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Gouverneur reikt de Gouden Palm en der Kroonorde uit aan August 
Vandierendonck. Lnks : burgemeester De Giheldere ; rechts : 

bestendig afgevaardigde Smissaert.
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KLEINE AANKONDIGINGEN
if  Te koop : 0.152, gebouwd in 
1946, met volledige uitrusting, ge
reed om ter visserij uit te varen, 
voorzien van een motor A B C  van 
135 P K  van 1946. Kontante betaling 
vereist. P r ijs  bur. blad nr 2345V.

ir Te koop : een zeer goed onder
houden vissersvaartuig, goed va 
rende, voorzien van een motor van 
150 P K , 25 jaar oud, wegens uit
scheiding van het bedrijf. 2343V

if  Te koop : uit oorzaak van stil
leggen bedrijf, vissersvaartuig.
gebouwd in hout in 1938. Voorzien 
van een motor Deutz van 300 pk 
van begin 1959. Vaartuig gans ver- 
ueuwd en met volledig inventaris 

om op de visserij te gaan. Voorw. 
bureel blad nr. 2348V.

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

REDER : zorg voor het itven van Uw bemanning 
Koop een ELIOTT-vlot bij

S# C i A# P • s# Y#
27 H. Baelskaai - Oostende

Alle types verkrijgbaar Telefoon : 729.51

REDERS en
VISSERS,
VOOR U W

SOCIALE LASTEN
en BOEKHOUDING
wendt U in volle
vertrouwen tot de
beroepsvereniging

HAND IN HAND
O. V. A., V ISM IJN OOSTENDE Tel. 721.73

if  Gevraagd : M arine Diesel Mo
tor 150/200 P K .  In  goede staat met 
koppeling. Z.w. bur. blad nr 2419V

V E R K O O P
G A R N A A L V IS S E R S -

V A A R T U IG
wegens uitbreiding van be
d rijf - Mercedes Benz 120 P K  - 
uitgerust voor boomkorrevis-
serij - nog steeds in de vaart - 
zeer rendabel. Z. wenden 
Hand in Hand, Zeebrugge,
Deroose. 2436V

N E D E R L A N D S E  IN LE G G E -  
I t l J  van rolmops, zure haring 
en haringfilets, wenst te ex
porteren naar België en L u 
xemburg. Zoekt kontakt met 
belanghebbenden.
Brieven onder nummer 2379V 
bureel van dit blad.

F I R M A

ft. Huysseune
Z E E B R U C C E

Export Im port
T E L E F O O N  : P r iv . 540.06

Mag. 541.41 - 541.42
Vis fir Carnalen in 't Groot
Specialiteit van verse 
g e p e l d e  garnalen

T h u l s b e s t e l l l n g  
i n  d e  g r o t e  c e n t r a  

V e r z e n d i n g  
in  g a n s  h e t la n d

2182V

REDERS. LEEST 

UW  VAKBLAD !

SCHADE AAN  DERDEN
EIGEN  SCHADE AAN
ROMP EN MOTOR
BRANDSCHADE
OPSLEPING
TOTAAL VERLIES
EM VO CR BOUW RISICOS

HULP IN N000
verzekert
aan zeer goede voorwaarden 
de vissersvaartuigen

H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE. Tel. 716.89
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Een Brits-IJslanilse overeenkomst of... ??
De lentebedrijvigheid in de IJslandse visserij moet 

normaal over ongeveer één maand een aanvang nemen. In 
verband hiermede kan er onder de visserijkringen in Groot- 
Brittannië en bijzonderlijk te Huil een zekere ongerustheid 
waargenomen worden, vooral voor wat de positie betreft 
welke de IJslanders zullen innemen ten overstaan van hun 
twaalfmijl zone. Zij vragen zich eveneens af of zij opnieuw 
zullen kunnen rekenen op de hulp en bescherming van een
heden van de Royal Navy indien niet zeer binnenkort een 
overeenkomst bereikt wordt. Hieruit kan nu reeds afgeleid 
worden dat de Britten opnieuw hun aktiviteiten zullen ver
leggen tot de IJslandse visserijgronden, van dewelke zij in 
de loop van de maand oktober van vorig jaar (vrijwillig afzagen 
in de hoop de IJslandse regering gunstig te stemmen met het 
oog op een voor hen voordelige oplossing.

Er wordt verwacht dat de situatie van dit steeds aan- 
gang zijnde dispuut nu weldra in een speciale zitting van het 
Sub-komitee van het «National Joint Industrial Council for 
the Fisheries » zal vastgelegd worden.

De voorzitter van het « Grimsby Trawler Officers 
Guild », de heer W .D. Welch, die terzelfdertijd de bijeen- 
roeper is van het voornoemde komitee, wist het volgende 
mede te delen :

« W ij zullen spoedig een bijeenkomst beleggen waarbij wij 
» zullen beslissen of het nuttig kan zijn een aanvraag te 
» richten tot het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
» Voedselvoorziening om met hen een vergadering te houden, 
» en 'hen onze toestand'bekend maken ».

GEEN ULTIMATUM...

In de loop van dezelfde dag loochende de voorzitter 
van The British Trawler Federation, de heer J.R. Cobley, de 
verslagen gericht aan de regering waarbij zou gewag gemaakt 
worden van het feit dat de diepzeetrawlers in de loop van 
de volgende maand opnieuw zouden vissen in de beruchte 
IJslandse twaalfmijl zone, zo er geen oplossing gegeven wordt 
aan het voor de Britse visserijnijverheid zo nijpend vraagstuk, 
of tenminste een hernieuwde ernstige poging om tot een 
overeenkomst te komen.

Met klem bevestigde voormeld persoon, dat aan de 
Britse regering geen ultimatum gestuurd werd. De toestand 
doet zien echter begrijperlijkerwijze, in alle havens alles
behalve gunstig voor. W ij zijn voortdurend in onderhandeling 
met afgevaardigden van de regering en ik ben er van over
tuigd, dat de regering zich wel rekenschap geeft van de 
kritieke toestanden die zich thans voordoen en tegenover 
dewelke wij ons in de komende weken zullen geplaatst zien.

Er zal nogmaals gewezen worden op het feit dat de 
Britse reders aanvaarden hun vaartuigen buiten de IJslandse 
visserijzones te houden voor de duur van de W e t van de 
Zeekonferentie van april 1950 en eveneens ingevolge de 
mislukking van de vorige onderhandelingen om een overeen
komst te bereiken. Het ging door als een gebaar van mede
werken om de overheden van IJsland gunstig te stemmen.

Er werd gehoopt dat dit gebaar zou leiden tot betere 
gevoelens van IJslandse zijde. In de loop van de daaropvol
gende maanden werd er echter geen overeenkomst bereikt 
en werden de besprekingen zelfs op de lange baan geschoven.

Dat de regering zich wel degelijk rekenschap geeft 
van de situatie welke heerst onder de Britse visserïjmiddens, 
blijkt uit de rede welke uitgesproken werd door de heer C. 
Soames, tijdens een bijeenkomst met de « W hite Fish en 
Herring Industrie Bill ». Tijdens zijn redevoering liet hij zich 
ondermeer als volgt uit :

« Niemands geduld is onuitpuitelijk. De lehteivsserij van 
» Ijsland zal spoedig een aanvàng nemen eri wij zijn er ons 
» van bewust van welk groot belang dit is voor onze vissers. 
» Zowel wij als ,hen dringen heftig aan op een spoedige op- 
» lossing ».

Ondertussen gaat echter vele en kostbare tijd ver
loren, temeer daar de Britse trawlers zich verplicht zagen 
andere visserijgronden op te zoeken. Door het feit dat deze 
trawlers van hun traditionele gronden verdreven werden, 
gingen grote aanvoeren verloren met het gevolg dat Ook de 
opbrengsten een gevoelige daling ondervinden. Laten we ten
slotte niet uit het oog verliezen dat ook onze diepzeevisserij 
zij het dan in veel mindere mate dan de Britse, toch ook 
getroffen werd door het invoeren van de IJslandse visserij
zones. —  B.



Moeilijkheden 
ia de vissershaveo van 

Aberdeen

BEMAINJNINGSÏEKORT k a n  z e e r  
NADEUG ZIjN VOOR DE STEEDS 
GROEIENDE VISSERSVLOOT VAN 

ABERDEEN
In  de visserijm iddens te Aber

deen, en dan vooral in de reders- 
kringen kan er de laatste tijd  een 
ongerustheid waargenomen wor
den. E r  werd inderdaad gevreesd 
dat het huidig tekont aan .vissers 
zeer nadelig kan uitdraaien voor de 
steeds toenemende vissersvloot in  
deze haven.

A is de verwachtingen normaal 
ingelost worden moeten voor het 
einde van ihet aan gang zijnde jaar 
zowat 35 nieuwe visserseenheden 
in de vaart gebracht worden zodat 
de lokale vloot op 160 vaartuigen 
zou gebracht worden. H e t vraag
stuk is nu van deze nieuwe een
heden te voorzien van bekwame 
vissers om hen toe te laten zee te 
kiezen.

D h r fR.iS. Junor, sekretaris van 
de «Aberdeen Fishing Vessel O w 
ners’ Association, heeft een onder
zoek ingesteld in de verschillende 
visserhavens en een verslag uitge- 
braobt van de meest dringend te 
verwezenlijken werken, zoniet zal 
de vissersvloot spoedig het slacht
offer worden van het nijpend be
m anning sfekort.

In  dit ontwerp werd voorgesteld 
dat de eerste kursus zou bestaan 
uit een leergang van één jaa r voor 
knapen van 16-16 jaar imet het doel 
hen eigen te maken imet de ele
mentaire begrippen van zeevaart 
en alles wat er mee verband houdt.

D it alles evenwel volledig 'theore
tisch. H ierna zal de meer prak
tische kant bekeken worden, w aar
bij het beroep van visser op zee 
zeif zou aangeleerd worden. Mem 
hoopt nog in  de loop van  aanstaan, 
de zomer met deze kursussen te 
beginnen.

N aast de lessen die toegankelijk 
zijn 'uitsluitend voor de jeugd, zul
len eveneens kursussen gegeven 
worden voor personen op meer ge
vorderde leeftijd. — B  e

OPZOEKINGEN 
KUNNEN DE

Im de vissershaven 'Vam Aberdeen 
heerst er op huidig ogenblik een 
allesbehalve geruststellende atmos
feer. Inderdaad, samen met een 
groot tekort aan visaanvoer en 
steeds stijgende prijzen, wordt er 
ook vastgesteld dat er steeds m in
der vreemde vissersvaartuigen de- 
ze B ritse  haven aandoen om hun 
vangsten te verkopen.

Deze toestand v ind t haar oor
zaak in het feit dat 'de plaatselijke 
autoriteiten een beslissing getrof
fen hebben waarb ij bepaald wordt 
dat vreemde vissers vaartu igen nd et 
mogen meren aan de aanlegkade 
van de vissershaven vóór 4 uu r 
p.m. in de loop van ide dag welke 
volgt op deze waarop ide haven 
werd aangedaan.

U it  geruchten welke vernomen 
werden zijn de plaatselijke vishan
delaars en kleinhandelaars niet te 
spreken over dergelijke beslissin
gen en de gevolgen welke deze met 
zich moeten slepen. Z ij vrezen dat 
deze nieuwe reglementering, welke 
omtegensprekelijk een voordeel 
biedt aam vissersvaartuigen van de 
lokale vloot, ©r de reden van is dat 
het overgrote deel ider vreemde 
eenheden hun koers veranderd 
heeft en hun vangsten thans ver
kopen in  andere havens.

In  verband hiermede halen zij 
het voo-rbeeld aan van een vissers
vaartuig van de vloot der Fïaroër- 
eilanden, de «Jogvans» die voor 
een drietal weken een prachtige 
vangst aanvoerde wellke van de 
man ging voor eem totale waarde 
van 6.000 Engelse Ponden.

Vorige week deed zij dan op
nieuw  ide haven van  Aberdeen aan, 
opnieuw geladen m et een goede 
vangst vam zowat 1.470 kisten vis. 
Door de plaatselijke overheden 
werd d-e schipper van de <Jogvans» 
e r evenwel opgewezen idat *t vaar
tuig slechts de zondagnamiddag na
4 uur zou mogen aanleggem in  de 
vissershaven om de maandag ite 
verkopen. H ierop besloot de schip
per, die kennelijk bevreesd was 
voor de kwalite it van zijn vang
sten, naar Grim sby te varen waar 
e r geluk'kiglijk nog geen dergelijke 
betreurenswiaardigie beslissingen 
getroffen werden en met hem volg
den drie andere vissersvaartuigen 
van  dezelfde nationaliteit d it voor
beeld, om dezelfde redem.

H ie ru it kan Vlug gekomkludeerd 
worden dat deze reglementering in 
een weinig goede aarde is gevallen 
en dart, ze buiten ide vissers, ‘die 
hierdoor enigszins bevoordeeld 
werden, de (Britse (visserij n ijver
heid in  geen enkel opzicht van  emig 
voordeel geniet, en deze beslissing 
bezwaarlijk zal gehandhaafd wor
den.

HOOP OP DE TOEKOMST
In  de B ritse  visserijm iddens 

werd eohiter gehoopt dat deze ve r
ordeningen geen invloed van blij
vende duur zullen uitoefenen op 
de vreemde visserseenheden die de 
haven van Aberdeen aandoen. In  
d it verband w ist een vishandelaar 
u it deze B ritse  havenstad ihet vo l
gende ite vertelleni:

» H e t  is ithans nog te vroeg om 
» reeds defin itief te zeggen dat de 
» vreem de vissersvaartuigen voor- 
» itaan de haven van  Aberdeen
* zullen m ijden ingevolge d-e zopas 
»• ingevo'erde wetgeving. Uk per- 
» soonlijk betw ijfe l het echter 
» sterk en w el om de goede reden 
» dat de buitenlandse vissersvaar- 
», ituigen naar Aberdeen komen 
» omdait er goede besommingen ige-
> m aakt worden.»

E e n  -ander vishandelaar deelde 
nog mede dat, moesten e r geen 
vreemde vaartuigen m eer naar 
Aberdeen komen om hun vangsten 
te verkapen, de vishandel te A ber
deen in een ernstige positie zou 
komen te staan.

GROTE SCHAARSTE
N ie t alleen leent de huidige gro

te schaarste aan goede aanvoeren 
zich tot het ontstaan van v r ij be- 
denkelijke toestanden in  de vissé- 
Fijmiddens van Aberdeen, m aar 
ook de prijzen hebben een voort
durend stijgende ku rve  vertoond 
in de laatste weken.

H e t is een uditgemaakt fe it dat 
in  Aberdeen de huisvrouwen een 
shilling meer betalen per ihalrve kig 
vis van goede kwaliteit.

D e uitbater van  een vishandel 
w ist ite vertellen dart ideze aamvoer- 
schaarste reeds aanhoudt sedert ide 
laatste 2 maanden van vorig jaar 
en de prijzen voortdurende stijgin
gen hebben ondergaan.

D e vishandelaars zijn er nu van 
bewust dat hun lot als het ware 
lig t in  de handen van de vreemde 
vissersvaartuigen, d ie a l dan niet 
zullen besluiten hun aanvoeren te 
verkopen in de vissershaven ivan 
Aberdeen. W e  begrijpen heel goed 
de bedoeling van de B ritse  over
heden die e r im de eerste plaats op 
u it zijn burn eigen vissers te be- 
voordeligen, w at niet m eer tdian 
rechtvaardig is. In  Belg ië kammen 
daaraan een voorbeeld nemen. —  B

W IE  VAN HET 
VISSERIJBEDRIJF 
OP DE HOOGTE 
W IL  BLI|VEN,

NEEMT EEN 
ABONNEMENT OP 
HET VISSERIIBLAD

Voor dit gebrek aan bekwame 
vissers worden verschillende v e r 
klaringen gegeven, die echter al
len niet de (richting aanwijzen 
waarin  dient gewerkt 'te worden.

A ls een van de voornaamste 're
denen wordt aangehaald, het zeer 
snel verdw ijnen van stoomvaartui- 
gen. Deze vissersvaartuigen ver
dwenen inderdaad sneller u it het 
bedrijf dan algemeen verwacht 
werd, m et het gevolg, dat vele vis
sers zich b ij gebrek aan de vereis
te technische basis- w at (betreft 
scheepsmotoren, tot landelijke be
roepen gedreven zagen. Z ij igaan 
zich hierin aanpassen met het ge
volg dat het overgrote deel van 
verdere harde labeur op zee, die 
zelfs in vele gevallen niet toelaat 
van behoorlijk te leven, afigezien 
werd. D aarb ij komt nog dat de ge
bru ikelijke hulp van de havens ge
legen in de omgeving van de M o
ray F ir th  dit jaar eveneens ach
terwege is gebleven, w at in  vele 
gevallen ernstige toestanden heeft 
geschapen.

Vele  van deze vissers hebben de 
aktiviteiten overgeschakeLd op hert 
seine-neitviss en,, zodat zij naast een 
misschien betere vergoeding, ook 
meer tijd  hebben om zich op te 
houden in  ide huiselijke kring.

O P L E ID IN G

In  een poging om aan deze drei
gende toestanden een einde te 
stellen heeft de «Aberdeen W o r 
king P a r ty  on Education for the 
F ish ing Industry» plannen ontwor
pen om aan de jeugd een gepaste 
technische opleiding te geven.

PILCHARDiNDUSTRIE 
DOEN HERLEVEN

E e n  B r its  vissersvaartuig, de 
«Madeleine» heeft een reis onder
nomen welke ging over N ew lyn  
en Cornwall teneinde pilchardscho- 
len op te zoeken en vangsten te 
maken. D it is een eerste reis wel
ke deel luitmaakt van een reeks 
opzoekingsitochten welke in de ko
mende twee jaar zullen onderno
men worden. De vissers em fconser- 
venindustrieën hopen dat. zodoen
de aan de pilchardinduatrie die in 
de laatste jaren eem voortdurende 
achteruitgang heeft gekend, nieuw 
leven zal ingeblazem worden.

