voor de 0.2,71 die voor 23 reikt-ook
deze week : 822.005 F. Het
de boegmast van het yacht Constan- kg slechts 464 F werd betaald.
"Hiertegen diende NV PESCA- ce,
was de 0.86 die deze vangst aanwelke
buiten
boord
hing,
gebroTOR klacht In bij de rechtbank ken.
voerde, nadat de collega's van dezelfde rederij de vorige dagen minvan eerste aanleg welke de firma
Terzelvertijd
werd
schade
berokCompex veroordeelde tot het beta- kend aan de reling van het yacht
De grootste vangst en de hoog- der geluk hadden eii kleinere vanglen van een sdhadevergoeding en «Marie Galante», die er nevens lag. ste opbrengst waren voor de 0.21 sten losten.
hat op haar kosteh puMiceren in
met 197 kg voor 4.360 F.
vijf dagbladen van het vonnis.
SCHADE AAN SLUISDEUREN
ic van de ganse week werd geen
NV Compex ging echter in besprot aangevoerd dit tengevolge
Donderdag is bij het uitvaren van
roep tegen dit vonnis. Het Hof van de haven, de 0.278 toebehorende fc Woensdag krijgen we ongev. van het slechte weer waardoor niet
Beroep te Brussel deed onlangs aan de rederij Gonzales, tegen de hetzelfde markltbeeld van gisteren. kon worden uitgewaren. Woensdag
uitspraak waanbij het eerste von- sluisdeuren gevaren, waardoor scha- Ongeveer dezelfde aanvoer van de evenwel was de wind verdwenen
nis bevestigd werd-, namelijk het de berokkend werd aan de sluisdeu- 1 verschillende visgronden wat met- en werd voor het eerst opnieuw in
verbod tot he,t stellen van daden ren.
een 'betekent dat weer veel tongen zee gestoken.

Eerliikiiei*s in ha^d^B^zake
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Havenbeweging

üegfementering van
de sprotvissersH
te Mieuwpoort

meer ontscheept en 27.326 meer ingescheept. 1.255 auto's werden meer
gelost en 1.654 meer geladen.
De goederenbeweging gedurende
Gedurende de maand september de week van 15 tot 21 oktober was
1958 was de scheepvaartbeweging als volgt :
als volgt : 198 zeesdiepe» met een
gezamelijke tonnemant van 283.690
I N V O E R
T.M. vaarden de haven in, tegen
1.400 ton stookolie.
197 zeeschepen me teen gezamelijke
400 ton grint van Holland.
tonnemaat van 299.403 T.M. welke de
300 t o n dakpannen bestemd voor
haven terug uitvaarden.
overslag.
Vergeleken met de maand septem200 stuks vee van Ierland en beb e r 1957 geeft dit b i j h e t invaren stemd
voor een plaatselijk slachteen vermeerdering van 54.586 T.M.
Sinds geruime, tijd werd i n d e | . b o i u l d e r B e l g i s c h e Zeevisserij b e 400
stds hout van Finland en Zween bij h e t uitvaren een vermeerdehuis.
Nieuwpoortse
vissenjmiddens
er w e z e n d a t , e e n = i r a c h t noodzakelijk is
ring van 58.314 T.M.
den en bestemd voor de plaatselijke naar gestreefd een reglementering om iets te bereiken.
De zeescheepvaart in de Handels- houtinvoerders.
van de sprotvisserij in t e voeren.
dokken gedurende de maand sepStukgoederen van Groot-Brittantember was a l s volgt :
HET VRAAGSTUK VAN HET
aangevoerd door de schepen Heden werd tijdens een vergadering
Bij h e t invaren vinden we o p de nië en
SPROTLOSSEN OPGELOST !
de regelmatige lijnen Oostende- waarbij de sprotvissers, de vishaneerste plaats de Belgische vlag met van
delaars en leden van de contaetcom33 eenheden metende 13.711 T.M. ; Tilbury en Oostende Dover.
missie aanwezig waren een overeenop de tweede plaatse de Duitse vlag
Xa de eerste bemoedigende uitkomst bereikt v waar besloten werd
U I T V O E R
met 12 eenheden metende 4.507 T.M.
slag, werd een nieuwe samenkomst
d
e
zondag
niet
meer
u
i
t
t
e
varen.
1.500
ton
cokes
naar
Denemarken.
op de derde plaats d e Finse vlag met
belegd om h e t vraagstuk van h e t
Stukgoederen naar Groot-Brittan2 eenheden metende 2.489 T.M. ;
sprotlossen vóór de verkoop o p t e
op de vierde plaats de Engelse vlag nië en uitgevoerd door de schepen Als bevestiging van deze beslissing lossen. Sinds jaren is het de gemet 3 eenheden metende 2.123 T.M. van de regelmatige lijnen Oostende- werd a a n h e t gemeentebestuur de woonte d a t d e sprot verkocht wordt
vraag gericht de vismijn op de zonop de vijfde plaats de Noorse vlag Tilbury en Oostende-Dover.
dag niet meer t e openen voor sprot- op staal. Dit staal strookte vroeger
met 1 eenheid metende 1.115 T.M. ;
m e t de werkelijke kwaliteit van d e
verkoop.
op d e zesde plaats de Nederlandse
INGEVAREN
OP
:
vangst, gezien e r d a n gevist, werd
vlag m e t 6 eenheden metende 995
met het oud gekende stroopnet, e n
T.M.
Deze
beslissing
werd
afgedwongen
15 oktober : Het Belgisch tankieder s p r o t v a n g e r . — eenmaal d a t
Dan volgen de Spaanse en Zweed- schip Purfina 17 van Ertvelde met op voet van de ondervinding v a n ebbe of vloed voorbij was — met
verleden j a a r i n zake reglemente- zijn vangst binnenvaarde — die i n
se vlaggen elk met één eenheid, me- een lading stookolie van 400 ton.
tende onderscheidelijk 939 en 234 Hét Belgisch ms Diamant v a n ring e n i n navolging v a n huidige een massa gevangen was.
Tilbury met een lading stukgoede- toegepaste regeling te Oostende. Het
T.M.
In totaal deden 59 koopvaardij- ren voor rekening van de J . Cöcke- feit d a t d e zondag niet meer zal
Met h e t in voege komen van h e t
uitgevaren worden zal heel wat
schepen met een gezamenlijke ton- rill lijn.
«treilnet» e n n u vooral m e t d e
nemaat van 26.113 T.M. de HandelsHet Zweeds ms Froste v a n Lon- voordelen bezorgen EN a a n d e paarvisserij
of spanvisserij en h e t
sprotvissers EN aan de sprotkopers,
haven aan, wat vergeleken met d e den. Agent Cie Dens-Océan. '
atoomnet, wordt e r o p
maand september 1957 een vermeerHet Belgisch ms Alliance 1 vani zodat in feite de finantiële k a n t van zogezegde
dering geeft van 6.405 T.M.
Antwerpen met een lading stookolie 1de zaak e r h e t best zal b i j varen. sprot gevist van 's morgens vroeg
tot zonsondergang, en aldus worden
59' koopvaardijschepen met een ge- van 200 ton.
mijlen slepende of vissende af116 oktober : H e t Belgisch m s Met h e t niet uitvaren op de zonda- vele
zamenlijke
tonnemaat v a n 24.761
gelegd. Vandaar dat de vangst van
T.M. vaarden de haven terug u i t . Claire y a n Antwerpen.
gen heeft de visser h e t voordeel van de ene «sleep» niet t e vergelijken
Vergeleken met de maand september
Het Nederlands m s Daniel van bij gebeurlijk slecht weder midden
1967 geeft dit een vermeerdering van Holland m e t een lading grint v a n de week nog de zaterdag t e kunnen is met de andere, wat de kwaliteit
betreft. Dit alles brengt m e t zich
d uitvoer van 4.277 T.M.
400 ton.
1
uitvaren en worden d e sprotkopers
Het Belgisch ms Turquoise van in de gelegenheid gesteld h u n koop- mee, dat de stalen door de vishan- delaars
wantrouwend
bezien
worTilbury m e t e e n ' l a d i n g ' stukgoede- waar i n gereedheid op t e doen voor
den. Vorig jaar werd t e Oostende
ren van de J . Cockerill lijn.
INVOER :
de komende maandag daar e r geHet Belgisch ms Camee van Ant- woonlijk in de sprotrokerijen niet de proef gedaan, de nodige bennen
5.064 ton kolen van Groot-Brit- werpen m e t een lading stookolie gewerkt wordt op d e zondagen. Om ter beschikking t e stellen, waardoor
de vissers in de gelegenheid gesteld
tannië en aangevoerd door 6 zee- van 400 ton.
alle misbruiken tegen t e gaan, werd
schepen.
Hét Belgisch m s Purfina 6 v a n een voorstel gedaan om b i j bepaal- worden een groot gedeelte van d e
3.700 ton stookolie.
Antwerpen met een lading stookolie de gevallen uitzondering t e maken vangst t e keuren vooraleer de koop
begint. Daar de handelaars d e ben1.239 stds h o u t van Rusland e n van 200'ton.
op h e t niet uitvaren van d e zondaFinland en aangevoerd door 4 zee17 oktober : Het Duits m s Stad- gen welke radikaal v a n d e hand nen zelf leveren, wordt meteen een.
andere «miserie» uitgeschakeld n l .
schepen.
land van Felixtowe. Agent Cie Dens- werd gewezen. .
dit v a n h e t lossen in een variatie
2.030 ton chemische produkten Océan.
van manden e n kisten die meestal,
van Marokk aangevoerd door 1 zee18 oktober : H e t Belgisch ms CloAldus
werd
door
de
h
.
J
a
n
Desaeverschillen
v a n gewicht zonder t e
schip.
t h i l d e v a n Kortrijk met een l a d i n g
1.215 ton stukgoederen van Groot- dakpannen v a n 300 t o n bestemd ver—Remi Rammeloo, Josef V e r - spreken van de sprot die bij h e t loshanck, mijnbestuurder e n h e t Ver- sen tussen de Kaaimuur en h e t
Brittannië aangevoerd door 21 zee- voor overslag.
schip valt, tengevolge h e t slechte
schepen.
He Belgisch ms Saphir van Douen
600 stuks vee van Ierland aange- met een ladiag stukgoederen voor Turquoise naar Tilbury m e t een la- los-materiaal.
voerd door 3 zeeschepen.
rekening van de J . Cockerill lijn.
ding stukgoederen voor rekening
In totaal werden 15.407 t o n goeDit alles overwegend, hebben d e
Het Duits: m s J a n Snhr van Korka
deren door 59 zeeschepen aange- in-Finland met een lading hout van van de J . Cockerill lijn.
vissers v a n Nieuwpoort besloten 3
17
oktober
:
Het
Belgisch
tankvoerd. Vergeleken m e t de maand 200 stds. bestemd voor de plaatseF t e betalen voor h u n bennen.
september 1957 werden 4.214 t o n lijke houtfirraa Houtimport. Agent schip Alliance 1 naar Ertvelde.
Het
Nederlands
m
s
Daniel
naar
goederen meer ingevoerd.
J. Olsen.
De twee verhuurders v a n h u n
Holland.
Werden meer Ingevoerd : kolen:
Het Belgisch ms Topaze van AntHet Belgisch m s Diamant naar k a n t zullen i n de mogelijkheid zijn
+ 1.700 t o n en stookolie + 2.500 werpen me teen lading stukgoede- Tilbury
m e t een lading stukgoede- aldus elk een partij bennen voor d e
ton.
ren, voor rekening van d e J . Cocke- ren voor rekening v a n d e J . Cocke- sprot beschikbaar t e houden e n zulrill . lijn.
len h u n materiaal voor de visvanrill lijn.
19 oktober : Het Belgisch tank18 oktober : Het Nederlands gers niet hoeven t e gebruiken o m
UITVOER :
schip Pnrfina 17 van Ertvelde met tankschip Camee naar Terneuzen. de sprotvangers de gelegenheid t e
een lading stookolie van 200 t o n .
Het Belgisch tankschip Purfina 6 geven een groot gedeelte v a n d e
10.368 ton cokes naar DenemarHet Belgisch ms Julien Deweert naar Ertvelde.
vangst aan wal t e zetten. VOOR d e
k e n ; door 11 zeeschepen.
van Karlsborg in Zweden m e t een
oktober : Het Zweeds m s Fros- verkoop zal e r slechts telkens o m
1.802 ton stukgoederen naar Groot- ladin ghout van 200' stds. bestemd te 19
het
p u r verkocht worden m e t a l s
naar Kopenhagen met een lading
Brittannië door 26 zeeschepen,
voor de houtfirma Deweert.
laatste verkoop t e 8 uur. Deze rege*
cokes
van
1.000
ton.
Agent
Cie
Dens445 ton dakpannen eveneens naar
20 oktober : Het Belgisch ms Dialing zal dit j a a r dienen als proef
Groot-Brittannië door 2 zeeschepen, m a n t van Antwerpen met een lading Océan.
Het Belgisch ms Topaze naar. Til- en we zijn e r van overtuigd, dat d i t
deren door 59 zeeschepen uitgevoerd stukgoederen voor rekening van de
b u r y met een lading stukgoederen zowel voor d e vissers als sprotverIn tota:al werden 12.615 t o n goe- J. Cockerill lijn.
voor rekening v a n de J . Cockerill kopers voldoening zal schenketi.
wat vergeleken met de maand sep21 oktober : Het Belgisch m s Tur- Hjn.
tember 1957 een vermeerdering geeft quoise van Tilbury met een lading
Het Duits m s Cora naar P u b l m
van de uitvoer van 7.488 ton.
stukgoederen voor rekening van de Agent
Toekomend j a a r zal e r één m a a n d
firma F r e y m a n & Vanloo.
Werden meer uitgevoerd : cokes. J. Cockerill lijn.
Het Duits ms Stadland naar Ko- vóór h e t begin van het sprotseizoen,
De regelttiatige lijn Oostende-Dopenhagen
met
een
lading
cokes
van
een
vergadering belegd worden o m
ver verzekerd door de staatspakketUITGEVAREN OP :
500 ton. Agent Cie Dens-Océan.
deze zaak terug te bespreken en d e
hoten boekte gedurende de maand
20 oktober : Het Belgisch nis'Sa- handelaars geen nuttefoze duizende
september 1958. 138 reizen. 73.374
: Het Belgisch ms Ru- phir naar Shoreham met een lading franken t e doen verspillen. Zo zulpassagiers werden ontscheept en bisiö noktober
a
a
r
Tilbury
m
e
t
een
lading
95.371 ..schoepten terug i n . 3.401stukgoederen voor rekening van de stukgoederen voor rekening van de l e n de bennenverhuurders dan ook
J. Cockerill lijn.
in de mogelijkheid gesteld worden
auto's;;werden gelost-en 4.906 gela- J.- GoQkerill lijn.
21 oktober : Het Belgisch.ms h e t ontbrekende materiaal op t e
den.
Het Engels nis Birchfield' naar Turquoise n a a r Tilbury met een l a - doen en zal d e m i n i m u m huurprijs
Vergeleken met de maand SeptemAgent Dens-Océan.
ding stukgoederen voor rekening I net ais t e Oostende t e n laste vallen
ber 1957 werden 24.356 passagiers Rotterdam.
16 oktober : Het Belgisch m s van de J . Cockerill lijn.
\ an d e KOPERS. — N.
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VKI.KIMd

