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C A S I N O -

O S T E N  D E

N IG H T-C LU B  

„LA  C H A M P A G N E ”

Zaterdag 0 en 

zondag 3 februari 

van 22 u u r  af.

Zondag 3 februari 

van 16 to t 19 uur.

C L A U D E  

N O U G A R O

M E R IN O  COSTA 

en z ijn  orkest

F R A N Z  A N D R E  

piano

Erehall

Zaterdag 2 en 

zondag 3 februari

„W ERELD O LYM PIAD E  

V A N  DE 

D U IVEN SPO RT"

IN K O M  : 

zaterdag 2 (van  9 to t 20 u.) 

10 F

Zondag 3 (van 9 tot 22 u.)

20 F

In lic h t in g e n  :

Casino-Kursaal Oostende 

Tel. (059 ) 751.11.

K O N I N K L I J K E  
S C H O U W B U R G  
O O S T E N D E

V rijdag 8 februari te 20 uur 
Jeugdm atinee te 15 u u r  :

Onider de auspiciën van  de 
„Vriendenkring van het 

Nederlands Toneel”

De „K on ink lijke  Nederlandse 
Schouw burg” stelt voor : 

De ,yGalas Karsenty”

„H ET D A G B O E K  
V A N  

A N N E  FR A N K "
van A . Hacket en 

F. Goodroch.

P LA A T SEN  :
60-50 - 40 en 30 F. 

JE U G D M A T IN E E  : 20 F

Zondag tlO februari 
te 20 u u r  :

De „Galas Karsenty 
stellen voor :

„LA  FOIRE  
D ’EM P O IG N E"
van Jean  Anouilh .

M et P A U L  M EU R ISSE .

Enscenering :
Jean  Anouilh  en 

Ro land Pdetri.

P LA A T SEN  :
160 - 1110 en 80 F.

D insdag 1112 februari 
te 14 u. 30

„Ontdek de wereld”-<vertoning 
Sohoolcyclus.

„BALI, 
HET G ELU K K IG E  

E ILA N D ”
door Jacques Chegaray. 

OU DERS : 20 F .

In lichtingen en lokatie :

Kon. (Schouwburg Oostende 
Tel. (059) 7118.22 

(van  10 to t >13 u. en 
van 16 tot!l9 u.)

(305<3V—S256W—I19BN)

Kleine — 
Aankondigingen

H O U TEN  
VISSERSVAARTU IG  

TE K O O P
Gebouwd in  1946 — motor A.B.C. 
135/250 P K  — steeds varende.
Z ich wenden bureel blad. (3039V)

T E  K O O P  
Twee moderne 

KOTTERS
geschikt voor de IJslandvisserij.
Te bevragen : H. ZW ART , IJm ui- 
den. (3041V)

H O O G W A TER B O EK JES  

IN TW EE TALEN

Deze boekjes met allerlei nuttige 

inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 

alle dagbladverkopers en in alle 

boekwinkels van de stad en ook in 

onze drukkerij aan de prijs van 8 

F.
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F I R M A

R. Huysseune
Z E E B R U G G E

Export Import
TELEFOON 

Privé : 540.06 
Magazijn : 541 541.42

Vis & Garnalen in 't Groot 
Specialiteit van verse 
g e p e ' d e  garnalen 

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

V e r z e n d i n g  
in gans het iand 

(2182V)

Voor

nieuwbouw

en

herstellingen 

van

schepen

N.V.

3049 V

REDER,
IS EEN M ENSENLEVEN GELD W AARD ? 
KO O P EEN

E L L I O T - v l o t
N I E T  de goedkoopste, maar :

DEGELIIKHEID
ZEKERHEID
KW ALITEIT
SERVICE

BIJ DE COÖPERATIEVE

S.C.A.P. s.v.
H. Baelskaai, 27 - O O STEN D E  
Telefoon 729.51
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HST VISSERIJBLAD

BIJ HET H E E N G A A N  V A N  K O M M A N D A N T A N D RE TIM M ERM ANS

Een zeer verdienstelijk en 
plichtbeseffend ambtenaar

Zijn heengaan een groot verlies voor het Zeewezen 
en de maritieme wereld

Het was dus vrijdag 25 dezer dat 
K t André Timmermans, tevens di- 

rekteur der Loods- en Reddings
diensten van de Belgische Kust en 
Vlissingen, afscheid nam van zijn  
personeel en van zijn dienst. De 
belanghebbende had geweigerd er 
een plechtigheid van te zien m a
ken, maar h ij kon zijn personeel 
’s morgens toch niet beletten hem 
onverwachts en gezamenlijk in z’n 
bureel te zien binnenkomen om 
hem te bewijzen hoezeer allen er 
aan hielden een laatste b lijk  van 
genegenheid te brengen aan de 
knappe zeeman, de plichtsbeseffen- 
de direkteur van onze loods- en 
reddingsdiensten en tevens de een

voudige burger.
’s Namiddags hadden gans het 

korps van het Zeewezen van groot 
tot klein, van oud tot jong en zelfs 
mensen uit F rankrijk  en Neder
land dit afscheid in alle eenvoud 
m aar met een genegenheid weinig 
te voren gezien, in de North Sea 
Yachtclub komen bijwonen.

Nadat h ij van het personeel van 
zijn burelen en ook van de loods- 
diensten alhier en te Vlissingen 
verscheidene mooie geschenken 
had ontvangen was het de heer D i
rekteur Generaal Bertrand in 

hoogsteigen persoon, die hem als 
hoofd van het personeel van het 
Zeewezen toesprak en de knappe 

loopbaan van K t Timmermans be
schreef.

REDE VAN  
DIR.-GENERAAL 
BERTRAND
W aarde heer Timmermans,

Vrees niet dat ik de wens wil 
overtreden die U uitgedrukt heeft

geen officieel karakter aan uw af
scheid te geven.

W ij begrijpen heel goed een der
gelijke wens; maar het kom t ons 
als ondenkbaar voor dat U ons zou 

verlaten zonder dat men U enkele 
woorden richt : laat m ij dus toe 
waarde heer '"’immermans ondanks 
’t private karakter van deze kleine 
vergadering, deze uit te spreken 
niet alleen ten persoonlijke titel 
maar in ons aller naam en in volle 
vriendschap.

U bezit inderdaad, een personali
teit, die zo kenmerkend is en die 
zo gekend is in al de maritieme 
middens, en dit wel verder dan 
onze eigen uiensten, en in het bie
zonder hier te Oostende in al de 
middens van deze stad, dat het on
mogelijk is dat uw op ruststelling 

niet met spijt zou worden gevoeld 
door al degenen, die zowel uw uit
gebreide bekwaamheid als uw  men

selijke verdiensten waarderen.

Hoe dikw ijls is het bijvoorbeeld 
niet gebeurd dat, wanneer perso
nen vreemd aan het Bestuur een 
bezoek brachten aan onze diensten 
om er vraagstukken te bespreken 
die een zeker maritiem  karakter 
hadden - en verleden week is zulks 
nog gebeurd terw ijl ik het bezoek 
ontving van een afgevaardigde van 
de Société Générale - dat deze per
sonen, om wel aan te tonen dat 
zij -ich bij bevoegde personen ge- 
dokumenteerd hadden, nooit aar
zelden naar soms oude gesprekken 
te verw ijzen 'Me zij met U hadden 
maar waaraan U misschien zelf 
geen herinnering meer hebt.

Het was immers opvallend dat zij 
overtuigd waren dat zij daardoor 
het bewijs konden leveren dat zij 
zich bij de beste bron ingelicht 

hadden, hetgeen bijgevolg het wel
willend onderzoek van hun aan

D R U K K E R IJ  
Tel. 777.13

Verant. Druk.-Uitgeefster 

Simonne B O LL IN N E  

Vindictivelaan, 22, Oostende 

Tel. 725.23 — P.C .R . 41.89.87

ABONNEMENT 

Binnenland : 1 jaar : 250 F 
Zes maanden : 125 F 
Drie maanden : 75 F

BU ITEN LAN D  1 jaar : 275 F

N EDERLAN D  :
1 jaar : 20 G ld of 275 F

vraag slechts kon bevorderen.

GEBOREN 
OOSTENDENAAR EN 
ZEEMAN

Te Oostende geboren is U niet 
alleen de zoon van een zeeman, 
m aar uw vader was eveneens kom- 
mandant van de maalboot, ju ist 
als z ijn  twee zonen het 2.0 lang ge

weest zijn . Het gaat dus om een 
echte gezinstraditie, die wellicht 

de oprechte gehechtheid aan onze 
pakketbootdienst uitlegt, waarvan 
U steeds het bew ijs geleverd heeft 
Kom m andant \an de maalboot, het 
is w erkelijk in deze hoedanigheid 
dat U een weergaloze faam heeft 

verworven, en U was het al, toen 
ikzelf in dienst trad. Bij m ijn  aller
eerste kontakt met het Bestuur 
van het Zeewezen, was U voor m ij 
al «de» kom m andant T immermans 
en, verm its ik  toch niet zo veel jon
ger ben dan U, betekent d it dat U

zeer snel uw  galons bekomen 
hee ft; in feite was U reeds komman

dant op 33-jarige leeftijd. Ik  heb 
nochtans de nieuwsgierigheid ge
had uw  vroegere dienststaten op te 
zoeken, en met uw  toelating zou 
ik m ij w illen veroorloven de meer 
kenmerkende m ijlpalen van uw  
loopbaan te schetsen.

ZIJN LOOPBAAN
Verplicht uw  geboortestad te ver

laten bij het vitbreken van de oor
log van 1914, en terw ijl uw  vader 

het bevelhebberschap over zijn tot 
hospitaalschip tmgebouwde maal
boot b lijft waarnemen, scheept U 

in 1915 op de leeftijd van 17 jaar 
in, als leerling aan boord van het 
schoolschip «Avenir» waa-r U an
derhalf jaar verblijft, m.a.w. de 
tijd  nodig om gedurende de oorlog 
een zeker niet gevaarloze reis Le 

Havre-Australië-Liverpool te maken 
De volgende jaren vin.lt men U 
terug tot december 1918 als kadet 
matroos en kwartiermeester aan 
boord van de C.B.M.C. hetgeen U  

toelaat in volle onderzeese oorlog 
zes reizen naar Kongo te maken. 
Na dit strenge leerlingenschap in 
de lagere rang, laat het einde van 
de vijandelijkheden U toe, op de 
«Trevier» in hoedanigheid van 2de 
lu itenant aan te monsteren.

Maar uw gedachten gaan onver
w ijld  naar de pakketboten Oost- 
ende-Dover, en vanaf 1920 heeft uw 
vader de fierheid en de vreugde te 
zien dat zijn  zoon z ijn  voetsporen 
volgt. Bedoelde dienst droeg des
tijds nog de naam van «dienst der 

pakketboten en der kruisers» en 
zo, als elke beginneling wordt U 
voor het visserijwachtschip aange
duid.

D an v indt het bekomen van uw 
brevetten en tegelijkertijd van uw 
galons snel plaats : brevet van 1ste 
lu itenant in 1924 en van kapitein 
ter lange omvaart in 1925, b ijna  ge
lijk t ijd ig  gevolgd door uw bevorde



ring tot de graden van 1ste luite

nant en van kom m andant, vermits 
na een kort verb lijf in Kongo in 
1927 waarvan het k lim aat U niet 
schijnt te hebben geschikt, men U 
in het jaar 1931 reeds het bevelheb
berschap aan boord van een onzer 
pakketboten ziet waarnemen. Ten
slotte komt in 1956 het direkteur- 
schap van het loodswezen, een zo 
gelukkige en zo snelle loopbaan be
kronen.

EEN STERKE 
PERSONALITEIT

Heel gauw had uw sterke perso
naliteit zich aan uw collega’s op
gedrongen, ook het Bestuur werd 

aangetrokken door de vastberaden
heid van uw  karakter, df'or de uit
gestrektheid van uw kennissen, 
door uw  bekwaamheid en door het 
belang dat U steeds aan de dag 
gelegd heeft voor al de nieuwighe
den in verband met uw beroep. In 
dien U gedurende zoveel jaren het 
voorzitterschap heeft waargeno
men van de beroepsvereniging 
van onze officieren, is dit te dan
ken aan het feit dat uw collega’s 
zich voor uw verdiensten bogen, 
en U als hun beste woordvoerder 
erkenden Z ijnerzijds was het Be

stuur gelukkig in U niet alleen een 
gesprekpa-tner te vinden waarvan 
het de werkelijke buitengewone 
hoedanigheid bij het maneuvreren 
bewonderde, handigheid die men 
nog nu hoort prijzen, maar ook ’n 
bedachtzaam man waarvan men 
wist dat h ij een probleem slechts 
naar voren bracht wanneer hij al 
de facetten ervan had bestudeerd 
en voor zover hij er een oplossing 
voor kon voorstellen die hijzelf als 
volledig aanvaardbaar achtte.

Steeds aangetrokken oor de be
stendige vooruitgang van de zee
vaartkunde, en de laatste oorlog 
had ons dienaangaande een ontzag
lijke sprong laten maken, zijt U 
op een heel natuurlijke  wijze de 
kom m andant geweest aan wie het 
Bestuur de hem aangeboden nieu
we toestellen tn  de hem voorge

stelde nieuwe methodes ter beproe
ving of voor advi' s toevertrouwde 
vooraf wetende dat uw adviezen 
zouden gegeven worden met ge
zond verstand, met opbouwende

kritische geest, en i ok met beza
digdheid.

" n  in het biezonder daarvoor, wil 
ik  U onze oprechte dank betuigen, 
zowel in m ijn  persoonlijke naam 
als namens het Bestuur, daar U 
op technisch gebied ons allen 
krachtig hebt geholpen terw ijl U 
door uw  voorbeeld en uw hou
ding als mens, grotendeels bijge
dragen hebt tot het handhaven en 
tot het ontw ikkelen van de prach
tige geest die onze bemanningen 
bezielt.

Indien de maalboten Oostende- 
Dover de reputatie hebben hun 

dienst nooit te staken ten ware in 
gevallen van heirkracht die aan 
de w il van hun bevelhebber ont
snappen, is d it aan mannen zoals 
U te danken, die een dergelijke 
fierheid aan hun bemanningen wis
ten in te boezemen.

VOOR HET WELZIJN VAN  
DIENST EN  
BEMANNING

Wel zeker kon een zo lange loop
baan niet volbracht worden zonder 
soms enkele wolkjes. Maar hier wa
ren de zeldzame tegenvallers die 
U heeft kunnen ontmoeten niets 

anders dan een verder bew ijs van 
de vastberadenheid van uw karak
ter, van de macht van uw  perso
naliteit, alsook van de oprechte 
overtuiging waarin U verkeerde, 
alleen voor het welzijn van de 

dienst te werken.
Sommigen hebben U soms ver

weten te veeleisend te zijn , maar 
de lange jaren die U in zee als on
dergeschikte in moeilijke en ge
vaarlijke omstandigheden had door
gebracht, gaven U het recht veel
eisend te zijn.

nderen hebben geloofd te mo
gen denken dat U soms uw man
nen aan overdreven gevaren bloot
stelde, m aar zij hebben moeten 
buigen voor de vaststelling dat, 
indien U met recht oordeelde dat 
de beloodsing op onze havens tot 
de grens der mogelijkheden diende 
verzekerd, U nooit iemand aan ’n 
gevaar heeft blootgesteld, dat U 
persoonlijk n iet bereid was te lo
pen. En iedereen wist dat men in 
dat verband volledig vertronwen

in uw beoordeling kon stellen
Ik  wil m ijn  tussenkomst, niet lan

ger maken. Laat m ij toe, waarde 
heer Timmermans U nogmaals te 
feliciteren en U zeer hartelijk te 
danken voor al wat U voor de 
Staatsmarine heeft gedaan, en er 
een biezonder woord van dank aan 
toe te voegen vooi uw charmant 
idee ons deze avond uit te nodigen 
en te ontvangen

Waarde heer Timmermans, U 

heeft het geluk in uitstekende ge
zondheid de onherroepelijke ouder 
dom van uw op ruststelling te be 
reiken. Moge U er nog gedurende 

vele jaren van genieten en nog 
lang, iedere dag, op de r'ijk, de 
schepen zien voorbijvaren die U zo 
nauw aan het hart liggen Dit is 
de oprechte wens die ik hier in 
aller name uitdruk.

DE GEVIERDE DANKT
De gevierde zichtbaar ontroerd 

dankte en wees er op dat, wat hij 
in zijn leven gepresteerd had vol
gens hem normaal was en dat voor
aleer h ij in zijn diensten iets van 
anderen vereiste hij zich steeds re
kenschap had gegeven of hij het
zelfde zou gedaan hebben, welk 

gevaar er soms ook aan verbonden 
was, wanneer het. opdrachten op 

zee betrof. H ij dankte daarom zijn 
personeel en het Zeewezen en 
hoopte met zijn 'nwk op die wijze 

te hebben vervuld, n iet te hebben 
tekort, gekomen aan zijn plicht als 
ambtenaar en zeeman.

DANK VANWEGE DE 
VISSERIJ

Namens de visserij en de verze
keringsmaatschappijen voor vis
sersvaartuigen, dankte de heer 
Vandenberghe tenslotte voor de 
w ijze waarop K t Timmermans als 
direkteur van de loods- en red
dingsdiensten steeds de visserij en 
in ’t biezonder de kleinen had ge
holpen.

Van direkteur Ct André Timmer
mans kon gezegd worden dat hij 
geen gevaar kende, dat h ij snel en 
wel doordacht handelde in geval 
van nood en dat de visserij in nood 
d ikw ijls veel aan hem en zijn dien
sten verschuldigd is. Namens 
hen en de Verzekeringsmaatschap
pijen overhandigde spreker als aan
denken aan die prachtige samen
werking, een boekwerk overtuigd 
dat het slechts een kleine vergel

ding was voor het vele door de 
heer Timmermans voor de vissers 
en voor het algemeen welzijn van 
de zeeman gepresteerd.

DE AANWEZIGEN
Onder de talrijke aanwezigen 

welke deze intieme receptie b ij
woonden vernoemen we de HH-Ber 
trand, direkteur-generaal van het 
Zeewezen; Ere-kommodore Geor- 
ges Timmermans; Delforge, hoofd 
van de Zeemacht te Oostende; Ha
venkapitein Rene Becu; Hoofdin
genieur Verschaeve van Bruggen 
en Wegen; Schoonaert, hoofdkon- 
troleur van de douane; De heer 
Vervaek (83 jaar) ere-direkteur 
van de Loods- en reddingsdiensten; 
Cadron, ere-direkteur hoofdinge
n ieur; Demulder An. nautisch advi
seur; R. Vancraeynest, hoofdinge

nieur en direkteur van de adm ini
stratie te Brussel; Muyldermans, 
idem van de kust; K t Deceuninck 
direkteur van de zeevaartschool te 
Oostende, De Ghynst, hoofd water

schout en Luyens, waterschout le 
Klasse; Declerck direkteur van het 
loodswezen te Antwerpen; Gesels, 
dir.-hoofdingenieur bij de scheeps- 
bouwdienst; Raoul, direkteur van 
de bebakeningsdienst te Duinkerke 
en zijn ad junkt; Rogiers, afdelings
hoofd; De Komm andanten Aspe- 
slagh, Kesteloot, Larose, Tanghe en 
Ch Haeck van de maalbootdien- 
sten; M r Roels, vertegenwoordi
gend het adm inistratief personeel; 
Mr. K. Michielsen, hoofd van de vis- 
serijdienst te Oostende; een af
vaardiging van de Mij SAIT onder 
leiding van de heer Stuyts; een af
vaardiging van het loodsenkorps; 
(de drie oudste loodsen); De HH 
Broux en G. Germonprez de syndi- 

katen der loodsen vertegenwoordi
gend en nog talrijke personalitei
ten uit de Zeevaartwereld.

Deze eenvoudige ontvangst was 
waardig van een der meest verdien
stedelijke ambtenaren en zeelieden 
van onze marine, aan w i" we langs 
deze weg nog vele jaren toewen

sen..

O PEN BARE BO EKERIJ 
„PASTER PYPE”

Nieuwe aanwinsten voor vo lw as
senen :

Gruber: De club der eenzame 
harten; Rohmer: De macht van Fu 
Manchu; Rohmer: Sumuru keert te
rug; Fischer: De papieren cirkel; Fi- 
scher: Het wespennest; Cross; De 
donkere w eg; Goodchild: Een vrouw  
verdwijnt; Rice: Onschuldige toe
schouwer; Sanders: Kus voor een 
moordenaar; Kelland: V als  geld;
Goodchild: Moord op de tennis
baan; Hojems: De moker en het
meisje; Rohmer: Fatale madonna;
Mens: Het heldere uur; Mens: Mar
leen; Goodchild: Het eeuw ige con
flict; Kelland: Ongewenste vreem 
delingen; Goodohild: Geheim zinni
ge verdw ijning; Duff: Bill Berenger 
beveelt; Goodchild: De dood van
oom Oscar; Goodchild: O p het
kantje af; Goodchild: Mc Lean knapt 
het op; Fischer: W orgende handen; 
Marshall: Paniek; Fischer: Dans met 
de dood; Hojem: De moker en het 
vierde rijk; Case: Verraden goud.

Voor de jeugd:
Blyton: De v ijf  en de schat in de 

bergen; Blyton: De v ijf  op trek
tocht; Blyton: De v ijf  op avontuur; 
Blyton: De v ijf  en het geheim zinni
ge spoor; Blyton: De v ijf  en het g e 
heim van de zigeuners; Blyton: De 
v ijf  en de verdwenen piloot; B ly
ton: De v ijf  in de knel; Blyton: De 
v ijf  en de spooktrein; Vermeiren: 
De rode ridder en het blauw e 
vuur; Bloemen: Kooltje Roet; Bloe
men: Kooltje Roet zoekt de prinses; 
Bloemen: Kooltje Roet helpt de ko- 
ning; Dixon: De Hardy's en de ge 
heim zinnige w egw ijzer; Dixon: De 
Hardy's voetstappen onder het 
raam; Dixon: De Hardy's vals be
schuldigd; Dixon: De Hardy's en 
het teken op de deur; Dixon: De 
H ardy's en de man in het duister; 
Dixon: De Hardy's en de tijdbom; 
Dixon: De Hardy's en de Cabin
eilanden.

Reders 
en Vissers, 

voor Uw 
SO CIA LE  
LASTEN  

en
BOEKHO UDING

Bestuursgebouw 
Vismijn Zeebrugge 

Tel. 541.17 
Na de uren : 

|oz. De Roose 
Tel. 517.40



Al diegenen die aan de internationale 

visserijbedrijvigheid verbonden zijn, 

of deze industrie dienen worden 

vriendelijk uitgenodigd deel te nemen

e x h i b i t i o n
EARLS COURT - LONDEN - 27-31 MEI
G aat gelijktijdig door met het F.A.O.-kongres in
verband met het vistuig te Londen.

Deze tentoonstelling, uitsluitend opgericht voor reders, uitbaters, patroons, schippers, technici, agenten, beheerders en beroepslieden, 
opzoekingsdeskundigen, zeevaartingenieurs en fabrikanten, zal een overzicht geven van de laatste konstrukties van vissersvaartuigen, 
motoren, visserijuitrustingen, zeevaartbenodigdheden, en de diensten aangeboden door de konstrukteurs en fabrikanten over de 
gehele wereld.

Georganiseerd door vissers voor vissers, en uitsluitend voorbehou
den aan die personen die verbonden zijn  aan de internationale 
visserijbedrijvigheid en zij die deze industrie dienen, zal deze 
ekspositie de grootste en tevens de meest volledige zijn  die door 
deze industrie tot op heden werd opgericht.

Omzeggens alle konstruktielanden ter wereld zullen aldaar ver
tegenwoordigd zijn , terwijl de tentoongestelde objekten een 
strikt funktioneel karakter zullen hebben, in overeenstemming 
met de dagelijkse taak die de visserij is weggelegd.

Buiten de specialiteiten van het allerhoogste belang welke door 
bouwers van vissersvaartuigen, scheepsmotoren, visserij- en 
scheepsuitrusting zullen tentoongesteld worden, betekent de be
handeling van sleepnetten voor de visserij op halve diepte, de 
bodemnetten en pelagische netten, toevertrouwd aan de zorgen 
van een deskundige, een uitzonderlijke attraktie.

