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Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert en Prinses 
Paola bij hun bezoek aan Oostende op dinsdag, 2 mei, 
ter gelegenheid van de overname van de « Van Haver- 
beke »• (Foto Roger)
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KLEINE AANKONDIGINGEN
i f  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 rijs  bur. blad nr 2345V.
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Vissersvaartuig in zeer goede 
staat, met goede voorwaarden.
Varende, 15 tori, 60 pk, 4 kor
ren, garnaalzeeft, en reserve 
schroef. — Reden bouwen 
groter vaartuig. Z.w. : Beyen 
Raphaël, Langestraat 104, 
Tel. 723.64. 2455V

k  Te koop : een zeer goed onder 
houden vissersvaartuig, goed va 
rende, voorzien van een motor var> 
150 P K , 25 jaar oud, wegens uit
scheiding van het bedrijf. 2343V
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Vijfjarenplan voor de rationalisatie van de 
vissershavens in Zweden

GROOTSE WERKEN IN HET VOORUITZICHT

Een Vijfjarenplan voor de verbetering, uitbreiding en rationalisatie 
van de Zweedse vissershavens werd onlangs door de Hogere Zeehandels- 
raad voorgeliegd. Het plan voorziet een tctale uitgave van 14,5 miljoen 
Kronen (1 kr. = 9,75 F) wat ongeveer neerkomt op 3 miljoen kronen 
per jaar (of 30 miljoen belgische frank).

Deze maatregelen drongen zich op nadaï gebleken is, dat de 
Zweedse visserijindustrie in de laatste jaren een niet fe onderschatten 
uitbreiding had genomen. De vangsten hebben een tamelijk grote stijging 
gekend terwijl het aantal vissers afnam. De visserij heeft als het ware 
zichzelf gerationaliseerd : de vissersvaartuigen zijn groter geworden, 
hebben een groter vangkapadteit verkregen en de neiging werd ver
toond om alles op één en hetzelfde punt te centraliseren wat betreft de 
landingen.

« Deze rationalisatie moet doorgedreven worden wil men vermiiden 
dat de Zweedse visser niet langer kan konkurreren tegen zijn buiten
landse kollega's », zo bevestigt de Hogere Raad. Deze evolutie kan pchïer 
niet plaats grijpen als de visser niet kan beschikken over havens die de 
thans gekende grote, moderne treilers kunnen ontvangen. Het gaaf er 
hier inderdaad om van de meest dichtbije vissershavens te kiezen 
van waaruit in de kortste tijd de visgronden kunnen worden bereikt.

Het Vijfjarenplan voorziet de konstruktie van vissershavens langs" 
heen de kust van de Baltische Zr®, o.a. fe Ankarudden en Nynashamn 
gezien de vissersvloot van voormelde gebieden sedert jaren de neiging tot 
modernisatie vertoont.

De Raad verdedigt ondermeer de konstruktie van een grote vissershaven 
in de Botnie-Golf waarvan de totale kostprijs geraamd wordt op 600.C00 
Kronen. In deze streken werd inderdaad nog maar weinig of geen poging 
gedaan met de sleepnetten, maar het schijnt thans een uitgemaakte zaak 
dat aldaar weldra, en zeker binnen de periode van het Vijfjarenplan, een 
moderne vissershaven uit de grond zal rijzen.

Op de Zuidkust voorziet het Vijfjarenplan een verbetering en 
heraanpassing van de vissershavens Skillinge, Trelleborg en Horviken. 
Langsheen de Atlantische kust zullen de havens van Traslov, Glommen, 
Smogen en Stromstad uitgebreid worden. De vissershaven van Marstrand 
zal eveneens vergroot worden, maar zal enkel als ontladingshaven voor 
de vis en niet als thuishaven dienen. Al de andere voorziene werken 
langsheen de Atlantische Oceaan betreffende de konstruktie van belang
rijke thuishavens zijn van eerder dringend karakter gezien de steeds 
toenemende uiföreidnig van grote diepzeetrawlers en de verhoging van 
de brutotonnage. Ook de neiging tot centralisatie van de vissers speelt 
hier een grote rol vermits steeds de meest gunstig gelegen havens ten 
opzichte van de visgronden verkozen worden. Zo heeft de Hogere Raad 
het nicv nodig geacht een centralisatie door te voeren in het gebied 
rondom Goteborg en het verkieselijker gevonden alle bestaande havens 
fe moderniseren.

Als de regering deze rationele evolutie wenst in de hand te werken 
en aan de visser toelast een hogere levensstandaard te bereiken, dan 
moet zij deelnemen aan de modernisatie van onze vissershaven en ze 
leiden in de meest rendabele manier.

Teneinde binnen de perken van de financiele mogelijkheden te 
blijven, heeft de Hogere Raad voorgesteld eerst en vooral de gelde!ii!'e 
middelen aan te wenden om deze zaken waarvoor geen betwisting be
staat, uit te voeren, en die een voordeel uitmaken voor de visserij. Ook 
de zaken die interessante toekomstmogelijkheden bieden op regionaal 
gebied zullen eerst aangepakt worden. Kortom, enkel de meest interes
sante onderwerpen werden weerhouden.

Er werd evengoed rekening gehouden met de mogelijkheden 
van uitbreiding op regionaal gebied, als met de afstand tot de visserij- 
gronden, de mogelijkheden voor de visbehandeling, de distributie tot 
zelfs faktoren van zuiver sociologische aard. Hieruit kan men afleiden 
dat in deze studie de meest uiteenlopende zaken aan een nauwkeurici 
en gedetailleerd onderzoek onderworpen worden. De Hogere Raad heeft 
eraan gehouden te bevestigen dat het te verdedigen is de verbetering 
aan te bevelen van deze distrikten waar er tot op heden geen enkel 
mogelijkheid tot rationalisatie bestond, al ware het maar om een volledige 
ondergang fe voorkomen, ln verband hiermede werd de Noordkust van 
de Baltische Zee vermeld waar de visserij nog bedreven wordt door zeer 
oude vissers met erg primitieve methodes en die niet over de middelen 
beschikken om over fe schakelen naar onze moderne visserijmethedes-

Voor wat nu betreft de haventechniek in de zuivere betekenis van 
het woord heeft de Hogere Raad een plan uitgewerkt, zij het in grote 
trekken, die dienstig zou kunnen en moeten zijn in alle havens. Dus zou 
in alle vissershavens één en dezelfde politiek gevoerd worden. Ook de 
hoedanigheid van de werken zou dienen opgevcerd te worden. Er zou 
dienen gewerkt te worden met het oog op overmorgen en niet op 
morgen. Dit spreekt boekdelen voor wat de konstruktie van de havens 
b'treft die zeker zuilen beantwoorden aan de meest moderne vereisten 
van een hedendaagse visserijtechniek. De diepgang van de havens langs
heen de Atlantische Oceaan zou tenminste 4,5 mefer moeten bedragen en 
deze langsheen de Baltische Zee tot 4 meter. Deze diepgangen maken 
het aan alle thans bestaande vissersvaartuigen mogelijk aan te leggen 
in de voormelde havens terwijl zelfs een veiligheidsmarge gelaten werd 
met het oog op de toekomst wanneer de diepgang van de vissersvaar
tuigen nog zal opgevoerd worden.

De Hogers Raad voegde hier nog aan toe dat, eenmaal de werken 
uitgevoerd de Staat niet zou dienen tussen te komen in de onderhouds
kosten van de verschillende havens- Tenslotte stelde vocs-melde instantie 
nog voor dat de plezierboten de machtiging zouden krijgen om in de 
vissershavens aan te leggen zonder dat zij het gebruikelijke havenrecht 
zouden dienen te betalen. —  B.



HEFTIG PROTEST VAN 
DUITSE V ISSERIJ TEGEN INVOER

OOK HIER KONSIGNATIE INVOER

ONGERUSTHEID IN 
DUITSE - VISSERIJMIDDENS

GEVOLG VAN DE HERWAARDERING VAN 
DE DUITSE MARKDe vertegenwoordigers van de 

duitse visserijn ijverheid hebben 
een protestnota gepubliceerd, 
langs deze weg hun misnoegd
heid te kennen gevend tegen de 
steeds toenemende invoer van 
vreemde vis op de duitse m ark
ten.

Geen enkel persoon zal inderdaad 
de noodzakelijkheid van deze in
voeren tegenspreken. Zo is het on
dermeer een uitgemaakte zaak dat, 
moest de duitse m arkt niet voorzien 
worden van haringinvoer uit 
vreemde staten, zij op verre na niet 
het vereiste kwantum  zo kunnen 
leveren welke nodig is om te voor
zien in het nationaal verbruik. De 
protestnota werd echter uitgegeven 
ingevolge de vaststelling dat de in
voer op de duitse bodem niet in 
het minst in verhouding staat tot 
de vraag, dit zowel op het domein 
van het tijdstip als van de hoeveel
heid. Dus ook hier konsignatie.

In  de periode begrepen tussen 
1955 en 1960 is het invoerkwantum  
gestegen van 120.000 ton tot 214.000 
ton, of op weinig na het dubbel. De 
Deense invoer alleen, steeg reeds in 
voormelde tijdspanne van een oor
spronkelijke hoeveelheid van 18.000 
ton in 1955 tot een hedendaagse in
voer van 56.000 ton, of het drie
dubbele. Voor wat Nederland be
treft, steeg de invoer van 19.000 ton 
tot 36.000. Voor Zweden werd een 
verhoging genoteerd van 12.000 ton 
in 1955 tot 32.000 ton in 1960. Het 
kan niet ontkent dat dergelijke c ij
fers boekdelen spreken en inder
daad van aard kunnen zijn om de 
ongerustheid van de duitse vissers 
in het leven te roepen, temeer daar 
voorzien wordt, dat de invoeren 
voor de nabije toekomst aan het
zelfde ritme zullen doorgevoerd 
worden.

Anderzijds wordt in de duitse 
visserijmiddens een grote ongerust
heid geopperd in verband met de 
katastrofale daling der haring
vangsten. De voorzitter van de 
Deutsche Fischindustrie e.V., de h. 
Ka rl. E . Heitmann, heeft verklaard, 
dat de hoogzeevisserij niet langer 
in staat is om de in eerste instantie 
vereiste materialen, bestemd voor 
de verwerkingsindustrie, te produ
ceren. D it inziende hebben de Duit
se bevoegde instanties het plan op
gevat om over te gaan tot de kon- 
struktie van speciaal voor de ha
ringvisserij bestemde vaartuigen te 
bouwen. De plans berusten evenwel 
nog in kinderschoenen maar alles 
laat voorzien, dat zo de toestanden 
er niet op verbeteren, de konstruk- 
tie van deze vaartuigen spoedig 
werkelijkheid zal worden. De Duit
se verwerkingsindustrie verbru ikt 
ongeveer 220.000 ton per jaar en 
zijn zodoende de grootste verbru i
ker van Europa. Het is echter ont
stellend vast te stellen, dat de ha-

ringaanvoeren in 1960 teruggevallen 
zijn tot op 70.000 ton daar w aar in 
1953 een totale jaarlijkse aanvoer 
van 220.000 ton werd genoteerd. — 
B.

In  de loop van het vorig jaar 
Werd in itotaal een hoeveelheid 
van ruim  3 m iljoen ton vis op de 
Jrtussische vism arkten aangevoerd. 
Hiermede wordt eveneens veron
dersteld dat het zevenjarenplan — 
te weten het produceren van
4.626.000 ton vis vóór 1965 — zal be
re ik t worden. Deze voortdurende 
stijging van de Russische vispro- 
duktie dient in de eerste plaats 
itoegeschreven te worden aan een 
gecentraliseerde planificatie, die 
door de Russische wetenschaps
mensen tot in  de minste detail u it
gewerkt werd. H ierb ij dient nog 
toegevoegd dat het in de vaart 
brengen van een om vangrijke 
vloot, het gebruiken van achter
waarts vissende traw lers, de druk
ke aktivite iten welke door de op- 
zoekingsvaartuigen aan de dag ge
legd werd, de exploitatie van nieu
we v isrijke  wateren eveneens een 
zeer grote rol hebben gespeeld. Bij- 
vooroeeia, de achterwaarts vissen
de traw lers die u itvaren vanuit 
Kherson aan de Zw arte  Zee en 
vanuit Kalin ingrad  aan de Balti- 
sche Zee gaan thans op de sardie- 
nenjacht langsheen de Oostkust 
van A frika .

Een  zeer groot aantal achter
waarts vissende vaartuigen met 
een lengte van ruim  72 m eter en 
gebouwd in  Polen, Rusland en 
Duitsland werden in  de vaart ge
bracht en versterken de reeds zo 
giganteske Russissche vloot. H ier
bij dient nog gevoegd dat in de 
periode, begrepen tussen 1961 en 
1965, dus vóór het beëindigen van 
het zevenjarenplan nog zestig der
gelijke vaartuigen geleverd zullen 
worden, welke bestemd zijn voor 
de tonijnvangst en de sardienen- 
jacht. De klassieke vaartuigen met 
een lengte van ongeveer 65 meter 
en die vroeger voorzien waren van 
een motor van 540 P K  zullen thans 
uitgerust worden met een sterkere 
motor teneinde de snelheid merke
li jk  te kunnen opvoeren, te rw ijl 
een groot gedeelte van de vloot 
zal uitgerust worden met diep
vriesopslagplaatsen. Anderzijds 
zullen de verouderde vaartuigen 
die nog aangedreven worden bij 
m iddel van steenkool, grondig ge- ,

Ingevolge de herwaardering van 
de Duitse M ark  zijn er in de Duit
se visserijm iddens blijken van on
gerustheid opgerezen. D a zaken 
stellen zich te erger voor gezien 
het feit dat de Duitse visserijn ij
verheid, in tegenstelling met de

w ijzigd worden en uitgerust wor
den om in de toekomst aangedre
ven te worden met mazout.

Voor w at nu de behandeling van 
de vangsten zelf betreft kan het 
volgende gezegd worden. Xn de 
Hussische visserijm iddens bestaat 
er een neiging om alle vis, onmid- 
üellijk  aan boord de volledig ver
eiste behandeling te geven, tenein
de de kw alite it van de vis op een 
maximum te brengen. De plaats 
welke hiervoor nodig is werd voor
zien o j j  ane nieuwe traw lers en ia- 
brieksscnepen, te rw ijl de eigenlij
ke installaties dermate werden op
gevat dat het dubbele van het he
dendaagse rendement zal kunnen 
bereikt worden. De eerste vang
sten welke gemaakt worden zal bij 
middel van een kargo overge
bracht worden naar de verwer- 
kingsschepen, te rw ijl het tweede 
gedeelte der vangsten zal vervoerd 
worden door de vissersvaartuigen 
zelf bij net beëindigen van hun 
reis.

Ook de haringvisserij kent een 
voortdurende uitbreiding. Een plan 
werd u itgewerkt waarb ij alle ge
wone vissersvaartuigen van 45 me
ter lengte nog enkel en alleen de 
haringvisserij zullen bedrijven. De 
gemaakte vangsten zullen hier 
eveneens direkt aan boord ingevro- 
zen worden.

Het is inderdaad een zekerheid 
dat de Russische visverbruiker 
steeds meer en meer veeleisend 
wordt. De Russiche dienst voor de 
Zeevisserij heeft inderdaad uitge
maakt dat het veel winstgevender 
is om goede kw alite it te verkopen 
welke vooraf in de beste verzor
ging heeft genoten. De stock van 
de visfilets heeft in overeenstem
ming met 1958 zowat vijfm aal ver
dubbeld. De visverkingsindustrie 
te Mourmansk werd eveneens vol
ledig gemoderniseerd en merk
baar uitgebreid te rw ijl een groot 
aantal diepvrieswagons en ka- 
mions in lijn  werden gebracht om 
de distributie te verzorgen van de 
vis over het gehele Russische 
grondgebied. — B.

landbouw, niet beschermd wordt 
tegen de buitenlandse konkurren
tie. Anderzijds ondervindt de uit
voer een dergelijke tegenkanting 
dat deze enkel ten koste van een 
voortdurende inspanning kunnen 
doorgevoerd worden.

