
203 JlAAOFUGlA/NlG — N r 47 PRT.TS : 4 FT? ANK Verschijnt elke vrijdag VRIJDAG, 21 NOVEMBER 1968 

S€l UBUD 
^ ^ < ^C=X ^C^=< '^X ' ^ X *tt?*. ^z^=< 

4 

Do 0155 liep de haven binnen met aan boord de bemanning van 
oen Frans vaartuig dat door de Oosftendenaar in de grond gelopen 

werd. 
$ 



KLEINE AANKONDIGINGEN PROPAGANDA VOOR VISVBRBRlUIK 

Oktober T958 
Te Koop 

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

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

T E KOOP : MOTOB DEUTZ. 
VM245. S cUinder 180 pk 300 t /m, 
met keerkoppeling Brevo. Com
pleet me t reservedelen. 

Kopen en verkopen 

E E N W E B F W I L B O U W E N : 

Een vissersvaar tu ig leverbaar in 
7 maanden, me t kont rak t , hebben
de een lengte over alles v a n 25 m, 
een breedte van 6,20 m en een hol
le van 3,25 m met een 300 pk BoK 
nea of Brons en een hulpmotor Lis-
ter of Samofa van 20 pk. Centrale 
verwarming. Accomodatie voor b 
man in logies achter , een reserve-
iool op de brug en in de kaa r t en -
Kxmer. Radiohut . Houten dek. Sta
len mas t en : Trawlwlnch aangedre
ven door de hoofdmotor, fabr ikaa t 
van der Giessen, voor de pri js van 
250.000 gulden of 3.300.000 F . 

N I E U W E I N D U S T B I E MOTOB 

van 300 pk, 460 t /m, direct lever
baar, ingevolge overlijden van de 
koper. S t aa t nog verpakt . Erfgena-

(vervolg onderaan volgende kolom) 

(Vervolg van vorige week) 
6 OKTOBER — 1...30 (JUR —K.A.V. 

MADEMOISELLE — BRICHANT A 
MIGNAULT 

Manier van bereiken : trein. 
Inrichting van het lokaal : goed 

n.v. AGENTUUR en 
HANDEL 

Maatschappij 

IJMUUDEN 
TVIefoon 4527 

Voor alle vteerljbenodlgdbeden 
81 

.len vragen 55.000 gulden of 730.00C 
frank, d i t zonder keerkoppeling. De 

lOtor kan nagezien worden -op 
-.raaibank in fabriek. Betaling 
jomfrtant bij levering. Voorwaar
den en inl icht ingen bureel blad, 
let ter Rou. 

V E I L I G H E I D OP ZEE 

REDER : zorg voor het teven van Uw bemanning 

Koop een ELIOTT-vlot bij I 

S.C.A.P. s*v. 
27 H. Baelskaai - Oostende 

Alle types verkrijgbaar Telefoon : 729.51 

Begrip en belangstelling: redeMjk. 
Aantal deelneemsters : 12. 

UITSLAG 

Pedagogisch gebigd : 
Schijnen wSbüg vïs te. verbruiken, 

enkele nuttige"''vragen. ' 
Economisch- gebied : 
Geen verse vis te verkrijgen, soms 

leurder. ' 

17 OKTOBER —, l O T U R — FAMI-
LIEZORG, BIS KA VERPLAATS, 3, 

BRUGGE 

Manier van bereiken : trein en 
autobus. ' v.-. 

Inrichting van het lokaal : goed. 
Begrip en belangstel ' ing : veel. 
Aantal deelneemsters : 17. 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied : 
Veel praktische vrageij. • 
Economisch gebied : •; 
Alle dagen verse vis te^ëyltri jgen 

1 OKTOBER — ioOO ÜÜfe'INSTI
TUUT O.L. VROUW ONBEVLEkT, 
PEPERSTRAAT, 25 GENT — C3-1. 

Manier van bereiken : trein en 
tram. 

Inrichting van het lokaal : goed. 
Begrip en belangstelling : veel. 
Aantal deelneemsters : Ü leerlin

gen. 1 lerares. 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied :. 
Druk gesprek na de les, de leer

lingen beweren veel nieuws geleerd 
te hebben. 

Economisch gebied : 
Veel goed verzorgde viswinkelS. 

22 OKTOBER — 13.30 UUR L.OF.C. 
— BANNEUX AU PBESBYTEBE 

Manier van bereiken : trein en 
autobus, weinig verbindingen. , 

Inrichting van het lokaal : slecht 
(het kookfornuis stond in een an
dere plaats op ongeveer 8 meter van 
de werktafel) . 

Begrip en belangstelling : rede
lijk. 

Aantal deelneemsters : 18. 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied : 
Kennen geen vissoorten, weinig 

begrip over visbereidingen, alle'én 
vis bakken is geitend. 

Economisch gebied : 
Geen verse vis. te verkrijgen. 

23 OKTOBER — 10.00 UUR — BE-
R0EPS8CH00L, RINGSTRAAT, 2, 
RINGSTRAAT, 2, HAMME O.L.V.C8 

Manier van bereiken : trein en 
autobus. 

Inrichting van het lokaal : goed. 
Begrip en belangstel ' ing : rede-

. lijk. 
[ Aantal deelneemsters : 34 leerlin r 

gen, 2 leraressen. 

UITSLAG 
Pedagogisch gebied : 
Geen reaktie bij leerlingen, geen 

kontakt. 
Economisch gebied : 
Op donderdag en vrijdag verse 

vis te verkrijgen. 

280KT0BER — 9.30 UUR — VAK
SCHOOL DER ZUSTERS VAN LIEiP-
DE, FR. DE MERODESTRAAT, TE 

MECHELEN C6. 

Manier van bereiken : trein. -' 
Inrichting van het lokaal : goed. 
Begrip en belangstelling : yeel. 
Aantal deelneemsters : 40 leerlin

gen, 2 leraressen. 
(Vervolg omslag III) 
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'mmiJBMB 
KKDAO^.iO E N B E H E E R : 

St Joriastraat, 18, Oostende 

Tel. 726.23 — P.C.B. 41.89.87 

Verant. Druk.-Uitgeefster 

Simonne BOLLINNE 

Vlndlctlvelaan, 22, Oostende 

ABONNEMENT : 1 J A A K 
BINNENLANI) 200 F . 
Zes maanden : 100 F . 
Drie maanden : 50 F, 

BUITENLAND, 1 j a a r : 260 F, 
Nederland, 1 jr : 16 Gld of 200 Fr . 
Belgisch Kongo, 1 j a a r : 200 F r . 

Bij de overhandiging der traditionele mandjes sprat 

kustvisseRS Betocen VOOR hun BROOÖ 
Reeds enkele weken roerde net 

Ln de kustvisserij, voqra1. te Oosten-
de. Na een garnaal seizoen dat met 
Zeer schrale vangsten bijzonder 
slecht mag genoemd worden, was 
de inzet van het sprotseizoen verre 
vai) ammnedigend. Niet enkel door 
het feit dat er niet vee! te vangen 
is, maar vooral door de invoer van 
goedkppe sprot uit Nederland. De 
normale toename van het garnaa".-
seizoen, na de zomer, bracht wel 
betrekkelijk grote vangsten, de 

'prijzen daarentegen daalden tot be
neden de 20 F. 

Het gebeurde dan ook niet zelden 
dat de vaartuigen in zee staken na 
een ganse dag zwoegen en hard 
werken, nog minder verdiend heb
ben dan wat de werklozensteun uit
betaalt. 

Reeds van in de aanvang van het 
sprotseizoen werd aangedrongen 
opdat te Brussel zou betoogd wor
den voor een betere verdediging van 
de bc?,angen der kustvisserij door 
de regering 

Het ogenblik . was toen weinig 
gunstig : de regering^ stond nog niet 
vast en het was niet zeker dat we 
nog dezelfde minis ter ' van Land
bouw en Zeevisserij zouden hebben. 

DE TRADITIONELE 
MANDJES SPROT 

Toen besloten werd door het 
Verbond der Belgische Zeevisserij 
TUI op vrijdag 14 november de tra
ditionele mandjes sprot aan Z. M. 
de Koning, de Gouverneur der Pro
vincie en de Minister "van Land
bouw aan te bieden, werd door de 
afgevaardigden van de kustvisserij 
aangedrongen opdat de kustvissers 
in grote geialle naar Brussel zou-

• den kunnen gaan om de aandacht 
van de regering en de bevolking 
te trekken op de treurige toestan
den in" deze tak van de visserij. 

Zo werd dan op vrijdag 14 novem
ber een speciale autocar ingelegd 
door het Verbond der Belgische 
Zeevisserij en werd door de sprot-
vissers hei wachtwoord verspreid : 
die dag gaan we niet in zee, allen 
gaan mee naar Brussel. 

Ie Oostende legden aüe sprotvis
sers die dag het werk stil. ook uit 

'Nieuwpoort kwam een afvaardiging 
om, samen met de Oostendenaars, 
de belangen van de sprot- en gar
naalvisserij te gaan verdedigen. 

ONTVANGST ECJ 
Z.'?.ï. DE KONING 

EN DE GGüVERNLLii 
DER i^HOVINiliLi: 

Een afvaardiging bestaande uit de 
hh. P. Vandenberghe en de kustvis-
reders J . Desaever uit Nieuwpoort, 
A. Deschepper uit Oostende, Pr. 
Everaert uit Zeebrugge en J. H. 
Kiausing werd in de vroege namid
dag op het paleis te Brussel ont
vangen .Waar een mandje sprot als
mede een grote tarbot voor Z. M. 
de Koning werd aangeboden, als 
huldeblijk van de visserij aan het 
Vorstenhuis. 

LI. Kolonel de la KcthuUc, die 
de afvaardiging in naam 'van Z M. 
ontving, dankte in naam van de 
Koning en ondervroeg de af
vaardiging over de toestand van de 
visserij. Hij beloofde hierover ver
slag uit te brengen bij Z.M. en 
deelde mede dat steeds kon gere
kend worden op de steun van het 
Hof. • ' v 

Bij de Heer Gouverneur der Pro
vincie, waar dezelfde delegatie het 
jaarlijkse geschenk overhandigde, 
werd eveneens gesproken o v e r . d e 
algemene toestand van het bedrijf 
en beloofde de Heer Gouverneur 
in de eerstvolgende weken tussen 
te komen voor de visserij in West-
V.'aanderen, zoals hij voor het Toe
risme de belangstelling heeft kun
nen wekken. 

NAAR HET KABINET 
VAN DE MINISTER 

Even na vier uur, werd rendez
vous gegeven tussen de delegatie 
en de r.utocar uit Oostende, waar 
een ve rligtal vissers in hadden 
plaats genomen, voor het gebouw 
waar de Minister van Landbouw 
zijn Kabinet heeft. 

Alle vissers zouden door de Mi
nister persoonMjk ontvangen wor
den, te 1G.30 u. 

De grote vergaderzaal liep vol. 
Intussen waren de journalisten, 
persfotografen eu reporters van de 
Televisie ter plaatse gekomen en 
mengden zich tussen de vissers. 

Een kleine delegatie werd door 
de Minister eerst in zijn kabinet 
ontvangen om de toestand te on
derzoeken. De Heren Stradiot en 
Kiüget waren op dit onderhoud 
aanwezig. Er werd door de Heer 

geven over de schamele toestand 
van de kustvisserij : prijzen, lage 
verdiensten, stijgende uitbatings-
kosten en onzekere toekomst. 

Het belang van de kustvisserij 
raag niet uit het oog verloren wor
den, zei hij en waar voor de land
bouw en de kolenmijnen tussen ge
komen wordt, dient ook voor de vis
serij het roer zo snel mogelijk om
gegooid, wil men nog redden wat er 
te redden is. 

De Minister antwoordde hierop 
k.'aar en duidelijk : hij kan niet 
beloven wat hij zelf niet ,heeft-
maar als Vlaamse nijverheid ligt 
de zeevisserij hem. die zelf Vlaming 
is, nauw aan het hart en beloofde 
hij aMes te doen wat mogelijk om 
verbetering te brengen. Inzake ma 
zoutprijzen heeft hij zelf aan het 
Ministerie van Ekonomische Zaken 
bevel gegeven een oplossing te zoe
ken. (De onderhandelingen tussen 
het Ministerie van Ekonomische 
Zaken en het Verbond der Bel
gische Zeevisserij zijn reeds sedert 
enkele weken aan gang). En voor 
de eerste maal zal in de regerings
verklaring sprake zijn van onze 
zeevisserij nijverheid, dat is al iets. 

Aan de Heren Stradiot- en Kinget 
heeft hij bevei gegeven maandag te
rug te keren in zijn kabinet om een 
plan op te stellen tot sanering van 
de kustvisserij. Het zal misschien 
niet onmiddeï'ijk verbetering ge
ven, maar gezien het sprotseizoen 
niet l:ing duurt, moeten die maatre
gelen een merkelijke verbetering 
brengen. 

DE MINISTER 
MIDDEN DE VISSERS 

Na deze stellige belofte, werd de 
Minister uitgenodigd in de grote 
zaal tussen de vissers te komen om 
het traditioneel mandje sprot in 
Ofitvangst te nemen. De Heer Van
denberghe nam het woord om de 
Minister te wijzen op de toestand 
van de kustvisserij en zegde hierbij 
dat hij hoopte dat de sprot zou 
smaken, maar zolang op zijn maag 
zou blijven liggen tot er een uit
komst gevonden was voor de kust
visserij. Er was ook een mandje 
bij voor de administratie en de 
mensen die de Minister ter zijde 
staan. 

De Minister antwoordde hierop 
dat de sprot hem niet lang op de 
maag zal blijven liggen. Hij heeft 
de indruk dat in België maar al te 
veel vergeten wordt dat er nog vis
sers bestaan. Dat belooft hij niet 
te vergeten : de vissers zijn een 
eigen dee.' van het Vlaamse volk 
en hij belooft hen plechtig te hel
pen zoveel hij kan. Hij kan niet 
beloven.wat hij zelf niet heeft, er 
bestaan internationale overeenkom
sten die moeten nageleefd worden, 
doch waar er onrechtvaardigheid 
bestaat, moet deze uit de weg ge
ruimd. 

In de regeringsverk'aring is er 
een zin opgenomen in betrekking 
net de zeevisserij en twee hoge 

ambtenaren zijn gelast van maan
dag af met hem te bespreken wat 
j r moet gedaan. 

Tenslotte was het de beurt aan 
:Ie Minister om het gezelschap- te 
danken voor de gift en te trakteren 
jp (Belgische !) champagne en si-
jaren Intussen ond-rhield h. j zxh 
op gemoedelijke wijze met de vis
sers die elk gelegenheid kregen een 
ivoordje te p a a t s e n en proefde hij 
de lekkere sprotjes die hem aange
boden waren. 

Onder luide toejuichingen verliet 
de Minister tenslotte de zaal en kon 
de terugreis in vrolijke lu :m en met 
goede moed aangevangen worden. 

DE BELGISCHE PERS 
OVER DE TOESTANDEN 

IN DE KUSTVISSERIJ 

AMe Belgische bladen brachten 
uitvoerig relaas over deze meer dan 
gewone ontvangst en vooral over 
de treurige.toestanden van dfeze tak 
van onze visserij.-

De kommentaar van de bladen is 
echter verdeeld, naargelang ze be
horen tot regeringsgezinde par t i j .n 
of niet. 

De socialistische pers i s . wel 
sceptisch in haar kommentaar. Het 
'igt echter aan de Minister om te 
bewijzen dat, voor de eerste maal 
s'nds acht Jaar dat een Vlaming op
nieuw de zeevisserij in handen 
heeft, hij iet'! wil, kan en zal doen. 
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Brief van 
Stiorman Lèèzo 

Beste Stierman, 

Je zijt wel bedankt voor je laas-
te brief waarin dank zien dat je 
tnog olsang stief goed stelt. Met 
ons is het nog oltied • hetzefste. 
Maar met de visscherie is het er
ger. De sprotvisschers hebben van-
deweeke een dag stiKegeleegen om 
naar Brussel te gaan bij d-e Mie-
niester en •e zeggen dat het azoo 
niet meer kan voorsgaan Ze waren 
met een groote ottokaar en ze zijn 
daar stief goed oentvangen geweest. 
Ze waren allcmaale straf kontent 
van die Mieniesler datten zoo goed 
koste klappen. Osten maar zijn be
loften hoed ist nicttent. 

Maar anders was de Mieniester 
in zijn goejen. Volgens dank hoo-
ren zeggen hebben hattep siegaars 
te kort voor uut te deelen, maar os 
den ottobuus vertrok uut Brusse!, 
wijten de Bruussselaars niet wat 
datter aan 't gebeuren was: 't was 
gelik een mist die opkwam en 
Bruussel hebt drie uuren in de 
doenkerte gezeetcu van de siegaa-
renrook. 't Was gelijk e.en koolbak 
die uutvaarde als dien ottoobuus 
vertrok. 

De Mieniester hebt ook getrak
teerd met champagne, jaa'n. maar 
't was maar fluppe. zeiden ze, den 
ottobuus is verschillende keers moe
ten sti ' lestaao oenderweg om de 
menschen toe te laaten bunder een 
beetje te oentlasten, 't is daarmee 
dan ze 200 laate thuus gekommen 
zijn en dat de Katterogge zoveele 
mieseerie gehad hebt met zijn 
vrouwraensch. De polieche en de 
gendanmerie waaren al van te zes
sen op zoek achter zijn zeune die 
niet tuusgekommen was van 't sgoo-
le, maar Katterogge had zijn zeune 
meegenomen naar Brussel om zijn 
opvoedienge te voltoojeu, maar je 
had het vergeten te zeggen thuus 
dat de k'einen mee was. 

Jaa ' t . ter is sprot gevangen met 
zeer in de kop, niet de sprot, maar 
bij de vangers, de volgende dag, 
maar de mensehen hebben weere 
koerage gekreegen en 't is te hoo-
pen dat het verandert want 't kan 
azoo niet bluuven duuren. 

'k Weeten niet os ze in Siebeerie-
je den Joeplaoep ol kennen, maar 't 
is een spilletje waar dat je je goed 
kunt mee kunt verwarmen, 'k gaan 
der eenen opzenden naar je, dat is 
een' zak kooien gespaard per dag 
En wat datter ook goed aan is, is 
dat je zoo versgrikkelijk vermaa-
gert daarvan. Je gaat me niet meer 
erkennen os je van ze leevens weere 
keert, 'k Zitten geheele dagen te 
joeplaoep en 'k hebben ze've geen 
tijd om mijn eeten klaar te maken. 

'k Kannen 't ol op mijn eene been 
met een oepel aan mijn voet, eenen 
raend mijn knien, eenen roend mijn 
buuk, roend lederen aarme oenen en 
den andere roend mijn nekke. Je 
moet het een keer probeeren, 'l is 
toch zoo geestieg en je moet der 
hij ziengen van de joeplaoep. os je 
tenminste nog aasein genoeg hebt. 

Ze doen 't hier ollemaale in os-
tende al en 't is een goedkoop 
sport : de menschen hebben geen 
tijd meer voor te eeten. 't Schient 
da't van nut olland komt, want aa' 
de menschen gaan naar gunder ach
ter een joeplaoepel. Je kant het ook 
doen met een stik gaazebuuze zeg
gen ze, Tk hebben het geprobeerd 
maar 't was eerst een mieseerie 
voor dat stik ijzer schoone in een 
roende te krijgen en als het -zoo
verre was, 't woog wel vijf kiefoo. 
'k moesten nogal slaan met mijn 
leen om dat in gang te krijgen. Zoo 
k hebben dat aan de kant geleid en 
een nieuwen gekocht. 