De tentoonstelling van deze modellen in hun eigen omgeving zal 
van internationaal belang zijn , en eksposeert voor de eerste maal 
de meest recente sleepnetten, ontworpen door de verschillende 
visserijstaten over de gehele wereld.

Deze ekspositie staat onder het peterschap van de « London Chamber of Commerce », « The British Trawlers' Federation », « The 
Fisheries Organisation Society LTD. », « The Herring Industry Board », « The White Fish Authority », en « World Fishing », het 
Internationaal visserij tijdschrift.

wioiiniiL! mam
e x h i b i t i o n

EARLS COURT LONDON 27-31 MAY 1963

Door het invullen en terugsturen van nevenstaand formulier 

verkrijgt U de verzekerde ontvangst van gunstkaarten voor de

ze belangrijke tentoonstelling. De inrichters verheugen zich, U

in mei a.s. te mogen ontvangen.

RESERVATIEFORMULIER
Terug te sturen naar :

VOOR GUNSTTICKETTEN
COMMERCIAL EXHIBITIONS LTD 

St. Richards House 
Eversholt Street,

LONDON N.W.l ENGLAND

Aantal ticketten ..........................................  Maatschappij

Adres ...............................................................................................

A ard van u w  handel .......................... Positie ....................... Datum ...........................

Aanduiden indien u onze tussenkomst wenst voor de schikkingen van reis 

en hotel.

W ij bevestigen slechts ontvangst van dit form ulier op het ogenblik dat w i{ de 

reservatieticketten zullen ontvangen hebben.

Voor intern, gebruik W FG AR W FT SBBT



O O S T E N D S E  M A R K T
In  de opgegeven m arktprijzen  is 

de taks aan de bron van 9 % niet 
inbegrepen. Ook betreft het onge
kopte en ongereinigde vis. Gelieve 
hiermede rekening te houden b ij 
het vergelijken der prijzen.

—  O —

Een totale aanvoer die deze van 
verleden week niet overtreft maar 
veel gevarieerder is en door meer 
schepen werd aangevoerd. Boven
dien was er veel vis van uitsteken
de kw alite it op de m arkt aange
zien 50 %  van de schepen uiterst 
korte reizen maakten. Het was im 
mers zo dat op een totaal van na
genoeg 64 schepen er 34 zeer kor

te reizen maakten. D it was moge
lijk  door het feit dat er zeer grote 
vangsten gelukt werden op de west 
de oost en de kreeftenput en d it in 
buitengewone korte tijd .. De ge
leerden hebben hier zeker weer ’n 
k lu ifje  naar hun hand om te onder
zoeken van waar deze zeer ruime

tongenkoncentraties komen. In  elk 
geval was het voor de Westvissers 
een beste week aangezien verschil
lende schepen in enkele dagen tijd  
meer dan 100.000 F besomden, en 
d it aan zeer lage prijzen.

A lle vissoorten werden nog goed
koper verkocht dan verleden week. 
In  verhouding tot de aanvoer wa

ren de tongen nog prijshoudend. 
K abe ljauw  kreeg stijgende prijzen 
hetgeen ook ’t geval was voor gul
len. Roggen waren zeer goedkoop 
evenals platvis. Een verbetering 
op het einde van de dinsdagmarkt 
voor keilrog. De slechtste reizen 

werden d it keer geboekt door de 
kanaalschepen die weinig tongen 
konden lossen en bovendien geen 
overgrote visvangsten losten. Hier 
liet het slechte weer zich dan van 
de ongunstige zijde voelen. Eens 
te meer dus was het niet zo slecht 
dat het voor n iem and meer deug
de. De kanaalschepen komen onge
tw ijfe ld  later aan de beurt.

Door 64 schepen werden in de

voorbije week 14.810 B vis en 10.400 
kg tong aangevoerd. De totale op
brengst hiervan bedroeg 9.706.443 F

Zeven IJslanders voorzagen de 
m arkt van 7800 bennen vis en los
ten dus nog betrekkelijk ruime 
vangsten. Twee schepen brachten 
het tot meer dan 2000 bennen, de 
kleinere brachten het van 550 naar 
800 bennen. Rode zeebaars werd 
vlot verkocht en bracht het besten
dig tot 500 F. Schelvis werd m iddel
matig verkocht. Koolvis kende iets 
betere prijzen dan verleden week. 
Alles bijeen kregen we ongeveer 
400 F per ben voor deze soorten. 
W einig noordzeevis aangezien maar 
één schip van de Moray kwam  en 
één van Noop Head. De vangsten 

van beide schepen waren niet bie
zonder om vangrijk  en gaven dan 
ook geen renderende uitslagen. Ka
beljauw  kreeg iets betere prijzen. 
Haaien waren niet biezonder in 
trek en voor schotse schol werd 
merkelijk  m inder betaald dan ge
woonlijk.

M ARKTBERICHTEN
28-11963 29-1-1963

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen — 3/4 sole 
B loktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
K leine —  Toute petite 
Tarbot groot — Turbot gros 
M iddel —  Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
M iddel — Moyen

39.80-43.80 
33,— j39,— 
31,50-35,80 
ai,— -36,—
28.80-31,40 
54,-62,— 
30,— 56,— 
22,— (24,—

36,— 42,80
28.80-32,80
28.80-32,60
28.40-312,80 
24,8030 —
51.40-62,— 
43,— 50,— 
24,— -20,—

Schelvis grote — A iglefin , gros 
M iddel — Moyen 
Kleine —  Petit 
Heek, grote —  Merlu, gros 
M iddel — Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Raie 
Rode poon —  Perlon 
Grauwe poon —  Grondin 
K abe ljauw  — Cabillaud 
Gullen — Petit cabillaud 
Hozem ondahm me —  Baudroie 
W ijting  ■— Merlan 
Schar —  Lim ande 
Steenschol —  Sole lim ande 
Zeehaai —  A igu illa t 
Hondshaai —  Rousette 
Arend (P ie term an) —  Gr. vive 
Makreel —  M aquereau 
Horsmakreel —  Saurel 
Rode knorhaan 
Keilrog — Raie radiée 
Zeekreeft —  Langoustine 
Schaat — Flotte
Zeebaars (k lip v .) —  A igle de Nor.
Lom  — Brosme
Kongeraal — Congre
Leng — Lingue
Schartong —  Cardine
Volle haring  — Hareng
IJ le  haring — Hareng guai
Haringshaai —  Latour
Steeniholk — Tacaud
Heilbot —  Flétan
Koolvis —  Colin
Steur — Esturgeon
Zeewolf — Loup de Mer
Pollak —  L ieu jaune
Zonnevis —  St.-Pierre
Koningsvis
Hondstong —  Plie cynoglosse

6,60-110,80
31,—
10,— 22,70
5.40 7,—  
6,— -10,40 
4,50- 8,40 
4,—  4,60 
9,—-19,— 
6,80414,—

3il,— 40,—
5.40 9,60
9.80 
8,20-22 —
6.80 7,60 
6,—  5,30

211,-21,80

6,--13,20
8,— 15,—

8,— 116,!

4 ,2 0  5,40

9,— 120,— 
9,4011,80

Ui,— (111,60

15,5049,50 
8,—  9,40 
4,40410,60 
3,20- 7,—

10,—J20^0 
6,80 9,20 

30,-36,40 
3,20- 8,— 
4,60- 6,— 
9,60418,40 
8 —

4*20 8,80

4,20 9,— 
5,— 413,80

9,50)13,— 
IKl',404111,60

2£0- 2,40 
30,2044,—

2,20- 2,60

OOSTENDE
30-1-1963

33,2042,— 
26,40-32,— 
27,80-32,40 
25,— 30,40 
20,-23,60 
48,— 55,— 
23,00-35 — 
13,— 20,—

Schol — Plie 5,—  6,60 5,—  7,20 5 -
Grote iek — Grosse 5,—  6,20 5,—  6,20 5,—
Kleine iek —  Petite 8,— 110,40 6,60 9,40 5,—
lek  3e slag — 3e sorte 8,-111,60 5,60-10,20 5 —
Platjes —  Toute petite 4,—  6,20 4,—  6 ,— 4,—

10,60-18,40 

4 , 40 - 8 ,—

13,—-20,— 
5,60- 9,20 

23,-30 — 
4,—  9,20

9,— 13,— 
10,— 10,60 
5,70- 8,80

6,—  6,60 
6,60413,20

4,40- 4,60 5,—  6,40

9 -
1 11-

2,20- 2,40 

10,80"

9,2012,— 10 —

Zeer veel kanaalschepen meestal 
echter met te kleine vangsten om 
aan prijzen van deze week rende
rende uitslagen te maken. Alle 
soorten waren hier zeer goedkoop 
met alleen voor staartvis, konings
vis, arend en steenschol nog een 
redelijke prijs. Niet erg veel ton
gen van deze schepen hetgeen wel 
de grote oorzaak van de te lage op

brengsten geweest is. In  totaal 2620 
B vis en rond de 10.000 kg tong 
Een zeer groot aantal westschepen 

bracht zowat 2600 bennen vis en 
45.000 kg tong op de markt. Van 
deze visgrond meer tongen dan 
van al de andere te zamen. Een 
uitzonderlijk feit is dat veel tong 
en ook veel vis gevangen werd 
Hierdoor konden deze schepen al
lemaal renderende opbrengsten 
boeken. Alleen voor kabeljauw 
werd hier dinsdag en woensdag ’n 

hoge prijs betaald.
Weinig maar zeer ruime Oostvang- 
sten lieten deze schepen toe zeer 
ruime uitslagen te boeken. Ook 

hier zeer korte reizen en veel tong 

en vis. Platvis was niet duur', al
leen de kleinere soorten kregen ’n 
redelijke prijs. De kreeftenputters 
brachten ook stuk voor stuk grote 
vangsten op de markt. Korte rei
zen en zeer puike kwalite it voor 
schitterende opbrengsten. Een 
zeer ruime tongenvangst van de 
witte bank, de grootste deze week, 
voor de Z.226 die dan ook 260.000 

F besomde.

M A A N D A G :
VEEL SCHEPEN.

VEEL VIS,

LAGE PRIJZEN
Het was een nogal ongunstige 

marktdag voor de schepen die 
maandag aan de afslag verschenen. 
De aanvoer was in  tegenstelling 
met de verwachtingen zeef ruim  
dit vooral door de grote vangsten 
van IJsland, van de west en van de 
kreeftenput. De aanvoer van het 
kanaal was samen genomen ook 
nogal ruim  m aar per schip werden 
hier maar kleine vangsten binnen
gebracht. De opbrengsten van de 

verschillende schepen vertoonden 
nogal ruime verschillen en waren 
nu  eens zeer renderend en dan 
weer te laag. De prijzen voor de 

meeste vissoorten daalden van de 
eerste naar de laatste beurt zonder 
dat ooit werkelijk hoge noteringen 
geboekt werden. De m arkt werd 
iets hoger ingezet dan de voorgaan
de verkoopdag (woensdag) maar 

daalde nadien terug tot dit lage 
peil. Alleen tongen waren prijshou
dend en schommelden rond een ge
middelde van zowat 33 F per kilo. 
De goedkoopste soorten waren ka
beljauw , koolvis, rode knorhaan, 
platvis en roggen. De kwalite it was 
niet a ltijd  onberispelijk hetgeen 
veroorzaakt werd door lange rei
zen wegens het slechte weer. De 
opvangregeling moest in nogal aan
zienlijke mate tussenkomen en 
kreeg vooral kleine koolvis, katrog



EN V I S M I J N E C H O ’ S
en rode knorhaan op te vangen, 
De totale opbrengst van circa 6500 
B vis en 24.000 kg tong beliep 
3.718.974 F.

G R O T E  I J S L A N D S E  

V A N G S T E N

Drie schepen kwamen van de 
IJslandse gronden met een tctale 
vangst van zowat 3800 bennen, de 
grootste bevatte wat meer dan 2000 
bennen en werd door de 0.293 bin- 
nengebracht die er voor 768 000 F 
besomde, een eerder lage gemid
delde prijs. De kabeljauw  was 
zeer goedkoop en steeg nooit boven 

de 600 F. Koolvis daalde tot de op- 
vangprijs en noteerde van 300 naar 
560 F per ben. Leng kreeg nog een 
behoorlijke prijs en noteerde van 
400 naar 660 F terw ijl rode zee
baars praktisch het best verkocht 
en van 500 naar 620 F noteerde. 
De aanvoer van rode zeebaars was 

ook zeer gering. Schelvis, de groot
ste sorteringen dan, kregen nog 
goede prijzen die begrepen waren 
tussen 720 en 880 F per ben. W ij
ting was niet bepaalde goedkoop 
maar kende toch nog betere tijden, 
De resultaten waren begrepen tus
sen 353.460 F voor de O 213 en
768.000 F voor de 0.293.

Twee vangsten van de Noordzee, 
een van de Moray en een van Noop 
Head, Beide schepen brachten 
geen te grote vangsten aan en luk 
ten geen te beste besommingen, 
De opbrengsten schommelden hier 
inderdaad vari 150.000 naar 204 000 
F dit voor de 0.108 en de 0.124.

K A N A A L S C H E P E N  M E T  

K L E I N E  V A N G S T E N

Geen enkel schip dat maandag 
van de kanaalvisgronden kwam 
kon een ruime vangst in de markt 

zetten. Niet alleen het ongunstige 
weer maar ook het feit dat bijna 
niets te vangen was op die gron- 
dep, waren oorzaak van zeer klei
ne vangsten die vooral minder 
tongen bevatten dan normaal kon 
verwacht worden. Toch waren de
ze schepen wel een week te vroeg 
op de visserij om de grote tongen
vangsten te kunnen lukken terwijl 
anderzijds ook de aanhoudende en 
zeer koude oostelijke winden de 
vis van die gronden weghielden. 
Ondertussen werden weinig of geep 
renderende opbrengsten geboekt 
want alle schepen moesten lange 
reizen maken om besommingen te 
kunnen boeken begrepen tussen 

66.610 F voor de 0.283 en 116.880 F 
voor de 0.1312. Alle vissoorten wa
ren hier goedkoop met rode knor
haan, rog en kabeljauw  aan het

hpofd. De {ongenyangsten waren 
eerder klein en begrepen tussen 
400 en 600 kg. Zes kanaalschepen 
losten 1060 B vis en ongeveer 3600 
kg tong

R U IM E  

T O N G E N V A N G S T E N  V A N  

D E  K R E E F T E N P U T

Slechts twee schepen kwamen 
van de kreeftenput hun  vangst 
verkopen maar deze beide schepen 

voorzagen de m arkt van 150 B vis 
en 10.800 kg tong. Zeer ruime ton- 
genvangstep dus voor de tijd  van 

het jaar waardoor deze beid^ sche
pen zeer mooie uitslagen boekten 
gaande van 204 000 F voor de Z 27-1 
tot 239.000 f" voor de Z.559. Ton
gen kregen zoal dezelfde prijzen 
als verleden week wat neerkomt 
op een gemiddelde van 33 F per 
kilo. De groptste soorten waren ’t 
duurst en noteerden rond de 40 I' 
per kilo. Do rest van de vangst be
stond hier u it platjes, w ijting  en 
wat gullen en kabeljauw . W ijting  
bleef redelijk verkopen terw ijl 
platjes gretig werden afgenomen.

V E E L  V IS  O P  D E  W E S T

O") de west is momenteel zeer 
veel vis te vangen. Ten bewijze 
hiervan de soms zeer ruime vang
sten die van deze visgrond ge
bracht werden op deze openings- 
markt. Na erg korte reizen van 
soms maar een viertal dagen werd 
tot mee rdan 100 B vis en b ij de 
2000 kg tong aangevoerd. Dat hier
u it da.i ook renderende opbreng
sten gelukt werden va lt licht te 
begrijpen. Na de zeer lange ongun
stige periode die deze mensen heb
ben gekend (over het algemeen) 

Ka.i net zeKer geen Kwaad dat nu 
eens iets verdiend wordt. Ondanks 
de lage prijzen werden toch mooie 

resultaten geboekt gaande van
18.880 F voor de N.170 naar 15J.45'J 
Jj' voor de Z.560. Vier schepen van 
de acht geraakten boven de zes 

cijfers en waren niet langer dan 
acht dagen in zee. Dat is zeker 
lang geleden maar het kan geen 

kwaad

V IS  N IE T  U IT L E G G E N

Door de direktie van de vism ijn 

wordt de aandacht van de reders 
er op gevestigd dat het niet meer 
toegelaten is vis uit te leggen op 
de naake grond, tlnderdaad ten ge

volge van de koude van de grond 
kan de vishaUe niet meer met wa
ter gekuist worden. H ierdoor b lij

ven mikroben aan de grond kleven 
die gebeurlijk in de vis kunnen 
dringen. Deze maatregel zal heel 
zeker van korte duur z ijn  en wordt 
ingegeven door gegronde redens 
als daar z ijn  de netheid van de te 
verhandelen vis en vrijw aring  van 
een goede hoedanigheid. Tarbot, 
heilbot en shelfcod kabeljauw  kun 
nen trouwens even gemakkelijk 
in bennen als op de grond ver
kocht worden.
F,5b4.evn nvanuurq

D IN S D A G  : 

Z E E R  R U IM E  A A N V O E R  

A A N  E R G  L A G E  P R I J Z E I

Nog meer schepen op de dinsdag- 
r ia rk t dan op de maandagm arkt 
De prijzen voor alle vissoorten 
blijven op een zeer laag peil. Er 

moest zeer veel vis opgevangen 
worden. De opbrengsten voor de 
ene helft van de schepen is te laag 

de andere helft m aakt mooie tot 
zeer mooie reizen. De westvissers 
en de kreeftenputters doen het 
ook dinsdag weer best en brengen 
na zeer korte reizen ruime vang
sten in de afslag. De kwalite it van 
de meeste soorten is van goede hoe
danigheid, de prijzen z ijn  zeker 
niet in verhouding.

I J S L A N D S E  S O O R T E N  

P R I J S H O U D E N D

Dinsdag brachten vier schepen 
ongeveer 4000 bennen IJslandse vis
soorten op de markt. De meest ge
brachte soorten waren kabeljauw 
gullen en koolvis. D it keer ook een 
mooie vangst schelvis gebracht 
door de 0  224. De prijzen voor de 
meeste IJslandse soorten blijven 
op peil en sommige soorten wor
den zelfs iets duurder verkocht. 

De uitslagen zijn  h ier wel bevredi
gend en varieerden van 235.770 F 
voor de 0.242 naar 829.000 F voor 
de 0  81. De gemiddelde prijs voor 

IJslandse soorten schommelde van 
390 naar 450 F per ben.

T A L R I J K E  

K A N A A L S C H E P E N

Dinsdag werden ongeveer 1220 B 
vis en 5000 kg tong van het kanaal 
aangevoerd, d it door negen sche
pen. De vangsten z ijn  dus aan de 
kleine kant gebleven ondanks het 
feit dat de reizen redelijk lang wa
ren De prijzen voor de meeste 
soorten waren zeer laag D it was 
ondermeer het geval voor roggen, 
rode knorhaan en steenschcl. De 
tongenprijs was lager dan maan

dag en geen enkele soort haalde 
nu nog 40 F  per kilo. De kleinere 
soorten waren prijshoudend zodat 
de gemiddelde prijs niet zoveel 

daalde. De uitslagen waren verre 
van schitterend en konden zelfs 
dikw ijls het bevredigend peil niet 
bereiken. Zo noteerden we als 

hoogste resulttaat m aar 97.000 F dit 
voor de 0.348 en als laagste cijfer 
werd 70.000 F geboekt d it voor de 

0.135.

V E E L  T O N G E N  T E  

V A N G E N

Van de kreeftenput en van de 
witte bank kwamen respektievelijk 
drie en een schip de totale tongen
vangsten van deze drie schepen be
stonden uit ongeveer 20.000 kilo 
met als grootste vangst deze van

de Z.226 die meer dan 6000 kg los

te. De bijvangsten waren n ie t zo 
groot en bestonden vn l u it platvis 
kabeljauw , gul en tarbot. De op
brengsten waren hier nog wel be
vredigend aapgezien g'.'en van drie 
schepen onder de 150.000 F be- 
somden, en dit na zeer korte reizen

Ook van de twee Oostschepen 
waren mooie reizen, die nog korter 

waren dan deze van de kreeften
putters. De beide Oostschepe wa
ren inderdaad maar 4 en 9 dagen 
ip zee en besornden 125.000 F en 
128 610 F dit voor de Z.453 en de 
Z 526. H ier waren de bijvangsten 
ruimer, ze bestonden vn l u it rog, 
platvis en gullen.

P R A C H T IG E  R E IZ E N  

V A N  D E  W E S T

Vorige week kregen we op drie 
dagen tijd  18 westschepen, deze 
week kregen we er na twee dagen 
reeds 15. Veel schepen moesten de 

haven aandoen omdat ze de bevan
gen vis niet meer konden bergen 
D it is ongetwijfeld een uitzonde
ringstoestand die niet lang zal du
ren. Ondertussen konden onze 
westvissers toch mooie vangsten 
in  de m arkt zetten en renderende 
uitslagen boeken. A l waren de p r ij
zen dan ook zeer laag, wanneer 
men 100 00 F kan besommen en 
soms veel meer en dit na een vier
tal dagen dan moeten we dat ze
ker goed noemen. Laten we hopen 
dat deze mensen nog een paar we
ken zo kunnen vcortwerken, ze 
zouden al een appeltje tegen de 
dorst hebben tegen slechtere tijden. 
De prijzen voor westvis waren al 
even laag als deze voor de andere 
soorten. Dank zij vooral mooie ton
genvangsten die d ikw ijls tot meer 
dan 2000 kg bedroegen werd echter 

nog een mooi resultaat bereikt. De 
besommingen schommelden hier

voor van 52090 voor de 0.346 naar 
133.820 F voor de 0.185

W O E N S D A G  : 

S T E E D S  M A A R  

T O N G E N

Toch nog 16 schepen op de laat
ste verkoopdag waarvan 12 van de 

west na zeer korte reizen. De aan
voer was bijgevolg zeer eenzijdig 
en bestond u it tong, platvis en rog 
De tongenvangsten waren zeer om

vangrijk  en schommelden van 1800 
naar 6000 kg. Daarvan moesten er 
zeer veel opgevangen worden. On

danks het feit dat het hier zeer 
verse vis betrof ging een groot 
deel naar de vismeelfabrieken. Dit 
is dubbel spijtig wanneer men 

weet dat en groot deel van de men
sen niet in de gelegenheid gesteld 
worden een visje te kopen. Er is 
aan het verdelingsstelsel zeker een 
zaak dat niet klopt en waaraan zou 
moeten verholpen worden, hetzij 
door de vishandel zelf hetzij door

(vervolg bladz. 8)



Mai’ktoverzfcht
Zeebrugge

In  de week van 24 tot en met 
30 jan . brachten er 43 schepen hun  
vis aan te Zeebrugge, daarvan 
waren er 3 schepen van de reis, de 
overige waren van 2 tot 8 zee
nachten in  zee, dus, 40 schepen bo
den hun  vis aan die n iet ouder 
was dan een 5-tal dagen, de vis 
was dus zeer vers en van uitste
kende kw alite it.

Deze week werden er w erkelijk  
wonderbare vangsten binnenge

haald, de prijzen  waren niet hoog 
maar door de zeer grote tongvang- 
sten en de vele m anden vis waren 
de opbrengsten schitterend. De 
hoofdschotel w erd gevormd door 
tongen en pladijssoorten. De ton
gen werden v lo t afgenomen, m aar 
de prijzen  ervoor betaald  waren 
m aar m atig  de duurste tongen haal
den over de 3 verkoopdagen rond 
de 40 F, de kleinere soorten schom
melden van 35 tot 18 F voor de 
slips, door e lkaar genomen van 
groot naar k le in, lag de pr ijs  rond 
de 30 F het kg. De tarbot lag deze 
week n iet zeer hoog, van 44 tot 62 
F. De kabe ljauw  en de gullen be
kwam en ook m ar matige prijzen, 
van 16 tot 19 F voor deze eerste en 
van 10 tot 13 voor de gullen. De 
w ijting  viel door elkaar genomen 
in  de smaak, van 5 tot 9 voor de 
grote en van 3 tot 6 voor de klei
nere. De zeer grote aanvoer van 
p lad ijs haalde zoals verwacht geen 
winstgevende prijzen, al de pla- 
dijssoorten schommelden rond de 
opvangprijzen, zelfs een zeer groot 
deel van deze verse vis werd er 
opgevangen.