« HL r VISSERIJBLAO »

Ooótende
Marktovenieht
In de opgejfs'ven m a r k t p r l j u n la
ds Lu lui aan de bron van 7,5 t.h,
niet begrspen. Ook betreft 'hot
ow'giotóptë en ongerelnlgide vis. Gelieve hlenmeide rekening t e will on
houden bij het vergrelljteen der prljX X X

Minder vis orp de markt dan de
voorgaande vvenlt. Van IJsland
nochtans was de aaiwoer groter,
nliliowwo'l ook desa iweek de afzonderlijke vangatein zeer klein waren.
Veel 'm'lnder NooridtEee-vaartulgen
die elk afzonderlijk igrote vangsten loasen die mooi o oplbrangaten
opleveren. Witte Bankers waren
veel talrijker, de vangsten tong
groter dan verleden week, vooral
voor enkele ischcpon. D e barlmg1schepen waren ovon taMjk, de
vangsten nochtans veel klciiioi'.
Kninimül. en Woat-'vla w a s vooral de
eerste dagen schaars, er w a s dan
ook «en totale kleinere aanvoer
In de door Oardner
gsltverde
motorkraoht
vsrkooht
Oardner in van deze soorten. Voor alle vla
werden ihogere iprljxen. betaald op
1957 bijna twoamaal movaol motoran in da Sngelsa vitaarij ala allo de imaandagmatkt. IDlnsdag trad
andera marken soman. Marine Motors, Verbindingadoh,
Antwarpan, voor tiongitorterlng' een imerkbare
Tel. (0SJ31.19.eO — Tolex ANTW J/SS
daling In. (Dó kleine aoorten vooral
a waren hieraan onderhevig terwijl
de grbte h u n prijspeil zoal (behielden. IKabeljauw en schelvis kregen

GM^^,

Tongen, grote — Sole, moyenne
3/4 tongen — Sole 8/4
Bloktongen — Solo moyenne
Voor-fldolno — Petite
Kil cl IK' tongen —_Touil,o petite
Tarbot grote — Timbot, gros
Mld'clol — Moyenne
Kleïne - Petite
O r U t - Barhue
Mlddel - Moycn
Klolnie - Petit
Bohol - • PUe
Qrote Hek • G-rosHo
Kleiine lak ' Petite
lék Se »lag — 8e «ontis
Pllaltjoa — Toute petite
SldhcilivI'H, grote — Al olefin, g r o s
M Wild cil — Moyon
Kleine — Petit
T-Tock, grote — Merlm, giroa
Middel — Moven
K)lcl.nu — Patlt
R o s — Kale
n o d e poon — Porton
0 niiiiw<> jvoon — Ocondln
Kabeljauw — CalbMautt
Qullan, — Petit coiblliltvud
HOeemomdhamme — Baudrole
WljlUnig — Metlam
Schar — Uimande
Stoenaohol — Sole Jilmamto
Zeehaal — AlguiQlat
lllonid.Hliiiuil — Rousette
Aironlci (Plcitonman)'—QT, VWO
Makreel — Maquereau
1 lior.'iiiimilt'rocil1 — Saurol
Kmiivulfio poon — Gtondün rougo
Kcilili'oA' — KUJIU radlie
Zedkreeft — Langouetlne
Slohaat — Molfto
ZeeibearH (klipv.) — Alglo do Noor.
TJIIHI — Brosme

XConigciranil — Conigro
Lenig — ljlni(,i»o
Stohartong — CardUn©
Voliiic ihm-l)ii(.v — Herenig
IJiit! horfniu — Haren gual
BlairlnigiMihaal — Latour
Sltconholk
Tacwud
HMiiiidii — OTÖtan
XCooM'p — CoMn
Mil viiir — Batiuigon
Zeewolf — Lnup de Mor
Potilak — 1 /iru jiniiir
Zonincivila — jst Pierre
Koplnigwivls
wondsrtonB — PUc cymngtosso
Pllchami

ITMlWliioT" 18-10-0908 ' 20--10-MÖ8
80,—60,—
40,—06,60
dl,—68,—
02—57,20

:
>••

ai-iio IOM
60,80-50,40
49,60-60,20
40,80-04,60
43,—48,—
4ï!,8il)-iriO,2ll 30,20-45,40.
60,60
42,—«W',—
34,
10,40 1 2 9 , - 4 0 , 18,17,—28.—

ie,—17,—

8,60

9.40
8,70
• ••

7,80

18,—80,—
4,60- 0>,CO
6)40- 9,60

4',éÖ-'7,'20

18,'^M'—

ö,—il0,4»

o.'eo""

de tweede marktdag ^eer hoge
prijzen zodat ÏJslanders en Noordzeeschepen hoge opbrengsten boekten. 'Roggen waren eveneens duurdof i'n aldus waren ook de Kanaalopiurengisten zeer tonend. De Westvlsisers konden evenmin klagen. D e
woensdagmarkt
gaf
hetzelfde
beeld. 'Dailomlo tongprijs e n hoge
prijzen voor d'o andere soorten, De
meeste opbrengs'ten waren evenwel
lonend d#,nk «Ij de omvang der
vamgsten,
In totaal verkochten 66 schepen
hun vangst. H u n aanvoer bedroeg
11.080 (bennen vis, 76.000 kg haring,
ongeveer 60.000 k g tong, 8.000 k g
makreel en 8.600 k g krseftjes.
Acht U s l a n d e r s voerden ieder
zeer geringe vangsten aan. D e prijzen voor IJslandvla waren nochtana »o hoog dat alle «chepon lonende reaultaten bereikten, vooral
de kleine. Samen voeren z e 6100
bennen vis e n 8100 k g kreeft aan.
Kabeljauw e n schelvis waren g a n s
de week zeer duur terwijl d e andere soorten tonende .prijzen kregen.
Slechts drie NoordaeevAngaten
met samen 1.880 bennen vis. Allen
boeken tonende resultaten aange»
zien witte kabeljauw peperduur
was. Gullen en achtervis kregen
eveneani tseer hoge prijzen. Negen
Kanaal-schepen voorzien de markt
van 1.760 hennen vla en ongeveer
(l.ooi) k g tong. Allemaal tonende hesotnmlnigen van deae visgrond. K a naalvls werd duur verkocht vooral
de rare soorten terwijl ook roggen
goed v a n de h a n d .gingen,
Achttien Witte Bankers of heel
wat meer' dan verwacht. D e tongprijzen waren dan ook alleen
maandag hoog en daalden o p de
twee volgende dagen. De nogal
grote tongenvangaten lieten noohl.ann toe dat tonende resultaten
bereikt weiden, in totaal werden
door deze 'schepen 080 hennen v i s
en ongeveer 38.000 k g t o n g getostTwee Oostnvanigsten cetten 100
hennen vis en 1.000 k g tong op d e
nmnlt't. Qoede prijs voor platvis
waardoor n o g reide il Jiku cijfers bereikt worden. Van do Kreeftenput
kwaimen 6 schepen verkopen, d s
meeiste imet grote vangsten pwbvis
die d a n ook hun reis 'goedmaakten.
Zeer weinig Weslyvls d i e dan ook
duur wordt verikopht. D e x e schepen
lukken dan ook doorgaan* mooie
opbrengsten. Xn totaal verkochten
7 fohepen v a n doxo visgrond hun
vangwt die 060 hennen 'vis en 1.600
kg t o n g bevatte.
Vier haringschepen deze week,
die naarmate de week vorderde
grotere vangsten aanvoerden. D e
Uvu laatste opbrengsten waren dan
ook lonend, In 'totaal warden 280
bennen vla, 75.000 k g baring en
9.000 k g imakreel aans^voerd van
do HnmlilH.

Vrijdag 1 f oktober
SMALLS
Haring
60 7600
86.870
Makreel
Ki'n kleine harhiKivangwt. Goede
prijs. lüure oplbren|pit,
0.881

18,8048)—
11,6WM:,—
19,20-19,tS0

4,8040,60
ui,—rie,—
8,4046,60
8.-40.00

8,10

8,80

• 1,

10,—

..•.f..v.
r'-

Vy

ie,—te.,—

211,CO
18, i,— 9,30 6,6040)—
7,10- 0,10 7,70- 8,60

11"—-28,60

8,80- 0,60

:l.(i,""-2i)',"
16,20-01,—
13,—il8,—
10,4044,—
6,30- 7,80
38,-08,18,80-118,—
8,60-111 80
24,—12,7,—
16',—18,-6,— 7,40
9,-16,80

B—,1.8,20
ia,—
5,60- 8,80 7,00
21,- -24,80 20,—20,20
7,—17,80 5,60^16,40
24,—ai,—
7,—"ft60
7,6048.40

:l.2,80-il4,—
9,3040,-

14,80
18,60

is,—arr,6o

14,6041,—
18,-46 —
0,— 8,60
17,—20,—
9,6046,60
6,— 7,80
20,;—28,—
16,8,80- 6,—
7,60-17,40
7,8047,—
4,40- 7,40
20,—26,20
0^046,40
21,—fill',—
0,20- 8,30

8,40- 0,40

s,—ii^ao

2;i-il l)-tl.9ö8

••••

*i,i

SÏTO""

3840-1968
81,—00)—
46,—02,(50
44,60-00,—
80,30-46,—
28,—87,—
48,—-86,20,—M,—
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18

Zaterdag 18 oktober
SMALLS

6,—
10,—

0.88

8,20H18,40

9,40- 8,60

«i«Ó4^—

40,—
8,2040,80

88,—10,—
9,8041^,-

..'».'..:«'
..,...,,•

18,—12,00
16, -

V", ,

(5,10- 6,86

UI

Haring
10O 18.000 188.818
Makread
7.600

1.S0O
Opnieuw een hoirlnigi^chlip. lots
grotere vangat Mi noff i*te hetere
priJH. Toeih Wlljift het ircmiltaat JKI.II
dfo iinj-vi' kaant*

Maandag 20 oktober
MSLANO

4,66- 8,20

0.208

KrceOten
81 1400
• 565.086

"VlHtJDAJ Gr, 24 OKTOBER

HET VISSEBIJBLAO »

1UÖ8

WITTE B A N K
17
600 600 246.802
0.28B
0.224
17 4Ö0 000 272.527
18
600 soo 246,260
O.MT
NOOKD'/KIO
183.080
0.2»ö
14 SCO
K A N AA A
O 82
12 160 lOOO 120,046
WITTE BAXK
Z,B'87
15
40 2000 162.860
15
60 aiium 225.266
0.2118
0.800
16
80 .11 mii ll'S.180
15
30 15.00 116.826
O.IM
15
80 1700 118.880
55,7145
WEST
8
100 280 80.300
N.am
Niet ivwl vis. De aanboor Is ckini.'«nboven weinig keuarljk aangwden
bet grootate (.looi uit .TJMUVIWIMO
aópiten beetaat. Hoge prijzen voor
de verocdtUlende aooriten. Lonende
opbrengsten met ulteomdertog voor
de grote IJslander.