De «Madeline» is uitgevaren om 
wetenschappelijke opzoekingen te 
maken en richtlijnen te geven aan 
de hand van dewelke de pilchard- 
industrie een renrtabeler toekomst 
zal tegemoet gaam met een moge- 
lijke  uitschakeling van de steeds 
dalende prijzen en een stabilisatie 
van de markt.

Hiet programma van deze reeks 
opzoekingen werd ingerichit onder 
auspiciën van het «W hite F ish  A u 
thority» in  samenwerking met de 
regering, de ««Cornwall Sea Fishe
ries Committee» en de komserven- 
industrie.

De 65 voet lange «Madeline» 
werd volledig omgebouwd w aar
door het thans in  staat is verschil
lende visserdjmethodes te beoefe
nen waarbij verschillende soorten 
vistuig en netten zullen beproefd 
worden.

De eerste proefreds van de «Ma
deline» ging door op de traditione
le gronden rond Dodman Po int, en 
zo goede resultaten kunnen ge- 
jmaakt worden 'zullen de 'lokale pil- 
ohardvamigers onm iddellijk alle be
drijvigheid beperken tot de voor- 

' melde visserijgronden. —  B .



BERICHTEN AAN ZEEVARENDENVISSERIJ EN VISSERIJPOLITIEK 
IN DE LANDEN VAN DE O.E.E.S.

(vervolg)

IERLAND
AJlboewiel Ierland zich bij de 

kleinste voortbrengers plaats van 
W.-iEuroipa, heeft ide visiindustrie 
zich feiiomtwiik'eJid in de loop van de 
laatste jaren. De vooTtbrengsten 
van de laatste jaren schommelen 
rond de 20.000 ton. In  195®: 35.000 
ton.

De Ierse vissers beoefenen enkel 
de visvangst langs de kusten van 
Ierland.

De Ierse vloot bestaat uit (195®)ï: 
196 vaartuigen van meer dan 15 
bruto iton; 412 vaartuigen van m in
der dan 16 bruto ton. 1.595 vaartu i
gen zonder moteur.

H et aantal vissers schomelt rond 
de 1.700. welke bestendig dit beroep 
uitoefenen en 4.500 itijdelijke. Ook 
voor Ierland schuilt één van de 
voornaamste hinderpalen,, om de 
zeevisserij verder uit te bouwen, 
in de moeilijkheid om jonge vis
sers te rekruteren. H et 'gemiddeld 
inkomen van een visser ligt in 
Ierland iets lager dan het gemid
deld inkomen van een industrie- 
arbeider. ,Op sociaal gebied is e r ’n 
groot tekort door het ontbreken 
van een verzekering «tegen werk
loosheid.

H e t grootste’ gedeelte van de 
aanvoer wordt vers verbruikt. A m 
per 15 à 20 %  wordt verwerkt. De 
verwerkings-industrie bestaat uit 
hoofdzaak ,udit gezouten haring. De 
verw erkte proidukten bestaan in 
20-tal ondernemingen.

Hiet verbru ik  van vis in  Ierland 
ligt zeer laag, nl. 4 kg per inwo
ner en per jaar, wat ongeveer 1/4 
is van het gemiddeld verbru ik  van 
de andere W.-Europese landen 
Niettegenstaande is er een stijgen
de tendenz waar te nemen tijdens 
de laatste jaren. H e t laag verbruik 
wordt toegeschreven aan de voor
keur van de Ierse verbru iker aan 
Vonkurrerende landbouwprodukten 
enerzijds en aan de hoge prijs van 
de vis en onregelmatige bevoorra
ding anderzijds.

Te  Dublin, Cork en Killybergs 
wordt ide aangevoende vis in hallen 
verkocht. De kleinhandel ds wiet 
erg ud'tgehrei'd in Ierland. D e vis 
wordt er meestal in de gewone 
voedinigswinikels verkocht. De viS- 
verkoop wordt er als een tweede- 
rangszaa'k bestempeld.

Dë invoer, welke dn de oorlog 
nog 40 %  jvan de inlandse bevoor
rading dekte, is fel verminderd. De 
verse vds komt voornam elijk uit 
Engeland.

De 'konserven worden in hoofd
zaak ingevoerd uit: Japan, Noor
wegen, Engeland en Portugal.

De uitvoer daarentegen heeft 
ziic'h feil ontw ikkeld in vergelijking 
met de vooroorlogse periode. De 
verse vis gaat voornamelijk naar 
Engeland. De verw erkte vis wordt 
in hoofdzaak uiitgevoerd naar N e 
derland en W,-Duitsland.

D e politiek van de Ierse over
heid beoogt sedert enkele tiental
len jaren de binnenlandse markt 
te voorzien van verse vis, voortko

mende van de kustvisserij. E r  
wordt getracht de kustvisserij te 
ontwikkelen. Anderzijds wordt ge
tracht het verbruik te stimuleren 
door de prijzen te drukken en de 
verdeling te verbeteren.

Kortweg kunnen de doelstellin
gen van de gevolgde politiek als 
v o lg t g e fo rm u lee rd  w o rd en  :
a) grondige studie ter opsomming 

van nieuwe visgronden ;
b) aanmoedigen van het aanwer- 

ven van jongeren eri verbete
ring van de vormingsmiddelen.

c)1 de uitbreiding van de vlooit in 
de hand werken, met moderne 
uitrusting.

d) aanmoediging van de ontw ikke
ling van de ivisverwerkingsin- 
dustrie ;

e) uitbreiden van de binnenlandse 
m arkt en verhoging van de ex
port.

T e r verwezenlijikmg van deze 
doelstellingen worden leningen toe_ 
gekend en bestaat een aankoop- 
systeem op krediet voor de aan
koop of bouw van schepen of vis-  ̂
tuig. Ben  vijfjarenplan viseert ide 
ontwikkeling van de zeevisserij en 
de verwerkende industrie. Speciale 
voordelen worden itoegekend aan 
diegenen welke zich op (technisch 
gebied wensen te vormen.

B E S L U IT

De mogelijkheid om de vangsten
op' te d rijven  hangt in grote mate 
af van het welgelukken van het 
programma dat de modernisatie 
van de vloot vooropsteld. Een  gro
ter verbruik kan bewerkt worden 
door een betere bevoorrading, uit- 
gebreider publiciteit en drukken 
van de prijzen.

Geograpisch is Ierland zeer goed 
gelegen om de Engelse imarkt te 
bevoorraden, indien komkurrerende 
prijzen kunnen gesteld worden. E n  
hierin liggen grote mogelijkheden 
voor Ierland.

(vervolgt)

MINDER VIS 
AANGEVOERD EN 
VERKOCHT IN 1960 

DUITSLAND :
In  1960 werd in totaal 360 017 iton 

vis aangevoerd tegen 41i3.1S0 ton in 
1059. H iervan  was 2S0.370 ton vis 
tegen 281.876 iton in 1959 en 69.674 
ton haring tegen 181.274 ton in 1069. 
Voor menselijk verbruik werd 
312.144 ton aangevoerd tegenover 
383.303 ton in 1959,

In  totaal ondernam de trawler- 
vloot 2740 redzen tegenover 3.047 
in 1059, De gemiddelde opbrengst 
per reis lag ongeveer 5' ton lager 
dan in 1SQ9 en de gemiddelde reds 
duurde 6,9 dagen tegen 8,1 dagen in 
1959.

Verm eldenswaard is 't hoge aan 
deel van de gevangen hoeveelhe
den, nl 45,869 ton tegenover 39.668 
ton. Ongekomtroleerde invoer 
wordt hier als de voornaamste oor_ 
zaak genoemd.

B E L G I E

3-26(T) Lom bardsijde. —  Zee- 
waartse schietoefeningen.

Zde B.a.Z. 1-1)3-11961.
Gedurende de weken van 113 toit 

en met 25 februari 1961 zullen al
leen op donderdag 16, vrijdag 17, 
donderdag 23 en vrijdag 24 febr. 
schietoefeningen udtgevoerd w er
den in de grote sefctor door a rtil
lerie.

Deze oefeningen worden gehou
den zonder onderbreking van 0800 
G M T  (0900 plaatselijke tijd ) tot 
zonsondergang.

De schikkingen van B.a.Z. H2- 
1061' zijn van kracht.

(Med. S.S.A.M , N ieuwpoort 2-2-61
—  H .32974).

3-27 Mijnenveegoperaties.

Zie B.-a Z. 1-19-1961.
E lk  schip, hetzij zeil- of stoom

schip heeft als plicht zich tijdig >te 
verw ijderen  van de route de r sche
pen die m ijnenveegoperaties uit
voeren.

1 De -mijnenvegers zullen de koop- 
! vaardijschepe^ die toch te d icht 
zouden naderen, verw ittigen bij 
middel van de signalen voorzden in 
de Internationale Kode.

B ij  dag : «HIF» bij m iddel van  de 
vlaggen.

’s Nachts : «U» b ij m iddel van 
de seinlamp.

(M in. v. Landsverd. 3-2-61 —
H.32994).

3-28 Lichten lijst 1957. —  Verbe
terblad N r  4.

Hiet verbeterblad n r 4 voor de 
-««Lichtenlijst 1957» komt te ve r
schijnen.

D e aanvullingen en wijizigingen 
zijn bijgewerkt tot en met B .a Z
23 van 1!7 nov. 1960.

(Hydrografie  Oostende).

3-29 W ielingen. —  W raklichtboei 
«Sam vurn» opgenomen.

Positie  : Sl"2a’37” .20Sr 3"04’26” .5iE..
De groene stompe wraklichiiboed 

idekeknde het iwrak «Sam vurn» 
-werd definitief opgenomien.

{Z ie  Be l. krt. «Vlaamse Banken» 
en L ich ten lijst 1957 - N r  94).

(Med Loodswezen Oostende 2-2- 
61 — H, 32976).

3-30 W ielingen. —  W raklichtboei 
«Nippon» gelegd.

Positie: ó l^ ^ - Z N  3°05’34” .5E.
Op ±  200 m SS IE  van het w rak 

«Nippon »ds udtgelegd een groene 
stompe wraklicbtboed gevende 2 
groene schitteringen elke 10 sek.

(A fk.: G S  (2) gn 10 sek.).
(Zie Belg. krt. Vlaamse Banken 

en Liichtenlijst 1£57 - n r  94).
(Med. Loodswezen Oostende 2-2 

61 —  H.32976).

N E D E R L A N D

3-31 Zeegat van Vlissingen. —  
Oostgat. Lichtboei voorzien van ra- 
darreflektor.

Posities :
±  B lP Z r.m  3"31’.2E («Vlaamse 
Banken»).

±  51“27’.4N 3°31?.0E («Schelde»).
D e zwarte lichtboei nr 11' is voor

zien van een radarreflektor.
(Z ie  3eig. krtn. «Vlaamse B an 

ken», «Schelde» en Lichten lijst 1957
- n r 146a).

(Ned. B.a.Z. 262 —- H.329(13).

3-32(1’) Westerschelde. —  Bieze- 
lingsche Ham . L ich t tijde lijk  zwak
ker.

Positie  : ±  51''2S’.2N 3°5&’.6E.
[Het bermldcht Biezelingsche Hiam 

OVr) brandt tot nader bericht met 
verm inderde sterikte.

(Zde Belg. krt, «Schelde»).,
(Ned. B.a.Z. 396(T) —  Hi.3E9®li).

3-33 Westerschelde. —  Schaar 
van de Noord. Tonnen verlegd. 
Diepte.

1. Verplaatsen naar : 
a> e r a ^ ’N  4“11’46”E  zwarte spit

se ton n r 5.
b)/ 81I“23’18”'N 4°12’18”E  zwarte spit

se ton met kegel n r  7.
c) 51"23’25”!N 4°1I1’49”E  rode stompe 

ton n r 6;
'd) 51f'23’23” N  4°l!2rifl’,E  W IZ'HS bol

ton met ru it S-SvN,
2. De minste diepte, in  dm bij ge
middeld L U W S  bedraagt : 

Mdddenvaarwaters 9
Spitsetonskant 3
Stompetonskant 4
(Zie Belg. krt. «Schelde»),
(Ned. B.a.Z. .263 —  H.32913).

3-34 Westerschelde. —  B i j  Hed- 
wigpolder. Peilschaal verw ijderd.

Positie : ±  51"21’.21N 4‘,13’.'93. 
'Schrappen de registrerende peil

schaal.
(Z ie  Belg., krt. «Schelde»).

('Ned. B.a.Z, 299 —  H.32813).

3-35(T) Westerschelde. —  Appel- 
zak. Tonnen tijd e lijk  gelegd.

Herhaling  van B.a.Z. l'l-71l(fD- 
195®.

Posdtie : =t SH-ZS’.ON 4<’13’ BE  
In  de Appelzak zijn, ten behoeve 

van bager-onderlossers,, tijdelij'k 
gelegd 5 blauwe tonnetjes, gemeilkit 
«B».

(Zie Belg. krt. «Schelde»).
(Ned. B.a.Z. 321KT) — H.32926).

PAKETBOTEiN 
OOSTENDE - DOVER.

U U R T A B E L
Voor de week van 19-2-1961 tot

25-2-1061.

P A S S A G IE R S B  OTE1N

Afvaarten  uit Oostende : alle da
gen te 110 u. 01) en te 14.451 u. l(li).

A fvaarten  uit Dover: alle dagen 
te 111.10 u. (2) en te 16.10 u. (3). 
( ! )  V ervoert ook auto’s op m aan

dag, 'woensdag,, donderdag en 
zaterdag.

(2)' V ervoert ook auto’s op zondag, 
iddnsdag, (donderdag en vrijdag.

(3) Vervoert insgelijks auto’s.

C A R - F E R R IE S

A fvaarten  uit Oosetnde : op zon
dag, dinsdag en vrijdag, te 10.30 u.

A fvaarten  u it Dover : op maan
dag, woensdag en zaterdag te 1210
u.



PROP A GAND A VERENIGING
VOOR

VISVERBRUIK
BEKNOPT VERSLAG OVER DE AKTTVITEIT 

GEDURENDE HET JAAR 1960

V o o r d r a c h t e n  e n  k o o k l e s s e n
Door onze lesgeefster wenden 

159 voondrachtem en kooklessen ige-
— Geplaneerde en gefruite visre- 

pen - opgediend met tartaarsaus 
(Miixoup).

—• Rog  met .gebruinde boiter.
geven (tegenover 181, in  1959) —  2
voord rachten  voor ide p rijskam p  
«Beste  V isschotel» en zij verleemde 
h aa r m ed ew erk in g  aan 9 w e d s tr ij
den,

D>e gedetailleerde verslagen  o ve r 
ideze v  u lg.a nisatiele ssen w erden  
m aande lijks  aan de leden  gezon
den.

De Boerinnenbonden en V rou 
wenkringen hebben 258 lessen oiver 
visibereii'dinig inge richt, tegenover 
278 in 1059, zijnde een verm inde
ring van 120 lessen. Deze kookles
sen wonden gegeven door de les- 
geefsters van de betrokken groe
peringen, de medewerking van on
ze Koimimissie beperkt zich tot het 
doen zenden van een kosteloos vis- 
pa'kket en de verkoop van ons re- 
eeptenboekj'e.

iD oot mw Leonard, Raadgeefster 
(Kiomsuilenite) in Landbouwhuis- 
houdkunde te Aarlen, wenden v ijf  
voordrachten met kookdemonstra
ties over visbereiding gegeven, in 
de provincie Luxem burg nl. te :

B E R T O G N E  (Bastogne )— 2 jun i 
1960 te 20 uur.
D e voo'ndracht iginig over :

—• De voedingswaarde van ,de vis.
—  Verschillende, soorten en alge- 

meenlheden over de bereidingen..
—  Variatie  brengen in  het schik

ken van de visschotels.

Bereidingen :
1. Gebaikken kabeljauw in  de oven.
2. Roig met gebruinde boter.
3. Gestoofde paling (v ie l zeer in de 

smaak).
4. Gepaneerde paling.
5. P la ten  - bereiding Mneunière».
6. Gefru ite tongen i(fruitdeeg).
7. T artaar saus bereid met de 

«mixoup».
Deze voordracht had zeer groot 

sukses; zij werd bijgewoond door 
48 personen idie ta lrijke  vragen ge
steld hebben. Verschillende dames 
kenden het bestaan niet van de 
rog en ivan de paling.
M aar een grote m oeilijkheid deed 
zich voor bij het proeven, de por
ties vielen wat klein ui't, aangezien 
het onverhoopt aantal aanweziegn. 

—0—
P A L IS E U L  . 28 oktober 1960.

Dé inleidende voordracht was de 
zelfde als te Bertogne.

Bereidingen :
—  P la a t (bereiding «meunière».
—  Gestoofde paling.
—* Gekookte kabeljauw (court 

iboiuiilon).
—• B o te r bewerkt met citroen en 

peterselie.
—  Rog met gebruinde boter.
—• Gepaneerde en gefruite vis re 

pen.
17 aanwezigen.

—0—
A S S E N O IS  . L A V A U X  . novem 
ber 1960.
D e inleidende voordracht behaa 

delde dezelfde stof.

Bereidingen :
— P laten  (bereiding «meunière).
— Sichelvis in de oven (v ie l zeer 

jn de smaak).

H et pakket bevatte geen paling. 
De gestoofde paling heeft de groot
ste b ijval.

24 aanwezigen.

T Ï L L E T  - 18 november 1960.

1. De samenstelling van ide vis.
2. D e Ikategorieën, indeling van de 

bereiding.

Bereid ing :
—  P la a t met tong - bereiding

««meunière»).
—• Gestoofde paling.
—  Gepaneende paling met tantaar

saus.
—  K abe ljauw  in  ide oven.
—  R og  met gebruinde boter.
— Mayonnaise gemaakt met de 

«mixooip».
'Zeer geslaagde voondnacht : 14 

aanwezigen i(kleine gemeente). 2 
negentessen in  landibouwihuiskunide 
woonden eveneens de voordracht 
bij.