Veel roggevis werd er n ie t aan
gevoerd, alleen de keilroggen be
kwam en goede prijzen, van 11 
tot 15 F, de grote roggen van 6 tot 
10 F en de halve mans van 5 tot
9 F.

In  het vism ijnreglem ent staat er 
dat de stuurm an van een b innen
varend schip verp licht is, b ij het 
aanleggen aangifte te doen van de 
SOORT en de H O E V E E L H E ID  
van de aangevoerde vangst. Gedu
rende de drie eerste verkoopdagen 
werden er 45.800 kg tongen opgege
ven en er z ijn  er in  totaal 62.380 
kg gelost, d it is 36 °/o méér, het
geen toch norm aal beschouwd veel 
is. Zowel de vissers als de han
delaars worden daardoor sterk be
nadeeld. E r zou een inspanning 
moeten gedaan worden om zowel 
de tongen als andere vissoorten zo 
ju ist m ogelijk  aan te geven, dit 
zou iedereen ten goede komen !

Totale aanvoer : 62.380 kg ton
gen en 3.360 bennen brachten ca
1.850.750 F  op.

K U S T V IS SE R IJ

Na de m inder goede voorbije we
ken, moesten deze slag van sche
pen deze week n iet onderdoen 
voor de grotere, deze brachten ook 
veel tongen en grote vangsten vis 
binnen, sp ijtig  genoeg werd d it al
les m aar aan matige prijzen  af ge
nomen. De opbrengsten waren 
echter zeer w instgevend en de reis
jes zeer kort, de opbrengsten 
schommelden tussen de 34.710 en 
de 101.700, en d it van 2 to t 4 zee
nachten.

G A R N A A L A A N V O E R

Alhoewel nog gehinderd door de 
ijsgang waren er toch 42 u itvaarten 
deze week, de 8.339 kg aangevoer
de kg haalden w erkelijk  zeer ren
derende prijzen. Van donderdag

24-1-63 tot en met 29-1 schommelden 
de prijzen  van 71 to t 85 F het kg. 
Op de woensdagmarkt echter was 
er een daling w aar te nemen en 
haalden deze van 48 tot 60 F. De 
totale opbrengst lag evenwel ta
m e lijk  hoog, nl. 576.682 F.

D O N D E R D A G M A R K T

Slechts 1 schip aan de m arkt 
met 1.300 kg tongen en 120 bennen 
vis. De tongen werden aan iets 
betere prijzen afgenomen dan op 
de m arkt van gisteren, de duurste, 
de kleine, haalden 46 F en de slips 
tot 32 F.

Een partij tarbot kreeg de mooie 
prijs  toegewezen van 70 F het kg. 
De pladijssoorten waren in  prijs 
gedaald en brachten het n iet ho
ger dan de opvangprijzen. De gro
te en m iddenslagplaten 5 F, de 3e 
slag tot 6 F, en de kleine p lad ijs 
ook tot 6 F. De grote w ijtin g  tot 
7 F en de kleine van 5 tot 6 F wer
den vlot afgenomen. De opbrengst 
van de Z.462 in  een zestal zeenach
ten bedrage 97.170 F.

Z A T E R D A G M A R K T

Een 3-tal schepen boden hun  vis 
aan, twee van 3 zeenachten en 1 
van 8. De tongen waren in  prijs  
gedaald, de duurste, de grote en 
bloktongen brachten het tot 41 F, 
de kleinere soorten, van 38 tot 28 
F voor de slips. De tarbot m inder 
in  trek dan gewoonlijk , tot 44 F 
het kg. De kabe ljauw  en schone 
gullen door e lkaar van 9 tot 11 F. 
De grote en de kleine w ijting  van 
5 tot 6 F. A l de pladijssoorten wer
den afgenomen aan 5 F, uitgeno
men de 3e slag die het tot 6 F 
bracht. De roggen haalde m iddel
matige prijzen , to t 9 F  voor de 
grote roggen. De besommingen 
van de Z.201 en B.603 waren resp. 
24.740 en 25.790 F. De Z.435 in  een 
8-tal zeenachten haalde 75.370 F.

M A A N D A G M A R K T  
Veel vis.

Veel meer vis werd er aange
voerd dan dat er aanvanke lijk  
verwacht werd, de vangsten wa
ren allem aal, zowel van grote als 
kleine schepen, zeer groot. B ijna  
a llem aal dezelfde vissoorten, nl. 
tongen en pladijssoorten. De on
geveer 25.000 kg tongen werden af
genomen aan prijzen die m erkelijk  
lager lagen dan deze van vorige 
week. De grote tongsoorten het 
hoogst in  prijs , tot 40 F. De klei
nere soorten schommelden tussen 
de 36 en de 23 F voor de slips. De 
tarbot, alhoewel de aanvoer niet 
zeer groot was, haalde toch m aar 
van 44 tot 55 F. De kabeljauw  en 
de gullen lagen ook lager dan de 
vorige week, van 16 tot 18 F voor 
de le  en van 10 tot 13 voor de gul
len. Zowel de grote w ijting , van
5 tot 9, als de kleine van 3 tot 5 
vielen in  de smaak. Van de plad ijs
soorten was de aanvoer zeer groot, 
de prijzen  die er voor betaald wer
den waren dan ook niet renderend. 
De grote en m iddenslag behaalden
5 F, de 3e slag tot 6 F, m aar het 
grootste deel eveneens aan 5 F, 
de deelvis en de kleine pladijs 
bracht het ook n iet hoger dan 4 
F. Veel roggen werden er n ie t aan
gevoerd, doch de prijzen  die er
voor betaald werden waren niet 
winstgevend, van 7 tot 10 voor de 
grote roggen en van 6 tot 8 voor 
de halve mans. De opbrengsten

van de Z.590 van de reis bedroeg
195.110 F, daarvoor loste h ij 3.200 
kg tongen en 320 bennen vis, meest 
platvis. De overige schepen, b ijna  
allem aal van de Oost, waren niet 
langer in  zee, dan van 2 tot 7 zee
nachten. De besommingen van de 
grote schepen, lagen tussen 39.430 
voor de Z.186 en 121.150 voor de 
Z.570. De kustvissers brachten het 
eveneens tot zeer renderende reis
jes, van 34.710 voor de B.601 tot
101.700 voor de Z.541 en d it in 
slechts 3 zeenachten.

D IN SD A G M A R K T  

Geen prijsveranderingen.

Er waren 11 schepen aan de 
m arkt, 1 van de reis van de Kreef
tenput, de overige van 3 tot 4 
zeenachten. Opnieuw  veel tongen 
en pladijssoorten, weinig w ijting  
en roggen. De prijzen van de ton
gen waren voor een paar franks 
gedaald, toch haalden de duurste 
nog 40 F, de kleinere soorten van
33 tot 22 voor de slips. De tarbot 
was nog in  prijs  gedaald en bracht 
het niet hoger dan van 45 tot 50 F. 
De kabeljauw  en de gullen haal
den dezelfde prijzen als op de 
m arkt van gisteren, van 16 tot 18 
en van 10 tot 13 F. De w ijting  
haalde dezelfde prijzen als op de 
maandagm arkt.

Van plad ijs  was er weer keus 
genoeg, de prijzen lagen opnieuw 
niet hoger dan de opvangprijzen. 
Nochtans was deze vissoort zeer 
vers en van uitstekende kw alite it. 
De grote, m iddenslag en 3e slag 
bekwamen 5 F het kg, de deelvis 
en kleine p lad ijs 4 F. De aanvoer 
van roggen was iets groter, de 
keilroggen tot 15 F, de grote rog
gen tot 10 en de halve mans van 
7 tot 9 F. De Z.545 van de reis be- 
somde 114.720 F. De Z.476 en de 
Z.471 besomden resp. in  4 zeenach
ten 94.830 en 114.530 F. De Kust
vissers haalden 54.540 voor de Z.30 
tot 62.040 F voor de Z.349, allen in 
een 3-tal dagen.

W O EN SD A G M A RK T  

Dalende tongprijzen.

De aanvoer was in  vergelijk ing 
met de vorige verkoopdagen m in
der, dan toch wat betreft de pla
dijssoorten. In  totaal waren er 8 
schepen aan de m arkt van 2 tot 5 
zeenachten. De tongen waren in  
het begin van de m arkt ca dezelfde 
als de vorige dagen, aan de helft 
van de m arkt echter was er op
nieuw een daling vast te stellen 
van 2 tot 4 F per kg op sommige 
soorten. De duurste, de grote ton
gen, haalden dan 39 F en de klei
nere soorten van 30 to t 18 F voor 
de slips. De tarbot was in  prijs ge
rezen van 52 tot 62 het kg. De gro
te en kleine w ijting  bleef prijs  be
houden, van 8 tot 9 en van 4 tot
6 F voor de kleinere. De kabel
jauw  en de schone gullen haalden 
betere prijzen van 16 tot 19 F.

De kleine gullen van 10 tot 12 F 
het kg. De plad ijs bleef ook kon- 
stant, zowel 5 F voor de grote, 
midden- als de 3e slag, de kleine 
plad ijs 4 F, uitgenomen de onge- 
gutte tot 5 F. E r werd meer rog
gevis aangevoerd, deze kregen 
echter m in im um  prijzen, alleen de 
keilroggen haalden 13 F, de overige 
roggesoorten schommelden om de 
opvangprijzen, zelf werden er van 
deze vissoorten verschillende m an
den opgevangen. De opbrengsten 
waren opnieuw zeer goed, van ca
91.880 voor de Z.277 tot 188.330 en 
d it in  slechts 4 zeenachten, en van 
48.320 voor de Z.466 tot 63.850 F 
voor de Z.480. — FR.

Alex VERBAN CK  
overleden

Bij het ter perse gaan vernemen 
we het overlijden van de heer 
Alex Verbanck, oud-reder en vader 
van de heer Jozer Verbanck, direk- 
teur van de v ism ijn  te Nieuwpoort.

De begrafenis g rijp t plaats op za
terdag 2 februari om 10 uur in de 
O.L.V. Kerk te Nieuwpoort .

Vergadering aan het sterfhuis, 
Schipstraat te N ieuwpoort om 9.30 
uur.

Ons blad biedt aan de familie 
Vërbanck onze meest oprechte ge
voelens van deelneming aan in het 
zware verlies dat hen kom t te tref
fen.

— B

P U B L I C I T E I T  
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visserijblad

D O E T  
U W 
Z A K E N C I J F E R  
S T IJ G E N

V O O R D R A CH T OVER  
DE HEKTREILER 

Z.565 „N A R W A L”
Het sekretariaat van «Europêche» 

deelt mede dat de «Association 
Beige du Froid» het inzicht heeft 
op 13 februari 1963 te 17 uur een 
konferentie in te richten in de lo
kalen van de Koninklijke Belgische 
V ereniging van Ingenieurs en In
dustriëlen, Ravensteinstraat 3 
Brussel.

Deze voordracht zal gegeven 
worden in de Franse taal door de 
heer Maurice Van den Abeele, A f-  
gevaardigde-beheerder van de 
«Maatschappij voor Hoogzeevisse- 
rij» en zal handelen over «Het fa- 
briekschip Narwal Z.565»

Indien belangstelling zou w or
den betuigd vanw ege sommige 
Belgische Reders, verzoekt het Se
kretariaat van «Europêche» beleefd 
de naam van de betrokken perso
nen te w illen opgeven in de schoot 
van haar administratieve zetel, Hen
drik Baelskaai, 25, Oostende en dit 
de inrichten, zou veel vo lk lokken. 
Nota van de redaktie :
W ij kunnen het inrichtend organis
me slechts loven voor dit voorbeel
dig initiatief. We betreuren echter 
dat dergelijke voordracht te Brus
sel zal plaats grijpen in plaats van 
in één onzer drie vissershavens, en 
dan liefst in de Vlaam se taal.

Een voordrachtavond te Oosten
de inrichten zou veel vo lk  lokken.



Datum  Vangsten K gr F. M in. ,*ax. Gem. AANVOER PER SCHIP TE ZEEBRUGCE

VISAANVOER TE OOSTENDE
28-11 212 346.400 3.7)18.9/74
29-11 26 373.900 4.21,3.679
304 16 '1123.300 11.778.790

64 843.600 9.706.443

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE
24-il
26-,l
28-1
29-1
304

1
3

18

.13
8

43

7.523
7.902

.102.931
56.554
55.350

230.350

97,170
125.800
iiai'jiao
763.340
743.310

1.850.750

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE
24-11 1 <140 111.200 80,— 80,—
2&41 3 565 16.6116 79,— 84,—
2641, 9 11.3917 106.237 72,— 811,—
28m1 HI2 2.500 196.288 71,— 83,—
29-11 tlli .1.770 il4E.1.44 73,— 85,—
30 -11 7 1.958 I1O5J107 48,— 60 —

42 8.339 576,682

VISAANVOER TE NIEUWPOORT

GEEN AAN V O ER

Z.545 112 2300 100 1114.720
Z.403 4 500 60 37.560 Z.785 3 800 50 30.320
Z.409 4 800 60 40.760 Z240 4 11000 85 52.200
Z.44I5 4 1300 11120 70.670 Z.467 3 1000 70 5ÖJ100
Z.30 4 1000 85 54.540 Z.22 ,3 800 65 35.520
Z.552 4 11300 75 65^120 Z.764 3 11500 80 63.630
Z.499 3 700 50 3,1.480 Z.499 1 600 30 20.210

M A A N D A G ,

00 JA N U A R I 1963 Z.476 3 11600 1130 94.830
Z.47,1 4 2300 1140 1114.530
Z.349 3 11000 80 52.860

Z.4Ö4 3 200 35 18.4110 Z .408 3 .1200 85 02.040
ZJ123 iio 11600 70 85.670 Z.745 i 9.470
Z.809 ,1 300 315 29.810 Z.540 A 14.760
Z.561 2 700 45 35.270
Z.538 2 700 50 46.950
Z.570 4 2500 120 1101.150
Z.590 iia 31200 320 HSl5.1ilO
Z.550 3 900 100 90.370 W OEN SDAG , 30 JA N U A R I 1963
B.601 2 700 45 34.710
Z.477 2 11500 100 68.550
Z .5223 3 800 1120 61.640 Z377 4 1700 :120 91.880
Z.541 3 2000 100 101.700 Z.449 5 12300 1140 1(21.6120
Z.430 3 800 70 60.390 Zjl'84 5 3000 1100 1128.090
ZJ186 2 700 55 39.430 Z.462 4 4500 200 188.330
Z2I4 7 1000 120 67.850 Z.470 5 11200 80 53.370
Z.5I17 2 600 90 57.320 Z.480 4 1300 90 63.850
Z.508 22 900 60 40.830 Z.45 2 800 56 47.850
Z .553 2 900 65 59.000 Z.466 4 1000 60 48.320

D IN SD A G , 29 JA N U A R I 1963
D O N D ERD A G  31 JA N U A R I 1963

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

284-1963 29-1-1963
Grote schelvis .......................... 14,40419,00 il2,120-20,80
M iddelmatige schelvis .......... 6,40-18,80 ,10,— 17,—
Kleine sche lv is .......................... 6 — 9,80
Kabe ljauw  .......................... 7,2042,40 6,20-112,—
Gullen .................................. 0,404111,20 6,—  8 -
W ijting  .................................. 8,40 5,—  6,80
Schaat ................................. 10,— 111,— 5,60-13,40
Zeebaars .................................. 10,— -12,20 9,4043,20
Leng ......................................... 8,— as,20 7,6043,20
Schartong .................................. 5,60- 8,40
Heilbot .................................. 18,80145^60 14,— 42 —
Koolvis .................................. 6,—-011 £0 6,— 12,60
Hondstong .......................... 4,— 13,60
Zeewolf .................................. 6,80 6,40- 7 —
Platen

MARKTBERICHTEN NIEUWPOORT ZEEBRUGGE
28-1-1963 29-11963 30-1.1963

Grote tong —  Grosse sole 39-40 39-40 39-40
Bloktonig — Sole moyenne 38-40 34-35 37-38
Fruittong — Sole 3/4 34-36 32-33 31-32
Schone kleine tong — Petite sole 33*35 32-34 30-312
Kleine long  —  Toute petite sole 34h36 30-34 29-34
Grote tarbot — Turbot gros 44-55 45-50 52-612
Middelm . tarbot — Turbot moyen 30-35 18-125 25-30
Varia — Divers GEEN A A N V O ER 18-25 1S42E 1&22
Griet — Barbue 18-25 116-22 15420
Pieterman — Grane vive 30-32
Grote pladijs — Grosse plie 5- 6 5- 6 5- 6
M iddelm . pladijs — Plie moyenne 5- 6 5- 6 5- 6
kleine pladijs — Petite plie 5- 6 5- 6 5- 6
Deelvis — Portion 4- 6 Ar 6 Ar 6
Kabe ljauw  — Cabillaud 16418 1641» 16-119
G ul —• Petit cabillaud 10413 10-18 10-12
Keilrog — Raie radiée 14-15 14415 10-114
Rog — Raie 8-.10 8410 6- 7
Tilten 8- 9 8- 9 6- 7
Scherpstaarten 9410 9-ilO 5- 6
Halve m an 7- 8 7-9 5- 6
Grote w ijting  — Gros merlan 4- 9 Ar 8 8- 9
Kleine ,w ijting  —  Petit merlan 3- 5 3- 5 4- 6

Bot — Flet
Schar — Limande
Zeehaai — A iguillat 6- 7 6- 7 6- 7
Zeehond —■ Ohien de mer 6- 7 6- 7 6- 7
Robaard — Grondin rouge
Knorhaan — Grondin

GENT
van 19 tot 25 januari 1963 

(per kg)

Tongen 3-4 80; voor?kleine 60-75; 

Tarbot grote 120; m idd. 90; kleine 

60; Griet kleine 55; Schol grote iek 
38-40; kleine iek 25-30; Schelvis gro
te 68; m idd. 50-60; Rog vlerken 50 
68; Kabeljauw  50-76; Gullen repen 

66; Hozemondhamme 74; W ijting  
23-26; Makreel 25-30; Rode knor
haan 25-32; Zeebaars repen 55-68; 
IJ le  haring 22-27; Haringshaai ge
peld 50-65; Heilbot 95; Koolvis 35- 
38; Gepelde garnalen 220-280 F

BRU SSEL 
van 19 tot 25 januari 1963 

(per kg)

Tongen 3-4 85-90; voor-kleine 70- 
82; Tarbot grote 130; m idd. 95; klei
ne 62; Griet kleine 58; Schol grote 
iek 40-42; iek 3de slag 26-30; midd. 
65-72i; Rog vlerken 60-72; Kabel
jauw  55-80; W ijting  26-30; Makreel 
27-35; Zeebaars repen 60-75; Kool
vis 40-45; Gepelde garnaal 240-290 
F.



Uitvaarten
der

vissersvaartuigen
nit

Z e e b r u g s e  haven
D O N D E R D A G  24 januari
1 93, Oost 
Z.400, West 
Z.417, West 
Z.437, Kreeftenput 
Z.775, K reeftenput 
Z 583, Kreeftenput 
Z.452, W itte Bank

V R IJD A G , 25 januari
Z.199, Oost 
Z.290, Oost 
Z.495, Oost 
Z.530, Oost 
Z 430, Kanaal 
Z.491, Kreeftenput 
Z.514, W itte Bank

ZA T ERD A G , 26 januari
Z 201, West 
Z.5S8, West

ZO N D A G , 27 januari
Z.733, Oost
2 588, W itte  Bank 
Z.460, W itte  Bank

M A A N D A G , 28 januari

Z.435, Kreeftenput
0.152, Oost

Ü IN SD A G , 29 januari

Z'581, Oost 
Z.558, West 
Z 556, Kreeftenput 
Z 550, West 
Z '130, Oost 
Z 24, Oost

W O EN SDA G , 30 januari

Z.570, 
Z/02, 
Z  533, 
Z 1122, 
Z.145, 
Z 532, 
Z 471, 
Z 403,
Z j1i86, 
Z.511, 
Z.745, 
1' .539,

West
West
West
West
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
W itte Bank 
W itte Bank 
Kreeftenput

Oostendse
Vismijnecho’s

O O ST EN D SE  M ARKT 
IN CIJFERS

M A A N D A G , 28 JA N U A R I 1963

IJS LA N D
0.293 19 210 — 768.418

0.318 17 900 — 390 473

0.216 17 800 — 353.460

M ORAY
O 108 15 400 — 150 470

NOOP HEAD
O 228 17 430 - 204.430

K A N A A L Ton

Z.405 14 120 800 110.940

0.204 15 230 500 116 550

0.329 15 150 500 77 620

O 132 15 2C0 500 116 880

0.28 4 14 140 500 103 233

0.28 3 14 100 400 66 610

0.102 15 120 400 68 573

KREEF TENPUT Tong

Z 559 11 80 5800 239.270

Z.274 12 60 5000 204.470

W EST Tong

0.148 5 80 41 260

C 532 5 30 700 37 680

N 33 6 30 1200 Ï9 S90

0.15 8 160 15C0 114.500

N 740 3 20 300 18 880

Z 432 4 80 1800 130 185

Z.560 4 120 2000 153 450

Z 468 7 140 200(1 142.400

D IN SD A G . 29 JA N U A R I 19S3

IJSLA N D
O 81 18 2100 - 829 088

O 269 17 700 316 843

0.242 18 550 - 235 770

O 224 18 650 - 302 030

OOST Tong

Z 526 10 120 2600 128 910

Z 453 4 150 2200 125 180

KANAAi. Tong

O 348 15 150 110(1 97 070

O 38 16 160 75 860

O 193 13 120 1100 86 695

0.156 12 120 500 87 910

0.214 15 140 500 83 8311

0.37 16 200 88 390

0.135 16 130 500 70 810

0.115 15 100 600 84 480

0.165 15 100 600 69.100

WEST Tong

O 185 5 121, 2400 133 H20

G 147 4 100 2300 120 340

O 346 7 80 9110 52 OH.

Z 548 3 100 2000 109 i 611

O 142 3 100 1900 98 950

N 276 7 300 IHIMI U.-i 410

N 819 3 120 1500 78 970

WITTE BANK Tong

/..2?(i 13 120 6000 26:) l’IKI

KKEEFTENPUT long

Z 549 10 . 40 44;:o iH’i  ju ;i

/. 539 10 40 40011 150 600

/. -P, 10 60 500:1 172 ()"0

’VOFNSDAG , 30 JA N U A R I 1963

K A N A A L Tong

0.153 17 180 700 105 600

0.34 14 160 600 99.S70

KKËEFTENPUT Tong

Z 25 11 40 3800 146 85.:

OOST long

Z.504 9 200 600 217.6Hl

W KST Tong

o ..:é 2 50 1500 52 430

0 .327 4 110 1700 83.600

/  473 4 100 2800 120.070

£.458 4 100 3100 123 590

N.209 6 100 1800 96.700

0.345 6 120 2000 .45 810

N 701 4 100 2500 102 26(1

7 201 3 81 26(10 110 880

B.603 5 70 1800 91 380

O 267 3 100 2000 77 37(1

N.761 3 60 17IK) 78 68:1

Z.544 5 120 4300 170 920

(Vervolg van bladzijde ~>)

de reders langs de Rederscentralc 
om. H ier zou immers zeer goed 
werk kunnen gedaan worden, die 
aan reders en verbruikers voordeel 
zou brengen. Vooral in tijden van 
grote aanvoer zoals thans het geval 
is zou het voor eenieder mogelijk 
z ijn  om vis te eten. Zover staan we 
spijtig genoeg nog niet, misschien 
kom t het er nog wel eens van.

MINDER KANAALVIS
Nog m aar twee kanaalschepen op 

deze derde en laatste verkoopdag 
Veel m inder vis van deze visgrond 

wat niet belet dat de prijzen op ’n 
laag peil b lijven  en dat ruime 
vangsten nodig z ijn  om tot rende
rende opbrengsten te 'komen. De 
opbrengsten waren niet te bemoe
digend en schommelden van 99.000 
F voor de 0.34 naar 105 600 F voor 

de 0.153.