'Dinsdag 21 oktober
IJSLAND
0.290

18

O.21I17

18

NOORDZEE
0.281
13
KANAAL
0.206
0.226
0.266
Z.616
SMALLS
O.80

Tongen
0.123
0.158
0.26
0.1.70
0.848
Z.6471

z.nso

KREE:
0.187
0..'U2
O.LOll
0846
WEST
o.2i;H.
0.102
0.147

12
10
14
18
13
10
12
^UT
14
11
10
10
10
7
10

USLAND
0.228
18
O.86
18
NOORDZEE

zsas
Kreeften
lOOO - • 632.360
600 '600 828.676 KANAA

15

«50

0.174
Hsrlng
60 26.000 266.066 0.187

N.B. — Do prijzen In votjos ga«liruWt zijn opgegeveii' per 80 (lep.
Tomg^n, grote — Sole, groaao
8/4 Itongen
'ftnlo S/4
Blloktongcin
Sole moyenne
Voor-iklolno — Petite
Kleine tongen — Toute petite
Tarbot, g r o t e — Turbot, groe
Middel — Moyenne
Kloimo — Petite
Qviot — Barbue
Middel — Moven
Kleine — Petit
SlóilioH— H l e
Orote Jolc — OroHMo
Kiioiiid iviii — Petite
l e k So slag — Se sorto
1 'I'OII.JOM — Toute petite
Hi'llH'illvls ,gIOtei — Alfitaflln, giroS
MUddel — Moyea
Kjlolno — P&tik
Heek, grote — Merlu, groH
Middel — Moyen
KilvJno — PelUt
B o g — Xtale
Hodo poon — Perion
Ortuiwe poon — Qrondln
Kiiibciiiiimw — OabüUaud
riiiiiiiiMi — PeilHiü caib'MliQiud
HoBnmondibaimms — Baudrole
Wijltjmig, — Morlfin
Sdhar — Oülmandv
SltocniMctiTOi — Sole Itonando
Zè'obaa'l — .AlRuillat
HoDdnlhnal — Kousoltto
Arend (Plotermaiv) — Qr. vlvo
Mjiiu.rci'ii — Maquereaii
HloTHmoiltirccl — Saurel
BJniR'oll'Hci poon — Grond In rougo
XJel'lrog — Rale ra'dll'öo
ZeeUuwxCt — LarugounUne
Sdhaat — IPHollto
Zodbacuni (Btlilpv.) — Alfido d e Nor.
L o m — Broamo
Kongeraal — Oongro
Leng — U n g i i c
Sdhartonig — Cardln*
VWBei twirlnff — Hlarcng
T.Tii« ihtwlng — Hareng ifuei
Hlairtaigihanl — Ltütiojir
Sltocmllioliac — Tacaud
Hkslililioit — loivllnin
KOOIIVIM — Coililm

Sltcnr >'- lEMuingoon
Zcviwollf — Loup (l« Mcr
PoUalIc — Lteu jaune
Xeonievte — St P i e m
H«wnl(i'l,on(,;- — KMo cynogllosne

60 1800
70 600
60 800
60 600

uo.ino
84.610
n«..2,i.o
66.860

aooo

180
70
60

1

18
Ui

13
30
0.280.
12
80
0.34I8
O.200
13
40
Z.66I4
13
36
OOST
0.164
U
60
Z.190
9
80
WEST
N.ïfö
Q
60
Z.661
11 120
OJ168
8
60
KREEFTBNPÜT
0.186
10
40
SMALLS

2200
1400
1600
1600

84.600
85.790
98.680
9(2.930

600
600

74.860
78.880

100
300
800

70.490
66140
49.640

600

00.860

Hiring
90.180
61.610 0.89
10
60 30.00 0682.006
40.840 ' Verdere deling van de tongprljs.
K'iiil)(4Jmi'w blijft zeer duiar. Roggen en andere soorten krijgen verder goede prijzen. Lonende reeultaiten voor bijna alle acbepen.

100
1

200

Woensdag 22 oktober

13
507.940 O.220
0,643
131
Z.41»
18
Tongen
13
12 220 200 1S66.086 0.262
12
IS 220 200 186.0S6 0.155
15 860 160 rm.imo
B
A
N
K
E
WITT
10 lOO 1800 161,010

11

1400
1800
2700
1800
2600
1600

122.280
7.9:6110
86.2.90
164.830
Oli.fl-IO
126.610
89.760

60
20
40
60
26
80
80

Kreeften
Donderdag 23
700 1000 308.105
860 • — 646.110 S A N D E T H E
380

212.602 0.288-284.

200
300
100 1600
160 100
160 soo

106 360
il-ic 09(1
180 190
98 OBO
186 620

oktober

3 -

Haring
- 6000
66.625
PUcharde
4760

^muiden

TonRon •
80 2000 88 800
40 270O 124.830

M a rkto verzicht
IJ muiden heeft van vorlfe week

1640-1066
0 , — 5,20
4,70- 4,—
8,90- 8,80
2,80- 2,70
3,40- 3,30
3,70- 2,60

08,—86,08,-41,60,-80,
43,—83,-

IT-aOJlOöS

18-104966

20-110-1966

21-104008

6 , — 44,60
6,20- 8,40 0 , — 6,—
8,30- 4,10
Ci,ö0- 4,60 0,60- 4,70
4,2'0. 8,60
41,— 3,70 4,80- 4 —
8,40- 3,—
4,10- 8,60 4,10- 8,70
3,10- 3,60
3,00- 8,— 8,70- 8,10
8,40^ 2,70
8,60- 8,— 8,80- 3,—
70,—86,—
134,-—UW,— 3 3 4 . 05,—47.—

68,—
68,—
68,—
I
C7,—50,—
68,-88,lfS2,—31,—
42,—3((,—
88,—20,—

P,—

Wl,—02,<II>, - 4 2 , 00,—45,41,—33,86,—31,-

1)0,—72,—
«4,—58,—
86,—73.—
77.—-41».—
80,
37 —
87,—46,—
02,—89,—

28-10-1958
4,80- 4,20
6,80- 8,40
2,90- 2,76
2,70- 3,60

70.—
«O,—50,
88,—07,—
08,—30,—
46,—35,—

H>—88,H4.—6868,IBB,—48,40,—41,78, 68^
67,—80,00,—40.

'"
•Ml,

m,—vi,140,—M,'
7»>

OK _

20, 18,—
114.^54.—
«6,—33,—

88,—
88,-38,37,-25,-

1100,

28,-17.

88,—32,—

80,—20,-

P0,—23,—

Mil

24,—-'iöl122.—50,6B,—28,-

50,—

43,—33,—
41,—1«,_

87,—82,—

32,-10,51.—-4fl,-

32,—27,—
167,—60,—
50,—30,102,—

1100.—77 •
«2,—«7,-

Wl.—4381^—87,-

42,-—27,—

42,—87,-

«0,-86,-

fl»,—»0,—
28,—12,-

8»i»--

27'—ÏÓi—

42.

-4<).—

Door de verminderde aanvoer van
haring en de blijvende vraag werd
de prijs nog hoger. Westkustharing,
door twee schepen aangevoerd, werd
hoog genoteerd. De prijzen voor deze haring lagen tussen f 88 en f 30
per kist. Moordzeeharing bracht vavn
f 27 tot f 33 per kist op. In de vorige week werd voor deze westkust
haring zelfs f 41 betaald I 1 I
Dat met dit alles besommlngen
van f 30.000 tot f 40.000 voorkwamen, behoeft dan 0een verwondering te verwekken. Het was welverdiend in deze vroeg begonnen
stormperiode.
Tongen en grove en middel sohol
gingen ook de grens over. De sohol
werd door Engeland gevraagd en
goed betaald. Maandag waren er
zelfs notpringen) die lang niet zijn
voorgekomen 1 f 66 tot f 70 per klit i
sohol van 60 kg. De platjes deden
die dag van f 77 tot f 40 1 I t De
aanvoer was door de stormen dan
ook .schaars. De tong ging naa^ do
zuidelijke landen voor f 3 tot f 6,
ovonoons h o g e prijzon.
AANVOER E N
ItllSOMlMINCMON

,...,
23,'—Ï.7,—

43,—

85,—-iV.—

32,—2Ö,"—

80.—20.— 30,—i«,'—

83,—22i-

8,30- 3,70
4»,r-»l,—

8,60- 8,20
43,—22,—

3,50- 8,80 4,20- 2,70
41,—2»,— 44,—28,—

42,-31,-

«,-

4»,

50,—14,-

donderdag tot en met do zo week
dinsdag een aanvoer te verwerken
gohnd van ruim 36.000 kiaten vis.
Iliorliij waren van vtj(-en-twlntlg
trawlers en groie trawllogger» en
voorts van de kuslloggcr- on kottervloot in totaal 11.600 kisl en makreel. Voorts werden geloat 7350
kisten verso haring, 600 tong, 1000
schol, 8600 schelvis, 1250 wijting,
1000 kabeljauw en gul en 750 koolvis. Do besommlngen waren uitstekend. Allo prijzen lagon hoog. Het
buitenland nnin maar al l.e graag de
kabeljauw, grove schol, tong en grove schelvis (waarbij Jumbo's) af.
Topnotcringen waren er voor de
kabeljauw. Gemiddelde prijzen vun
f 150 tot f 70 por 60 kg werden genoteerd bij de export mmr Belgifi,
En ook de schelvis ging voor hoge
prijzen van do hnml. Belgi8 nam dezo week dinsdag grove schelvis af
voor f 83 tot f 50 por kist van 60
kg. Do kleine schelvis en middelschelvis gingen het binnenland In
voor eveneens hoge prijzen ; f 50
tot f 30 per kist. Br was dus meer
'makreel dan haring. Dit stemt overeen met de berichten uit Duitsland,
waar ook zeer veel makreel uil du
Noordzoo wordt aangevoerd. De
prijs daalde er iets door on lag nu
tussen f 83 en f 17 in het begin van
deze week. Er werd ook veel grove
makreel aangevoerd, die vorige
week nog legen f 30 opbracht.

60,—48,—

llONimUDAd ; 4200 kisten vis,
20.—'20',— wmirbIJ 185 tong, 27!) schol, 750 verse baring, 1750 makreel, 550 schelvis, 200 wijting, 960 kabeljauw en
gul on 125 Jumlvls. Eesommingen :
Kilo 28.41)1), Tlnirimi 89.000, KW. 82
21.01)0.
V1UJDAO : 3800 klslen vis, wmrbij 125 tong, 838 schol, 450 verso
haring, 1660 makreel, 600 schelvis,
,48,—88,125 wijl in;;, 170 kiiboljniiwi en gul e n
125 Itnolvis. osiÖmmingen < v l o t I
|82,^-!Jö',- 33.300, Jll). 76 13.700, III). 108 lfi.9110.
ZATWDAd : 2301) kisten vis,
wniivbij 85 tong, 126 sohol, 025 verso hating, 1100 makreel, 860 schol08,—88.- vis, 275 wljliiji,', 300 kabeljauw on
gul en 75 koolvls. Besoinmingoii :
0 4 , - 0 8 , - VL.121 23.200, UAJ. 12!) 5250, Ü y .
88 27.800.
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NIEUWPOORT
.^i.-uJ

^w-

Grote t o n g — Grosse sole
B l o k t o n g — Sole m o y e n n e
F r u l t t o n g — Sole 3/4
Schone kleine t o n g — P e t i t e sole
K l e i n e t o n g — Toute petite sole
G r o t e t a r b o t — T u r b o t moyen
Middelm. t a r b o t — T u r b o t moyen
Varia — Divers
Griet — B a r b u e
P i e t e r m a n — G r a n d e vive
G r o t e pladijs — Grosse pile
Middelm, pladijs — Pile m o y e n n e
Kleine pladijs — P e t i t e plie
Deelvls — P o r t i o n
Kabeljauw — Cabillaud
Gul — P e t i t cabillaud
Keilrog — R a l e radlée
Rog — Rale
Tilten
Scherpstaarten
•
Halve m a n
Grote wijting — Gros m e r l a n
Kleine wijting — P e t i t merlan
Bot — P l e t
Schar — Limande
Zeehaai — Alguillat
Zeehond — Chien de m e r
Robaard — Grondin rouge
K n o r h a a n — Grondin

16-10
40-41
45-46
46-47
44-45
40-41

fr

.......

am

22-23

20-10
42-52
61
60
56
50.
S2
42

.......

10-12
11-12
9

"é-ïè

20""

2Ü

......t

23-20
18-16
12-14
642

20.-23
17-18
11-8
6-10

"é-g"

Ï6

ii-ïé

2-3

8

.......
.-...

"é-è"
_

.......
"V-Ja

9-11
8-9

2240
51-52
49-50
50-51
51-62
44-45
43-44
26-27
20-21
24-25

Ï344
1041
1042
68
8-9

1446
1243
1344
940
940

7-8
6-7
8-6
14
2

8-6
13
6-7

.......

.......