Voor wat de invoer betreft, zul
len de prijzen van de uit de vreem
de voortkomende prdukten waar 
de visserijn ijverheid van subven
ties geniet, een daling van 5°/o on
dergaan. Óm hiertegen repliek te 
kunnen geven zal de Duitse n ijver
heid zich verplicht zien de prijzen 
zo nauwkeurig mogelijk te bereke
nen, rekening houdend met elke 
eventuele schommeling. Het kan 
nu reeds gezegd worden, dat voor 
wat betreft de diepzeevisserij, de 
toestanden zich nog meer zullen 
toespitsen dan dat dit vroeger 
reeds het geval was. De Duitse 
markt zal inderdaad overstelpt 
worden met ingevrozen produkten 
van vreemde afkomst, wat logi
scherwijze een te overwinnen ob- 
stakkel zal uitmaken voor de Duit
se produkten. De prijzen van de 
vismeel zullen andermaal de aan
leiding zijn tot grote kopbrekens. 
Men weet inderdaad dat een in
ternationaal akkoord werd bereikt 
die een stabilisatie van de m arkt
prijzen zou moeten in de hand 
werken, maar de vismeelprijzen 
van de vreemde mogendheden zul
len met 5 t.h. verminderd worden.

De IJslanders zullen logischer
wijze hun aanvoeren in de Duit
se vissershavens nog meer uitbrei
den teneinde eveneens te genie
ten van de winst ingevolge de 
herwaardering van de D.M. Het 
is enkel de loggervloot die naar 
het schijnt niets moet vrezen be- 
trefefnde een verhoging van de 
vremede aanvoer in hun traditio
nele vissershavens, gezien de Ne
derlandse gulden in ongeveer de
zelfde mate een herwaardering on
derging.

In  aie landen die de Duitse vis
produkten invoeren, zal de kon- 
kurrentietoestand nog verergeren, 
zowel voor wat de varse zeepro- 
dukten betreft als voor de konser
ven en diepvriesprodukten. In  
Groot-Brittannië zullen de aanvoe
ren, rechtstreeks afkomstig uit 
Duitsland, duurder moeten be
taald worden. D it zal eveneens het 
geval zijn voor de invoer van 
Duitse visprodukten in Oostenrijk 
en ta lrijke andere Europese mo
gendheden. Ales hefet er de schijn 
van, dat deze toestanden vooral 
benard zullen worden voor de in- 
vriesprodukten bestemd voor de 
uitvoer. Op de voornaamste in- 
voermarkt, nl. de U.S.A ., onder
vinden de Duitse prijzen thans 
reeds moeilijkheden voor wat be
treft het konkurreren met prijzen 
van andere landen, die kunnen ge
nieten van subventies. In  Groot- 
Brittann ië o.m., zal een verhoging 
van de «Purchase Taxe» toege
voegd worden aan de stijging der 
prijzen van de Duitse produkten 
zodat in voornoemd land een ver
hoging van bijna 10 t.h. zal geno
teerd worden.

D it zijn natuurlijk  toestanden 
die de visserij volgens de Duitse 
visserijmiddens in haar geheel 
diep zullen treffen en dit op tijd 
stippen die zij als zeer ongelegen 
kunnen bestempeld worden. — B.

D e Russiche visaanvoer in 
1960 overtrof ruim de 

3 miljoen ton



Bijgeloof bij de vlaanise vissers
DE DUIVEL 

IS AAN BOORD
Het gebeurde kort na de eerste 

wereldoorlog op èen der laatste 
zeilsloepen. /o  heel lang is het dus 
n iei geleden. Toen de sloep op de 
gewone visgronden gekomen was, 
werdeu de netten uitgeworpen en 
het langzaam kruien begon. Ma ze
kere tijd  werd de kor bmnenge- 
haald. Helaas zonder vis. Een 
tweede proef bleef even vruchte
loos.

« De duivel zit aan boord », 
vloekte de schipper. « Mannen we 
moeten de boze geest verjagen. »

Op bevel van de stuurman moes
ten de vissers de kledingstukken 
die ze droegen omkeren, zoals de 
kleine jongens soms met karnaval 
deden. D it om de kwelduivel te 
verschalken en niet herkend te 
worden. De bemanning wapende 
zich alsdan met ijzeren stangen of 
metalen staven en een ware klop
jacht begon. De vissers lieten geen 
enkel deel van de sloep onverlet. 
E r  werd gehamerd, geklopt en ge
bonsd op alle kepers en balken en 
planken, windassen en katrollen. 
Vervolgens veinsde de stuurman 
alsof hij naar Oostende wilde te
rugzeilen. E inde lijk  werd lie t net 
opnieuw uitgeworpen en na de ge
wone tijd  bovengehaald. En  zie, de 
uitslag was verbazend : nog nooit 
was het net gevuld geweest met 
zoveel fijne vis. De list was ten 
volle geslaagd : de duivel was ver
jaagd geworden.

W e herhalen dat deze anekdote 
volkomen echt is. De sloep werd 
sinds lang onttakeld, doch een paar 
koppen van de bemanning leven 
nog altijd...

MIETE DELANGHE
De vissers vreesden insgelijks de 

« kwade hand » en de « zwarte 
kunst », die vooral uitgeoefend 
werd door zekere vrouwen, die in 
het geniep aan toverij en hekserij 
deden. Zo waren alle vissers bang 
van een zekere M iete Delanghe, 
een schamele vrouw, die sommigen 
misschien nog gekend hebben. De 
vrouw  leefde in de « Est-Iempas », 
impasse de l ’est, ook « Gang van 
Rau » genoemd, een steegje of 
slop, vroeger gelegen voor het hui
dige huis van M. Pede in de Oost- 
straat. Dat M iete Delanghe de 
mensen kon « begokkelen », daar
aan tw ijfe len  de vissers en de 
meeste Oostendenaars niet. « Be 
gokkelen » is een typisch Oostends 
woord, dat afgeleid werd van « goo
chelen », t.t.z. toveren...

De sloor werd geschuwd als de 
pest. Am per een paar maanden ge
leden werd ons nog het volgende 
verteld door een oud gebuur van 
M iete Delanghe :

« Niemand hield er aan M iete De
langhe in zijn huis te ontvangen.

Ik  kende echter een probaat mid
del om haar buiten te houden. Ik  
had inderdaad een kruis in zout 
onder de voetmat gestrooid. Wel
nu, M iete Delanghe heeft, ’k  weet 
niet hoeveel keren getracht binnen 
te komen. Doch « oois-jamais », 
kon ze over de mat geraken, niet
tegenstaande alle moeite ze ook 
deed. Het zweet rolde over haar 
wangen, doch binnen kon ze niet. 
Neen, man... »

W e kennen een boekdeeltje anek
dotes over M iete Delanghe. Ook 
hebben we gedacht dat de arme 
vrouw  recht had opgenomen te 
worden in onze « Oude Oostendse 
Volkstypes »...

DRENKELINGEN
En  niet alleen hadden de vissers 

een heilige schrik van sommige 
mensen, die ze verdachten de

zwarte kunst » te beoefenen, ze 
geloofden ook steenhard en vrees
den almachtig de geheime macht 
van drenkelingen. Het was een al
oude gewoonte het lijk  van een 
drenkeling dat op het water van 
de zwee zwalpte op te pikken om 
desnoods de identiteit van de ver
dronkene vast te stellen. Na het 
onderzoek werd het lijk  in een 
stuk zeil genaaid en... hoep... op
nieuw aan de zee toevertrouwd.

Doch het was streng verboden 
zich ook maar iets, dat aan de 
drenkeling toebehoorde, toe te 
eigenen. Alles moest aan de water
schout of kommissaris afgegeven 
worden. W ee degene, die zich 
daaraan zou misgrijpen : he.t lijk  
zou zich alvast wreken.

HET SPOOKSCHIP 

« DE OSSCHAERT »
Iedereen kent de geschiedenis 

van het spookschip «De Vliegen
de Hollander»? W e denken noch
tans dat veel kuststreken hun ei
gen legende bezitten van het een 
of ander spookschip. Waarom  zou 
Oostende en omliggende vissers- 
vlekken niet de hare hebben? Ge
lukkig, we bezitten wel degelijk 
onze eigen legende betreffende ’n 
spookschip al k lim t het gebeuren 
tam elijk hoog in de tijden op....

Oostende droeg eens de weinig 
vleiende naam van «gehucht roof
nest». D it was op het einde van 
de 16e eeuw, wanneer de kronie
ken uit de tijd  onze stad beschre
ven als «een onvallich nest, spe- 
loncke der dieven ende moorde
naars, die cause waren van de 
ruynr van menich mensen, ja, ge
heel Vlaenderen, benauwende......

E r  werd ve it  ld dat toenmaals 
in onze stad een zekere Ja n  van 
Jacob leefde. H ij was een koen ka
pitein van een kleine driemastbark 
de « Osschaert » genoemd en uitge
rust als een roofschip. Men had 
goed dapper en onversaagd te zijn 
en dat was Ja n  van Jacob  alles
zins, toch gebeurde het weleens dat 
de « Osschaert » overmand werd en 
op de vlucht moest slaan. Eens ont
moette het roofschip een vloot van 
zeven Turkse schepen. De Turken 
stonden toenmaals alom bekend als 
beruchte kapers. De « Osschaert » 
werd aangevallen. Doch de strijd 
was ongelijk. Na een lang gevecht 
waren de matrozen van het Oost
ends schip bijna allen gekwetst en 
het tuig was derlijk  gehavend en 
onttakeld...

Toen vroeg de kapitein, in uiter
ste nood, bescherming aan God. H ij 
verwaarloosde echter dezelfde hulp 
in te roepen en af te smeken voor 
zijn bemanning. Het schip werd lek 
geslagen en de kapitein zocht red
ding met zich in zee te werpen, 
zonder zich om de bemanning te 
bekommeren. D it zou hem duur 
te staan komen. H ij werd veroor
deeld door de Hoge W ijsheid  om 
gedurende duizend jaren op « zee 
en land » te zwalpen op het verla
ten schip....

En  zo komt het dat de vissers 
van Oostende en omliggende, vroe
ger, af en toe, het vervloekte schip 
ontmoetten. De « Osschaert » houdt 
zich anders verscholen in verlaten 
duinstreken van onze kust. Het is 
alsdan onzichtbaar voor ’s mensens; 
oog. Doch wanneer het spookschip 
zijn schuiloord verlaat en rusteloos 
ronddoolt is het niet goed het te 
ontmoeten. E r  zal geen staart vis 
gevangen worden.

De vissers van Heist en hoger op 
hadden eertijds insgelijks hun 
spookschip, nam elijk de « Concor
dia ». Doch dat is een andere ge
schiedenis.

U it « W IN D E N  » 

A ry  Sleeks.

Reeds verscheidene malen maak
ten wij melding van het feit dat 
er in vele gevallen een nijpend 
gebrek is aan vissers. Deze week 
vernamen wij andermaal derge
lijk zeer betreurenswaardig feit. 
Het betreft hier een onzer laatste 
aanwinsten van de Oostendse 
vloot, namelijk de 0.350 « Pi- 
corre » van de rederij « NOR- 
DIK »».

Vermeld vaartuig, die ter visserij 
was uitgevaren zag zich verplicht 
gedurende veertien dagen inaktief 
te blijven bij gebrek aan het nodige

OPBRENGST TE 
GRIMSBY 

VAN BELGISCHE 
SCHEPEN

V A N  22 T O T  28 A P R IL  1961

Dinsdag 25 april
0.342 150 1.053
0.69 143 1.212
0.243 136 854
Z.428 137 933
0.281 57 425
Z.432 50 765
Z.570 59 929

Woensdag 26 april
0.120 200 1.258
0.105 111 748

Donderdag 27 april
0.247 123 880
0.283 138 1.027
Z.458 73 1.003
Z.542 84 659

V rijdag  28 april
0.265 133 1.004
0.268 121 850
0.214 146 1.150

PROPAGANDA 
VOOR VIS 

IN T  GENTSE 
VAN DHR TERRYN

29-30 april - 1 en 2 mei : Studie
reis naar de Waddenzee, (langs 
Duitsland naar de eilanden van 
de Waddenzee, terug door Neder
land naar Gent).

8 mei : M et de leden V T B-V A B  
naar Brugge - Blankenberge, de 
kust, naar Sluis.

10 mei : Propaganda-avond met 
proeven in een stadschool; met de 
m edewerking van de firm a’s Glo
bus, Denderleeuw, en Baas en Zo
nen, Vishandel, S t Amandsberg, 
en Proba, groeten en deegwaren 
Rem y en Solo-Ozo.

21 en 22 mei : Propaganda-reis 
met leerlingen en ouders naar 
Duitsland.

personeel. De rederij van het vaar
tuig gaf tenslotte opdracht naar Lo- 
rient te stomen om het ontbrekend 
personeel te trachten aan te werven 
waar ze tenslotte ook in geslaagd is. 
Zo is de 0.350 « Picorre » dan terug 
naar zee vertrokken met zes franse 
vissers aan boord.

Het is waarlijk betreurenswaardig 
dergelijke toestanden te moeten 
vaststellen, al dient hieraan toege
voegd dat er een onverbeten wed 
ijver is ontstaan tussen de reders 
die alles in he.t werk stellen om be
kwame vissers aan te werven en 
pogen in dienst te houden. —  B.

HET VRAAGSTUK VAN HET 
BEMANNINGSTEKORT 

IN ONZE V ISSERIJ



MART I
28, Brouwersvliet 

A N T W E R P E N  
Tel. (03)33.93.86 

33.85.47 

D I E P T E M E T E R S

N & Co

MAGNETISCHE KOMPASSEN —  PLEISCHALEN —  KAARTENPASSERS —  SEXTANTEN —  VERREKIJKERS —  BRITSE, FRANSE, 
DUITSE EN NEDERLANDSE ZEEKAARTEN (ALSOOK DECCA-KAARTEN) —  RADIOTELEFONIE, AUTOMATIC PILOTS, RICH- 
TINGZOEKERS, ONTVANGERS EN ZENDERS VAN HET MERK « COASTAL RADIO >» —  SCHEEPSBAROMETERS EN UURWER
KEN —  UJNSCHIETTOESTELLEN EN VALSCHERMSIGNALEN MERK « SCHERMULY» —  ENZ... —  ENZ.

Bezoekt onze stand op de ZEEBRUGGE BOAT SHOW, 13 en 14 mei 1961

Mod. « OFF-SHORE » 
12, 24 of 32 volt 

Q-50 vadems 
Fr 13.250 —  kompleet

«BRITISH 
FERROQRAPH »

Mod. « IN-SHORE »
12 of 24 volt 
0-30 meters 

Fr 7.500 —  kompleet

Iedere binnenschipper kan er van meepraten I

Gelukkig de schipper die met een Lips-schroef vaart wanneer de rivier hem haar strikken spant

Lips-schroeven van Limabrons of van Cunial zijn sterk, taai en buigzaam.

Zij kunnen tegen een stootje en raken ze ooit beschadigd - Lips repareert afdoende en . . . fosneM

Lips-schroeven zijn ook te leveren in gietijzer en se mi-staal

TeL-5-M (dag en nacht)

Rivieren 
hebben 

streken....



H et personeelvraagstiik 
in de visserij

VOETSTAPPEN BIJ HET MINISTERIE

Woensdag hadden de hh. Decrop 
en P. Vandenberghe te Brussel 
een onderhoud met het kabinet 
van de minister van Yerkeerswe- 
: en.

Het was dhr Vanden Bossche ka- 
binetsattaché die de vertegenwoor
digers der Rederscentrale te woord 
stond en de grieven aanhoorde ge
schapen door de aanwerving van 
meer dan 160 tijdelijke personeels
leden, meestal komende van het vis
serijbedrijf, voor onze staatspaket- 
boten, waarvrn niet minder dan 60 
matrozen, 36 mensen voor de ma
chines, zonder te spreken van de 
tiïket kollectors, handlangei'S, enz

Deze mensen zullen drie à vier 
maanden in dienst treden om de 
zomerdiensten te verzekeren.

Door de afvaardiging werd gewezen 
op het tekort aan personeel in de 
visserij en de erge gevolgen van het 
wegnemen van de jongste elementen 
u it de visserij. Een rekrutering op 
een andere voet werd voorgesteld..

Gewezen werd ook op de gevolgen 
welke zulks mede brengt na het sei
zoen en op de noodzakelijkheid een 
kweekcentrum of opleidingsschool tot 
stand te brengen ter opleiding van 
ongeschoolde krachten en jonge men
sen, om deze diensten waar te ne
men, zoals zulks thans voor de bin
nenscheepvaart wordt gedaan.

Ook zouden groter faciliteiten die
nen verleend te worden voor het aan
werven van vreemde vissers, waarvan 
de gevolgen van belang zijn voor de 
visserij en voor het zoeken van 
nieuwe visgronden en methoden.

De heer Vanden Bossche gaf toe, 
dat het probleem dringend en ernstig 
is en beloofde de afvaardiging de mi
nister onmiddellijk voorstellen te 
d~en.