ZEER RUIME 
OOSTVANGST

Woensdag was er ook één vaar
tu ig van de oost aan de afslag 
Het betrof hier de Z.504 van reder
E. Dobbelaere die na een korte 
reis van slechts een negen dagen

een vangst van meer dan 200 ben
nen vis benevens zowat 6000 kilo 
tong in de m arkt zette. De uitslag 
was 217.670 F. Vele soorten werden 
opgevangen terw ijl ook roggen zeer 
goedkoop waren. Een vangst van 
de kreeftenput aangevoerd door de 
Z.25 na een reis van een tiental 
dagen was evenmin te versmaden, 
De Z 25 loste inderdaad rond de 
80 bennen vis en ruim  500 kg tong. 

De opbrengst hiervoor was in ver
houding nogal aan de lage kant en 
beliep 146.850 F

NOG TWAALF  

WESTSCHEPEN
Opnieuw tw aalf westschepen aan 

de afslag die alleen na zeer korte 

reizen grote vangsten binnenbren
gen. Zowel de visvangsten als de 
tongenvangsten waren hier zeer 
ruim , aangezien deze twaalf sche
pen ongeveer 1200 B vis en 30.000 
kg tong aanvoerden. De meeste op- 

’ir^nosten waren hier boven de
90.000 F. Toch waren er een paar 
deze van de 0.116 een kustvaartuig 
dat toch ook nog 1500 kg tong bin
nenzette in 2 dagen tijd  en 52.000 
F besomde. De hoogste opbrengst 
was hier voor de Z.544 van reder 
L. DemUnster uit Blankenberge 
die 170 000 F besomde, ook in v ijf 

dagen tijd.

PAKETBO TEN DIEN ST  

O O STEN D E DOVER
UURTABEL DER  

OVERVAARTEN

voor de week van 3-2 tot 9-2-19S3 

P A SSAG IERSBOT EN

Afvaarten u it Oostende :
alle dagen te 10 uu r en te 15 uur 

Afvaarten u it Dover :

alle dagen te 1:1 en te 16 (1) uur 
(1) vervoert ook auto’s.

CAR-FERRYS 
Afvaarten u it Oostende :

Dageijks te <12 uur

Afvaarten u it Dover :
Dagelijks te 11 u. 45.

VERW ACHTINGEN
M A A N D A G  4-2-63 

IJsland : 0.317 ( 2000 bennen) 
Noordzee : 0  335 ( 250 bennen) 
Kanaal : 0.69, Z.516, O 109, 0.127

0.66, 0.151. 0.87 Z 543, 0.312, 
Z.419, 0.215 

Witte Bank : Z 452, Z.516, 0.457 

KreefOanput : 0.191 
Oost : Z.590
West : N.762, N.763, N.730, 0.196 
Moray : 0.295, Z.212, 0.305

D IN SD A G  5-2-63 

IJs land : 0.129, 0.250, 0.85. 0.291 
Kanaal : 0.175, 0.300, 0.287 
W i'te  Bank : Z.562, Z.422 
West : N.710, N.33, N.7, 0  327,

N.722, N.703, 0.185 
Moray : 0.231

W OEN SDAG  6-2-63 
IJs land : 0.296 
West : N.209
Kreeftenput : Z.447, Z.775, Z.257

N A T IO N A A L  
VERBO N D  

V A N  VISVENTERS  

Algemene statutaire 
vergadering en 

herkiezing

Talrijke leden waren aanwezig 
op de algemene statutaire vergade
ring die plaats had zaterdag jl.

Na het inleidend verslag door de 
voorzitter dhr A . De Smet en de 
voorstelling der ingezonden kandi
daturen door dhr secretaris O. Cas- 
tsleyn werd overgegaan tot de g e 
heime stemming. Werden verkozen: 
dhrn André De Smet, voorzitter, 
Oostende; Frans Brysse, voorzitter, 
Klemskerke; A lbert Nieuwenhuyse, 
ondervoorzitter, Oostende; Georges 
Casteleyn, secretaris, Oostende; 
August Gekiere, schatbewaarder, 
Bredene; Deblauwe, Westkerke; 
Tanghe Noel, Oostende; Van Hoor- 
ne Maurits, Klem skerke; Jean Schal- 
lier, Bredene; eerste plaatsvervan
ger, M. De Spodt, Oostende.



Brevetten, diplom a’s, certifikaten en vergunningen 

in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart

(K on ink lijk  Besluit van 21 mei 

1958)

De volgende brevetten, diplo
m a’s en certifikaten werden in  de 
loop van ide maand december 1962 
toegekend :

Brevet van eerste lu itenant ter 
lange omvaart : Somers J .L .J  ;
Dew ulf J.K .P .

Brevet van -tweede lu itenant ter 
lange omvaart : Balanck E.F.R, ; 

Lange H.B.C. ; Van ide-r Beke W. 
Ch.F. ; Boonen H .J. ; Dekindt F. 
R .H .; De Langhe J .J . : Barbier 
C.G.L. ; Blondeel D.P. ; Fonteyne 
N .H.E. ; Simoen R .J .K . ; Man J. 
N.A. ; Slootmans H.C.J.

Brevet -van tweede lu itenant 
ter kustvaart : De la Rue G .G .J.

Diploma van aspirant-officier 

ter kustvaart : B,ortels E.A.L.

Brevet van off-icieriwerktuig- 
kundige 2e klasse : Dick-ers J .R G . ; 
Reit er A.

Certifikaat van volmatroos : De 

Rop R .A .; Dhondt R.P. ; Eilers 
H.M. ; Viam Cleemputte G.M. ; 
Schuyesmans R A . ; Raecke L.F . ; 
Die Cock G.A.

Ceritifikaat -van sloepgast : Eilers 
H .M . ; Wouters R .G . ; Verleyen 
PjH. ; Geentjens P .J. ; De Rop 
R.A. ; N ietvelt G.S. ; Campe P.F.

Rosseel P.D. ; Eskens D.E. ; Ver
s t ie te n  N. ; Blockx J . ; M arquet 
E. ; Holsters J. ; Cornelis J.C h .; 

Simons R.A. ; Raeoke L.F . ; De 
Sterk L. ; P ijcke AC ; De Buck

R .G . ; Bruynseels L .H .; Klönham- 

mer M.F. Sm itz E. E. ; Mora RC ; 
Kerkhoff AV  ; Audenaert OF ; 
Van Eisen M.E. ; Lenaers R .J. ; 
De Cock G .A. ; Elegeert R. ; Bor- 
ny W .H . ; Dely R . ; Raimmant F. 

P.

Certifikaat 'van bekendheid met 

de reglementen betreffende -de 
navigatie : Perez J . ; M artinez M.

TER U G G A V E V A N  

REGISTRATIERECHTEN

Hiernavolgende parlementaire vraag 
werd door volksvertegenw oordiger 
Dries Claeys aan de heer minister 
van financiën gericht.

Bij aankoop van bescheiden 
eigendommen die een bepaald ka
dastraal inkomen niet overschrijden 
en wanneer het verworven e igen
dom voor eigen gebruik bestemd is, 
bestaat er m ogelijkheid van terug
gave van een gedeelte van de re
gistratierechten.

Meerdere klachten over het niet- 
uitbetalen van deze teruggave w or
den geuit. Een navraag bij één no
taris bracht aan het licht dat er nog 
terugbetalingen achter zijn van
1960 en 1961, samen een zestigtal.

Indien deze verhouding bij alle 
notarissen over het gehele land de
zelfde zou zijn, zou dit w erkelijk  
zeer erg te noemen zijn.

Mag ik de achtbare heer minister 
erop w ijzen  dat deze mensen die 
daarvoor in aanm erking komen 
meestal mensen zijn  die zich zeer 
schrap hebben moeten zetten om 
deze eigendom te bekomen? En 
daarbij rekenden op die teruggave 
om bepaalde betalingen te doen?

Kan de heer minister mij mede
delen hoeveel dergelijke  gevallen 
er nog achterstallig zijn  voor 1960-
1961 en de eerste helft van 1962 en 
of hij desgevallend maatregelen 
voorziet om het achterstal in te lo
pen?

SCHADE A A N  DERDEN
EIGEN SCHADE A A N
ROMP EN M OTOR
BRANDSCHADE
OPSLEPING
TO TA A L VERLIES
PN VOOR BOUW RISICO'S

HULP IN NOOD
verzekert
aan zeer goede voorwaarden 
de vissersvaartuigen

H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE —  Tel. 716.89

BAYER - Brevet Farben Fafcriken Bayer A.G. Leverkusen

FA B R iC A G EP A TEN T: N .V . MARCEL VERMEIRE, KAPELLESTRAAT 4 4 , H A f/tM E -O P -Ö U h M ^ *

moderne meerkabel van enkelvoudige ATLAS-draden 
en een kern van PERLON Bayer-strengen.
7 winstpunten voor uw scheepsuitrusting

1. Hoge breekw eerstand (breeklengte ±  30 km)
2. G ro te re  w eerstand aan afschuring, 

weersom standigheden en a lle rle i schadelijke stoffen
3. G erin gere  re k : 24%  b ij het breekpunt
4. B lijvende e lastic ite it 100%
5. Buitengewone w ate rd ich th e id  :

PERLON is slechts voo r 3 ro t 5%  vochtopslorpend
6. B ijzondere ha n tee rbaarhe id  da nkz ij zijn 

miniem gew icht

7. U itzonderlijke  elektrische isolatie



W ijzigingen inzake sociale wetgeving 

in de Zeevisserij

Wijzigingen inzake bijdragen voor pensioenen 
en aan de ongevallenwet der visserij

Vanaf 1 januari 1963 is er een 

w ijzig ing inzake de b ijdragen af te 
dragen voor het pensioenstelsel. 
Vanaf de voormelde datum  wordt 

een jaarlijkse verhoging toegepast 
en wel als volgt :

Welke z ijn  nu  de w ijzigingen 

welke dienen aangebracht te wor
den in  de laatste uitgave van de 
«Belgisch Nederlandse Zeemans- 
almanak» ?

Vanaf 1-1-63 (1) 
Vanaf 1-1-64 
Vanaf 1-1-65 
Vanaf 1-1-66

Werknemersbijdrage
4.75 %
5.00 %
5.25 %

Werkgeversbijdrage Op blz. L . 3

5.25 
6.00 % 
6.75 % 
7.00 %

Totale b ijd r.
10.00 % 
11.00 % 
12.00 %

5.50 %  12.50 %
(1) Voor de 1-1 63 z ijn  de bijdragen 

zoals vermeld in  de «Belgisch-Ne- 
derlandse Zeemansalmanak 1963»

X X X

2. B ijdragen : A linea 1 b lijft onge
w ijzigd
A linea 2 wordt vanaf de (Jerde 
l ijn ;  9.25 %. Bij ieder loonsuit- 
kering houdt de werkgever
9.25 % af van het bedrag 
forfaitaire bezoldigingen (120 F 

.oor de leerlingen-scheepsjon- 
gens en 240 F voor de andere 
leden van de bem anning) te 

vermenigvuldigen met het aan
tal arbeidsdagen, hetzij 4.50 % 
op de begrensde lonen en een
4.75 % op de onbegrensde lo-

;.en (zie verder bepaling loon
grens)
Op het einde van het kwartaal 
voegt h ij er als werkgeversbij

drage bij : 25,25 % op het pro- 
dukt van hogervermelde ver- 
m "nigvuld ig ing , hetzij 14 % op 

de begrensde en 11,25 % op de 
onbegrensde bezoldingingen.

Deze bijdrage is als volgt ver
deeld over de verschillende stelsels 
door de R.M .Z. gespijsd :

Op blz. L. 4
Op de begrensde lonen : b lijft

ongewijzigd.

Op de onbegrensde lonen :

Pensioenen 

Jaarlijks  verlof

Werknemer
4.75 "•>

4.75

Werkgever
5.25 % 
6.00 %

11.25 %

Totaal

10.00 %
6.00 %

16.00 %

Zeebrugse reder 
sprong vrijwillig 

in de bres
WAAR BLEEF OOSTENDSE HULPVAARDIGHEID ?

Nagaan welke zoal de onhebbe
lijkheden en hinderpalen geweest 
zijn  welke de strenge en langduri
ge vorstperiode heeft nagelaten, 
zou een onbegonnen werk zijn . De
ze z ijn  te ta lr ijk  en te verscheiden 
om hiervan een opsomming te ge

ven.
Het is evenwel zo geweest, dat 

door de voornoemde vriesperiode 
onze beide slipway-installaties voor
lopig buiten gebruik werden ge
steld door de geweldige ijsvorm ing 
welke ontstaan was. Erger was het 
gesteld met de vaartuigen die voor 
herstellingen op 'een der beide slip- 
ways werden geplaatst, en door de 
dikke ijslaag niet meer konden 
neergelaten worden. Op de kleine 

slip bevond zich de Z.425 van re
der P ierloot u it Heist, terw ijl de
0.192 en de 0.236 respektievelijk 

van de reders Peere L en Laplasse 
U op de grote slip een gedwon
gen rustkuur ondergingen.

H U LP VAN REDERS W ERD  

IN G ERO EPEN

Ziende dat aan deze toestanden 
dringend diende verholpen te wor
den, werd dan ook door het stads
bestuur een hulpoproep gericht tot 
de Oostendse reders, om met hun 
vaartuigen, het ijs te breken en af 

te voeren.
Groot was echter de onsteltenis 

toen geen enkel lokaal reder zijn

hu lp kwam  aanbieden, en het inte
gendeel een reder u it Heist, nl de 
gebroeders U tterwulghe waren die 
vrijw illig  hun medewerking kwa

men verlenen tot het verw ijderen 
van de ijsvorm ing aan de slipway 
en sluizen der vissershaven.

In  een tijdspanne van nagenoeg 
twee uur werd door de Z.559 «Gu- 
drun» van de voormelde rederij de 
ijsmassa losgepploegd, tot een be
vaarbare geul ontstond Hierbij 
dient nog rekening gehouden te 
worden dat de Zeebrugse eenheid 
een gloednieuwe treiler is, die pas 

sedert vorig jaar in de vaart kwam
Ook werd hulp geboden door 2 

eenheden van de Zeemacht met toe
stemming van het M inisterie van 

Verkeerswezen en van Korpskom- 
mandant Delforge. K t Delforge is 
steeds op de bres waar het de vis
serij geldt. Door deze twee vaartui
gen werd alle ijsvorm ing derwijze 
verw ijderd, dat weldra de drie 
eenheden die zich op de slip bevon
den konden bevrijd worden.

Zodoende werd andermaal bewe
zen dat, mits wat goede wil, veel 
kan verholpen worden, aan toe
standen die wij er nu eenmaal w il
lens nillens moeten bijnemen.

W ij w illen dan ook niet nalaten 
onze hartelijke gelukwensen te 
richten aan de Heistse reders, de 
gebroeders U tterwulghe en hun be
manning, alsook aan komm andant 
Delforge voor z ijn  bereidwillige 
hulp . en aan havenkapite in Becu

en zijn  personeel van sluis en slip- 
way die deden wat menselijk mo
gelijk was.

VISPROPAGANDA 
TE ST.-AMANDSBERG
Voor de maand februari heeft de 

heer J .  Terryn volgend programma 
af te werken :

6 februari : voordracht in de 
dansclub V TB-V A B met proeven 
van Globus-produkten. Deze voor
dracht gaat door om 20 uur, Kalan
derberg 7, Gent.

7 februari : in de normaalschool 
te St Am andsberg in de voorm id
dag. 3de groep : theorie over m os
selen met kosteloze tombola.

9 februari : voor de foto- en 
film club van de V TB-V A B in het 
lokaal Kalandenberg 7 te Gent. 
Voordracht met proeven van de 
produkten Globus, Parlevliet en 
Proba.

10 februari : propaganda visdag 
met film  aan Gent-Zuid.

14 februari : O L Vrouw  Beroeps
school St Baafs, hogere graad. Van
9 tot 12 uur theorie over vissoorten 
met proeven.

18 februari : met de V TB-V A B
leden op reis, met een bezoek aan 
de konservenfabriek G lobus te Den
derleeuw en daarna naar Brussel.

23 februari : grote voordracht
met proeven voor de leden van de 
COFCE, afdeling Gent, in samen
w erking met Brussel op de Hoog
poort te Gent. Deze voordracht 
gaat door in de zaal Arca met me
dew erking van Globus, Parlevliet, 
Proba, Solo en Remy.

27 februari : school Meulestede 
te Gent, IVe graad. A lgem ene theo
rie en praktijk met konserven G lo 
bus.

W IJZ IG IN G  AAN DE 
V ERG O ED IN G  VOOR 
ON GEVALLEN

Ook in verband met de vergoe
dingen inzake arbeidsongevallen, 
werden w ijzigingen doorgevoerd en 
wel bij de wet, van 11 januari 1963 
verschenen in het staatsblad van
22 januari jl.

Het m in im um  jaarloon waarop 
die vergoeding moet berekend 
worden, wordt van 24.000 F op
40.000 F gebracht, terw ijl de grens 
tot dewelke deze jaarlonen in aan
merking kunnen komen eveneens 
opgevoerd werd van 120.000 F tot
200.000 F.

Hierna volgende w ijzigingen die 
aan de barema’s dienen gebracht 

te worden :

Kategorie I  :

Schepen tot 60 P K  :

— Lichtmatroos en scheepsjongen 
moeten nu berekend worden op
40.000 F. Zo nullen zij voor de 
eerste 28 dagen de som van 88 
F moeten ontvangen, terw ijl 
vanaf de 29 ste dag 99 F zullen 
toegekend worden.

Kategorie I I  :

Schepen van 60 tot 119 P K  :

— Scheepsjongens zelfde regeling 
als hierboven

Kategori»- I I I  :

Schepen var 120 tot 239 PK

— Scheepsjongens (zelfde toepas

sing als kat. I)

Kategorie IV  :

Sch n van 240 tot 349 n K

— Voor de schipper wordt dit nu 
270 F voor de eerste 28 dagen 
en 304 F voor de 29 ste dag. 
Vroeger waren die vergoedin
gen respektievelijk 263 F en 296 
F

Kategorie V :

Schepen van 350 tot 500 PK  :

— In  plaats van 263 F voor de eer
ste 28 dagen en 296 F vooi de 
volgende wordt het nu . schip
per . eerste 28 dagen 438 F 
daarna 493 F; 1ste motorisl : 
eerste 28 dagen 338 F, daarna 38(1 
F ; stuurman : eerste 28 dagen 
319 F, daarna 359 F

Kategorie V I :

Schepen van 500 PK en meer :

— Voor schipper, stuurman en ma
chinist worden de vergoedingen 
respektievelijk gebracht op 438 

F voor de eerste 28 dagen, en 493 
F vanal de 29ste dag. Voor de 
2de machinist worden deze ver
goedingen respektievelijk 375 F 

en 422 F
Voor de marconist en de boots
man 312 F en 351 F. Voor 'te 

lste stoker tenslotte 209 F voor 
de eerste 28 dagen, terw ijl voor 
de 29ste dag en volgende 302 F 
zal uitgekeerd worden.

Voor de Scheldevisserij b lijft t 
bedrag van de schipper ongewij- 
zig 1, terw ijl voor alle andere funk- 
ties, deze van scheepsjongen inbe
grepen, de vergoeding van 88 F en
99 F zal toegekend worden.



Zij hadden pech...
STORMSCHADE

De Z.122 «Madonna» van schip
per G ilbert Ponjaert bedreef de 
visserij nabij de Kreeftenput. Het 
vaartuig kreeg een zware zee te 
verwerken toen het wegens de 
storm bijgelegd was. Al de ruiten 
van de brug werden vernield ter
w ijl de navigatie-instrumenten 
door het water beschadigd waren 
Op de brug werden twee schijn
werpers beschadigd. Er werd na
derhand koers gezet naar Oosten
de.

STUURREEP

GEBROKEN

In  de vissershaven van Zeebrug
ge is de stuurreep van de Z.556 
«Charles-Marie-Thérèse» van schip
per Frangois Van Massenhove 
plots gebroken. D it gebeurde bij ’t 
maneuvreren. De oorzaak is onbe

kend.

OOK STORMSCHADE

De Z.257 «Elsie» onder bevel van 
schipper Eugène Vlietinck had ook 
de Kreeftenput als visserijgrond 
uitgekozen. Toen het vaartuig ver
plicht was wegens de sterke storm

Vorige week meldden we dat op 
het Ministerie van Ekonomische 
Zaken besprekingen plaats hadden 
omtrent het vervoer te water en 
te land en dat ook hier men het 

kalf wou redden nadat het reeds 
verdronken was.

Vrijdag had opnieuw een verga

dering plaats, maar elkeen weet 

dat er door de officiële diensten 
veel gebabbeld maar weinig prak- 

tich verwezenlijkt werd.

Moest men in de handels- en nij- 
verheidssektor gewacht hebben op 
het ministerie van Ekonomische Za
ken, dan lagen alle bedrijven reeds 

lang stil.
Het is een feit dat het vervoer 

te water zeer bemoeilijkt werd 
door de ijsgang en dat de grote 
sleepmaatschappijen hiervan mis
bruik hebben gemaakt, om zware 

kosten aan te rekenen voor het 
vergezellen van coasters en andere 
vaartuigen om de kust 1e bereiken

De grossiers en petroleumver- 
voerders hadden daarenboven af 
te rekenen met een gebrek aan 
vervoer te lande.

Al wat in de bladen over hulp 
van het leger, enz., verscheen, is

bij te liggen, z ijn  er door een zwa
re zee, vier planken van de bak
boordzijde weggeslagen.

MOTOR- EN 

STORMSCHADE

De Z.422 «Deruyter» bedreef de 
visserij op de Outer Silverpit on
der bevel van schipper Victor Van

Waf kost de visserij 
aan het- land ?

PA RLEM EN T A IRE  V RA A G  AAN 
DE M IN ISTER VAN LA N D BO U W  

EN HET M IN IST ER IE  VAN 
V ERK EERSW EZEN

Door volksvertegenwoordiger 
Dries Claeys werd de hiernavol

gende vraag gesteld :
Het zou m ij genoegen doen kon 

de achtbare M inister m ij medede

len : de totale som welke door zijn 
departement werd uitgegeven aan 
toelagen, tussenkomsten en wer
kingskosten der diensten welke 
ten goede komen aan onze zeevis
serij gedurende het jaar 1961 of zo 
mogelijk gedurende het jaar 1962

flauwe praat of moet tot zijn  strikt 
m in im um  herleid worden.

Hulp was er niet, Kw am  er niet en 
moet nog komen !!!

Het is een feit dat het verbruik 
van gasoil en .chte stookolie in de 
laatste jaren zo is toegenomen dat 
het vervoer dit verbruik niet heeft 
kunnen volgen, zodat bij de m in

ste hapering een ontreddering kon 
ontstaan.

Dank zij de krachtinspanningen 

en de wederzijdse hulp, werd langs 
de kust geen tekort gevoeld al 
moest elke leverancier z ijn  leverin- 
gen beperken tot het strikt nodige.

Het groot gevaar schijnt echter 
geweken, tenzij een nieuwe koude
golf de ganse aanvoer ontreddert.

Het is ten andere een feit dat, 
had die toestand nog een week 
moeten aanhouden, het een kata- 
strofe had kunnen worden.

Er dient nochtans opgemerkl dat 
de gevolgen van het gebrek aan 
vervoer zich nog weken zullen 
doen voelen op prijzen en regel
matige aanvoer, en dat hiervan 
door velen m isbruik wordt ge
maakt, valt niet aan te tw ijfe len. 
M isbruiken dienen nochtans aan de 
kaak te worden gesteld in ’t belang 
van de verbruikers zelf.

Torre. Op een gegeven ogenblik be
gon de motor van toerental te ver
m inderen door een vreemd voor
werp dat zich in de schroef ge
draaid had. Daardoor liep de keer- 
koppeling warm. Het vaartuig  ste
vende op eigen kracht naar Oosten
de. Op de terugreis ''reeg het een 
zware zee op de bakboordzijde 
waardoor 3 ruiten uitgeslagen wer
den en d j navigatie-instrumenten 

door het water beschadigd waren.