21-2,0
48-49
49-60
53-54
53-54
60-61
46-47
27-28
(19-20
23-24
36
1445
.1445
1414-15
.1041
23-24
1648

3-4

ïsT'

'£a"
8

"é

1546
1&4T
1748
1248
26-27
19-20

8-9
6-7
5-6
16
4

IJSLANDSE VISSOORTEN
19-10-1988
schelvis gr.22,50-24,80
, middelm. 15,40-18,—
klein
8,—10.—
Kabeljauw 1 3 , - 2 0 , —
Gullen
4,4041,40
Wijting
6,20-10 —
Schaat
18,4048,80
Zeebaars
6,— 9,—
10,- —14 80
Leng
S c h a r t o n g 6,-—^11,40
Heilbot
25, —46,—
Koolvis
6,60- 9,90
H o n d s t o n g 7,4043,—
Zeewolf
7,-— 1 1 , —
Platen

20-104958
22,60-27,20
17,6040,40
9,6042,80
16,60-22,40
7,40-17,60
8,—10,—
8,8048t40
6,40- 9,20
8,4041,20
8,— 8,20
9,—47,—
6,80-10,—
8,2043 —
8,6042 —

VERWACHTINGEN

21404968
16,^-24,60
15,20
6,40- 7,40
17,40-22,—
5,20-12,80
6 60- 8,—
8)—20,—
4,20- 8,40
9,4041,20
4,40- 9,—
32,—43,—
9 40- 9,60
718043,40
8^-

Z a t e r d a g 25 o k t o b e r
S m a ü s : 0.124 (800 b . h a r i n g )
M a a n d a g 27 o k t o b e r
I J s l a n d : 0.296 0.324 0.243
W i t t e iBank : 0.256 O.140 O.109
O.105 0.254
W e s t : 0.196 .327
Noordzee : 0.250 0.239 O.108
K a n a a l : 0.182 0.282
Z,45i) (660 b e n n e n h a r i n g )
D i n s d a g 28 o k t o b e r

Datum

Vangsten

Min.

Kgr

Max.

Gem

I J s l a n d : 0.282 0.297
W i t t e B a n k : 0.116 Z.412 D.U9
K a n a a l : 0.235
Noordzee : 0.94
W e s t : 0.246 0.184 0.349
W o e n s d a g 29 o k t o b e r
W i t t e B a n k : 0.279 O.lSl Z.540
Noordzee : 0.835 0.292
Oost : 0.193 Z.510 Z.2S7
W e s t : D.228 O.ISS 0.244 0.345
0.128 N.211

VISAANVOER TE OOSTENDE
1740
18-10
2040
21-10
2240
Tot.

I
1
12
21
21
56

12.000
25.000
198.130
229.400
222.960
687.480

96.370
188516
2.459.480
3.513.037
2.973.572
9.230.2,M:

GARNAALAANVOER T E
1440
1640
1640
2040

7
9
1
10

706
688
28
877

OOSTENDE

iJSW
14.684
896
20.303

16 —
18,—
32,—
21,—

22,—
26,—
32.—
27,—

18 70
21,19
82,—
23,26

1
2
8

21
124
607

667
2.903
10.239

27 —
21,—
16,60

VISAANVOER T E

NIEUWPOORT

1
6
11

22.799
97..315
192.09f7

VERMOEDELIJK :
I : v a n 120 t o t 239 p k
I I : v a n 240 p k e n m e e r
17-10 : O.120 ( D K )
10-10 : 0 4 4 2 ( I W ) 0.225 (I W )
0.277 (I W )

OPBRENGST DCR
V A A R T U I G E N - ZEEBRUGGF
D o n d e r d a g 16 o k t o b e r
Z.583
6
Z.476
5
Z.826
4
Z.814
6
2.251
6
Z^TT
3
:Z.557
6
Z.560
7
Z.550
6
Z.445
7
Z a t e r d a g 18 o k t o b e r
Z.473
6
Z.471
4
M a a n d a g 20 o k t o b e r
Z.460
7
Z.6il3
1
Z.508
1
Z,416
ï
Z.444
10
D i n s d a g 21 o k t o b e r
Z.458
9
Z.467
4
Z.447
4
Z.600
14 J
Z.407
9
Z.511
12
Z.93
9
Z.496
9
Z.30
2
Z.140
9
Z.488
9
Z.591
2
W o e n s d a g 22 o k t o b e r
Z.406
11
Z.477
2
Z.24
10
Z.652
3'
Z.616
3
Z.463
11
1Z.436
10
Z.449
8
Z.417
10

70
20
30
36
30
30
66
66
36
715

39.680
18.810
16.610
15.380
20.000
16.360
30.660
40.800
31.540
41.100

45
12

33.380
8.620

35
6
7
6
130

38.230
4.280
7.360
4.460
61.340

illO
35
35
100
65
80
80
100
60
66
60
30

84.610
26.110.
23.460
88.120
.42.170
74.720
56.050
83.260
42.160
47.320
84.67023.410

90
30
70
45
60
85
100
'60
70

90.27023.100
46.400.
20.670
42.390
71.610.
91.820
4tf.480
70.640

GENT
V A N U. T O T 17 O K T O B E R
Voorklelne tongen. 76 ; middelm a t i g e , t a r b o t 55-60 ; m i d d e l m a t i g e
griet' 48-62 ; Ideine lek 25-28 ; m i d d e l m a t i g e schedvig 42-60 ; r o g 4666 ; k a b e l j a u w 48-80 ; gullen 22-26;
wijting 18 ; m a k r e e l 22-26 ; ijle h a .
r i n g 18 ; koolvis 30-32 . g a r n a a l
60-80 P Der kg.

BRUSSEL
V A N 11 T O T 17 O K T O B E R
.3/4 tongen 80-95 ; voorkleine t o n g e n 80 ; grote t a r b o t 110-172 ;
'kieme tartoot 62-70 ; ' k l e i n e g r i e t
50-66 ; g r o t e lek 28-35 ; lek 3e slag
27-32 ; mldidelmajt'ige sohelivis 41460 ; r o g v l e r k e n 62-75 ; k a b e l j a u w
60-75 ; r e p e n gullen 63-60 ; hozemoadlhaimme 70-86 ; wijting 22-25 ;
gepelde h o n d s h a a i 36-66 ; a r e n d
{40-60 ; m a k r e e l 24-30 ; rode knorh a a n 38 ; r e p e n z e e b a a r s 60-76 ;
ijle h a r i n g 20-25 ; koolvis. 36-46 ;
g a r n a a l 50-76 P p e r kg.

REDERS en VISSERS,

GARNAALAANVOER T E NIEUWPOORT
2040
2140' •
2240

1958

ZEEBRUCCE

22-10
46-52
S4-66
B4-Brr
54-55
42-46
47-50
48
ST
27-30
26-30
18-16
19-20
11-12

36
32
17
18
8-11

VRIIJDAG, 24 O K T O B E R

27,—
25,—
25,—

27,—
23,41
20,19

Voor Uw

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

1640
20-10
ÜfttO'

1.499
7.826
16.896

hanö in hanö

8PROTAANVOER TB NIEUWPOORT

S&lö

8

4.200

32401

H. BAELSKAAI, 27. OOSTENDE. Tel. 716.89

GARNAALAANVOER T E Z E E B R U G G E
20-10
2140

11
38

2.062
6,058

65.076
107.338

26 —
14.—

22,-

"VIRIIJ'DAJG, 214

OKTOBER

1Ö58

«HET VISSËRIJBLAD »

Enkele moderne methodes om
vis op te sporen
Sonar de viasdholen kunnen opgeIn decemiber 1960 werd een nieuspoord worden zodra ze minstens we tocht ondernomen met de G.O.
vis kan enkel door het echolood op- 2.Ö0O m vooruit het schip voorko- SARS om deze stelling na te gaan.
getekend worden wanneer deze zich men.
Terwijl hydrografische secties geonder het schip bevindt, terwijl met
nomen werden in de blijvende geAsdic of Sonar de vlsscholen kunTijdens de eomer lO'SO ontdekte bieden, werd de plaats van de isonen opgespoord worden zodra ze de G-.O. SARS grote haringconcen- thenmen nagegaan, hierdoor was
minstens 2.50i) m vooriut het schip traties ten noorden van de Faroer het mogelijk de uitgestrektheid der
voorkomen. '
Eilanden. Later .tijldiens de zomer koude wateren vast te stelen.
verplaatsten de haringen zich Door middel van Asidic konden haTijdens de zomer 1950 ontdekte meer noordwaarts; terwijl ze toe- ringscholen ontdekt iworden In de
de G.O.SARS grote haringconcen- oosten de koude watemnassas van koude wateren en de GOSARS
traties ten noorden van d:; Faroer- de oostelijke arctische stroom rond heefit het kontakit met deze schoeilanden. Later tijdens de zomer IJsland bleven. Gelljikaardlge uit- len kunnen voltoouden gelduirenüe
verplaatsten de haringen zich meer slagen stelde mem de volgende zo- meer dan 300 mijl van hun treknoordwaarts, terwijl ze be-oosten mer eveneens vast.
tocht naar de Noorse kust.
de koude watennasaas van de oostelijke arctische stroom rond IJsDe vissers werden op de hoogte
Een zalfde todht werd ondernoland bleven. Gelijkaardige uitslagen
stelde men de volgende zomer even- getoraclït van de fcarimgconcenltra- men in de Winter 1951-1952, welk©
ties welke in volle zee opgemerkt dezelfde uitslag oplevende, Dageeens vast.
werden. In 1960 wilden ze ectoter lijks ontvingen de vlmers verslag
de
gekende visplaatsen langs de over de positie van de haringschoDe vissers werden op de hoogte
gebracht van de haringconcentra- IJslandkust niet verlaten. Deze zo- len en, zodra deze in hun bereik
ties welke in volle zee opgemerkt mer was de visserij op de IJsland- kwamen, vertrok de visserljvloot
werden. In 1950 wilden ze echter kust nieit zeer vruchttoaar en op om op 60 m'ijl afstand reeds de
de gekende visplaatsen langs de het einde van het haringseizoen visserij te kunnen beginnen. In
IJslandkust niet verlaten. Deze zo- vertrokken vijf vaartuigen in de anidertoaUve dag konden aldus 40
mer was de visserij op de IJsland- rlctoting van het Jan Mayeneiland: duizemj, Ton haring gevangen wor.
kust niet zeer vruchtbaar en op het deze tocht leverde een ezer goede den waarvan de opbrengst van de
einde van het haringseizoen vertrok- vangst op. Het haringseizoen langs verkoop aanzienlijk belangrijker
ken vijf vaartuigen in de richting de IJslandkust bleek eveneens
dan de bouwprijs van de
•van het Jan Mayeneiland : deze slecht te zullen uitvallen in 19131. was
tocht leverde een zeer goede-vangst Wanneer de G-O. SAKS echter meld- GOSAiRS.
op. Het haringseizoen langs de IJsgrote concentraties harinlandkust bleek eveneens slecht te de dat
k a n men besluiten dat In
opgetekend woren ap een af- deHieruit
-zullen uitvallen in 1951. Wanneer gen
.volgende Jaren Aisdic voor de
de G.O.SARS echter meldde dat stand van 1B0 tot 240 km ten oos- vissers, zowel als voor de biologen
grote concentraties haringen opge- ten van IJsland, kwam de vissers- een toestel zal zijn dat ©ven noodtekend waren op een afstand van vlooit In beweging en voerde de on- zakelijk geworden Ie als het echo.
150 tot 2-10 km ten oosten vaa IJs- derrichtingen van de G.O. SARS uit. lood.
land, kwam de vissersvloot in be- Gedurende drie weken hebben 100
weging en voerde de onderrichtin- vaartuigen gevist in de streek die
L UCHTVBRKENNINa
gen van de (1.0 SARS uit. (leduren- aangeduid werd en werd. een hoede drie weken hebben 100 vaartui- veelheid, haring gevangen die kon
Een der meest eigenaardige aangen gevist in de streek die aange- geschat worden op 7 mUlioen
wendingen van toet vMogwezen. is
duid werd en werd een hoeveelheid Noorse kronen.
het steeds toenemend© gebruik van
haring gevangen die kon geschat
de luchtverkonnlng voor het verhowordenop 7 miljoen Noorse kronen.
Voortigaanide op de ervaringen gen van de visvangsten. De luchttijdens deze twee zoonertoohten verkenning heeft drie voordelen
Bet ie oo'k goeld mogelijk dat de van de GHOISAJRS moet men niet boven de waarneming van af een
grootste voorulitgang die te ivemwe- meer twijfelen aan de mogelijk- vaartuig :
,
zenlljiken is, zou bestaan in het ge- heid oim tijdens de zomermaanden
bruik van eobotoden en Alsdic of haring te vinden in de zee van 1. gedurende een bepaalde tijd kan
Sonar met vlottende trella en Noorwegen. Het is bovendien zeker
men door luchtverkenning een
draaiende isennen. Wanneer men er dat de visserijvloott in de toekomst
groter oppervlakte afzoeken ;
zal toe komen vlottende treil» In rekening zal houden met de inlichde hoge zee te gebruiken, zal deze tingen die ze zal ontvangen van 2. op een bepaald ogenblik 'kan
vooruitgang, samen met het ge- het onderzoekingsvaartuig. De vis- 'men een veel groter oppervlakbruilk van ©clholooü en radio, de serij op haring in de zee van
te afzoeken gezien de waarnemer
giroatst moigeilijike ,üiitibaitlin.g van de Noorwegen is hierdoor werkelijkvan uit een groter hoogte de zee
bezien kan ;
peilagiscihe vis stap ej iraogoHijIk ma- heid geworden.
ken.
De opzoekingen om de wegen te 3-.de vlsscholen die zlcto onder toet
wateroippervlag bevinden worden
ontdekken die de haring volgt In
ECHOTOELEMETlRrB
zijn .trek naar de Noorse kust wer- spoediger opgemerkt.
In 1920 werd de luchtwaameIn .1980 werd heit wiepw modern den eveneens gedaan met behulp
opzoakinigsiva'artuiig uit Noorwegen van Aisdic. Heit belang dat men ming voor de eerste imaail aangewend
voor de menbadenvlsserij In
de Gr.O. SAlRlS:, in düenst igeölelid. Be- hectot aan de oplossing van dit
westelijk deel van' de AtlantihaJive het (goteulke'Iij'ke echolood vraagstuk is klaarlblijkelijk wan- toet
Oceaan. Het schijint dat deze
voor Idtopltemetlnigen, wend het neer men er zlcto rekenschap van stfhe
met veel sukses aangesclhip uitgerust met een «Asidic». geeft dat gedurende sommige ja- methode
wend werd, om onbegrijpelijke reHet .principe waarop de werking ren ongeveer 20.000 vïssersi werk- denen
evenwel heeft men nadervan Asdic en Sonar berust Is het- loos sflitten et wachten, bijna «en hand afgezien
van dit middel.
zelfde als dit weüike aangewend maand lang, tot de haring op de
wordt in de edholdttepltieimelter, even- kust komt. Russische opzoekingen
In 4930 werd een programma
veel, waar de trillere van toet ectoo- in de zee van Moermaniak hebben
'luchtverkenndng
ingericht
liooid onderaan de kiel van toet aangetoond dat de haring t'ljidens van
vaartuig ziijn aamgebraclh't en gelul- de wlntermaanlden In de koude wa- voor de .harinigvisserij op IJsland
en
sindsdien
regelmatig
toegepast,
den uitzenden drie door de zeebo- teren verlbldjiDt. Zo m e n ' eivemeens behalve In de jaren 1930 tot 1937,
dem worden weerkaatst, zdjn de volwassen toaningen in de koude dat er geen vWegtullgen ter betnililiers van Asdic en Sonar zodanig wateren gedurende de wintermaanwaren. Tijdens het .zoIngesteld dat ze kunnen, gericht den kon aantreffen, kon gemakke- schikking
merseizoen van d© haringviBserij
worden in gelijk welke horizontale lijk verondersteld (wortien dat de in
de zes laatste jaren, zochten
stand. Een school' vla kan enkel haringscholen de arlktiscihe stroom tw;e«
vMegtulgen' d© zuidelijk©
door het eiclholood opgetekend wor- ten oosten van Ustond volgen voor kustwateren af tot op een afstand
den wanneer deze zich onder het zover deze zicto langs de Noorse van 10D mijl van de kust. Deze
sdhiipbavinldt, terwijl met Aaldic of kust uitstrekt.
luchttverkennlng wordt betaald en
(Vervolg van vorise week)