Terloops weze gezegd dat volksver. 
Ic^enwoórcïiger Dries Claeys voorai 
met dhr Vandenberghe een bespre
king had en dezelfde dag ook de 
nodige vcetstappen heeft aangewend 
om dit probleem ten spoedigste te 
zien oplossen.

B E R I C H T E N  uit het
B U I T E N L A N D

YOEGO SLAVIS C HE 

BESTELLINGEN

Door de regering van Yoegosla- 
vie werd bij de scheepsbouwwer
ven Shumizu een bestelling gedaan 
van twee kargo’s die dienst zullen 
doen voor de transport van de vis
vangsten. Deze kargo’s zullen uit
gerust zijn met diepvriesopslag
plaatsen en zullen een bruto-tonna- 
ge hebben van 500 bruto-ton. Deze 
twee eenheden dienen geleverd te 
worden tegen het einde van huidig 
jaar. Een identiek vaartuig werd 
reeds in de loop van vorig jaar ge
leverd aan Joegoslavië. In  praktijk  
zijn deze vaartuigen bestemd voor 
het vervoer van ingevroren tonijn.
— B.

NOORSE TRAIWLER 

VERKOCHT AAN ISRAEL

Een rederij u it Israël heeft de 
Noorse visserseenheid « H avkvern  » 
aangekocht. Voormeld vissersvaar
tuig heeft een bruto-tonnage van 
498 ton. Het vaartuig is thans reeds 
onder haar nieuwe naam van 
« Azcad » op weg naar haar nieuwe 
thuishaven. Het vaartuig werd in 
1955 gebouwd op de scheepswerven
C. Luhring te Brake in Duitsland. 
Hetheeft een lengte van 165 voet. 
De oorspronkelijke eigenaars waren 
de reders S. Bartz &  Johannes uit 
Bergen, alwaar het vaartuig haar 
thuishaven had. — B.

VOOR DE 

NEDERLANDSE 

SLOOPWERF

Een eenheid uit Grimsby, de 125 
voet metende « Rehearo » slijt thans 
haar laatste dagen alvorens ge
sloopt te worden op een Nederland
se sloopwerf. Het vaartuig had een 
bruto-tonnage van 266 ton en was 
eigendom van de rederij G.F. 
Sleight uit Grimsby.

Het werd in 1917 gebouwd door 
de scheepsbouwwerven Cook, Wel- 
ton en Gemmelt uit Beverley. — B.

DE JAPANSE 

VISPRODUKTTE

De cijfers van de Japanse vispro- 
duktie gedurende het jaar 1960 zijn 
nog niet definitief vastgelegd maar 
in grote trekken kan nu reeds ge
zegd worden dat een verhoging van 
ruim 6,6 %  zal genoteerd worden, 
dit in vergelijking met vorig jaar.

Drie nieuwe vissershavens wer
den door de Japanners geëksploi- 
teerd. Door de Japanse regering 
werd opdracht gegeven aan negen 
fabriegschepen koers te zetten naar 
de Beringenzee vergezeld van een 
belangrijke vloot kleine vissers
vaartuigen. — B.

Uitbreiding van de produktie van 
tonijnkonserven in de Verenigde 

Staten van Amerika
De conservenproduktie van to

n ijn  in ae Verenigde btaten die 
naar uitbreiding verder uitwerüt, 
heeft in ly60 een totaal van
15.200.000 kisten bereikt, u e  Dearij- 
vigheid van de « seiners » is in de 
loop van het voorbije jaar m erk
baar gestegen en het grote gedeel
te van de Californische « clippers » 
werd omgebouwd om de nettenvis- 
serij te bedrijven.

De toename van de produktivi- 
teit heeft logischerwijze een da
ling van de produktiekosten in de 
hand gewerkt, dermate dat de 
Konservenindustrie zich meer en 
meer bevoorraadt bij de Am eri
kaanse instelling w aar dit vroeger 
niet het geval was. Anderzijds 
heeft ook de tonijnvisserij in A t
lantische Oceaan, welke gelan
ceerd werd door de Fransen en 
verder ontw ikkeld door de J a 
panners eveneens een geweldige 
uitbreiding genomen.

In  1960 hebben twee Am erikaan
se maatschappijen basissen opge
richt in A frika , en Noorwegen 
heeft de tonijnviserij in de A t
lantische Oceaan eveneens aange
vat. Een  tweede konservenfabriek, 
de «Star-Kist Caribe» werd opge
richt te Porte-Rico, te rw ijl een 3e 
instelling dient opgericht te wor
den door de grootste producent 
ter wereld, de «California Packing 
Corporation».

In  1960 bedroeg de produktie der 
«seiners aan de konservenindustrie 
het dubbel van de voortbrengst 
welke door de «clippers» werd ge
produceerd. Op het einde van het 
jaa r werden reeds 60 «clippers» 
volledig uitgerust met een «sei
ners» installatie en in bedrijf ge
nomen te rw ijl 7 andere vaartu i
gen de weg van de voltooiing be
naderen op de scheepswerven van 
San Diego en Term inal Island.

In  1960 bedroeg de kwantite it 
der vangsten van  tonijn met zo
genaamde « gele vinnen » welke 
verkocht werden tegen f  250 per

ton en de «skip-jack» welke van 
de hand gingen tegen prijzen van 
£ 210 per ton, omzeggens het vie r
dubbele van het vorig jaar.

Anderzijds werden de zeereizen 
m erkbaar ingekort. De reizen van 
de «seiners» bedroegen in 1960 ge
middeld ca 30 dagen. De «clippers» 
daarentegen waren altijd  voor 
minstens 60 dagen in zee. De to- 
nijnvangers hebben dus meer vis 
aangevoerd, meer verdiensten ge- 
maaKt te rw ijl in feite m inder da
gen op zee verbleven werd.

Het verbru ik  van  de tonijncon- 
serven, gestimuleerd door de pu
bliciteit heeft in feite een snellere 
uitbreiding gekend dan de Am eri
kaanse bevolking. Een  conserven- 
afbriek is er zelfs in geslaagd een 
dividend van  100 pet uit te geven. 
De produktie van de Californische 
fabrieken heeft een produktie van
10.612.000 kisten vis opgeleverd, 
waarvan  1.900.000 kisten u it Alba- 
core, tegenover 1.639.000 kisten in
1958.

Op het einde van het jaar werd 
de « S in t Helena », de grootste to- 
n ijnvanger van  de Californische 
vloot uitgerust met een achterbrug 
te rw ijl een nieuwe lier geplaatst 
werd, teneinde de tonijnvisserij in 
de A frikaanse wateren te kunnen 
bedrijven.

De leveringen van de « geel ge
vinde » tonijn heeft een eindcijfer 
opgeleverd van 96.832 ton in 1960 
tegenover 56.602 ton in 1952 of een 
stijging naar hoeveelheid van  ruim
40.000 ton. De levering en van 
« skipjack » kenden echter een gro
te verm indering. H ie r werd inder
daad een daling genoteerd van 
60.284 ton in 1959 tot 27.560 ton in 
1960, of ongeveer 33.000 ton.

A lles bijeen genomen kan echter 
gezegd worden dat de tonijnvisse
rij en de conservenindustrie van 
de U .S .A . er goed voorstaat en dat 
de toekomst nog veel te bieden 
heeft. — B .

MET DE B.S.P.

1 MEI TE OOSTEKDE
STEMRECHT VOOR ZEELIEDEN

De traditionele Eén-Meiviering 
vam de Socialistische P a r t ij stond 
dit jaar hoofdzakelijk in het teken 
van de overwinning. M en weet im 
mers dat de socialisten op de 
laatste verkiezingen, in ons arron
dissement, een senatorszetel be
kwamen.

De stoet zelf was langer dan 
naar gewoonte. T ijdens zijn  toe
spraak in het lokaal «Noordster», 
droeg volksvertegenwoordiger De 
K inder de eisen van de 0B.S.P. voor. 
Ook in de stoet iweiden bonden 
meegedragen waarop de eisen vol

doende uiteengezet werden.
Naast eisen van sociale recht

vaardigheid, huwelijiks'leninigen 
voo.r jonge gezinnen, gelijkheid aan 
het vertrekpunt vooir ide studeren
de jeugd,, syndikale erkenning van 
het gemeentepersoneel, kosteloze 
gezondheidsdienst, nationalisatie 
van energie-sektor, de 5-daiag.se 
werkweek in de Voedingsnijver
heid en de aanpassing van de 
werkloosheidsvergoeding, onthou
den w ij vooral de eis voor stem
recht v o o t  de zeelieden.



De achteruitgang van 
onze garnaalvisserij

Veranderingen in de 
vissersvloot in M aart ’61 

te Zeebrugge
I~i ons nummer van 14 dagen ge

leden gaven we een uiteenzetting 
weer van ide bevindingen van !Dr.
D .J. Boddeke, garnaalbioloog bij 
het I  lij ksinstituut voor Visserij on
derzoek, welke tot het besluit was 
gèkocnen dait de pufvisserij nadelig 
was voor de garnaalstand in de 
Noordzee.

In  11960 werd immers meer dan 
aoht miljoen kg garnaalpuf in N e 
derland aangevoerd.

V o l K s vertegenwoordig er Ciaeys 
is bij de pakken niet b lijven zitten 
en iiGof't aan de 'heer M inister van 
Landbouw hiernavolgende parle
mentaire vraag gesteld. W e  zijn 
benieuwd het antwoord van het 
deipianteiment te kennen en ook dat 
van Buitenlandse Zaken.

Deze vraag luidt :
» J J i j  een vroegere gelegenheid 

heb ik  reeds de aandacht van de 
achtbare M inister getrokken op de 
achteruitgang van de garnaalvisse
rij aan onze kust.

Ik  neb toen melding gemaakt 
van een vaststelling die ik met ei
gen ogen heib gedaan in een kleine 
Nederlandse vissershaven : de puf- 
garnaal werd daar met hele vrach
ten binnengebracht en op kamions 
geladen om naar de vismeelfabrde- 
ken gevoerd te worden. U it  een 
onlangs bekend gemaakt verslag 
van ae F.A.O. b lijkt dat in 14*60 
door de Nederlandse visserij meer 
dan 8 miljoen kg pufgarnaal naar 
de vismeelfabrieken werd gele
verd

W a a r w ij steeds bij ons hebben 
geleend dait die pufvisserij de oor- 
zaak is van enorme achteruitgang 
van de garnaalstapel op de Be lg i
sche en Nederlandse kust, beeft

men in Nederland nooit maatrege
len genomen om die verdelgings- 
methodes te verbieden.

Graag zou ik van de achtbare 
heer M in ister vernemen of hij het 
ogenblik nog niet gekomen acht, 
oim b'ij zijn Nederlandse kolleiga 
van Landbouw en Visserij, een ge
sanctioneerd verbod van pufvisse
rij 'te gaan bepleiten,

PROEFNEMINGEN DOOR DE 
KOMMISSIE VOOR 
TOEGEPAST 
WETENSCHAPPELIJK  
ONDERZOEK 
iN DE VISSERIJ

V E IL IG H E ID S S Y S T E E M  
V O O R  Ü t  T W E E  B O O M K O R R E N

Eens temeer heeft de Kommissie 
voor Toegepast W etenschappelijk 
'Onderzoek in 'de V isserij zich nut
tig gemaakt. Door de W erkgroep 
welke afhangt van de voormelde 
instantie werden in  de loop van dé 
vorige week proefenemingen ge
daan betreffende een veiligheids
systeem voor de boomkorrevisse
rij aan boord van de Z.401. Het 
'kan nu reeds gezegd worden dat 
deze zeer bemoedigende uitslagen 
hebben opgeleverd alhoewel de za
ken thans verre van beëindigd zijn. 
_.et systeem zal in  de loop van u . 

eerstkomende weken 'technisch op 
punt gesteld worden. —  B .

Verandering van eigenaar :
Z.720 «Augustus» is op 13-3-1061! 

akte van bekendheid eigendom ge
worden van : Demeester Pieter, 
Genuastraat 10, Zeebmigige. Beiwijs 
van eigendom n r 2ilÜ opgemaakt te 
Zeebrugge op 2KJ-41.

B ew ijs  van nationaliteit opge
maakt te Zeebrugge op 218-3̂ 61,

Z.802 «Jo'hanna-Liliane» is op 28-
3-1961' volgens verkoopkontrakt ei
gendom geworden van : Gevaert 
Pernand, Po lderweg 29, Zeebruigige. 
B ew ijs  van eigendom n r 21(L opge- 
maakt te Brugge op 23-3-61.

B ew ijs  van nationaliteit opge
m aakt te Zeebrugge op 25-3-61,

geworden grootste afnem er van de 
Deense visproduikten. B e t  karakter 
van ;de B r itse  'aankopen is thans 
in volle evolutie. D aar w aar on
geveer 10 jaa r geleden de Deense 
ui'tvoeren in  hoafid'zaak bestonden 
u it verse visprodukten spelen nu 
de ingevrozen visprodukten ooik 'n 
belangrijke rol.

In  1960 heeft Groot-iBrittannië 
voor een .totaal bedrag van 81i m il
joen kronen of 570 miljoen Belg. 
frank aan visprodiulkten afgeno- 
imen. H ie rvan  werd voor een be
drag van 15 m iljoen kronen recht
streeks 'door de Deense vissersvaar
tuigen aangevoerd in  de Britse  vds- 
sershavens. De aanvoeren van ver
se vis bedroegen amper 2.300.000 

ronen. H iertegenover werd e. ' 
ter voor ru im  2131800.000 kronen aan 
inigevrozen filets geëiksporteerd» 
voor 19 miljoen aan visprodukten 
in 'diepvriestoestand, voor 2400.000 
kronen aan viskonserven en ten
slotte voor ruim 17.300.000 kronen 
aan vismeel, In  deize cijfers zijn 
niet de uiitvoeren begrepen van de 
Faroereilanden.

B ij  een blik op deze lijs t-va lt 
een zaak ogenblikkelijk op : nl. de 
stijging van het aamkoopcijfer van 
Groot-Brittannië inzake diep-bevro. 
zen vis, en dan vooral de visfilets:
7 300 ton in  1(960, Groot-Brittannië 
'heeft inderdaad aanvaard om de 
dienvriesvisfilets afkomstig van de 
Vrijhandelszone als industriële pro
dukten te behandelen, op voor
waarde echter dat de invoeren van 
deze iprodukten, afkomstig uit 
Noorwegen, Denemarken en Z w e 
den vóór 1970 ndet de 24.000 ton 
overschrijden. D e tolrechten in

Inbouwen nieuwe motor :
Z.257 «Elsie». Op 14-3-61 nieuwe 

motor ingebouwd. M erk  : ABIC 145 
pik, nr 9919 (1961!). N ieuwe meet
brief n r  4.001’ afgeleverd te Oosten
de op 20-3-61. Geen verandering 
van tonnemaat.

Z.480 «André». Op 7-2-61 nieuwe 
•motor ingebouwd. M erk  : 'OM. 
Diesel 120 pk nr 6A - 946011, type 
6061 _ E .  B o uw jaar 1961. Nieurwe 
meetbrief n r 4.000' lafgelevërd te 
'Oostende op 17-3-61. B r. T  is 37,60 _ 
N.T. 15,04.

N ieuw  adres :
«Galva» P .V .B .A . Z..496. N ieuw  

adres : W illem ijnstraat 7, Ander- 
leoht.

Groot-Brititannië op de diepbevro- 
zen visfilets werden zopas verlaagd 
van 10 t.h. op 8 ad valorem.

H et is thans echter nog te vroeg 
om de terugslag te kennen welke 
deez verlaging zal teweeigbire agen ; 
het is noch tans zeker dat zij de 
aanleiding zal zijn dait de Skandd- 
navisehe uitvoerders een g ro te r 
belang zullen hechten aan de u it
voer van hun bevrozen visfilets.

In  tegenstelling met Noorwegen, 
die haar visprodukten soims recht
streeks aan de Briitse afnemers le
vert, heeft Denemarken tot op he
den nog niets in dien aard onder
nomen en ieder Dees vdsprodukt. 
welke op de B ritse  m arkt wordt 
gebracht oder.gaat de rechtstreekse 
konkurrentie van de andere in
voerders op de Briitse markt. Een  
ander moeilijkheid van de Deense 
visprodukten is het feit diat zij op 
de B ritse  markt verkocht worden 
onder het merk van de B ritse  ver
deler zodat de verbru iker volledig 
onwetend is over de afkoimst van 
het door hem aangekochte pro
dukt.