DECCA 

BEnr,r' * ^ 1GD

Toen d_ Z.775 «Z innia» van schip

per Victor Van Torre zich op de 
Kreeftenput bevond, is het kompas 
u it z ijn  plaats gevallen en op de 
Decca terecht gekomen.

ZINKEND VAARTUIG

In  de thuishaven heeft de Z.454 
«Carpe D iem» schade opgelopen. 

Tijdens het verhalen van het vaar
tu ig om brandstof op te slaan, 

stootte men op ijs waarna water 
in het vaartuig  drong. Terstond 
zette schipper Maurice Van Torre 
koers naar de kuisbank, terw ijl 

men met twee lenspompen begon 
te werken. Op eigen kracht kon 
het vaartuig zich op de kuisbank 
plaatsen. De brandweer van Zee
brugge kw am  ter plaatse om b ij
stand te verlenen en bleef tot het 
vaartuig droog kwam.

TERUG NAAR DE HAVEN

Schipper Louis Van Massenhove 
had met de Z.558 «Eureka» de vis
sershaven van Zeebrugge verlaten. 
Gekomen op 10 m ijl Noord probeer
de men de motor op volle kracht 
te laten draaien, m aar deze was 
niet voldoende gekoeld. De schip
per maakte hierop rechtsomkeer 
en vervoegde de thuishaven.

EEN OPSLEPING

N abij de K reeftenput had de 
Z.540 «Neptune» van schipper Con
stant Couhysder met motordefekt 
af te rekenen. Dam p en water 
kwam uit de uitlaatbuis van de mo- 

^ o r  en dit bleek te w ijten te zijn 
aan het springen van de waterman- 
tel van de knalpot. Het bleek daar
na onmogelijk de motor in gang te 

'k rijgen , zodat de schipper zich 

verplicht zag een beroep te doen 
op sleephulp. D it werd verleend 
door de zich in de nabijhe id  be
vindende Z.435 «La Madelon» van 

schipper Eugène Savels die het 
vaartuig behouden naar Zeebrugge 

bracht.

BRAND  

UITGEBROKEN

Zondagmorgen rond 9 uu r werd 
de Zeebrugse Brandweer opgeroe

pen voor een hrand die uitgebro
ken was aan boord van de Z.463 
«Yvonne Marcel» gemeerd in de 
vissershaven van Zeebrugge. Het 
bleek een lichte brand te z ijn  die 
ontstaan was in  de logies veroor
zaakt hoogstwaarschijnlijk door de 

kachel. Er werd schade veroorzaakt 
aan de bevloering.

DE
SCHANDELIJKE  
VERLICH TIN G  
VAN DE 
REDERIJKAAI

Pas een maand geleden werd 
een jonge dame b ijna dood ge
reden of vorige week woens
dag is een autorijder b ij vol
slagen gebrek aan verlichting 

van de Rederijkaai in het vis- 
sersdok gereden.

Hoe lang zal het stadsbe

stuur nog wachten om aan 
zo’n schandelijke toestand een 
einde te stellen ?
O f moeten er nog meerdere 

ongevallen en doden te be
treuren vallen ?
Zo deze verlichting welke al

30 jaar zonder voorafgaande 
nul is, dan is het omdat de vis
serij veel te goedzakkig is.
Wat zal men zeggen als de 

familie van de verongelukte 

een proces inspant ?

W ij herhalen hoe lang nog ?

DE 0.295 
OP DRIFT

Maandag bereikte Oostende het 
nieuws dat ook de 0.295 toebeho

rende aan Pros Geryl, met kruk
asbreuk te drjiven lag aan de 
westkust van Schotland op onge
veer 12 m ijl van Kaap /rath . Het 
loodswezen had geen enkel sleep
boot ter plaatse om op zo’n verre 
afstand hulp te gaan bieden, zodat 
de 0.335 van de rederij Seghers, 
welke op ongeveer 150 m ijl van 
daar viste met schipper Jean Lam- 
brecht er heen voer om het schip 
naar Oostende te slepen.

Openbaar verkocht
Zoals de lezers zich nog zullen 

herinneren, brachten begin decem
ber 1962 enkele Nieuwpoortse vis
sersvaartuigen tientallen balen 
kurk  aan wal. Deze vaartuigen wel
ke allen op terugreis naar Nieuw

poort waren, en dit tijdens storm
weder, pikten in volle zee deze on
gewone vangst op. Hoogstwaar
schijn lijk  zijn deze kurkbalen af
komstig van een koopvaardijschip, 
die ten gevolge de storm gedeelte
lijk  z ijn  vracht verloor. Deze week 
werden de balen te Nieuwpoort 
door de douanediensten verkocht, 
en dit nadat de wettelijke term ijn 
voor het opeisen van de kurk als 
eigenaar verstreken was. De ba
len werden verkocht aan 240 F per 
baal aan een persoon uit Brussel. 
Als men bedenkt dat sommige 
Nieuwpoortse vissers 10.000 F als 
aandeel ontvingen, mag men wel 
spreken van een wonderbare vis
vangst. Nu dat de visserij door het 
vriesweder reeds een maand stil 
ligt, zal dit ekstratje beslist wel
kom  zijn  voor de enkele gelukkige 

vissers — N

De bevoorrading 
in brandstoffen



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

BELGIE 
2 -2 5 (T )  —  Lombardsijde  

Zeewaartse schietoefeningen
Z ie  B.a.Z. 1-15-1963.
Gedurende de periode van 4 tot 

en met 16 februari 1963 zu llen  a l
leen op donderdag 7, vrijdag 8, 
donderdag 14 en vrijd ag  15 feb rua
ri 1963 schietoefeningen uitgevoerd 
worden in de grote sector door ar
tillerie.

De dooi van zaterdag en zondag 
jl. waardoor de voornaamste kust- 
banen voor het verkeer open ston
den, bracht voor Nieuwpoort-stad 
een ongewone belangstelling te
weeg. Zonder overdrijven mocht 

men beweren dat zondag 27 janu 
ari jl. de Nieuwpoortse haven en 
sluizenkompleks overrompeld werd 
door honderden toeristen, welke 
het m ilder weder te baat namen, 
om de honderden vogels om en

Deze schietoefeningen worden 
gehouden zonder onderbreking van 
0800 GMT (0900, plaatselijke tijd) 
tot zonsondergang.

De schikkingen van B.a.Z. 1-16-
1963 zijn  van kracht.

(M ed. A .A . Sch. Lombardsijde 18-
1-163 —  H .37448).

2-26 —  Noordzee  
Nadering Oostende 

W ijzigingen in de bebakening

rond de haven waar te nemen. Er 
werden kiekjes genomen en ge
film d zonder weerga. Ook de vo

gels werden niet vergeten, want 
meerdere bezoekers brachten 
broodresten en dergelijke meer 
mee. Slechts de oproepen in de na
tionale pers en de beelden versche
nen in de Vlaamse TV over het 
groot aantal vogels te Nieuwpoort 
kan dergelijk fenomeen verklaren 
-  N

Eerstdaags en zonder nader be
richt zullen volgende boeien ve r
plaatst worden naar:

a. 51°13'24"N —  2°38'45"E de 
ZW V S lichtboei «D.2»

b. 51°18'15"N —  2°42'50"E de 
rode lichtboei «Middelkerkebank»

c. 51°15'17"N —  2°40'54"E de 
wrak lichtboei «LST.420», 300 m
WSW van het wrak. De boei zal 
voorzien worden van een bel en 
een radarreflector.

(Z ie  Belg. krt. «Vlaamse Banken» 
en Lichtenlijst 1962 —  Nrs 248, 250 
en 252).

(Med. Loodswezen Oostende 8-1- 
63 —  H.37398).

NEDERLAND

2-27 —  Westerschelde 
Middelgat —  Bocht van 

Walsoorden  
Duikwerkzaamheden  

geëindigd
Posities : (a ) ca 51°26'.8N —

3°56'.3E; (b )  ca 51°23'.1N —
4°02'.3E.

De in onderstaande B.a.Z. ve r
melde duikwerkzaam heden zijn  ge- 
eindigd.

B.a.Z. 23-183(T)-1962 vervalt.
(Z ie  Belg. krt. «Schelde»).
(N ed. B.a.Z. 195 —  H.37435). 

ERRATUM
B.a.Z. N r 1-16 van 10 januari 

1963.
Onder a) in plaats : van 1 tot

31 decem ber...
lees : van 1 november tot 31 de

cem ber...
DRINGENDE BERICHTEN  
(D .B .Z .) van kracht op

23-1-63
360. Rede Zeebrugge —  Positie 

51°20'30"N —  3°10'30"E. W rak- 
lichtboei verdreven 700 m om de 
Oost.

369. Haven Zeebrugge —  Posi
tie 51°20'30"N —  3°11 '30"E. Ge- 
leidelichten 235° buiten dienst.

381. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51 °23'00"N —  2°26'30"E. 
Waakton «WH.1» tijde lijk  opgeno
men.

387. Scheur-W ielingen route. —  
Positie 51°25'00"N —  3°03'20"E.
Lichtboei «Scheur 4» brandt vast.

1. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51 °25'00"N —  3°11'30"E. 
Lichtboei «Samselbu» gedoofd.

2. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51°22'30"N —  2°47'30"E 
Radiobaken lichtschip «Wandelaar» 
buiten dienst.

5. W esthinder-Vlissingen route.
Positie 51 °22'00” N —  2°53'30"E.
«A.1» lichtboei tijdelijk  vervangen 
door rode lichtbrulboei gemerkt 
«A.1» met radarreflector gevende 
witte flash om de 4 sec.

7. Zeebrugge rede. —  Positie 
51°22'30"N —  3°11 '00"E. Lichtboei 
«Br en W .1» opgenomen.

14. Zeebrugge rede. —  Positie 
51 °21 '30"N —  3°13'00"E. Lichtboei 
«Zand 2» uitgedoofd.

20. Belgische kustroute. —  Positie 
51°10'00"N —  2°38'00"E. N ieuw 
poort. Stortboei brandt wat kleur 
betreft onregelmatig : gedeeltelijk 
wit, gedeeltelijk rood.

26. Zeebrugge rede. —  Positie 
51°22'00"N —  3°14'30"E. E-lijke 
stortboei gedoofd.

28. Haven Zeebrugge —  Positie 
51 “21 '00"N  —  3°12'00"E. Verkeer- 
signalen buiten dienst.

29. Haven Nieuwpoort —  Posi
tie 51°09'30"N —  2°43'00"E. Haven

Nieuwpoort onbevaarbaar wegens 
ijsgang.

31. Haven Zeebrugge. —  Positie 
51°21'30"N —  3°12'00"E. Lichtboei 
«Z.4» uitgedoofd.

32. Zeebrugge rede. —  Positie
51 °22'30"N —  3°10'30"E. Lichtboei 
«Zand» omgeslagen.

33. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51°21'30"N —  3°02'00"E 
Wraklichtboei «Ashbury» gedoofd.

34. W esthinder-Vlissingen route.
Positie 51°22'30"N —  3°05'30"E.
Wrakilchtboei «Nippon» gedoofd.

35. W esthinder-Vlissingen route.
—  A lle  scheepvaart tussen «West- 
hinder» en Vlissingen m oeilijk w e
gens ijsgang en onbetrouwbaarheid 
der lichtboeien.

36. Oostende. NW  Nadering. —
Positie 51“16'30"N —  2°45'30''E.
Lichtboei «Oostendebank-West» uit
gedoofd.

37. Oostende. NW  Nadering —  
Positie 51°15'30"N —  2°48'30"E. 
W raklichtboei «Hebron Wyke» uit
gedoofd.

38. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51 °23'00"'N —  3°12'00"E 
Lichtboei «Bol van Heist» gedoofd.

39. Z lebruggse haven. —  Positie 
51°21'00"N —  3°12'30"E. Lichtboei 
«Z.2» opgenomen.

40. Oostende. N Nadering -—  Po
sitie 51°17'30"N —  2°52'00"E.
«Oostende-bank-Oost» lichtboei uit
gedoofd.

41. Oostende. N Nadering —  Po
sitie 51°17'30"N —  2°53'00"E
«Wenduinebank-West» lichtboei uit
gedoofd.

42. Oostende rede. —  Positie 
51“15'00"N —  2°52'00''E. Lichtboei 
« B u itenst roomba nk » u itg edoofd.

43. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51°21'30"N —  2°59'30"E. 
W raklichtboei «Croxteth-Hall» uit
gedoofd.

46. Duinkerke —  N.E. Nadering.
—  Positie 51°15'30"N —  2°40'00"E. 
Lichtboei «D.2» gedoofd.

47. Duinkerke —  N.E. Nadering
—  Positil 51°15'00"E —  2°41'00"E. 
W raklichtboei «LST.420» gedoofd.

48. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51°24'30"N —  3°18'30"E. 
Lichtboei «Bol van Knokke» op drift.

49. W esthinder-Vlissingen route.
—  Positie 51°24'30"N —  3°16'30"E 
Lichtboei «Bol van Heist-Oost» op 
drift.

DE 0.140 

IN HERSTELLING

We vernemen dat de 0.140 van 
de rederij A. Jungb lu th  en Rubben 
Mee te Southampton voorlopig her
steld wordt, vanwaar het vaartuig 
naar de haven van Oostende zal 

gesleept worden. De herstelling 
zal door een Engelse werf geschie
den, daar in Engeland geen Belg 
dit werk mag uitvoeren.

Gevolg : de kosten belopen drie 
maal deze van hetzelfde werk door 
een Belgische werf er voor ge
vraagd.

In  ons gezegend landje zouden we 
voorzeker dezelfde eisen zien stel
len.

R E D E R S  en
V I S S E R S ,  
VOOR UW

SOCIALE LASTEN  
en BOEKHOUDING
wendt U in veile 
vertrouwen tot de 

beroepsvereniging

HAND 1IN HAND
0. V. A. VISM I |N OOSTENDE Tel. 721.73

DE
REDDING der '
HOPELOZEN

’S N A C H T S  : TEL. 764.61 

W at gaat er niet ? 
Zeg het aan Tele-S.O.S. - humanitair werk 
U niets vraagt, zelfs niet wie U bent.

dat

Ongewoon



O P B R E N G S T  V A N  D E  V A A R T U I G E N
I N G E S C H R E V E N  T E  Z E E B R U G G E

DE Z.437 «R A P H A E L» en de Z.545 Nr G A R N A L E N VIS
«TH A I.A S S A » hoogste opbrengst Kgr F Zeebrugge Oostende Totaal Alg. Totas
De v ism ijn  werd specifiek be

voorraad door Zeebrugse schepen, 12 8.486 343.057 36,170 36J170 379 227
welgeteld 163 in  getal. De visver- 32 791LCÖ3 70.1 AAn

791.060
1.4110.150

koop bracht globaal 110.933.070 F 
op en de garnaalverkoop 14.210.531

35 Il/I10ili50

1.448.480

1.4110 J150

F, of samen 125.143.601 F (haring  en 25 661J240 2109.703 2J108.720
sprot niet inbegrepen). En als men 30 1.1711.803 140.000 1.3111.830 1.311.830
daarbij nog voegt, de besommin 415 176.130 176.1130 176.130
gen van de Zeebrugse schepen in 47 1.748 81.278 923.(320 5123.620 6C4.898
de v ism ijn  te Oostende, samen 52 .389 11.350 6I20j1:_0 620.1120 63)1.370
88.144.420 F, dan komt men tot de 54 10.295 517.476 1133.175 130j17i5 64:7.651
respektabele totale som van 
231.288.021 F

53
63

2.297
3118

104.499 
14.515 359.390 3,58390

104.489
373.905

De hoogste opbrengst in de vis 63 317 .12.499 631.600 691.600 664.089
m ijn  te Zeebrugge werd gebracht CC 483.700 480.700 480.700
door de Z 437 van Mw W w s Huv~- 93 1365£110 343.080 1.708.280 1.738280
seune en J. Vlietinck met 2,325.900 104 16.4)13 671.213 67)1213
F m et een klein verschil gevolgd 1H2 .1.273.12)0 4)28.860 1.701.880 1.7011.980
door de Z.545 van P. Everaert en J. MO 906.050 988.050 986.050
Welvaert met 2.264.330 F. In  de ka 102 885.500 460.4-25 1,34)5.9>2i5 1.345.925
tegorie tot en met 150 PK  z ijn  het ie® 21.385 864.743 864.743
ook de Z.437 en de Z.545 hiervoren 184 501.5110 040530 aca .740 80)1.740
genoemd die de kroon spannen. 186 874.380 Uil .540 985.9)20 985.920
Daarop volgen de Z 403 met ISO 813.380 800.347 1.713.727 1.713.727
1 834 700 F. de Z 46R met 1-778 1000 F 2Ö1 392.835 (1.5116.078 1.878.9113 1.878.9,13
de Z 560 met 1.70*270 F, de Z.473 212 2.815.433 2.615.438 2815,433
met 1.695.490 F. de Z.472 met cm 286.070 2.070.430 2.36-6.5C0 2.366.500
1.646.910 F, de Z.449 met 1 621.150 F me 4)58.570 1:27.600 586,170 586,170
en de Z.598 met 1.559.010 F. Nog tal 23:3 646.003 168.57.1 014.571 8114.57(1
rijke schepen volgen zeer kort op MO o è u e o 1.181.900 1 '1811.880
deze opbrengsten. S18 13j12)2 602.255 9312255

In  de kategrie van meer dan 150 2Ö1 C01.TO3 841.720 841.720
PK was het de Z.428 van Hdl. Van 257 2Ö5.550 1.916.680 )1.8112-230 1.8112.230
Fleteren, die met de opbrengst van TG4 253 520 253.530 250.530
1 632 li'O F het beste resultaat be 270 819.1183 849,180 849.180
reikte, gevolgd door de Z.495 van 274 1.347J203 fllll.600 2.258.830 2.258.800
Valère Janssens met 1 626.450 F, 277 44)5 j3D3 44)5.3)20 445 300
door de Z 463 van R. Van TorrCT 2Ö3 226.530 1.027.260 1.2)53.79)0 1.253.790
met 1.623.480 F en docr de Z.540 v n 399,180 339.103 389,180
van C. Beernaert en G. Dobbelaere 400 1.177 .SAO 341.550 1.5118070 1.5119.070
met 1.487.740 F. 401 19.848 766.088 5.500 5.533 771.588

Eigenaardig is wel de vaststelling 403 1 834.700 1.834.700 1.834.700
dat niet de schepen voorzien met 404 12.298 608.368 153 tl75 1 "0,175 738.543
de grootste motors, de hoogste op 405 2,3512 055 2.352.0,56 2,392.055
brengsten bereiken. 407 <1.141.860 5K8.310 1.6711 j170 1.6711 j170

Bij de kustvissers komt in de 408 '1.160 840 55.225 016.065 '1.2116.065
eerste positie de opbrengsten van 409 979.11120 979,1)20 979.120
de Z.764 van A. Cogghe met de 410 15.287 673.450 '0jDi5 30.34)5 708.79,5
schone som van 1.206 270 F, daarop <1112 C05.510 1,010.550 2Ü18.0S0 2il)18.090
volgt de Z.553 van T. Desmidt met 4!1,7 1.238170 776.905 2.015.076 2.0HS.C75
1.182.480 F. Komen dan in volgorde 419 280.410 1.763.785 2.04)4,18)5 2.044.195
de Z.30 met 1.171.830 F. de Z 508 CO 254.730 1.980.810 12235,540 2.235.543
met 1.108.470 F en de Z 477 met 4)2)1 235.39i0 1.801,101 2.036.49.1 2.036.491
1.001.060 F 4213 239.500 1.954.815 2..1S4,3il5 2,184.315

D " dagvissers ook bereikten 405 8)10.950 810.950 8)10.950
mooie opbrengsten en de pluim 4)26 4.24il 186.905 '186.805
komt toe aan de Z.63 van A en C. 4128 1.6;l2.il£0 84.750 '1.716.870 1.716.870
Van Thoum out met 651 600 F op de 403 12)53.630 1.253.630 1253.630
voet gevolgd door de Z.52 van Mw 431 1.6)15.290 47.940 1.663,230 1.663.230
Wwe Rammaloo met 620.120 F en 4i3 5 1,148.160 1592.390 2.440,550 2.440.550
de Z.525 van P Van Torre met 436 11.103 482.907 482.807
609.770 F daarna komt de Z.725 met 437 8 .305.ECO 2,312)5 SCO 2.326,900
557 830 F m 8.62)0 311.787 OjB.CCO 233.630 538.417

De garnaalvangers waren in het 439 16.731 729.774 7)20.774
verleden sterk gehinderd door het 4il3 438.483 2.300.810 2.739 290 2.738.290
slechte weder, zowel in de zomer 4! lil 585.783 1.606.295 220)2.Ct75 2202.075
als in de winter. Het is de Z.161 4)4:5 1.3:8 903 1.338.900 1.339.900
van A. Demunter en C. Pa” waert 446 15.489 646.804 ■'3.G10 43.680 690.484
die de hoogste opbrengst boekte 44.7 271 8.583 731.580 7611.580 770,163
864.743 F van dichtbij gevolgd door 44S 1.6)21.150 202.550 1.823.700 1.823.700

de Z.793 van R. Couw ijzer met 450 5.660 223.643 2)28.720 2)29.720 453.363
823.255 F. Daarna komen : de Z.401 402 8S.430 2.406.765 2.488 186 2.489.195
(J. Denqunter) met 766.088 F: de 4/713 1.031.880 79.440 1.081.902 1.081.320
Z 481 (Roels en Rosseel) met 765.929 451 018X110 1168.572 1.CS6.882 1,086.982
F en de Z.5555 (A . Moens) met 453 ECO .640 898.610 998.610
731.627 F Om te besluiten kan men 458 1.5)13690 1)28.740 1.649.4,30 1.649.430
zeggen dat 1962 in het algemeen 450 2.941.918 2.9411 .£>18 2.94)1.918
gezien goed was. De middenslag 463 8ES3,273 515.050 1.4.10,320 1.4:10.320
(Kanaal en W itte Bankers) hebben 461 2.281 83.4)17 83.417
zeker goede renderende opbreng 4Ö2 1.172,170 622.006 19741176 1.794,176
sten geboekt. Voor de Westvissers 463 1.6123.480 1.6123.480 1.603.480
en de Oostvissers was er geen re 4€iS 602.9)20 602.900 002.820
den tot klagen, alhoewel de Oost 467 £69,180 869,180 869.180



minder heeft gegeven. Terw ijl de 
kust- en dagvissers met de garnaal- 
vangers, in acht nemend de zeer 
slechte weersomstandigheden van 
verleden jaar, het er betrekkelijk 
goed van af brachten. Laat ons ho
pen dat het begonnen jaar van ’t 
gure weder n iet gesproken, nog be
ter weze — FR

G oed w erk van de 
« Ze etijger »

DE Z.349 „SIRiUS"  
V A STG ELO P EN  EN V L O T

G EB R ACH T N A  TEGENSTRIJDIGE  
BERICHTEN

In  de nacht van zondag op 
maandag werd aan de loodsdienst 
van Oostende en het waterschouts- 
am bt te Zeebrugge —edegedeeld 
dat de Z.349 toebehorende aan Vi- 
leyn Rafaë l u it Heist vastgelopen 
zou z ijn  tussen W enduine en B lan
kenberge. De «Zeetij{,f-r» welke u it
rukte om het vaartuig te gaan op
zoeken, moest maandagmorgen on- 
verrichterzake om 8 uu r de haven 

van Oostende terug aandoen, daar 

er geen Z.349 te vinden was.
De redding- en loodsdiensten on

gerust zijnde, bekwamen langs wa
terschout Luyens en de Loods- en 
reddingsdienst van Oostende en 
Vlissingen, bericht dat de Z.349 zou 
gestrand zijn  te Domburg. Pas laat 
in de loop van deze morgen telefo
neerde de schipper van de «Sirius» 
dat z ijn  schip op het strand van 
Dom burg vastzat.

De «Zeetijger» is onm iddellijk  te
rug uitgevaren, nam  een loods te 
Vlissingen aan boord en gelukte 
rond 16 uur van de n a m id ’ag en 
na vele moeilijkheden er in het 
schip vlot te krijgen. De ijsgang 
was een zware handicap om het 
schip te naderen.