uitgevoerd door de visnljverheid
zelf, dit gelbeurt door een samenwerkende venhootschap. >
Telkens het weder het toelaat,
onderzoeken, de vliegtuigen systematisch grote oppervlakten van de
zee. Over 't algemen wordt een
ervaren schipper als waamemor
meegegeven en wanneer de visscholen opgemerkt worden, wordt
de vlsserijvloot hiervan op de
hoogte gebracht door middel van
de radiotelefonie. De Uslandse haringvloot wordt gewoonlijk verzameld in die gebieden, welke tamelijk beperkt 'zijn en waar de schippers denken dat de haring aan de
oppervlakte zal te voorschijn komen. Dit verminderlt aanzienlijk
de doelmatigheid van de mogelijkheden tot opsporing door de vloot
zelf en de vissers schijnen het tegenmlddel hiervoor te vinden In de
luchtverkenning oim hen te verwittigen wanneer de haringscholen
zich beginnen te vormen op verder
afgelegen gebieden.
De luchtverkenning /la van veel
groter belang dan de opzoekingen
met echolood. Het echolood heeft
Immers slechts een ibetrekkelijka
waarde op de zuidkust van Ualand
wanneer imen de draaiende sennen
gelbrulkt om de (haring te vangen
die dn scholen op de oppervlakte
der zee komt. De haring voedt zich
met kleine schaaldieren die op en
neder In het water bewegen in
deze gebieden. Deze haring is bijgevolg zeer 'beweeglijk en onregelmatig, vormt soms grote banken
op de oppervlakte der zee dl© zich.
zeer snel bewegen en ook pltots
kunnen onderduiken.
In zekere mate werd luchtverkenning in de Noorse harlngvlsserij aangewend.
In de laatste jaren yöoral werd
meer en meer beroep gedaan op
luohtvenkennlng voor de tonijnvlsserlj in het oosten van de Stille
Oceaan, waar deze vangst gedaan
wordt door «tuna-elipipers», of
schepen die met levend aas vissen.
Deze vaartuigen zijn bijzonder geschikt voor het vervoer van vliegtuigen die kunnen geladen worden
op de grote vrije plaats op het achterdek, boven het reservoir waar
het levend aas in bewaard wordt.
Schepen die met een draaiende
senn© vissen kunnen moeilijk een
vliegtuig meenemen aan lboord.
Een dertigtal van de grootst© clippers Ibezitten een vliegtuig dat deel
uitmaakt van hun normale uitrusting, het zijn eendeksvllegers met
©en motor, -uitgerust met vlotters.
D© prijs vam dergelijk vliegtuig Is
ongeveer 6.000 dollar.
'Men heeft eveneens proeven gedaan iraot helikopters welke nog
betere uitslagen gaven dan het
vliegtuig. Helikopters kan men
ook In zwaar weder gebruiken, en
kunnen aan boord van het schip
landen. Het uitzetten of het aan
boord ibrengen van gewone vliegtuigen kan enkel gebeuren met
medehulp van gana de bemanning,
ze kunnen niet gebruikt worden
als het weer niet meevalt. De prijs
van een helikopter is echter tamelijk zwaar : 2C.O0O dollar. Dr. W.M,
Chapman, dlrekteur der opzoeklngadlensten van de Amerikaans©
tonljnvamgeps deelt hieromtrent
volgende mede :
(Zie vervolg bil, 11)
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LOGBOEK VAN EËN WALSCHIPPER
DONDERDAG 16 OKTOBER
De eerste iiiijniirsslorincu langs do
luist 'waren zeer spektnkulalr. Do
zee een kokende massa, golven
•laan over de dijken on tientallen
toeristen die speciaal gekomen zijn
om 'dit spektakel bij te wonen. De
vissersvloot — die binnen ligt —
igeniet vim een paar dagen gedwongen rust. Stormen brengen over 't
algemeen mee dat de visprljzen
nadir omhoog gnan want ze zijn borzaak van een tijdelijke sebaartoe,
niet alleen bij ons maar ook In do
andere landen. En dan stelt men
vast dat er toch nog een betrekltelljke belangstelling is voor vis. Do
hücvcclhcid die aangevoerd wordt,
«amen met de Invoer Is te hoog voor
hot verbruik, een paar daigen verminderde aanvoer en de prijzen
gaan do lucht In.
VRIJDAG 17 OKTOBER
De storm woedt voort en men
meldt het vergaan van verschillende
vaartuigen. Bijzonder kenschetsend
is het vergaan van do russlsche
treller, waarvan de kapitein niet
wilde dat z'n bemnnnlng gered werd
door een Engelse reddingsboot,
maar enkel wilde geholpen worden
door een schip van zijn land. Hoever de politiek ook kan leiden, is
het toch onverantwoord mensenlev«ns op het spel te zetten om zijn
Ideeën te verdedigen.
ZATERDAG 18 OKTOBER

'

Voor de zoveelste maal komt het
Invoerkomitee bijeen en voor de zoveelste maal wordt gesproken over
maatregelen om te beletten dat
frauduleuze invoer met industrlevls
gebeurt. Er worden weer nieuwe
voorstellen uitgebracht die opnieuw
moeten onderzocht worden en opnieuw moeten voorgelegd voor goedkeuring aan verschillende departementen. Tenslotte, als er weer en^
lede weken zullen verlopen zijn, zal
or opnieuw niets gebeurd zijn en
zal de Invoer nog altijd — dit nia
Jaren reeds — doorgaan gelijk of
dat hut vroeger was,
ZONDAG 10 OKTOBER
Het sprotscizoon Is al enkela dagen aan gang en de sprotvissers zijn
bijeengekomen om te onderzoekon
welke maatregelen ze moeten nemen om het seizoen naar best vermdgen voor hen te laten doorgaan.
Na het zeer slechte giomaalseizoen. Is het dringend noodzakelijk
dat men maatregelen treft om
ledereen toe te laten zijn brood te
verdienen an misschien de geleden
echado wat in te halen. Het is dan
ook verheugend vast te moeten stellen dat Iedereen bezorgd is om
overeen te komen in het voordeel
van allen,
MAANDAG 20 OKTOBER
Het is al ttincl» geruime lijd dat
de' rijkswacht de vishandel lastig
valt door bet eisen m n de aankoopfakturen in de vismijnen op het
ogenblik dat de vit van de vismijn

'VRSIUDAO, 24 OMTOlBUR 1008

Invoerkomité kwam
bijeen

naar het magazijn vervoerd wordt.
Dit Is nu een nanr de letter toepassen van de wet die enkel miserie en
moeilijkheden kan meebrengen en
Zaterdag kwam, zoaüs reeds geE r lis, ten andere meer kabeljauw
zelfs op zekere ogenblikken, wan- zegd, het invoeroomlté te Biuitsmvl van.
de eigen aanvoer, zodat er zoheer dit het meest nodig Is, de vis- bijeen om enkele punten te be- veeli niet rtioeit ingevoerd worden
handel kan belemmeren,
spreken, onder meer de eiventuolo van bet voorziene contingent en
aanvulEnig van bet toegestane con. deze bijgevolg gemakkelijk kan
tingent voor de maand november vervangen iworden door scbelvia.
DINSDAG 21 OKTOBER
met een speciaal kontimgent, voor Een aanvullend oontlngent Is niet
De sprot zal binnenkort niet meer het tekort dat op de markt zou nodig. De productie kan y.loh niet
op staal verkocht worden, maar in ontstaan hebben door het verbie- akkoord verklaren met een verhoder vlsaerlj binnen de i2HmlJl ging van de invoer.
de bennen. Hetzelfde zal gebeuren den
om Ueland.
met do IJle haring, zodat in do toeGezien geen akkoord kon bereikt
komst alle betwistingen zullen uitVoor de maand oktober we« een worden, zal de beellaBlng overgegesloten zijn In verband met over- bijkomend
contingent van SO Ten laten worden aan de Minister van
eenkomst met het staal van de uitsluitend voor scheMs toege- Landbouw.
vangst. Een goede schrede vooruit. staan, daar bewezen iwerld dat de
Intussen zal het sprotkot, dan on- scheiMeaenvoer sinds heit konfllkt
langs nog een dure overkapping met Utaland sterk gedaald was.
kreeg, tot niets meer dienen en za'I
men het verkoopuurwerk dienen
Uit de stcütlAtieken bleek dat
over te plaatsen naar de gannaiol- voor de eerste tien maanden van
iiii.jii, wil men er nog uut uit halen, 11)58 de toestajnd van de viseeerij WIE VAN HET
Alzo vergaat de grootheid der we- beter Is dan voor 11157. Wel ls> er
min Uslanldse ac'huliviia aangevoerd VISSERIJBEDRIJF
reld,
en het harlngselzoen bijzonder
slecht, maiar de totale opbrengst Is
WOENSDAG 22 OKTOBER
verihoogtd. In de laatste weken Is OP DE HOOGTE
verbeterd. De
We zitten nóg altjld zonder sta- de garnaalopbrengst
Is toegenomen, doch de ult- WIL BLIJVEN,
biele regering. Het heeft weken ge- Invoer
voercijfers zijn eveneene verhoogd.
duurd vooraleer er een voorlopige
regering tot stand kwam. Deze reDe statistieken van de vismijn
NEEMT EEN
gering was echter niet in ptaat de te Oostende toonden aan dat de
visserijvraagstukken op te lossen, aanvoer van IJtolandse kabeljauw
we moeten maar wachten op de slnidis ri september mei; bijna een
ABONNEMENT OP
nieuwe en definitieve minister. In- derde is toegenomen tegenover detussen sukkelen we voort en wordt zelfde periode van het vorige Jaar.
HET VISSERIJBLAD
Ook do aanvoer Noordzeekabeler niets bereikt en, nu na vijf jauw
nam toe • en wel met 48 th.
maanden, weten we nog niet pre- Aan Uslandse gullen werden meer
cies wie de visserij (opnieuw.?) zal dan 40 th meer aangebracht,
in handen krijgen.
Koordzociguüien waren 80 tb meer
aangebracht,