Tot op heden werd echter nog 
geen enkele beslissing genomen. 
H et schijnt inderdaad dat de Deen
se overheid aarzelt tussen twee we
gen : ofwel voortgaan op ide in- 
geslagen weg en het ve r delen van 
de produkten verder O'veriaten aan 
de zorgen van de B ritten  ofwel 
werken aan een horizontale en 
vertikale koncemtratie van de pro
dukten, terzelfdertijid een eigen 
merk introducerend. Tot op heden 
staan de Denen nog steeds voor 
een vraagteekn.. W e lk e  weg zullen 
zij inslaan? — B.

Frins A lbert en Prinses Paola brachten dinsdag een bezoek aan Oost
ende ter gelegenheid van de aankomst van een nieuwe m ijnenveger 
voor de Zeemacht, de « Van  Haverbeke ». Ta lr ijke  m ilita ire en burger
lijke personaliteiten woonden de plechtigheid bij, die besloten werd 
met een receptie. Op onze foto zien we Prinses Paola, met naast zich 
Commodore Robijns en fregatkapitein Poskin, kommandant van  de 
« Van Haverbeke ». (Foto Roger)

DE DEENSE UITVOER VAN 
INGEVROREN VISFILETS 
OP DE BRITSE MARKT

Grooit-iBrittannië is de traditioneel



Herdenkingsplechtigheid aan de op zee 
omgekomen vissets te Nieuwpoort

De jaarlijkse plechtigheid aan 
het Vissersgedenkteken ter nage
dachtenis van ide op zee omgeko
men vissers zal oip maandag 22 mei 
(2ide Sinksen) 'doorgaan in aanwe
zigheid van de heer van Outryve 
d’Ydewalle, gouverneur van West- 
vlaanderen.

D3ze plechtdighied zal dit jaar bet 
voorwerp uitmaken van een spe
ciale buide die zal gepaard gaan

met de uitreiking van premies aan 
reders èn scheepjongens.

Benevens de Gouverneur zullen 
eveneens uitgenodigd worden de 
personaliteiten uit de P/isserij mid
dens van de Belgische Kust.

N a de optocht en bloemenhulde 
aan het Vissersgedenkteken zai er 
op bet stadhuis een officiële ont- 
vangsit van de personaliteiten 
plaats hebben. — N.

Ibis ■ jongens veroveren ere plaket 
der « Provinciale Kommissie voor

Zwembreveiten »

Een  beeld van de plechtigheid in de IBIS-school. (Foto Roland)

KLEIN VLIEGTUIG 
OPGEVIST 

DOOR N.709
Door de N.709 van ide gebroeders 

Vandebohede, die de .garnaalvisse
rij beoefende, werd bij het inhalen 
van de toortre een radio,geieid vlieg
tuig opgevist. Vermoiedelijk is heit 
vliegtuig afkomstig via-n hert arttille- 
róekamp van Lom bardsijde waar 
momenteel oefeningen worden ge
daan meit soortgelijke vliegtuigen 
die zonder pilooit de lucht imgaan. 
Deze radiiogeleide tuigen worden 
bij bet einde der oefeningen per 
ivialsdhecrm naar de basis gebracht. 
D enke lijk  moet bet opgevisite ek- 
semplaar idoor de w ind u it zijn 
koers ziijrn afgedreven en in zee 
zijn terechtgekomen. Het opgehaal
de tuig werd door de m ilitaire 
diensten van bet kam p van  Lom 
bardsijde dn bezit genomen. —  N.

Mazout en 
essenceprijzen 

VERLAAGD
Vanaf 1 mei zijn de mazoutprij- 

zen opnieuw verlaagd.
Voor de visserij is de officiële 

verkoopprijs van  1,84 F  op 1,77 F  
gebracht. Voor het verbru ik  te 
iande, zone van de kust, is de prijs 
van 2,54 F  teruggebracht op 2,47 F . 
Voor de kamions is de officiële 
prijs sedert maandag 2,79 F  in 
plaats van 2,86 F .

Voor de lichte fuel is de prijs 
van 2,08 F  tot 2,03 F  teruggebracht.

Voor de essence is de prijs 10 ct 
per lite r verlaagd. Super 8,01 en 
gewone 7,61 F .

Deze verminderingen zijn een 
gevolg van de verminderingen op 
de wereldmarkt.

Op v.rijdag, 28 april 1061 greep in 
de feestzaal van het «Koninklijke 
W e rk  van ide Ibis» een plechtigheid 
plaats, waarbij aan onze Ibis-jom^ 
gems bet Erep laket der «Provincia
le Kommissie voor Bweimb re vet
ten» van Westvlaanderen overhan
digd werd. In  de wedstrijden door 
deze kommissie in,gericht verover
den onze jongens tijdens 't school
jaa r 105y-ll960 de 2e prijs met 96i,i55 
procent der punten. D it is een 
buitengewoon goede uitslag, die be_ 
w ijst hoe deze joingens bun oplei
ding ter barte nemen, want voor 
ben wiens toekomst op bet water 
gelegen is, geldt zwemmen natuur
li jk  als een heel voornaam vak. 
Tijdens 'dit schooljaar ontving het 
Ge studiejaar 26 zwembrevebten, 
het vijfde 10.

In  z ij n igelegenheiidstoespiraiak 
drukte dlhr Caestecker, D irekteur 
van heit «Kon ink lijk  W e rk  van de 
Ibis» zijn voldoening en fierheid 
u it over het bereikte resultaat. H ij

dankte de provincie voor de finan
ciële steun, die zij speciaal ddt vak 
van de opleiding in Ib is toezegt. 
'Hdj w akkert dan ook zdjn jongens 
aan om tijdens ide volgende wed
strijden te beproeven de wdsselibe- 
ker der provincie in de waclbt te 
slepen, vooral nu zdjin jongens zich 
a l tweemaal tweede wisten te ramg- 
schdikikem.

Dihr Gillon, bestendig gedepu
teerde, feliciteerde de Ibds-jongens 
in naam van dhr Gouverneur der 
Provincie  W estvlaanderen em na
dat bij -hun het ere-plafcet bad 
overhandigd onder enthousiast ap
plaus, werd er samen met alle Ibis_ 
jongeins getoast op deze puike pres
tatie.

Dlhr burgemeester P lo v ie  van 
Bredene, alsmede alle leden van  de 
«Provinciale Kommissie v o o r  
Ziwemhrevetten» vereerden deze in. 
tieme plechtigheid met hun aanwe
zigheid.

Zij hadden p ech ...
GEMERKTE VISSEN

Toen de Z.562 schipper François 
Van 'Massenbove ter visvangst was 
in de nabijheid van de W itte  Ban k  
werd tussen de vangst een ge
merkte tong gevonden van 36 cm 
lengte met kenteken EG2771,

Ook de Z.41B sehipper-eigenaar 
G ilbert 'Savels was op 80 m ijl west 
vam Zeebrugge toen tussen de 
vangst een gemerkte piadijs van 36 
om gevonden werd met kentekens 
Y M A  1272.

SCHADEGEVALLEN
De Z.466 schipper Achiel Bodd ijn  

was ter gamaalvanigst op 10 m ijl 
van Zeebrugge toen de kor vast- 
sloeg. H ierdoor brak wegens de 
ruk de arm van de bakboordach- 
tergalg. M e t veel moeite kon men 
dan toch de kor binnen boord 
brengen.

De Z.538 schipper Raym ond De 
Groote was te r visvangst op 30 m ijl 
Noord ten W esten van Zeebrugge. 
B ij  het inhalen van de kor stelde 
de bemanning vast dat er een 
zwaar alumdniuimstuk in  het net 
stak afkomstig van een vliegtuig. 
Deze woog ca 400 kg.

OPSLEPING N.818 
DOOR N.740

Toen de N.918 van reder Ghys 
Gerard de visserij bedreef vie l de 
motor plotsling stil. Bdj nazicht

-rd vastgesteid dat de schroef 
was vastgelopen. In  de onmogelijk. 
heid verkerende om te herstellen 
werd de hulp ingeroepem van de 
N.740, van reder Desaever J .  die ’t 
defekte vaartuig veilig de Ndeuw- 
poortse haven binnensleepte. — B .

SCHADE N.498
Tijdens de visvangst nabij de 

W esth inder begon de keerkoippe- 
ling van de N.498 «Ronidor» onder 
bevel van schipper André Puys- 
tiens, ite klappen. B i j  ondeirzoek 
bleek dat een lager was warm  ge
lopen. Gezien men onmoigelijk het 
euvel kon veihelpen, diende de 
schipper beroep te doen op de 
N.807, óm de N.496 naar de thuis
haven te slepen.

OPSLEPING Z.53 
DOOR Z.56

T e rw ijl de Z.53, van reder Van- 
thourn'hout iRiChard de visserij be
dreef begon de motor onregelmatig 
te draaien. B i j  onderzoek werd 
vastgesteid dat de regulateur ge
broken was. De sleephulp van de 
Z.Ö6 van reder Ackx E . werd in 
geroepen die de opsleping naar 
Zeebrugge volbracht. — B.

SCHADE Z.785
T e rw ijl de Z.785. van reder Van 

Fleteren H. de visserij bedreef 
werd plots vastgeslagen aan een 
onder water liggend vooirwerp. Im 
een poging om het net op te balen 
werd hierbij schade berokkend aan 
de spanten en ibescbermingsplaat, 
te rw ijl de achtergalg ook gebroken 
werd. — B .

KRUKASBREUK Z.493
T e rw ijl de Z.493 van reder De

paepe Leon de garnaalvisserij be
dreef, werd vastgesteid dat de .mo
tor begon te kloppen. B i j  nazicht 
'bleek dat de krukas gebroken was. 
V ia  de radio werd de sleepbulp 
van de Z.751, van reder Depaepe 
Hyp. ingeroepen die de opsleping 
naar Zeebrugge deed. —  B.

SCHROEESCHADE N.805
T e rw ijl de N.806 de visserij be

dreef werd plots schade ondervon
den. E r  werd verondersteld dat 
met de schroef op een zich onder 
w ater bevindend voorwerp werd 
geslagen waardoor de schroef 
moest beschadigd zijn. H e t vaar- 
tuig zal op de slip geplaatst wor
den a lw aar de juiste toedracht van 
de schade zal kunnen vastgesteid 
worden. —  B .
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DIESEL
©

MERCEDES-BENZ
D IESEL

Scheeps- ■  motoren
spaarzaam, * zuinig ^  en bedrijfszeker

van  20 tôt 3.000 PK.

Rechtstreekse invoerders voor België — Agentschap in heel het land

M A T I N A U T O  P V B A

1072, W A V E R S E  S T E E N W E G  — B R U S S E L  16 — Tel. 35.20.20 (10 1.)

A D V E R T E E R T  IN 
«HET V I S S E R I J B L A D »  

U W  V A K B L A D

REDERS en
VISSERS,
VOOR U W

SO C IA LE  LASTEN
en BOEKHOUDING
wendt U in volle
vertrouwen tot de
beroepsvereniging

HAND IN HAND
0. V. A.. V ÎSM IJN OOSTENDE Tel. 721.73

M E R C E D E S - M O T O R E N
OP D E
34e I N T E R N A T I O N A L E  
J A A R B E U R S  TE BRUSSEL

V an  29 april tot 11 mei 1961 gaat
de Sfcte International® Jaarbeurs 
door ite Brussel. H e t belang van 
'deze tentoonstelling moeten w ij on
ze lezers niet meer doen opimer- 
'ken, E e n  zaak is voigenis onis ech
ter wel Ihet vermelden waard en 
wel de stands 6.626 - 5,633 (Palace
5, sitraat 6). Op ideze stands kunnen 
onze lezers, en idan vooral ide vis- 
sers-reders een blik werpen op de 
laatsite snufjes van ide Mercedes- 
motoren, en m eer bepaald de 
scheepsmotoren.

W ij  hebben h ier noch ide plaats 
noch de tijid oim in detail alle ty 
pes te lontledein. Wiij achten het 
tóch de moeite waard een >belknopt 
overziicht te geven van ide afdeling 
scheepsmotoren :

S C H E E P S M O T O R  M B  846 A

Nom inaal vermogen 200 pk bij 
1500 t/rn.

6 cylinders dn lijn.
Cylinderinhoud : 20,16 1.
Gew icht : 1790 kg.

Verhouding Verm ogen/Gewicht :
7,0.

A llerle i toepassingen gezien het 
een uiitsteikend motor Eis /oor 
vrachtschepen, Rijnsdhapen vis
sers vaartuigen, elelktrogeein laggire- 
gaiten, loikoimotdeven en anidere in 
dustriële toepassing.

Dezelfde motor voo.rzien van een 
turbocharger ontw ikkelt 320 pk bij 
1|500 t/'m.

Deze twee typen bestaan in ho
rizontale versiie, speciaal giöbouwd 
voor autorails 

Xin onze moderne tijiden wa?- a l
les a f gestemd is op de snelheid, ge. 
paaird met een zo .grooit mogelijke 
remtalbdiliitedit, raiden w ij alle reders 
die ihet inzicht hebben een nieuwe 
moitor te plaatsen .:n Ihuin vaartuig 
aan ,een bezoek je te brengen aan 
de hoigervermelde stands, waar ook 
schriftelijk nadere inlichtdmigen te 
bekomen zij.n, aan het adres : Mo
toren M T R O E D E S , Afdeling VM , 
Sltamds 5 626 5.633, Paleis 5',, straait 
6, Internat. Jaarbeurs tBrusse 1 

A lle gewenste inlichtingen zullen 
U  verstrekt wo.rden. —  B .

NOORSE HARINGKAMPAGNE 
EEN EATASTROFE 

ZONDER VOORGAANDE
Om de verhoudingen aan te to

nen vam ide featastrofale hari*-^- 
kampanje van Noorwegen die zo
pas beëindigd werd, volstaat het 
een blik ite werpen op ide statis
tieken van de vooirgaainde jaren. 
A ls men weet, dat deze jaren verre 
van schitterend waren, dian valt 
het lich t te begrijpen dait men er 
in  Noorwegen ndet over te spreiken 
is en ikan het woord katastrofaal 
nog 'als zwalk bestempeld worden, 
om het jiaar te omsdhrijven.

Dat men zich hieraan echter n iet 
diende te verwonderen, is oioik 
waar. D e ' promostieken voor het 
jaar 19611 waren inderdaad peer 
pessimistisch gezien e r voorzien 
werd dat de totale aanvoer die 2 
m iljoen hektoliiiter n iet zou ove r
schrijden. H e t  is echter des te oinit̂  
stellender te moeten vaststellen, 
dat deze vooruitzichten op tverre 
na niet werden beantwoord en ide 
werkelijkheid  des te harder was. 
E r  weird inderdaad gedurende 
de laatste kampanje amper TOO 000 
helktoülter haring aangeveerd,.

Onm iddellijk iddent hieraan toe>- 
gevoegd, dat deze kampanje onge
woon was. In  het verleden dis het 
noodt voorgevallen dat ide haring zo 
laattijd ig haar intrede deed malbij 
de Noorse kust. Diit gebeurde thans j 
slechts in  de loop van februari, ; 
Vervolgens hield de haring zich | 
steeds oipi omzeggens onbereikbare i 
diepten Ze steeg bijna nooit op 
diepten, w aar ze kon gevangen 
worden. Tenslotte, om ide zaaik 
volledig in de w ar ite sturen, gin
gen de weersomstandigheden er 
zich eveneens mee bemoeien. Om
zeggens de ganse periode waarop er 
z."u moeten gevist worden, waren 
de weersomstandigheden zo slecht 
diat er van harmgjaöhit weiniig of 
niets in huis kwam.