W E R I S  _ 16 december 1960 - van
19 tot 22 uur.
Zelfde inleidende voordracht als 

bij de voorgaande lessen. 
Bereidingen :

— Gebraden kabeljauw  in  de oven.
—  W ijtingrepen  gefruit (m et fruit- 

deeg).
—  Gestoofde paling.
— Gepanneende paling met rtar- 

•taarsaus.
— Rog  met gebruinde boter en 

kappertjes.
Tong ((bereiding «meunière»),

— Tartaarsaus (M ixoup).
— Gevolgd van degustatne.

22 aanwezigen.

W E D S T R I JD  V O O R  H E T  
B E R E I D E N  V A N  D E  

« B E S T E  V IS S C H O T E L »
In  1960 werd deze wedstrijd  in- 

gericht in  7 onderwijsinrichtingen, 
nL e

15 januari - Norm aal Instituut 
voor Technisch onderwijs. G roen 
plaats 5, Hasselt (15 leerlingen ).

26 januari - Technisch Instituut, 
iSt M aartensplein 13, Brugge (8 
leerlingen).

28' januari - Landbouw  Huishoud
kundig Regentaat, Naamse steen
weg 355, H everlee  (8 leerlingen).

1<5 m aart - Technisch Instituut, 
Dorp 45, D JL V r .  W a v e r  (8 leerlin 
gen).

22 maant - Institu t norm al agrico
le, rue Piconette, C iney (8 leerlin 
gen).

8 en 28 m aart - Technisch Insti- 
'tuuit - Hialinigenstraat, Velm  ( 6 +
8 leerlingen).

—0—
Op 18 en 19 mei werd de wed

strijd  ingericht voor de leerlingen 
van het « Instituut S t Jozef » Oude 
Stationstraat, Tielt.

Voorwerkles : 27 april. 
Oefenpakketten : 3 en 4 mei. 
W edstrijd  : 18 en 19 mei (18 leer

lingen).
Bereidingen :

Garnaalsoep, gevulde staart, 
koude visschotel, gekookte vis 
met mostaard saus, paling in het

w it, gestoofde vis in w itte w ijn , ge- 
gratmeerae vis met tomaten, vis- 
schelpen, gegratineerde pladijsjes 
met orlotfsaus.

Uitslag.
uoor ae leerlingen werd er druk 

gewerKt en op de tijd  van 1 u. 15 
hadden zij hun visscnotel klaar, er 
werden zeer verzorgde schotels op- 
geaiend.

E r  werd één eerste prijs toege
kend, de andere leerlingen moch
ten Dij beurt, volgens het aantal 
benaalue punten, kiezen uit een 
x'eeKS zeer mooie etsen.

De nierw. Zuster direktrice dank
te omdat zij in de gelegenheid 
werd gesteld haar leerlingen te 
laten aeelnemen aan deze zeer 
nuttige wedstrijd, en dankte zeer 
oprecnt voor de mooie prijzen. Z ij 
uruKte de wens uit, indien moge
lijk , ieder jaar dergelijke wedstrijd 
te zien inrichten in haar school.

—0—

M A N IF E S T A T IE S .

De aktivite it van de sektie «Han
delsforen, salons, visweken » ging 
over ae medewerking aan ra lly ’s 
festivals en prijskampen, in sa
m enwerking met de firm a « De 
Kroon — L a  Couronne » vertegen
woordigd door de heer Boels lid 
van onze kommissie.

K r waren drie ra lly ’s respektie- 
ve lijk  ingericht door Oostende, 
Oostduinkerke en Heist. Een  festi
va l te Zeebrugge en gastronomi
sche prijskampen te Oostende en 
Koksijde.

Voor de R a lly ’s werden v ijf  
kraamtjes opgericht, in elk dezer 
kraam tjes was er verse vis ten
toongesteld, gereedgemaakte vis 
om te proeven, schaaldieren, roke
rij- en inlegprodukten.

De deelnemers aan de ra lly ’s 
moesten aan de kraamtjes stilhou
den en elke voorgestelde vissoort 
bij haar naam noemen.

Festiva l : diepgevroren vis werd 
ter degustatie aangeboden, de be
reiding was verzekerd door de f ir 
ma A. Van den Abeele, van B rug 
ge, lid van onze kommissie.

Gastronomische prijskamp Pros
per Montagné : de prijskamp voor
zag de bereiding van een visscho
tel.

De vis werd gratis ter beschik
king gesteld van de inrichters voor 
de prijskam p ; de faktuur werd 
geregeld : 50 t.h. door de O.N.D. 
A .H . en 50 t.h. door onze vereni
ging.

Gastronomische prijskamp te 
Koksijde : zelfde programma als 
voor de prijskamp te Oostende.

Bu iten  deze deelnamen heeft de 
sektie 5.00 folders laten drukken 
welke uitgedeeld werden ter gele
genheid van de verschillende ma
nifestaties die gehouden worden 
in de Eeuwfeestpaleizen te B rus
sel.

De totale uitgave voor het jaar 
1960 veroorzaakt door deze mani
festaties, beloopt tot de som van 
50.005 F.

—0—

M E D E W E R K IN G  V A N W E G E  
R E D E R S , GROOT- EN  

D E T A IL H A N D E L A A R S

In  1960 hebben w ij 70 inschrij
vingen mogen boeken vanwege de 
belanghebbenden uit de zeevisse- 
rijn ijverheid , zijnde : 2 rederijen,
25 groothandelaars en 43 detail
handelaars.

Ons lid dhr Louvet heeft voor 
de duur van drie maanden een 
uitstalraam te onzer beschikking 
gesteld om al ons propagandama- 
terieel tentoon te stellen. Plaats 
zeer gunstig gelegen, Troonstraat, 
Brussel (tram stilstand).

P U B L IK A T IE S  :

a ) Kookboekje en didactische ta 
bellen.

E r  werden 4.549 kookboekjes 
verkocht en 24 didactische tabel
len.

b) Folders.
E r  werden vier folders uitgege

ven en een speciale folder bestemd 
voor de manifestaties in de Eeuw 
feestpaleizen te Brussel.

c) Kalender.
Een geïllustreerde maandkalen- 

der (met zichten over de visserij 
en recepten over visbereiding) 
werd uitgegeven ten gerieve van 
onze werkende leden.

Op aanvraag werd propaganda- 
materieel gezonden aan :
— Institut agronomique de l ’Etat, 

Gembloux (Zoologie générale);
— Dhr P ierre  Androuët, maître 

fromager en restaurateur te Pa 
rijs ;

— Allgemeine Fishwirtschaftszei- 
tung, Brem erhaven, Hamburg.

Aangaande de voedingswaarde 
van de vis hebben w ij ons in be
trekking gesteld met dhr A. De 
R uy te r, diëtist aan de iRijksur.L 
versiteit te Gent om hem te vra 
gen om met wetenschappelijke 
gegevens onze propaganda te steu
nen.

W ij hebben ook dokumentatie 
verschaft aan juffrouw  E . De 
Landt van Oordegem om haar the
sis over de voedingswaarde van de 
vis voor te dragen en haar diplo
ma van diëtiste te bekomen.

Ingevolge de onderhandelingen 
die w ij hadden met de heer Ca- 
part, direkteur van het Kon inklijk  
Instituut der Natuurwetenschap- 
pen te Brussel werd ons door dhr 
Sy lva in  Lelevere, zijn studie over 
de haring overhandigd.

B E S L U I T

D it beknopt overzicht over de di
verse aktiviteiten laat ons toe te 
besluiten, dat ingevolge de spijti
ge beslissing van het M inisterie 
van financiën, welke 68.202 F  heeft 
gekost, w ij ons programma van
1960 gevoelig hebben moeten in
krimpen, en dat w ij niettegen
staande deze beperking, het dienst
jaar nog afsluiten meit een te
kort van 26.473 F.

W ij hebben de bevoegde overhe
den, te vergeefs, gewezen op het 
onlogische van de beslissing waar
bij onze Propogandakommissie ver
plicht wordt van de toelagen wel
ke zij van de Openbare Besturen 
ontvangt, eeen groot deel terug te 
betalen onder vorm van taksen.

W ij kunnen slechts betreuren, 
dat angezien onze zeer beperkte 
inkomsten, w ij ons vulgarisatie- 
drukwerk niet kosteloos kunnen 
uitdelen, zoals andere propaganda- 
organismen, welke van een zeer 
aanzienlijke geldelijke steun ge
nieten, zulks wel doen voor de 
suiker, de zuivel-, land- en tuin- 
bouwprodukten, om slechts deze 
te noemen; m aar zijn w ij ertoe ge
dwongen onze reeeptenboekjes, al 
is het dan nog zeer gevoelig onder 
de kostprijs, aan de man te bren
gen ten einde e e n g e d e el t e v  an on
ze fondsen te recupereren, willen 
w ij niet verplicht zijn onze voor 
de visserij ontontbeerlijke aktie, 
volledig stop te zetten.
E e n  verheugende vaststelling vin
den w ij in  het feit, dat onze leden 
(reders en handelaars) ons allen 
trouw  zijn  gebleven, en dat er 
zelfs een kleine vefhogimg van het 
ledenaantal mag worden geboekt 
H iervoor verdienen zij onze op
rechte dan'k.
De sekretaris - De Voorzitter 
J .  V A N  H A L . H. D E  VOS.



S C H A D E G E V A L L E N
ONGEVALLEN 

IN DE VISSERIJ
— Neyts Leopold, scheepjongen 

aan boord van de Z.472 kreeg een 
prik van een staaldraad in de lin
kerhand.

—  Knodkaert Freddy, scheeps
jongen ivan de Z.473 kreeg bij het 
werken aan boord een prik van 
een staaldraad dm de linkerringvin
ger. —  Z.

M 0  TORDEFEKT

Toen sohdpper R , Vïlleym van de 
Z.480 zijn vaartuig verhaalde in  de 
vissershaven, vie l de motor op een 
gegeven ogenblik stil. B i j  nazicht 
stelde men vast dat ide krukas (ge
broken was. —  Z.

STORMSCHADE

De Z.435 schipper Bug  een Savels 
was iter visvangst hij zwaar weder. 
Wegens de storm was men ver- 
iplicht Ibij ite liggen, 'Op een gege
ven ogenblik kwam een 'zware zee 
over het dek gerold, waarbij de 
reddingsboot uit de stoel werd ge
licht en m et geweld tegen de ve r
schansing terecht kwam, De red
dingsboot was zwaar beschadigd.
- Z.

HET AAiNLéJGGEN 
DER SCHETEN 

TE ZEEBRUGGE

H e t schapemkollege van Brugge 
vestigt er de aandacht op van de 
reders en vissers dat ingevolge de 
oraderstaarude artikelen van het 
Vism ijnreglem ent streng nazicht 
zal uitgeoefend worden.

Art. 7 bepaalt dat alleen de vaar
tuigen waarvan de vaagst 'aanige- 
geven werd om op de eerstvolgen
de m arkt te worden verkocht, aan 
de vism ijnkaai toegelaten zijn.

B ijgevo lg  is het de vaartuigen 
die de haven van Zeebrugge bin
nenlopen maar hun vangst slechts 
na .de eerstvolgende marktdag ter 
koop aanbieden, verboden is een 
aanlegplaats aan de vism ijnkaai te 
bezetten, zij dienen elders 'aan te 
legegn. De vaartuigen die hun 
vangst gelost hebben,, moeten on- 
middel'lijk de lostoaai vrijm aken.

Art. 8 stipuleert dat 'bij het aan
leggen in de haven aangifte moet 
worden gedaan van de soort en de 
hoeveelheid aangevoelde ivis. De 
aangifte dient nauwkeurig en vol
ledig ite zijn, en moet geschieden 
op ide formulieren die door het vis- 
mijnibestuur ter beschikking wor
den gesteld. —  Z.

ONDERZOEKSRAAD voor de ZEEVAART

— Het vergaan van de 0.754 «Mickey»
— De zaak van de « Eureka »
— De aanvaring van de Z.435 met een 

onbekend kustvaarder
De onderzoeksraad voor de Zee

vaart kwam woensdagnamiddag te 
Oostende bijeen onder voorzitter
schap van de h. Vander Cruyssen. 
De heer Bentein vervulde het ambt 
van rijkscommissaris en kwam  on
m iddellijk aan het woord voor een 
strafvordering inzake de aanva
ring tussen 0.754 M icky en de 0.237 
Nelly-Suzanne op 8 ju li 1959 in de 
Oostendse havengeul.

De 0.237 verliet de sluis van de 
vissershaven en zwaaide de haven
geul op om de haven te verlaten 
op het ogenblik dat de 0.754 de 
haven aandeed en ter hoogte van 
het clubhuis van de yachtclub was.

Een aanvaring deed zich voor en 
de 0.237 drong met de steven zo 
diep in de bakboordzijde van de 
0.754 dat dit vaartuig bijna onmid
dellijk zonk. De bemanning kon 
gered worden.

De rijkscommissaris betitelde 
schipper Coulier van de 0.237 als 
voornaamste verantwoordelijke 
voor deze aanvaring. H ij beschul
digde hem van slecht m aneuver bij 
het zee kiezen, te laat aanvangen 
van een stuurboordmaneuver en 
niet uitzetten van een u itk ijk. Te
gen schipper Vigne van 0.754 weer
hield het openbaar ministerie : 
niet uitvoeren van een gepast uit- 
wijkingsmaneuver, niet minderen 
van de snelheid, niet geven van 
waarschuwingssignalen.

Om die redenen vroeg de heer 
Bentein voor Coulier een schorsing 
van twee weken en voor Vigne een 
schorsing van 3 dagen.

In  een volgende zitting zullen de 
verdedigers Mters Fe lix  en Stan
dard aan het woord komen.

D E  Z A A K  V A N  D E  E U R E K A

De Raad hoorde daarna matroos 
Deley Leon, zoon van schipper De-

ley Frans van 0.64 die zich ook 
aan boord bevond toen dit vaar
tuig door het schip van de Zee
macht, de «Eureka», werd aange
lopen en beschadigd. Getuige gaf 
uitleg over de visserij en ver
klaarde dat vanop het schip van 
de Zeemacht naar vis werd ge
vraagd, althans naar hetgeen z’n 
vader hem zegde. E r  werd niet ge
sproken over een schietzone en de 
0.64 werd niet aangemaand te ver
trekken.

Meer wist getuige niet te verk la
ren tenzij dat de 0.64 niettegen
staande de beschadiging de visse
rij nog kon voortzetten.

A A N V A R IN G  V A N  Z.435

Tot slot hoorde de Raad de ge
tuigenissen van Savels Eugene en 
Leon, schipper en matroos aan 
boord van Z.435 La  Madelon. D it 
vaartuig werd tijdens de visserij 
in de Duitse bocht in de nacht van
4 mei aangevaren door een onbe
kende kleine kustvaarder.

Schipper Savels lag in z’n kooi 
toen hij hoorde dat de schroef uit
geschakeld werd. T e rw ijl hij naar 
boven liep voelde hij een doffe 
stoot e:i toen hij de brug bereikte 
had de aanvaring plaats gehad. 
U it het verhoor van Savels Leon 
b lijkt dat er geen lucht op de 
stoomfluit stond zodat hij die van 
wacht was geen signalen had kun
nen geven. De onbekende kust
vaarder is nadien nog komen langs 
varen om dan z’n weg te vervo l
gen. De 0.435 liep zeer lichte 
sohade op en kon veilig de haven 
van Zeebrugge aandoen.

VASTENPERIODE
Volgende week gaan we de 

tweede week van de vasten
periode in. Volgende week 
woensdag, 22 februari en v r ij 
dag 24 februari mag er b ij
gevolg geen vlees gegeten 
worden en zal de vis in trek 
zijn. Aan  reders en vishande
laars de nodige maatregelen 
te treffen. — B.

BESPREKING VAN DE 
PROBLEMEN INZAa L 

ZEEVISSERIJ 
IN DE NOORDZEE 

TE DEN HAAG

Op in itiatief van de Nederlandse 
regering, werd van 7 tot i) februari 
te Den Haag een konferentie be
legd waar de ianden welke deel 
uitmaken van de Noordzeekonven- 
tie van 1882 vertegenwoordigd wa 
ren, nl. België, Denemarken, N e 
derland, F ra n k r ijk , de Duitse 
Bondsrepubliek, Ierland, Zweden 
en het Verenigd Kon inkrijk . Noor
wegen was vertegenwoordigd door 
een waarnemer.

Alhoewel bedoelde konferentie 
moet aanzien worden als een ge 
dachtenwiseling over de aktuele 
problemen van de zeevisserij in de 
Noordzee, werden bepaalde kwes
ties uitvoerig behandeld en onder
zocht, in een geest van wederzijds 
begrip ten overstaan van de pro
blemen die heersen in de partner- 
landen.

De onderscheidene afgevaardig
den zuilen hun regeringen verslag 
uitbrengen nopens de gevoerde be
sprekingen.

Vergadering 
propaganda voor vis

Op maandag 20 februari is de be
heerraad van de propagandakom- 
missie voor vis bijeengeroepen om 
er de ak tiv ite it van het jaar I860 
ip gebied van propaganda te ho
ren voorlezen en de begroting vcor 
1061' te be^--""eken

GVERLIJDENS
W e  vernemen het overlijden van 

m evrouw Hélène V ieren in -de ou
derdom van 41 jaar. Z ij was, zoals 
we vro :ger reeds meldden in ok
tober het slachtoffer van een auto- 
ongeval toen ze op vakantie ging 
naar Ita lië , in de nabijheid van M i
laan, waardoor zij zwaar gekwetst 
in een kliniek te Piacenza opgeno
men werd.

H aa r toestand .veel verbeterd 
zijnde, had zij eraan gehouden vc- 
rige week woensdag naar huis te 
rug ,gebracht te worden. Z ij werd 
hier verder verzorgd in de Heilig 
H artk lin iek  w aar ze zondag tenge
volge van een hartaanval plots 
overleed.

De begrafenis had heden don- 
derdagvoormiddag plaats te 10.30
u. in  de S S  Pe trus en Pauluskerk, 
onder loeloop van een grote me
nigte vrienden en bekenden.