De schipper van de Z.349 had het 
zelfs niet nodig geacht, niettegen
staande hij reeds 18 uu r gestrand 
lag, de verzekering noch de reder 
in te lichten.

De Z.349 heeft ondertussen onder 
leiding van de «Zeetijger» de ha
ven van Zeebrugge kunnen berei
ken.
Een lekkage was het gevolg van 
deze stranding.

De bem anning van de Z.349 was 

als volgt samengesteld :
Schipper : Cattoor André Stadhuis

straat 38 Heist
Motorist ' Bossier Jules, Bondge
notenlaan 40 Heist 
Matroos : Dewaele Robert Matro
zenlaan 17 ï'e is t
Lichtmatroos : Vileyn Roland Gra- 

ve .Tansdijk 95 Heist

F I L M A V O N D
In  het Zeemanstehuis Paster Py- 

pe, St.-Petrus en Paulusplein, 
wordt op maandag 4 februari te 
20 uur een film avond ingericht, 
waarop de prachtige film  «De W on
deren van de Stille Oceaan» zal 
vertoond worden. Er wordt een 
grote belangstelling verwacht.

Nr G A R N A L E N VIS

Kgr F Zeebrugge Oostende Totaal Alg. Totaa

468 1.788,100 1.788,100 1.788j100

470 Ijl,76.6)10 1.176.610 (ljl7(6.610
4711 1.354,300 016.140 il.570.490 1.570.490

47!2 1.646.910 1.646.910 1.646.910
473 1.695.490 1.695.490 1.695.490
475 12.003 505.3116 30.345 30.3415 535.661
476 1,204.910 343.085 1.577.995 1,577.995
477 1.00)1.060 1,0011.060 1.001.060
478 13.089 540.989 P!£Sh‘ • 540.989
479 11.398 48.950 400.010 400.01(0 458.560
480 887.180 887.180 887.180
4aa 19.809 765.929 69.200 69,200 835jl29
485 1HJ105 417.523 4117.523
488 '150.5120 54.990 205.5110 '205.5)10
4911 872.7(30 747.590 1.620.320 1.620.320
493 9.625 435.398 64,425 64.425 400.823
495 1.626.450 256.530 1.882.980 1.88)2.080
499 701.030 701.030 701.030
501 7110,7)10 7119.7)110 7110.710
504 1,1716,140 823.050 il .900.1100 11.999.190
505 10,392 444.362 444.362

506 3.409 113.754 707.910 707.910 81211,664

508 1.108.470 1.108.470 1J108.470

5ao 'lfl.li.710 1.798.895 1.9.60.605 1.960.605

saa 20,200 1.764.190 1.793,300 ll.79S.390

5110 783.440 783.440 783.440

514 259.650 228.350 488.000 488.000

816 2.4)11.830 2.4111.830 2.411.830

517 1.102.280 1.102J20O ,l,jl9)2.280

503 1.372.550 '120.560 U.493J1I10 1.493JD10

524 4.404 227.007 396.010 396.010 623.017

5125 609.770 600.7,70 609.770

5126 1.482.200 76.960 1.559J60 1.959.160

529 117.500 ,12)7.848 145.428 145.428

530 '175.510 ll J169..331 1.344.84)1 1.344.841

535 10.874 432.864 432.864

537 2.3)15.325 2.3115.3125 2.3)1)5.326

538 823.620 823.62(0 823.600

530 '2.588.620 '2.588.620 2.588.620

540 1.487.740 1.008.930 '2.406.,670 2.496.670

541 988.570 988.570 988.570

540 143.040 2.300.300 '2.443.340 2.443.340

543 3.563,537 3.563.537 ,3,563.537

544 1.358.985 857-178 22116,163 2J216.1.68

545 '2.265.330 2.265,330 2265.330

546 6)5.1170 2J20B.975 2.3158 J145 '2.368.145

547 123.1170 '2.5(70.475 2.60i3.645 2.693.645

548 1.478.420 356,9)10 1.835.330 1.835.330

549 2.75(7.585 2.757.585 2.757.585
550 1.300.700 /106.766 1.407.466 /1.407.466

5511' 966.610 560.768 1.5127.378 11.527,378

552 1.303.000 1.303.000 ,1.303.000

5S3 Iljl8l2.480 1.182.480 11.182.480

554 479.510 1.465.170 1.944.680 il.944.680

555 18.573 731,627 ieil.460 10)1.450 923.077

556 11,067.610 57.940 1,126.550 1.125.550

557 1,308.800 305.530 11.704.3130 1.704,330

558 314.440 515.990 830,430 880.430

559 67.720 2.180.098 '2,247.818 2.247.810

560 1704.270 366.475 '2.070.745 2.070.745

56(1 1.265.040 1265.040 •1.265.040

562 746.560 ,1.818.797 2,565.357 2.565.357

568 il56;180 156,180 1156180

570 1.185.160 (UU3.450 2298.610 2.208.610

581 1.6012.373 il.6'02.373 ,1j602,373

583 661'J220 1.363.968 2.025.188 2.026.188

590 1.356.950 850.600 2210.550 2.210.550

598 1.559.010 5118.875 2.077.885 2.077.885

601 182 8.637 5711.200 5711,200 1579.837

603 1J2I22.I180 600.830 1.823.010 11.8)28.010

614 10.640 110.640 10.640

725 '274 7.793 557.830 557.830 565.623

733 1.41211.020 1158.860 1,570.880 lj579.880

745 1.757.500 '1.757,500 1.757.500

7i5ll (18.830 603.338 6)1.7715 81.776 605 jlilS

764 1.206.270 1.206.270 11.206.270

775 618.990 ,1.452.350 2.071.340 2.071.340

785 566J230 566.230 566530

793 19.459 823.255 823,295

802 2,502 107.1136 107,136

809 1.096 45.598 82.900 82.990 1128.588

m 188 6.444 560.270 560J270 566.714

338.774 14.210.531 110.933.070 88.144.420 199.077.490 213.288.021



ONTW ERPOVEREENKOMST
W ALVISVANGST

De Noorse regering he rft be
kend gemaakt, dat Noorwegen zal 
aandringen op de indiening van 
van een ontwerp overeenkomst 
voor de inspektie van w alvisvangst 
expedities. Dit zal geschieden ter 
gelegenheid van de in juli te hou
den bijeenkomst van de Internatio
nale Commissie voor de W alvis
vaart die te Londen zal doorgaan. 
Op de bijeenkomst van de kommis
sie die te Londen doorging in juli 
van het voorbije jaar stemden de 
vijf landen, die zich bezighouden 
met de w alvisvangst in het Z u id 
poolgebied —  Japan, Nederland, 
Engeland, Noorwegen en de So v
jet-Unie —  er in toe dat er onder
handelingen zouden geopend w or
den over een internationale inspek- 
tie-overeenkomst. De Sovjet-Unie 
aanvaardde daarmee internationale 
inspekties van Russische w alvis- 
vangstexpedities. Later werd beslo
ten, dat op 22 oktober te Moskou

Het staatsblad van donderdag

24-1-63 maakt een Kon. Besluit van
14 januari 1963 bekend, de benoe
ming bekend makend van de heer 
P.J.F. Hovart, licentiaat in de eko- 

nomische wetenschappen en sekre- 
taris van de bedrijfsiaad voor Zee
visserij, tot direkteur van het 

proefstation voor Zeevisserij bij ’t 
R ijkscentrum  voor landbouw kun
dig onderzoek te Gent.

De heer Hovart is sedert v ijf 
jaar sekretaris van de Bedrijfsraad 
voor de Zeevisserij 
Geboren te K ortrijk  in 1931, behaal
de hij in 1954 aan de Rijksuniversi
teit te Gent met grote onderschei
ding de graad van licentiaat in 
de ekonomische wetenschappen.

H ij begon aanvankelijk in het on
derwijs om in 1957 wetenschappe
lijk  medewerker te worden bij het 
Westvlaams Ekonomisch Studiebu
reau, waarna hij in 1958 benoemd

da onderhandelingen zouden begin 
nen.

Een week voor deze datum ve r
klaarde de Russische regering even
wel, dat dergelijke onderhandelin
gen uitgesteld dienden te worden 
totdat de internationale overeen
komst inzake kontingenten voor de 
w alvisvangst, waarover in Londen 
overeenstemming w as bereikt, 
door alle landen bekrachtigd zou 
zijn.

Noorwegen bekrachtigde de 
overeenkomst in oktober, Japan en 
Groot-Brittannië in november en 
Nederland zal het naar verwacht 
wordt, deze maand doen. Tot nu 
toe heeft men echter, zo wordt in 
de mededeling van de Noorse rege
ring gezegd, nog niets over de 
Sovjet-Unie gehoord.

Volgens de mededelingen zijn  
Noorwegen, Nederland, Groot-Brit
tannië en Japan het er over eens, 
dat het va.n het grootste belang zou

werd tot sekretaris van de Bedrijfs

raad voor Zeevisserij.
Sedertdien is het al wie deel uit

maakt van die raad en zij die de 

gelegenheid hadden met hem de 
problemen van de visserij te be
spreken, bekend welke grote akti- 
viteit door hem aan de dag werd 
gelegd. H ij is lid van talrijke kom
missies en werkgroepen, zowel na
tionale als in EEG-verband voor 
wat de visserij betreft. H ij nam 
deel aan verschillende internatio

nale visserijbijeenkomsten en ver
leende zijn  medewerking aan tal
rijke studies de visserij aanbelan
gend.

Het Proefstation van Zeevisserij 
bestond in België niet.

Het is iets nieuws en het zal aan 
de jonge en nieuwe direkteur veel 
kopzorgen met zich brengen.

W ij zijn  nochtans overtuigd dat, 

als h ij het doet, zoals h ij het ge

daan heeft als sekretaris van de 
Bedrijfsraad voor Zeevisserij, hij 
de Belgische visserij zeer grote 

diensten kan bewijzen en deze zo
wel wetenschappelijk als technisch 
er veel zal door gebaat worden.

Ondertussen betekent zijn  heen
gaan voor de Bedrijfsraad van Zee
visserij een groot verlies.

Aan de direkteur van het nieuw
bakken proefstation zeggen we : 
heb veel moed en volhardingsgeest 
in de zware nieuwe funktie  welke 
U te wachten staat.

De zeevisserij zal U steunen en 
dankbaar zijn, daar uw  werklust 
en schrandere geest een waarborg 
z ijn  voor de toekomstige bloei van 
het Proefstation voor Zeevisserij.

zijn, dat er aan de bijeenkomst van 
de Commissie voor de W alvisvaart 
in juli e.k. een ontwerp-overeen- 
komst inzake inspektie zou worden 
voorgelegd. A ls  de onderhandelin
gen in de komende twee maanden 
nog niet begonnen mochten zijn, 
zal Noorwegen, Japan, Groot-Brit
tannië en Nederland uitnodigen, 
deel te nemen aan de opsteling van 
deze ontwerp-overeenkomst, zon
der deelnem ing van de Sovjet-Unie, 
zo wordt in deze m ededeling van 
de Noorse regering nog gezegd.

SCHEEPSHULPDIENST 
OP DE NOORDZEE

Men is thans bezig met het ten 
uitvoer brengen van een Zweeds- 
Noors p lan ter in r ich ting  van een 

gezam enlijke weer- en hulpd ienst 
voor schepen in  het noordelijke 
deel van de Noordzee. Deze dienst 
zal onder Noors beheer komen en 
de kosten worden door de genoem
de landen gedeeld. Men zoekt nu 
nog naar een geschikt vaartu ig  dat 
voor deze dienst gecharterd kan 
worden. Het moet een stalen schip 
z ijn  van 300 tot 350 brt met een 

krachtige motor. Men zou w illen 

beginnen met een dergelijk vaar
tu ig  te huren voor een periode te 

beginnen in  oktober van d it jaar 
tot april van het volgende jaar. 
Het zal worden gebru ikt als moe
derschip dat kleine herstellingen 

zou kunnen uitvoeren aan vissers
vaartuigen die in  d it gebied hun 
bedrijf uitoefenen. Zodoende zou
den deze een d ikw ijls  lange reis 
naar de thuishaven kunnen uitspa
ren. In  hoofdzaak zal het schip 
echter dienen om de belangen van 

de vissers te behartigen en sche
pen in  nood b ij te staan.

Russische
transportschepen 
voor 
visprodukten

De Deense scheepswerven «Bur- 
meister & Wain » uit Kopenhagen, 
h-bben zopas de eenheid « V itus 
Bering » afgeleverd aan de maat
schappij V .O . Sudoim port te M os
kou. Dit vaartuig is de tweede van 
een reeks van vier eenheden (voor 
dezelfde m aatschappij), speciaal be
stemd voor het transport van v is 
produkten, maar die op zichzelf 
evenwel geen vissersvaartuig zijn.

De hoofdkarakteristieken van de
ze vaartuigen zijn  de volgende :

—  lengte tussen de loodlijnen :
91 meter.

—  breedte : 16 meter.
—  holte : 8,60 meter.
—  laadvermogen : ongeveer 2.600 

ton.
—  diepgang : 5,52 meter.
—  snelheid (geladen) : 14 knopen.

De motorkamer en de vriesinstal
laties bevinden zich in het midden 
van het vaartuig, waardoor, achter
aan en vooraan grote d iepvriesop

Een belangrijke benoeming in de zeevisserij

De heer Hovart, direkteur 
van het Proefstation voor 

Zeevisserij

slagplaatsen ingebouw d werden. 
Achteraan is een helling gebouw d 
die dienstig is bij het opladen der 
vangsten, w elke op zee geschiedt. 
Hieraan bevindt zich een poort d ie  
gesloten wordt, eens de ladingen 
ingehaald zijn.

In het oppergedeelte, middenin 
het vaartuig bevinden zich onder
meer de verblijfsruim ten der o ffi
cieren, alsook de keuken en mess 
van deze laatsten. De bemanning is 
gelogeerd in hutten van twee per
sonen op het tweede dek. De ka- 
bienen zijn  gegarneerd met moder
ne en praktische meubelen, terwijl 
ook de versieringen zeer modern 
zijn  opgevat. Zowel de verluchting 
als de verlichting zijn gebaseerd op 
de meest moderne technieken.

De- laadbomen (v ier van 3 ton 
en twee van 7 ton) worden bevoor
raad door 4 elektrische lieren van
3 ton en twee van 5 ton.

Het vaartuig is verder voorzien 
van de meest moderne navigatie- 
toestellen. —  B.

FABRIEKSCHEPEN
VOOR

OOST-DUITSLAND
Bij de Oostduitse staatswerf 

te W iemar liep kortgeleden de 
«Peter Nell» van stapel, het ze
vende fabriekschip u it een 
reeks.

Het vissersvaartuig meet 86 m 
en zal worden uitgerust met 

een voortstuwingsinstallatie wel
ke een vermogen van 1900 PK 
zal kunnen ontwikkelen. Onge

veer gelijk tijd ig  vond de proef
vaart plaats van het zesde schip 
uit de reeks dat de naam «F.C. 
Weiskopf» draagt. De speciale 
schepen zijn bestemd voor de 
vangst en de verwerking van 
deze visvangst. Deze visserij zal 
bedreven worden in de poolge
bieden en de wateren rond IJs 
land en Groenland.

ONDERZOEK NAAR 
HARINGVANGST

Het Westduitse schip bestemd 
voor visserij-onderzoek Anton 

Dohrn» dat enkele jaren geleden 

oen bezoek bracht aan Oosteade
iS vertrokken voor een onder 
zoek op de Noordzee. D it ondei 
zoek gaat in het biezonder naar de 

vooruitzichten van de haringvangst 
in het toekomend seizoen. Visserij- 
deskundigen hopen te kunnen vast

stellen wat de gevolgen van deze 
koude w inter voor de jonge haring 
zijn. Bij een vorig onderzoek is 

men tot het besluit gekomen dat
1961 en 1962 zeer schrale haringja- 

ren zouden worden. Het besluit is 
zeker bevestigd geworden. Als de 
verwachtingen van de deskundigen 
nu bewaarheid worden, zouden de 
haringvangsten opnieuw in stijgen
de lijn  gaan. We hopen samen met 
de Duitse deskundigen dat hun 
voorspelling zal uitkomen want na 
een jaar als het voorbije zouden on
ze haringvissers er zeker de moed 
b ij verliezen.



DE VISSERII IN DE 

GROENLANDSE WATEREN
EEN O V E R Z IC H T  V A N  H U ID IG E  TO ESTA N D EN  

EN M O G ELIJKE U IT B R EID IN G E N

De aandacht van om zeggens alle 
W esteuropese visserijstaten g in g  in 
de laatste afgelopen jaren o nafge
broken uit naar de Groenlandse 
wateren en deze uit de onm iddel- 
lijke  om geving. Het is inderdaad 
thans zo dat de traditionele visserij- 
gronden w elke door de vissersvlo
ten uit deze mogendheden bevist 
worden niet langer als winstgevend 
aanzien worden, mede ingevolge de 
ware rush w elke w ij in de laatste 
jaren kenden. Logischerw ijze d ien
de men dan ook zonder verder u it
stel naar nieuw e en rijke visserij- 
gronden uit te  z i_n, w elke  met een 
nooit gekende ijver opgespoord 
werden. O ok de Groenlandse w ate
ren ontsnapten hieraan niet. Deze 
wateren werden sedert de aanvang 
van deze eeuw nooit door een v is- 
serijondrrnem ing uitgebaat.

De Groenlandcrs, die enkel be
schikten over kleine vissersvaartui
gen, prim itieve visserijm ethodes en 
toestellen gingen nooit ve r buiten 
de kusten de visserij bedrijven, ter
w ijl eveneens enkel gevist werd 
om aan de eigen behoeften te vo l
doen. Het is inderdaad pas enkele 
tientallen jaren terug dat z ij over- 
schakclden naar de meer moderne 
visserijmethodes, zodat men zonder 
aarzelen mag zeggen dat deze w a 
teren nog ongerept zijn , en als het 
ware liggen te wachten op een uit
bating.

W anneer men de zu ivere  m oder
ne uitbreiding van de Groenlandse 
visserijbedrijv ighe id  in ogenschouw 
neemt, dan dient men een du ide lijk  
onderscheid te maken tussen de 
hiernavolgende verschillende en a f
zonderlijke phases :

1. —  De Faroer-eilanden (N oors) 
met hun basis gevestigd te Faerin- 
gehavn. Deze visserij wordt u itslu i
tend bedreven in de wateren van de
Davis Strait.

2. —  De internationale v isse rij
b edrijv igheid  in de Groenlandse 
wateren (buiten de nationale v isse 
rszones) en de Deense reservaten.

3. —  De e igenlijke  Groenlandse 
visserijbedrijv igheid , w elke bedre
ven wordt door specifieke Groen
landse vissers, die terzelfdertijd g e 
steund en gekontroleerd worden 
door de Deense regering.

In zekere zin scheen het natuur
lijk  dat de vissers der Faroer-eilan
den geroepen waren om deze 
Groenlandse wateren uit te baten, 
en de rijkdom  en w eelde hiervan te
ontdekken.

Het w as in 1906 dat zij voor de 
eerste maal de Groenlandse w ate
ren aandeden, met een visserij-ex- 
peditie, die onder het bevel stond 
van schipper Napoleon Andreassen. 
Het schijnt dat hij en zijn  opvolgers 
van eerder schrale reizen terugkw a
men en de resultaten allesbehalve 
b'. lovend waren.

Het w as dan ook pas in 1920 dat 
een nieuw e expeditie uit de Faroer- 
eilanden afreisde met bestemming 
naar de Groenlandse visserijgron-

den. Deze expeditie bestond uit 
een aantal driem ast-schoeners die 
speciaal uitgerust waren voor deze 
visserijbedrijvigheid .

In de tien jaren w elke hierop 
volgden groeide de Faroese vissers
vloot uit tot zowat 170 eenheden, 
schoeners of eenvoudige vissers- 
sloepen.

Een van deze schoeners, de «Po- 
larfarid», een driemaster van onge
veer 200 ton met ruim 30 opvaren
den, bedreef de visserij in de w a 
teren nabij d-> Groenlandse west
kust, bijgestaan door drie kleinere 
vaartuigen bij middel van handlij
nen en lange lijnen. Ravns Storoe 
was hun eerste basis, maar achter
af verplaatsten zij zich naar Kanger- 
dluarssoruseq, een m oeilijke naam 
die later veranderd werd in Faerin- 
gehavn. Deze eerste pogingen ken
den een betrekkelijk sukses, maar 
het transport van de gemaakte 
vangsten naar de thuishaven bete
kende natuurlijk een beletsel. Het 
was evenwel een van de opvaren
den van deze vloot die de oplos
sing hiervoor vond.

Schipper Je n s Andreassen Dali 
uit Thorshavn voer uit naar Fae- 
rignhavn met een grote stomer, 
volgeladen met zout, olie, appara
tuur, bevoorrading, enz... A l dit 
materiaal verkocht hij aan de v is 
sers van de Faro;r-eilanden, w aar
door hij hen aldus toeliet zonder 
verpozen de visserij verder te zet
ten, zonder dat ook maar enige 
vrees voor een of ander tekort kon 
ontstaan. Hij keerde evenmin op 
ballast naar de thuishaven terug. 
Eens alle aan boord zijnde mate
riaal verkocht was, laadde hij zijn 
vaartuig vol met zowat 1.000 ton 
gezouten visprodukten, die hij over
bracht naar Thorshavn. De grote 
vissersvloot kon zodoende verder 
vissen in de D avis Strait gedurende 
de rest van het seizoen, in plaats 
van kostbare tijd  te zien verloren 
gaan door de heen- en terugreizen 
naar de thuishaven of visserijgron- 
den.

Het nut van dergelijke  onderne
ming inziende werden kort hierop
4 en zelfs v ijf  dergelijke  transport
eenheden in lijn gebracht, die de 
vangsten van de steeds groter w or
dende vissersvloot overbrachten 
naar de havens. Deze vissersvloot 
bestond evenwel nog uitsluitend 
uit kleine eenheden, bemand door 
een beperkt aantal vissers. Deze 
vissers bouw den tijdens het drukke 
visserijseizoen een blokhut op de 
kusten teneinde aldaar te kunnen 
verblijven tijdens de korte rustpe
riode die hen gegund werd.

In 1954 w as deze primitieve vis- 
serijnederzetting uitgegroeid tot 
een typisch vissersdorpje. Tot drie- 
endertig vissersboten gebruikten 
dit dorpje als basis.

Na de tweede w ereldoorlog, en 
meer b ijzonder na de uitbreiding 
van de IJslandse visserij|imieten, 
kon een uitgesproken koncentratie 
waargenom en worden van de Fa

roese diepzeevisserij langsheen de 
Groenlandse westkust. Oude Britse 
en IJslandse treilers werden aange
kocht, terwijl ook nieuwë eenhedên 
gebouw d werden zodat deze v is 
sersvloot uitgroeide tot zowat 200 
eenheden, bestaande uit treilers, 
schoeners, kotters, sloepen, enz... 
Een van deze treilers, de «Skala- 
berg» met een bruto-tonnage van 
955 ton is uitgerust met een ver- 
w erkings- en vriesinstallatie. Deze 
treiler, in sam enwerking met de te 
lande gevestigde verw erkingsinstel- 
Ijng, heeft de Faroese visserijnij- 
verheid thans toegelaten over te 
gaan tot de verw erking, zouten, f i-  
leteren en diepvriezen van een 
overgroot deel der aanvoeren. 
Voornam elijk de kabeljauw vang
sten, die veruit het grootste aan
deel hebben in deze aanvoeren, 
worden verwerkt, gezouten, gefile- 
teerd of ingevrozep. De gezouten 
of gedroogde kabeljauw produktie 
wordt onm iddellijk ingescheept 
naar de afzetgebieden, meestal 
zuideuropese mogendheden, even
als zuidam erikaanse. Gefileteerde 
kabeljauw  wordt uitgevoerd naar 
Groot-Brittannië en de USA.

Nieuwe overeenkomsten met de 
Deense regering hebben het moge
lijk gemaakt dat alle visserijnaties 
gebru ik kunnen maken van Fae- 
ringehavn, zodat het thans is uitge
groeid tot een internationale v is 
sershaven. O ver de uitbreiding 
hiervan zullen w ij het later hebben.