Os je een beetje op je tellen past, 
kan je der misschien die moode mee 
'anseeren in Siebeerieje en een beet
je geld verdienen ook. 'k Zijn zee
kersten dan de mussen dat spel nog 
liet kannen. 

Zoo. os het lukt, moet je je niet 
meeren van naar huis te kommen, 
maakt eerst je fortuune met dat 
spel en ziet tonne hoe dat het zit 
met de treinverbiendienge. 

Moest het zijn dat je daar een 
fonograaf of een joek boks hebt. 
laat het weeten, 'k zouden nog een 
plaafe opzenden ook met dat liedje 
der op, want ' t gaat vee.'e beeter 
met muziek te joeplaoepen, je moet 
dan niet ziengen en je kant een 
beetje langer draaien met je buuk 
en schudden met je gat. 

Mijn ma, die beloofd had van bij 
nr'jn te komen voor de tijd dat je 
gij weg zijt. hebt geschreeven dat 
ze absoluut niet weg en kan : ze 
is he UT aan het antreineeren voor 
het kampioenschap van Belgieje in 
de joeplaoep. 't Mensch moet ook 
heur plealer hebben. Ze kan ol tot 
aan neegen dunst, neegenhoendert 
neegen en neegentieg keers draajen, 
maar verder gaat het niet, want ze 
hebt niet lange genoeg naar 't sgoo-
'e geweest en ze kan niet verder 
tellen. Maar ze peist dat er wel een-
twien gaat helpen tellen een keer 
dat ze 't rekord gaat breeken. 

'k Wensche je veele sukzes met 
dat spel gunder en laat het een keer 
weeten hoe dat je het stelt. 

Voor de res te is't hier olleslen 
goed met ons en 'k hoopen van joen 
t zelfste. Maar je moet met geen 
floive koenten afkomen dat je geen 
beer hebt kunnen vangen en geen 
vellen jas voor mijn hebt kunnen 
meebriengen Je kant zien os je 
weerekeert dat je eentwadde mee-
hebt, dat de mocjte weerd is, of je 
kant weere gaan. van waar dat je 
gekommen zijt. 

Je liefhebbende, 

EIFRASIE. 

Oostendse Vismijnecho's 
ie Nadat gedurende 4 dagen geen 
sprotje werd aangevoerd door onze 
Oostendse sprotvissears kregen we 
•.er -donderdag van .verleden week 
Qpnieuw '3500 kg- De vangsten Wij
ven wéinig omvangrijk .en de ver
diensten zijn ook n ie t zeer schit
terend. De gemiddelde iprijs «sas op-
nieuw enigszins gestegen en wel tot 
6,75 JK Behalve de eerste week is 
iiÉt nog niei veel bijzonders ge
weest alhoewel de mees ten er toen 
wel hun boterham kunnen mee ver-
d.enen. Toen is de prijs in verhou
ding tot de aajiroer laag te noemen 
hetgeen wel op de rug van onver
antwoordelijke invoer mag gescho
ven worden. Is het sprotseizoen nog 
niet gedaan, er is toch weer al een 
grote maand van voorbij en dat 
z»jn onze kleine vissers weeral 
kwijt Laten we hopen dat de vang
sten spoedig gaan stijgen en dat 
de prijzen gelijk blijven of ten-
minstel op een renderend peil. 
Îf Onze haringvissers beginnen 

langzaam aan grote vangsten bin
nen te brengen. Een paar koppels 
blijven nog steeds iets boven de 
anderen uit maar ook de rest begint 
het te menen en voert lonende 
vangsten aan. Dit was ook vrijdag 
het geval toen vijf koppels hun 
vangst verkochten en in totaal 
(>2.<)Ü0 kg haring losten. De grootstei 
vangst werd door de 0.283-O284 
van de gebroeders Ghys binnenge
bracht en bevatte 19.S00 kg die 
aan de beide schepen 65.960 F «ells 
opbracht. De meeste andere op
brengsten draaiden rond de 40 000 
F per schip wat evenmin s'echt mag 
genoemd worden. Zolang de prijs 
op i e t peil van vandaag blijft :zal 
d e visser 'zeker niet mogen klagen. 
6,75 F is inderdaad zeer behoorlijk 
voor deze tijd van het jaar , hetgeen 
er dus wel op wijst dat ook in an
dere landen haring te weinig is. 
are dit niet het geval, de invoer 
zou hier a l wel zijn invloed laten 
gelden hebben 
Îr Slechts enkele bijvangstjes van 

vissers en een geringe Sandettie-
veiriiJocht. De 0.223-0.244 voerden 
-vangst werden op de zaterdagmarkt! 
inderdaad slechts met hun beiden 
36 tbennen haring aan die 12986 F 
opbrachten wat wel wat te weinig' 
is om renderend te «zijn. De prijs 
voor haring was ook nu weer zeer 
goed. 

Ut 'Het was al een hele t i jd geleden 
en wel in de eerste maanden van 
dit jaar. dat een Usiander nog bo
ven het miljoen besomde. Dit is op 
de openingsinarkt van deze week 
nu dan toch weer gebeurt en dit 
inietteg-enstaande e r sedert meer 
dan twee maanden niet meer bin
nen de 12-mijlszone mag worden 
gevist, waaraan men dus weer eens 
kan zien dat voor iedere kwaal een 
remedie bestaat. Vooral de kleinere ! 

IJ-slanders hebben sinds september ' 
weinig niet lonende reizen gemaakt, 
zelfs minder dan TOorheen. De prin-
izen voor bonen, koolvis, scfaeJvis 
Bijn immers hoger dan vroeger en 
tamelijk stabiel . Alleen kabeljauw 
is nog aan grote prijzenschomme-
lingen onderhevig. De kleinere om- ' 
vang van de vangsten wordt dan 
ook bijna gekompenseerd door de 
betere prijs. Om tot de 0.299 terug 
te komen : dit vaartuig besomde 
1.138.240 'F en dit voor een vangst 
van 5^600 bennen vis. Het -grootste 
deel van deze vangst bestond uit 
kabe.'tjauw en gullen. Schelvis was 
sehaars en duur (tot 12.00 F) . Kool-
vis, leng en klipvis kregen een be
hoorlijke prijs zodat ook de 0.228 
een lomend icijfer ibereifcte : 315.670 
F. 

* Slechts een Noordzeevangst. De
ze kreeg tot 20 F het kilo. Koolvis, 
leng. schelvis, totten en gullen wer

den aan renderende prijzen ver
kocht zodat de opbrengst 214.560 
F bereikte, wat wed lonend kan ge
noemd worden. 
ie Mede van de beste resultaten 

werden door de witte Bankers ge
boekt. ÜTongen waarvan in totaal 
15.000 kg op de markt, kregen hoge
re prijzen dan <de vorige week. Klei
ne sertering vooral waren duurder. 
Oe .meeste schepen hadden daaren
boven nog aanzienlijke bijvangsten 
aan plat vis, -welke 'eveneens aan goe
de prijzen afgezet werden. De op
brengsten voor deze kategu.ie wa
ren dan ook lonend zonder uitzon-
dering, aangezien de laagste be-
somming nog 99.820 F bedroeg. De 
hoogste som was voor de Z.274 met 
132.270 F. Opvallend was wel dat 
van de vijf Witte Bankers er vier 
Zeebruggenaars waren waarvan er 
zich slechts twee opgaven in de 
verwachtingen. Van de Oost" was dit 
echter evengoed het geval, geen een 
van de Zeeiruggenaars stond als te 
verwachten opgegeven. Van de 16 
visvangsten die vandaag verkoch
ten stonden er tenslotte slechts de 
helft a's verwacht vermeld. Zoveel 
mag het toch niet verschillen. Wan
neer onze reders eens zullen in
zien dat ze er alle belang bij heb
ben om zich op te geven is nog niet 
te voorzien, 't Zal in elk geval nog 
wel een tijd duren. Tenslotte moe
ten ze er zeM de gevolgen van dra
gen. 
Ie Opnieuw mooie vangsten voor de 
Sandettie-haring jagers. De zeven 
koppels die to t nu toe op haring 
vissen waren op de markt met vang
sten die schommelden van 8-100 tot 
2&.650 kg. In totaal werden 115,900 
kg haring gelost ; de opbrengst er 
van bedroeg 685.317 F hetgeen wijst 
op een dafing van de gemiddelde 
.prijs ten opzichte van vrijdag, van 
6.75 F naar 5,91 F wat nochtans ge
zien de hoeveelheid van de aanvoer 
en de mindere kwaliteit van de ha- -
ring nog steeds een zeer goede 
prijs i l i j f t . De 0.223-0244 die de 
Meinst© vangst aanvoerden (8100. 
Jtg) kregen de beste prijs 7 F, mede 
ook doordat ze een dag minder weg 
waren. De grootste vangst werd ge
lost door de 0.283-O.284 namelijk 
2&;6ö0 kg welke 136.178 F besom-
den. wat zeer schitterend is. Waren 
de, andere opbrengsten lager, ze 

Weven toch ook zeer goed, zodat 
vooir de meeste haringschepen deze 
niaand wel de beste van 1958 zou 
kunnen worden. Hopen we dat het 
hele seizoen op dergelijke wijze ver
loopt. 

ie 5 ïifslanders op de dinsdagmarkt. 
De meeste met kleine vangsten. Ka
beljauw behoudt de prijs van gis
teren, terwjil de andere soorten 
even goed verkocht worden. De 
meeste opbrengsten zijn dan ook 
bevredigend, vooral als men de 
•vangsten nagaat. 
* Noopdzeevis was meer op de 
markt dan gisteren. Kabeljauw 
kre^g verder een goede prijs. Gul
len en totten waren ook vandaag 
goed in trek en bekwamen dan ook 
lonende noteringen. Alleen de 0.268 
viel uit de toon wegens een al te 
kleine vangst van 120 bennen. De 
hoogste opbrengst was voor de 0138 
met 282.200 F. Ook nu weer weinig 
Kanaa-lvis. aangezien slechts twee 
vangsten aangevoerd werden. Deze 
heide vangsten waren niet bijzonder 
groot, maar gaven toch lonende op-
brengsten die even boven de 100.000 
F kwamen. Schelvis werd zeer duur 
verkocht. 
* Kleine vangsten van de Witte 
Bank Tongen zijn bijgevolg schaars 
(6000 kg) en krijgen hogere prijzen 
dan gisteren. Toch blijken de vang
sten te laag om tot de 100.000 F te 
geraken. Weliswaar waren de op
brengsten bevredigend aangezien 

(Vervolg blz. 4) 

i & s * 
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E K E L U ^ S B U L L E T I M 

MAATBEGELEN 
ZIJN ER 

OM UW TOEKOMST 
TE VERZEKEREN 

f 
DE NOOD VAN DE KUSTVISSERIJ 

Een kustvisser schrijft aan 

de Minister 
Mijnheer de Minister. 
Het zal U duideJijk zijn dat we 

niet om een onderhoud hebben ver
zocht met het doel Uw en onze 
tijd te verbeuzelen. Zij die de vis
serij kennen, zullen besluiten dat 
de reden, die ons dreef dan tocjli wel 
erg moet zijn om er ons toe te 
brengen tot deze stap over te gaan. 

Is het niet erg, Mijnheer de Mi
nister, wanneer de toestand zo is 
geworden dat een matroos alleen 
nog 100 tot 150 F per dag verdient 
Dit betekent 10 tot 15 F per uur, 
en dit voor werk op zee. in alle 
weer en wind. Welke arbeider zou 
di t dulden? Waar is de mens die 
zulk loon voldoende acht tot het 
'teiden van een menswaardig be
staan? Nu overal geschreven en ge
sproken wordt over sociale recht
vaardigheid, gelijk loon voor gelijk 
werk en zo meer geven wij deze 
vaststelling ter overweging aan ü . 
Mijnheer de Minister en door U, 
aan het ganse land. 

Wij zijn hier gekomen voor het 
vo'k dat bij ons en met ons zijn 
brood moet verdienen. Wij staan 
hier ook voor onszelf, voor ons be
drijf, ons klein fami'iebedrijf dat 
we moeizaam, door hard werk heb
ben opgebouwd. We kunnen noch 
willen ons leven verloochenen, we 
kunnen noch willen lijdzaam ten 
onder gaan. 

Wat ons nu kraakt zijn vooral 
twee kwesties. Er zijn er meer, 
doch deze twee zijn voor het ogen
blik de meest dreigende, de meest 
dodelijke. 

Er is de invoer uit Holland. Zo 
onze inMchtingen juist zijn is het 
Duitse sprot, door de Hollandse 
handel als eigen vangst bij ons in
gevoerd. Iedereen weet het, iedereen 
zegt het. Bewijzen zijn er niet. Zo 
slim is men wel maar intussen 
wordt een handelsakkoord op un
faire wijze uitgevoerd en zijn wij de 
sachtofferg van de geschiedenis. 
Staat onze regering daar werkelijk 
machteloos tegenover. Mijnheer de 
Minister? 

De tweede kwestie die ons naar 
de grond helpt, zijn de bedrijfs-
onkosten. Ze zijn. vergeleken tot 
deze van de Hollandse visser zo 
hoog dal ze alle konkurrentie uit
sluiten. Dat een land handelsak
koorden heeft is noodzakelijk. Dat 
er een gemeenschap bestaat als Be
nelux kan goi'd zijn, maar dan moe
ten a.'le deelnemers op gelijke voet 
staan, zo niet is er van gemeen
schap geen sprake doch alleen van 
bevoordeelden en van benadeelden. 
Een akkoord waar de rechtvaardig
heid niet aan de basis van ligt is 
een slecht en onzedelijk akkoord. 
Is hier wel voor gezorgd, dan is het 
de plicht van elk 'der parti jen die di t 

akkoord ondertekenden, er voor te 
zorgen dat het eerlijk wordt uitge
voerd en dit van beide zijden. 

Wij staan hier voor U, Mijnheer 
de Minister, en het heeft ons veel 
gekost om het zo ver te brengen, 
wij die gewoon zijn onze strijd al
leen te voeren. Maar wij verkeren 
in nood. Mijnheer de Minister. 

Voor ons. zeelieden, is het nood-
sein de meest dwingende roep op 
zee. Het is het sein waarvoor bij 
ons al het andere in het niet ver
zinkt. Wij gaan dan ter hulp, wat 
het ons ook kosten moge : dit is 
onze onontkoombare wet, de wet 
van de zee. Geldt deze ook voor de 
landmensen? 

Wij wachten en oordelen. 
Het antwoord ligt nu bij het land. 

MAG EEN 
VERMINDERING 

VAN DE 
MAZOUTPRIJS 

VERWACHT 
WORDEN ? 

Woensdag werd door een afvaar
diging van het Verbond der Bel
gische Zeevisserij te Brussel, onder 
leiding van de heer Vandenberghe. 
bijgestaan door de heer Klausing 
de besprekingen voortgezet met het 
Ministère van Ekonomische Zaken 
en de afgevaardigden .van de ma-
zoutleveranciers. Deze besprekingen 
zijn aangevangen enkele -weken ge
beden n irlat het Verbond der Bel
gische Zeevisserij bij de Minister 
van Landbouw aangedrongen had 
op een vermindering, herziening en 
aanpassing der mazoutprijzen. 

De Minister van Landbouw beval 
tengevolge hiervan een groot onder
zoek in te stellen, teneinde van de 
ware toestand op de hoogte te wor-
d?n gebracht. Minister De Vleesch-
auwer schijnt erg doortastend te 
zijn, want de besprekingen werden 
heel ernstig opgevat en ingezet. 

Als gevo'g op het laatste onder
houd ziet he t er naar uit. dat het 
mogelijk is, dat binnen afzienbare 
lijd de mazoutprijzen voor de Bel
gische vissers verlaagd worden. 

Kerstmis voor de 
vissers op zee 

Met het oog op het K-erstprogra-m-
ma van het N.I.R. voor de vissers 
op ze, kunnen we nu mededelen dat 
opnamen van groeten zullen ge
daan worden te Heist op maandag 
22 december. Tijdens de uitzending 
zelf die te Oostende plaats heeft 
o p ' de visimarkt. zuüen de groeten 
zelf opgenomen worden. 

De personen welke zelf een Kerst
groet willen brengen aan familie 
of vrienden op xee, kunnen zich vaa 
nu af aan schriftelijk opgeven aan 
«V.B;Z. - radioproeramma - vismijn 
Oostende». Zij zullen dan een kaart 
ontvangen die hen toegang ver
schaft tot de studios en de voorbe
houden p?aatsen gedurende het 
kers tprogramma/ 

Schriftelijke groeten mogen even
eens Op hetzelfde adres overge
maakt worden. 

Vissersvaartuigen welke op zee 
zijn met Kerstmis mogen telegram
men met Kerstgroeten, die t . jdens 
hetzelfde programma zullen uitge
zonden worden, sturen tot Kerst
mis 12 u. via Oostende-radio op 
te:egramadres : BELGZEEVIS OOS
TENDE. 

OVERBEyiSSING-
KON¥EINTIE 
TEI DUBLIN 

Van d 'nsdig 25 november af gaat 
te Dublin de zevende bijeenkomst 
door van de overbevissingskonven-
tie. 

Volgende belangrijke punten 
S'taan op de agenda : 

1. Toepassing van de voorschriften 
inzake maaswijdten (verslag van 
onderzoekskomimissie) in de ver
schillende landen. 

2. Invloed van de industriële vis
serij op de beschermende vis
soorten. 

3. Vergroting van de netmazen 
voor het noordoostelijk deel vani 
de Noordzee. (Voorstel van Noor
wegen.) 

4. Toelating om te vissen met een 
beschermingsnel over de kuil 

5. Verslag van het speciaal kom.: té 
over de inbreuken vastgesteld 
voor .1957. 

6. Bepaling van lichte treilnetten. 
In februari volgend jaar komt het 

komité nog. eens bijeen, ditmaal om 
de nieuwe konventie vast te leggen 
die de huidige moet vervangen. 

Verwacht mag worden dat van 
verschillende landen be'angrijke 
opmerkingen zullen naar voor ge
bracht worden. 

In de Paritaire 
Commissie voor 

de Visserij 

Vrijdag 28 november komt te 
1.4.30 uur de pari taire coimnissie 
voor de vifeserij opnieuw bijeen met 
hiernavolgende dago/de. 

— Vislojssepskaart. 

—• Schrijven uitgaande van de h. 
Inspeoteur-Generaal in verband met 
de uitbetaling, van de lonen der 
vissers in de herbergen. 

—i Schrijven uitgaande van Hand 
in- Hand nojiens het arbeiskontrakt 
rte zeevisserij. 

— Nemen van een beslissing in 
verband met de lonen der vislos-
sers te Zeebrugge op grond van de 
aanbevelingen uitgaande van de 
verschillende partijen. 

— Kennisgeving van de nieuwe 
kriferia vastgesteld te Zeebrugge 
tot het bekomen van een vislos-
serskaart (indien op de vergadering 
van 21-11-58 te Zeebrugge een over
komst wordt bereikt) . 