W ij  bieden aan de achtbare fa
m ilie V ieren onze innige deelne
ming aan in dit p ijn lijk  verlies.

♦ ♦ ♦
W e  vernemen het overlijden van 

m evrouw Michielsen, moeder van 
de heer K a re i Michielsen, adviseur 
van de V isserijdienst van het M i
nisterie van Landbouw.

De begrafenis had plaats in fami
liekring, Ons blad biedt de heer 
M ichielsen en zijn familie zijn in
nig rouwbeklag aan.

Een stokanker voor de Ibis
In  een der lokalen van de Ibis 

wordt op huidig ogenblik grote 
schoonmaak gehouden en wel vbor 
voor volgend doel. In  dit lokaal 
welke vroeger diende als berg
plaats voor allerlei voorwerpen zal 
thans overgegaan worden tot het 
inrichten van een mooi zaaltje. 
H ierin  zal de nationale vlag ge
plaatst worden en allerhande voor
werpen die in verband kunnen ge
bracht worden .met de zeevaart en 
meer bijzonder met de zeevisserij, 
en onder meer een stokanker.

W ij ontvingen dan ook een op
roep om een stokanker.

In  naam vàn de Ibisjongentjes 
doen w ij dan ook een warme op
roep tot hen die in staat zijn hier
voor te zorgen. H et is niet te veel 
gevraagd en het zal zeker bijdra
gen om aan de gebouwen van de 
Ibis een meer huiselijk karakter 
te geven.

H et anker kan rechtstreeks wor
den afgeleverd op de Ibisschool.
— B,

PROGRAMMA DER 
PROPAGANDA VOOR 

VISVERBRUIK TE GENT
18 febr. om 20 u. : grote voor

dracht over de oesterkultuur in 
Zeeland, met dias. D it gaat door 
in de tea-room « Venezianna », 
Geldmuntstraat, 6 te Gent. Gratis 
proeven van oester, geschonken 
door Nederland en aangepaste 
w ijn , geschonken door « Comité 
Belge propagande de V in  de F ran 
ce ». U itdeling van kokboeken ge
schonken door « Solo ».

20 febr. : Prov. Taal Instituut te 
Gent, 3e studiejaar, proeven van 
oesters, thorie en p raktijk  lessen.

22 febr. : Publieke voordracht 
door Gemeentebestuur van S t 
Amandsberg met als onderwerp 
« Paling en Zeepaling ». Land van 
Waaslaan te S t Amandsberg ( Jo n 
gensschool). W arm  aanbevolen.

24 febr. : O .L. V rouw  Beroeps- 
school, Ieperstraat te Gent. Eksa- 
men theorie en p rak tijk  vis en vis
konserven. V is geschonken door de 
firm a Baas en Zonen ; de viskon
serven geschonken door Globus uit 
Denderleeuw. Kookboeken zullen 
uitgedeeld worden welke ge
schonken werden door « solo ».

28 febr. : Provinciaal Taal- en 
Handelsinstituut, Savaanstraat te 
Gent. 3e B  leerjaar met thorie en 
p raktijk . Proeven van oesters uit 
Nederland.

Voor de rest van de maand fe
bruari werd door het beheer van 
de Propaganda voor V isverbruik, 
afdeling Gent, het volgende pro
gramma ineengestoken :
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Personaliteiten en vererem erkten

Dinsdag 14 februari, werd een 
akademische zitting gehouden im 
het gemeentehuis te Heist met 
overhandiging vam premiën aan 
de scheepsjongens en reders, Te
vens had een uitreiking plaaits vam 
eretekens aan verdienstelijke zee
lieden der zeevisserij.

De zitting werd voorgezeten en 
geopend door de Provinciegouver
neur R idder P . van Ouitryve d ’Yde. 
walle. Onder de vooraanstaanden 
bemerkten w ij de hh. burgemees
ters van Heist en N ieuwpoort; ver
der de hh. Smissaert, K . Dehouck 
e.i Loo'tens, der Bestendige Depu
tatie; de hh. Devijdt, Geerolf, Stra- 
diot, K . Michielsem em P . Vamden- 
berghe vam het Kcm itee voor Zee
visserij; dhr Van  Neste van de 
W estvlaam se Skonomische iRaad, 
waterschout Luyems van Zeebrug
ge, het schepencollege van Heist 
en verscheidene gemeenteraadsle. 
den.

In  een korte toespraak dankte 
burgemeester de Gheldere het Pro . 
vimciaal Bestuur en dhr Gouver
neur in  het bijzonder, voor de vele 
b lijken van toewijding em hulp be
wezen aan de visserij.

Heist kan dit naar waarde schat
ten wamt bruto 25 %  der bevolking 
leeft rechtstreeks betrokken dn de 
zeevisserij, De Provinciegouver
neur gaf een korte provinciale his
torie vanaf 1958 over de oprichting 
van het Provinciaa l Coördinatie 
Kom itee tot studie van heit perso
neelsvraagstuk in ide visserij. H ie r 
u it kwam  de beloning met pre
miën aan scheepsjongens en treders 
per zeedag. B i j  ide Staatspremie 
van 50 en 25 F  voor scheepsjon
gens en reders werd door de pro
vincie respektievelijk 15 en 10 F  
bijigevoegd. H et doel, de roep en 
de (getrouwheid naar 'de zee te sti
muleren en de herwaardering van 
het visserijberoep, werd bereikt. In  
1958 beliep het totaal bedrag aan 
premiën : 2.907.450 F . In  1959 werd 
het 3.2M650 F . N a  drie jaar werd 
het vroegere verm inderd aantal 
scheepsjongens stabiel met neiging 
tot opgang wat de voormelde cij
fers bewijzen.

«Met ware vreugde, dankbaar
heid en erkentelijkheid bracht ik 
deze beloningen» aldus de Gouver

neur. De zitting werd besloten met 
de uitreiking van volgende erete
kens aan getrouwen der zeevisse
rij.

Gouden Palm en der Kroonorde:
Vandierendomck August, A. Heist 

10-2-1907.

Gouden medaille der Kroonorde:
Am eye Leopold, A, Bmxham, 20- 

7-1916; Ackx Albert, H., Heist, 27- 
1-1913; Blo.mrme Leon, L , Heist, 1- 
7-1.913; Neyts Leopold, A, Hieist, 10- 
7-1920; Pauw aert A lbert, G, Salford 
20-1-10117; Vantorre Petrus, P , Heist
22-1-1020; Vantorre René, J ,  Heist,
23-12-1922.

Gouden medaille der orde van 
Leopold I I  :

iClaeys Albert, H , Assebroek, 3-3- 
1916; Verburgh Ju lien , L ,  Heist, 31- 
0-1919.

Ereteken  van de Arbeid le  K ias :
Gheselle Leon, Heist, 5-10-1920 ; 

Coigge Henri, Brugge, 20-1-1922.

Ereteken  van de Arbeid 2e K ias :
Neyts Theodoor, Heist, 25-5-1922.

HULDE AAN DE 
PROVINCIALE 

KOMMISSIE 
VOOR ZEEVISSERIJ

Tijdens zijn flinke rede bracht 
dhr Gouverneur ook hulde aan het 
flinke w erk vam de provinciale 
Kommissie voor Zeevisserij. E r  
wordt steeds gezegd, dat kommis
sies gesticht worden om een zaa;k 
in slaap te wiegen, zegt h ij. H ie r 
is zulks miet het igeval ,geweest en 
flink werd gepresteerd door de 
enkele getrouwen, die er mee be
last werden.

Ons blad brengt in het bijzon
der graag hulde aan de werkelijke 
promotors van 'de provinciale toe
lage van één miljoen frank. W e  
vernoemen in het bijzonder dhr 
Gouverneur» en ide hh. Smissaert, 
bestendig depute en bupgiemeesiter 
de Gheldere van Heist en Ghee- 
raert van Nieuwpoort, die er 
steeds bij zijn om de visserij,, niet 
met woorden, maar door daden te 
steunen.



Werkhervatting op de 
scheepswerven van Vlaanderen 

te Brugge

V rije  Visserijschool te Heist
UITREIKING DIPLOMA’S EN BREVETTEN

De koophandels rechtbank van 
Brugge heeft het akkoord bekrach
tigd, dat tussen de verscheidene 
partijen, die betrokken waren bij 
het failliet van de scheepswerven 
van Vlaanderen, tot stand was ge
komen, bekrachtigd. D at betekent 
dat >op die w erf toet w erk maandag 
kon herbeginnen en dat het aantal 
werknemers geleidelijk aan zal 
worden opgevoerd. Voorlopig gaat 
het alleen over het afwerken van 
de op de w erf in  aanbouw zijnde 
schepen, één dat reeds werd te w a
ter gelaten en een tweede, dat noig 
op stapel staat. Intussen kan wor
den uitgezien naar een nieuwe ei
genaar voor de werf. E n  zoals we

reeds hebben gemeld, bestaat er 
een grote kans dat de werf zal 
worden overgenoimen door het N e
derlandse scheepsbouwersbed.rijf, 
dat nu ook de beide schepen zal 
afwerken. D it Nederlands bedrijf 
zou dan te Brugge een filiale op- 
rdchten, hoofdzaiselijk voor !de 
bouw van kleine schepen en her
stel van andere. In  ieder geval is 
het verheugend, dat thans na zove
le maanden van drukke onderhan- 
delingen een akkoord kon tot stand 
komen, waarbij verscheidene van 
de werkloos geworden arbeiders 
thans opnieuw aan het w erk kun
nen.

IJslandvaarder vierde 
diamanten bruiloft

De jubilarissen, omringd door familieleden en vrienden.

Op ïieugliijke wijze werd te 
Nieuwpoort de diamanten bruiloft 
gevierd van Theophiel Vaneïver- 
dinighe en M arie Coutereel. De ju 
bilarissen die in de vissersmiddens 
zeer gekend zijn, waren het voor
werp van een speciale huldiging 
In  het vissersstadje was het een 
enige gebeurtenis, daar het de liste 
maal was dat een IJs landvaarder 
zijn diamanten bruiloft kon vieren,

Theophiel Vanelverdinghe, beter 
gekend als «Kokske» werd te Kofc- 
siijde geboren op 111 dec. 1878. Z ijn  
flinke gade is afkomstig van A l 
veringem. Z ij zag het levenslicht 
op 10 aug. 1080 Hum nageslacht be
staat uit 13 kinderen, 40 kleinkinde
ren en 13 achterkleinkinderen. De 
familie telt thans v ie r viergeslach- 
ten, waarvan drie in vrouwelijke 
lijn  en één in mannelijke lijn.

IHet feest werd meegeleefd door 
gans de bevolking, in ide Kanada- 
laan, waar beide oudjes wonen in 
een huisje voorbehouden aan ou
den van dagen en waar de vlaggen 
wapperden en de huisjes versierd 
waren met jeugdig groen.

De gekende folkloristische groep 
van de IJs landvaarders hadden er 
aan gehouden de jubilarissen <in 
bun optocht te vergezellen, uiitge- 
dost in hun keurige vissersplunje. 
«Kokske» en zijn vrouwtje, beiden 
nog even knap en flink te been, 
werden over gans de weg met ge
lukwensen begroet en met ge
schenken bedacht. Op het stadhuis 
werden de feestvierenden eveneens 
ontvangen ;een prachtig geschenk 
werd hun aangeboden. Namens de 
koming werd nog een gouden me
daille geschonken.

N a voorlezing van tal van ge
lukwensen, die van hogerhand wer. 
den toegestuurd, werd een drink 
aangeboden, en de hoop uitgedrukt 
dat de jubilarissen opnieuw izou- 
den mogen gevierd worden voor 
bun briljanten jubileum. Tot slot 
werd verder gevierd in fam ilie
kring, te rw ijl de geschenken en 
gelukwensen bleven toestromen, 
zodat «Kokske» zal hebben onder
vonden hoe sympathiek onze I J s 
landvaarders zijn, — N.

Tijdens een akademische zitting 
in de raadszaal van het stadhuis, 
had i maandag 11. de uitreiking 
plaats van diploma’s en zwembre- 
vetten aan de leerlin.gen van de 
V r ije  Visserijschool. Zoals gewoon
lijk  werd deze plechtigheid bijge
woond door de plaatselijke geeste
lijke  en burgerlijke overheid,- en 
waren Kann. D e Jomghe, namens 
de. bisschop, en dhr H , Smissaert, 
namens dhr gouverneur, aanwezig.

N adat dhr Vermeille de waarne
mende D irekteur, het verslag over 
de werking van de schooi had 
voorgelezen, kwam en de leerlingen 
aan de beurt en werden volgende 
diploma’s e-n brevetten uitgereikt :

Scheepsleerjongens :
Beernaert Robert; Bogaert W e r 

ner; C reyf Joseph; De Groote R a 
phaël; Popelder .frans; B r ic  R a p 
pé; Sorgeloose W a lte r; V ileyn  R o 
land.

Aspirant-Schippers :
A ckx  Fred d y ; D e Groote M arcel; 

Depaepe Fredd y; Lebahn R u d i ; 
Utterwulgtoe B ry a n  ; Vandieren
donck Desiré; Vandierendonck M i
chael; V lietinck  Jean.

Scnippers 2e Klasse :

Laseure Franço is; Verbeke R e 
né; V lietinck  Jean.

Matroos-Motorist (- 180 pk) :
D e Groote M arcel; Vandieren

donck Frans.
Motorist (- 400 pk) :
D e Groote M arcel; Utterwulghe 

André.

Z W E M ü R E V E T ï E N

B re ve t van Zwem m er :
A ckx F redd y; Beernaert Robert; 

Bogaert W ern er; C reyf Joseph ; 
De Groote P ie te r; Deschacht A n 
dré; H illew aert G ilbert; Popelder 
F rans; Rappé E r ic ;  Vandew-alle 
Joseph; Vanidierendonok Désiré ; 
Vandierendonck M ichael; Verbouw 
M arcel; Verbouw  René; Uitterwul- 
ghe Bryain.

Voorbereidend Zwem brevet :
D.e Groote Georges; Pauw aert 

Robert; Rappé Om er; Sorgeloos 
W alter.

E lem en ta ir brevet van Zwem m er
De G raeve Georges ; Verm ael 

Jack ie ; W aeghe W ilfried .
Schoolbrevet :
Lannoo R ud i; Verm ael P e te r .—  

H.

Brevetten, diploma’s, certifikaten en vergunningen 
in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart

(Kon. Beslu it van 21 mei 1958)
De volgende brevetten, diploma’s 

en certifikaten werden in  de loop 
van de maand december 1960 toege
kend :

B reve t van kapitein ter lange 
oimvaart :

Leno ir R-A .
B re ve t van tweede luitenant ter 

lange om vaart :
Bernimoliin J.-N.-E.-G.; M aryns

G.-A.-M.-A. ; V an  B e lle  H,-J.-E, ; 
H iroux  J.-E.-L. ; Deloof R.-0.-E.;' 
Christiaen N.-A.-C,; Deharemg G.-
E.-G. ; W ygaerts L.-M.-G.-A. ; De 
B ru yn e  W.-G. ; M assart J.-P.-M.-H. 
H eureux G.-E.-E.-J.; Deckers J.-J.r 
L.-C.; Geers H,.-S.; Bilitjes P.-M-
C.-R. ; Dhont F.-M.-A. ; Duerinck 
L.-F.-C.

B re ve t van kapitein ter kust
vaart :

Devriendt A.-J.G.
B re ve t van stuurman .ter kust

vaart r
Maesen L.-J.A. ; B ruye re  G.-M.- 

A. ; Sua in  G.-E.-A.
B re ve t van officier-werktuigkun- 

dige le  klasse :
V an  Severen E .;  V an  B u lck  W.- 

T. P . ; Vandamme R.-G.
B re ve t van officier-werktuigkun- 

dige 2e klasse :
De W itte  M.-L.-M.; Pehrsson M -

F.-A. ; M ollet R.-R.; Boigaerts J.-H. 
-A .

B reve t van schipper ter visserij 
le  klasse :

Puystjens A.-L. ; G ery l A.-F.-A. ; 
Tourlóusse H.-L.; Vanhove, L.-A.- 
C„; Goderis R.-A. ; Tratsaert R.-G- 
M.

B re ve t van schipper ter visserij 
2e klasse :

Hieinderson G.-G.; Beyen  A.-G.-C. 
Verbeke R.-A.; Laplasse I.-U.-F ; 
Tas, P.-P.-D. ; M eyers H.-W.-A. ; 
Lam brecht R.-O.

B re ve t van schipper ter kustvis
serij :

Sm issaert R . ; Lam brecht E .hC.-J. 
Devinck M.-A.

D iplom a van aspirant-schipper 
ter visserij ;

Gheysens Y.-C.; Serie E.-A.-P. ; 
Depaepe F.-G.-J.; Desmet E .- A  ;

Van  Torre R.-R.; Cools H.-L.; Re- 
maut P.-R-; A ckx  F.-L. ; Daems J.-
F .; Vandierendonck M .-R-J. ; De
vriendt P.-R.-M.; Vandierendonck
D.-F.-J.; Asseloos R.-G..; Vanslem- 
brouck R .- J.; Jooris W.-L.-A.; P.in- 
cket R.-C. ; U tterwulghe B.-P.-P. ; 
K lutsch R.-A.

Certifikaat van volmatroos : 
Cravo A.-J.; Das Dores Resendo 

J .  ; Panineels J.-L.; H eye G.-G.-L- 
P .; Schools P.- J.; De Batist H .-A ; 
Van Eyen  F.-L.-C. Fasbender A-M. 
-P.; Van Opdorp G.; Pineiro-Gar- 
Cia J.-M.; M artinez Cliges S.; Gal- 
lart-Vallé M .; Candas-Busta J.-C.; 
Marmenout M.-L.; Maus G -M.-R.-
E ,;  W a th y  P.-F.; Schoeters J.-B.-E. 
Sys F.-A.; Van  P u t M.-H..-D,; V e r
meulen L-A.-A. De Voider R .-M .r 
P .; Van  Dingenen J. ; Van  Hove 
A-H-; Bontenakel F .; Luyten  J-  
L.-E. De Clercq J.-M.; Daelman 
A - J.; Cortes Lourenco F .; Rooyers 
J.-L.; V an  Roosebroeck M.-A.; De 
Raedit J .