IN HET
ZEEMANSHUIS
«PASTER PYPE»

iGedurende dezelfde periode daalde de aanvoer van aclhelivla, zowel
uftt Ueland ala uit de Noordzee :

Grote Uslandse sdhelivle : 66 th
En ao begint ons winterprogram- minder, mldldenslag : 68 tb minma opnieuw...
der ; kleine 40 tb meer.
Verleden Jaar waren er talrijke
bezoekers van onze imaandeliljikse
Grote Noordzeeiachelvls : S& th
avonden, igevuld met documentaire minder ; mlidJdenelag M tb minder;
filmen, die dit igeiweWg Interessant kleine 88 tih minder.
vonden, Zo w«rden wij er toe aangezet om opnieuw gedurende dit
De handel wees op de djure prijwIuiter.Mübioen om de maand een zen
die In bet binnenland moesten
filmavond te geven en wel telkens betaaM
worden door de kleinhanda n.'i.'iNir dinsdag van ledere
maand om 20 u, in de zaal van het delaars. De laatste drie weken werden prijzen betaalid als volgt :
Zeemanistehula, «Paeter Fyipe»,
WIJ kiezen voor U opnieuw de
schone kabeljawv : van
be«te filmen uit voomaimeMjk In 27Qitote
tot 46 F.
betrekking met visserij en zeevaart, doch hierbij vergeten wij
Deense kabeljauw : van S2 tot
niet dat er biemaaet nog belangrijke zaken 'bestaan die dn een 88 F.
f'lj'm aangenaam en toch leerrijk
getoomd worden... Zo hebben wij Engelse kabeljauw : van 80 F
op ledere filmavond andere punten tot 40 F,
die ook op het doek verschijnen.
Tengevolge van
deze prijzen,
Wüj wijn er van overtuigd dat
1
onze trouwe bezoekers van, verle- vreest de handel dat het verbruik
den Jaar opnieuw naar hun lokaal van vlsi zal afnemen en wordt een
zuilen komen en dat elj niet zullen aanvullend invoercontingent van
nalaten bun vrienden en kennissen 60 Ton voor de maand november
gevraagd voor alle soorten vis.
zo ver mee te 'brengen.
U zult er allen een laorrljlcö, aangename en ontwllkkelende avond
Hiermede kan de productie niet
doorbrengen.
WIJ zeggen U nu reedis allen okkoond gaan. wanneer de vlawelkom en beloven U dat U dia prijzen boog zijn, is dit tengevolge
avond onmogelijk kunt beklagen, van de hoge prijzen die de Invoerwant tijdverlies Is het zeker niet I ders vragen voor 4e ingevoerde
iVV'IJ verwachten U dan allen op vis. Op betizelflde ogenblik dat de
dinsdag 28 oktober om SXX u. In ons ingevoerde kabeljauw (luit DeneZeemanatehuls ^Piaster iPype», iSt. marken) verkoobt wordt aan 82
Petrue en Pauluvpleln, 9, te Oost- tot 88 F, wordt ze Ingevoerkl door
ende.
die imvoerUciv) aan 10 F per kg.

HOEKJE VAN DE
MIDDENSTAND

De vljfdagenweek en
het verlof van
Allerheiligen
Allerheiligca valt dit jaar op een
zaterdag,
in de ondernemingen, waar bet
werk verdeeld Is over 5 dagen en
waar de zaterdag regelmatig niet
gewerkt wordt, zal deze feestdag
NIET MOETEN BETAALD WORDEN.
Het doel van de wetgeving op de
feestdagen is immers een rundag
toe te kennen zonder dat de begunstigde er een geldelijk nadeel
van ondervindt.
Wanneer bet werk verdeeld is
over 5 dagen, geniet de arbeider
verder bet loon dat hem vroeger
voor 6 werkdagen werd betaald.
Bijgevolg ondervindt hij geen enkele schade door bet feit van zij u
zaterdagrust.
Dezelfde redenering gold wanneer
een feestdag samenviel met een
zondag : men beeft bet wetsbesluit
van 2S februaxl 1047 moeten wijzigen om in dit geval een vervangingsdag te voorzien. Een dergelijke beschikking werd niet ingesteld voor de niet-gepresteerde dag
ingeval van vermindering van de
welcolijkie arbeidsduur.

VlRIJDAb 2* OKfBOBffiR lOBS

«Hulp in Nood»
VERZEKERT
aan zeer goede voorwaarden de
VISSERSVAARTUIGEN
voor

Schade aan Oerden — Eigen Schade
aan romp en motor — Brandschade
—- Opsleping — Totaal verlies
voor Bouwrisico.
^
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Enkele moderne methodes
om vis op te sporen
lEOffigiB
(Vervolg; van blx. 8)
« Een vlleigtut'g wordt than» onlccl
« ejansslen- dioor de vlsaens tule «en
••: 'bron van 'bijkomende verd'lenet.
« Een goedkope IroJUkoptor zou de
« toestand aansglenlljlc verbeteren.»
Yolgena andere schattinigen zou
de verhoging van do vangst door
aanwending van oon hefschroefvllegtulig In minder dan een Jaar
de kioatprlji) van de helikopter doen
Inwinnen. Zo deize achatting julat
la, bègrljipt mom moellJJk waarom
men niet meer dergelijke toestellen
göbrulkt aan (boord van vlsaoravaantu'lgen.

VERBETERING DER
ZICHTBAARHEID

'Praktisch gebruikt men vooral
vl'legtulgen voor het opsporen van
tonljnibanken, waarheen men do
ollppera ipor radfó leidt. In mindere
mate iwu'ln-iiMct men do vlileigtuigen
om 'vlssciholen ta ontdekken die
men gebruikt ala aae voor de tonljnenvamgst.
(VEBVOLO)
De vlasera ibevesttgen dat ze van
op de ikuat een school brulnvlasen
kunnen ontdelkken tot op een afdUoni andere relewug, door het Kanaal, wordt IboBolirovon dn het stand van drie mijl, van uit het
kraaiennest kan men dezelfde
volgend* Med ;
scholen ontdekken van op een afstand van zeven mijl, Nochtans
heeft een hellkopterplloot een
VERTREK NAAR ISLAND
vaartuig tot drie maal toe — zonder deze op te merken — een vls«chool zien voorbijlopen die amper
Alle din willan naar Island
(jaun, op 2 tot 2,5 mijl verwijderd was
van hot schip, en dit ondanks de
Om hahrljamo to vawjvn
uitstekende «lohtbaarheld. BelangEn te vissohen met verlangen,
rijke aoholen bruinvissen kunnen
Naer 'Itieland, (Uu)
door middel van hellkoptera opgeNaer lieland too.
merkt worden tot op epn afstand
'J ni: iirlr on dertig royeon-, »e mijn nog niet moe.
van il6 mijl tn igunstlge omstandigheden, seljn de omstandigheden
minder 'goed, dan kan de waarneAls don tyd van do foye Jeomt aen .
ming nog geschieden tot op een
Wil damen mot. behagen
afstand
van zeven mijl.
En nu.i weten van geen klagen.
Maor komt do tyd (his)
De ihellkopter kan de school
van naer nee te gaan,
overvliegen^ de aktlvltelt van de
vogel* nagaan, de aanwezigheid
lodorqm is al met oen »oo mwaer hoofd belaen.
van tonijn vaststellen alismede de
dichtheid van de school, snelheid,
Aleer de wind van het noorden waeyt
rlchtlmg, enz., het 1« zelf» mogelijk
Wy gaen naer de herberge
aas uit te istroolen en de reaktlea
En wy drinken nondor erge.
van de vissen n a te gaan.
Wy drinken daer (bis)
al <fp ons gomak
LUCHTVERKENNING
Tot dat den Zesten stwyver is uyt onnen aak.
OP PILCHARD
Ook voor andere vluHcrlJcn op de
Aleer de wind van hel; oosten waeyt
westkust der Verenigd© Staten, igeDen sohipper, bly van herten,
brulkt men ludhtyerkonnlng.' In
front : wat. willen wy laveren t
ilo'/o gevallen dient men' niet ver
't Zal beter uyn, (bis)
over zee te vliegen en kan men de
gewone vlle'gtuigen gebruiken dl o
ja 't mal beter ttyn
hun basis aan iland hebben. Het
Te loepen voor de wind regt de oanele in (het Kanaal)
meest merkwaardige rvoonbeeld in
il'O'/.o soort verkenning kende men
Lange de Leemaers (kaap lAinard) en de BohoreU voorbij, tijdene de p'llohardvlBseri] In de
Van daer al naer Oap Olaire (Oape Clear)
staat W'uH'lilniK'ton, vöör deze vls-j
Die niet weet, hij aal wel l«eren.
serlj verloren Is «gegaan. Deze vlsaerlj igebeurt gadurendd de delg en
Toen komt er by (bis)
het
wao heel goed mogelijk de
onten stiereman,
soholen op te zoeken met vfleigtulEn hy geeft ons de ooers regte naer Iseland.
gen en de «chopen met igoed igevolg
daarheen lts lelden. >Men bezit geen
Dan loepen wy 't eyland Rookol (Eiland RookaJl) voorby. cnicHin Inlichting omtrent de werAl naer de Vogelsoha/ren
kelijke waarde van dese lUohtverDan kan ieder openbaren,
kennlnigridlenei,
maar ize werd
evenwel gedurende verscheidene
En van daer naer (bis)
j two il 'Ul'bg'uoo'fond.
den hoek Bredefiort,
Daer smeten wy de kollen al bwyten bord.
Anderrajds ontdekte me» dat
deze manier van werken niet bijzonder igoso'hiltob 'wa* voor de opsporing van (pllchtod op de kuat
(WOUÜT VOORTGI0Z1OT)
van Callfornlë. De moeilijkheid

waa dat do waarnemingen (gedurende de dag moeaten gebeuren,
terwijl de visserij enkel '» nachts
geschiedt.
Door het Departement voor de
Vlsaerlj van Callfornlö werden
luchtverkenninigen' uitgevoerd op
pilchard langs de zuidkust. De vlsscholeh konden gemakkelijker ontdekt worden per vliegtuig dan
door do vissers aan boord van hun
vaartuigen, de ikostcn van de'<ondernemlnig konden evenwel niet
vergoed worden door de betere 'Ultslaig van de vangst, behalve in die
gevallen waar de vlssohoNen zeer
verspreid lagen en volstrekt niet
konden opgemerkt worden aan
boord van de vaartuigen zelf. Per
vlleigltulg kan men eveneens igemakikolljk het verschil vaststellen
tuasen een school •pilchards en een
school ansjovis, Een der- voornaamste gebreken van deze operatie was wol het igemis aam radiotelefonische
verbinding
tussen
vliegtuig en viaaersvloot.

OP ZOEK NAAR
ANDERE VISSOORTEN
liuchtverttennlng
«n
visserij
gaan echter wonderwel saimen bij
de vangst op peligrimshaai eivoneena op de kust van Callfornlö, De
haaien worden per vliegtuig opgespoord, igewoonlljk op ongeveer
één imljli van de kust. Het vliegtuig
wordt op de kust gevolgd door een
amphiblewagen, waarop de haalenJaigers hebben plaats igenomen. Zodra haal oh gemeld worden, steekt
de amphiblewagen In zee om ze
te vangen.
Men heeft eveneens gepoogd pilchard op te «sporen door middel»
van kleimo bestuurbare bolonnen,
langa de kust van San Fransiaco.
Deze proeven werden na een korte
periode stopgezet omdat ze geen
uitslag opleverden. Hen zag wel
Vlasolholen, wat KO echter waren*
t.t.z. : welke soort vlsson ze bevatten, ikon niet waargenomen
worden.
Tijdene het eelzbén 1949 spoorde
mem regelmatig en met goede uitslag menhadenscholen op. Een
vliegtuig van 'het type «Piper
Club» wetd' Ingezet iper 18 vaartuigen. Dit vliegtuig vloog regelmatig
op een hoogte van SM meter, van
waaruit mem gemakkelijk dn aoholen tot op verscheidene mijlen kon
waarnemen. Van uit het kraaiennest van oen Vissersvaartuig heeft
men slechts een waarnemingsvermogen tot op een hondertal meter.
Deze vis zwemt een zestal meter
onder de waiteropipervlaMe, en 1»
»1 oh Waar van uit een vliegtuig,
doch onzltfhtbaar van af een vaartuig. Andere vissen zwemmen ook
in soholen bij de oppervlakte der
zee. De piloot van het vllegtu'lg
bevestigde dat hij (Ukwijl» de vis»
soorten kon onderscheiden naargelang de kleur van de vlssoholen.
Alle voorgaande
voorbeelden
hebben betrekkling op het gebruik
van de luchtverkennlng om de
vangst onmiddellijk te doen toenemen. (Evonwo'li wordt het vliegtuig
ook gebruikt door de vlaterljbiologen met heit doel opzoekingen te
doen In verband naar de levenswijze van de vissen.
(vervolgt;
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Nieuws uit IJmuiden en Nederland