In  itotaal vertegenwoordigden de 
vangsten van huidig jaar nog ndet 
het vierde gedeelte van die van 
votriig jaa r (3 m iljoen hl.). A ls men 
nu weet, dat e r toen reeds van

een katastrofe werd gewaagd, valt 
het ldcht te begrijpen, welke de 
gemoedstoestand er thans heerst 
onder de Noorse haniinigvangers —  
en het is begrijpelijk oolk. P ist is 
id an ook niet meer dan normaal dat 
'de volledige vangst welke gemaakt 
werd voor het menselijik verbruik 
bestemd werd, m aar ideze hoeveel
heid volstaat zelfs piet oim de 
meest dringende vereisten te vol
doen voor w at betreft de uitvoer 
van verse haring, 'kippers, gezouten 
haring, emz. Te noteren valt dat 
deze hioieveelhedd uiitgevoerde pro
dukten voirig j'aar 2i mdljioen hl. be
droeg.. Deze kwantiteit stemt ten- 
andere overeen met de bij ikon- 
trak t vastgelegde hoeveelheden udit- 
voerproiduktem voor diit jaar, Hiet 
staat echter omoimstoioitbaar vast 
dat hieraan onder igeen enikel voor
wendsel zal kunnen voldaan woir- 
iden, Deze toestand is ides te be- 
treurensiwaardiger, gezien het feit 
dat de uitvioermogelijkheiden eens 
te meer zeer groot waren en dat de 
vraag naar diepvrieslharing onbe
perkt is en zeer belangrijk voor 
de gezouten haring. H ie r  zullen 
dus belangrijke winsten te ndet ge
daan worden bij gebrek aan de 
vereiste grondstof

Men stelt zich thans de vraag 
w aar de ontbrekende hoeveelheid 
haring gevonden wordit ;het Is een 
zekerheid dat een grote kraohtin- 
spianninig zal dienen gedaan te wioir- 
'den door ide Noorse vissers op de 
Noo'rdizee en dit ii,n ide verdere 
loop van het jaar, veel Niaonse vis
sers hun igelu'k zullen bep,roeven in 
de IJs landse wateren,.

D e  Noren zouden wel Jdoien in 
plaats v-an te klagen, na te igaian 
op welke wijze de haringvisserij te 
n iet gaat. Oo.k zij dioen veel aan 
industrd'evisEierdj, dus aan puf. Hloe 
w il men de haring en visstapel zien 
bestendigen, als ze zelf de tdjid ndet 
krijgen om voort te p lanten? Men 
schijnt overal hetzelfde ide verfge- 
ten. •— B.



Onderzoek naar de behandeling van garnaal 
aan boord van Vissersvaartuigen

In voortzetting op ons vervolgartikel aangaande 
de behandeling der garnalen zuullen w ij het in dit num
mer hebben over het koken der vangsten, waarbij w ij 
in detail de verschillende fasen zullen belichten aan«
de hand van enkele tabellen en de bevindingen opgedaan 
aan boord van enkele vissersvaartuigen.

§ 4. HET KOKEN

Na het zeven worden de garnalen gekookt in 
zeewater waaraan een hoeveelheid zout is toege
voegd. Het koken is het belangrijkste onderdeel van 
de behandeling van de garnalen en heeft een dubbe!
doel, ni. (a) de garnalen geschikt maken voor men
selijke consumptie en (t>) de houdbaarheid verlen
gen door het doden van de bacteriën.

A. HET KOOKWATER

Enkele gegevens betreffende het kookwater 
zijn opgenomen in tabel 7.

Alle geënquêteerde vaartuigen gebruikten 
voor het koken van de garnalen het zeewater van 
de visgrond. Dit water bezit in mindere of meerde
re mate reeds een kiembelasting. Veel hangt even
wel af van de afstand van de visgrond van de kust : 
men neemt immers aan dat in de onmiddellijke na
bijheid van de kust het water een hoger aantal bac
teriën bevat dan verder af.

Ten aanzien van het kiemgehalte van het 
kookwater dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat het Water gekookt wordt : sommige bac
teriën overleven het kookproces, andere niet (17). 
Verder is het verversen van het kookwater van uit
zonderlijke betekenis. Zoals uit tabel 7 kan opge
maakt worden, bestaat op de Belgische garnaalkot-

Tabel 7 —  Gegevens over het kookwater

Gegevens

1

Zeebrugge 
2 1 3 1 4

Oostende 
1 | 2

Nieuw
poort

Gebruikt zeewater
—  van visgrond X X X X X X X
—  ander — ■— — — — — —  •

Tijdstip waarop de pekel 
ververst wordt :

—  iedere reis — — X — — —  •
—  om de 2 dagen — X — — X X X
—  2 à 3 maal per week — — — X e- — —
—  om de week X — — — — — —

Versheid van het water op
het ogenblik van de enquête 

■— vers zeewater __ X X X
—  water van vorige dag — — — — X X X
—  water van vóór 2 dagen x ;-- — — — —

Aard van het toegevoegde zout Grof keukenzout
Hoeveelheid toegevoegd zout 
(bij vers zeewater)

± 40g/liter — — — X — — X
± 50g/liter X X — — ,— —  ■ —
— 60g/1 iter — — X — X X —

Volgens opzoekingen (16) zouden de garna
len volgende veranderingen ondergaan tijdens het 
koken. Tot ongeveer 65° C blijven de garnalen grijs; 
bij toenemende temperaturen verkleuren zij tot 
rood. Aan 70-75“ C worden de garnalen lila-rood, 
vervolgens worden zij sterker rood en aan 92-95° C 
wordt de rode kleur lichter. Bij ca 98° C verschijnen 
de eerste witte vlekken en bij 100° C worden deze 
vlekken groter. Worden de garnalen langer bii 
100° C gekookt, dan vloeien de witte vlekken in 
elkaar.

Ten aanzien van de kwaliteit hebben bij het 
kookproces vooral het kookwater en het koken 
zelf een belangrijke betekenis.

ters hieromtrent geen uniforme werkwijze. De recente 
voorschriften betreffende de garnalenvisserij in West- 
Duitsland daarentegen verplichten de vissers het 
kookwater te verversen na het koken van de vangst 
van iedere sleep ; bovendien moeten de vissers 
tussen twee koken in het water 5 à 10 minuten la
ten koken cm het kiemgehalte van het water te ver
minderen (18).

Op het ogenblik van het onderzoek was op 
drie vaartuigen het water ververst vóór het koken, 
nl. op de vaartuigen 2, 3 en 4 van Zeebrugge. En
kel op vaartuig 3 van Zeebrugge,/A/ordt het kook
water iedere reis ververst, terwijl op vaartuig 2 het 
om de twee dagen geschiedt en op vaartuig 3 
slechts twee tot drie maal per week. Op de vaar



tuigen van Oostende en Nieuwpoort werden bij de 
enquête de garnalen gekookt in het water van de 
vorige dag ; op deze vaartuigen wordt het kookwa
ter ook om de twee dagen vervangen. Op vaartuig
1 van Zeebrugge was het kookwater reeds twee da
gen oud en wordt de pekel pas iedere week ver
verst (na het opliggen de zondag).

Een verklaring voor het niet verversen van 
het kookwater bij iedere reis zoeken de schippers 
meestal in het feit dat het pas nodig is het water 
te vervangen wanneer er zich een dikke laag bezink
sel op de bodem van de kookketel bevindt, terwijl 
zij er ook op wijzen dat door het bijgieten van water 
na het koken een zekere verversing plaats grijpt.

Het gebruik van zout in het kookwater ver
hoogt de conserveringsmogelijkheid van de garna
len (19). Proefnemingen in Nederland (20) hebben 
aangetoond dat bij het koken van garnalen in een 
8 %  zoutoplossing de microbiële houdbaarheid 10

het kookproces aangegeven worden. Tevens kan op 
enkele factoren die het kookproces beïnvloeden na
druk gelegd worden. Tabel 8 bevat de bekomen 
waarnemingsgegevens.

1. Gegevens
Zeebrugge
Vaartuig 1
De kookketel kon 50 I. water bevatten en 

werd verwarmd door middel van kolen.
Er werd gemiddeld 9,1 kg garnalen per kook 
bereid ; de grootste hoeveelheid die ineens were1 
gekookt, bedroeg 12,5 kg en de kleinste 7,5 kg. 
De gemiddelde temperatuur van het kookwater 
vóór de garnalen in de ketel werden gedaan, beliep 
102°3C, terwijl als uitersteh werden genoteerd 105°C 
en 100°C. De temperatuur van de pekel na de toe
voeging van de garnalen was gemiddeld 85°6C ; als

Tabel 8 —  Waarnemingen over het kookproces

Waarnemingen 1
Zeebrugge

2 I 3 I
4

Oostende 

1 1 2

Nieuw
poort

Hoeveelheid water in 
de ketel (in 1.) 50 40 40 35 30 50 35
Wijze waarop de ketel 
verwarmd wordt :

—  kolen X X X X X
—- mazout (met ventilator) — — — X — — X

Gewicht van de garnalen bij het 
koken (in kg)

—  kleinste gewicht 7,5 1 2 5 6 4 4
—  grootste gewicht 12,5 8 12 12 10 10 10
—  gemiddeld gewicht 9,1 4,1 7,3 8,8 6,8 7,9 7

Temperatuur van het kookwater 
vóór het ingieten van de garnalen 
( i n ° C )

—  laagste temperatuur OOO

95° 98° 98° 97° 100°

O00O

—  hoogste temperatuur 105° 104° 103° 107° 105° 105° 101°
—  gemiddelde temperatuur 102°3 100°3 100°5 101 °7 99°3 103°1 99°8

Temperatuur van het water na het 
ingieten van de garnalen (in 0 C) 

—  laagste temperatuur 80° O00CO 00 O o 85° . 75° 85° 74°
—  hoogste temperatuur 91° 94° 91° 93° 90° 92° 91°
—  gemiddelde temperatuur 95°6 91° 85°7 88°1 85°8 88°5 37°3

Bereidingsduur (in min) 
—  kortste duur 4' 2' 3' 3' 5' 2'30" 3'
—  langste duur 6' 5' 5' 4' 9' 3'30'' 5'
'—  gemiddelde duur 5' 3'44" 4' 3'26" 6'50" 3'11" 3'45"

Temperatuur van het water op 
het einde van het koken (in “ C) 

—  laagste temperatuur OOO

94° 97° 102° 95° 104° 102°
—  hoogste temperatuur 105° 98° 105° 105° 105° 106° 105°
—  gemiddelde temperatuur 102°7 96° 101°3 103° 97°5 105°1 104°

dagen bedroeg bij een temperatuur van 10° C en
26 dagen bij een temperatuur van 1° C.

In tegenstelling met Nederland en West- 
Duitsland worden door de Belgische vissers enkel 
gezouten garnalen aangevoerd. Uit de enquête 
blijkt dat de vissers van 40 tot 60 g zout per liter 
bij vers zeewater gebruiken. Door het regelmatig 
vervangen van het verdampte kookwater en van het 
door de garnalen opgeslorpte zout, heeft de visser 
de verhouding water-zout niet meer onder kontrole.

B. HET KOKEN

Aan de hand van een reeks waarnemingen 
tijdens het koken, kunnen een aantal gegevens over

hoogste temperatuur werd 91 °C en als laagste 80°C 
genoteerd.
De bereidingsduur bedroeg gemiddeld 5 minuten 
met daarentegen 6 minuten als langste en 4 minuten 
als kortste duur.
Na het koken was de gemiddelde temperatuur van 
het water 102°7C, terwijl de hoogste 105°C en de 
laagste 100°C beliep.

Vaartuig 2
Het kookwater werd opgewarmd met kolen. De 
ketel bevatte 40 I. water.
Het gewicht van de garnalen per kook bedroeg 
gemiddeld 4,1 kg ; het grootste gewicht was 8 kg



en het laagste 1 kg. Dit laatste cijfer vormt tevens 
de kleinste hoeveelheid garnalen die in de enquête 
werd vastgesteid.
De iemperatuur van het kookwater vóór het toe
voegen van de garnalen was gemiddeld 100°3C (met 
als extreme gevallen 104°C en 95°C) en na het 
ingieten van de garnalen gemiddeld 91°C (met als 
uitersten 94°C en 88°C).
Gemiddeld beliep de temperatuur op het einde van 
het koken 96°C (met als hoogste waarneming 98°C 
en als laagste 94°C), na een gemiddelde bereidings
duur van 3'44" (met als uiterste grenzen 5 en 2 
minuien).

Vaartuig 3
De kookketel bevatte 40 I. water en werd eveneens 
verwarmd met kolen. De pekel was gemiddeld op 
100°5C vóór de garnalen in de ketel werden ge
daan ; na het toevoegen viel de temperatuur tot 
85°7C. Voor gemiddeld 7,3 kg garnalen duurde het 
bereiden 4 minuten. Na het koken noteerde men als 
gemiddelde temperatuur van het kookwater 101°3C. 
Op dit vaartuig was de grootste hoeveelheid die 
per kook werd klaar gemaakt 12 kg en de kleinste 
noeveelheid 2 kg. De langste en kortste bereidings
duur bedroeg respektievel.ijk 5 en 3 minuten. De 
temperaturen van het kookwater varieerden tussen 
103°C en 98”C vóór de garnalen in de ketel werden 
gebracht, tussen 91 "C en 80°C na het inbrengen van 
de garnalen en tussen 105°C en 97°C na het koken.

Vaartuig 4
ln de kookketel was 35 I. water en het werd opge
warmd door een mazoutbrandêr die door een ven
tilator was aangewakkerd.
Er werd gemiddeld 8,8 kg garnalen per kook bereid; 
het hoogste ciifer was echter 12 kg en het laagste
5 kg.
Vóór het ingieten van de garnalen in de ketel v, erd 
als gemiddelde temperatuur van het water 101°7C 
genoteerd en na het toevoegen 88°1C. De hoogste 
temperaturen waren 107°C en 93”C respectievelijk 
vóór en na het toevoegen van de garnalen en de 
laaqste 98(’C en 85"C.
De bereidingsduur van de garnalen was gemiddeld 

26', doch de uiterste grenzen waren 4 en 3 min. 
Na het koken beliep de hoogste temperatuur van 
het water 105°C en de laagste 102°C; het gemiddel
de bedroeg 103°C.

O o stend e  

Vaartuig 1

De ketel werd gestookt met een kolenvuur en de 
oarnalen werden gekookt in 30 I. water.
De vissers bereidden gemiddeld 6,8 kg garnalen per 
kook ; er werden evenwel ook cijfers van 10 en 
6 kg genoteerd. Zij lieten het water gemiddeld op 
99°3C komen vooraleer de garnalen er aan toe te 
voegen ; deze temperatuur daalde dan tot 85°8C 
na het ingieten. De uiterste gegevens waren 105°C 
en 97°C vóór en 90°C en 75°C na het toevoegen 
van de garnalen.
Op dit vaartuig werd de langste gemiddelde be
reidingsduur van de enquête waargenomen, nl. 
6'50" ; de langste bereidingsduur op dit vaartuig 
was 9 minuten en de kortste 5 minuten.
Na het koken noteerde men als gemiddelde tem
peratuur van het water 97°5C, met als grenzen 105°C 
en 95°C.

Vaartuig 2

De kookketel bevatte ongeveer 50 I. water en werd 
verwarmd met kolen.

Gemiddeld werd 7,9 kg per kook bereid (en als 
grenzen 10 kg en 4 kg) bij een duur van gemid
deld 3'11" (en als uitersten 3'30" en 2'30"). Deze 
bereidingsduur is de kortste die in de enquête werd 
opgetekend.

De temperaturen van het . ater vóór het toevoegen 
van de garr.aien schomr.olden tussen 10ü'C en 
105°C (met als gemiddelce 1031C), terwijl zij na 
het toevoegen tussen 85°C en 92"C varieerden (met 
als gemiddelde 88°5C). Het water had na het 
Koken een temperatuur die lag tussen 104°C en 
I06°C (met als gemiddelde 105°1C).

Nieuwpoort

Op het vaartuig van Nieuwpoort werd de kookketel 
met een mazoutbrandêr gestookt die door een ven
tilator was aangewakkerd. De ketel bevatte 35 !. 
water.

Men kookte gemiddeld 7 kg garnalen tijdens een 
gemiddelde duur van 3'45". De grootste hoeveel
heid die werd klaar gemaakt bedroeg 10 kg en de 
kleinste 4 kg.

De temperatuurwaarnemingen gaven vóór het toe
voegen van de garnalen 99°8C als gemiddelde en 
98°C - 101°C als grenzen en na het ingieten van de 
garnalen 87°3 als gemiddelde en 74°C - 91°C als 
uitersten.

Op het einde van het koken had het water als tem
peraturen 104°C als gemiddelde en 102°C- 105°C 
als grenzen.
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oostendse markt en vismijneelio’s
Alhoewel de totale tongenaan- 

voer in de voorbije week opnieuw 
in aanzienlijke mate is afgenomen, 
wenden tooh nog meer tongen aan
gevoerd. Hiet waren jnderdaad 
vooral Wiibte Bankers die aan de 
afslag verschenen en dan m et zeer 
om vangrijke tongenvangsten. Deze 
vangsten tong bevatten een zeer 
groiot gedeelte kieine sortering h e t  
geen allerm inst bevordelijk  was 
voor de prijsvorming. H e t prijs
verschil tussen de voor-kleine en 
ide kleine sortering bedroeg inder
daad niet minder dan 12 F  per kg 
te rw ijl de kleinste soort nog eens 
7 a 8 F  goedkoper was. A ldus werd 
slechts een gemiddelde bereikt dait 
beneden de 30 F  per kg bleef, het
geen niemand moet verwonderen, 
W orden er in ons land veel tongen 
aanigevoend dan is dat in  heit bui
tenland hetzelfde. Heit zijn dan ook 
vooral de diepvriesinstellingen die 
tongen kopen.