Certifikaat van sloepsgast :, 
Gonzalez-Figueira E .;  Bruv.n- 

donckx E .; I l l ie  J .  ; Van .Gorp J .  ; 
Paenbuysen R . ; F ieuw  M, Van 
Gorp L . Va.n Wesem ael H .; Miral- 
les-Rubiio A .; K inn ié  R .; Basilio F .; 
Basilio  J . ;  Daniels L. Van Mieghem 
G  ; Van P u t  M. ; Tbielens J .  ; 
Schoeters J .  ; Schools P . ; Van  de 
Sompel J . ;  De Batist H .; Noéns L . 
Van  Bogaert L . ; Goethals D.; De 
Beuckelaer J .  ; Gallart-Vallé M„ ; 
Rodriguez-Gonzalez A  ; Reinen- 
bergh C. ; Candas-Busta J .  ; Maus 
G ;  Keykens A .; Smet M.; Van 
Dingenen J . ;  Lagrange Y .; Herre- 
ra-iValles I. ; V an  Roosbroeck M .; 
Oortes-Lourence F .; Timmermans
G. ; Lenders J .  ; Daelman A"; Hoo
vers J .  ; De Clercq J.-M:; Degraeve 
T.-A ; Cordenier R.-A.; Verstraete 
A.-J.; Laforce A.-H.; Depuydt R -  
M  -J. ; V an  Driessche M .; B ryo h  H. 
Van Hofstraeten A.; Gielen J  ; E  
Van  M ael; V an  Eygen  F .; Meers
man W .; Schrovens L  ; V an  San-' 
den J . ; Martinez-Ciges S.; Pinèiro- 
Garcia J . ;  Van  der Donck J . ; Bus- 
ssins F. ; Laenen J .  ; M arm enout M .; 
D e Sm et M. ; V an  der Jonckiheyd 
J . ; Van  de Von.del P .



oostendse markt en visiiiijneclioi
M et de inzet van de Vasten op 

woensdag 15 februari is voor de 
visserij en de vishandel een druk
ke tijd aangebroken. E>it ds deze 
week reeds gebleken u it de aan
voer die veel groter was dan de 
voorgaande weken. D it k3er w a
ren het niet de IJs landse soorten 
die de aanvoerstijging bepaalden, 
maar wel de Kanaalvanianten. N a  
wekenlang slecht weer konden de
ze schepen toch een vangst bijeen
krijgen, zodat zowel maandag, 
dinsdag als woensdag van deze vis
grond heel wat vis werd aange
voerd.

Benevens van het K anaa l werd 
ook van de Noordzee meer vis bin- 
nengebracht, te rw ijl daarentegen 
de W itte  Bankers zeer weinig aan 
de afslag Verschenen, hetgeen nog
al normaal is als men weet dat de 
middensligschepen momenteel i-n 
het K anaa l wissen. H e t zou daar 
nu de beste tijd van het jaar moe
ten gaan worden en indien de 
weersomstandigheden gunstig b lij
ven zullen weldra veel grotere 
vangsten aangevoerd worden. H o 
pelijk gaan de prijzen dan weer 
niet a l te sterk dalen en kunnen

zowel reders als handelaars gedu
rende de voor hen beste tijd  van 
het jaar, hun boterham verdienen.

De grootste aanvoer werd zoals 
steeds in de vasten op de maan- 
dagmarkt gelost. D ie  dag waren 
ook de prijzen het best en ook dit 
is een steeds terugkerend ve r 
schijnsel in  de vastenperiode. Men 
moet in  die tijd  inderdaad niet a l
leen de klanten voorzien op v r ij 
dag m aar ook op woensdag.

Soorten die gans de weeK duur 
Dieven waren tongen, tarbot, sol
daten, steenschol, Schotse schol en 
staartvis.

Voor kabeljauw, gullen, w ijting, 
rog en kleine vis. werden dalende 
prijzen 'betaald van maandag naar 
woensdag. De opbrengsten waren 
gans de week voor de meeste vaar
tuigen bevredigend en renderend. 
A lleen sommige Noordzeesohepen 
konden met 'hetgeen ze in de 
m arkt zetten niet to.t een rende
rend resultaat geraken. H e t moet 
ook gezegd dat w itte kabeljauw  
op geen enkele dag duur werd ver
kocht. Vooral als we nagaan dat 
voor IJs landse kabeljauw  ibijna 
evenveel werd betaald en dat er 
toch niet zó veel Noordzee kabel

jauw  werd aangevoerd.
De veel grotere aanvcer die we 

in de week van 10 tot 16 febr. te 
verw erken  kregen op de Oostendse 
vism arkt bestond uit 1:4.470 bennen 
vis, 26.150 kg tong en 80 bennen 
kreeftjes.

De iJs landers namen hiervan 
4.480 bennen vis voor hun deel. 
H iervoor waren 5 schepen nodnig, 
hetgeen een stijging van de gemid
delde vangst betekent. Voor de ü 
schepen die verkochten werden 
dan ook bevredigende opbrengsten 
geboekt welke schommelden van 
282.000 F  voor de 0.239 naar 834.000 
F  voor de 0.298. De best verkochte 
soorten waren hier grote schelvis, 
rode zeebaars, koolvis, len.g en 
schaat.

Van de W itte  Zee, in  de omge
ving van de Noordkaap, werd één 
vangst van 1900 bennen aange
voerd. Deze vangst bestond hoofd
zakelijk  uit gullen, die nogal klein 
uitvielen. Vandaar dat hiervoor la 
ge prijzen werden betaald w aa r
door de opbrengst door dit schip 
bereikt slechts 537.000 F  beliep, 
cijfer dat na een reis van minstens 
24 dagen, veel te laag is.

De vangsten van de Noordzee

Tongen, grote — Sole, grosse
3/4 tongen — 3/4 sole
Bloktongen — Sole moyenne
Voor-kleine —- Toute petite
K le ine — Petite
Tarbot groot — Turbot, gros
M iddel — Moyenne
Kleine — Petite
G rie t — Barbue
Middel — Moyen
Kle ine — Petit
Schol —  P lie
Grote iek —  Grosse
K le ine iek — Petite
Iek 3e slag — 3e sorte
P latjes — Toute petite
Schelvis grote — Aiglefin, gros
Middel — Moyen
Kleine — Pe tit
Heek, grote — Merlu, gros
Middel — Moyen
K le ine — Petit
Rog — R aie
Rode poon — Perlon
Grauwe poon —  Grondin
Kabeljauw  — Cabillaud
Gullen — Pe tit cabillaud
Hozemondhamme — Baudroie
W ijting  — M erlan
Schar — Lim ande
Steenschol — Sole limande
Zeehaai — A iguillât
Hondshaai —  Rousette
Arend (P ie term an ) —  Gr. v ive
M akreel — Maquereau
Horsmakreel — Saurel
Rode knorhaan
Keilrog —  R a ie  radiée
Zeekreeft — Langoustine
Schaat — Flotte
Zeebaars (k lipv .) — Aigle de Nor.
Lom — Brosme
Kongeraal —  Congre
Leng — Lingue
Schartong — Cardine
Volle haring — Hareng
I J le  haring —  Hareng guai
Haringshaai — Latou r
Steenholk —  Tacaud
Heilbot —  Flétan
Koolvis — Colin
Steur — Esturgeon
Zeewolf —  Loup de M er
Pollak — L ieu  jaune
Zonnevis — S t  P ie rre
Koningsvis
Hondstong —  P lie  cynoglosse

MARKTBERICHTEN
_________  11-2-1961 13-2-1961

OOSTENDE
14-2-1961 15-ü-x961

49,40-71,— 
78,—
84,—
77,—
60,—
70,-74,—

46,-57,20 
58,-64,— 
63,60-67,20 
64,— 69,40 
52,-16,60 
50,-63 — 
43,-53,— 
27,-36,—

43,-53,60 43,— 48,—
57,80-62,— 48,— 55,83
66,-73,— 54,-36,—
63,50-75,— 58,-67,20
58,-63,— 50,-53,20
47— 63,— 57,-60,—
40,-47,— 48„60-49,—
36,— .........

5.80
8.80 

13 — 
12 ,—
7,80

4,— 12,60 
5,40-12,40 
6,-13,— 
7,60-15,— 
9,20-10,—

4,60- 6,40 
6.50-11.80 
9,-15,20 

14,-17,40 
7,80-11 —

4,-10,40
4,-13,80
7,-16.80
9,80-13,60
4,60-10.—

5,60- 8,80
1 2 , —
12,80

8,80-12,— 8,40
9,-13,— 27,— 16,80 9,—-15,— 5,50-13,20

10,— 13,60 17,40-18,— 10,-15,—
9,— 12,— 11,—

15,-1 8,— 10,20-18,50 13,60-18,— 9,60-14.40
9,— 6,80-12,— 7,40-11,20 7,—  9,80

32,20-33,40 28,-36,—
7,60 3,-11,20 3,20-10,— ,80- 8,—

9,40 7,—  7,40
12,20-21,60 19,60-21,— 11,-20,—

5,40- 9,—
10,— 5,40- 6,70 6,—

16,20
11,-15, 14,— 18,60 

21,-33,— 
19,—

13,20-23,— 13,— 
12,-19,80 6,60-19,40

7,60

6,20

8,-20,80 
4,20- 5,90

5,—  7,— 

24,-25'—

5,—  7,40 7,— 
10.80
11,-24,—

2,— 2,60- 2,80 
33,-55,—

2,— 2,—  2,20 
42,-56,—
11,— 7,80- 9,8u

13,80-15,80 

15,20.....

15,— 10,—
11,-13,40 11,40-12,40

32,—

bleven in de voorbije week tame
lijk  klein. W a a r deze prijs voor 
w itte kabeljauw aan de lage kant 
bleef werden weinig renderende 
opbrengsten geboekt. De hoogste 
opbrengst was deze van de 0.245: 
Lll-8 720 F . De laagste prijzen wer
den op de sluitingsmarkt betaald.

N iet minder dan 29 Kanaalscihe- 
pen voerden 2.840 bennen vus en 
13.600 kg tong aan. Voor de meeste 
van deze soorten werden goede 
prijzen betaald, deze daalden ech
ter van maandag naar woensdag. 
De meeste opbrengsten waren wel 
renderend, vooral dat sommige 
vangsten in zeer kore tijd  werden 
gevangen.

Twee W itte  Bankers in gans de 
week losten 210 bennen vis en 21200 
kg tong. De reizen van deze scha
pen waren nogal kort. P la tv is  was 
goedkoper dan verleden week 
maar was het duurst op de woens- 
dagmarkt. Tongen kenden evenals 
de meeste andere soorten dalen,de 
prijzen van maandag naar woens
dag, De hoogste opbrengst van de
ze visgrond was voor de 0.21.8 : 
H12.000 F .

I l  Kreeftenputters die maandag 
verzorgde en grote vangsten in de 
afslag zetten. P la tv is  was .die dag 
niet bijzonder duur, tongen kregen 
echter zeer hoge prijzen zodat hier 
de beste uitslag 159.000 F  beliep., 
dit voor de Z.422.

2 vangsten van de Koord brach
ten 300 bennen vis, voornamelijk 
kabeljauw e.n gullen op de markt. 
Deze gullen waren in verhouding 
tot de kabeljauw, duur, De op
brengsten waren, in de tijd  dat ze 
werden bereikt, bevredigend. Van 
de Oost kwamen ook 2 schepen. 
Deze vangsten waren te klein en 
brachten niet veel op.

De W estvissers waren het ital- 
lijk s t op de woensdagmarkt. De 
W estvarianten waren toen echter 
het goedkoopst, bijzonder roggen, 
w ijting en kleine vis. Goede p rij
zen werden betaald voor soldaten, 
keilrog, knorhaan en platjes. N iet 
alle uitslagen kunnen hier bevre
digend genoemd worden.

ZATERDAG 11 FEBRUARI
K A N A A L
0.104 14 55 100 08.510
OOST
Z.530 7 60 200 45.1150

MAANDAG 13 FEBRUARI
I J S L A N D

0.316 1,7 1250 ____ 740.440
0.92 17 750 ---- 421 135
0.298 18 1350 --- 834 S’ l
0.286 18 650 --- 336.885
W IT T E  Z E E
0.81 24 1900 --- 537 75e
K A N A A L
0.175 16 175 400 1312 170
Z.2B2 10 80 700 112.880
0.94 17 220 --- 1.32*30
0.119 16 200 --- 138.270
0.204 11, 1130 1200 1127 4/M
Z.405 6 150 1000 153 ST,
0.284 2 30 300 31 110
N O O R D Z E E
0.216 17 340 —.— 164 855
W IT T E  B A N K
Z.5E9 10 90 roo 98.180
K R B E F T B N P Ü T
Z.491 9 60 rro 68.ro
Z.422 11 120 1100 159 740
Z.53S 8 90 700 99 C'?0
Z.549 11 150 1000 139.010
Z.274 112 90 1,100 119 655
Z.554 9 50 1000 1011.740
Z-583 11 1110 1300 155.680
Z.514 8 50 500 60.670



Z.452
W E S T

9 100 300 67.120

0.1-92 8 120 100 E8 020
0 .152 2 10 —<— 9.660
0.184 8 60 200 51 C30
0.142 5 70 --- 41.500

DxNSDAG
I J S L A N D

14 FEBRUARI

0.239 18 
N O O R D Z E E

580 --- 282.760

-0.2.95 17 200 --- 1116.149
0.88 15 400 --- 2H6.160
Z.212 15 300 — — 164.580
O 305 
K A N A A L

11 300 .---  21,1.520

Tongen
ZZ 200 6 110 200 62 3-20
0.232 6 50 --- 46.460
0.135 6 80 --- 67.680
0.1.50 12 250 300 190.775
0.227 13 100 1000 137.900
0.131 10 140 900 100.780
0.153 9 130 800 101.460
0.277
NOOiRD

6 130 —■—- 81 180

Z  542 
WE-ST

8 140 --- 81.490

0.1135 8 120 200 81.140
O 77 2 20 --- 10-2140
0.806 4 00 --- 43.460
N.763 5 90 —.— 52.610
0.327 3 40 
K R E E F T E N P U T

2-00 37.980

Z.598
O O ST

10 110 600 86 580

Z 504 4 50 200 36.200

Woensdag 15 februari
N O O R D Z EE
0.333 12 390 ---- 210.100
Z.425 10 400 ---- 218.720
K A N A A L
0.69 10 170 1800 172.930
0.120 7 170 800 109.550
0.105 12 40 500 54.970
0.140 13 140 1000 124.930
0.170 12 150 1300 131.270
K R E E F T E N P U T
Z.417 11 80 800 71.930
W IT T E  B A N K
0.218 12 120 1300 112.423
W E S T
0.267 6 120 --- 67.620
0.147 6 80 100 54.420
0.196 6 120 --- 68.690
N.762 4 110 200 63.660
N.209 4 50 300 38.740
N.710 6 80 --- 42.560
0.15 6 100 ---- 52.560
Z.420 6 30 400 38.900
0.349 4 60 --- 32.120
N O O RD
0.342 6 160 ---- 75.280
K U S T
0.523 2 30 50 12.480

DE KUSTVISSERIJ 
IN JANUARI 1961

(Voor de kustvisserij in Ihet alge
meen is het tijdens de eerste 
maand van het nieuwe jaar ndet 
veel bijzonders .geweest. W a a r  het 
in januari I960 al veel m inder was 
dan in jan. '59, thans is ihöt nog 
veel slechter en werd door geen 
enkel van deze schepen iets ver- 
d'iend. Nliet dat er in  het igebeel 
niet wend uitgevaren, m aar alle 
uitvaarten bijeen, zowel van gar
naal, sprot, als vis vangers, zullen 
amper de helft en nog m inder zijn 
dan -vorig jaar. Neem daarbij dat 
de vangsten zelf ook nog niet veel 
om het lijf  hadden en het eindre
sultaat voor deze maand wordt ne
gatief.

DE GARNAAL VISSERS

Jan u a ri 1961 is w erkelijk  een er- 
barm elijk iets gewo-rden voor onze

garnaal vissers, of .althans voor de 
weinigen die op garnaal visten dn 
de voorbije maand. E r  werden en
kel 16 vangsten verkocht tijdens 
verleden jaar maar 150.953 F  op
bracht.
gans de maand en het iresultaat er
van was -airnper 413 kg. In  januari 
'60 werden 84 vangsten verkocht 
welke 3.541 kg garnaal oplevarden.

Hiet spreekt vanzelf dat bij der- 
ge-lijke aanvoer de prijs zeer hoog 
was, zodanig dat de 413 kg po,g 
29.322 F  opbrachten, te rw ijl de bij
na tien maal grotere aanvoer van

DE 'SPROTVISSERIJ

Evenals de garnaal vissers moes
ten de sproitvissers de langste tijd 
van de maand aan de kaai blijven, 
«dank» zij het bijna aanhoudende 
stormweer. De dagen dat kon uit
gevaren worden, bleven de resul
taten onder het minimum w at ook 
gam akkelijk kan verstaan worden 
Tegen dat de mensen de tijd  had
den om te vinden w aar de sprot 
zat moesten ze terugkeren omdat 
de weersomstandigheden weer ver
slecht waren. Ook h ier werd we
gens de kleine aanvoer voortdu
rend een zeer hoge prijs betaald, 
waardoor op sommige dagen toch 
nog iets verdiend werd. Hetgeen 
echter op die enkele dagen iwerti 
verdiend, ging verloren in de da
gen dat voor niets in zee moest 
gegaan worden. .H e t. zal dan ook 
niemand verwonderen, dat op het 
einde van  de maand de meeste 
sprotvissers er genoeg van hadden 
en besloten hun sprotkorre tot het 
volgend seizoen op te bregen.