— Jaarli jks verlof der vislossers 
te Zeebrugge : verzonden door het 
beperkt Comité Zeebrugge naar het 
NPC. 

— Pensioen der vissers. 

Opgelet 
vissers ter 
.haringvisserij 

In verband met de grote koncen-
tratie van drijfnet- en korren .'tvis-
sersvaartuigen op de vigserijgron-
den tussen 'Je West-Hinder en Kaap 
Gris-Nez; meer in he t bijzonder in 
de omgeving van de Sandettie en 
iFUiytingen banken, wordt de aan
dacht van de vissers gevest'gd op de 
noodzakelijkheid alle mogelijke 
schade, aan de netten van de drijf-
nelvissers te vermijden. 

Dientengevolge worden de korre-
inetvissers verzocht wanneer zij 's 
avonds ten anker komen dit zoveel 
mogelijk te doen in water van min 
d i n 1-0 vadem diepte. 

Verder is het absoluut noodzake- • 
lijk ruim vrij te houden van vissen
de drijfnetvissersvaartuigen. 

De Hoofdwaterschoiit der Kust, 

A. DE GHTNST 
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FRANS VISSERSVAARTUIG DOOR 
DE 0,153 IN DE GROND GELOPEN 

Bemaanlu^ gereö en te Oostende binnengebracht 
de matrozen: Raymond en Georges 
Marteel alt Zuydcote en Henrl Hoest-
landt uit Rooscndael. 

Ben half uur later vertrokken zij 
reeds met twee autos naar Dulnkerke^ 

Op het huldig ogenblik Is er aan 
de Sandettte een zeer Intense haring
visserij waaraan honderden vaartui
gen van alle national!te/ten deelne
men. 

De gevaren zijn dan ook uiterst. 
groot omdat al die vissers het nJet 
zeer nauwgezet nemen met de bestaan
de zocvaarlreglemen ton. 

De jacht naar het goud en de zware 
vermoeienissen Waaraan zij onvermij
delijk blootgesteld zijn, verhogen nog 
dit gevaar. 

Het Is dan ook maandag jl. -weer 
gebeurd. 

De 0.168 van reder Pros Zonneketn 
was te 14 uur de haven van Oostende 
uitgevaren om samen met de 0.127 de 
haringvisserij te gaan bedrijven. Men 
had 's morgens te 4,80 uur de haven 
pas vervoegd. De vangat werd ver
kocht, de netten hersteld en zonder 
rust ging. het weer 't zeegat in om 
met de 0,127 in span te gaan vissen. 

Schipper Albert I/egeln bleef op de 
brug tot aan de wrakllchtboei «Put
ten». De wacht werd overgenomen door 
motorist Goderis Eduard en de schip
per zou rusten tot aan het llchtsohip 
«West-Hinder». Te 16,80 u. werd de 
schipper gewekt en nam hij het roer 
over. 

Op 700 & 800 m lag er een vaartuig 
aan stuurboord. 

De schipper kon niet uitmaken of hot 
viste of niet. Het had geen mand bij
gezet. 

De schipper was plots onwel gewor
den en niemand anders vertoefde op 
de brug. Een schok schrok hem ook 
wakker. Vlak voor zijn steven was een 
Frans vissersvaartuig tegen de 0.168 
aangevaren. 

Het was de DK (Duinkerke) 1287 
«Madeion», die de korre uitstaan had, 
dat ter hoogte van de stuurboordach-
torgal g aangevaren was. 

Een lek van een meter was er in 
geslagen boven de waterlijn, maar het 
kleine vaartuig maakte vlug water. 

Men wou met ballast het vaartuig 
redden, maar de DK 1267 had er 
geen aan boord; pompen deden de 
Fransen niet en zij haasten zich al
leen om over te wippen. 

Matroos Vancraeynest André uit 
Ni.-mwpoort sprong aan boord van het 
Franse vaartuig, zocht een zeildoek, 
maar het was te klein,. Klein touw
werk was ook niet voorhanden en ter
wijl Vancraeynest alles deed wat mo
gelijk was, lieten de vier Fransen 
maar begaan, totdat ook de Belgische 
matroos /liet moest opgeven en als 
laatste man de DK 1267 verliet, 

Ben halt uur later verdween de DK 
1267 in de golven. 

Koers werd gezet naar Oostende, 
waar men maandagavond te 20 uur 
aankwam en hoo fd waterschout De 
Gheynst en adj.-waterschout Kaes-
steoker aan boord stapten om het 
eerste onderzoek te doen. 

(JKKN SCHADE EN GEKWETSTEN 

De Franse bemanning kwam er heel
huids vanaf en aan d« 0.168 was er 
niet de minste schade. 

DE FRANSE REDER TER PLAATSE 

De reder van het vergane vaartuig 
was intussen ook reeds te Oostende 
aangekomen. Hij is Pleter Denblijden 
uit Duinkerke, doch afkomstig uit 
Zarren. Evenals de vier bemannings
leden trouwens sprak hij zeer goed 
Nederlands, zoals overigens praktisch 
alle vissers uit Duinkerken. 

De s'h'pper van het Franse vaartuig 
was Raymond Maes uit Bray-Dunes en 

NIET VERZEKERD 

In een gesprek dat we met belang
hebbende hadden, bleek dat het vaar
tuig van hout was en gebouwd in 
1928... Het was voorzien van een mo
tor C.L.M, van 1949 van 100 PK. 'Het 
had een bruto ton van 18,38 en ' was 
niet verzekerd. 

Volgens de Franse reder had het een 
waarde van 8 miljoen franse frank. 
Zelfs moest de Belgische schipper fou
tief worden bevonden, dan mag die 
reder als geruïneerd worden be
schouwd, daar hij volgens oen bestaan
de wetgeving door Frankrijk aan
vaard slechts ongeveer 20 duizend 
Belg. frank zal trekken. 

DE BEMANNING VAN DE 0.153 

De 0.168 die eigendom is van. reder 
Prosper Zonnekeyn uit Oostende 
(Opex) voer pnder het gezag van kapi
tein Albert'Legein uit Oostende. Naast 
hem waren nog vijf andere beman
ningsleden aan boord, nl. motorist Ed
ward Godorls uit Oostende, de matro
zen Henrl Zonnekeyn uit Oostende, 
Werner Claeys en Albort Vlamlnck uit 
De Panne en André Van Craeyneat uit 
Nieuwpoort. 

De 0.158 is een houten vaartuig van 
94 ton, die In 1980 .gebouwd werd en 
een motor van 200 p.k. heeft. Hopen 
we dat dergelijke zaak niet lang zal 
moeten wachten om voor de Onder
zoeksraad zijn beslag te krijgen. 

0£ NIEUWPOORTSE 
MISTKLOK 

KOMT TERUG ! ! 
Als gevolg van de gevoerde ondvr-

handeMngen nungaande de onlangs 
afgeschtifte mistklok had dinsdag 
jl. een bespreking plaats in hel 
kabinet vnn de n. burgemeester 
Gheeraert, waarbij aanwezig waren 
dé h. Timmermans, hoofd van de 
bcbaklngsdienst der Kust ; de h. 
Vim Loo, waterschout te Nicuw-
pborj ; Jozef Verhanck, mljnbe-
stuuurder en de reders afgevaardig-
(kii van de Kontaktkommissle R-
rtammeloo. Jan Desaever en Henri 
I.elouarde. 

Als gevolg van deze besprekin
gen en deze welke de heer Vanden-
berghe voordien met Ct. Timmer
mans had. zal het vroeger ste'sel 
I -mg in voege gebrachl worden, ttz. 
de nautofoon op het oosterhoofd en 
de mistklok op lu't wcsterstaketsel 
terug te laten plaatsen. — N. 

WIE OP DE HOOGTE WIL 

BLIIVEN VAN HET 

V I S S E R l ) B E D R I | F 
neemt een abonnement op 

HET VISSERIIBLAD 

Zeebrugse visser 
b/i/ft vermist 

De motorist Gerard Thiel van dé 
Z.474 die een week geleden in de 
nacht van vrijdag up zaterdag 
spoorloos verdween en '"iens pet de 
vo.'gende dag in de Veurnevaart 
gevonden werd, blijft >. ivindbaar. 
Het blijft een moeilijke taak voor 
de opsppringen om in bedoelde 
vaart dreggingswerken uit te voe
rene als men nagaat, dat gezien de 
overvloedige regens der laatste da
gen er voortdurend water getrok
ken wordt door de Sluizen. Aldus 
is het best moge.'ijk dat, in geval 
Thiel in de Veurnevaart terecht 
k\v;im het lichaam ettelijke meters 
verder, en denkelijk langs de slui
zen door, zeuwaarts zou gedreven 
zijn. — N. 

SCHADE AAN 
VISSERS

VAARTUIGEN 
- Bij het verhalen van Üe Z.478 

schipper-^eigenaar Kamiel Desmidt, 
bracht deze laatste schade toe aan 
de Z.47 van schipper Petrus Ra/m-
meloo. Het landvast van dit vaar
tuig werd afgerukt» 

- Toen de Z.47(i van schipper 
eigenaar Louis Depaep ter garnaal-
vangst was liep het roer schade op 
bij het inhalen van de kol. Het 
schip kon evenwel zonder hijslaiul 
en op lia'vc kracht de thuishaven 
veilig bereiken. 

— Toen de kor van de Z.479 van 
schipper Charles Janssens ingehaald 
werd na een sleep op garnaal, werd 
de voorgalg van het vaartuig ge
plooid en afgebroken. 

- Bij een dichte mist kwam de 
Z,588 van schipper Willy Bonny bij 
het uitvaren der vissershaven in 
aanvuring met de Z.420 van schip
per Marce?' Desmidt. De aanvaring 
was vrij hevig en de bakboordvoor-
galg van de Z.420 liep erge schade 
op. De Z.558 had praktisch geen 
sohads opgelopen. Verslag werd 
neergelegd op het Waterschouts-
.imbt, 

- Toen de Z.552 van schipper De-
vaele Leon KT visvangst was stelde 
hij vast dat, toen de motor stilge-
vaKen was. de stang van de water
pomp gebroken zat. Daar de motor 
onbrii 'Kboir was. Werd de hulp In
geroepen van de Z.507, van schip-
P T Alfred To Duytsch • die het 
vaartuig opsleepte naar de thuis
haven. ' 

- Toen de Z.583 van schipper 
Frans Depaepe ter visvangst was, 
stelde men vast dat er watec in de 
kartel' van de 'motor blnnengedron-
ïenwas en de motor daardoor on
regelmatig draaide. Het vaartuig 
dat slechts onder de kust lag, kon 
op eigen kracht de thuishaven be
reiken. 

- Toen de Z.5S van sohipper-el-
geiaaaij Richard Van Thournout ter 
garnanlvangst was, leed het schip 
inotordefekt. Bij nazicht stelde men 
vast dat de leiding van de oliedruk 
afgebroken was. De hulp werd inge
roepen van de Z.404 van schipper 
Leon Meyers die in de nabijheid 
viste en het vaartuig veilig op 
sleeptouw nam nanr de thuishaven. 

Dr Z.412 van Gilbert Savels moest 
in de nacht van zondag op maandag 
door de O 254 vnn reder Lauwereins 
naar de haven van IJmuiden ge
sleept worden met motordefekt. 

- Z. 

ZWAAR ANKER OPGEVIST 

Toen de Z.20!) van schipper André 
Van Torre ter visvangst was. en 
men de kor inhaalde na de sleep, 
stelde men vast dat er een zwaar 
voorwerp in het net stak. Met alV 

moeite kon het net binnenboord ge
haald wonK'n. In het net stak een 
nvaor anker van ca. 1800 kg. Hel 
net liep hierdoor schade op en de 
zware vracht werd meegenomen 
naar de thuishaven, waar het voor 
oud ijzer zal verkocht worden. —Z 

In het zeemanstehuis 
«Paster Pype» 

OEtoi zo krijgen wi j op dinsdag 25 
november 1968 om. 20 uur in het 
Zieeimanstdhuigi «Paster Pype», St 
P e t r u s en Pau'liusjpüein 6, de tweede 
fiilimaivonld ivan ons winterseizoen. 

Verileden maand ia wederom 
iedereen zeer teivreiden n a a r huis 
gegaan. Ook dltanaal mogen wij 
U veinzekeren, da t U akkoord zult 
zijn met ons om te zeggen dat U 
een leerrijiko en aangename aivond 
•hebt doorgetoraoht. WIJ. kr i jgen dit
maal vooral f i lmen oiver de visserij 
en w a t ermee onmiddellijk In be-
trelklklng mee s taat . 

Wie dua let» mee r wil weten 
oiver ona vfsserijbeidrijlf moeit dins
dag 26 november n a a r het Zee-
manstelhuts komen. 

'U tsljit e r allen wellkona en U zult 
tevreden weggaan. . . 

OOSTENDSE 
VISMIJN-ECHO^ 

(Vervolg van blz. 2) 
.corte reizen gemaakt werden. Gro
te vangsten van de West geven lo-te vangsten van de West geven lo
nende resultaten. Roggen zijn welis
waar niet zeer duur maar krijgen 
toch een behoorlijke prijs. 

Ijlr Onverwacht grote aanvoer op de 
'aatste marktdag v.ui de week. 
Vooral veel platvis en tongen. Dit 
zijn dan ook de soorten die de 
sterkste prijsdaling kennen. Waar 
de bijvangsten van de Witte Bank 
en de Oost nogal groot waren, kon
den toch nog lonende cijfers be
reikt worden door deze schepen, 
vooral daar de meeste schepen korte 
reizen maakten. De beste resultaten 
waren echter vandaag ongetwijfeld 
voor de Kanaa'vissers die zonder 
grote vangsten aan te voeren meer 
dan bevredigende resultaten berei
ken. Schelvis was vandaag immers 
weer peperduur. 

•iV De hnringvlssers waren bijna al
lemaal op de markt. De beste clj-

j fers waren eens te meer voor de 
reders Ghys die met hun 0.288-
0 284 elk 74,550 F bereiken na 2 
dagen voor een gezamenlijke vangst 
van 460 bennen. Er waren vandaag 
in tolaa?. 1277 bennen haring op de 
markt Welke verkocht werden voor 
481,007 F of aan prijs van 6.75 F 
gemiddeld wat zeker zeer goed kan 
genoemd worden. 
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BEMANNING KREEG HOELA-HOEPELS ! 

Tweede Belgische Zuidpoolexpeditie 
vertrok uit Oostende 

Eerste afvaart was slechts symbolisch want 
de «Polarhav» kwam enkele uren later terug... 

Zelden zal er een ~o grote belangatelling ge
weest zijn voor dé afvaart van een vaartuig uit de 
Oostendse haven, dan het zaterdag II, het geval is 
geweest voor de «Polarhav» de Noorse ijsbreker 
die met de Tweede Belgische Zuidpoolekspeditle 
aan boord vertrok. DU is wel begrijpelijk als- mem 
weet dat deze mensen voor 16 maanden van huis 
weg zullen blijven en op een eenzaam plekje aan 
de Zuidpool gedurende al die tijd hun wetonschap-
pelijk werk zullen verriohfen. 

In feite zijn die honderden familieleden en de 
duizenden kijklustigen. zaterdagnamiddag een 
beetje bedrogen geworden. Want de afvaart was 
maar symbolisch, Dit wisten slechts enkele perso
nen, zij die er van op de hoogte waren dat heel 
wat van het vele materiaal dat medegenomen werd 
slecht geladen was. De ekspedUie-leden zelf wisten 
het niet. Het was pas toen de «Polarhav* in zee 

was dat aan boord bekend gemaakt werd dat men 
's avonds — toen het donker zou zijn — heimelijk 
weer de haven van Oostende aoi/, binnenvaren 
G-MIS de zondig moest dan gesjouwd worden om 
de delclading beter in orde te brengen en zondag,-
avond kon dan opnieuw, en ditmaal definitief, 
afgevaren worden. 

Deze dubbole afvaart heeft wel enige mis-
noegdheid teweeggebracht onder de familieleden 
van de ekspediticleden. Enkelen tonder hen hadden 
van uit zee een telegram gestuurd naar hun fami
lie om te melden dat ze nog eon dagje terug kwa
men. Anderen niet. Sommige familieleden zijn uit 
het binnenland terug naar Oostende gekomen. An
deren zijn misnoegd omdat ze niet werden ver
wittigd... Maar tenslotte was het toch nog best 
dat men de officiële afvaart zaterdagnamiddag liet 
doorgaan, nu al die familieleden die personalitei
ten en die kijklustigen ter plaatse waren. 

Hoe de vonk feitelijk aan de 
steel zit Inzake die mislukte lading 
is niet helemaal juiat geweten. 
Het blijkt dat de lading van de 
Polarhaiv, dié reeds ene week in 
de Oostendse haiven lag, toever
trouwd, werd aan het leger. Er 
moest enorm veel materiaal mede
genomen worden., zowat 280 Ton, 
en het laden was zeker Iets dat 
aan specialisten had moeten toe
vertrouwd worden. Alles had moe
ten kant en klaar zijn vrijdag
avond, maar toen pa s bleek het 
dat" bijna de hele lading moest 
herbegonnen worden. Men had o. 
m. lichte vaten onderaan geplaatst 
en die hadden begeven onder de 
zware last van andere vaten. Vrij
dagavond moest men dan een hele 
boel weer ukladen en zaterdag 
werd koortsachtig met het werk 
herbegonnen. Het zal wel wat te 
laat geweest zijn dat men er des
kundige mensen heeft bijgehaald, 
ó.m. dhr Béou, havenkapltein, en 
dhr Campana, directeur van de 
Cockerililine te Oostende, alsmede 
onderlegde dotowerkers. Had men 
van hei begin af het Iadln.gs.werk 
toevertrouwd aan deze mensen 
met ondervinding dan zou men 
heel zeiker al deee moelUjikheden 
niet gekend hebben. 

BEZOEK VAN HET PUBLIEK... 

Zaterdagvoormiddag mocht het 
publiek de Polarhav bezoeken. 
Maar dit wend ook een grote war
boel, want normaal had hel schip 
dan reeds moeten geladen zijn. 
Honderden nieuwsgierigen kwa
men aan het vlotdoik een kijkje 
nomen, ze wilden natuurlijk op het 
schip, maar ondentussen was men 
nog steeds aan het laden bezig. En 
dit laden was geen kinderspel, er 
waren honderden vaten brandstof, 
er waren de «snowcats» een soort 
rupawagens waarmede men op de 
sneeuw kan rijden, de sneeuiwhom-
den, het vele voedsel, en zo meer. 

DaaribusBcn Hepen natuurlijk ook 
«de» mannen, de leden van de ex
peditie zelf, omringd door de vele 
familieleden. De expeditieleden 
staken in een keurig uniform : 
een soort grijs ski-kostuum met 
bruine ski-schoenen en een donker 

blauwe skipet met daarop het ken. 
teken van het geofysisch jaar. 
Slechts één ondier hen droeg een 
speciaal kenteken : de aalmoeze
nier die tevens kok is, en die op 
belde kragen van zijn vest een 
kruisje had. 