Een Deens-Faroese-Noorse visse- 
rijonderneming, genaamd de «Nor- 
dafar»( Norway-Danm ark-Faroe Is- 
lands) heeft thans een 15 jaar lan
ge koncessie bekomen in Groen
land. Z ij gingen over tot de kon- 
struktie van vriesinstallaties, zouter- 
instelling en fileteerfabrieken, voe- 
dingsstations, werven en zoutersop- 
slagplaatsen. Achteraf sloten zij 
eveneens aan bij «Royal Greenland 
Trade» voor een gem eenschappelij
ke produktie van zout, v istu ig, 
transport, enz...

Het is  dan ook vanzelfsprekend 
dat de Davis Strait en de vissersha
ven Faeringehavn twee belangrijke 
faktoren werden in d ’ Groenlandse 
visserijindustrie. Gedurende het 
volle visserijseizoen wordt Faerin
gehavn dagelijks bezocht door zo
wat 100 eenheden. Tweehonderd 
eenheden hebben voormelde haven 
als thuishaven, terwijl de aanvoe
ren over het gehele seizoen op
1.000 mag geraamd worden.

IN TER N A TIO N A LE  

VISSERIJBEDRIJVIGHEID  

IN DE G RO EN LAN D SE W ATEREN

W aarschijnlijk gestimuleerd door 
het sukses w elke bereikt werd door 
de vissers der Faroer-eilanden, zon
den de Noren in 1924 een visserij- 
expeditie naar de Davis Strrait, en 
een tweede zending het volgende 
jaar. Ditmaal omvatte de vloot zo 
wat 40 eenheden van verschillende 
types en grootten, terwijl de va n g
sten naar de thuishavens werden 
overgebracht voor verdere bewer
king.

In 1928 werd een Brits-Noorse 
expeditie uitgestuurd naar d ieze lf
de wateren. Deze vloot w as qua 
omvang en kapaciteit veel groter 
dan de voorgaande, en bestond 
uit de meest verscheidene eenhe

den. Zo omvatte deze vloot ond~r- 
meer 60 kleine sloepen en twee 
opbergingsvaartuigen van gezame- 
iljk 15.000 ton. Meer dan 750 han
denarbeiders waren werkzaam  op 
deze eenheden. De grote verwach
tingen die deze expeditie vergezel
den werden wel niet vo leld ig in
gelost, maar het wees toch de weg 
op w elke manier de diepzeevisse
rij vanuit Groenland diende bedre
ven te worden w ilde  men in een 
nabije toekomst sukses kennen.

De Deense visserijm iddens hiel
den natuurlijk een waakzaam oog 
op al deze bedrijvigheid, en ver

schillende visserijmaatschappijen 
wachten ongedurig op het ogenblik 
om eveneens aan deze visserij te 
kunnen deelnemen. Gezien zij 
evenwel Deense onderdanen waren 
verwachten zij natuurlijk van hun 
regering een ekonomische steun, 
door de oprichting van fabrieken 
en instellingen langsheen de kus
ten. De betrokken regering, alhoe
wel niet helemaal onbelangstellend, 
legde toch een eerder terughou
dendheid aan de dag, teneinde de 
Groenlandse visserij enigszins te 
beschermen, maar ook om hen niet 
al te v lug in te wijden in de Euro
pese beschaving en de slechte in
vloed w elke een te snelle over
schakeling van primitieve op mo
derne methodes kan teweeg bren
gen te vermijden.

Sommige Deense vissers konden 
evenwel de gedachte aan de Groen
landse visserijbedrijvigheid  niet van 
zich afzetten en een van hen was 
schipper Christian Venoe uit Esb- 
jerg. In 1948 g ing hij over tot de 
oprichting van een maatschappij, 
nl. de «Greenland Deep Sea Fishe- 
ries» waarvan hij ze lf de directie 
in handen had.

Door het feit dat hij Groenlandse 
vissers aanmonsterde aan boord 
van zijn vaartuigen en tevens jonge 
vissers het nodige onderricht gaf, 
verkreeg hij de toelating om de 
visserij te bedrijven langsheen de 
Groenlandse kusten e.n inrichtingen 
te lande op te richten. In mei van 
hetzelfde jaar vertrok hij vanuit 
Estajerg naar de Groenlandse wate
ren, met een vloot bestaande uit zes 
eenheden. Diezelfde zomer bedreef 
hij de visserij met verschillende 
methodes, die evenwel niet altijd 
beantwoordden aan de verwachtin
gen.

Het jaar daarop koncentreerde 
hij de visserijbedrijvigheid  op het 
«poundnet» vanuit de haven Ugpik, 
nabij Godthab, waarbij hij besloot 
te overwinteren in Groenland, ten
einde bij de aanvang van de vo l
gende lente ogenblikkelijk  de be
drijvigheid  te kunnen aanvangen. 
Ook ditmaal ondervond hij evenwel 
tegenslag wanneer de Godthab- 
fjord dichtgevroren bleef en hij 
pas in de maand mei voor de eer
ste maal de visserij kon aanvangen. 
Tegen het einde van de kampanje 
hadden hijze lf en de maatschappij 
evenwel dermate grote verliezen 
geleden dat de inrichting ge likw i- 
deerd werd.

Venoe's Groenlandse expeditie 
werd een grote ontgoocheling voor 
hemzelf, maar hij behield nog ge
durende jaren diezelfde belangstel
ling voor de Groenlandse visserij 
en spande hij steeds zijn  beste 
krachten in om Deense initiatieven 
in te leiden in de Groenlandse v is 
serijbedrijvigheid.



DE EIGENLIJKE GROENLANDSE  

VISSERIJ BEDRIJVIGHEID

Een komiteit dat door de Deense 
regering in verband met de Groen- 
landse visserijbedrijvigheid  werd 
opgericht, publiceerde in 1950 een 
rapport met betrekking tot de om
vorm ing van de relatief gezien, nog 
primitieve Groenlandse visserijm e- 
thodes, tot de Deense en Europese 
beschaving. Met betrekking tot het 
probleem hoe de Groenlander in 
staat zou zijn zijn dage lijks brood 
te verdienen werd aangehaald dat 
uitsluitend de visserijberdijvigheid  
hiervoor zou dienen in te staan.

In  de loop van vorig jaar werd 
door de heer A.E. OVENDEN, ver
bonden aan de statiestiekdienst van 
de «White Fish Authority» in Gr.- 

Brittannië en raadgever b ij de
F.A.O. 'een studie uitgegeven in 
verband met een onderzoek dat in
gesteld werd nopens de kosten en 
winsten b ij de u itbating van een 
visserijondememing.

Niettegenstaande het feit dat dit 
werk een algemeen beeld geeft me
nen w ij toch dat het interessant 
kan z ijn  de inhoud ervan weer te 
geven, omdat w ij de mening zijn  
toegedaan dat er steeds een of an
der nieuw element kan uitgeraapt 
worden, ten voordele van onze ei
gen visserijondernemingen.

DE INHOUD
D it werk dat 63 bladzijden be

slaat zal na tuu rlijk  over verschei
dene weken lopen, en daarom ach

ten w ij het dan ook nuttig  vooraf 
de inhoud ervan weer te geven.

IN L E ID IN G

1. Hetgeen dient verstaan onder 
«visserijonderneming»

Samenstellende elementen 
Samengesteldheden.

De meest eenvoudige onderne
m ing
Meer komplekse ondernemingen 
Indeling der funkties 

Problemen welke een visserijon
dem em ing kunnen stellen.

2. Hetgeen dient verstaan onder 
«vissers»

Definitie van een visser
Half-time en seizoenbezigheid
Aard der taken
Landelijk  personeel

Eigenaars-uitbaters
Korporatieve associaties en syn-
dikaten.

3. Schatting of waardering der 
bruto-winsten.

Bronnen van herkomst

Het rapport haalde aan dat de pe
riode van primitief jagen voorbij 
was en dat thans diende overge
schakeld te worden op de moderne 
visserij. Ook diende rekening g e 
houden te worden met de voortdu
rende aanwas van de bevolking en 
de behoefte aan voedsel. De v isse 
rijm ogelijkheden werden op een 
wetenschappelijke w ijze  onder
zocht, terwijl de grootste aandacht 
zou gaan naar de visserij op kabe l
jauw, schelvis, platvis en heilbot.

O ok de regering verleende een 
intensieve m edewerking en steun 
bij deze ontw ikkeling. N ieuw e v is 
sersvaartuigen werden in een zeer 
snel ritme gebouw d en geleverd,

Definitie van de verdiensten u it 
de visserij
Inkomsten, niet afkomstig u it
visserij bedrij vigheid

Analyse

Subventies, andere dan uitrus- 
tingssubventies

4. Kosten voor leveringen en dien
sten

Kosten en onkosten 
Onkosten van uitbating en inves
tering
Uitbatingskosten

Analyse
Kosten van aanverwante dien
sten
Indirekte subventies 
Bestemming der uitgaven 

Verscheidene

5. Vergoeding der bem anning

Definitie en soort vergoeding 
B ijdragen aan de sociale zeker
heid

Gedeelte van het loon in  natura 
uitbetaald.
Arbeid te lande 
Eigenaars-uitbaters.

6. Loon

7. Delging

Definitie

Delgingsmethodes 
P raktijken en gewoonten in  en

kele staten

Invloeden van een onbestendig
heid der prijzen

8. Kapitalen en interesten

Samenstelling van het kapitaal 
Vestigingskosten
Rendementskoëfficient van het 
kapitaal
Definitie van het gebruikte kapi
taal
Toekenning der winsten

9. Het nut van b ijkomende statis
tieken

Algemen vereiste 
Soorten nuttige inlichtingen

zodat de vissersvloot in 1940 zowat
1.000 roeiboten en 72 motorvaar
tuigen telde en uitgroeide tot 1.228 
roeiboten en 315 motoreenheden 
in 1960.

Voorzien wordt dat ook de 
Groanlanders op grote schaal z u l
len deelnemen aan de visserij in 
de Davis Strait met zowat 80 kot
ters van nabij de 50 ton. V issers- 
havens, w erven, bergingsinstellin- 
gen, vriesinstallaties, e n z... werden 
over de gehele kuststreek opgericht, 
terwijl jaarlijks een ruim bedrag 
wordt geinvesteerd in de visserijbe
drijvigheid.

Kabeljauw , is zoals reeds ve r
meld, de meest belangrijke  soort

De mogelijkheid om nuttige in 

lichtingen te bekomen 
De belangrijkheid van afgeleide 
statistieken

Totdaar dus de inhoud van dit 
werk dat naar de oorspronkelijke 

titel lu id t : «Enquête sur les coüts 
et les gains des entreprises de pê
ches primaire»

INLEIDING
In  iedere vergelijkende weten

schap is het steeds ten zeerste wen
selijk tot een zo groot mogelijke 
eenvormigheid te komen in de 
voorstelling der gegevens, en is het 
tevens van uitermate groot belang 
te weten tot hoever de grenzen 
reiken w aarin deze kunnen ge
b ru ik t worden. Bovenstaande is 
biezonder van toepassing op de 
studie in  verband met de kosten en 
winsten b ij visserij ondernemingen 

w ant de resultaten van deze studie 
en onderzoeken z ijn  geroepen om 
zowat over de gehele wereld aan 
onderzoeken en kritieken onder

worpen te worden. D it is overi
gens n ie t de enige reden. Het is 
k laarb lijke lijk  dat het thans meer 
dan ooit dringend is dat een ak
koord bereikt wordt betreffende 
de definities en de klassifikaties 
die een terminologie u itm aken die 
dienstig kan z ijn  als beroepstaal 

voor al diegenen die studies onder
nemen in  verband met de kosten 
en de winsten b ij een visserijonder
neming over de gehele wereld.

WAT DIENT VERSTAAN 
ONDER 

«VISSERIJONDERNEMING» ?

In  de brede zin  van de betekenis 
is een visserijonderneming een han
delszaak, die tot doel heeft de 
bronnen, getrokken u it de visserij 
te eksploiteren. Het gaat hier even
wel om een te grote en te onnauw
keurige opvatting, opdat men zich 
hierdoor een nuttige definitie zou 
kunnen vormen tijdens een onder

zoek naar de kosten en w insten dn 
een visserijonderneming. Het is

w elke in deze wateren gevangen 
wordt. Het grootste gedeelte van de 
produktie wordt gezouten en als 
«whitewings» op de markt ge 
bracht. Deze zoutersindustrieën be
vinden zich langsheen de kust, en 
de produktie ervan wordt opge
kocht door de vertegenwoordigers 
van de «Royal Greenland Trade».

D eze kabeljauwvangsten kenden 
een voortdurende stijging van 12000 
ton in 1943 over 27.000 ton in 
1950 tot 35.000 ton in 1960.

Thans is het zo dat de Groenland
se visserijbedrijvigheid  een voort
durende ontw ikkeling kent, en a l
les een grote toekomst laat veron
derstellen. B.

en winsten

mm
dan ook gepast om de verschillen
de ondernemingen, die de ekono- 
mie van de visserijbedrijvigheid 
vormen, even van naderbij te be

k ijken, alsook hun funkties en al

gemene organisatie te onderzoeken.

(V ERV OLG T )

H AVEN AAN LEC 
LANGS 

GROEN LANDS 
KUSTE Ni

Aan de kusten van het grootste 
eiland (ter wereld, het onder Deen? 
beheer staande Groenland, heerst 
sedert enige ti jd  een grote drukte. 
Langs de uitgestrekte kusten w or

den nieuwe havens aangelegd en 
reeds bestaande havens verbeterd 
en uitgebreid. Het voornaamste 
doel van deze vernieuw ing en 
verbetering is de inrichting van 

de zeevisserij en de inmaakfabrie- 
ken te bevorderen.

Door de rotsachtige gesteldheid 
van de Groenlandse bodem kun 
nen de aan igang zijnde werkzaam
heden slechts worden uitgevoerd 

door boringen en opblazingen. 
Met het oog hierop heeft men een 
groot aantal luchtkompressoren 

verdeeld langs de kusten van 
Groenland en deze worden ge
b ru ik t voor -verschillende projek- 
ten o.a. de aanleg van havens, 
heien van palen, baggerwerken, 
wegenbouw en onderwatertoorin- 
gen. Het verbouwen en verbete
ren van de Groenlandse havens 

brengt logischerwijze de aanleg 
van toegangs- en andere wegen 
met zich mede. N ieuwe konser- 

venfabrieken worden opgerichit en 
de u itbreid ing van de visserij zal 
eveneens de oprichting van n ieu
we gebouwen, zoals werkplaatsen 
voor reparaties, kantoren enz. 
noodzakelijk maken.

Onderzoek in verband met kosten 
in de visserijonderneming



VOOR DE HARINGVISSERIJ WAS OKTOBER 
GEEN SLECHTE MAAND

U it het overzicht o,ver de m aand  
oktober 1962 b lijk t, dat het weer 
tot 26 oktober zeer gunstig voor 
de visserij is geweest. Daarna 
kw am en er enige verletdagen door 
stormweer.

V anu it IJm u iden  namen. 34 log
gers aan de traw lvisserij op verre 

visserijgronden deel.
Men viste in  de P-boeien- 
lijn , in het gebied tussen .ST '1 en 
ST 3, Tea Keittle Hole en het D ie
pe Gat. M en ving in hoofdzaak 
tong en schol, w ijting , kabeljauw  
en gul. In  de eerste week varieer
den de besommingen van  f  2300 
tot f  6200, in  de laatste week van 
f 2400 to t f 6700. De uitkomsten 
waren goed. In  het rayon zuid  na
men 38 kotters aan de visserij 
deel b ij de Bruine Bank, Schou- 
wenbank en de West Hole. Men 
ving, w ijting , schol en tong en in  ’t 
kustgebied werd al wat sprot ge
vangen. De visserij was over het 

algemeen matig tot goed lonend. 
De schepen met boomkorren had
den de gunstigste resultaten. De 
totale aanvoer van de schepen 

was 274.4)17 kg zeevis, opbrengst 

f 234.014. In  het rayon Schevenin
gen namen zeventien schepen aan 
deze visserij deel. De sohepen met 
de sterkste motoren visten in 
Westhole, Tea Kettle Hole en b ij 

de Stenen van Texel. Slechts twee 
schepen visten b ij P 3 en P 4. De 

andere schepen visten dichter on
der de kust b ij Scheveningen, 
in  de  Zamdvoortse gaten en b ij de 
Stenen /van Texel. Gevangen werd 
tong en schol m et als b ijvangst 
wat w ijting  en kabeljauw . Op alle 
gronden was de visserij goed. De 

grote schepen vingen in reizen van 
drie tot v ijf  dagen ladingen van 
500 to t ,1.200 kg tong en 20 to t ,100 
kisten schol. De kleinere kotters 
vingen in reizen van  drie a vier 
dagen ladingen van 300 tot 650 kg 
tong en tw in tig  to t zeventig kis

ten schol. De grotere schepen be- 
somden gem iddeld f 3.800 per 
week per schip, de reisbesommin- 
gen waren van f  2.600 tot f 5.800 in 
reizen van v ier a v ijf  dagen. De 
kleinere kotters besomden gem id
deld f  2.400 per week per schip, 
de weekbesommingen waren van 

besommingen van f 3000 tot f 7000 
drie tot (vijf dagen.

In  hé t rayon noord nam en acht 

grote en 811 kleine kotters aan de 
visserij deel. In  de eerste week 
van oktober viste men van de 
Borkum er Stenen to t in  de P- 
boeieniijn. De vangsten liepen u it
een van 900 tot 2J100 kg tong met 
30 tot 50 m anden b ijv is, voorna
m e lijk  .schol en tarbot, waarvoor 
besmmingen van f  3.000 to t f  7.000 
werden gemaakt.

In  de tweede week werd de vis
serij uitgeoefend noord van de 
Brandaris, de Amelandergronden, 
Borkum er Stenen en van Helgo- 
land grond tot b ij de W itte  Bank. 
Oiver het algemeen waren de 
vangsten zeer goed en liepen u it
een van 1.000 to t 2.200 kg tonig en 
van (IS to t 50 m anden  schol. De 
uitkomsten van de boomkorvis- 
sers bedroegen ivan f  3.000 tot 
f 7.000. De bordenvissers besom-

dem van f 2800 tot f 3400 voor 
vangsten van 600 tot 850 kg en 20 
tot 50 m anden schol en w ijting, 
In  de derde week lagen de vang
sten tussen 700 en 11,100 kg tong 
met 20 tot 40 m anden schol. De 
uitkomsten van de hoomkorvis- 

sers waren van f 3J200 to t f 5.400 
en van de traw lkotters van f 3.000 
tot f 4.000. In  de vierde week kon 
men m aar to t donderdag vissen 
w ant toen ging het hard  u it het 
noorden waaien. De vangsten lie 
pen uiteen van 700 tot ilJlOO kg 
tong en ;16 tot 30 m anden schol, de 
opbrengsten van f  2.800 tot f  4.300 

voor de boomkorrevissers. In  de 
laatste week kon door het slechte 
weder [weinig worden gevist. En
kele schepen (gingen op 311 oktober 
naar zee en vingen in één nacht 
600 kg tong en 15 to t 20 manden 
schol, waarvoor van f  3500 tot 
f  4.000 werd besomd.

V anu it IJm u iden  namen di25 
schepen aan de visserij deel. Ge
vist werd in  de P-boeienlijn, in 
het gebied b ij de ST 1 to t de ,ST 3, 
D iepe Gat, Tea Kettlie Hole, B ru i
ne Bank en IJm u id e n  grond. Ge

vangen werd schol, tong, w ijting , 
kabeljauw  en gul. Over het alge
meen waren de resultaten goed. 
Enkele kotters gingen de span
visserij uitoefenen. Verschillende 

Katw ijkse  kotters markten in 
Scheveningen.

H A R IN G T R A W L E R S

Zevenenveertig schepen oefen
den de haringtraw lvisserij u it, na
m e lijk  34 van  Seheveningen en |13 
van V laardingen. Gevist werd in 
de Noordzee en de Ierse Zee. In  
de omgeving van de S ilverpit 
werd u its lu itend paairijke  haring 
gevangen. Op de noordelijke vis
gronden was de haring  kle in van 
stuk en werd zelfs nog een per
centage m aatjesharing gevangen. 
In  de Ierse Zee bestond de vangst 
overwegend u it grote haring , ver
mengd met een percentage ijle 
haring, te rw ijl tevens makreel en 
rondvis werd meegevangen. Tot
7 oktober visten nog ongeveer 36 
schepen in  de Noordzee. Gevist 

werd op de haringgronden van de 
S ilverp it en Welilbank.

Doordat er geen haringscholen 

meer werden waargenomen en de 
vangsten dus steeds m inder wer
den gingen de sohepen na 7 okto
ber in  de Ierse Zee vissen. N,a 

medio oktober werd nog slechts 
door v ijf  schepen in  de Noordzee 
gevist, te rw ijl de grote loggers op 

de vleetvisserij overschakelden.
V anu it IJm u id e n  hebben 55 

trawlers en lil loggers aan de ha
ringvisserij ideegenomen. Gevan
gen werd volle haring  en steurha- 
ring m et /makreel, schelvis, w ij
ting en kabeljauw . V anuit IJmui- 
den visten enkele schepen in  de 
Ierse Zee en op de westkust van 
Engeland. Gevangen werd haring 
en makreel. Sommige schepen 
m aakten lange reizen en de vis
serij verliep zeer ongelijk. De u it
komsten waren igoed door de hoge 
prijzen. Achttien kotters namen

vanuit IJm u iden  aan de haringvis
serij deel. Gevist werd op de Dog- 
gersbank en b ij de S ilverpit. Ge
vangen werd volle haring en 
steurharing, verder schelvis, ka
beljauw , w ijting  en enkele p a r tij
en makreel. Het aantal kotters 
dat m et de haringtraw l heeft ge
vist, is in  oktober m inder gewor
den. Verschillende kotters z ijn  op 
schol en tong gaan vissen, terw ijl 
andere kotters de spanvisserij zijn 
gaan beoefenen.

H A R IN G D R IJF N E T V IS S E R IJ

V anuit Sicheiveningen hebben 46 
schepen aan de haringdrijfnet- 
visserij deelgenomen, 36 Scheve- 
ningse en 10 Vlaardingse. Ten 
noorden van de 56e breedtegraad 
werd overwegend kleine haring 
gevangen, vermengd m et een per
centage maatjesharing. Op de vis
gronden b ij de S ilverp it en Well- 
bank bestond de vangst uit grote, 
paairijpe haring vermengd met 
een percentage ijle  haring. In  de 

binnenzee werd haring van goede 
kwalite it en van middelbare groot
te gevangen. In  reizen van ,10 tot
23 dagen werden besommingen 
van f '10.000 to t f 37.000 per schip 
gemaakt. In  een gemiddelde reis- 
duur van '16 dagen werd gem id
deld f 2)1.000 per schip besomd.

Van de aanvang van de teelt tot 
op het einde van  oktober kan de 
gemiddelde brutobesomming per 
schip op f 165.000 worden geschat. 
De totale bruto besommingen va
rieerden van f 100.000 tot f 200.000 

per schip. Ondanks dat door de 
schepen belangrijk m inder haring 
werd gevangen ligt de totale ge
middelde besomming, dank zij de 
hoge haringprijzen, f 40.000 tot 
f 50.000 hoger dan het vorig jaar 
aan het einde van oktober.

V anuit K a tw ijk  hebben 21 log
gers aan de iharingdrijfnetvisserij 
deelgenomen. Gevist werd in de 
D.oggerbocht, Baymans Hole en 
Westhole. De aanvoer bestond u it 
volle en ijle  haring . De kwalite it 
van de gevangen haring was goed. 
Het aantal schepen, dat aan deze 
visserij deelnam, is uitgebreid, 
zegt Visserijnieuws. Loggers, die 
voorheen to t de Scheveningse en 
Vlaardinigse vloot hebben behoord, 

kregen de beschikking over een 
vleet, in  de hoop van eventuële 
kunstige Engelse walvangsten te 

kunnen profiteren. Tot nu toe zijn 

de resultaten n ie t gunstig. De aan
voer van verse haring, die vroe
ger in  deze tijd  vrijw e l dagelijks 
door de drijfnetvissers geschiedde, 
is mee overgenomen door de 
spanvissers. In  IJm u iden  hebben, 
twee Britse drijfnetvissers in ok
tober gemarkt.