DE VISVANGERS

Dezen die noch op garnaal, noch 
op sprot visten, beproefden op de 
dagen dat het niet al te erg was 
buiten, toch eens een visje te van
gen. Meestal edhter waren de uit
vaarten van korte duur en moc •, t 
men onverrichterzake terugkeren. 
D at in zulke omstandigheden de 
meesten verkozen aan de kaai te 
blijven, zal niemand hen kw alijk  
kunnen nemen. Vergeten we ndet 
dat niet alleen de kleinste schepen, 
maar ook ide middens!,agvaartuigen 
hefhaaldelijk voor slecht weer 
moesten gaan schuilen. Voor de 
kleinste visvangers was er dan 
ook in januari niet veel te rapen 
en deze die e r zonder al. te erge 
kleerscheuren doorgekomen zijn, 
zullen voorzeker de gelukkigen 
zijn.

WEER GUNSTIGE  
ZATEIRDAGMARKT

(Z.530) en 38.000 F  (0,154) ^belie
pen.

RUïMiE AANVOER 
OP MAANDAG

H e t is al een hele tijd  geleden 
dat nog meer dan 8.000 bennen vis 
op één dag werden verkocht in  de 
Oostendse vism ijn. D it was maan
dag nog eens het geval. Verw on 
derlijk  is dit eigenlijk n iet -aange- 
zien het de eerste dag van de vas
ten was. D at d it sam envalt met de 
karn-av-alf eesten te Heisit kon men 
merken aan de grote hoeveelheid 
schepen uit Zeebrugge die maan
dag kwam en verkopen. N ie t m in
der dan 1(2 van de 27 kwam en uit 
Zeebrugge. H e t grootste deel hier
van kwam  van de Kreeftenput zo
dat er alleszins meer platvis op de 
m arkt was dan verleden week op 
de 3 verkoopdagen samen. Ook Ka- 
naalvis was er beduidend meer, 
hetgeen niet belette dat er verder 
taald.
renderende prijzen werden be-

De kw alite it van de aanvoer was 
beter dan gewoonlijk m ar toch vie l 
één van deze vangsten m erkelijk  
minder, d it weer omw-ile van de a l 
te lange duur van de reis, maar 
thans ook wel doordat de waarde 
van de vis van deze visgrond veel 
m inder is. V an  de W itte  Zee. is de 
vis inderdaad veel magerder.

BETERE VANGSTEN  
VAN IJSLAND

4 schepen kwam en maandag van 
IJs land , ieder met grotere vang
sten dan tot vóór een paar weken 
het geval was. W a a r  de prijzen o>p 
hetzelfde peil bleven én zelfs nog 
iets beter waren dan verleden 
week, konden nog eens voor al de
ze vaartuigen renderende uitslagen 
bereikt worden. H e t waren vooral 
grote schelvis ,kabeljauw, rode zee
baars, leng en gullen die vlot ver
kocht werden. De uitslagen va ri
eerden van 336.885 F  voor de O 286 
naar 834.381 F  voor de 0.298.

Voor de 0.81. die van de W itte  
Zee kwam , was het niet veel b ij
zonders. De vangst was weliswaar 
veel groter dan van de IJs landers, 
maar een gemiddelde prijs van nog 
geen 300 F  moet al een bijzonder 
grote vangst gelost worden voor
aleer van een «reis» kan sprake 
zijn. W a a r  deze vangst dan nog 
hoofidzakelijlk bestond uit kleine 
gullen, die zeer goedkoop -waren, 
kon tenslotte maar 537.750 F  be- 
somd worden, bedrag waarmee 
lang niet alle kosten zullen kun
nen betaald worden.

(natuu rlijk ), tarbot, steensehol, 
Schotse schol, rode knorhaan, w ij
ting en staartvis.

V an  de W est was de aanvoer 
weer niet erg groot, Hiet aantal 
verkopende schepen was zeer klein 
en de  vangsten zelf niet bijzonder 
groot. W a a r  nog goede prijzen be
taald werden voor deze soorten 
konden moig bevredigende uitslagen 
bereikt worden, uitgenomen dan 
voor de 0.152 die een erg kleine 
vangst ibinneinsbracht en dan ook 
m aar 9.660 F. besomde. De hoogste 
opbrengst was voor de 0.1921: 58.000 
F.

VEEL MEER PLATVIS

9 schepen van de Kreeftenput 
waarvan  de meeste no-mvangrijke 
vangsten losten. P la tv is  was h ier
door op een veel grotere schaal op 
de markt, hetgeen eem daling van 
de prijs voor gevolg had. Vooral de 
platen w aren  goedkoop en daalden 
op zeker ogenblik tot op het o-p- 
vanigpeil, thans verlaagd to: 200 F  
per ben. D it belette deze schepen 
niet renderende reizen te maken, 
dank zij soms aardige hoeveelhe
den tong. D e  beste uitslag Was 
voor de Z.422 met 1159.740 F  terw ijl 
de laagste opbrengst genoteerd 
werd voor ide Z.514: 60.670 F .

M aar 1 W it te  aBnker, de Z.509, 
mét een vangst die niet veel o‘m 
het l i j f  had. Toch werd nog een 
opbregnst bereikt van 98.1130 F , d it 
na een tam elijk  korte reis.

GEVARIEERDE 

AANVOER OP DINSDAG

Nog 20 schepen kwam en dinsdag 
hun vangst verkopen. W ee r .waren 
een groot deel Kanaalsübepen aan 
de afslag, dit na tam elijk  korte 
reizen. Deze schepen waren welis
waar lang weg, m aar lagen dagen
lang in Engelse havens., tengevolge 
van slecht weer. De vangsten die 
zij te Oostende op de markt brach
ten, waren dan ook va n  goede 
kwalite it en kregen goede prijzen. 
Toch werd een lichte prijsdaling 
genoteerd voor ronde vis,, prijsda
ling die begon tegen het midden 
van de markt. Tongen,, tarbot en 
platvis, evenals rare soorten als 
staart, steensehol, Schotse schol en 
soldaten, bleven duur.

De -opbrengsten waren voor b ij
na alle vaartuigen renderen-d, u it
genomen voor sommige Nioordz-ee- 
vangs-ten. Ronde soorten -als kabel
jauw  en gullen waren inderdaad 
niet bijzonder duur en zeker niet 
duur genoeg om de nogal kleine 
vangsten renderend te maken.

NOG EEN IJSLANDER

Hiet was de 0.239 die dinsdag als 
en-ige IJs lan d e r aan de afslag was. 
De vangst die d it söbip in de 
-markt zette, was niet (bijzonder 
groot m aar leverde toch een ren
derende uitslag op. De opbrengst:
281.000 F  was wel rendereind.

Noordzeevis kende een dalende 
markt. De van-gsten waren niet b ij
zonder groot (300 à  400) bennen. 
Bijzonder goede resultaten werden 
aldus niet gelukt, deze varieerden 
van 116,149 F  voor de 0.295 naar 
216.150 F  voor de ,0.306.

D e 2’ schepen die zaterdag aan 
d-e afslag waren kregen voor de 
geloste vangsten renderende p rij
zen. Zo kregen tongen van 49 tot 
84 F . De goedkoopste soorten w a
ren -de lappen, de duurste de blok- 
tongen. Ook tarbot was zeer duur, 
te rw ijl platvis prijzen kreeg gaan
de van -5,80 F  voor de zeer mag-e-re 
platen n-aar 13 F  voor het kleine 
iek. W ijting  werd verkocht -aan 380 
F  en roggen noteerden tot IS  F  -per 
kg. Keels kregen tot 750 F . De 
vangsten van beide schepen waren 
echter te -klein -om er hoge resul
taten mee te kunnen bereiken zo
dat de uitslagen slechts 45.000 F

KANAALSCHEPEN 
TOCH EENS PARAAT

W as het lang geleden dat er nog 
meer dan 8.000 bennen werden aan
gevoerd, het was zeker even l-an-g 
geleden dat er nog 7 Kanaalsche- 
pen in één dag aan de afslag w a
ren. B lijv e n  de vangsten van deze 
Kanaalsehepen nog ver onder het 
peil van vorig jaar dan zijn de 
prijzen steeds renderend. Zodoende 
werden door -al deze schepen ren
derende opbrengsten geboekt, 
gaande van 112.880 F  voor de Z.222 
naar 153.315 F  voor de Z.405. De 

best verkochte soorten waren tong



Datum Vangsten Kgr. M in. Max. Gem.

VISAANVOER TE OOSTENDE
11-2 2 6.050 H3.660
13-2 27 425.350 5.092.296
14-2 22 182.700 2.359.904
15-2 20 135.550 1.753.053
Tot. 71 749.650 9.289.713

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
13-2
15-2

13-2
14-2
15-2

10
15.632
27.860

206.976
338.496

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
12
42
57

840 70,— 
3.291 73,— 
4.437 70,—

70,— 70,— 
82— 78,36 
84,— 77,82

VISAANVOER ZEEBRUGGE
9-2 10 5.900 33.580

11-2 16 19.250 245.500
13-2 23 65.250 968.280
14-2 16 28.150 382.960
15-2 5 12.000 184.460

AANVOER PER SCHIP ZEEBRUGGE
Zaterdag 11 februari
Z.408 
Z.470 
Z.528 
Z.430 
Z.475 
Z.802 
Z.751 
Z.493 
Z.104 
Z.506 
Z.481 
Z.466 
Z.555 
Z.785 
Z.54 
Z.404
Maandag 13 februari
Z.515

4 150 25
8 200 70
8 400 50
2 50 20

GARNAALAANVOER ZEEBRUGGE

Z.523 8 250 70
Z.199 9 200 65
Z.603 8 150 80
Z.526 3 100 20
Z.443 9 700 80
Z.435 3 300 35
Z.400 9 600 70
Z.562 5 850 110
Z.516 3 300 55
Z.437 11 1200 130
Z.458 3 50 20
Z.558 9 500 70
Z.270
Z.510 4 150 40
Z.517 3 100 20
Z.428 4 100 20
Z.149 3 100 30
Z.552 3 50 20
Z.60 2 50 15
Z.561 2 50 20

14-2 21 1.491 71,— 71,— 71,

IJSLANDSE AANVOER TE
13 ^-x9Sl

Grote schelvis .............. ..........................  11,— -24,80
Middelmatige schelvis ..................... 6,60-16,40
Kleine schelvis ...................................  4,— -14,—
Kabeljauw  ....... ........... ................... 9,— 17,—
Gullen ............................................. 4,— 11,20
W ijting  .............................................  5,20-10,80
Schaat .............................................. 11,— -17,80
Zeebaars .......................................... 7,20-14,—
Leng .................................................  11,-15,80
Schartong ....................... ..................  5,50-10,—
Heilbot ..............................................  25,40-54,—
Koolvis .............................................. 5,80-11,80
Hondstong ....................................... 4,60-14,—
Zeewolf .............................................. 9,20-12,—
Platen .................................................  12,—

OOSTENDE
14-2 i961
22.80-24,80 
15,60-17,880

8,60-13,40 
10,— 13,80
8,—
5,—  5,20 
8,— 18,— 

11,40-15,—
1 2 ,—

34.80-54,'—
12,—
5,— 13,— 

11 ,20-12 ,—

Z.555 
Z.785
Dinsdag 11 februari

31.590
46.990
65.820
27.070
7.270
7.260
2.510
2.510 
6.030 
6.020
8.940
8.940 
7.640 
7.650 
.4630 
4.630

18.010.-
49.570
60.010
48.900
25.030
76.760
41.260 
69.650

107.820
67.280

150.660
20.460
63.750
7.830

32.260 
18.620 
23.670 
27.870 
18.040 
13.690 
15.420
5.910
5.910

Z.551 8 250 70 53.030
Z.476 4 100 30 27.970
Z.462 10 800 100 93.480
Z.471 3 100 20 22.840
Z.93 3 100 25 27.070
Z.468 3 100 20 20.830
Z.432 2 50 10 8.140
Z.764 3 150 20 23.490
Z.460 8 150 90 57.810
Z.453 3 70 20 18.420
Z.475 6.660
Z.802 6.660
Z.555 3.280
Z.785 3.290
Z.481 4.490
Z.466 4.500
Woensdag 15 febr>ia ri
Z.540 9 700 70 81.620
Z.560 2 50 10 17.580
Z.30 4 100 25 24.000
Z.545 6 200 50 43.760

MARKTBERICHTEN NIEUWPOORT ZEEBRUGGE
13-2 15-2 13-2 14-2 15-2

Grote tong — Grosse sole
Bloktong — Sole moyenne
Fruittong — Sole 3/4
Schone kleine tong — Petite  sole
K le ine  tong — Toute petite sole
Grote tarbot — Turbot gros
Middelm tarbot — Turbot moyen
V a ria  — D ive rs
Griet — Barbue
Pieterm an — Grande vive
Grote pladijs — Grosse plie
Middelm. pladijs — P lie  moyenne
Kle ine pladijs — Petite  plie
Deelvis — Portion
Kabeljauw  — Cabillaud
Gul — Petit cabillaud
Keilrog — R a ie  radiée
Rog — Raie
Tilten
Scherpstaarten 
H alve  man
Grote w ijting — Gros merlan 
K le ine w ijting — Pe tit  merlan 
B e t — F le t 
Schar — Lim ande 
Zeehaai — Aiguillât 
Zeehond — Chien de mer 
Robaard — Grondin rouge 
Knorhaan — Grondin

44-55 42-45 42-49 42-49 44-48
54-64 60 59-63 52-58 47-53
70-68 62-66 66-72 65-70 57-63
65-68 62-68 69-74 66-73 68-72
56-58 48-54 68-75 68-72 70-74

58-65 58-73 .
50 52 52-62 52-64 67-69
35 35 33-38 33-38 38-41
43-38 32-40 33-38 33-39 35-41

40
9 4-5 4-7 4-7 4-5

13 11-12 6-9 6-8 6-8
10-12 9-12 10-14 12-18 16-19
....... ....... 8-12 10-15 15-17
22 20 22-24 22-26 22-28
17-10 17-12 9-17 9-17 9-18

17 22-24
16 16 19-20 14-16
14 12 15-17 13-15
12-10 12-9 13-15 13-15

10-11 8-10
14 10-12 3-14 5-12 _
8-7 3-4
1 2 2-4 2-4 4-5

18-14 20-14 12-13 12-15 .......
12 11 7-8 7-8 -
25 25
15 7-9

Z.477 2 50 
Donderdag 16 xeoruar.

2 17.500

Z.445 4 100 25 17.790
Z.467 2 30 10 4,110
Z.201 3 50 20 18.690
Z.407 6 250 45 30.360
Z.495 2 50 10 9.050
Z.454 2 60 10 12.100
Z.544 2 50 20 13.660
Z.733 4 150 30 23.800
Z.186 1 50 10 7.570
Z.240 2 50 15 7.520
Z.550 2 50 10 17.320
Z.541 3 150 25 15.770
Z.460 2 100 15 8.870
Z.52
Bou.6

1 80 5 5.150
3.840

G E N T
V A N  4 T O T  10 F E B B Ü A R I  1961

3/4 tonigen 85-90-1(10; v/kleine 
tongen 75; midd. tarbo.t 125; kleine 
tarboit 70; igrote iek  35; kleine iek 
28; midd. scbelvds 65; repen ro.g 40- 
65; kabeljauw  45-65; hozemond- 
hamime 65; wijtinig 20; makreel 24; 
rode knorhaan 40; repen zeebaars 
65; djle baring 118-212; heilbot IBS ; 
koolvis 40; F  per kg.

B R U S S E L
V A N  4 T O T  10 F E B R U A R I  1961

3/4 tongen 1116; v/kleine tom,gen 
90 ; midd. itarbot 140; kleine 76; 
tarbot 75; kleine griet 70; , grot e 
iek 35-40; iek 3e slag 26-30; midd, 
schelvis 70-76; repen ro,g 66-78; k a 
beljauw 60-75; repen ,gullen 65; ho- 
zemondbamime 70; wdj,tinig 214-30 ; 
makreel 28-35; roide knorhaan 56 ; 
repen zeebaars 70-76; djle barinig 
harinig 24̂ 30; heilbot 1&5; koolvis. 
50 F  per kg.

SPROTAANVOER 
ZEEBRUGGE

Woensdag 8 februari
Z.493-751 160 8,10 1.290
Donderdag 9 februari
Z.481-466 150 9,50 950
Z.54-404 200 6,80 1.360
Z.555-472 120 7.10 860
Z,475-802 79 6,70 670
Zaterdag 11 februari
Z.475-802 510 7,80 3 970
Z.751-493 178 6,10 1.080
Z.504-506 430 6,50 2.790
Z.481-466 550 6,70 3.680
Z.555-785 390 7,— 4.730
Z.404-54 300 6,90 2.070
Maandag 13 februari
Z.555-785 298 9,70 2.910
Z.475-802 300 4,30 1.290
Z.466-481 200 5.80 1.160
Z.555-785 150 6.10 920

VERWACHTINGEN
Zaterdag 18 februari

Kanaal : 0.220 ( 50 b vis, 750 kg
ior.g)

Maandag 20 februari
IJs land  ; 0.108 0.294 0.289 0.242

0.318 (650 b vis) 0.86 ( 700 b
vis ) .282 (600 b vis)

Kanaal : 0.266 0.249 0.287 Z.581
0.223 0.244 0.348 0.283 0.109
0.200 0.279 0.235

West : 0.276
Dinsdag 21 februari

IJs land  : 0.236 0.90 0.317 (1300 b
vis)

Kanaal : Z.459 0.187 0.166 0.155
0.243 0.66 0.346 0.165

Noord : 0.268 0.102 0.247
Noordzee : 0.335
West : 0.77 0.806

Woensdag 22 februari
Noordzee : 0.124 0.278
Kanaal : Z.457 Z.745 0.115 0.127

0.5434 0.112 
W itte  Bank : 0.122 0.256 
Noord : 0.281 0.37 
W est : 0.196 0.349



‘Van de NEDERLANDSE Visserijgoli
GEEN HOLLANDSE STOOMTREILERS 
TülEiER I»N DE VAART

MOTORVERMOGEH VA^ 
TREILERS EN KOTTERS 

BELANGRIJK TOEGENOMEN
Het Motorvermogen van de 

Nederlandse kotters, treilers en 
loggers is in 1960 belangrijk toe
genomen. De stoomtreilers zijn 
uit de vaart. De vloot van Vlaar- 
dingse stoomloggers telt nog 
slechts twee schepen.