Kapitein Bastin, leider van de 
Zuidpoolekspeditle bespreekt met 
een afgevaardigde van het leger 

de ladingsmaneuvers. 
(Foto Mlchnel) 

Onderbussen moesten ook de ve
le journalisten en fotografen die 
uit gans hot binnenland gekomen 
waren, een kijkje nemen, maar 
met al die drukte kwam daar niet 
zo veel van terecht. Vooral toen 
eensklapts gans het vaartuig en de 
kade moest ontruimd worden om
dat de springstoffen moesten in
geladen worden... 

Kortom, het was een zenuiwach-
tige drukte van belang en men ge
raakte er niet, goed wijs uil.' Het 
werd pas wat kalmer toen tegen 

't middaguur de expeditieleden en 
hun familieleden naar het stadhuis 
trokken waar een- ontvangst plaats 
greep. 

.PLECHTIGHEID 
OP HET STADHUIS 

Deze ontvangst op het stadhuis 
had ook al wat vertraging en de 
gemeenteraadsizaal was need wat te 
kleiin om al die mensen te kunnen 
ontivangen. 

Namens de stedelijke overheid 
waren aanwezig de burgemeseter, 
schepenen Dehouck en Quaghe-
beur en enkele gemeenteraadsle
den. Verder de heren Seeldayers 
en Sevèreyns, irespectlevelijk se
cretaris-generaal en directeur-ge
neraal van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs en dhr La-
haye, voorzitter van het Belgisch 
Comité voor Zuldpoolonderzoek 
naast natuurlijk de exepeditiele-
den onder leiding van kapitein 
Bastin, hoofd van de expeditie. 

Een eerste toespraak werd ge
houden door de burgemeester die 
verklaarde dat Oostende fier was 
dat de afvaart alhier plaats greep 
en herinnerde aan de afvaarten 
van wetenschappelijke expedities 
uit onze haiven, ten tijde van Leo
pold II. 

Bijzondere hulde werd gebracht 
aan een lid ivan de expeditie, dhr 
Roger. Keteleers, een Oostende-
naar die echter onlangs naar Lim
burg Is gaan wonen gezien hij in 
het atooracenlruim te Mol specia
list is in kernstralingen. 

Hierop werd aan Kapitein Bas
tin de gouden herinneringsmedail
le van de stad aangeboden. 

Prof. Lahaye, voorzitter van het 
Belgisch centrum voor de Zuld-
poolexpedltle, dankte het stadsbe
stuur en gaf enige toelichting over 
de taak en de opdracht van deze 
tweede expeditie. Hun eerste taak 
zo zei hij, zal bestaan In de voort
zetting van het wetenschappelijk 
werk der eerste expeditie welke 
onder de leiding staat van com
mandant de Gerlache en die nu zal 
afgelost worden. 

Hun tweede opdracht echter Is 
het zoeken van een nieuwe basis 
op vaste grond op de Zuidpool 
voor de volgende Belgische expe
dities. De tweede expeditie zal I'S 
maanden duren en zal ongetwij
feld gevolgd worden door hleuwe 
expedities. 

De h. Lahaye deelde mede dat 
een nieuw naUonaal comité voor 
zuidpoolexpedlties zal opgericht 
worden waarin talrijke weten-
schappeljike en andere personali
teiten zuilen zetelen en die UH op-
draent zal nebben de organisaties 
van nieuwe expedities. Men heeft 
Immers besloten de zuidpooiexpedi-
cles te laten doorgaan gedurende 
een ganse zonnecyolus (d.l. gedu
rende 10 Jaar). Bijgevolg zaï tot 
lüW zowat om het jaar een nieuwe 
expeditie ultgeeiuurd worden. 
Spreker bracht buide aan Konmg 
Leopold i l l en aan Koning uoucie-
wijn, die beiden de Beigisohe ex
pedities onder nun bescuermheer-
sohap genomen hebben en die zich 
uitermate sterk voor deze onaerne-
ming interesseren. 

Het was een mooie ontvangst 
die besloten werd met heel wat 
champagne. Maar wij menen dat 
de sprekers toch iets vergeten 
hebben. Er werden heel wat lof-
en dankwoorden aan vele perso
naliteiten gestuurd, maar nie
mand heeft gedacht aan zij die 
hier blijven. Aan de vrouwen en 
de kinderen van de expeditiele
den die gedurende meer dan één 
vol Jaar iemand zuilen missen in 
de huiselijke kring. Het ware 
heel billijk geweest dat men ook 
de moed van deze vrouwen even 
naar voor had gebracht. 

HET SYMBOLISCH VERTREK 

Na de ontvangst op het stadhuis 
werd aan de expeditieleden en hun 
familieleden een eetmaal aange
boden in een hotel In de stad. Van 
drie uur 's namiddags af airoom-
den de mensen toe naar de Demey. 
sluis, waar de plechitlge afvaart 
van de Polarhav zou plaats heb
ben, tegenover het Vlndlotiivemo-
nument. 

Terwijl de muziekkapel van de 
Zeemacht er de stemming inhield 
met enkele opwekkende marsjen, 
kwamen ook de expeditieleden stil
aan ter plaatse. Inmiddels verna
men wij dat niet alle leden met de 
Polarhav zouden medevaren. In to
taal waren er 22 expeditieleden, 
maar vier onder hen, waaronder 
kapitein Bastin, zuilen slechts la
ter per vliegtuig naar Kaapstad 
reizen en daar de Polarhav ver
voegen. 

Het was kwart voor vier toen de 
Polarhav, een mooi schip waarvan 
de romp steenrood geschilderd Is, 
de Demeysluls traag kwam bin
nenvaren. Maar zelfs een leek kon-
toen zien dat er met de lading iets 
niet in orde was. Het schip lag ta
melijk schuin en op het dek zag 
men niets anders dan kisten en 
vaten die absoluut niet stevig vast-
gesjouwd waren. Gedurende gans 
de afscheldsplechtigheid die zowat 
een uur duurde, werd maar steeds 
verder gewerkt, werd getimmerd, 
werden kabels aangebracht, en zo 
meer. 

(Vervolg blz. 9) 
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KLEINE HULPGROEPEN 

£1*«* 

Stevige, eenvoudige, bedrijfszekere dieseïhiüpgroepen met goede 
dynamo's, pompen of compressors uit voorraad, of zeer snel leverbaar. 
Marine Motors, Verbindingsdok, Antwerpen. Tel. (03)31.19.60 
Telex. Al-TTW. 48S. 

Ooótende 

Marktoverzicht 
In d-e opgegeven mark tpr i jzen Is 

de t a k s a a n de bron van 7,5 t h 
niet begrepen. Ook betreft het 
ongebopte en ongere'lnigde vis Ge
lieve hienmede rekening te willen 
houden bij he t vergeliijkeo der pr i j 
zen. 

X X X 

Opnieuw een verkoopweck met 3 
dflgen, en grotere aanvoer dan 
verleden week die evenwel regel
matig over de drie dagen verdeeld 
was Dinsdag nochtans was de vis
aanvoer het grootst, alhaewe]' maan
dag de totale aanvoer groter was. 

Er was die dag immers veel ha-
r 'ng op de markt . Uslaiidsvis vorm-
djo .heil woornaamste bestanddeel 
van de aanvoer aangezien niet min-
d*r dan acht schepen van deze vis-
grond hun vangst kwamen verko
pen. De meeste van deze vangsten 
waren klein. Alleen de 0 299 .'oste 
een grote vangst en, besomde dan 
ook meer dan !•! miljoen. Woens
dag was de aanvoer meest versóhel-
den maar ook het kleinst. Was er 
dus meer ronde vis, de tongenaan-
voer was veel kleiner, dit vooral 
de eerste twee dagen van de week. 
De prijs voor deze soorten was dan 
ook hoger dan verleden weeik. 

Tongen, grote — Sole, moyenne 
3/4 tongen — Sole 3/4 
Bloktongen — Sóle moyenne 
Voor-kleine — Pet i te 
Kleine tongen — Toute petite 
Tarbot , grote — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleiine — Pet i te 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Pet i t 
Schol —• Pile 
Grote iek — Grosse 
Kleine lek — Pet i te 
lek 3e slag — 3e sorte 
Plat jes — Toute peti te 
Schelvis grote — Aiglefin, gros 
Mididel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
Heek, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
Rog — Rale 
Rode poon — Pexlon 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — Cablllaud 
Gullen — Pet i t cablllaud 
Hozemondhamme — Baudrole 
Wijting — Merlan 
Schar — Lilmande 
Steensohol — Sole Umande 
Zeehaal — Aiguillat 
Hondshaai — Rouset te 
Arend (P ie te rman) — Gr. vlve 
Makreel — Maquereau 
Horsmakree.1 — Saurel 
Engelse poon — Grondin rouge 
Kedlrog — Rale radlée 
Zeekreeft — Langoust ine 
Sohaat — Flo t te 

Zeebaars (klipv.) —Algle de Nor. 
Dom — Brosme 
Kongeraal — Congre 

' Leng — Lingue 
Schar tong — Cardlne 
Volle har ing — H a r e n g 
IJle har ing — Haren guai 
Har ingshaa l — Latour 
Steenholk — Tacaud • 
Heilbot — Flé tan 
Koolvls — Colln 
Steur — Esturgon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pol lak — Lleu jaune 
Zonnevis — St P ie r re 
Koningsvls 
Hondatong — Pile cynoglosse 
Pi lchard 
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voora? voor de kleinere sortering. 
Van de Noordzee werden afwisse
lend grote en kleine vangsten aan-
gevocrd. De meeste gaven echter 
toch lonende opbrengsten. Wat ook 
veel minder op de markt was waren 
Kanaalsoorten. Ei1 werden voor deze 
soorten dan ook de ganse week 
goede prijzen betaald, met topno-
teringen voor schelvis. De haring-
vjsserij op de Sandettie was deze 
week renderend met vooral maan
dag grote vangsten. De meeste kop
pels hebben er tot nu toe dan ook 
nog niet veei. schade bij geleden, 
integendeel. De 0.283 met de 0.^84 
die het eerst begonnen met deze 
visserij, staan voor het ogenblik 
oak eerst wat de Resultaten betreft 
en wel met 950.000 F voor de twee 
santen. Woensdag was de aanvoer 
veei groter dan verwacht, waardoor 
de prijzen gevoelig gingen dalen, 
vooral op het einde van de markt 
voor p'atvis en tongen. 

In totaal werden door 104 sche
pen 14.800 bennen vis aangevoerd. 
Benevens 244.600 kg haring, 45 000 
kg tong en 5.5500 kg kreeftjes. 104 
schepen in totaal waren aan de af
slag waarvan 38 haringvangers. 

Acht Uslanders voorzagen de 
markt van 7680 bennen vis en 5500 
kg kreeftjes. Schelvis is zoals ge
woonlijk zeer duur. De andere vis 
werd aan lonende prijzen verkocht. 
In de meeste gevallen lonende op
brengsten. Zes Noordzeevangst.n 
en twee van de Noup Head zetten 
2/900 bennen vis op de markt . 
Duurste witte kabeljauw op de 
dinsdagmarkt. Op één na alle lo
nende opbrengsten. ' 

Slechts vijf Kanaalvangsten over 
da gange week. Déze soorten krijgen 
de ganse week goede prijzen. Schel
vis vooral is peperduur. Geen over
grote vangsten maar toch lonende 
resultaten. In totaal 970 bennen vis 
en 2000 kg toag uit 5 vangsten. Ook 
van de Witte Bank werd minder 
aangevoerd. Tongen waren der twee 
eerste dagen schaars, op de->8lui-
t ingsmarkt waren e r echter te veel 
waardoor die dag de prijzen nogal 
sterk daalden. Platvis en kleine vis 
vooral was die dag wel. goedkoper. 
In totaal 16 vangsten met 765 ben
nen vis en 9000 kg tong. Twintig 
Westvangsten waarvan ook woens
dag het gtoolste deel gelost werd. 
In totaal 1373 bennen vis en 6500 
kg tong. Dalende rogprijzeh van 
maandag- naar woensdagmarkt. 

De SandeUie-vissers kenden een 
gunstige week. Mooie vangsten en 
goede prijzen waardoor ook de re
sultaten lonend waren, n totaal 
244.500 kg door 19 koppels aange
voerd. 

Vrijdag 14 november 
SMAIXS 

H a r i n g 
O.86 40 — 450 20.025 
SANDETTIE 

H a r i n g 
0.283-284 2 19.800 131.920 
0.191-812 2 - — 11.500 81.998 
0.127463 2 • 6.750 46.650 
0.131-279 2 11.800 79.963 
0.198-214 2 12.700 82.120 

P rak t i s ch alleen ha r ing op de 
mark t . Goede prijzen en lonende 
resul ta ten. 

Zaterdag 15 november 
SANDETTIE 

H a r i n g 
0.228-244 2 - 1.800 12.986 

Al te kleine har ingvangs t om 
lonende cijfers t e bereiken. 

Maandag 17 november 
IJSLAND 

Kreeften 
0.290 21 2600 1.188.240 
0.228 20 700 1200 316.670 
NOORDZEE 
O.108 14 500 - 241.660 
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KANAAL 
O.BJ IS 

W I T T E BANK 

200 300 100.540 
Tongen 

0.239 19 
0.324 19 
NOORDZEE 

z.2n 
Z.452 
Z.32I1 
Z.42I1 
0.119 
OOST 
0.183 
Z.526 
Z.406 
W E S T 
0.185 
Z.420 
0.128 
0.846 
SANDETTIE 

1A 
14 
16 
14 
14 

15 
11 

8 
n 
9 

80 
60 
50 
36 
40 

130 
50 
60 

60 
60 

130 
50 

0.283-284 
0.190.-3112 
0.127-153 
0,193-214 
0.131-279 
O.109-140 
0.2a8H2l44 

1700 
2000 
2200 
2000 
2000 

800 
1000 
700 

300 
900 
100 
200 

26.660 
16.500 
13.100 
24.100 
19.950 
9.500 
8.100 

132.270 
126.460 
111.360 

99.820 
103.140 

93.680 
79.790 
74.830 

39.870 
80.440 
88.280 
57.480 

140.437 
98.100 
88.300 

131.126 
122.848 
52.620 
56.880 

Nogal s t e rk overwicht van U s -
landvis op deze openingsmarikt 
Mooie vangs ten van de Witte 
Bamk. Goede prijzen voor de mees
te soorten en lonende opbreng
sten. 

Dinsdag 18 november 
I JSLAND 

0.282 
0.296 
0.242 

Kreeften 
17 460 196.968 
20 1500 604.742 
18 650 2000 294.1i20 

0.318 
0.94 
0.326 
0.268 
KANAAL 

0.232 
Z.542 
W I T T E BANK 

13 
12 
12 
12 

14 
12 

430 
860 

700 
370 
200 
150 

2000 26,7.410 
323.390 

282.110 
152.545 
102.830 

66.920 

Z.549 
0.166 
0.122 
Z.460 . 
W E S T 

0.142 
0.16 
0.147 
0,164 

11 
11' 
11 
11 

200 
100 

40 
50 
30 
30 

Tongen 
300 

1000 

1600 
1300 
1100 
1200 

10Ö.366 
103.030 

92.820 
79.390 
86.600 
66.860 

3 100 53.060 
6 100 56.480 
6 80 47.670 

11 120 500 76.040 
Meer vis dan gisteren. Hoofdza. 

keiijk ronde soorten. Niet veel 
tong. Voor de meeste soorten blij
ven de prijzen goed. Bevredigende 
resul taten. 
Woensdag 19 november 
I JSLAND 

Kreef ten 
500 300 216.230 0.217 18 

NOORDZEE 
Z.426 13 
0.24I7 13 
NOUP H E A D 
0.286 12 
W E S T 
0.327 7 
0.349 4 
0.287 11 

260 
230 

500 

60 
20 
160 300 

146.070 
104.170 

236,130 

33.620 
26.665 
81.340 

Z.566 
Z.541 
O.I196 
Z.644 
N.819 
N.2'11 
0.77 
0.226 
0.184 
OOST 
Z.4I17 
Z.93 
Z.488 
Z.428 
Z.462 
Z.496 

7 
6 
7 
4 
7 
7 
4 
5 
4 

10 
10 
9 
9 

10 
10 

40 
40 
60 
26 
70 
50 
60 
50 
40 

600 
700 

700 
300 
400 

150 
200 

W I T T E B A N K 
0.175 
Z.4a2 
0.227 
0.28,9 
0.166 
0.187 
Z.5I14 
KANAAL 
0.69 
0.24I9 

13 
U) 
13 
13 
13 
12 
13 

11 
14 

50 1200 
40 1000 
40 1200 
80 9O0 

110 700 
100 1000 

80' 1500 
30 1200 

100 2000 
70 1600 
60 2000 
20 1200 
30 1400 

36.580 
46.170 
56.690 
34.73C 
40.720 
52.300 
33.660 
24.460 
33.290 

83.280 
88.610 
69.630 
80.080 
94-010 
95.010 

89.980 
81.840 

113.646 
95.470 

113.860 
70.680 
64.9190 

240 
230 

SANDETTIE 

0.283-284 
0.191-31112 
O.109H140 
0.131^279 
0.223-244 
0.193-214 

— 130.236 
• 128.892 

H a r i n g 
23.000 149.100 

Donderdag 20 

S A N D E T T I E 

— 8.,260l 
— 18.600 
— 9.160 
— 4.460 
— 8.400 

november 

64.109 
92.172 
67.666 
32.040 
35.920 

0-1094140 
0.193-42141 

H a r i n g 
10.050 67.910 

8.160 43.760 

N.B. — De prijzen in vetjes ge
drukt zijn opgegeven per 50 kg. 