vmumo. 'n (OiivrnoiHiou \\m

Krlot uit Yorsrikr

Kr Töi»
Yenaéko 16 6kit, 1908 Ion, rogelllt nloto» i« mlmieiinlen nlot
mloplt'Ktot In dit gowail, OOlt do
tegen 175.000 kg In het vorige Jaar.
S E N <JKI,11 KJU< 1 lUCHIaUT
monoon wamwuii we kortgolodon
De prijzen zijn leti gedaald en watoihrovon, dat «o oon mooooMtokorlij
Vumb
iiiimii,
nu,
dtii
op
211
on
22
ren nu gemiddeld f 0.87. Met de uitvoer van gezouten haring loopt bet mini ulier en op 4- en 5 noveimlbor g'e- gingen iniriohton, zaten In de klom
goed, nldiiH drs. D, .1. van Dijk. Do jleKenihuild «al woitlon g'fllg'aivQh om van die regeling dilo ivoorol voor
prijzen aan de afilagen zijn boog en MMd' of Iwl Pwna mouolen to vlo- nlouiw^beglnnoro soivooil moollljkTo Urk ,1B men begonnen tiiin de jTiiiur België on Dultiland Vindt ion op do nog ivrljo gromden In do hodon voor hot vorikrljgen van
Waddonaoo, Bolmlivo onlkeile ultöon. mnaaola Inhoudt, BIJM nu uit de
afbouw van dó koüui' UK. S7 voor flinke export pleati.
De zoevji-export ii normaal. Naar dorlnigon, maig op irlln niet in oon- bvandi tonwljil va ir «Idero Ingovoor.
'L. Kramer opt Urk, IIH oaioo werd
febouwd door du icbeepiwerf Do Dulliland wordt vooral koolvli uit- COMIO B'ciM'cwen gronden, worden de moisielo bulten do regeling völlHem te Znondam. Het Mchlp /,iil wor- gevoerd. Uit Dultiland wordt voor- B'oiV'W, Naar mon mooati Ia nwg km. Wait do golooto moooelo zolf
doii voortKcslnwd door een 350 PK al weer makreel Ingevoerd In Ne- voed BOJud on za4flo kloln Iw'IAvvun beilrelil, vernomen wo, dot £0 mooi
Bolneimator. Ue heer L, Kramer derland. De totaio nllvoer van vli- vooi'lhuniiliin, WIJil do ivliii'ierlj op van atulk ultorot aul/voir (bijna. son.
hoeft de kotter UK. 67 Johsnnei lerijprodukton bedroeg In Mptom- BToto mooaolen op do bwworlkito dor (lar.riA, 1) sl)n en een viogeiwioht
Poft nis de UK. 98 Antnnla Martrui- ber i 18 tblljoen togen 11.0 miljoen poróellon JMIK m .tegenvailit, Ju heit van 36 kg guvon. Dut op doso eoriin verkocht tiün do rinnn Qebr. gulden In bot vorige Jaar. Tijdene Mor too to Julohoni icMit do mogo* oto e'dniM'ter moordoro BuUon volgen,
do vergadering heeft bet beituur lljikihold or komt om het nog bul- itaot wol vaut on cal voor wail, do
Meun.
van het prodoktichap de begroting ton 'ledara oon'trolo Uggonde ximd hdndel In «l xljn vormen betreft,
'.Kiii goedgekeurd. De begroting op do boiworlcto poroolon te bron- do vroon voor oon to'kort aan UIOHVOORLICHTINGS- I.lull
mei. een nadelig loldo van l' gon, i liet ligt duoir In leder govkl ooHo wel Kijn verdreven. I n ver30.600. Vorig Jaar wai dit nadelig voor ii'in.nn'ii.i rokoning nlot alloon, band met hotgoon wo vorige wowli
TOURNEE VOOR
MI Md l' 88.100 groot,
muilr oo'k Mul aMen wint mogoUJik oohreiven dat de ultbotora van do
lo, worden ged&an om hot tot ont- mieiiMciiiUniiierijeii, zoveol virdlonDE VISSERIJ
wlileUfiliiK tot grote moanso'loix to don niet tiil'ieen M n ile moooolio
lUii'ii iimnien, Wo noemen hot oon maar ook oon dó overblijvende
Ook dl! Jimr houdt de Inipeotle
Ki'lmiiek IK on ooik oon vvl,h beolult. iche1pont la het nlot omartHip. dol
der Vliierljen In NdderlBnd een
«DE! HOOP»
Wnmi dot or oen telkort ilu of zal wo nu In oiiiii atrookbljüS zaig<on
voorllchtlngBtournée voor de ])ckomen onn oonoumiptiiomoioolon, ozvngoven, dot voor do oeotorbrooddrljfugenoten. Op 11 oktober word
SLEEPTEI DIB
liiMJHiil well hieruit dot roeda dooo val op do Toraekoo on Bergi»
Teedi door de heer .1. A. van Aken
«on Ic/liu; (Teliouden over de oon- «WILLY» BINNEN
week oen Dultao coaotor mot moo- 'HMVII dit JOMII' IS'.aQO' on op Orovettructlo vuil loheepiiohrdcvon. Dit
neien uit Duililiiilniiiil ikwom en werd lingen en Oud«' Tongoo Bonk 1000
Hi'Hi'liU'dili' op Texel. Op 38 oktober
meter
imwieilwhelpen
Kt'iloni. voor rohondnig* vfwi oon Vcr- kubieke
'•prak de heer Th. Hlemitra te Den Do Katwljkio motorleggor KW.141 Hoilum vorsondeir. nni. div.e verzen werden ultgeRonld. Aio men nu
Helder op de vluerljRchool over de cWlily» li dtnidagavond omitreeki dor tfwojtr godupeerd la door do on- weet dot dl o oo rond de HS gulidon
bouw van do motor en op zaterdag- elf uur In IJmuiden blnnongeileept laniKVt muwunrdo of opgoleigde re- por motor opbroohiton, It bot nlot
jiviind 3A oktober spreekt d n M. door hot hoipltaalkerkionlp «De gollng In verbond met de toewij- nnieHljiu te berekenen dot dit ofIfloosslnRli vour do kustvlSBOM. to Hoop». De logger verloor de ichroef zing van hot vonaendingooonUn- vnlprodukt ruim tiwoohonderddulScheveoinRen over de wljtlngbloll- op de vligrouden In de politie 68.18 gent, la op dwe geibourtonl* wen zend guSdono opbroobt, Of je die
noorderbreedte on 3.40 ooiterlongte. IMit van niet geringe Invlooid, Hot holbit of Jo hobt zo niet, zofftcen wij
.glo on do wijtlugvlssorlj'.
ig om twaalf uur werd
Ook In de volgende maanden (tot Dlnidugmldd
icnlp vHitgemaakt. door «De («prepiklwooni ; •Win aiUeo iw'l'i roge. n i n n r .
on met iniuirl) HIivii'ii In do moeite het
Hoop»,
waarna
oen iloopreli van
vlieerljplnntien IntoroiiuiDto voor ruim tachtig mijl
naar IJmuiden
draehton op hot progrumnui.
Nog Julit voor het itormIn de maand novomhor kunnen we begon.
nnehl van, dlnidag op
noemen: Katwijk vliierljichnol op weor In do
lliiuiM over zeven kotten»
op de Noordzee loibanttu
FRANSE TRAWLER IQOOB
18 november een filmavond voor woonlaag
waartoe behoren de Bet lie I.IIM. 30,
liep
de
Mleep
te
l.lninlden
lilnnen.
Jongeren; Harllngon, 14 november, «Do lionp» zou woemdag woor zee
Bmliel I.1M. 81, Jannlo MM. 88,
dra. It. Ui. Rolkam over het bederf kiezen om op 80 oktober van deze WERD OPGELEVERD Arend Willem 1,1 M, 40, Froderloavan garnnlen en het tegengaan dnnr- roll terug Ie keren In Amiterdam.
Maria
MM. 63, Corrlo MM, 78 on
Na hot ilormweer vim vorige
vtm; Den Helder, IR november, d n
week donderdag en vrijdag heeft de do logger Kooi MM, 48. Te WormerP. Korrlngn over bet work van bet
Frame motortrnwler Jean Maurice voor wordt oon compoilUokotter'
'lilJMii.'ililiuii voor Vl'Ssprljbndorvan IJmuiden uil do eonte toohnl- voor do vlneiij gereed geninnkl
r-ft'r'r'f^ff
'SSSSSSrWVf'**
sook; Goodoroode, 33 november, Th.
lohe proefvaart op do Noordzee ge- dit II de Mni'grleln MM. 48.
Hlemilru over de bouw van de iimmaakt. Het ichlp met de merken
tof; IJmuiden, vlKNorlJirhool, 38 no514.-4 I, werd gebouwd door de
vember, .!.(!. do Wil. over de lioJtlobeepiwerf De Dollnrd te Lmditrawlen en do ichelterdektrawler ; H E T V I S S E R IJ B L A D meer. Hol ichlp li 80 meter lang,
'i'linliMi, 38 november, J.G. van Hoek
7.511 motor In-eed en 8.00 meter hol. MAIRIKTOVERZICHT
over theorie en praktijk van lyntheDe trawler wordt voortgeituwd door
IJMUIDEN
IS UW BLAD I I I
tiieh niiilei'lniil In M vlflfiorlj. De
oon 1140 PK MAN-molor. Br Is hij
programma voor de ininindoii <lodo/elfde weel', die ook do Emma
eeinlici'. Jiiiiiiiirl, i'elirtiin'l on maart
1,1 M, 16 bouwde, nog oen zuitenchlp
(Vervolg hlc. 7)
'//lillen wo niiii hel begin vim elke NEEMT EEN
van de Jean Maurice In aanbouw.
maand publiceren.
MAANDAO : 10,300 kliton vfk,
waarbij «76 tong, 860 lohol,' ,'1400
MOTORTRAWLEIR
vono haring, 4600 mnkreel, 076
ABONNEMENT
NOG STEEDS
ichelvli, 600 wijting, 176 kabeljauw
BEISTELD
en gul en 376 koolvli. ReiommlnGBRINGB AANVOER «VWV»'»',.'
De N.V. VliHorlJnumliehiippIJ.Jao- gen: Allanwnter 88.800, Jaeobn (Ie-,
- V * ' * :*.**:*****.***.
'*
* * * ** win
gunt de vloot iiHhrrlden. Do zlnn f 38.000, Maria vim Hul lom
VAN HARING
maatichappij hoeft een trawler met 38.600, Oolfitroom 17.800, KW. 80
Ann verse on gezouten baring Ii
een lengt e vtw 46 motor beiteld bij 10.700, KW. 76 10.000, SCII. 168
•er dit jniir lol en mot 11 oktober
de icheepiworf von Seymoniborgon 18.000, VI.. 181 34.600, KW. 168
minder aangevoerd dan In do ovorMet ichfp krijgt een
oonkömitlge periode van het vorige
HAVENARBEIDERS to1300Amileidnm.
PK motor. Wannoor bet ichlp 30.800, KW. 00 13.100.
Jaar. De boevoelheld aangevoerae
li
opgeleverd
zal
dit do grootite
DINSDAG i 6300 kliton vli, waoiv
vone haring Ii wolliwaar groter,
Sobevonlngio trnwlor zijn. Hel lilj 3000 haring, 3360 makreel, 800
ONTSLAGEN
maar de aobtentnnd In de aanvoer
wordt lul zevende ichip vim Juc-icholvli, 160 wljllng, 160 kabeljauw
•vuil gezouten haring In wel zo groot,
zon na de Clara SC.H. 103, die In en gul en 160 koolvli, Beiommlildat deze niet te nivelleren Ii. vorig
Do groep hayenarbelden, die In Januari in de vaart kwam on die geu : Haarlem 37.600, llenlrleo
Jaar werd 17.800 ton aangevoerd on
te Amiterdam bij SolJituiüalier
dit Jaar 10*058 Ion vono baring. De de nnehl van zondag op muundug ook
30,800, VI,. 110 17,600, SCII. 186
aanvoer van gezouten baring daalde te IJmuiden heeft geweigerd óm gun werd gebouwd.
10.300, SCII. 171 84,000.
vbn 483.384 kanljei In het vorige vier loggen to Imioni zijn dlnidag
WOKNSD.U; beitond do annvoor
jaar lol 408.658 kantjei In dit Jaar, op itaande voel milMlngen dour de REDERIJ W. GOOS
Vliloircgcillng l.lninlden.
te IJmuiden uit 8440 kitten vin,
Oe'/.e remilliilen ••ijii door de vuur Sllchllnu
Dll
boiliilt
word
genomen
op
een
waarbij
410 kliton ichelvli, 1000 wIJ>
/.lllei' van hot Produkticbap voor
vim de Stichting on do BREIDT VERDER UIT ling, 100 gul on kaboljouw, 100 koolVli en VI»|M"i>diikieii, d n , D. .1. van vergadering
viikliiinrlMlieMlntirderii. De weigering
IJmuidenio rederij- W. Gooi, vli, 860 haring, 7-111 makreel, nu
Dijk moogodeeld op '16 oktober ge- om de iiehepeii Ie losa.o'n kwam bij oenDecombinatie
latzondorlljks lohol, 100 dlvenon, 100 iluki ilijvo
bonden vergadering van het pro- de reserve - hnvennrbelderi voort roderijen, breidt van
zloh iteodi verder kabeljauwen en 1360 kg tong.
duktirhap.
uil hel feit, (lul aan vailo linven uit. To IJmuiden Is ihum in de
Op dozo marktdag in het midden
Verheugend word de itljging In arbeiden voorkeur wordt gegeven vaart gebroeht de Jannie MM. 88, do van de week wai de aanvoer dui
hij de lolling vim vliieniobepen. ex. Sdli. 1 Johaniin. liet ichlp li Helimmi. De prijzen bloven boog en
de iinnvner van garmuil genoemd Voor
do ontilagonon MIIIIII de gele- aangokoobt door de rederij W. (fooi. hadden goede beioinmlngon lol ge
door d n . Van Dijk. In do weken goiihold
volg. Deze waren! Ariadne f .'l.'l.VDO,
van 30 leplembor tot II nklobor molden. njieii zloh opnieuw aan to Do kottor ii 130 PK iterk,
Hiormee boichikt do rederij W, Dolnlng f 88.700, KW 63 f 10.100.
word 430.800 kg, garnaal aangevoerd

NIEUWE KOTTER
VOOR 0 1
URKER-VLOOT

Een en ander over de
corrosie van
non-ferrometalen

Lood

on het voorkoimen van fosfor in da
koperen leidingen maakt, dat er
overlange scheuren kunnen ontstaan.