Dat b lijkt uit de jaarlijkse in
ventarisatie van de visserijvloot, 
die door de Nederlandse Visse- 
rijvvet wordt voorgeschreven.

De stoomtreilervloot bestond tien 
jaar geleden nog uit 63 schepen ; de 
stoomloggervloot uit 27. Op 1 jan.
1961 telde de vloot van motortreilers 
en -loggers 253 schepen (248 in 1960 
en 231 in 1959).

Tn één jaar steeg hst aantal trei
lers met een motorvermogen van 
meer dan 800 pk met 12 eenheden. 
Van dit type stelt de vloot nu 23 
eenheden tegen 11 in 1960.

B ij de motorkotters, waarvan er 
thans 367 zijn tegen 328 in 1960 en 
171 in 1951, Steeg het aantal schepen 
in de gro p met een motorvermo
gen van 240 tot 349 pk van 42 in
1960 tot 64. In  de groep 350 tot 499 
pk van 1 tot 5 schepen.

De groep motorvaartuigen (bot
ters enz.) kreeg er tien schepen bij 
140 tot 150. Vooral de groep 80 tot 
119 pk preek sterk de aandacht. 
Deze groep telt nu 74 schepen tegen
56 in 1960.

772 Z E E S C H E P E N  
In  totaal bestaat de Nederlandse 
zeevisserijvloot nu uit 772 vaar
tuigen (724 in 1960 en 761 in 1950) 
E r  zijn 96 (110 in 1960) vaartu i
gen met een motor tot 79 pk ; 
177 (142) met een motor van 80 
tot 119 pk ; 260 met een motor 
van 240 tot 349 pk ; 34 (30) met 
een motor van 350 tot 499 pk ;
51 (51) met een motor van 500 
tot 799 pk ; en 23 (12) schepen 
met een motor van 800 en meer 
pk.

D R IJF N E T L O G G E R S
De vloot van oude drijfnetloggers 

werden verdor ingekrompen. Negen 
drijfnetloggers werden er in de 
loop van 1960 van de stektelijst af
gevoerd. Van deze loggers werden 
er vier voor de sloop verkocht. Bo
vendien ging er een leogger van 
een na-oorlogs bouwjaar verloren 
door standing op de Scheveningse 
zuiderpier.

E r  werden dertien nieuwgebouw
de motortreilers en loggers en een 
tot motortreiler verbouwde voorma
lige Franse stoomtreielr aan de 
vlot toegevoegd. Van de nieuwe 
vaartuigen waren er 2 voor K a t
w ijk , 7 voor Scheveningen, 1 voor 
Vlaardingen en 3 voor IJm uiden. 
Scheveningen ging bij de vlootver- 
nieuwing dus vooraan in 1960.

B ij de nieuwbouw zijn twee 
trailers, die een afzonderlijke ver
melding verdienen : de « Egmont » 
IJm . 99, Nederlands eerste vries- 
treiler en de hektreiler « M aria E li
zabeth » IJm . 5.

Vöor 1961 kan men met een be
houden in de groep motortreilers 
en -loggers.

K O T T E R V L O O T

Van de kottervloot werden 14 
vaartuigen uit de vaart genomen, 
drie daarvan zijn gezonken. E r  
werden 53 schepen aan de kotter
vloot toegevoegd. Niet minder dan 
17 nieuwe garnaalkottèrs werden in 
bedrijf gesteld en 2 in Belgie voor 
dit doel gekochte kotters. 17 motor
kotters, waarvan 9 garnalenkotters, 
kregen een nieuwe motor. De groep

m otorvaartuigen (botters e.d.) kent 
al jarenlang geen nieuwbouw meer.

De kustvisserijvloot is belangrijk 
uitgebreid als gevolg van het in ge
bruik nemen van kleine motorbo
ten en zeil- en roeiboten door ge- 
legenheidsvissers. Deze vloot be
stond op 1 januari 1961 uit 1743 
vaartuigen met een inhoud van to
taal 21.973 brt en een motorsterkte 
van 54.492 pk ; in 1960 waren deze 
cijfers respektivelijk  1642 vaartu i
gen, 20.871 brt en 49.131 pk. Deze 
vloot wordt voornam elijk gebruikt 
voor de visserij in de Waddenzee, 
Lauwerszee, de Dollart en de Eems, 
de Zuidhollandse en de Zeeuwse 
stromen.

De sterkte van de IJselm eervloot 
liep verder terug w at het aantal 
schepen betreft, maar het motor
vermogen nam toe. Op 1 jan. waren 
er 472 vaartuigen ingeschreven met 
een inhoud van 7.594 brt. en een 
motorvermagen van 11.691 pk tegen 
502 schepen op 1 jan. 1960 met een 
inhoud van 8.065 brt en een motor
vermogen van 10.252 pk. Tien jaar 
geleden voeren er 930 schepen met 
een inhoud van 14.646 brt en een 
m otorverm ogen. van 14.158 pk op 
het IJselm eer.

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART 
DEED TW EE UITSPRAKEN

De Raad voor de Scheepvaart te 
Amsterdam heeft uitspraak .gedaan 
in twee zaken, waarbij visserij- 
schepen waren betrokken. De 
schipper van ide IJm uidense kotter 
IJM.2'15 «Jonge Henri», die op 2 
februari van vorig jaar in  aanva
ring kwam met de Texelse veer
boot «iDe Dageraad», werd vrijge
sproken.

m aneuver heeft gemaakt, ddchit 
voor de met volle krach t varende 
en naderende SCH.134, A lle  passa
giers koinden door de SOH.184 w or
den overgenomen, nadat deze de 
72 had geramd.

Tijdens de aanvaring heerste een 
dikke mist; er werden signalen op 
beide schepen gegeven, maar bei
de kapiteins hebben deze niet van 
elkaar gehoord. Op de radar van 
de veerboot is het beeld van de 
kotter pas heel laat doorgékomen, 
daar de IJM ,21B dicht onder de 
ddj'k van Den Helder voer. Toen 
de schepen elkaar zagen was de 
afstand al zo klein, dat een aan
varing niet m eer was te vermijden.

Volgens ide raad heeft de aan
varing er op gewezen dat in ieder 
geval ' de veerboot te hard heeft 
gevaren. D it kan niet van ide 213 
worden 'gezegd; de raad spreekt de 
schipper dan ook vr ij van alle 
schuld.

Voorts is uitspraak gedaan in de 
zaak van ide 'aanvaring op Vlagige- 
tjesd-ag 1960 tussen de SiOH.,72 en 
de lSIOH.il35 voor de kust bij Sdhe- 
veniinigiein tijdens de vlootrevue. 
Daarbij is de schipper van ide SIOH. 
7B schuldig bevonden en veroor
deeld toit 4 maanden ontzegging 
om als schipper op een vissersvaar
tuig te varen. B i j  het onderzoek 
is nam elijk gebleken dat de andere 
schipper ,geen schuld treft. Sch ip 
per C .J.B . van de 72 wordt verwe
ten, dat hij een te onverwachte

« DE HOOP » TUSSEN 
DE KUSTVISSERS

Voor de eerste reis naar de Duit
se Bocht is het hospitaalschip « De 
Hoop » vorige woensdag terugge
keerd. Een  week lang is de beman
ning aan wal, want a.s. woensdag 
gaat het schip weer naar zee om 
temidden van op platvis vissende 
kotter- en trawlerbemanning te ver
blijven. Het hospitaalkerkschip 
•sendt thans dagelijks u it op de golf- 
lengt n 129 meter (8.30 tot 8.40 uur),
136 meter (8.45 tot 8.55 uur), 128 me
ter (9 tot 9.10 uur), 136 meter (10.30 
tot 10.40 uur), 129 meter (13.05 tot 
13.15 uur), 129 meter (16.30 tot 16.40 
uur), 136 meter (16.45 tot 16.55 uur), 
129 meter (19.30 tot 19.40 uur), 136 
meter (19.45 tot 19.55 uur) en 128 
mater (21.00 tot 21.10 uur).

« De Hoop » luistert verder con
tinu op de noodfrequentie en op de 
onderlinge golf 129 meter. De kerk
diensten worden ’s Zondags uitge
vonden van 10.30 tot 11 uur en van 
18.45 tot 19.30 uur en op woensdag 
van 19.30 tot 20 uur, steeds op de 
129 meter. De weersverwachtingen 
van Scheveningen Radio worden 
herhaald om 10 uur op 126 meter, 
om 16.30 op 129 meter en om 22.00 
uur op 136 meter.

MINISTER IN IJMUIDEN 
OP ORIENTATIEBEZOEK

De M inister van Verkeer en W a 
terstaat, dhr H .A. Korthals heeft 
zich van vele aktiviteiten in I Jm u i
den kunnen overtuigen, want hij 
is, voor een werkbezoek met sekre- 
taris-generaal mr. A .H .C. Gieben 
en de direkteur-generaal van 
R ijksw aterstaat ir. A .G . Maris in 
IJm u iden  geweest. H ij had een 
konferentie met de direkteur van 
het Staatsvissershavenbedrijf mr. 
J .R .  van Eerde en bracht daarna 
een bezoek aan de vishallen. 
Voorts was de M inister met zijn 
gezelschap bij de aanleg van de 
nieuwe Haringhaven, die door 
R ijksw aterstaat zal worden ge
bru ikt als werkhaven voor de pie
ren bouw. E ind  van dit jaar zal 
de haven in gebruik worden geno
men (door het Staatsvissershaven
bedrijf) wordt op 7 maart a.s. aan
besteed.

Naast de bouw van nieuwe vis- 
pakhuizen voor IJm uidense groot
handelaars aan de Halkade te 
IJm u iden  ontplooien zich ook el
ders op het terrein van gemeente 
en Staatsvissershavenbedrijf bouw- 
aktiviteiten. Tal van IJm uidense 
firm a’s hebben het gemeentebe
stuur van Velsen verzocht om ver
gunning voor het uitbreiden of 
stichten van nieuwe visrokerijen 
en visbakkerijen. E r  kwam en aan
vragen bij de geemeente Velsen 
binnen van de firm a’s G. Smeding,
C. Tol, de firm a Gebr. A . van Os. 
De meeste van deze bedrjiven 
moeten worden gebouwd omdat 
zij thans moeten w ijken  voor het 
gemeentelijk uitbreidingsplan voor 
het industriegebied bij de nieuwe 
Haringhaven te IJm uiden.

VERANDERINGEN 
IN DE KATWIJKSE 

VLOOT
UitDreidingen en veranderingen 

hebben in het eind van de afge
lopen week plaatsgehad in de Kat- 
w ijkse vissersvloot. Van de rederij 
M. van der Plas uit K a tw ijk  aan 
Zee ging de K W .180 « Solea » voor 
de eerste reis naar de visgronden.

De rederij van der Plas telt 
thans v i j f  schepen en behoort hier
door tot een van de grootste kot- 
terrederijen van K a tw ijk . Het 130 
Ton metende schip wordt voortge
stuwd door een 6 cylinder 4 takt 
Krom hout motor van 375 pk. .De 
« Solea » va lt vooral op door zijn 
fraaie lijn  en moderne brug.

Ook verkopen vonderï plaats, 
w ant dhr N. K u ijt  te K a tw ijk  
heeft de KW.62 « A lice » naar 
Scheveningen verkocht. De kotter 
heet nu SCH.76 « Maarten Jacoba» 
en vaart voor P . de Niet. Verder 
heet dhr J .  v.d. Plas te K a tw ijk  
zijn KW.77 « Twee Gezusters » 
ook al naar Scheveningen ver
kocht. Deze kotter draagt nu de 
naam « M aria  » en heeft als visse- 
rijm erk SCH.77. Nieuwe eigenaar 
is dhr J .  Hofland.

Een andere verkoop had in de 
K a tw ijk se  visserijvloot plaats; 
want de rederij Joh. Parlev lie t en 
zn. verkocht de bekende «Borneo» 
K W .127 aan de Gebrv Van R ijn  té 
K a tw ijk . De « Borneo » kreeg 
als nieuwe naam « Anna Jacoba » 
en vaart thans onder het visserij- 
merk K W .186.



MARKT
IJMUIDEN

De tongprijzen zijn de afgelopen 
wek niet bijzonder hoog geweest. 
A lleen de kleinste soorten 'kwamen 
al' en toe boven de f 5 per kg. E n 
geland kocht de in grote hoeveel
heden aangevoerde grove schelvis. 
België nam veel kabeljauw  af, en 
woensdag werd voor deze vissoort 
een forse prijs betaald, ongetwij
feld een gevolg van de Vasten. De 
m akreel begon verleden week 
bescheiden, maar steeg de eerste 
helft van deze week aanzienlijk 
in prijs, tot 50 - 25. Haring noteer
de de afgelopen week gemiddeld 
23 - 18, deze week iets hoger : 
30 - 20.

A A N V O E R  en B E S O M M IN G E N

D O N D ER D A G  : Totaalaanvoer 
3.350 kisten vis, waarbij 125 tong, 
460 schol, 995 haring, 85 makreel, 
100 schelvis, 80 w ijting, 420 kabel
jauw  en gul en 280 koolvis. Be 
sommingen : IJM .99 20.850, KW.176 
10.500, SCH . 135 12.600, SCH.171 
17.900, SCH.210 18.240, VL.84 19.260.

V R I JD A G  : Totaalaanvoer 6.400 
kisten vis, waarbij 310 tong, 965 
schol, 3.375 haring, 165 makreel, 
165 schelvis, 250 w ijting, 800 kabel
jauw  en gul en 215 koolvis. B e 
sommingen : RO.46 12.700, SC H .118

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

Tongen, grote —  Sole, grosse
3/4 tongen — 3/4 sole
Bloktongen  —  Sole m oyenne
Voor-kleine — Petite
K le ine — Toute petite
Tarbot groot — Turbot, gros
Middel — Moyenne
Kleine — Petite
G rie t — Barbue
Middel — Moyen
Kle ine — Pe tit
Schol — P lie
Grote iek — Grosse
K le ine iek — Petite
Iek  3e slag — 3e sorte
P latjes — Toute petite
Schelvis grote — Aiglefin, gros
M iddel — Moyen
K le ine — Pe tit
Heek, grote —  Merlu, gros
Middel — Moyen
Kle ine —  Pe tit
Rog — Raie
Rode poon — Perlon
Grauwe poon — Grondin
Kabeljauw  —  Cabillaud
Gullen —  Pe tit  cabillaud
Hozemondhamme — Baudroie
W ijting  — M erlan
Schar — Lim ande
Steensehol — Sole limande
Zeehaai — A iguillât
Hondshaai — Rousette
Arend (P ieterm an) —  Gr. vive
M akreel — Maquereau
Horsmakreel —  Saurel
Rode knorhaan
Keilrog — R a ie  radiée
Zeekreeft —  Langoustine
Schaat - - F lotte
Zeebaars (k lipv.) — Aigle de Nor.
Lom —  Brosme
Kongeraal —  Congre
Leng —  Lingue
Schartong — Cardine
Volle haring — Hareng
I J le  hanng — Hareng guai
Haringshaai — Latour
Steenholk — Tacaud
Heilbot — Flétan
Koolvis — Colin
Steur — Esturgeon
Zeewolf — Loup de Mer
Pollak — Lieu  jaune
Zonnevis — S t P ierre

16.000, K W .116 10.070, KW.93 13.040, 
KW.33 10.800, HD.79. 16.650.

Z A T E R D A G  : Totaalaanvoer 
5.250 kisten, w aarb ij 550 ton, 1.475 
schol, 1.350 haring, 490 makreel, 
325 schelvis, 225 w ijting, 250 kabel
jauw  en gul en 265 koolvis. Besom
mingen : IJM .35 17.8r)0, KW.126 
12 601, K W  124 22.000, P~W 123 15.170 
K W .145 11X00.

M A A N D A G  : Totaalaanvoer 8.800 
kisten, waarb ij 1.250 tong, 2.250 
schol, 1.350 haring, 365 makreel, 725 
sc.iclvis, 850 w ijting, 805 kabeljauw  
en gul tn  300 koolvis. Besommin
gen : K W .121 24.750, Kvif.8 17.900, 
K W .80 12.500, K W .146 16.900, KW.87 
28.750, KW.70 15.450, KW.48 12.000, 
HD.87 11.200, VL.110 22.720, SCH.27
19.600, VL.114 16.000, VL.131 18.300.

D IN S D A G  : Totaalaanvoer 3.200
kisten vis, waarb ij 250 tong, 750 
schol, 1.175 haring, 130 makreel, 280 
schelvis, 200 w ijting, 100 kabeljauw  
en gul en 175 koolvis. Besommin
gen : K W .152 12.300, KW.171 18.000, 
K W .144 27.800.

W O E N S D A G  : Totaalaanvoer 
2.300 kisten vis, waarb ij 100 tong, 
300 schol, 350 haring, 100 makreel, 
100 schelvis, 25 w ijting, 300 kabel
jauw  en gul en 50 koolvis. Besom
mingen : IJM .28 23.800, KW.81
16.600.