Tongen, grote .— Sole, grosse 
3/4 tongen — Sole 3/4 
Bloktongem — Sol« moyenne 
Voor-Jtlelne — Pet i te 
Kleine tongen — Toute peti te 
TaiPbot, grote — Turbot , g ros 
Middel — Moyenne 
Kleine *— Pet i te 
G-riet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
Schol — Pile 
Grote lek — Grosse 
Kleine iek — Pet i te 
l ek 3e s lag — 3e sorte 
Platjes — Toute petite 
Schelvis .grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Pe t i t 
Heek, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Peibit 
Rog — Rale 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondln 
Kabeljauw — Cablllaud 
Gullen — Pet i t cablllaud 
Hozemondiiamme — Baudrole 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steensohol — Sole l imande 
Zeehaai — AlgulUat 
Hondshaai — Rouset te 
Arend (Pie te rman) — Gr. vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakree l — Saurel 
Engelse poon — Grondln rouge 
Kelirog — Raie radiiée 
Zeekreeft — Langoust ine 
Sohaat — Plotte 
Zeebaars (klipv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Sohar tong — Cardine 
VOUÖ har 1 Ag — Ki&reïif 
IJle har ing — Hareng guai 
Haringahaal — Latour 
Stcenholk — Tacaud 
Heilbot — Plé tan 
Koolvls — Colln 
Steur — Bsturgeon 
Zeewolf — Loup de Mar 
Pollak — Lieu jaune 
Zonnevis — St P ie r re 
Hondstong — Pile cynoglosse 

13-10.-1908 14-11-,1,96R 1641-1858 017-11-19618 1641-1958 1*414968 

4,50- 4,— 
3,50- 3,10 
3,30t- 2,80 
3yl0- 2,70 
2,06- 1,90 
2,6D- 2,30 

84,—46,— 

4,40i- 3,90: 
3,80- 3,20 
2,60- 2 50 
3,—- 2,60 
1,90- a',76 

4 60- 3,70 
8,30- 3,— 
2,90- 2,50 
3,20- 2,80 
2 20- 1,96 
2,60^ 1,76 

63,—41,— 

4,30- 8,60 
8,30- 2,70 
3,.—• 2,50 
3,—• 2,40 
2.30- 1,80 
240- 1,70 

62,—44,-

62,— 
75,—66,— 
65,—43,— 
82,—77,— 
77,—56,— 
ea,—42,— 

68,—54,— 
58,—48,— 
64,—48,— 
44,—34,— 

«2,—66,— 
62,—44,— 

00,—42,— 
67,—52,— 
65,—48,— 
64,—44,— 
40,—23,— 
66,—40,— 
4 5 , — 8 8 , -
40,—80,— 

67,—62,— 
68,—60,— 
54,—46,— 
55, 43,— 
47,—^29,— 
82,—43,— 
48,—SZ,— 
42,—28,— 

4,20 
3 20- 2^0 
2,80- 2,60 
2,50 
1,90- 1,75 

67,—60,-
48,—35,-
87,—81,-

62,— 
68.— 
52,—46,-
46,—8»,-
«2 ,—58-
65 ,—36-
86,—27,-

80,— 
132,— 
77,—85,-

43,—18,--

27,—20,-
128,—16,-

132,—80,— i96,—50,-
66,—84,— 6 0 , - 2 4 , -

112,—56,-
89,—32,— 83,—12,-

48,—40,-
22,— 

20,—28,— 
28,—16,— 
148,—56,— 
54,—80,— 
110,— 
42,—16,— 
41,—^29,— 

138,—64»— 113,—62,-
5 6 , — 8 5 , - 67,—83,-

«7, - 148,—87,-

38,—16 
1 9 , — 1 * _ 27,—21,— 

24,- -14,— 20,—15,- 22,—18,— 20,—15,— 20,—15,- 81,—15,-

26,—16,- 36,—15,— 25,—16,-

86,— 

80,—av— 23,— 

35,—34,-

37 ,—ÏL-

3,60 
48,—84,- 96,—86,-

3 50- 3,10 
43,—26,— 

3,60- 2,80 
47,—28,— 8 7 , - 3 0 , -

46, 40,— 50, 40, 43,— 

f48,—32,-

48,— " ' 

^muiden 
Geringe aanvoer, zowel van verse 

haring als van platvis en rondvis, 
maar hoge prijzen. Dat is het beeld 
van de afgelopen marktdagen in 
IJmuiden tussen vorige week don-
dcrdag en deze week d'nsdag. De 
aanvoer bestond uit een kleine 
20.000 kisten vis. Hierbij waren 
2400 kisten tong, 3100 kisten schol, 
6000 ver-.e haring van de westkust, 
van de Engelse wal en uit de Noord 
vandaan en voorts 3600 makreel, 
2300 schelvis, 1150 wijting, 650 ka
beljauw en gul en 1010 koolvis. De 
maandagmarkt was goed bezocht en 
bezorgde de handel aanvoer van 
10.000 kisten, maar de overige da
gen was er wein'g vis aan de 
markt . Engeland nam de grove schol 
af en voor de tong was er ook de 
normale zuidelijke belangstelling, 
maar België moest interesse tonen 
voor dure kabeljauw en grove schel
vis, waarvan er heel weinig was. 

Allereerst wat de haring betreft : 
de kwaliteit valt de laatste dagen 
tegen. Er is veel kleine haring, d :e 
de noteringen tegen de f. 15 per 
tfcist omlaag bracht. Maar de goede 
haring leverde tussen de f 20 en f 30 
op de verschillende marktdagen op. 
Met de makreel lasren de prijzen 
tussen f 20 tot f 15 op de meeste 
dagen. 

De rondvis werd du= vrij duur be
taald. Schelvisnoteringen kwamen 
voor tussen f 70 en f 80 per kist. 
Dit was vorige week donderdag en 
deze week maandag het geval. Kist
jes braadschelvis — de kleinste 
soort — gingen van de hand voor 
f 30 tot f 40. Kabcljacwnoteringen 
lagen rond de f 100 per 50 kg. ter
wijl de tong en schol hun noterin
gen beh'elden. Grove schol was 
voor Engeland met prijzen tussen 
de f 65 en f 45. De tongprijzen 
liepen van f 4.50 tot f 2.20 per kg. 

AANVOER EN 
BESOMMINGEN 

DONDERDAG: 1400 kisten vis, 
waarbij 175 tong, 175 schol, 250 ver
se haring, 200 makreel, 225 srhelvis, 
175 wijting, 75 koolvis. 'Besomming 
Elie 30.300. 

VRIJDAG : 3000 kisten vis, waar
bij 400 tong, 450 schol. 1100 verse 
haring, 600 makreel, 200 schelvis, 75 
wijting, 50 koolvis, Besommingen : 
Dirkje 17.200, Toronto 27.400, KW. 
126 10.900., 

ZATERDAG : 4850 kisten vis, 
waarbij 700 tong, 1000 schol, 500 
verse haring, 1075 makreel, 475 
schelvis, 460 wijting, 200 kabeljauw 
en gul en 225 koolvis. Besommin
gen: Deining 29.600, W. 75 13.200 en 
KW. 80 20.200. 

MAANDAG : 10.000 k 's ten vis, 
waarbij 1050 tong, 1400 schol, 4000 
verse haring, 1800 makreel, 1100 
schelvis, 450 wijting, 300 kabeljauw 
en gul en 200 koolvis. Besommingen 
Beatrice 21.000, Van Hattem 24.100, 
VL. 121 18.400, SCH.117 5100, Job 
Gouda en Haarlem f 51.000. 

DINSDAG : 700 kisten vis, waarbij 
350 makreel, 275 schelvis, 75 kabel
jauw en koolvis. 

WlOEflsraDAG waren aan de 
mank t een t iental schepen, waarbi j 
vier t rawlers , me t 4)500 Wsten vis. 
Hiierlbij waren 860 kis ten scihelvis, 
226 wijtang, 176 kooüivis, 2100 verse 
har ing, 1100 maikreel. De prijtsen 
bileiven hoog. He t buitenland n a m 
kaibeiljauiw, grove scihelvis en tong 
en, middel schol af. De schelvis 
lag tussen f 62 en f 40 voor de gro
ve soorten. De har ing- en makreel -
prijzen liepen nogal uiteen door 
heit ikiwaliteitsversdhil. De kleine 
(verse) ha r ing ging van de hand 
voor f lli - f 16 en de «normale» 
h a r i n g voor f 23 - f 27. 
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NIEUWPOORT ZEEBRUGGE 

j r o i e t o n g — G r o s s e so le 
. K l o k t o n g — Sole m o y e n n e 

• r u i ' t o n g — S o l e 3 /4 
> c h o n e k l e i n e l o n g — P e t i t e so le 
K le ine t o n g — T o u t e p e t i t e so le 
O o t e t a r b o t — T u r b o t m o y e n 
Midde lm . t a r b o t — T u r b o t m o y e r 
V a r i a — D i v e r s 
i r i e i — B a r b u e 
P i e t e r m a n — G r a n d e v ive 
G r o t e p l a d i j s — G r o s s e p l ie 
M i d d e l m . p l a d i j s — P l i e m o y e n n e 
Kle ine p l a d i j s — P e t i t e p l ie 
Dce lv i s — P o r t i o n 
K a b e l j a u w — C a b i l l a u d 
Gul — P e t i t c a b i l l a u d 
K e i l r o g — R a i e r a d i é e 
Kog — R a i e 
Ti l ten 
> c h e r p s t a a r t e n 
Ha lve m a n 
G r o t e w i j l i n g — G r o s m e r l a n 
K l e i n e w i j t i n g — P e t i t m e r l a n 
Bot — F l e t 
-Schar — L i m a n d e 
Z e e h a a l — A i g u i l l a t 
Z e e h o n d — C h i e n d e m e r 
R o b a a r d — G r o n d in r o u g e 
K n o r h a a n — G r o n d i n 

ISMlll 
30 
40 
43 
44 

39 
23 

i e 
18 
10 

20 

5 
4 

1 1 
4 

IB 

M-Il l 
30 
412-43 
42-43 
40 
36 

27 

15-16 
14-05 

9 

6-T 
4-5 
4-S 

"9 " 
3 

"éifi 
'31-41" 

irr-tüi 
36-40 
38-44 
39-44 
38^44 
313-80 
35i 
30 
25 
2042S 
313 
,14-15 
14-tt6 
7-11 

20 
m 
ue-ds 

9J .2 
6^8; 
4-61 

'ë-ië 
3-9 

iëi-iö 
6^61 
5 

112^8 

1 » - 1 1 
214^7 
4 0 4 1 
410-31! 
40-38 
34J3I& 
3MI3 
28 
M 
22-19 
31 
13 
14 
10-7' 

24 " 
17 
14-12 
&* 
©-41 
6-3' 

' 5 - 4 ' 
2131 

'i«" 
6-8 
5 4 
3-2 

17J .1 
3i9u40 
43-4» 

416-47 
45^46 

412-43 
30-32 
24^25 
16-17 

18-19 

'i6Hd.7 
114-15 
113-14 

m-i iö-
20M2I1 
16-17 
16H16 

i i ' - aa 
7-8 
8-0 
5-6 
8H9 

8-9 
3M8I 
4M5 

i8Kia 
40^*1 
4I2-4S 
46-47 
4164f7 
45-46 
34-135 
24rl25 
19-20 
21-22 

ib-iï 
13-14 
I64W 
12413 
18-19 
13-414 
16-17 
18-14 

9M10 
1CH1£L 

6-7 
9 ^ 0 

9M10 
e-f? 
6^6 

1 9 4 1 
39-40 
38-14(0 
4 0 4 1 

4 2 4 3 
89-40 
31-32 
213-24 
IT- l» 
20-21 

IcÜLË' 
18-14 
16K16 
m - i B 
19-20 

1 2 H 1 3 
14-05 

8-9 
6-7 
7-48 
4-5 
6- 7 

4H5 

ocnelvis g 
middeii i 
klein 

Kabel juu v 
Gullen 
Wijling 
Schaal 
Zeebaars 
Leng 
Schartong 
Heilbot 
Koolvis 
Hondston 
*5ee\\ 0 f 
i 'laien 

f.alui:» 

W H I I 
154.1-
17-01 
18-11 
19-11 
Tot. 

10-11 
12-11 
13-11 
14-10' 
17-11 

13^1 
IS-OO 
17-11 

13-01 
1)4-11 
17-01 
18-10. 

18-10 
14-11 
UMI 
17-00 
18-10 
191-10 

13-10 
wmi 
15-10 
17-01 
18-10 

ISKIO 
14-00 
16-10 
17-01' 
18,11 
19-11 

ÜSLANDSk 
17-01-0958 

1 22,80-2*,— 
113,20-20,— 

5,60-02,60 
8,—13,40 
5,20- 7,30 
4,40- 9,— 

15,— 
5,40-10,40 
9,40-113,40 

.10,— 
7,2041,— 
5,40- 9,35 

; 7,20-11,40 
8,20 

^ angsten 

18-01-0958 
21,—25,20 
12 5048,80 

e^ao- 8— 
8,4046,40 
4 ,— 8,40 
4,60- 7,60 

11 ,^17 ,— 
5,80hlO,— 
5,40-10,— 
6 ,— 8 — 

20,—48,— 
6,— 9,20 
5,2040,80 

10,20-11 — 

Ker 

TOSÓohTSN 
1941-958 

20 — 

5,2Ö-"5,80 
15,8048 — 

sëö- 6— 
11,— 

8,40- 9 20 
8,2040,20 

' 5,8043,— 
20,60-318 — 

6,4040 — 
740- 8,— 

K Min 
VISAANVOER TE OOSTENDE 

11 
2 

30 
19 
42 

10» 

65.050 
1.800 

370.550 
308.500 
243.120 

1.000.0(20 

442.666 
12986 

3.57&Ö27 
3.003.320 
3.028.68* 

10404.288 
GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

21 
18 

7 
12 
30 

1.448 
1.32I4 

456 
88» 

2.673 

30.944 
24.702 
10.748 
20962 
38.616 

16,— 
IS — 
28y— 
22,— 
10 — 

SPROTAANVOER OOSTENDE 
12 3.460 
18 4.826 
14 3.908 
VISAANVOER TE 
2 1.756 
1 

10 
7 

961 
28.839 
22130 

GARNAALAANVOER 

15 
16 
17 
16 
14 
03 

1.172 
1.409i 
1.326 
1.010 

899 
781i 

28.380 
27.114! 
om. nrwo 

6.18 
4.94 
••7 ^<» 

NIEUWPOORT 
2l3.62@i 
8.460 

Sa4:6H« 
20O.7B81 

TE N I E U W P O O m 

19.964 
25.088 
lfr.8i8B 
22.008 
17.384 
15.982 

lil,— 
18,50 
8,— 

1.7,50 
16^60 
18,— 

SPROTAANVOER T E N I E U W P O O R T 
4 
4 
8 
6 
8 

2.104 
1.150 
1.952 
0.689 
2.546 

GARNAALAANVOER 

7 
22 
32 
27 
31 
20 

421 
2.466 
3.486' 
2.136 
2.531' 
I.5.I31 

13.792 
6.525 

12.7751 
13.071 
12245 

TE Z E E B R U G G E 

12.088 
69.008 
55.891 
50:273 
62.523 
30.201 

25 — 
21 — 
12,— 
19,— 
20,--
20 — 

Mav 

26 — 
22 — 
28,— 
2 9 ^ -
19 — 

7.27 
5,93 
8,00 

26,— 
22— 
17,— 
2 5 ^ -
23,— 
26, -

38,— 
2 7 r -
2 8 , -
27',— 
38,— 
34,— 

'•«•m 

20,44 
18,66 
25,80 
24 44 ' 
14;48 

6.75 
ö,61' 
740 

17,08 
17,87- 1 
1840 
21,80 
19,33 
21,84 

2870 
23,93 
16,02 1 
23,53 
24.70 
25,00 1 

I VERWACHTINGEN 
1 Maandag S3 november 

I J s l and : 0.297 
K a n a a l : 0.363 0 4 0 2 0.112 0.151 
Wi t t e B a n k : 0.174 Z^OO 
Small» : 0.331 
Noordzee : 0.231 0.296 0.224 
Wes t : 0.246 0.135 

Dinsdag 24 november 

1 I J s land : 0.285 
K a n a a l : O.120 0.132 
Wit te B a n k : 0.218 0.165 Z.412 
Z.428 0.348 .0.25 Z.6S7 
Noordzee : 0.329 
West : N.762 

Woensdag 26 november 

I J s l and : O.80 
K a n a a l : 0.155 0.342 0 2 6 6 
Wi t te Bank : 0.243 0 2 8 1 O.170 
Z 745,2.547 Z.639 
Noordzee : 0.335 Z.212 
Wes t : 0.276 

Vermoedelijk : 
I : van 120 to t 239 p k 
I I : van 340 pk en meer 

7-11 : 0.292 (II K) 
8-11 : 0.87 (II K) 
11-11 : O.300 ( I I K) 
13-01 : 0.277 (I W) 
15-11 : 0 2 2 3 (I W> 0.244 (I W) 

OJ192 (I W) O.I86 (I W ) 

GENT 
• VAN 8 TOT 14 NOVEMBER 

% grote tongen 68-75 ; v/kleine 
tongen 62 ; rnidde>natigc tarbot 
55 ; middelmatige griet 50 ; grote 
lek 28-32 ; iek 3e slag 24 ; middel
matige schelvis 38-4-5 ; rog 45-52 ; 
kiib-'ljauw 40-55 ; gullen 20-22 ; 
wó'ting 18 ; makreel 21-23 ; ijle 
haririig 17 ; koo'vis 28-32 F per kg. 

3RUSSEL 
VAN 8 TOT 1! NOVEMBER 

% tongen 70S5 ; v/kleine tongen 
70-75 ; grote tarbot 172 ; middel
matige tarbot 110 ; kleine tarbot 
50-60 ; kleine griet 50-58 ; kleine 
iel? 30-38 ; iek 3e slag 27-30 mid-
dïtmatige schelvis 44-60 ; vlerken 
60-80 ; knbe'.jaurw 54-65 ; repen 54-
60 ; hozemondhamme 70-85 ; wij
ting 22-25 ; gepelde hondshaai 35-
50 ; arend (pieterman) 40-60 ; ma
kreel 24-32 ; rode knorhaa-n 30-35 ; 
repen zeebaars 64-75 ; ijle haring 
20-28 ; koolvis 3440 ; stokvis 29-38 
forel 70-85 F per kg. 

OPBRENGST DER 

VAARTUIGEN - ZEEBRUGGf 

D o n d e r d a g 13 n o v e m b e r 
2.4748 8 F 
Z.442 3 
Z.430 5 
Z.283 2 
ZMm 5 
Z.261 e 
ZATB i 
Z.209 6 
Z a t e r d a g 15 n o v e m b e r 
e .**? 3 35 
Z.608 1 g 
Z.68 31 
Z.6I48 g 
Z.660 71 
Z.7BIS 7 
Z.415 3 
Z-SOO 3 
oxieia 7 
M a a n d a g 17 n o v e m b e r 

OB 
60 
29 
40 
&S 
06 
SS 

20 
65 
70 
60 
30 
3 0 
65 

Z.506 
Z.520 
Z.5I2 
Z.430 
Z.186 
Z.264 
Z.467 
Z.400 
Z.442 
Z 4 2 
Z.560 
Z.777 
Z.902 
z.eoe 
Z.52Ö 
Z.443 

3 
4 
3 
2 
3 

44 
7 

8 
2 
2 

10 
1 

12 

8 2 
85 
8 0 
20 
28) 
60 
40 

120 
2 3 
214 
75 

6 
82 
0 0 
28 
06 

48.440 
00.260 
38.560 
1 4 2 9 0 
27.000 
40.080 

6.130 
40.590 

17.950 
-56.410 
11.620 
86.980 
36.510 
36.850 
06.1810 
19.060 
36.640 

17.480 
19.500 
08.300 
18.710 
16.600 
36.400 
26.390 

60.4640 
05.820 
15.060 
61.060 

4.080 
20.280 

7.1S0 
16.700 

107.560 
1 Dinsdag 18 november 
2.477 
Z.655 
Z.613 
Z.464 
Z.gi2 
Z.508 
Z.500 
Z.437 
Z.786I 
Z.567 

6 

e 1 
3 
5 
6 

10 
10 
5 

10 

4151 
60 

6 
30 
46 
66 
90 
90 
88 

OIO 
Woensdag 19 november 
Z,199 
z.4iorr 
Z.518 
Z.54 
Z.507 
Z.52 
Z.476 
Z.580 
Z.60B 
Z.468 
Z.480 
2.288 
Z.551 
Z.20 
2.560 
Z.30 
2.506 
Z.472-
Z.270 
2,48i5 

9 
10 

5 
2 
6 
2 
2 

e 4 
10 
5 
4 

10 
4 
6 
5 
9 

. 7 
5 

10 

85 
80 
56 
20 
46 
30 
17' 
S5 
60 

12e 
6© 
6© 

160 
40 
70 
70 
30 
36 
66 

016 

30.750 
37.720 
4.690 

22.130 
30.800 
31.190 
68.340 
76.270 
28.390 
82.210 

60.340 
54.410 
29.680 
10.540 
38.060 
13.240 
10.900 

, 86.820 
25.200 
66.940 
30,460 
81,000 
80.760 
24.900 
4)4.900 
46.470 
20.140 
26,.140 
88.600 

116.6*0 

INVOER VAN KREEFTJES 

EN GARNALEN UIT CHILI 
D E P I B M A P B S C A ZOIAJ L T D A 
C A S I L L A 448 S A N A N T O N I O , 
C H I L I 
v r a a g t o m i n v e r b i n d i n g t e k o m e n 
m e t f i r m a s In N e d e r l a n d e n in 
B e l g i ë v o o r d e I n v o e r v a n k r e e f t j e s 
e n g a r n a a l , g e k o o k t e n b e v r o r e n , 
In b l o k k e n v a n 12 o n s (0,342 k g ) . 
D e p r i j s p e r p o n g i s r X ) . B . S a n 
A n t o n i o , 0.95 d o l l a r . 
D e b l o k k e n Zijn v e r p a k t I n n y l o n 
z a k j e s . E r z i t t e n 24 b l o k k e n in e e n 
d o o s m e t e e n n e t t o - g e w i c h t v a n 
18 p o n d . 