Ronde vissoorten waren d it keer 
zeer schaars, d it idoor het u itb lij
ven van enkele IJs landers die 
in Engeland gingen verkopen. Zo 
konden deze schepen, die door
gaans kleine vangsten losten, toch 
ook renderende opbrengsten berei

ken.
Kanaalvarianten  worden steeds 

schaarser, niet zozeer door het aan. 
tal sdhepen dat verm indert, maar 
door de vangsten die steeds kle i
ner worden. W e  bedoelen hier de 
vangsten vis en niet zozeer wat 
aan tong en kreeft wordt meege- 
bracht. Bu iten  de vermelde vis
gronden kregen we nog enkele 
westschepen aan de afslag en een 
paar Noordvissers. Ook deze sche
pen konden hun reis bev-redigend 
besluiten. (Over het algemeen dus 
een gunstige week, d it voor alle 
kategorieën. B i j  'de enen waren de 
vangsten groot en de prijzen laag, 
bij de anderen waren de prijzen 
hoog en de vangsten klein. H e t re
sultaat was hetzelfde en daar komt 
het op aan.

B i j  de kustvissers ging het min
der goed dan de voorgaande we
ken. D it voor w at de visvangers 
betreft. Nogal harde w ind belette 
een regelmatige visserij. IDe gar- 
naalvissers die meestal gedurende 
de naüht werken hadden h ier m in
der onder te lijden en hiier was 
zelfs een lichte verbetering w aar 
te nemen. Hopelijk  is ze van b lij
vende aard.

In  de periode van 28 april tot 4 
mei kwam en 60 vaartuigen 7.965 
bennen vis, 111.900 kg tong, 18.100 
kg kreeft en 6.000 kg makreel ver
kopen.

Heit aantal IJs landers wordt elke 
week k le iner zodanig dat we er nu 
nog slechts 5 overhielden. Deze 
zorgden voor 3.5,50 bennen vis en 
12.900 kg kreeftjes. D e kreeftjes 
werden beter verkocht dan de vo
rige weken zodanig dat de schepen 
die hierop visten ook renderende 
opbrengsten wisten te bereiken.

De vangsten vis waren meestal 
zeer klein op één na, deze van de 
0.81, ook het enige grote schip dat 
deze week verkocht Dank zij de 
schaarste aan ronde vis kon dit 
schip een zeer renderende reis ma
ken en met een vangst die ca 2000 
bennen bevatte 928.000 F  besom- 
men.

Woensdag veel vis van de Noord
zee. W itte  kabeljauw was die dag 
dan ook iets goedkoper dan dins
dag, alhoewel op beide dagen een 
goede prijs werd betaald. De op
brengsten voor deze schepen waren 
renderend en de hoogste uitslag 
was v o o t  de 0.333 die 283-.000 'F be
somde.

MARKTBERICHTEN OOSTENDE
29-4-1961 2-5-1961 3-5-1961 3-5-1961

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

43.40-45,—
39.40-40,— 
38,60-40,— 
37,40
23.40-24,— 
42,— 46 — 
30,— 36 —

8 — 
11,80-12,— 
11,60-12,— 
10,— -11,80 
4,—  4,20

42,—43,80 
37,-42,—
35.80-41,60 
35,20-39,60
21.80-26,— 
35,40-39,20 
30,— 33,— 
15,—

40,— 43,20 
37,80-41,50 
37,20-40,50 
35,60-40 — 
21,-27,— 
38,—-45,40 
28.-44,— 
25,— 27,—

40.60-42,60 
42,-42,40 
38,-39,80 
36,80-37,—
21.60-21,80

5,—  9,40
6.80-15,—
6.80-13,—
7,-11,50
4,—
9.80-14,—
8,—  8,40 
3,20- 8,80

8,—
9,80-10,—

10,— 13,— 
11,40-13,40 -
4,—  4>" 4,40

15,-
3,-10,60

15,— 12,80-15,- 15,—

13,-19,80
8,-12,—

23,-29,—

5.50
5.50 
5,10

8,-19,20 
10,—

4,—  5,40 
14,— 24,40
9,-13,— 

28,— 33,—
4,—  9,—

16,-20,—
8.50-10,50
8.50-10,50
7,—  8,—

9,-19 —

6,40- 7,— 
11.-24,20 
9,60-16,— 

25,— 27,80
3.—  7,20
4,—
16,— -21,80 
4,—  7,50 
4,—  7,50 
5,30- 7,50

15,-28,—

3,—
16,— 24,— 
22,40
16,30-30,60

6,—
8,80-18,20

19,-33-

4,60
10,—

5,—  8,— 
12,20-12,80

5,20 
11— 12,20 
13.— 24,—

4,—
36,-48,—
13,20

12,60-13,— 
14,— 14,40

3,40- 5,— 
38,-46 — 
9.-13,60

11,60-13,—
15,-16,—
33 —
33,—

Kanaalvis was schaars, zowel 
dinsdag als woensdag en kreeg bij
gevolg goede prijzen. De vangsten 
waren over ’t  algemeen weinig om. 
vangrijk  maar dank zij de goede 
noteringen konden [tooh bevredi
gende uitslagen bereikt worden. 
Hiet beste c ijfer was hier voor de

In  totaal verkochten vian deze 
visgrond 8 schepen met 700 bennen 
vis, 1&.900 kg tong en 6.200 kg 
kreeft.

De W itte  Bankers die in de 
voorbije week verkochten losten 
455 bennen vis en 82.000 kg tong. 
Tongen kregen kans de week zoal 
dezelfde prijs waarbij vooral de 
kleinste soorten veel werden ge
bracht en dan ook veruit het goeid- 
koospt waren. Toch konden deze 
schepen renderende opbrengsten 
bereiken, dit dank zij de grote 
vangsten.

Van de Noord werden twee vang
sten gebracht die 290 bennen vis 
en 1.100 kg tong opleverden. Deze 
vangsten waren nogal gevarieerd 
en bevatten zowel tong, platvis als 
rog en gullen. Voor deze soorten 
werden goede prijzen be’.aald zo
dat de bereikte resultaten wel ren
derend waren in de tijd  dat ze bij- 
eengevist werden.

Zeventien westschepen brachten 
1.065 bennen vis en 8.200 kg tong 
in de afslag. D it was b lijkbaar am
per voldoende om de vraag naar 
rog te voldoen, aangezien deze rog
gen de ganse tijd duur bleven. 
Ook de meeste andere soorten ble
ven aan de dure kant uitgenomen 
wijting. De uitslagen waren hier 
zeker bevredigend en de beste uit
slag ging naar de N.715 met 76.000 F

Tenslotte kregen we ook nog de 
drie kreeftenputters die zaterdag 
verkochten en over het algemeen 
te kleine vangsten binnenbrachten. 
Hierdoor waren zeker twee op
brengsten te laag om renderend te 
zijn.

Z A T E R D A G 29 A P R IL

IJs lan d

0.224 16
Kreeften 

250 69(10 261.100
W itte  Bank

Z.4I12 10
Tongen 

30 3300 105.920
0.87 15 20 3200 104.800

Kreeftenput

0.300 13
Kreeften 

50 1800 62,470
Z.S11 9 25 1700 56.330
Z.545 9 40 2100 73.980

D IN S D A G  2 M E I

IJs land
O 92 20 700 --- 423.255
IJs land

0.333 13
Makreel 

380 6000 293.445

Kanaal

0.1f75 16 •
Tongen 

l'OO 1000 110.865

O.lllS 12
Kreeften 

100 2000 104 460

Z..444 14
Tongen 

30 3000 120.700

0.109 15
Tongen

1.30 700 144,870

0.227 15

Kreeften 
1200 

Tongen 
100 3000 142.210

W itte  Bank

Z 200 7
Tongen 

26 3500 120...650
Z.549 15 30 5200 1621,160
Z.554 14 20 5600 164.250
0.218 14 30 4500 139.520



Z ..539 15 30 5300 1155,.810
N.81Ö 15 10 4500 1S8.40O
Noord
Z.491 12 140 600 88.990

W est

0.192 7 60 500 49.526
0.327 8 80 800 65.240
N. 715 10 100 300 76,410
N.701 13 70 1000 6'5i,9i6Ü
i'f.732 6 50 300' 38,050
0.267 7 90 700 00,160
t l  761 7 70 300 42.1110

4 30 100 26.970
0,1- ; 10 20 3000 1114,140
Kust
0.531 2 10 ÏOO 9.540

W O EN S D A G  3 M E I 

IJs land

Kreeften
0.81 18 2000 --- 928.495
0.286 14 500 --- 206.880
Z.212 16 200 6000 196.350
Noordzee
0.326 14 150 --- 111.340
0.278 13 200 --- 185.850
0.88 9 500 --- 146.120
0.310 10 150 --- 103.250

Kanaal

Tongen
Z.443 9 50 2500 102.110
Z.543 10 160 400 150.760

Kreeften
2000

Tongen
0.132 12 30 3300 104.160

Noord
Z.472 12 150 500 65.255

W itte Bank
Tongei:

Z.583 15 25 4800 142.190
0.287 13 30 2700 105.070
Z.407 13 15 4200 126.880
0.170 13 25 4300 158.600
0.153 13 15 4000 120.140
Z.537 13 30 5000 168.750
0.193 13 20 4400 137.590
Z.540 12 5 4000 110.940
0.135 13 20 4000 131.170
0.165 13 30 4000 138.790
Z.514 15 30 5300 137.465

Oost

Z.530 10 100 1000 86.425

West

0.77 3 25 20.480
0.806 7 60 --- 45.180
0.196 6 70 --- 38.830
0.142 5 50 300 42.010
0.349 4 40 ---- 23.300
N.762 6 80 300 52.480
N.763 6 110 400 65.450
0.147 5 40 200 31.540

VAN KWAAD TOT ERGER

D at de orde tijdens de verkoop 
in ide vism ijn veel te wensen over 
laat, ds iets dat zeker zal opgeval
len zijn. W a a r er vóór enkele we
ken een neiging to t verbeteren 
kon waargenomen w ar dén, is het 
de laatste tijd  w eer gaan verslech- 
ten. W e  weten niet of de agenten 
die in de vism ijn van diemts zijn 
mede imstaan voor de orde tijdens 
de verkoop, of alleen m aar voor de

goede gang van het verkeer moe
iten zorgen, in  elk geval kunnen 
beide beter zijn. Vooral de orde 
bij toet verkopen wordt weer uit

I net oog verloren, w aarD ij tiert vaak 
voorkomt dat de o r de - ha ndh a ve rs 
er staan op te zien zonder een 
hand uit ite steken. A ls e r meer 
moet gelet worden op eventuele 
dieven of smokkelaars, zodat voor 
de orde niet meer kan gezorgd 
worden, dan zou het personeel ae 
rest oo'k moeten doen. Immers, 
waar men aan ide ene ikant enige 
tijd w il w innen met het verkopen 
van IJslandse kleine en -grote v:is 
samen, giaat d it voordeel verloren 
door het herhaaldelijk schorsen 
van de verkoop, wegens ide onzichit. 
baarneid van de te verkopen par
tijen.. A ls d it waar is voor de grote 
beurten, dan is d it zeker voor de 
Kjleuje oeurten en meest nog bij 
de Kustvaartuigen. Van  deze zijn 
er teigenwoordug regelmatig 20 à 25 
aan üe afslag, ieder met ’n 100 kg 
tonig en 5~tal bennen vis. A ls men 
nu een lu-ital ivan deze kleine 
vangsten op een staak samenperst 
is Ihet niet verwonderlijk  dat er 
vergissingen ontstaan en dat vis 
van een sahip bij een ander schip 
wordt geteld. A ls men dan nog-ziet 
dat tussen die vis tientallen kopers 
zich verdringen alsof hun leven er 
van afhangt en bij iedere aankon
diging van de af roe per vooruitstor
men om er de dichtste bij .te staan, 
dan is het evenmin te verwonde
ren dat er vis niet verkocht wordt 
en b lijft staan. D it is tot nu toe 
gelukkig nog altijd op tijd  ontdekt 
maar de dag dat dit niet het ge- 
va l zal zijn, zal het niemand ko
men zeggen. Daarom is het aan te 
raden dat e.r minder fbeurtein itus- 
sen 2 staken worden geplaatsit als 
dit moigeiiijik is en dat diegenen die 
voor de orde instaan, deze orde 
ook zouden doen eerbiedegen. H e t 
is niet alleen achter de planken 
dat er gesmokkeld wordt.

DUURDERE 

KREEFTJES 

DAN MET PASEN

Zaterdag werden 400 bennen 
kreeftjes aangevoerd, dus wel iets 
minder dan op Paaszaterdag. De 
prijzen waren ook beter, niet al
leen voor de kreeften putkreeftjes 
maar ook voor ideze van IJs land . 
De vangsten van de ikreeftanput- 
ters waren wel iets groter dan tot 
nu toe het geval is geweest; toch 
bleken ze nog niet groot genoeg, 
te meer dat ook de bijvangsten 
vis erg gering waren. Van  -rende
rende opbrengsten kwam voor de
ze schepen dan oak niet veel in 
huis. tenware dan voor de Z.S45 die 
in een reis van 10 dagen tot 73.000 
P  besomde. Voor de beide andere 
fcreeftenpuUers was ihet echter 
m erkelijk  m inder zodat hier van 
bevredigend 'geen sprake was.

Van  IJs lan d  was de opbrengst 
wel goed te noemen. N iet alleen 
werden de kreeftjes (beter ver
kocht dan voor een paar weken, 
oo;k de vis kreeg veel betere p rij
zen, Zo kreeg vooral rode zeebaars 
een zeer goede prijs die tot 1560 F  
beliep voor de grote soort en 370 
F  voor de kleine,. 'Koolvis was ook 
duurder en noteerde 490 F  per ben, 
kabeljauw was iets goedkoper dan 
op de woensdagmark-t maar be
kwam toch ook van 600 naar 630 
F  per ben. Hondstong was erg 
duur, evenals heilbot en staart vis 
De opbrengst van de IOJ204 beliep 
dan ook 261,000 F  'hetgeen alleszins 
bevredigend is gezien de reis oOk 
korter was dan gewooniijk.

VEEL KLEINE TONG

2 W itte  Bankers die samen 7.500 
% tong aanvoerden. D it was b lijk 

baar genoeg, voorai dan wat de 
kleine sorteringen ibetreft. Deze 
daalden inderdaad opnieuw dn prijs 
waardoor ide kleine soort nog en
kel tot 1200 F  bekwam, de achter 
kleine tot 700 F  en de tcingen dde 
van achter verkocht werden amper 
500 F  noteerden. Voor üe grote 
sorteringen bestond er goede be
langstelling waarbij de grootste to-t
44 F  bekwamen. Tarbot was 005 
duurder dan •woensdag, iterwdjl 
platvis van 450 tot 000 F  noteerde. 
P la tjes daalden tot de opvangprijs. 
Daink zij de nogal om vangrijke 
vangsten konden beide schepen 
toch een rederend resultaat berei
ken aangezien voor de 0.87 een op
brengst van 1105.000 F  werd geboekt 
en voor de Z.4)1I2 een resultaat van
106,000 F . Vooral dit laatste c ijfe r 
was goed gezien ihet na esjn zeer 
korte reis werd bereikt.

GERINGE AANVOER 

OP DINSDAG

E r  was niet veel vis op de dins- 
dagmarkt, uitzondering gemaakt 
voor tongsortering. IJs lan d v is  was 
zeer schaars evenals ronde soorten 
van de Noordeze. Kanaalv is  was 
iets m inder voorhanden dan verle
den, week. De vangsten vis van de
ze visgrond b lijven  echter klein, 
te rw ij l  daarentegen m eer tonig 
wordt aangevoerd. Tongen worden 
echter vooral door ide W itte  B a n 
kers aangevoerd waarb ij soims tot 
ve r dooir ide 5.000 kg per schip ge
lost werd. D e prijzen voor deze 
tongen b lijven tam elijk  vast, (het
geen w il zeggen dat de grotesoor- 
tem rond de 40 F  schommelden, ter
w ijl voor de Ikeinste soorten van
15 toit 23 F  werd betaald. Toch 
kunnen renderende reizen worden 
geboekt, dank zij de omivamg van 
de vangsten. B e t  waren trouwens 
niet alléén de W itte  Bankers die 
mooie reisjes maakten, ook van de 
andere visgronden was d it het ge
val.