Brief nit Yerseke
Yerseke n r  813 il-2-1961

AANVULLING  
bestuur Visserijen 
Zeeuwse Stromen

D hr C J .  Pehaar te Yerseke werd 
lenoemd 'tot lid van bovengenoemd 

Bestuur ter vervanging van een 
■vegens hoge leeftijd uiitgetréat 
iiid. D it is dan de uitslag van ee. 
verwoede strijd  die zeker voor de 
.^gewijde als schrijver dezes ai. 
achter de schermen werd gevoerd 
Namen noemen we niet maar als 
men hoort w at werd gedaan en & - 
irobeerd om «aan de beurt te ko

men» dan verwondert men zich 
.liet dat de psycholoog spreekt va, 
het kollekt'ief onbewuste. D it kol- 
iektief onbewuste bevat volgens 
dhr Kuypers in zijn boek: «In le i
ding tot de Zielkunde», het totaal 
van primaire instinfctieve reakties 
van de mens als puur levend w e
zen in situaties idie direkt verband 
houden met voortbestaan of ten 
onder gaan. H ierb ij d ient niet te 
worden gedacht aan het gewone 
bestaan zonder meer zoals een an
der het zitt maar moet rekeniut 
gehouden worden' .met ihet feit

9-2-1961 10-2-1961 11-2-1961 13-21961 14-2-1961
4,30- 4,—
4.50- 4,10 
4,80- 4,50 
5.—  4,60
4.50- 4,— 
5,—  4,50

4.40- 4,20 
4,50- 4,20
4.60- 4,20
5.40- 4,80
4.60- 4,10 
5,20- 4,60

4,50- 3,704.40- 4,10
4.40- 4,20 ------
4,60- 4,10 5,—  4.1C
5,80- 4,90 5,10- 4,60
4,80- 4,20 
5,30- 4,80

4,30- 3,60 
5,10- 4,5"

4,—  3,70

5,—  4,60
4.90- 4,50
3.90- 3,50 
5,20- 4,50

15-2-1961

3,80- 3,60

4.60- 4,50
3.60- 3,50 
5,50- 5,—

175,— 12,0,— 165,— 12— 135,—

45,-26,— 29,— 27,— 40,— 30,— 30,-24,— 32,— 28,— 30,— 28,—
31,— 30,— 34,— 30,— 38,— 22,— 36,— 22,— 44,-38,— 38,-34,—
52,— 42 — 66,— 58,— 65,— 30 — 60,— 36 — 65,-54,— 55,— 50,—
43,— 40,— 62,— 56,— 62,— 30,— 60,— 34,— 72,— 58,— 48,— 42,—
38,— 18,— 44,— 16,— 42,— 18,— 44,— I S  55,-18 — 35,— 25,—
62,— 48,— 52,— 46,— 55,— 48,— OS,— 40,— 70,— Cd,— 96,-92,—
64,— 50,— 72,— 40,— 56,— 42,— 62,— 35,— 7G.— 64,— 100,— 88,—
74,— 24,— 72,-18,— 55,— 20,— 62,— 26,— 72,— 22,— 80,— 62,—

22,— 28,-24,— 30.— 26.—

82,— ■40,— 80,— 42,— 108,— 46,—
30,
78,

— 26,— 
— 40,— 90,-— 50,—

34,— ■12,— 36,-10,— 38,— 16,— 45 — 24,— 52 — 28,—
102,- 135,—
24,— • 8,— 28,—  8,— 34,—  8,— 32,,— 10,— 36,— 15,—
38,— -26,— 37,-25,— 42,— 24,— 42,— 24,— 42,-— 16,—
26,— 18,-16,— 32,— 20,— 28,— 24,—

24,— 14,— 45,—  8,— 40,— 12,— 48,— 14,— 48,— 14,—

140,-48,-
48,— 24,-

76,— 45,-

28,— 30,— 28,— 34,—
32,— 30,— 28,— 26,— 28,— 26,— 28,— 26,— 48,— 40,—

23,— 18,— 20,— 15,— 23,— 18,— 30,— 15,— 30,— 18,— 30,— 25,—

4,—  3,5!) 3,40- 3,20 4,10- 3,20 4,—  3,— 
42,— 24,—

4,10- 2,40 
44,— 30,— 42,— 35,—

40,— 28,— 40,— 16,— 40,— 20,— 
46,— 38,— 15,— 32,— 44,— 40,—

50,-25,-

zich alleen als fjestaande be
schouwt als hij in  de situaties is 
die hijzelf toedenkt en dus opeist.

N u  is id it voor de een anders dan 
voor de ander. De een kan niet 
leven in bekrompen omstandighe
den, een ander tiert n iet zonder 
veel vrienden en relaties, anderen 
menen ieder baantje dat vakant 
kooit en dat emigzins bij hen pasit, 
naar zij menen, moeten trachten 
op allerlei manieren in de wacht 
te slepen, zij het dan met alle mo- 
gelijike middelen, nette 'zowel als 
minde mette. H e t doel bereiken 
telit alleen en men (handelt d<us 
eenvoudig instiktief.

Om dit goed te begrijpen moet 
men zich de reaktiewijze van de 
oermens in de grijze oudheid in
denken. B i j  de moderne gecivili
seerde mens is deze instiktlaag als 
«erfmassa.) nog altijd  aanwezig 
maar zij is door ontwikkeling spe
ciaal door voortschrijdende indivu- 
diatie en bewustwording overdekt, 
zo vervoilgit dhr Kuypers, Is  het 
dan teveel als men stelt dat zij die 
bij hun streven b lijk  geven van 
groot of totaal igemis aan skrüpeles 
het dichtste staat bij de oermens 
uit heit grijze verleden en verder 
af van de hedendaagse mens de 
Homo Sapiens?

W a t e r ook van zij Peihaar is be
noemd en we wensen hem geluk. 
Dus Pehaar is in ’;t V isserij Be- 
stur en opziener Boot, ook te Y e r 
seke, op zijn verzoek omt:lag we
gens ihet bereiken van de pen
sioenleeftijd uit zijn betrekking 
bij de visserij-politiek. De een 
komt, de andere gaat. Ook dhr 
Boot onze beste wensen in zijn 
nieuwe levensfase.

De handel in zaaioesters kwam 
reeds goed op gang. De prijzen van 
de soorten, meestal de izwaarste, 
liggen nogal wat hoger dam vorig 
jaar maar het schijnt dat de voor
raden kleiner zijn. Daardoor zou
den dan het voordeel der ihogere 
prijzen weer te niet worden ge
daan. De verzending 'vam konsump. 
tie-oesters verloopt normaal. E en  
paar kwekers verkocihiten niet on
beduidende partijen konsuimptie- 
oester maar Denemarken.

MAASSLUIS WEER TER 
NOORDZEEVISSERU

Een van de oudste vissersnesten 
van Nederland, Maassluis, gaat te-' 
rug deelnem. n aan de Noordzee- 
visserij. Eens heeft de vloot van 
Maassluis ruim 125 schepen geteld, 
die ter visserij voeren, maar thans 
is er nog slechts één scheepje, de 
« Maassluis I  », die uitsluitend de 
binnenvisserij beoefent. De scheeps
w erf II. de Haas te Maassluis heeft 
thans echter gebouwd en tewater- 
gelaten, de motorkotter MA.2 voor 
een dochteronderneming van deze 
werf, P. de Haas. De kotter is 23 
m :te r lang, 5,70 meter breed en 2.85 
meter hol en gaat onder bevel van 
schipper H. K o rf uit Scheveningen, 
eind volgende maand t ° r  visserij 
benoorden de Waddeneilanden. De 
MA.2 heeft een koelruim, is uitge
rust met een Kort-straalbuis en 
wordt voortgestuwd door twee mo
toren van elk 150 pk.



B E R I C H T E N  A A N  
Z E E V A R E N D E N

(vervolg van vorige week)

Character of Ice Ice Development

0. No Ice.

1. New  ice (ice crys- 
tals/frazil crystals, 
slush/sludge, pan- 
cake-ice or ice-rind).

2. Young or rotten 
fast-ice.

3. V e ry  open or open 
pack-ice/very open 
or open drift-ice.

4. A  compressed accu
mulation of slush/ 
sludge or small pan- 
cake-ice (A  thick 
layer of ice formed 
where free drift is 
obstructed).

5. W in ter fast-ice.

6. Close pack-ice/close 
drift-ice.

0. No change.

1. Ice situation 
getting better.

2. Ice situation 
getting worse.

3. Ice breaking up.

4. Ice opening or 
drifting away.

5. Ice increasing.

6. Ice freezing 
together.

7. V e ry  close pack-ice/ 7. Ice drifting in or 
very  close drift-ice. pressing together.

8. Pressure ice/screw- 
ice or ice-fields, 
consisting of heavy 
floes.

9. Shore lead. 8. W arning for hum-
mocking or ice 
screwing.

X . No information. X . No information.

Effect of Ice 
on Navigation

0. Navigation 
unobstructed.

1. Navigation unob
structed for power- 
driven vessels built 
in iron or steel, 
dangerous for wood
en vessels without 
ice sheating.

2. Navigation difficult 
for low-powered 
vessels without as
sistance of ice-break
er, dangerous for 
vessels of weak 
construction.

3. Navigation possible 
only for high-pow
ered vessels of 
strong construction.

4. Ice-breaker assis
tance avaible in 
case of need

5. Navigation unob
structed in channel 
in fast-ice previous
ly  made by ice
breaker.

6. Navigation possible 
only w ith assistan
ce of ice-breaker.

7. Ice-breaker can give 
assistance only to 
ships strengthened 
for navigation in ice.

8. Navigation tempo
rarily  closed.

9. Navigation closed.

X . No information.

Voorbeeld van een ijsbericht :
« Ice Belgium F  F  222342 »

H ieru it va lt op te maken dat op het kanaal van Terneuzen naar de 
haven van Gent, licht vast ijs voorkomt (2), dat de ijjstoestand slech
ter wordt (2), dat de scheeppvaart voor motorschepen met gering ver
mogen moeilijk is, te rw ijl de vaart gevaarlijk is voor zwak gebouwde 
schepen (2). Op de Schelde tussen Hansweert en Antwerpen, komt 
verspreid drijfijs voor (3), dat zich verspreidt (4), en dat de scheep
vaart voor motorscheepn met gering vermogen moeilijk is, terw ijl de 
vaart gevaarlijk is voor zwak gebouwde schepen (2).

In  de radiotelefonische uitzendingen worden de berichten in code- 
vorm volledig in gesproken tekst omgezet.

(Antwerpse Zeediensten)

1/18 Noordzee — Kanaal en wateren rond de Britse Eilanden.
Mijnenleggings- en veegoefeningen.

B.a.Z. 1/18-1960 vervalt.
Praktische mijnenleggings- en mijnen veegoefeningen zullen in de 

toekomst en zover het mogelijk is, gehouden worden in de hieronder 
vermelde zones.

Het in gebruik nemen van deze zones zal door N A V E A M ’S of door 
korte afstand radio berichten verspreid worden korte tijd  vóór het leg
gen der mijnen.

Daar de beknoptheid van deze promulgatie methodes belangrijk is, 
zullen de zones alleen met de serie letters en nummers van de hierna 
vermelde mijnenvelden aangekondigd worden en begrensd zijn door de 
volgende punten :

Britse Eilanden.

Serie en n" Lokalite it

U K  1. M ilford Haven (a ) 51° 39’ 30” N  5° 09’ 30”  W
(b ) 51° 38 48” N  5° 07’ 30”  W
(c ) 51° 35’ 00” N  5° 12’ 48” W

U K  2. Hands Deep

U K  3. Hutts

U K  4. Portland W est

U K  5. Chale B ay

U K  6. Owers

U K  7. North Falls

U K  8. Kentish Knock

U K  9. Longsand

U K  10. Outer Gabbard

U K  11. North Hinder

U K  12. Cross Channel

U K  13. Bawdsey

U K  14. Orfordness

U K  15. Hollesley

U K  16. Shipwash

U K  17. Aldeburgh

U K  18. Lowestoft

U K  19. Smiths Kno ll

U K  20. Crom er

U K  21. Humber

U K  22. F irth  of Forth

U K  23. F irth  o' Forth

U K  24 M oray F irth

U K  25 F irth  of Clyde

(a ) 50° 14 N  42°4’ W
(b ) 50° 13’ N  4° 19’ W
(c ) 50“ 12’ N  4° 24’ W
(d ) 60° 11’ N  4° 19’ W
(a ) 16° 16’ N  4° 05’ W
(b ) 50° 16’ N  3° 55’ W
(c ) 50° 14 N  3° 55’ W
(d ) 50° 14 N  4» 05’ W  

B a y (a )  50° 30’ N  2» 42’ W
(b ) 50° 30’ N  2° 38’ W
(c )  50° 32' N  2° 38’ W
(d ) 50° 32’ N  2° 42’ W
(a ) 50° 37’ 00”  N  1° 32’ 26”  W
(b ) 50“34’ 42”  N 1° 32’ 51”  W
(c ) 50° 33’ 39”  N  1° 23’ 36” W
(d ) 50° 34’ 36” N 1° 23’ 00”  W
(a ) 50° 35’ 24”  N  0° 41’ 24”  W
(b ) 50° 34’ 00”  N  0° 37’ 12” W
(c ) 50° 33 06”  N 0° 38’ 06” W
(d ) 50“ 34' 30”  N  0° 42’ 12” W
(a ) 51° 39’ 06”  N  1° 45’ 48”  E
(b ) 51° 37’ 06”  N  1° 44’ 00”  E
(c ) 51° 37’ 00”  N  1° 51’ 24”  E
(d ) 51» 35’ 00”  N  1“ 49’ 36”  E
(a ) 51° 44’ N  1° 46’ E
(b ) 51» 44' N  1° 52’ E
(c ) 51° 39 N  1° 52’ E
(d ) 51“ 39’ N  1° 46’ E  
(a ) 51° 46 28”  N  1“ 30’ 22”  E

(c ) 51° 38 54”  N  1° 25’ 00” E
(d ) 51° 40 12”  N  1° 23’ 00”  E
(a ) 51° 49’ 24” N  1° 59’ 30”  E
(b ) 51° 52’ 48”  N  1° 53’ 18” E
(c ) 51° 58' 48” N  1° 56’ 06” E
(d ) 51° 59’ 00” N 2° 03’ 30”  E

(a ) 51° 54' 54”  N  2° 45’ 30” E
(b ) 51° 53 12” N  2» 51’ 06”  E
(c ) 51° 49' 42”  N 2° 48’ 00” E
(d ) 51c 51’ 36”  N  2° 42’ 30”  E
(a ) 52° 04 N  2° 49’ E
(b ) 52° 04’ N  2° 57’ E
(c ) 52° 00’ N 2° 57”  E
(d ) 52“ 00’ N  2° 49’ E
(a ) 51“ 59 48”  N  1° 26’ 30”  E
(b ) 51“ 59’ 30”  N  1° 27’ 30” E
(c ) 51“ 58' 18”  N 1» 26’ 30” E
(d ) 51" 58’ 48”  N 1“ 25’ 00” E

(a ) £2“05’ 25”  N  1“ 35’ 12”  E
(b ) 52“ 04’ 25”  N  1“ 44’ 18” E
(c ) 52“ 03' 28”  N  1“ 44’ 00”  E
(d ) 52“ 04' 30” N  1“ 34’ 18” E
(a ) 52“ 04 18”  N 1“ 33’ 00”  E
(b ) 52“ 03’ 54” N  1“ 33’ 30”  E
(c ) 52° 01 54” N  1“ 29’ 30” E
(d ) 52“ 01’ 12” N  1“ 30’ 42”  E
(a ) 52“ 06 00”  N  1° 49’ 00”  E
(b ) 52“ 04- 48”  N  1°49’ 00”  E
(c ) 52° 02’ 48” N  1° 55’ 00” E
(d ) 52“ 01; 42”  N  1“ 53’ 36”  E
(a ) 52“ 08’ N 1“ 52’ E
(b ) 52“ 08’ N  1“ 58’ E
(c ) 52“ 05' N  1“ 58’ E
(d ) 52“ 05’ N  1“ 52’ E
(a ) 52“ 23’ N  1“ 54’ E
(b ) s2“ 23’ N  2“ 00’ E
(c ) 52“ 20’ N  2“ 00’ E
(d ) 52“ 20 N  1“ 54’ E
(a ) 52" 37’ 24” N  2“ 05’ 36” E
(b ) 52° 35’ 48”  N  2“ 07’ 24”  E
(c ) 52“ 33' 12”  N  2“ 00’ 30” E
(d ) 52“ 34’ 48”  N  1“ 58’ 42” E
(a ) 53° 05’ N  1° 38’ E
(b ) £3° 05’ N  1°42’ E
(c ) 53“ 02’ N  1“ 42’ E
(d ) 53°02’ N  1“ 38’ E
(a ) 53“ 24’ N 0° 27’ E
(b ) 53“ 24’ N  0“ 33’ E
(c ) 53“ 20’ N 0“ 33’ E
(d ) 53“ 20’ N 0° 27’ E
(a ) 56“ 04’ 26”  N  3“ 02’ 36”  W
(b ) 56“ 05’ 08”  N 2“ 59’ 12”  W
(c ) 36° 08’ 02”  N  2“ 56’ 54”  W
(d ) 56“ 08 42”  N 2“ 58’ 58”  W

(a ) 56“ 14’ 00” N  2“ 22’ 00” W
(b ) 56“ 14' 00”  N  2“ 27’ 30”  W
(c ) 56“ 07’ 30”  N  2“ 27’ 30”  W
(d ) 5S“ 07 30”  N  2“ 22’ 00”  W
(a ) 57“ 46’ 36”  N  3° 45’ 18”  W
(b ) 57“ 47’ 18”  N  3“ 39’ 00”  W
(c )  57“ 42' 40”  N  3“ 45’ 54”  W
(d ) 57“ 42’ 00”  N  3“ 52’ 00” W

(a ) 55“ 15’ 06”  N  5“ 06’ 25”  W
(b ) 55“ 14’ 18”  N  5“ 07’ 18”  W
(c ) 55“ 12’ 36”  N  5“ 02’ 48”  W



LEON VAN EESSEL
Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen

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

Tel. 32.38.55 (8 lijnen) 
Telex :

Leoneessel Antwerpen 277 
★

B R U S S E L  :
Keizerinlaan, 66 

Tel. 12.21.30 —  12.11.37 
★

L U I K  :
Boulevard  de la Sauvenière 24 

Tel. 23.33.93 

★
H A M B U R G  :
Leon V an  Eessel & Co 

Amelungst rasse 5 
Tel. : 34.27.00 

Telex 021 - 4236 
Leoneessel, Ham burg

Korrespondenten in :
Londen, Parijs, New-York, Rotterdam
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