V e e l w o r d t v e r z o n d e n n a a r d e 
V e r e n i g d e S t a t e n . 

2O20V 
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2e Belgische Zuidpoolexpeditie 

vertrok uit Oostende 

VlfF JAAR OOSTKUSÏVISSERS 

(Vervolg van blz, 5) 

Dit werd ech'ter al lemaal niet 
zo erg opgemerkt , iedereen was tn 
beslag genomen door het feeaje-
l'ijke afscheid. Buiten de personali
teiten die iwij hoger reeds ver-
n-oemdien waren bij de afivaart nog 
aanwezig, dhr Moureaux, Minister 
van Openbaar Onderiwija. ; dihr 
Smissaent, bestendig afgevaardigde 
die dhr G o w e r n e u r vertegenwoor
digde. 

Zeer ontroerende itoneien speel
den zioh af toen de expeditieleden 
afsciheid namen van h u n familiele
den. Nog een laa ts te kus en hand
druk, nog vlug een foto en spoedig 
waren alle leden in hun grijize uni . 
form aan deik. 

E r werd har tel i jk gelachen 
toen plots iemand twee «hoela
hoepels» aan boord bracht . On
middellijk gingera die hoepels 
n a a r d e expeditieleden en waar
lijk, e r werd direct m e t d e hoela-
hoep-oefeningen begonnen. Ge
lukkig hebben de Zuidpoolman
nen nog andere amusements -
voorwerpen dan deze twee hoe
pels mee n a a r h u n ver re basis. . . 
Terwijl de Zeemaohtmuzlekkapel 

de nat ionale hymnen speelde, wer
den de kabels losgemaakt en t r a a g 
vaarde de Polartoav, met de vlag 
van het geofysisclh j a a r in top, de 
haven uit. 

Aangelokt door he t zonnige 
weertje stonden nog duizenden 
mensen op het s taketsel de leden 
van de Zuidpoo'lexpedi'tie toe te 
juichen. Op het einde van «het 
hoofd» stond de Öostendse stads
harmonie die op muzikale manie r 
«tot weerziens wenste». 

R E C H T S O M K E E B 

Maar zoals reeds hoger gezegd, 
het iwas sledhts een syraboUsohe 
afivaart en enkele u r e n later kiwam 
de Poiarümv de haven van Oostem-
de opnieuw binnen. H e t was voor
al de dieikilaiding die zeer gebrekkig 
was geschied en toen het vaar tu ig 
terug gemeerd w a s g ing onmiddel
lijk een ploeg dokwenkers aan de 
arbeid om ditmaal de lading goed 
te bergen. Ook zondag werd gans 
de dag door gewerkt en het was 
pas zondagaivond dat de Pola rhav 
en d i tmaal definitief, zijn tooht 
naa r de Zuidpool aanva t t e . 

Gans d e Öostendse bevolking 
en ook de mensen over g a n s de 
kust , wensen de moedige leden 
van de tweede Belgische Zuid
poolexpeditie een behouden 
vaart , een v ruch tbare arbeid en 
zeker behouden thu iskomst In 
februar i 1960 ! 

Do groep ekspeditieleden die zaterdag vanuit Oostende vertrokken 
siin hadden nog de glimlach voor de fotograaf, niettegenstaande ze 
voor meer d.m één jaar van huis zullem wegblijven. (Foto Michael) 

Ondoelmatig werken van het 
mistseintoestel te Nieuwpoort 

Met de tweede mistperiode van 
voor enige dagen ondervinden alle 
vaartuigen Jie de haven van Nieuw
poort moeten aandoen heel wat 
moeite die ze vroeger nooit gekend 
hadden Immers mat het verzetten 
van de mistsirene van het Ooster
hoofd naar het Westerhoofd en het 
uitscliakelen van de mistklok is de 
miserie voor onze vissers begon
nen. Dat deze beslissing niet alleen 
voor de zeevarenden een groot ge
vaar oplevert, maar dat ook gelde
lijke verliezen er een rol beginnen 
in te spelen, werd nu duidelijk be
wezen. 

Dair waar het nu al niet schit
terend gaat voor wat de opbreng
sten der vissersvaartuigen betreft, 
werd de N.734 van Georges Desae-
09AH S00[0}jnu BU 'm0j;(IJ3A J3A 

uren ï c o c h t te hebben in de nacht 
van 14 november, naar de haven
mond CHJ) het anker uit te werpen, 
net het gevolg, dat de verkoopdag 
van donderdag verloren ging. Rond 
10 u. donderdagnamiddag klaarde 
de mist een weinig op en lag het 
vaartuig op amper twee mijlen van 
de havengeul. Zonder dat men op 
leze korte afstand de sirene ge
hoord had en hel logische gevolg 
[fat er sVchls vrijdag kon verkocht 
worden en er een dag varen verlo
ren ging, wat gelijk stond met een 
dubbel geldelijk verlies. 

In dezelfde nacht beleefde de N. 
753 en N.807 eveneens talrijke 
moeilijkheden, doch konden met ge
luk en na langdurig zoeken de ha
ven aandoen. 

(Ve.-volg onderaan vorige kolom) 

Zaterdag jl. werd in het lokaal café 
«Rome» de jaarlijkse statutaire ver
gadering gehouden door d« lijnvissers-
maatschappdj «De Oostkustvissers». 
Daar ds leden van deze bloeiende hen-
•gelsporLvereniging over het ganse land 
verspreid zijn, was de opkomst eerder 
gering. Na de afhandeling van de dag
orde, kwam de feestviering die in het 
teken stond van het vijfjarig bestaan 
van de klub, die dit jaar eveneens het 
kampioenschap van België won. Naast 
talrijke genodigde had ook burge
meester Jan B. de Gheldere aan de 
ere tafel plaats genomen .omringd door 
de ere-voorzitter L. Wallens, de leden 
van het bestuur en vele andere sym
pathiesanten die van deze welgeslaag
de ontspanningavond hebben genoten. 

«De Oostkustvissers» werd gesticht 
in 1953, door de heer Jos. Van Pé en 
een kleine groep lljnvissers die heden 
nog in de bres staan voor het .in stand 
houden van de aktiwteit. Het begin 
was niet gemakkelijk en de werking 
beperkte zich tot het inrichten van 
kleine wedstrijden in zoet water, met 
hoogstens 15 tot 20 deelnemers. 

Door de steeds toenemende waterbe
smetting van onze kanalen en rivie
ren, werd de aandacht meer gericht 
naar het vissen in zee. Vandaar het be
sluit de eerste maatschappij in België 
voor de Zeehengelsport te stichten. 
Gedurende de winter 1954-55 ontstond 
de gedachte tot het inrichten van een 
internationale wedstrijd «hengelen to 
zee». Na een grote .inspanning kwam 
de eerste wedstrijd tot stand, met het 
volgend sukses: 500 deelnemers, waar
onder 250 buitenlanders en een vangst 
van 124 kgr. vis. Dit was een mooie 
beloning na de inspanning. Hier past 
het zeker wel in herinnering te bren-
•gen de volledige medewerking van het 
stadsbestuur en het komitee voor ini
tiatief en toerisme en vooral van bur
gemeester Jan B. de Gheldere. Verder 
ook de stad Brugge, de heer Goever-
neur, verschillende ministeries en be
langrijke firma's van Heist 'en Zee-
brugge. Het leden aantal groeide en 
steeg in 1954 tot 174, om in 1958 tot 
een .getal van 275 te komen. Ook dit 
taar kwam door het initiatief van ÏÏe 
ondTvooraitter de h°er Steevens de 
Nationale Federatie voor Zeehengelen 
tot stand, waarvan voornoemde tot 
voorzitter werd verkozen. — H. 

De resultaten van een onvermoeiba
re werking bleven niet uit. 

1956; de h. Ch. Creyf werd indivi
dueel kampioen van België. In 1857 
was het de beurt aan de h»er Longue-
ville en tweede werd de heer Jan De-
vlieghe. In 1958 werden de heren Put-
temans tweede en de h. Bonte G. der
de, waardoor de maatschappij re titel 
veroverde en meteen de wlsselbekeé 
van het Ministerie van Volkssrezond
heid mocht in ontvansrst nemen die 
thans definitief aan de Vlub bliift ver
mits de titel drie achtereenvolgende 
jaren werd gewonnen. 

De v'ssers . doen opnieuw een 
dr 'n ïende oproep tot allen die het 
"oed menen met hen opdat aan 
denrelijke toestanden zou verholpen 
worden. 

De Nieuwpoortse v'ssers staan 
werkelijk aan de klaagmuur. — N. 

Tijdens het jaar 1958 werd, met 
steun van het «Expo-budget», het 
stadsbestuur en «Wej-ttoerisme» voor 
de eerste maal een welgelukte wed
strijd «België-Holland» op touw gezet 
op hst strand te Heist. Er waren 300 
deelnemers waarvan er 90 een mooie 
prijs wonnen. 

Overar waar de Oostkustvissers op 
verplaatsing gingen, zowel in Holland 
als in Frankrijk en Engeland, werden 
sukses geboekt, waarvan de mooie ver
zameling schalen en andere geschen
ken een Wijvend bewijs aljn. 

Vermelden we tenslotte nog dat de 
kampioenen titel die dit jaar behaald 
werd voornamelijk te danken is aan 
de resultaten die behaald werden door 
de ondervermelde leden : 

Wedstrijd te Zeebrugge: G. Putte-
mans, G. Bonte, C. Rosseuw, A. Se-
gers, A. Demeese. 

Te Blankenberge: P. Pieters, A. Du-
buquoit, MevrK Dubuquoit, Vandewal-
le en J. Hoogland. 

Te Nieuwpoort : G. Vandewiele, H. 
Bogaert, H. Van Seyen, J, Vanpé en 
O. de Smit. 

Te Oostende: M. Oppalfens, H. Bo-
.gaert, P. Janssens, J. Vanpé en Mevr. 
Tilroe. 

Aan de «Oostkustvissers» wensen we 
nog vele suksesvolle jaren. — H. 

Breuk aan motor 
Tijdens h»t beoefenen van de 

sprotvisserij brak een t a n d w H vin 
de keerkoppeling van de N.721 
«Irma Marcel». — N. 

SC^ABEGEVAI LEN 
OPSLEPINGEN 

De Urk 186. eigenaar J . K Kof-
feman he.'ft bij het aanleggen in de 
haven van Oostende, schade berok
kend aan de 0.19 en zijn slagboom 
gebroken. 

Tijdens de spanning met de O.109 
in de omgeving yan de Sandettie is 
de koptouw van de 0.140 in het 
schroef gedraaid. De thuishaven 
moest terug aangedaan worden. 

De 0.153 van reder Pros Zonne-
keyn moest met korre in de schroef 
door de O V2'l naar de haven van 
Oostende opgesleept worden. 

De 0.234 van reder Ghys heeft 
bij het maneuvrereu in de vissers-
haven, schade berokkend aan de 
Z.U2 van Gilbert Savels. De reling 
van de achterspiegel werd gebro
ken. 

De 0.206 van Henri Vanhoecke 
moest met de korre in ' t schroef door 
de 0.743 n a a r d e haven van Oostende 
opgesleept worden. 

NEEMT EEN 

ABONNEMENT OP 

HET VISSEPÜBLAD 
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LOGBOEK VAN EEN WALSCHIPPER 

Donderdag 13 november 1958 
BOOMPEBIODE VOOR DE 
BRAZILIAANSE VISSERIJ 

De Brazil 'anen houden aan hun 
geslacht, als men de kranten mag 
geloven. Inderdaad de roep gaat 
door Bra/ilië da t het vee met vrou
welijke hormonen wordt opgefokt 
en dat wie van dit vlees eet ook 
onder de invloed komt van deze 
hormonen. De Brazilianen hebben 
schrik gekregen van vlees te eten, 
vooral nadat het verhaal de ronde 
gedaan heeft dat, een boer uit Sa-
bast 'o Serra. na 'het eten van der
gelijk vlees plots vrouwelijke ma
nieren en een fijn stemmetje heeft 
gekregen. 

De verkoop van vlee» is hierdoor 
met 40 p.c. i'edaald in de hoofdstad | 
en in sommige steden zelf- met 80 
p.c. En ter vervanging grijpen de 
Brazilianen naar het meest (en 
misschien nog het enigste) NA-
TITURLIJKE voedsel ter wereld : 
VIS. 

Vrijdag 14 november 1958 
SPROTVTSIERS MANIFESTEREN 
TE BRUSSEL 

KimlelijU is er dan eensgezind
heid bekomen onder de kustvisseri j : 
de sprotvis-ers te Oostende, samen 
met een paar Nieuwpoortse vissers, 
hebben de visserij voor één dag 
st'lgelegd om naar Brussel te trek
ken en daar bij de Minister te vra
gen om h"ln en bijstand. 

Onmiddellijk resultaat was dat de 
aandacht van het iranse liiid gévea-
tiifd werd op de treurige toestand 
van deze tak von h- t bc l r i j f en dat 
de M'nister beloofde onmiddellijk 
het mogelijke te doen Dat is al een 
gooH' punt. maar in' feite nog niets, 

Wanneer binnen enkele datren 
maatrcffclen «etroffen worden van-
wece de roeorng . dan zullen de 
snrolviosfrs f!f>r moffen zegeen : dat 
hebben wi'i r.f\f c d a n n en dat heb
ben Wij zflf beroikt dank zij onze. 
Pcnsp-pzinflb'Mfl. Rn zal het voor ve
le reders een Vs mogen ziin. niet 
om naar B n i ' s d op te trekken, 
maar om eensfforind' samen te wer
ken. Wnpf als h"t tot nu toe niet 
ronskl»iiMs voreann is voor velen, is 
dit WPI te danken ann het feit dat 
nifn n i ^ eensfferind :s in de visse-
ri i mas r "cinaklcli ik van de ene 
ziïdf n nar de and "re nv»rhelt. al 
wa« bpf maar om een halve frank 
profijt te doen. 

Zaterdag 15 november 1958 
rv ACTTE 

N'»»n. h»t "nai T I I T u ' e ' over on
ze fornmirp «WiiiflóTs* die meer in 
d" bivon/Tirt dan in zee en waar er 
al nMHoonen aan versp 'H zijn ge-
word«n. ronHor dat c ie 's kon ge-
nre-lpord worden in het belang van 
d" vjgser'J. 

Wf IBTBTI vin-Inac In hel; Np/1cr-
lands o^^ici*! b lad: Visseriini^uws. 
lipf v^rqlnir ovor dn werkzaamheden 
van h 0 t N^or i andse onderzoeklngs-
vaa'-i^'i": «Wllem 'R'-ulfls» gedn-

'i—nrlc het eerste baifiaar van IflRfl. 
Wonr e"" normalp Irpitef tijdens die 
portn-lo KR -/pp'lacen Itpndc, bad de 
«Wil.lpm RpiikHs» er 85. 

H**+ is al inrpri geVden dat we 
voorffpfftpld IT-IIIT-H om de «T-Ti n-
d^rs"* mpp te zpn^ipn mo t onze ha-
rinnvissers om de h a r ' n " te heloen 
onqnorpn. zodat onze viool weinig 
tüd zon verllejen mei het opzoeken 
van d"TP vis. Dat zou dan tenminste 
praktisch en nutt lc werk (teweeat 
ziin. Mair ffpzien dit nos niet se-
benrd is. yiln we van m en ing dat 
on» lrnst»lijk opzoekIng rsch'p voor 
dergelijke opzoekingen ofwel niet 

geschikt ofwel er niet tegen opge
wassen is. 

Zondag 16 november 1958 
IJSLAND TERUG MET 
AIJ.X ihivKi.UitiAi.j!. WATEREN 
VoOR UE NATO 

De kranten brengen vandaag het 
bericht dat de kwestie der IJsland-
se wateren opnieuw voor de NATO' 
zal besproken worden. 

m JioeveiTe zuins waar is, is 
mueuijii. na ie gaan. Men nuurt im
mers mie inuËciijivc genicincii: dal 
ij.,j.i iui zou .nereid jsijii hei verstu. i 
ie iaien opiu^sen voor het i n l cma-
uunuai Ucrechibnut te ijeii n a a o , en 
ucrtjoiijivc meer. 

iffuissjih iioudeu zowel Engelse als 
i jsiauusu .Kusiwaunters stand in de 
jjuiiviaiu t e n i lonaie giens en dat ib 
het enige tei l uai vooralsuog gexox, 
^eitctivtf u.i uut ue auu i rc luuuea ujy] 
een andere plaats hui) nrood, of lie
ver iiun vis, moeien zoenen, 

iviaanOag 17 november 1958 
FRANS VISSERSVAAKTUIG 
JUN AAlSVAKiiNu M ü r uooTENDS.» 

Dat wordi door de Kxamen ge
meld en net verwondeit ons niet nat 
dergeiiJK ongeval op zee zien voor
doet, n e t is .miners nog zo tang met 
geleden dat üeigiscne reuers kwa
men vragen de aanuacht van de 
auiome. ie i i te üi'eitóin up net tel t 
dat de Franse vissers tamelijk on-
voorziehtig navigeren in de nabi j -
liciul van Jielgiscne schepen die in 
span vissen, 

We zullen thans geen oordeel vel
len over dit ongeval, maar een feit 
is zwier dat een strenge buwnk.ng 
noodzakciijK is in die zones waar 
de spanvUserij bedreven wordt, wili 
man in de toekomst geen nieuwe 
ongevallen te betreuren henben, die 
niet altijd zo goed zulten aflopen 
voor de bemanning. 

Oinsdag 18 november 1958 
i>£ NIEUWE REGERING EN 
oK ZEEvi&sKUiJ 

in de regeringsverklaring die 
dinsdagnamiddag door 'de Eerste M.-
nis ter voorgelezen werd aan Kamer 
en Senaat is er dan eindelijk eens 
spraak geewest over de zeevisserij; 

Kr stond namelijk tegen het ein
de volgende in te lezen : «De rege
ring zal ook gepaste oplossingen 
zoeken om de buitengewoon ernsti
ge krisis op te lossen die onze mid
denslag en vooral onze kustvisserij 
treft.» 