Lood biedt goede weerstand togen atmosferlacho invlosdan' als
go volg van da vorming vnn een Door een eor^vuld'ge keuze der
beschermend oxydehuldje. Dit kan matarlalen en goode ultvoprlng Is
echter onder bapaalde omststndlig- dit onvol to voorkomen.
hodan worden opgelost of omgeset
in een n^et-besohsrinenda vorm,
waardoor plaatselijke annstaatlng
(Uit Bonwkromlek)
mogelijk wordt.

ten, Door de elektrolytlache werking, aanwealg wannvar twee onEnige omatandlg-hedon waarbij
geUJkaoortlige metalen In vochtige oorrosle
te verwaohtvn la sljn hieromgeving kontakt linot elkaar ma- onder sumimler
aangeigeven,
ken kunnen de ,metalen plaataelljk
volledig doongovreten worden.
Zuurhoudend ragenwater komt
llliirln wordt aangettlpt dat bij
voor op daken, die begroeid sljn
l.diiiiiiiiiiliiiK In Mn opan luoht do
het bovenstaande li te üloii, met alg<en, mos e.d. Het regenwater
mate vim owntaatlng niét allesn u i datU'ltcorroale
volerlei oorcaken kan kan door het afgeachaktan organlbspaald worden door dp sooït .mo- hebiben, In de
praktijk la echter Hein. cuur dermate zuurhoudend
to al of leterlng, doch ook door de wel gebleken, dat
de «ohadalljke worden, dat «p de drulplljn van
hoeveelheid noertlafr, de tempera- gwvolgen /.Icli veelal
(Vervolg van vorise week)
ipimitMoIIJk pannen, leien ene. het lood wordt
tuurwlwellniren, de mate waarin voordoen en dat do aantaatlnv
al- gsperforeerd on lokkaige ontstaan.
de luoht verontreinigd In met aoha- leen voorkomt bij aanwezigheid
C. IM, grootste gadeeite ivan de
dsMi'ko stoffen, de helling van het van water, Ook lIJdoiiH de bouw
bawijavosring staunt op vermos^
oppiTvlnlt on het al of niet gukeerd kan wator ean funeate rol apalon,
dcniH en waarochijniljkhaden dis
mijn naar de heeraende wlndrlch- doordat het d« agre«il«ve stoffen Het (gtfbrulk van lood kan hot
niets iKivviljüon. Dij adlea om te
tlntf.
uit verao'hlllunde bouwmaterialen beste vermeden worden In ruim/.uigW'un hoeaaer de regering van
o ploot of wegapoelt, waarna dese ten welke suurhoudendo dampen
Ualand waoikt op heit balang van
In kunnen werken op het metaal. bevatten, zoals brouwerijen, ohemlhet
land en bljigavolg meer beEen Inwerking van gaeeen en Het la In till vorband wellloht nut- sohe f&brleken en euurlnlegerljen.
doeld
"IM poilill.'iit angumant tedampen blnnenihulu In hoige OITOXO tig enige van daae «toffen met Ook kan lood door het kontakt
genover de lot'liiinii'i'i IMC kic/cr.'i.
afhankelijk van du aard der at- name te noemen, Zo bevat port- niet lio'pmiWi' houtsoorten worden
iiwiiil'oor, w-olko kan varlSren van landoement alkallaoh reagerende aamgetaat. Vooral elke-, vurehout
waterdaimp In baidkamet'* tot debeatanddelen dis lood, sink, en alu- blijken in dit opsichl, In het bijp. Ook tegenover andere landen
zuurhoudende luoht In brouwerijen minium aantaaten, doch koper sender, aktlef te sljn.
worden redenen opgesomd die
of de agrenelove rookgaaeen In af- niet i Al-oamont l« daarentsigen
wcil op hul. oanta zicht nar aanvoarleldtnigan.
minder achadelljk. Sommige kalkdoenlijik /il<Jn en vriendelijk han.
mortsis werken vooral in op alumi'Lood wordt niet alleen door beden ullgereM. WeUca waarsilafc
nium ; witte camentsn, soala koe- paalde suren aangetast doch ook
il("/,(' arguman'ten hehhen, horen
In de gevallen dat het metaal In nes-, parlanosiment e,d,, reageren door basen of logen, Dit la duidekontükt la met of weggewerkt zuur en sullen d<o meeste metalen lijk te zien 1>I,| de aanraking met
we vooral al* wa da komtnantaar
wordt In afwerklagen zoaufe plolw- in vochtige omgeving aantasten ; kalk- en oementimortelt en oston.
van Radio Moniliom op het Ustci'li.iiginii, imortala, beton, oatrioh en magnealaotmant (aoreloement) IM
landso gasohii balulsteren.
kunnen lood-slabben In vosmn
lelft hout dient men te bedenken eveneens agreaslef, .Nlui algemeen Zo
worden
gacorroduerd,
wanneer
nat
dat deae atoffen, elk naar bun bekend in, dat aommiige houtsooraard, ohemlaoh op elkaar In kun- ten stoffen bevatten mat een scha- metselwerk vochtig ia en aan 't E. Wanneer de 36 punten van het
delijke werking ; ovenco la dit hat weer is blootgeatold, In de grond
nen werken,
•wllihouik aan na aan onder het
geval met gebakken 'kleïproduk- aal een aantasting van loden buivcngrootiglaa vouden vanomen
len In het algameen niet ta vreten
li'ii.
worden, zou men de IJalandso
•Ijn ; dit Is wal het geval, wannaar
Normaliter aal da Inwerking van
argumentatie even goed kunnen
de grond as of ohlorldsn bevat,
ragenwater niet lohadelljk sljn,
iit'ili'iin.l('iiiM:| gtallan, 11 ui boekje is
Dit verandert echter, wanneer het
adhitar een manlfeataMe van de
In vele..gevallen k a n oen 'boregenwater opgealoten blijft In naateflihito Wil van IJsland om tot
tion of hot 'iDotoiiil In de drulplljn s c h s r m i n g .mot bitumen afdoende
ean varwellj'k te komen en een
MMl, Vooral In de gavaUen dat hot v.IJn, Dsae kan beataan uit '''ón laag
hoiveatiigTnig van haar boslissing
wanneer
h
e
t
een
behandeling
m
e
t
water sturen, souten of logen beRuodkoper
om hst vtamonopoilum ivoor Euvat, die het uit du atmoafear heeft w a r m e bitumen batrufl, of uit twee
ropa en ean aanclanilijk stuik van
opgenomen of die op andere wljase lagen bij e a n bescherming mat blde wuruhl voor vioh op te elaan
In het water cljn oipgeloat, la oorro- tumlneuse verf,
an tuivuiiM de prijs van haar proaio te vrwen,
Hoodkopor wonH In d s b o u w w o .
i,l.u.ki li' te batnvloeden.
ral'd, bshalve bij dnkhodekklngan,
ook veelvuldlpf ^ b r u l k t in de v o r m
fflon voel voorkomend euvel bij
H e t Nederlands blad V r a a g en van waterlaidilng- e n afvoerhulzen,
Er sljn andere wagen om een
MI IgiQ non-ferrometalen la de mtn. Aanibod geeft vervolvsna s e n over- afalultlngen voor dllatlavoagan w o liciiuilu'i'inilniK van de vists'lapel te
slcht
van d s corroslevtistheld v a n tarkaringon e.d.
taatlmg dlo veroontaalkt wordt door
iK'iwuiilojluiii'B'un, aan deoar wagen
vorming van galvanlaoho oleimcn- .volgends non-fsrrometalan,
Is ondsrmaar aungedutd door de
conferantta ta Oanave, Br itjn
Ofschoon
roodkopor,
evenals
andere milddalen om de kweatïe
IIK.III, goed tegen atcnosforlsche In
op ie lossen uu te ibealeohten. Er
vloaden beatand i s door d e vor/IJn ook andera midldeilen om de
m i n g van een oxydehuldje, kan
kiwootle op ta lossan sn ta behier aantastlnig plaaiavlnden, wanslechten, s r sljn ook andsra midnsar In hat water vrije zuren voordc'lun om sljn nljivi'i'üii'kl uit te
l
l
l
l
l
i
i
r
l
l
,
REDERS an VISSERS.
breiden on te koiucurroren, IJsland bu'/iiii haal Mkor san balang.
iiljilu' voorapronig op ik gebied
Voer Uw
Zaar .bastand tegen aantasting
an hoeft niet In da eerste plaats
van het water zijn uiteraard de
ao dringend en anderKijds zo
koperen watsrleldlngshulzen, S r
draotlaoh In te grijpen om iets t*
ssljii sohtar omstandl'ghedan, waarbeooharmsn wmi hat feltsQljik
bij sloh op (ie duur klaina g'aatjes
i'iii'Hlii bealt en In hanttsn heetft.
vormen, hstigaen aljn oorzaak vindt
in da aanwealghoid van een schawandt U in volt* vartrouwan tot do Baroapsveraniging |; delijk laagja, dat tijdens ds fahrloago van da pijpen kan ontstaan.

ai ui, Bu'lkUmg Rofloareih Station
(IHniKclMiidi iini'i'i, onlang* oen uitfave K'nipubllüuord ovtr da auntei
tlnifi' van iiiiii-roi'vimiol.ftlon,

Da visserijgrenzen op
IJsland

Sociale latten en boekhouding

WIE OP DE HOOGTE WIL

Hand in Hand
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEEBRUGCE
Tel. 541.17
Na do uran : Jei. Do Reoio • tol. 517.40

Ban andui'o corroala heeft iinon
gakonstateord bij hestwaterleldingsn, dia men galsoleard had door
se in sohuimhaton ta laggen. Door
da samenwarking van yarsohlUands faktoren, coals da aanwesrtghatd
van vrije aimmonlak. ontstaan bij
da tkhamlsaha raaktla van portlandovment an do schulmwaritande stoffen spanningan In do buizen

BLIJVEN VAN HET
V I S S E R I) B E D R I J F
noemt oon abonnomant op
HET VISSERIjBLAD

REDERS EN VISHANDELAARS,

HET

BESTE

flJS
WORDT GELEVERD DOOR

Froid
Industriel
Telefoon : 71.791

DIESEL

MOTOREN

VAN 4 TOT 2.000 PJK.

«HET VISSERIJBLAD» is uw vakblad.
Neem een abonnement ! !

SCHEEPSWERF

Wwe H. Deweert-Crekillie & Zonen

V A L C K E Frères N.V.
OOSTENDE
BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN
33V

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

p.v.b.a.
NIEUWE WEBFKAAI

O O S T E N D E

Leon

VAN

EESSEL

Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen
ANTWERPEN

:

Oudaan, 26
Tel. 82,38.55 (7 lijnen)
Telegram :
Leoneessel A n t w e r p e n
Telex :
Leoneessel A n t w e r p e n 27?

BRUSSEL

:

Konlnklljkestraat, 23
TeL 17.95.05 - 17.88.77
Telegram :
Leoneessel Brussel

Scheepsbouw en hentolllngen — SpeoUtteit van reddincboten
Artikelen voor vlaaeravaartulfen

LUIK:
TeL 23.S3.98
Telegram : Leoneessel Luik

GROTE ZAGERIJ
van bomen en andere houtsoorten
MAGAZIJN VAN R I G A - S P A R K E N
Telefoon 718.50 — P r i v é 781.01

H u l s gesticht In 1892

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

Parijs,
186V