ONGEVEER 790 BENNEN 

IJSLANDVIS

Voior al deze soorten werden 
zeer hoge prijzen betaald. Zo no
teerde kabeljauw  tot 900 F  per ben 
schelvis kreeg tot 11200 F  per ben 
en koolvis en lengen werden oak 
aan renderende prijzen verkocht. 
M et een vangst van nog geen 700 
ben besomde de 0.92 423.255 F  zo
dat de gemidedl'de prijs voor I J s 
lan !se vis rond de 620 F  draait, ze
ker renderend.

DURE 

WITTE KABELJAUW

Slechts één Noordzeevaartuig, de
0  3133 op de din^dagmarkt. W itte  
kabeljauw was bijgevolg schaars, 
ook al loste dit schip e r een 200 
bennen. D at dit niet genoeg was 
om de vraag te voldoen was du i
delijk  m erkbaar aan de prijzen. 
E r  werd inderdaad tot 1300 F  per 
ben betaald voor kabeljauw  Schel
vis was goedkoper, vooral in  ver
gelijk ing m et ideze van IJs land . 
Totten waren dan weer tam elijk 
duur zodat uiteimdèlijk een op
brengst van 283.445 F  werd ge

boekt, Voor makreel was ide prdjs 
weer zeer laag aangezden als «top- 
prijs» amper 170 F  werd betaald.

STEEDS GROTERE 

TONGENVANGSTEN

6 W itte  Bankers, allen met meer 
dan 400.0 kg tong. W a a r  de duurste 
soorten tot 43 F  werd betaald kre
gen de kleinste tongen nog slechts 
lö F  per Ikg. H ie rb ij is dan geen 
rekening gehouden met de kleinste 
soor-t dde niet boven ‘wordt ivcr- 
ko'öht m aar gewooniijk als deelvis 
wordt gegeven aan de beimamndiig. 
Deze tongen kregen nog ca 10 F  
per kg. D at zulks een dalende in 
vloed uitoefent op ide andere prij
zen ds duidelijk. Benevens tongen 
brachten deze schepen niet ve  l 
meer aan zodat eens de tongen ve r
kocht alles verkocht was. De op
brengsten waren allemaal rende- 
emd en varieerden van  11210.650' voor 

de 3.290 naar 164.240' F  voor de 
Z.554.

KLEINE

KANAALVAN'GISTEN

H ierb ij wordt niet zozeer de 
grootte van de totale vangst be
doeld dan w el de hoeveelheid vis. 
Inderdaad, sommdige schepen losten 
zeer weinig vis m aar brachten cok 
nog een flinke vangst tonig en 
kreeftjes dn de markt. Deize kreeft
jes werden minstens pven goed 
verkocht als zaterdag. Ook bevat
ten de tongemvangsten m inder kled- 
ne soorten dan deze van  de W itte  
Bankers, zodat de gemiddelde prijs 
voor deze hoger lag. Tarbot bleef 
goedkoop. Benevens tongen en 
kreeftjes werd oak de andere Ka- 
naalvis duur verkocht. De opbreng
sten van ideze vaartuigen waren 
begrepen tussen 104.460 F  voor de 
0.1119 en 144.'870 F  voor de 0.1100.

GOEDE REIZEN 

VAN DE WlEiST

Girate wesitaanvoer, D e  verschil
lende schepen konden redelijke 
vanigsten in  de afslag zetten en 
kregen h iervoor zeer goede p rij
zen. A lleen de tongen waren, zoals 
bij de andere schepen, goedkoop. 
D it  belette niet dat de opbrengsten 
voor de meeste van deze sdhepen 
zeer goed waren em schommelden 
van 26.970 F  voor de N.805 naar 
76.4110 F  voor de N.7U5.

W IE  VAN HET 
VISSERIJBEDRIJF 
OP DE HOOGTE 

W IL  BLIJVEN,

NEEMT EEN 
ABONNEMENT OP 
HET VISSSP'IBLAD



Datum Vangsten K g r. F  M in. Max. Gem. I AANVOER PER SC H IP  ZEEBRUGGE
GARNAALAANVOER TE OOSTENDE

19-4 8 282 16.600 56,— 56,—
204 10 341 18.520 50,— 59,—
214 11 378 19.972 45,— 58,—
224 11 287 16.471 54,— 63,—
244 s 7 -, 225 11.973 56,— 60,—
254 10 365 20.129 52,— 58,—
264 10 339 18.843 53,— 58,—
274 2 22 1.428 63,— 66,—
284 10 350 21.821 58,— 66,— -
294 11 326 20.478 59 — 66,—
1-5 11 339 22.444 62,— 71,- -

Totaal april : 422.155
252 7.368
VISAANVOER ÏE  OOSTENDE

294 ' 6 39.750 723.205
2-5 23 175.100 2.914.775
3-5 31 340.300 4.247.820

Tot. 60 555.150 7.885.800
GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT

274 2 54 3.425 63,— 64,— 63,42
284 • 13 350 22.206 56,— 67,— 63,43
294 6 192 13.279 66,— 72,— 69,16
1-5 10 203 15.336 72,— 80,— 75,54
3-5 1 26 1.612 62,— 62,— 62,—

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
274 10 5.859 88.476
294 3 447 8.089
2-5 16 17.438 241.138
3-5 8 15.450 215.280

GARNAALAANVOER ZEEBRUGGE
274 3' 339 17.732 47,— 54,—
284 11 706 34.737 46,— 53,—
294 11 648 36.624 49,— 61,— _
1-5 10 571 32.179 55,— 58,—
2-5 2 67 3.561 51,— 58,—

VISAANVOER ZEEBRUGGE
274 17 18.060 250.700
294 16 16.257 242.220
2-5 32 34.339 529.980
3-5 28 41.540 701.650

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

Kle ine schelvis

Gullen
W ijting
Schaat
Zeebaars
Leng .....
Schartong

Hondstong 
Zeewolf ... 
P laten ......

29-4-1961 2-5-1961 3 5-1961
16,— 23,80 28,—
11,— 13,50 14,60-15,— 14,60-24,—
8,20 6,60-13,60 7,60- 9,80

10,-13 — 14,-18,— 12,-14,80
7,60-17,— 9,80-11,—
7,-10 — 8.—  9,60

16,20-16,40 17,— 18,-20,—
7,60-11,20 9,— 13,— 5,20- 9,60

11,80 11,80-14,80

42,-43,— 23,— 48,— 30— 50,—
9,— 9,60- 9,80 7,—  8,—
4,40-13,60 fi — 14,80

Dinsdag 2 mei 1961

Z.809 3 200 10 12.180
Z.409 10 800 60 52.620
Z.432 4 400 25 31.250
Z.499 2 200 15 16.710
Z.524 3 250 20 14.780
Z.501 3 350 20 18.270
Z.233 3 250 25 24.240
Z.450 2 50 10 7.830
Z.466 3 400 20 20.610
Z.557 10 1500 100 89.100
Z.56 2 100 10 8.300
Z.63 3 250 25 19.070
Z.611 2 80 7 5.520
Z.478 3 200 10 10.510
Z.257 10 250 80 61.680
Z.725 3 400 20 15.470
Z.53 3 100 20 11.160
Z.52 2 50 10 7.590
Z.764 3 200 15 18.570
Z.22 3 50 15 14.820
Z.508
Z.555

4 250 15 20.250
2.110

Z.47
Z.479

2 50 10 6.880
3.690

Z.447 2 50 

Woensdag 3 mei 1961

10 7.720

Z.264 4 100 30 18.920
Z.518 4 80 25 20.270
Z.467 4 30 30 25.030
Z.270 4 200 25 19.810
Z.240 4 300 20 19.650
Z.553 4 400 20 22.530
Z.93 11 800 60 55.850
Z.538 4 300 20 17.170
Z.186 5 300 40 31.650
Z.447 4 30 15 25.650
Z.603 10 650 75 59.200
Z.506 3 150 15 15.940
Z.556 4 350 30 37.290
Z.481 5 500 30 32.770
Z.517 4 100 35 24.530
Z.512 2 150 15 14.600
Z.480 4 250 20 19.650
Z.525 1 50 2 4.480
Z.777 5 200 20 37.380
Z.454 5 200 30 31.550
Z.515 4 300 20 20.660
Z.60 4 250 20 15.590
Z.526 5 300 50 48.700
Z.471 4 250 20 29.610
Z.473 1 80 10 13.320
Z.24
Z.104
Z.555

8 650 40.570
2.900
6.380

MARKTBERICHTEN NIEUW POORT ZEEBRUGGE

Grote tong —  Grosse sole
Bloktong — Sole moyenne
Fru ittong —  Sole 3/4
Schone kleine tong —  Petite  sole
K le ine  tong — Toute petite sole
Grote tarbot —  Turbot gros
Middelm. tarbot — Turbot moyen
Varia  — D ivers
G rie t — Barbue
Pieterm an — Grande vive
Grote pladijs —  Grosse plie
Middelm. pladijs —  P lie  moyenne
Kle ine pladijs —  Petite  plie
Deelvis — Portion
K abeljauw  —  Cabillaud
G ul —  P e t it  cabillaud
Keilrog —  R a ie  radiée
Rog — R aie
Tilten
Scherpstaarten 
H alve  man
Grote w ijting  —  Gros merlau 
K le ine  w ijting  —  P e t it  merlan 
B a t  — F le t 
Schar —  Lim ande 
Zeehaai —  A iguillât 
Zeehond —  Chien de mer 
Robaard —  Grondin rouge 
Knorhaan —  Grondin

27-4 29-4 2-5 3-5 2-5 3-5

3740 40 4041 4142 3640 3740
43 44 4143 4244 3640 3943
42 46 4143 4344 3642 4248

37 38 3040 4142 3744 4248
28 25 25-27 26-31 35-38 35-39

45 . 4143 4244 36-39 4048
42 36-37 36-38 30-34 3341
31 25-26 24-26 23-29 24-34
26 - 21-30 24-31 23-29 24-35

_ 35-37 31-33 29-32
15 10 10-12 7-11 6-9 10-12
16 10 15-17 14-16 7-10 12-17
8-10 2 3-9 10-11 9-17 16-20

....... . 7-12 13-17
_ 22-23 24-25 18-22 22-27

20-17 14-19 16-19 10-14 13-18
21-22 21-22 ,. .......

16 16-18 16-17 16-18 17-20
15 ....... 12-14 11-12 14-15 13-15
13 10-11 9-11 13-15 12-14

. 7-10 12-14
9 13-14 12-14 3-12 4-12
34 34 3-4 ........ 2 2 .......

15-11 9-12 8-10 1-7 4-9
8-9 6-7 8-10 5-8
6-7 5-6 8-10 5-7

20 _ 19-22 - 15-17
9 34 4-5

— 14 —

Donderdag 4 mei 1961

Z.47 1 100 4 4.950
Z.52 1 100 4 4.170
Z.456 5 300 30 38.950
Z.561 5 200 35 27.070
Z.555 1 100 3 4.370

VERW ACHTINGEN

Zaterdag 6 mei

Kanaal : 0.112.
W itte  Bank  : 0.283.

Maandag 8 mei

IJs lan d  : 0.89 (900 b.), 0.242, 
Z.459 

Noordzee : 0.124 
W itte  Bank  : 0.244, 0.256, 0.66, 

Z.546, Z.562, 0.249, 0.204, 0.148 
W est : 0.122.
Kanaal : 0.160.

Dinsdag 9 mei

IJs lan d  : 0.217, 0.250, 0.324, 0.108 
W itte  Bank  : 0.191, 0.166, 0.235, 

0.127, 0.115, 0.345, Z:745. 
W est : 0.184, 0.185.
Noordzee : 0.305.

Woensdag 10 mei

W itte  Bank  : 0.279, 0.312, 0.348, 
Z.529, Z.558, Z.225.

W est : 0.77, 0.806.
Noordzee : Z.425, 0.215, 0.231.

G E N T
V A N  22 tot 28 april 1961

Tongen, 3/4 in kg. 90 F  ; v/kleine
74 F  en kleine 64 F  ; Tarbot, grote 
100-95 F  en kleine 42 F  ; G riet 42 F,' 
midd. 50F ; Grote iek 35 F  ; Iek  3e 
slag 14 F  ; Schelvis midd. 40-55 F  ; 
Rog 38-50 F  ; Kabeljauw  41-60-68 F  ; 
Gullen 24 F  ; Hozemondhamme 60 F  
W ijting  14-22 F  ; Steensehol 28 F  ; 
M akreel 14-24 F  ; Rode knorhaan 50 
F  ; Zeebaars, repsn 40-66 F  ; I J le  
haring 14-20 F  ; Haringshaai 3645 F  ; 
Heilbot 90 F  en verse garnalen : 
100 F.

B R U S S E L
V A N  22 tot 28 april 1961

Tongen, 3/4 in 100 F, v/kleine 
85-90 F  en kleine 70 F  ; Tarbot, gro
te 120 F, midd. 85-90 en kleine 52 F  ; 
Griet, kleine 52 F  ; Grote iek 35- 
40 F  ; lek  derde slag 23 F  ; Schel
vis midd. 55-70 F  ; Rog, vlerken 55- 
68 F  ; Kabe ljauw  55-72 F  ; Hoze
mondhamme, repen 60 F  ; W ijting  
65-70 F  ; Schar 24-30 F  ; M akreel 24-
30 F  ; Zeebaars, repen 65-70 F  ; I J le  
haring 22-28 F  ; Heilbot 95-100 F.

PUBLICITEIT IN

HET VISSERIJBLAD
DOET U W

ZAKENCIJFER  
STIJGEN !



“Van de NEDERLANDSE Visserijgoll
LOGGERS WORDEN 

KLAARGEMAAKT VOOR

HARINGSEIZOEN
D e Vlaardinigse loggers VL.97 

Puin,ses Ju liana, ViL. 311114 Voorlich
ter, VL,li90 Koningin Wiilhelmina, 
VtL.!l®7 Noordster en V Ï j .189 Marthia 
die van januari af van IJim uiden 
uiit aan de traw lvisserij hebben 
deelgenomen, hebben ideze visse
rij beëindigd. De sdhepen zijn naar 
V laardingen vertrokken om voor 
het haringseizoen te worden klaar-, 
gemaakt.

Ook ide Ea tw ijk se  loggers K W ,73 
M aria  Jacoba, KW .22 Orion, K W . 
45 Nepturius, KW-37 Nederland V I, 
KW.85 Hiuiberddna GijsbertJha, K W . 
95 Toenadering en KW..1Ï76 Onder* 
neming zijn uit de vaart genomen 
om gereed ite wonden gemaakt voor 
de drijfnetvdsserij.

Rederijen verenigd

in Katwijk

ZEVEN EN VEERTIG EENHEDEN 
IN AANBOUW 

OP NEDERLANDSE WERVEN
Volgens het tijdschrift «Holland 

Shipbuilding» bevinden zich thans 
47 eenheden in aanbouw op de 
verschillende Nederlandse scheeps- 
bouwwerven. Hieronder geven we 
een lijst weer met enkele nadere 
gegevens betreffende de motor :

Fa. A. Van Bennekum, Sliedrecht. 
2 vaartuigen, Krom hout motor 
van 190 pk.

Scheepswerf Ton Bodewes, Frane- 
ker.

2 vaartuigen, een met een motor 
van 250 pk en een ander met 
eer. motor van 30 pk.

D. en Joh. Boot, Aiphen a.d. R ijn . 
Een vaartuig, met een motor van
1.00 pk en 2 motoren van 600 pk. 
E ?n  tweede vaartuig met een 
motor van 300 pk.

Scheepswerf Boot, Leiden.
6 eenheden, allen voor buiten
landse rederijen. De «Cape Blo- 
midon» met een motor van 940 
pk voor het «National Sea Pro 
ducts» uit Halifax, De overige 
bestaan uit 3 eenheden met mo
tor van 650 pk en 2 met motor 
van 1.300 pk.

G. B ijlsm a en Zn., Wartena.

De Ka tw ijkse  rederij Jolh. Parle- 
Vliet Lizn, die de loggers KW.2'2 
Oëdon, KW.4i5 Neptunus en K W ,
17,5 Onderneming in de vaart heeft, 
is opgenomen bij de N V  Rederij 
en Hiarinighandel M . Parlevldet te 
Katwdjik. Deze rederij was ia! in 
het bezit van ide loggers K W .-37 N e 
derland V I  en K W  tl!30 Nederlandvu.