Het is al verschillende jaren ge
leden dal de regering in haar pro
gramma zich bekommerd heeft over 
de visserijpioblemen. We mogen on
ze Mini..ter van Laiidlionw dankbaar 
zijn dat hij deze woorden in het re
geringsprogramma heeft ia ten opne
men. 

Hopen we nu maar dat het niet 
bij deze woorden blijft en dat de 
volksvertegenwoordigers ,zowel van 
de regeringspartijen als van de op
positie deze woorden- in herinnc-
i-ing brengen wanneer het nodig 
moch t blijken. 

Woensdag 19 november 1958 
SLECHTE VANGSTEN EN PRUZBN 
VOOR DE Sl'ROTVl.iSKItS 

Het is nu wel niet te verwachten 
dat , minder dan een week na de 
Ministeriële belofte, het met de 
sprotprljzen Ineens veel beter zou 
gaan. Te Nieuwpoort was het van
daag een slechte dag voor de sprot
vangers: de vang.ten bestonden ui t 
veel kleine en enkele grote sprot
ten, die verkocht werden aan min
der dan 1 F per kg. Voor de uitge-

WIJZIGING IN DE MANIER VAN 
VERKOPEN VAN IJLE HARING 

TE OOSTENDE 
Door de Heer Oirekteur van de 

Vismijn/ wordt - - ten titel van 
proef - - volgende regeling getrof
fen voor de verkoop van ijie ha-
rfhg in de vismijn te Oostende : 

De regering en de 
Zeevisserijnijverheid 
in- Groot-Brittannië 

(Vervolg: v a n blz. 11) 

•Zoals in Engeland1 is de rederij op 
aandeel' algemene regei.. maar hier 
iS het eigendom, meer verdeeld; De 
IÏ)Ü Ircilers en lijnvissers uit, Aber
deen behoren aan Sfr rederijen, maar 
u/rederijen hiervan bezitten samen 
sieclils 86 schepen, 

Be. hoogzeevloot is zeer oud! en 
het is bijna zeker dal ze nog min
stens gedureode een- zeker aantal 
jaren nog zal vernunderen, hoewei 
ueze vermindering voor h e t ogen-
n.ik. minder rap gebeurt dan die 
van de vloten der andere Kugelse 
jiavens. 

De trailers, lijnvissers en senne-
vaartuigeu van Urimsby worden be
mand door ongeveer 14..ÜÜÜ koppen. 
De bemanningsleden^ behalve de 
schippers en de stuurlieden, ontvan
gen een vast loon. en bovendien een 
percent op de opbrengst dat veran-
dert van haven tot haven. Schippers 
en stuurlieden ontvangen enkel een 
percent op de opbrengst, evenwel, 
napaaide som valt, wordt de resll 
wanneer hun aandeel beneden eem 
Dijgelegd door de rederij , zodat ze 
steeds een bepaald minimumloon 
/.cker zijn. 

De vissers van de grote visserij 
/.ijn de best betaalde. De schipper 
van een Ireiier der grote visserij! 
Kan. tot a.Oüü pond sterling p e r jaari 
verdienen, een matroos tot l.üüO 
pond sterling^ 

De syndikaten tellen wel «en groot 
jaiiiai- i^uvii, UOUJI Vcei VIASCIS /.IJIII 
niet bij' ben aangesloten. De mees 
ie schipper» en- stuurlieden hebben 
j'iun eigen vereii:g.ngen die in mini 
Ml' meer los vernand aangesloten 
^.jn b. j een Federatie van- Britse 
iireiloli.oieren. In sommige havens 
1.i^bben de footoristen en- stokers 
|iiun eigen ayiidlkalcn. 

De matrozen van de grote havens 
i i jn aangesloten bij een der grote 
syndikaten van Q-root-ürittannië : 
d ie van de « l i anspor t and General 
Workers», waarbij ook schippers, 
stuui-i.ieden en inotoristen zijn aan
gesloten. 

(vervolgt) 

raapte sprot kregen- de vissers tot 4 
F per Kgr. 

Dit is waarlijk ontmoedigend na 
een slecht garuaalseizoen. Maar er 
is voor het ogenblik praktisch geen 
schone sprot te vangen en daar kan 
niemand iets aan doen. Waar er wel 
iels zou kuimeii aan te doen zijn 
is aan het feit dat schone Neder
landse sprot (60 stuks per Kgr) in
gevoerd wordt aan prijzen van 5 F 
per Kgr. Hoe kan men dan voor de 
weinige aanvoer van onze vissers' 
nog een lonende prijs uitbetalen ? 
Vooral dan dat de Hollanders gans 
ons land volsfoppen, nadat ze reeds 
door de Benelux in staat geweest 
zijn verschillende belangrijke roke
rijen lam te leggen, en de weinige 
die nog willen In leven blijven niet 
meer in staat zijn de eigen vangsten 
aan lonende prijzen op te kopen. 

Wij eten om zo te zeggen uit de 
handen der Nederlanders. 

1. Alvorens een reder zijn haring 
kan verkopen moet de vangst 
vooraf gelost zijn. Is er evenwel 
geen vo doende lostijd, dan moe
ten er minsteris 10O bennen ge
lost zijn vooraleer de vangst kan 
verkocht worden. Deze 100 ben
ben kunnen- dan dienen als staal 
voor de nog te lossen haring. 

2. De va-ngst moet in blokken van 
WO bennen geplaatst worden. 
Bestaat de vangst uit verschil
lende soorten haring, moeten de 
versehdClende kwaliteiten afzon
derlijk geplaatst worden. 

.'I. De ganse vangst wordt ineens 
verkocht zo alle haring van een
zelfde kwaliteit is-. Zijn er even
wel verschillende kwaliteiten, dan 
zal ieder soort haring afzonder-
lljk verkocht worden. 
De geloste haring wordt -eerst 
verkocht, de andere soorten, in
dien ze niet gelost zijn, zullen 
in een .'atere verkoop afgesla
gen worden. 

4. De verkoop grijpt plaats in de 
haringhalle, zoals voor de volle 
haring. 

5. De aangevoerde haring zal per 
schip en por geschatte hoeveel
heid op het bord in de vismijn 
vóór de verkoop kenbaar gemaakt 
worden. 

6. Haring en pi 'chards dienen af
zonderlijk gesorteerd en zullen 
afzonderlijk verkochl worden. 

7. De verkoopuren zullen als volgt 
vastgesteid worden : 7 - 10 -11,4;) 
14 en 15 uur. 

Daar deze verkoop ten titel van 
proef gehouden worrib worden de 
ben- te maken, verzoeht zich. bij het 
de reders1 welke opmerkingen. heb-
Verbond der Belgische Zeevisserij 
te wenden. 

Belgische moiorireiier 

visie mijn ep 
De Belgische motortreiler «Fran

cois Miisin» uil Oostende voer vori-
,'e week met grote baast naar de 
Ierse haven Dummore East met een 
niiii aan boord, die de vissers tjen 
iii.M van de kust in hun netten had

den opgehaald. 

De mijn werd heel voorzichtig 
nan dek gehesen en b'ccf daar lig
gen. Het gevaarlijke voorwerp 
werd vastgebonden en de trailer 
spoedde zich naar de kust. 

Buiten de haven waarschuwde de 
schipper de Ierse autoriteiten. Ge-
nlesoldaten zijn daarop aan boord 
gegaan en hebben de mijn ontman
teld. 

H E T V I S S E R U B L A D 

IS UW BLAD ! ! ! 

NEEMT EEN 

A 3 0 N N F . M E N T 
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^JlóóerylolkLore 
(VEBVOtX» 

UIT DE SCHONE TIJD VAN DE ZEILViAlABT 
In toiin verzaim-eMnig ontdek i'k twee liedjes uit het begin der 

aoihttiendie eeu'w, het eerste uit 17118, het tweede 11749. Dait 'Is uit de 
rijtee tijd van de zellüvaart op Indlë : onmiddeUljik vóór en na onze 
«O'ostendse Oompagnle». 

EEN NIEUW LIED GEMAAKT OP HET 
JHEERLIJü MAliBO'ZENLEVEN 

Wat is 't een schoonde^ leven, 
te wegon een matroos ; 
Geen staat mo hoog verheven 
van Prins of Oraal altoos. 
Wie verveeidenj 
Deze weelden. 
Eten, drinken als een held 
Weinig werken en veel geld. 

Hij wint veertig zesthalven 
Aïle maarkien. precies 
Boven zijn knap derhalven 
Zo heeft hij vrij logies. 
Daar Matroosje, 
Dan een poosje 
Als hij ikomt te land, 
't Oeldje op Schabbetje pandt. 

Zo meni'gen schoondor havon 
Zo menigen schoondor vrouw. 
Wij leven -puur als graven 
En weten van geen rouw. 
Dit kan duren 
Zonder treuren 
Zolang als de schrijver geld 
Geeft, drinken wij als een 'held. 

Men hoort van Vrouw en Kinderen 
Geen hermen aan soheepsboord 
Zulke kan -mts geenszins hindren 
Wij 'keveren maar voort 
Geen oUende 
Waar tü'ons wenden, 
Altijd vreugde en vrolijkheid, 
Tot hot einde van ons tijd. 

Varen wij dan naar Spanje, 
Drinken wij Spaanse wijn, 
•Appeltjes van, Oranje, 
Wie zouder dood voor zijn, 
Ook Lamoenen en Citroenen 
Deze kostte KrvAt, 
Kopen wij t stuk voor een duit. 

Varen wij naar Oostinje 
Dan is 't allona allee 
Voor weinig geld daar v'nd je. 
Dé kostelijkste Thee. 
Gij moet weten, 
Daar is gezeten 
Liefelijkheid in oven-vloed 
S'tson porceleinen goed. 

Do kol- moet driemaal schaften 
Dat is de ijzren wet 
Man hri igton schoonder hagten 
Grauw erreten met vet 
Gelijk heren 
Wij dan smeren 
Eten ons buikje zo vol. 
Ja zo rond gelijk een ton. 

(WORDT VOORTGEZET) 

DE REGERING EN DE 
ZEEVISSERIJNUVERHEID 
IN GROOT-BRITTANNIE 

(Vervolg van vorige wek) 

Op het einde van 1055 waren er 
265 treilers van deze klasse die als 
thuishaven hadden Hull, Grimsby en 
Fleetwoord. IV 1-luiJ, waar er alleen 
reeds 150 zulke treilers ingeschre
ven zijn, wordt er bijna uitsluitend 
vis van deze visserijen aangevoerd. 

Ouor de hoogzeevisserij verstaat 
men die welke uitgeoefend wordt in 
de. nabijheid der Feroer eilandent 
de Noordzcei de Ierse zee en de 
wateren grenzende aan de Britse 
eilanden. Over 't algemeen wordt 
de treilvlsserlj uitgeoefend. Meer 
dan 600 schepen, van 70 tot 150 
voet 'engle, beoefenen deze visserij. 

Het is niet altijd gemakkelijk een 
onderscheid te mak'eu tussen de 
grote visserij en de hoogzeev.sserj. 
Normaal gaan de grootste vaartui
gen op de grote visserij. Het komt 
echter ook voor dat de grootste 
schepen de visserij nabij de Feroer-
eilanden uitoefenen terwijl de 
vaurtuig'en \an 125 tot löö voet 
lengte, vooral op het einde van de 
lente en het begin van de zomer 
meer afgelegen wateren bezoeken., 

De'reizen der hoogzeevisserij kun
nen van 10 tot 18 dagen duren. De, 
bemanning telt 15 koppen en de 
aanvoer is ze."den groter dan 30 
ton, met een waarde van 1500 tot 
2000 pond sterling. 

lievist meii dichterbij gelegen 
vi.sgronden, dan kau de reis ook 
•van 7 lot 12 dagen duren en .telt 
anen slechts 10 koppen. Een normale 
reis op de Noordzee brengt 6 tot 
0 000 kg vis mee voor een waarde 
van 400 tot 700 pond sterling. Er 
«ijn evenwel afwijkingen van de 
ene haven tot de andere. 

Enkele schepen oefenen de lijn-
visserij uit op gronden waar het 
Ireilen nioei.'ijk is. Te Grimsby zijn 
er 60 se-nnevissersvaartuigen inge
schreven (van 50 tot 70 voet lengte 
•met een paar van meer dan 70 
voet). Deze schepen maken reizen 
van 10 tot IS dagen, vooral in de 
Noordzee, maar soms ook tot IJs
land en zelfs m de 'Barentseee, 

De hoogzeevloot telt meer dan 
700 treilers éji sonnevissers. Ze is 
meer verspreid over de verschillende 
havens dan de schepen der grote 
visserij. Ze hoort evenwel hoofd
zakelijk thuis in die havens welke 
dokken en een verkoophalle heb
ben. 

Beha've te Grimsby en te Fleet
wood, zijn talrijke schepen Inge
schreven te Lowestoft en North 
Shields in Engeland, te Aberdeen 
en Granton in Schotland en te Mil-
iorA 'm het land van Wales. Er rijn 
bovendien nog een twnallta' havens 
waar dergelijke schepen thuishoren. 

De bodcravisserij wordt bijgevolg 
liooiyzakelijk met het Ireilnct uit
geoefend en de vangst wordt in 
acttl belangrijke havens aange
voerd die samen 90°/ van de totale 
visaanvoer verwerken. Deze havens 
zijn, met hun aanvoer In 1956 : 
HULL : 266 764 Ton. 
GRTMSBY : 196.097 Ton. 
ABERDEEN : 81 239 Ton 
FLEETWOOD : 62.798 Ton. 
MILFORD HAVEN : 18.229 Ton. 
GRANTON : 16.720 Ton. 
LOWESTOFT : 13 007 Ton. 
NORTH SHIELDS : 11.676 Ton. 

TOTAAL 664.627 Ton. 
De treilers uH "Engeland en het 

land van Wit'es horen toe aan maat
schappijen en het komt zeer zelden 
voor dat de schipper of andere le
den van de bemanning een aandeel 
hebben In de rederij. De sennevaar-

tuigen uit Grimsby behoren voor 
hel grootste gedeelte toe aan kleine 
maatschappijen waarin de schippers 
een aanzienlijk deel. henben. Jicn 
groot aantal treilers behoort aan 
k.'eine familiale ondernemingen) de 
meeste grote handelsondernemingen 
(bezitten eveneens treilers. Het is 
hierdoor niet mogelijk een getal op 
ite geven van het aantal reders of 
imede-eigenaars van schepen In het 
Verenigde Koninkrijk. Meer dan 
350 reders zijn ingeschreven'als das-
danig, maar het zijn niet alle onaf
hankelijke reders De heift van deze 
rederijen zijn onderafdelingen van 
andere maatschappijen> grote rede
rijen kunnen bovendien schepen 
hebben die in verschillende havens 
Ingeschreven zijn. schepen van de
zelfde haven worden soms uitgeb iat 
door verschillende dochtermaat
schappijen. 

Deze maatschappijen behsren niet 
alle zelf hun schepen. Sommige 
maatschappijen zijn gespecialiseerd 
in het beheer van schepen, dit ge-
beuri .dan voor rekening van andere 
rederijen. Het is niet mogelijk 
nauwkeurig te zeggen welke het 
grootste aantal vaartuigen Is dat 
gecontroleerd wordt, 't zij recht-
ireeks, 't zij onrechtstreeks, door 
een bepaalde maatschappij. 

Het gebeurt, echter zelden dat 
men meer dan 20 schepen In cén 
rederij telt daar de meeste af
zonderlijk beheerd worden. Min
stens kan men zeggen dat een groot 
aantal treilers ingeschreven staat 
op naam van verenigingen die een. 
twee of drie vaartuigen bezitten. 

In de drie havens der grote vis
serij zijn de schepen wel meer ge
concentreerd dan in de andere ha-
vens. maar verscaeidene onderne
mingen bezitten vaartuigen die In 
alle zones de v.ssorij ultoifenan. 

De reders zijn verenigd in vere-
aigingen die per haven hun belan
gen behartigen, behalve te Aber
deen en deze maatschappijen', hoe
wel geen lid, zijn toch aangesloten 
bij de Britse federatie der trellvis-
serij. 

Het voornaamste vraagstuk van 
ia grote visserij Is dit der over-
produktle. Om dit gevaar te be
strijden hebben de reders van Huil 
Grimsby en Fleetwood oen ontwik
kelingsplan van de hoogzeevisserij 
opgesteld dat bepaalt hoeveel sche
pen er mogen In de vaart zijn, de 
grootte van deze schepen, de pe-
inodes van oplig, de toegelaten hoe
veelheid vis die voor menselijk ver
bruik mag verkocht worden, enz... 
Daarentegen lijdt de hoogzeevisse
rij onder een onderproduktle die 
liet gevolg is van de overbevissing. 

De vangsteii en hun bruto-op-
brangst zijn betrekkelijk gering, 
hoewel de aanvoer belangrijk beter 
is in kwaliteit en sortering dan die 
van de grote visserij. 

'Slechts weinig schepen van de 
klasse der grote visserij zijn ouder 
dan 20 Jaar, en — hoewel het waar
schijnlijk Is dat de tonnemaat van 
deze vloot — of minstens zijn 
vangkracht — niet zul veranderen, 
vermindert de tonnemaat der hoog
zeevloot voortdurend tot een rede
lijk evenwicht is tot stand gekomen 
tussen de bevolking der visgronden 
in een geheel van moderne en eco-
aomlsche schepen waarvan de on
onderbroken uitbating commercieel 
renderend zal zijn. 

De Schotse trellervlpot, die hoofd
zakelijk te Aberdeen en te Granton 
een thuishaven heeft, oefent bijna 
iiilslailcnd de hoogzeevisserij uit. 

(Vervolg: op blz. 10) 
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Nieuws uit IJmuiden en Nederland 
Wrak gevonden 

Het wrak van 'hot Deenoe «ohip 
«ito. Adler 'SvantooiHn», dat op Ü.I 

• oflttcijor In een hevjge storm ver-
l'lnu o<p de 'Noordzee, U imet <.e!>iup 
van de. decc. lnstallatl« •g-eloeull-

/ueacd door do iKatjlkse mo'Eor'traw-
, 'Ur Uilv/.lBfl tijii'ranc'lua». Op 22 ok-

tocer liiuMdj scMppor Pbll Olas, 
dat toet wrak Ugt In de positie 
UJ.'liG noorderjre«dte on 02.06 oos-
terlenvte, De afdellngr (Hyidrogra-
tid van de Konlinklljiku Marine was 
de s.ühiiippsri aeer oi-'konto'l'ij'k voor 
deze mededeling. >Een an ander «al 
aan de soheepvaart worden mee-
gedeeld, O'mdat vooral vlsserlj-
jfe'A.ippera relkenlng kunnen houden 
met de 'positie van 'het wrak. 

Weer in de vaart 
en een 
nieuweling 

Van de rederij iM. van der Plas 
Is na Unge tiyd weend de KWJLSS 
tKonin'giin Juliana» In de vaart ge-
i.vacht. Het schip Is eind vorige 
week weer ter visserij uitgevaren, 
nu voorzien van een 200 pÈ Kroim-
houtmotor. 

Voor de WIRON^maaAschapplj 
op Wlerlngen kwaim een geheel 
nieuw so'hlp in de vaart : de Wl-
ron I IJM 210, dat werd ige'houwd 
ulj 'ds scheeipawcrf De Industrie te 
Alphen aan de Rijn. Het schip Is 
26 80 meter lang en 6 20 meter 
breed en 3110 imeter hol. De motor 
Installatie ia verzorgd door de In
dustrie en ibestaat uit een 270 pk. 
dieselmotor en een 20 pk. Samofa 
hulipimotor. Aan .boord Is onderko
men voor zei oipvaronidon. Het ge-
Isoleer'de vlsrulm kan 6O0 kisten 
vis bevatten. 

Apeldoornse netten-
fabrlek jubileerde 

Ter .goleigonhcid van het vijfen
zeventigjarig bsataap vsn de Apel-
doornee ncttenfoibrlek Von Zeppe
lin en Co n v, holMicn de komimls-
sarisssn en dlreik'tle gerecipieerd 
In hotel De iKelsersikroon te Apel
doorn. Er was vivn vele rijden gro
te belangstelling voor deze recep-
vle. Het igemeenitehestuur van 'Apel
doorn was ver.teigenwoordlg'd door 
de burgemeester, imr. A .L. Des 
Tomib'e. 

Prijzen gestegen 
door inkoop puf 
door Coöperatie 

Op de meeste vlsafslagen langs 
ds Nederlandse kust wordt de 
1 utste weken druk igeapróken 
over de imaatregelen van de Ne
derlandse Vlsserslbond en 'de daar
uit opgerichte coöperatieve In- en 
varkoopverenlglnig van zeevls. 
Door deze maatregeleti tracht men 
de minCimuniprljizen voor pufvls op 
beter peil 'te brengen. En uit dit 
alles iis wssr voortgevloeid, dat 
de Nederlandse vlsmesllndustrle 
hevig ontstemd Is over dit optre
den van de Vlswers'bond Do pufvls 
wordt nu doorverkocht i r w Duit
se fabrieken die meer zouden 'be-
t ion Do vlmieelilndustrle Is van 
moiKn;, dat de aktlo van do Vls
serslbond In strijd Is met de belan-
rron, die de Nederlandse vissers en 
de Industrie tezamen helbben bij 
het vervaardigen van vismeel In 
ons land 

D J vereniging, die In de meeste 
v auai.jtoft'vens veriegenwooid'lgers 
hi eft i.onigesi.eld en die een wa-

vj^npaiu vnn S'O au.o's ter üesch.k-
.-̂ f. hai'i't voor toet vervoer van 

da vunfegtm naar Duitse fdjavolten 
• -i Bi'xUieitouvon en Hamtourg, 
heeft ko;-jtrJkten met dezo fa'orle-
ken ul'ric.-ilo'ten. Do Du.tser» beta
len veel .^eer voor de vis dan de 
Nederland je faiorleken. De Dult-
Jji'a prefereren ook de vis van de 
Nederlandse koVtors, endat deize 
de vamgalon elke dag aan land 
orsngen. De Duitsers komen 
slechts eenmaal per week aan de 
..tuBi'o, waardoor de kwaliteit 
minder Is. 

De prijs vau de zandsplerlng lag 
m het afgelopen seizoen In Dul'ta-
L.rul al f 4I2 6ID hoiger per ton dan 
.n Nederland. Voor de Kanoalha-
riny stegen de prijzen van f 1260 tot 
f 400 per ton en voor pllotoarde 
van t 70 tot t l'iO. Do handelaren 
2 ju «.'Idus godwongen deize hoge 
prijzen, die de Coöperatie ook 
aaiitooudt, te betalen, wllHen zij aan 
vis komen. 

De .gemiddelde prijs van bliek 
( f 80 per ton) ligt thans op f 11120 
per ton, iPufgarnalen stegen In 
prijs van f 80 tot f 80 per ton. Bij 
de vlsmeellndiustrle meent men, 
dat de Duitse fabrieken alioon nu 
hoge prljtsen toetaien-, omdat er 
grote ectoaarste is aan vis voor de 
fa'onoake tot visimeel en vlwol.o. 
Door dure Import 'trachten de 
Duitsers de produktle op gang te 
houden. Aan de Duitse vissers 
wordt niet zoveel betaald die 
voeren hun vangsten vaak weer 
aan ulj Nederlandse vlsmeelfalbrle-
ken. De vismoelindustrle geeft de 
NoiLlorluml.'io Vissersbond weinig 
kans bij het stichten van een 
eigen vlsmeelfabrlek, Dit zou een 
kwestie van jarenlange research-
ar be. d 'zijn. 

Ondortussen kunnen wij die sftel-
selimatlgo pufvissenj niet goedkeu
ren. 

K.N.M.I. kan meer 
weerrapporten 
gebruiken 

Opnieuw heeft het IK.'N.M. I, In 
Nederland beroep gedaan op de 
schippers van traw'lorg en loggers 
om medewerlclng te verlenen bij 
het verzamelen van gegevens voor 
de wearrapporten. Aan de hand-
van deze rapporten worden woer 
de weersvoorspellingen «amenge-
steld, die worden uitgezonden vla 
Sctoe'venlnigen Ru'cllo. 

Het verrlöh'ten van dit werk 
door de •cfalppor» l.s beslist niet 
mooi lijk. De gegevens, die ver
strekt moeten worden, zijn voor 
h.ït grootste 'gedoel'te dezelfde, wel
ke de schipper In zijn leven op zee 
altijd heeft waargenomen 

Ook ühans roods vertenen vele 
tdhlicporj medewerking aan het 
K.N.M I,. Een groot muil i actolp-
pers heeft een stoffelijk blijk van 
waardering voor deze medewet 
king mogen ontvangen In de vorm 
van een krLstaülen asibak, die voor
zien i's van een afbeelding van het 
'oeld, dat Is aangebracht boven de 
hoofd'lnganig van het gebouw van 
het K.N M I. .te De Bilt. 

tot nu toe werkte hot KN.M 1 
met vele loggersctolppers, die edh-
•tor meoHtal d'loht bij o'likaar vtóaen 
in dezelfde waarnemingen doen. 
Daarom heeft 'het K.N.M.I. ge
tracht meer trawlersolhlppers tot 
medewerking te Ibeweigen. Deze 
setoepen zijn meer verspreid ter 
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ZE ZIJN ER WEER 1 

Met de ons ' ter beschikking 
staande cijferlijst blijkt, dat in N -
i'oiliinil nu 233.470 on vorig Jaar 

241 8DH .sinks wtrilen verbruikt D.ii 
HclMio nu ufnnm Ï.SiSS'.SHi) e'iï vorig 
juin' 2435.917 ; Enjelnnd Incii 
104 «.'il) en nu 170.500 ; Duitsland nu 
807.895 toen Ui.'Kiiili, lerwijl cÜverse 
landen nu 09.984 on 'oen 82 996 
stuks voor lmii rekening niinu'ii. 
Hetgeen nccrkoml op een lolunl nu 
van 3.085..'I.SH logen 8.019.837 vorig 
Juni' Hoc Je kon'espondent in ons 
p.'aiitselljk blad als enig koinmen-
iiini' kan geven ; «Reden lol luvre-
denheid», is ons niet erg duidelijk. 
Tenzij... Maar luten we eerst de 
cijfers wat nader bekijken. Dan 
blijkt, dat QelgiS niet zeer verder 
onder de afname van vorig i Jaar 
hlc l' dan de voorgaande maanden 
en kunnen wc ook vaststellen dat 
én Engeland én Duitsland weeral 
wat meer afnamen dun vorig Jnar. 
Hetzelfde geven ook diverse landen 
te zien terwijl Nederland's afname 
weer iets beneden die van verleden 
Jaar bleef. Weliswaar komen de cij
fers (indien we ons niet vergissen) 
voor de eerste keer in dit Seizoen 
Iets boven die van vorig Jaar, mnor 

dat Jaar wns toen reeds 'zo slecht, 
ilni In totaal ruim 3 mi'Joen min
der weggingen dun in seizoen 1956-
19571 en verzenders M kwckeisi 
moord o nbrand ichreeuwden. Het 
kan evenwel ook zijn, dat de vrees 
deed rekenen, op een jtini' nog slech
ter difn het nn blijkt te zijn. Wat 
ei' nok van z.J : wij vinden het 
inoudgevevnd il.it Engeland, iht 
vnorheon de tieohtstt pijler van do 
verzending was> steeds in stijgende 
mal o afneemt en dat Duitsland) dal 
vóór (en noji InJ do eerste oorlog 
zo'n f.inke klont was, een vrijwel 
d'oorgaRndle verbetering te zien 
geeft. Minder voldoening geeft ons 
het versohijnsel dnt België Jaren
lang de kwik waar de oesterhandel 
op ihvH' nog steeds minder afneemt 
dan in het sleohle seizoen 1956-67. 
Hoewel hlenian spoedig zou verbol-
pen zijn, nnar we menen te mogen 
aannemen. 

Laat kleinere dus goedkopere oes
ters tot do verzending toe en het 
wonder 7.11) zich vlug voltrekken en 
België komt weer op peil. Een won
der zeggen we. .In. het zon ecu 
wonder schijnen, vooral zij die do 
lekenen der laatste Jaren verstaan, 
weten reeds lang dat 't gebrek aan 
de meest verlangde sport Be^g'ë^s 
afname zeer nadelig beïnvloedt. 
Tot wanneer nog? 

visserij op de Noordaoo tussen de 
608 en OOo -brsedteigraad. De«o po
gingen zijn echter eleohts gedeel
telijk geslaagd tenoe imen. De l'alk-
toren gsleigentoeld en tijd blijken 
bij de trawlerschlppers een nog 
grotere rol te «pelen dan 'bij de 
UrlJfnoUclTlppors. 

Er Is nu een klein aan lal traw
lerschippers gevonden, maar meer 
zijn er nog steo'ds •g'cwonat. Van 
vêlll'ghelds- en ekondmlsch stand
punt beelen. Is het igeregeld kun
nen beluis'teren van weeziberlch'ten 
ook voor de visserij van .groot ge
wicht Een meteorologische dienst 
zal to ar taak e liter niet nnrr be
horen kunnen vervullen wanneer 
zij niet de tos^ch.kklng heeCc over 
een voldoend a iitol .'jotrouwüaro 
Inllchtlnijen ov^r do '"•'tnalo weers-
toostand a n lai.d o.t op zee, Daar
bij komt nog d?.t de Nooildasee dik
wijls oen •zeer r̂lMiige lucto'. .Iruk-
verdel.ng vertoont en dat over een 
klein gebied de weersoi.nsitandlghe-
den eveneene vaak grote onderlin
ge verschillen vertonen. 

Dreiging van 
mislukking 
harlngseiioen 

'liet ziet er naar uit, dtt het ha-
ringseliBoen lOOS voor de Neder
landse drl.'fnotvloot zal m'Lvlukken. 
Het voldoen ran ds verplichtingen, 
die bij o'.uiportkontrf kten zijn 
aangegaan, ondcrvln ton grote 
moeilijkheden en aldus heeft de 
Nederian'dise bond van harlnghan-
delaren de overeenkomst met OoSt-
Duitsland voor de levering van 
712.111)0 vaten haring al moeten te-
ruiglbrengenr. ot 62.000 vaten. Deize 
vermindering brengt enige verlich
ting met zich mee, maar nu staat 
al vast dat grote verliezen worden 
geleden op de nakoming van dit 
kontrakt Per vat becijferd zou 
elk vatt hans f 28 meer kotten dan 
indertijd bilj de berekening voor 
het aangaan van het kontrokit in 
hot begin van het seizoen. 

De oorzaak ligt In het slechte 
verloop van het hartnigselzoen. De 
prijzen zijn tot ongekende hoogte 
gestegen. En etfgens prijst men 
zich dan ook gelukkig dat dit jaar 
geen 'groot kontrakt met Rusland 
kon worden efigesioten, Ook in 
Eng land en Duitsland klaagt men 
steen en been over de slechte re
sultaten. 

Veertien dagen 
vóór de 

Overbevissing-
konventie begint... 
D- Belgische trcller O.800 Hosan

na liep tl dagen geleden ito haven 
zijn vis te mogen verkopen. Van 
van Qrlmsby himion en vroeg om 
zijn vis te mogen verkopen. Van de 
vangst werden Olio stones afgekeurd 
oinii.'ii ze voor grootste gedeeite be
stond uit vis : tong. tarbot, griet 
p'a.lijs en wijlng, die te klein was 
bavonden na inspektio van het En
gelse Ministerie van Landbouw en 
visserij. 

Het Engels blad Fishing News 
drukt do verontwaardiging uit van 
de Engelse reders om dergelijke uil-
moording van do vlsstapel. Daar dit 
feit zioli U dagen vóór de overbe-
vissingskonventle te Dublin voor
deed zal dit lioel zeker op de tafel' 
geworpen word n. alsmede de vast
stellingen van dit jaar dat verschei
dene Belgische trellcrs mei u- kleine 
i 'iin.'izen vissen, waardoor hel lim 

verboden werd hun vnngst te ver
kopen te MiHinil. 

Het ts IKIOU tijd dat de Belgische 
overhedd zten hiermede begtfit £e 
moeden on ernstige vermaningen 
aan Iedereen begin) uit te dotcn. 
vooraleer tot straffen te moeten 
jvergaan. 

Het is In het belang van de Bel
gische visserij zelf, dat zulks hoeft 
to geschieden. 

http://il.it


GARKAALAANVOER oktober 1957 - 1958 
Haven Vangsten Aanvoer Opbrengst 

Oostende 668 €8.984 ri„0«r..'iri4 
Zeebrug-ge 083 S8.4i34 916.760 
Nleuiwpoort 1̂ 6 10.88)3 208,16(1 
TOTAAL l.«16i 186,281 2.129.350 
Oktober 1088 ; * ' 
Oostende 468 611.9148 736,910 
Zeebrugge 816 MM81 1.9(19.816 
Nleüwpoont 173 ttl.4W 171.9431 
TOTAAL I.IOT' 2118.1117 2.8128.660' 
TOTAAL 10 M A A N D E N 1087 
Oostende 6,888 309.108 19.6124.610' 
Zeelbrugge 6.3110 487.078 19.064.696 
Nleuiwpoort 2.467 116,046 4.769.066 
TOTAAL 14,680 806.7ISI2 48.478.080 
TOTAAL 10 M AAN1JEN 1968 
Oostende 8,691 170.267 0.647.148 
Zeebrugg» ' 4.0601 860.089i 8.988.080 
Nleuwipoort 2.160 76.464 8.280.748 
TOT AAL 6.864 608.800 l/7,6i20.976 
ft 
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111 
188 
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47 
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61 

Is de (totale aanvoer voor de eerste 
tien maanden van 1068 nog een 
derde minder dan in 1067, toch 
mag gezegd worden dat er voor de 
maand oktober ili966, vergeleken 

bij deizelfde maand van het vorig 
Jaar een verlbeterlng waar te ne
men valt van ongeveer 60 th In 
gewicht, «naar dat de gemiddelde 
prijs oflis niet de minste voldoe

ning kan geven. Inderdaad, twee I een kontroledienst welke beneden 
jaar geleden was die prlja voor allee blijft, zijn de oorzaken van 
dezeliOde aanvoer het dubibel. De een toestand, welke onhoudbaar 
vrije invoer uit Nederland en de- mag genoemd worden. 
ze poiMimoildcicild uit Duitsland voor I 

SPROTAANVOER oktober 1957 - 1958 
Oktober 1987 

Vangsten 
K28 

Aanvoer 
68.682 

Opbrengst 
810.8621 

Minimum prijs 
0.02 

Maximum prijs Oemlddelde prijs Gemiddeld kgr 
8.88 442 2.428 

Oktober 1988 
182 141.016 606.660/ 0.68 10.80 77» 3.3127 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

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

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

^•^•^ •^««^«•««©^•« •««•©««^««^«««•«««^t 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

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

Hand in Hand 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEEBRUCCE 

Tel. 541.17 
Na de uren : Jox. De Roose - tel. 517.40 

«A©©©^©<>0.©««©©©«©<»^©©©©^©©©©©©©^©©0©©©©©©©.4> V»''»'* 

PROPAGANDA VOOR VISVERRRUIIK 
OKTOBER 1958 

(Vervolg van omslag I I ) 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied ;. 
Vele meisjes waren verwonderd 

p.v.óit de vorschl ' lende wijzen waarop 
l'is smakeli jk kun opgediend wor
den. 

Economisch gebied : 
Veel verzorgde viswinkels . 

29 OKTOBER 18.80 UUR — OBAIX 
— UU/. ET — L.O.F.C. 

Manier ven bereiken : t re in . 
liu'iehllnH vim het lokaal ; goed 
B'.'grip en belangstel l ing ; veel. 
Anntal dee 'necmstc rs ; 81, 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied : 
Veel nut t ige vragen, 
Economisch gebied : 
Leurder op woensdag. 

DO OKTOBER — 10.00 UUR — BE-
ROEPSSCH0OL. RINGSTRAAT, 2, 

II AM MIC O. VL. C.8 

Manier van bereiken : t re in e n 
autobus. 

Inr icht ing van het lokaal : goed. 
Begrip en bclnngstel l ing redeli jk 

| Aantal deelneemsters : 84 leer-
' ingen, 1 lerares . 

UITSLAG 

Pedagogisch gebied : 
Na ui teenzet t ing enkele vragen. 
Economisch gebied i 
Verse vis te verkri jgen op he t 

inde der week. 

31 OKTOBER — 9 30 UUR — LAN
DELIJKE HUISHOUilSCROOL. LAN. 

GEaTRAAT, 20, ZA.SDHOVEN 

i Manier van bei eiken 
verbindingen trein en au 

Inr 

! we 
l l l l l lS. 

nlg 

.chting van het inkual : goed. 

..̂ P 
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UITSLAG 
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Roenom 
Leurder 
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OOSTENDE 
08 23 
2106 
09 81 
2210 
10.81 
28 02 
1120 
28.44 

12 00 
00 20 
12 84 
00.82 
18 08 
01.20 
18 86 
0181 
14.00 
02 24 
14 48 
08.00 
18 28 
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48 
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47 
48 
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48 
48 
48 
47 
48 
47 
47 

0218 
16 06 
08.28 
1614 
04 82 
1711 
08 27 
17 87 
0611* 
18 86 
06 61 
19.10 
07.28 
19 42 
07 89 
2011 
08 81 
20 41 
09 04 
2114 
09 88 
2181 
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9 
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9 

11 
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7 
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REDERS EN VISHANDELAARS, 

HET BESTE 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
Industriel 

Telefoon : 71.791 

«HET YISSERIJBLAD» is uw vakblad. 

Neem een abonnement ! ! 

O I E S E X M O T O R E N 
VAN 4 TOT 2.000 P.K. 

VALCKE Frères N.V. 
| O O S T E N D E 

BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN 
3SV 

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

Leon VAN EESSEL 

Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen 

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

Tel. 82 38.56 (7 lijnen) 
Telegram ; 

Leoneessel Antwerpen 
Telex : 

Leoneessel Antwerpen 217 

B R U S S E L : 
Koninklijkestraat, 23 
Tel. 17.9S.0S - 17.80.77 

Telegram : 
Leoneessel Brusoei 

L U I K : 
Tel. 2S.8S.9S 

Telegram : Leoneessel Luik 

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

18SV 

ADVERTEERT IN 

HET V I S S E R U B L A D 

UW VAKBLAD 1 

«Hulp in Nood» 
VERZEKERT | | 

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

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

voor Bouwrisico. 
. (4SR(«V) 