« DE VISSERS 

IN  PYA M A  JASJES »

In  «Ons Bestek»,, het blaid van de 
Nederlandse Centrale van (Zeeva
renden iter Koopvaard ij en Visses 
rij, wordt een aanval gelanceerd 
op de IJm uidense ,reder E .  de 
Groot van de N V  Zeevisserij,maat
schappij «De Hioop» te IJimuiden, 
die (bij de uitreiking van de pro- 
duikits'chapsipirijizien in Den Hiaag 
heeft gezegd dat e r geen behoefte 
bestaat aan «vissers in pyamajas- 
jes».

«Inderdaad», aldus het bliad, 
«wordt er tegenwoordig gesproken 
over de wenselijkheid om de a r
beidstijden van onze vissers eniger, 
mate te beteugelen doior het imvoe. 
ren van vastgestelde, onafgëbrofcen 
rusttijden op zee, opdat ook onze 
vissers dn de gelegenheid gestelid 
woirden om tenminste één keer per 
etmaal de moede ledematen gedu
rende enkele uren te strekken.

IOf daarbdj een pyamajas mo<eit 
worden gedragen, ds een zaak, 
waarover wiij ons niet druk maken.

W e l hebben w ij bezwaar tegen 
ide huidige situatie dat het oliegoed 
vanaf het vertrek van het schip

uit de haven tot binnenkomst van 
de reis niet van het lijf  toomt!

O ver het probleem van de a>r- 
bedids- en rusttijden zal nog wel 
het een en ander gesproken moe
ten worden eer de reders bereid 
gevonden worden aan redelijke 
wensen ite voldoen.

Indien tegenover onze opvattin- 
ge een reeële argumentatie woirdt 
geplaatst kan men daar noig wel 
begrip en misschien tot op zekere 
hoogte ook waardering voor heb
ben.

iHietgeen dhr De Groot ten beste 
gaf, steunt allerminst op een reëlle 
opvatting Integendeel. Hiet is een 
uditdng van een mentaliteit. 'Een 
mentalditedt waaraan ihet (visserij
bedrijf op de duur ten gronde zal 
gaan». Aldus «Ons Bestek».

DUITSE SCHEPEN  

G A A N  UIT DE VAART

D e Hombrurgse rederij C .P. A n 
dersen heeft de stoomtrawler C.P. 
Andersen naar Griekenland ver
kocht, D e 399 ton metende traw ler 
was dn 1946 gëbouwd. De stoom
traw ler Swertfisch is door ide Hian- 
seatisohe Hochsee'fisoherei voor de 
sloop naar Nederland verkocht.

Vooir de sloop verkocht is ook 
(door de Noirdsee Deutsche Hoch- 
seefischerei) de «Munster», die dn 
1944 b ij Bé ilia rd  en Grighton te 
Oostende als onderzeeboot jager is 
gebouwd.

Vaartuig met motor van 120 pk. 
Scheepswerf «De Dageraad», Wou- 
brugge.

5 eenheden van 290 pk en een 
motor van 1.000 pk voor Neder
landse rederijen. Een ander 
vaartuig van 300 pk voor 120 
ton.

Scheepswerf Haak, Zaandam.
8 eenheden waarvan één van 255 
pk en een ander van 240 pk. A l
len zijn bestemd voor Neder
landse rederijen.

Scheepswerf De Haas, Maassluis.
2 eenheden van 360 pk en een 
ander van 30 pk, allen voor Ne
derland.

F.A . Hylkem a en Zn, Martens- 
hoek.

Een vaartuig.

A. de Jong, Vlaardingen.
De «Marian-Helen» met een mo
tor van 960 pk voor Nederlandse 
rederij.

De Jongh, Enkhuizen.
2 eenheden voor rekening van 
de staat.

K ram er en Booy, Kootstertille. 
Een eenheid «Armagnac» met ’n 
motor van 600 pk voor ’n Franse 
rederij. 2 eenheden, resp. met 
een motor van 750 en 300 pk 
voor Nederlandse rederijen. 

Peter’s Scheepsbouw, Dedems- 
vaart.

Een eenheid met motor van 350 
pk voor rekening van Deense re
derij.

Sleephelling M ij, Scheveningen.
4 eenheden waarvan 2 met een 
motor van 1.00 pk en een van 
1.250 pk voor Nederlandse rede
rijen. Een ander vaartuig wordt 
gebouwd voor een Deense rede
rij met een motor van 400 pk.

Zaanlandsche Scheepsbouw M ij, 
Zaandam.

2 eenheden voor Nederlandse re
derijen.

Tenslote nog 2 eenheden op een 
ander scheepsbouwerf voor rede
rijen uit Zweden (een van 400 pk 
en een van 360 pk). — B.

Alle vissersklederdrachten 

cp Vlaggetjesdag in 

Scheveningen te zien

Op Vlaggetjesdag — 20 mei — 
zullen 16 vissersplaatsen in Ne
derland een afvaardiging van 4 
personen naar Scheveningen stu
ren. Daar zullen die dag de vis- 
sersklederdrachten van heel 
Nederland bij zijn. U it Marken, 
Volendam, U rk , Huizen, Yerse
ke, Arnemuiden, Hindelopen, 
Makkum , K a tw ijk , Noordwijk, 
Zandvoort, Bunschoten, Spaken
burg, Stellendam en V laard in
gen komen een echtpaar en twee 
kinderen of twee paren in hun 
traditionele klederdracht naar 
Scheveningen.

Voorafgegaan door een muziek
korps vertrekken zij omstreeks 
15.30 uur in optocht van het Gevers 
Deijnootplein af naar de Boulevard.

Langs de boulevard wandelen zij in 
da richting van de Keizerstraat om 
daar af te dalen naar het strand.

Op het strand voor de Keizerstraat 
zal vis worden afgeslagen zoals dat 
omstreeks 1900 gebeurde toen Sche
veningen nog geen haven en af- 
slaggebouw had. De zeilloggers 
kwamen zo dicht voor de kust als 
de diepgang van de schepen toeliet;

Met vletten werd daarna de vis in 
manden naar de wal gebracht en op 
het strand uitgelegd. Daar verkocht 
de afslager, bijgestaan door een 
stokhouder die de te verkopen par
tij vis aanwees aan da handelaren 
en visvrouwen. De handelaren lie
ten de vis weghalen door de « kriel- 
mannen », die de vis in grote op 
de rug hangende manden vervoer
den. De halchef van de huidige vis- 
afslag, de heer J .  Pasman, zal een 
toelichting geven.

Enkele nieuwe eenheden
De scheepswerven A. de Jong N. 

V. uit Schiedam hebben zopas de 
« Marian E llen  » te water gelaten. 
D it vaartuig, de K W  159 werd ge
bouwd voor rekening van de rede
rij « Insulinde » uit K a tw ijk .

De voornaamste afmetingen van 
dit vaartuig zijn de hiernavolgende,

lengte over alles : 43,80 m. ; 
breedje : 7,30 m. ; 
diepte : 3.95 ;

het vaartuig wordt voortgedreven 
door een dieselmotor Bolnes van 
960 pk. Het vaartuig is verder uit
gerust met een vislier Van der Gies- 
sen welke in werking wordt ge
bracht door een Deutz motor van 
170 P K . Aan boord bevinden zich

twee reddingboten en een rubber 
automatisch vlot.

—  o —

Door de scheepsbouwwerven « De 
Dageraad » wordt levering gedaan 
van de « W ilhelm ina Johanna », K W
39 aan de eigenaars, de rederij Ken- 
nemerland. H ierna de meest voor
name kenmerken van deze nieuwe 
eenheid :

lengte over alles : 46,50 m. 
breedte : 7,60 m. 
diepte : 4 m.

De aandrijving wordt verzekerd 
door een motor Deutz van 1,000 pk. 
Het ruim kan 2.200 kisten vis in- 
houden en 550 vaatjes. — B.



MARKT
IJMUIDEN

De totale aanvoer aan de IJm u i-  
dense mairfet van  vorige weök dcre> 
derdaig tot 'en met woensdag was 
in totaal 33..105 kisten, hetgeen 7.000 
kisten m inder is dan vorige week. 
De meerderheid was weer makreel, 
nl. lil.626 kisten, ongeveer hetzelfde 
percentage als de weken daarvoor. 
D e prijzen voor deze vissoort on
dergingen geen wijziging van  bete
kenis. Voor de grove makreel werd 
toit b ijna f 50 per kist betalad, maar 
de kleinere soorten brachten m aar 
heel weinig op.

D at de totale aanvoer m inder 
grooitis dan vorige weken kan men 
voor een groot deel schrijven op 
het u itvallen van de maandag.

E e n  verheugend teken is de 
ruim er wordende schel visaanvoer. 
Tegenoiver de 2.700 van vorige maal 
stonden nu 3000 kisten (in  een dag 
m inder).

Voorail de dinsdag schooit er met 
970 kisten goed uit. D aar ide prijzen 
toch stevig bleven was er voor de 
aanvoerders w at ite verdienen. 
Koolvis is heel söhaars, in  totaal 
maar 220 kisten, waardoor ide p rij
zen dan oOk zeer hooig liggen, voor. 
al bij ide m aar schaars aangevoerde 
zwarte soiort.

Verder bestond de aanvoer uit 
5202 'kisten tongen, tarbot van de 
kustvissers, 5087 van ide schol, 1838 
haring, 3027 w ijting, 1093 kabel
jauw.

A A N V O E R E N  
e n
B ESO M M T N G E IN

Donderdag : 5850 kisten * vis,, 
waarbij 764 tong en tarbot, 11235 
schol, 3111: harinig,, 21ili3 makreel, 380 
schelvis, 690 w ijting, 265 kabeljauw  
en 30 koolvis.

EBesamiiimngen : K W .4  f 8.540 V L . 
1011 111,.200.

V rijdag  : 5,070 kisten vis, w aar
bij 646 tong en tarbot, 9il6 schol 
159 harinig, 1720 makreel, 732 schel
vis, 447 w ijting, 305' gul en kabel
jauw  en 10 koolvis.

Besommingen IJM .20, 10.000, 
K W .42' 15.300, VLAI53 10.000.

Zaterdag : 5.290 kisten,, waarb ij 
1.656 tonig en tarbot, 99S schol, 604 
haring ,274 m akreel, 540 schelvis, 
4i90 wijtimg, 370 gul en kabeljauw  
en 10 koolvis.

Besommingen : K W  171 22.000, 
SCH.6 11.750.

Dinsdag : 9.170 kisten vis, w aar
bij 14711 tong en tarbot, 11453 schol, 
487 haring, 2005 makreel, 970 schel
vis, 920 w ijting, 470 kabeljauw  en 
gul en 75 koolvis.

Besom minge n : KW.1S3 10.700, 
K W .,120 12.300.

Woensdag : 7.745 kisten, tyaairbij 
665 tong en tarbot, 480 schol. 277 
haring, 4.614 makreel, 430 schelvis,

450 wijiting, 573 kabeljauw en gul, 
95 koolvis.

Besommingen : IJM . ,10 112.160, 
KW.74' 111.500, K W .49- 18.900, SICH. 
20.300.

B rief uit Y erseke
N r 822 Yerseke 29-41961.

V E R V O L G  : 
K N O E IE R I J  B I J  

M O S S E L L E V E R IN G E N
W e beëindigden ons vorig briefje 

met de vaststelling dat het leveren 
en aanvaarden van te kleine mos
sels die door de « controle » wel
w illend werden doorgelaten voor 
beide partijen  (kwekers en hande
laars) een voordelig zaakje . was. 
Nu kan men de vraag stellen hoe 
de handelaars die ook toch weer 
die te kleine mossels moesten 
doorleveren aan de Belgische in
voerders ofwel rechtstreeks bij de 
kleinhandelaars aan huis bezorgen, 
dit met goed gevolg konden doen 
W e weten als kleinhandelaar hoe 
dat gaat. W ij als Zeeuwen zijn 
goed op de hoogte van de gang 
van zaken en weten dus wel dat 
zeker als de kontrole verslapt, er 
voor de Belgische handelaars niets

N.B. — D e prijzen in vetje i ge
drukt zijn opgegeven per 50 kg.

Tongen, grote —  Sole, grosse
3/4 tongen —  3/4 sole
Bloktongen —  Sole moyenne
Voor-kleine —  Petite
K le ine —  Toute petite
Tarbot, groot —  Turbot, gros
Middel —  Moyenne
Kleine —  Petite
G rie t —  Barbue
M iddel — 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  —  P e t it
Heek, grote —  M erlu, gros
M iddel —  Moyen
K le ine  —  Pe t it
Rog —  Raie
Rode poon — Perlon
Grauwe poon —  Grondin
Kabeljauw  —  Cabillaud
Gullen —  Pe t it  cabillaud
Hozemondhamme —  Baudroie
W ijting  —  M erlan
Schar —  Lim ande
Steensehol —  Sole limande
Zeehaai —  A iguillât
Hondshaai —  Rousette
Arend (P ieterm an) —  G r. 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  haring —  Hareng guai
Haringshaai — Latour
Steenholk — Tacaud
Heilbot — Flétan
Koolvis — Colin
Steur — Esturgeon
Zeewolf — Loup de M er
Pollak — L ieu  jaune
Zonnevis — St Pierre

27-4-1961 28-4-1961 29-4-1961 2-5-1961 3-5-1961
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2,50- 2,30 
2,24- 2,20 
1,40- 1,35 
2,60- 2,50
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1.51- 1,30 
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30,-18,- 
12,—  8,- 
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26,— 10,- 
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31,-20- 
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47,-19,-
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40.— 28,- 
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22,— 11- 
20,— 17,- 
92.— 48,- 
43.— 20,-
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31,— 23- 
21,— 12- 
46,— 35,- 
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50,-27,- 
45,— 24,- 
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82,— 61,-
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66,— 65-
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tegen te doen is als te kleine mos
sels worden gegeven. De Belgen 
minder of helemaal niet bekend 
met de (d it seizoen wel bijzondere 
gang van zaken) veranderen soms 
wel van leverancier maar merken 
al spoedig dat er weinig verschil is 
in de verstrekte mossels. Vandaar 
op alle fronten een berusting in de 
wetenschap dat er niets aan te 
doen is. H ieruit b lijkt dat een eer
ste vereiste en een niet te verw aar
lozen plicht van de « leiding » is te 
zorgen voor een goede degelijke 
nauwgezette keuring. Dan zal nog 
wel eens een vrachtje mossels er
door slippen of nog wel eens een 
vrachtje van mindere kwaliteit 
wellicht worden « bijgelost », maar 
dat kan op het totaal van het grote 
aanvoerkwantum niet veel uitma
ken. Het is dus alleen deugdelijke 
kontrole die de kwekers reeds zo
lang in centraal verband v r ijw e l 
alle normbesef verloren in het goe
de spoor te houden. W e g ian  nu 
terug en zien wat er bereikt werd 
met het mengen van kleinere soor
ten door die van voldoende groot
te. De kwekers die genoeg voor
raad mossels van goede grootte 
hadden om hun 100 procent te le
veren, werden voor mij (niet door 
mij !) geschat op 20 procent. M aar 
nu werden die voorraden aange
lengd met kleinere en wel zodanig 
dat ze niet alleen hun 100 procent 
leverden maar ook nog andere 
kwekers die helemaal geen aan de 
maat voldoende mossels hadden, 
« hielpen » aan een deklaag van te 
kleine mossels. H iervan kregen ze 
niet de volle prijs maar ze lever
den zodoende veel meer dan an
ders het geval zou zijn geweest. 
Niettegenstaande dat alles wordt 
de voorraad goede maatmossels die 
overbleef terw ijl zoveel kleinere 
(te kleine) wel weg gingen, ge
raamd (let wel : niet door mij !) 
op 100 duizend tonnen. Dat dit na
tuurlijk  gevolgen moest hebben 
welke dan ook, is te begrijpen. 
Ogenschijnlijk leverde iedere kwe
ker zijn percentage. Z ij het dan 
bestaande uit te kleine soort gro
tendeels en van bijgekochte grote
re soorten anderdeels. M aar dit is 
geen zuiver beeld. Van düar dat 
op de vergadering van de Advies
commissie waarop de leveringsca- 
paciteitcijfers opnieuw moesten 
worden vastgesteid, de poppen aan 
het dansen kwamen. E r  werd niet 
door alle leden accoord gegaan om 
de cijfers die « gekleurd » waren 
door allerlei geknoei als basis tot 
vaststelling van de cijfers te aan
vaarden. De onenigheid was zo 
groot dat een beslissing moest 
worden uitgesteld.
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