S P A N V ISSE R IJ

V anu it iScheveningen heibben 10 
kotters ,aan de spanvisserij deel

genomen, in rayon Zuid drie. De 
haringspamvisserij begon op il ok
tober door een Schevenings sipan. 
In  de eerste dagen van oktober

werd gevist aan de oostkust van 
de W ellbank. In  twee dagen wer
den jl,320 kisten verse haring en 1,7 
kantjes gezouten haring aange
voerd, opbrengst f 40.000. Aange- 
moedigd door dit sukses volgden 
nog meerdere spannen u it Sche- 
venintgen en IJm u iden , zodat op
16 oktober 10 kotters in span op 
haring visten.

Tot 20 oktober werd overwe
gend gevist in de omgeving van 
de iSiliverpit en de Wellbank. De 
vangsten waren m atig  tot goed, 
doch sterk uiteenlopend.

In  weekreizen van drie tot v ijf 
dagen voerden de spannen 200 tot 

550 kisten verse haring aan. Na
21 oktober werd op deze visgron
den inog slechts weinig gevangen. 
De spannen zochten het gehele 
gebied vanaf de Noordhinder tot 
de Silverpit af, doch zonder resul
taat. Door enkele spannen werden 

toen dicht onder de kust tussen 
Soheveningen en IJimuiden '100 tot 
300 kisten pilchards gevangen. 
Over het algemeen waren de
vangsten na  21 oktober slechts, 
daarvoor lonend to t goed lonend.

V anuit het noordrayon namen 
76 schepen aan de spanvisserij 
deel. De opbrengsten waren lo
nend. Vanuit IJm u iden  namen 
zeven schepen deel. Gevangen 

werd haring  en pilchards in de
Silverpit. De meeste haring en
pilchards, in  span gevangen, 
werden aangevoerd door de Ur- 
kerkotters. Enkele spannen heb
ben de vangst in U rk afgeslagen 
en de daar aangevoerde haring 
zelfs uitgevoerd. De IJm uidense 
handel heeft daartegen geprotes
teerd.

U it het door de direktie der vis
serijen gepubliceerde overzicht 
over oktober 1962 b lijk t, dat in het 
distrikt noord zeven spannen aan 
de industrievisserij en sprot heb
ben deelgenomen. A an  de garna
lenvisserij namen in het rayon zuid 
94 schepen deel. Gevist werd in de 
zeegaten b ij Steenbank, Schouwen- 

bank en verder langs de kust tot 
aan de Zandvoortse gaten. De vang

sten in de zeegaten liepen iets te
rug, vooral op de Westerschelde, 
waar de binnenvissers op het einde 
van de maand dagvangsten maak
ten van slechts 60 kg gemiddeld. 

De vangsten langs de kust waren 
veel hoger dan in september. Dag
vangsten van 450 kg waren geen 

zeldzaamheid. De aanvoer van puf- 
garnalen was weer groot. De op
brengst van de bij vis vorm t nog 
steeds geen percentage van de 

totale besomming, maksimaal 30 
percent te Vlissingen en m in im aal
5 percent te Ouddorp. De voor

naamste soorten bij vis waren w ij
ting, tong en schar. In  Breskens 
werd in oktober 6683 kg vis door
gedraaid, voornam elijk bot. In  het 
totaal werden 400.429 kg garnalen 
aangevoerd tegen f 537.344. Vanuit 
Scheveningen visten twee schepen 
op garnalen, de dagvangsten wa
ren 150 tot 450 kg. In  het rayon 
Noord was de aanvoer te Den 
Oever tot totaal 116.487 kg garna
len. Gevist werd op de Waddenzee 
en b ij De Cocksdorp (tussen Texel 
en V lie land) met vangsten van 800 
tot 1.000 kg. Buitengaats lagen de 
vangsten per dag per vaartuig  om 
de 250 kg. In  IJm u iden  werd totaal 
39.4)19 kg garnalen aangevoerd voor 
f  51.336.82.



H A R IN G V IS S E R IJ

Tot en met 31 oktober werd in 
totaal aangevoerd :

Soort haring okt. 1962 okt. 1961 
kantjes kantjes

Maatjesharing 104.381 159.015
Volle haring 129.050 148.318
Steurharing 105.506 189.039
IJle  haring 6.943 7.508
Totaal 345.880 503.880

Het aandeel van de trawlvisserij 
in de totale aanvoer van gezouten 
haring bedroeg 72 t.'h. voor 252.671 
kantjes tegen 56 it.h. voor 280.287 
kantjes op dezelfde datum  van het 
vorig jaar. Gedurende oktober 

werd door de spanvissers nog een 
kleine hoeveelheid gezouten haring 
aan land gebracht, nl. 2il kantjes 
steurharing, waarvoor f 63.30 per

kantje werd betaald. De haring, af
komstig van de drijfnetvisserij, 
was over het algemeen groot van 
afmeting en bestond overwegend 
u it volle haring. De haring, gevan
gen met het traw lnet bestond voor 
wat de Noordzeeharing betrof ge
deeltelijk u it grote haring, die van 
lossing itot hom- of kuitziek was en 
gedeeltelijk uit kleine volle haring, 
die gemengd was met maatjesha
ring en wat ijle haring. Deze kleine 
haring was afkomstig van de vis
serij op 570. De zogenaamde west- 
kust-haring, werd uitsluitend ge
vormd door vaste volle haring. De 

haring, aangevoerd door de span
visserij was zeer verschillend.

In  de periode van mei tot en met 

september was de gemiddelde prijs 
per kantje gezouten haring op één 
uitzondering na hoger dan vorig 
jaar.

M aand 1962 1961 okt.1962 okt. 1961
Mei f 154.12 f 255.30 f f
Ju n i f 108.77 f 92.65 K atw ijk 0.62 0.38
Ju li f 85.35 f 59.71 Scheveningen 0.82 0.22 0.49 0 22
Augustus f 70.02 f 40.97 V laardingen 0.58 0.32 0.36 0.22
September f 64.62 f 32jl4 IJm u iden 1.08 0.22 0.72 0.22
Mei-september f 76.92 f 50.76

De aanvoer van verse haring was 

als volgt :
K a tw ijk  24.300 kg ; Scheveningen

859.700 ; V laardingen 23.550 ; IJmui- 
den 3.844.940 ; totaal 4.752.4% kg en 
vorig jaa r : 5.801.504 kg.

Het aandeel van de trawlnetvis- 
serij in de totale aanvoer van verse 

haring bedroeg 54 t.h. voor 2 m ilj.
547.900 ikg, van de spanvisserij 44 % 
voor 2.094.127 kg en van de drijf
netvisserij 2 t.h. voor 11.363 kg. De 
percentages waren in de overeen
komstige m aand 1961 respektieve- 
l ijk  91, 22 en 27 %.

De kopers van verse haring wa
ren de stomerijen, inleggerijen, 
konservenfabrieken en eksport- 
handel. De uitvoer van gezouten 
haring bedroeg 43.314 vaten tegen 
57J93 vaten in het vorig jaar, zo
dat in oktober 1962 er 13.879 vaten 
m inder werden aangevoerd dan het 
jaa r daarvoor.

De verzending vond onder meer 
plaats naar België en Luxem burg 
Canada en de V.S., Denemarken en 
Noorwegen, Oost-Duitsland, West- 
Duitsland, Frankrij'k, Israël, Italië 
Jordanië en Roemenie.

Van 16 tot 26 mei

INTERNATIO NALE  
VISSERS JTENTOONSTELLING  

IN DEN HAAG

Voor sport- en

In Den Haag is enkele weken g e 
leden de N V «Navito», de Nationa
le Visserij Tentoonstelling, o pge
richt. Dit initiatief van enkele 
sportvissersfabrikanten en geïnte
resseerden in de bedrijfsvisserij w il 
de komende jaren tot een b lijven
de tentoonstelling en vakbeurs met 
verkoopm ogelijkheden van artike
len voor sportvisserij en bedrijfs
visserij komen.

De reacties, vooral in sportvis- 
serskringen waren zo enthousiast, 
dat ondanks de korte tijd  van voor
bereiding, de eerste Navito al dit 
jaar van 16 tot en met 23 mei in de 
Houtrusthallen zal worden gehou
den. Naast een zo ruim m ogelijke 
sortering artikelen op hengelsport- 
gebied van fabrikanten, grossiers, 
importeurs en detailhandel, zal ook 
aandacht aan de ideeële zijde van 
de sport (en recreatie) besteed 
worden. Van de 3600 vierkante me
ter, die op Houtrust beschikbaar 
zijn, zullen 1000 vierkante meter 
gratis beschikbaar worden gesteld 
voor clubs, instellingen en initiatie
ven, die de sport dienen. Een van 
de gasten is bv. de Nederlandse 
Casting Federatie, d ie  werpdemon- 
straties gaat verzorgen. In de bios
coopzaal worden film s van sport
en bedrijfsvisserij gedraaid en een 
aantal lezingen verzorgd. Het ligt in 
de bedoeling vooral via de handel 
de nieuwste en gespecialiseerde 
werphengels, molens, reels, enz. te 
laten zien. Er komen de nieuwste 
glasmaterialen voor het opbouwen 
van de super lange zeehengels, die 
de laatste jaren tot steeds grotere 
worpen leiden. De Nederlandse 
Casting Federatie heeft in principe 
al besloten de grote experimentele 
werpwedstrijd voor zeehengelaars 
dit voorjaar in de week van de ten-

bedrijfsvisserij

toonstelling te houden. V erschillen
de werpspecia listen van profs en 
amateurs (zoals w ereldkam pioen 
Ronald Fenger) komen met de 
nieuwste experimentele hengels.
O p Houtrust wordt ook ruimte in
geruim d voor enkele aquarium clubs 
en studenten, die de onderwater
sport beoefenen.

De tentoonstelling wordt naar 
men aanneemt op 50-50 basis gezet 
door sportvisserij en bedrijfsvisse
rij. V laggetjes-dag valt tijdens de 
tentoonstelling. Het Produktschap 
voor de Visserij was een van de 
eerste inschrijvers met een stand 
voor voorlichting van v is  en vispro
dukten. In het restaurant zullen t ij
dens de tentoonstelling alleen v is 
gerechten worden geserveerd. Men 
w il ook aandacht besteden aan het 
schoonmaken van v is  door de sport
vissers, die vaak de goede berei
d ingsw ijze  van tong, bot of zoetwa
tervis als snoek, snoekbaars en bra
sem niet kennen. De eerste e xp o 
santen die  inschreven waren een 
netten- en vatenfabrikant. Veel aan
dacht krijgt ook de bedrijfskleding, 
die zowel voor de sportvissers als 
de beroepsvissers belangrijk  is. 
M ode-shows van sportieve «viskle- 
ding» zullen een bijdrage leveren 
tot een meer stijlvo lle  verschijning 
van de sportvisser aan de w ater
kant. In dit opzicht hebben vele 
sportvissers nog iets van de jagers 
te leren. Er komen Scheveningse 
boetsters en breisters demonstre
ren. Het Museum O ud-Schevenin- 
gen komt voor de Navito naar de 
Houtrusthallen, d ie  geheel met 
drijfnetten worden gedrapeerd. Er 
staan in aansluiting op het tentoon
stel lingsbezoek trips met een v is 
sersschip op zee op het program 
ma. O p verschillende punten w illen  
de organisatoren nog goede aan

knopingspunten met sport en re
creatie zoeken.

De organisatoren van de Navito 
en de directie van Houtrust hadden 
mij als sportvissend journalist en 
secretaris van de vissende journalis
ten verzocht te helpen bij het or
ganiseren van een persconferentie. 
Onder deze barre w eersom standig
heden heb ik me op het standpunt 
gesteld, dat het niet doenlijk is  nu 
de gei.nteresseerde sportjournalisten 
bijeen te roepen. Er worden toch al 
teveel persconferenties gehouden, 
die met een aantal inform aties op 
schrift zouden kunnen worden on
dervangen. Kort voor de Navito als 
de voorbereidingen en plannen veel 
meer vaste vorm hebben en Den 
Haag w eer bereikbaar is, heeft een 
persconferentie op Houtrust meer

Een van de belangrijkste punten 
in de Eurorace van het moment 
is de kwestie van de vervalsing 
van de subsidies . Op de visserij- 
dag in  Bergen is over deze kwestie 
die in Nederland zeer aktueel is, 
het een en het ander gezegd. De 
heer Lauwes wees er op, dat twee 
of drie landen al met deze subsi
dies z ijn  begonnen. Nu kan de vier

de wel zeggen dat de start vals is 
geweest, m aar de kans is straks 
groot dat b ij een poliitek kompri- 
mis wordt gezegd : de start was 
toch goed. «We moeten er aan den
ken, dat we te maken hebben met 
argumenten en met politieke 

kracht » zei de heer Louwes, «en 
dat argumenten zonder politieke 
kracht weinig helpen». De heer 
K iew iet de Jonge wees er op, dat 
het in  de eerste plaats aan de Ne
derlandse regering is te danken, 
dat het gehele probleem ter tafel 
is gebracht. De zaak baart de Ne
derlandse regering enige zorgen.

B ij een lunch van de Stichting 
van de Nederlandse Visserij met 

minister M arijnen heeft de heer 
K iew iet de Jonge opgemerkt dat 
de minister volstrekt is doordron
gen van het gevaar. Maar h ij was 
wel optimistische dan de spreker 
die tot de m inister had gezegd : 
«Als onverhoopt uw  goede ver
wachtingen met betrekking tot een 
zuivering van de atmosfeer niet

zin. Ik heb daarom deze gegevens 
verzameld over de Navito in het 
vertrouwen u hiermede van dienst 
te zijn. A ls  redacteur van een lan
delijk dagblad en hengelsportme- 
dewerker aan «De Sportvisser» en 
het A H B-blad heb ik geen commer
ciële belangen bij deze Navito. Ik 
geloof echter dat deze eerste Navito 
een geslaagde proef en aanloop 
kan worden naar een jaarlijkse 
beurs en tentoonstelling, die wat 
mij betreft vooral gericht zal moe
ten worden op de snelle technische 
ontw ikkelingen van de hengelsport- 
materialen, visboten, buitenboord
motoren en aanverwante artikelen. 
Castingclubs, zeehengelverenigin- 
gen en andere hengelorganisaties 
moeten er een trefpunt vinden om 
kennis van de nieuwste inzichten 
en materialen te nemen.

vervuld zouden worden dan zie ik 
voor de rest van de overgangstijd 

geen andere mogelijkheid dan te
rug te slaan, en ook het verkeerde 
pad te bewandelen».

De heer K iew iet de Jonge zei dat 
de minister zich na tuu rlijk  tot aan
horen had beperkt. Inm iddels is ’t 
rapport van de kommissie Diepen
horst aan de regering verschenen. 
Het bevat aanbevelingen waarin 
dit met nadruk wordt onder
streept.

«Het zal in Brussel een ernstig 
strijdpunt worden» zei de heer 
Kiewiet de Jonge. «Maar je kunt 
het een regering niet kw alijk  ne
men als ze niet als overwinnaar uit 
het strijdperk komen».

De heer K iewiet de Jonge wees 
b ij z ijn  betoog op de Duitse subsi
dies in de vorm van nieuwbouwfa- 
ciliteiten en slooppremies, maar ook 
in de vorm van vangpremies ter 
bevordering van de kwalite it en 
van gunstige voorwaarden van 
branstoflevering.

Maar er z ijn  ook indirekte subsi
dies, zoals in Frankrijk  de steun 
aan werven. Ir. G .J. Lienesch, di
rekteur der visserijen, wees er nog 
op, dat de Fransen de sociale po
sitie in de Nederlandse visserij ook 
als een vervalsing beschouwen. 

Daar schermen ze in Europêche 
trouwens ook voortdurend mee.

EURORACE A L AAN DE GANG
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«Nog houdt het schrik 'lijk  pleit 
van dw ang en vrijhe id  aan, En 
draagt der Vaad'ran erf de gore 
"karfe lvaan", En schendt omstrijd 
't belang van landzaat en van 
vreemden» (Der kleinverkopers 
van mosselen in Holland en de 
buurlanden). (V r ij naar Tollens). 
Nu alles wat ons bedrijf betreft 
stilligt, valt daarover en ook over 
oesterzaken niets te schrijven. A l 
thans wat het vissen en-of verzen
den ervan betreft. Bij de mossels 
wordt noch gevist noch verzonden 
en oesters w orden niet gevist en 
wel (doch zeer m atig) verzonden. 
Daarmee is dan ook alles gezegd. 
Wel dreef de van richting verander
de w ind rreds veel ijs w eg van 
voor de wal maar zo vraagt men 
zich af: «Blijft het w eg of komt het 
straks weer terug?» Zou het nog 
een paar dagen zo blijven, dan z u l
len w ellicht begin  volgende week 
w eer mosselen kunnen worden g e 
vist op de verwaterplaatsen. A f 
wachten d u s... Maar om ons brief
je te schrijven kunnen w e niet a f
wachten, het dient te w orden ge-

Y erseke
schreven. Het valt dan ook nog 
niet zo slecht uit voor schrijver de
zes dat in een der streekbladen 
twee berichtjes voorkwamen die 
onze aandacht niet alleen trokken, 
maar ons zeer te stade komen bij 
de vo lvoering van onze w ekelijkse 
opdracht. Het eerste wat w e aan
troffen in ons streekblad w as een 
verslag van de jaarvergadering van 
de Zierikzeese vissersvereniging 
«Helpt elkander». De voorzitter en 
ook de comitéleden stelden vast dat 
1962 een goed jaar was. Veel mos
sels afgeleverd, veel zaad voor het 
volgend seizoen (zo  maar voor 
niets !! v lak  bij voor het vissen) 
wat kan een m osselkw eker nog 
meer verlangen? Iets anders w as 
de prijzen die door «de Centrale» 
(oftewel het m osselkartel) aan het 
seizoenbegin 62-63 werden vastge
steld. V o lgens het verslag zakten 
drie soorten mosselen gem iddeld 
met 50 et per ton (W ij dachten dat 
het anders w a s). Goed dan, 50 ct 
per ton kreeg de kw eker minder, 
maar aangezien vrijw el alle leden
kw ekers te Z ierikzee  zijn  aange
sloten bij de Naamloze Vennoot

schap «Solidair» (een groot export
bedrijf van mossels) lijkt mij het 
verlies van 50 ct per ton niet zo 
groot. Wij weten niet w elke mosse
len «Solidair» levert aan zijn  afne
mers omdat w ij er nooit van be
trekken en ook nooit bij anderen 
zien. Maar w e weten wel dat an
dere handelaars geen mossels ook 
niet die van de goedkoopste ka- 
tegorie aan de daarvoor geldende 
prijzen leveren, maar dat ais m in
ste prijs wordt berekend op basis 
van de prijzen die voor de betere 
soort (de extra's) werden vastge
steld. W ijl we niet denken dat «So
lidair» anders doet dan andere mos- 
selverzenders komt die (overigens 
kleine) w instderving langs een an
dere kant toch weer binnen. Dat 
en nog enkele kilos (vaak meer dan 
enkele) tarra meegeleverd maakt 
de situatie voor die «Solidair»-leden 
nog niet zo slecht. Dat bij een der
gelijke  gang van zaken de k le in
handelaar (d ie  uiteindelijk de con
sequenties van die handelw ijze te 
dragen krijgt) en bedrogen en be
stolen wordt, daaraan wordt niet 
gedacht. Schreven w e te veel met 
te zeggen dat nog steeds de gore 
vlag van het mosselkartel deze ver
foeilijke  handelw ijze dekt?

N.B. — De prijzen in  vetjes ge
d rukt z ijn  opgegeven per 50 kg

Tongen, grote —  ,S.ole, grosse
3/4 tongen —  3/4 sole
Bloktongen —  Sole moyenne
Voor-kléine — Petite
Kleine —  Toute petite
Tarbot, igroot — Turbot, gros
M iddel — Moyenne
Kleine — Petite
Griet — Barbue
M iddel — Moyen
Kleine •— Petit
Schol —■ Plie
Grote iek — Grosse
Kleine iek — Petite
lek 8e slag — 3e sorte
Platjes — Toute petite
Schelvis, grote — Aiglefin, gros
M iddel — Moyen
Kleine —  Petit
Heek, grote — Merlu, gros
M iddel ■— Moyen
Kleine — Petit
Rog — Raie
Rode poon — Grondin
Grauwe poon •— Grondin
K abe ljauw  — Cabillaud
Gullen — Petit cabillaud
Hozemondhamme —  Baudroie
W ijting  — Merlan
Schar — Limande
Steenschol — Sole lim ande
Zeebaai —  A igu illa t
Hondshaai — Rousette
Arend (P ie term an) — Gr. vive
Makreel — Maquereau
Horsmakreel — Saurel
Rode knorhaan
Keilrog —  Raie radiée
Zeekreeft —  Langoustine
Schaat —  Flotte
Zeebaars (k lipv .) — Aigle de Nor.
Lom  — Brosme
Kongeraal — Congre
Leng —  L ingue
Scihartong — Cardine
Volle haring -— Hareng
IJ le  haring  — Hareng guai
Haringshaai —  Latour
Steenholk —  Tacaud
Heilbot — Flétan
Koolvis — Colin
Steur — Esturgeon
Zeewolf — Loup de Mer
Pollak —  L ieu jaune
Koningsvis
Zonnevis — St.-Pierre
Bot
Mol
Zalm

24-1-1963 25-1-1963 26-1-1963 27-1-1963 30-1-1963

3,80- 3,60
3,'10- 2,80 
3,,10- 2,50
4,—  3,— 
3,30- 2,70 
4,10- 3,40

8,80- 3y50 
2,90- B,50 
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Haringvisserij 
in de Ierse Zee

De haringvisserij in de Ierse 
Zee die in de laatste weken voor 
de Nederlandse vissers zulke 
prachtige ïesultaten heeft opigele- 
verd is voorbij. De meeste sche
pen z ijn  naar de Noord gestoomd 
om daar te trachten de ruimen 
met rondvis vol te krijgen. Maar 
de vaartuigen die het Ierse avon
tu u r  aandurfden kunnen op een 
paar prim a weken texugzien. Het 
mooiste resultaat werd behaald 
door de „R ijnm ond I ” KW.ili5 die 

een reis van negen dagen afsloot 
met de rekondbesomming rvan 
f 1102.000. Daarbij moet in aanmer- 
m aar itwee dagen werd gevist. 
Maar toen was het dain ook raak. 
De bu it bestond u it 12.000 kisten 
verse haring, 800 kantjes haring en 

40 kisten vis. Vier dagen werden 
/geibriUiikit voor de uit en thuis
vaart, op de andere lag men in de 
baai van ,Dunmore, weggejaagd 
door de bijtende oosterstorm. Ook 
andere Nederlandse vaartuigen 
hebben een behoorlijk graantje 

meegepikt. Z ij kunnen het verde
re verloop van dit jaar optimis
tisch tegemoet zien, want met to
talen besommingen van anderhal

ve ton voor drie reizen is er een 
hecht fundament gelegd. Daar de 
visserij in  de Noord buitengewoon 
schraal is hebben vele grote traw 
lers hun aktiviteiten verlegd naar 
de W itte Bank en de Pitt-boei om 
daar achter de tong aan te gaan. 
Z ij boeken behoorlijke resultaten. 
De laatste .weken is er in IJmui- 
den dan ook veel tong en schol 
aangavoerd. Da,t zal nog meer 
worden nog .meer grote schepen 
de p ijp  aan Maarten in de Noord 
geven. De ikeerzijde van deze me
daille is natuurlijk  dat er dan veel 
m inder randvis voor handen zal 
zijn . Maar de reders dienen nu 
eenmaal de tering naar de nering 
te zetten. Bovendien voelen de be
manningen er ook niet veel voor 
ver te halen wat dichter bij huis 
gemakkelijk ite krijgen is.

M A R K T
S J M U I D E N
AANVOEREN
EN
BESOM M INGEN

D O N D ERD A G
Aanvoer van 2170 kisten waarvan 

305 tong en tarbot, 120 schelvis, 385 
w ijting, 90 gul en kabeljauw , 90 
koolvis, 660 haring, 20 makreel,
240 schol, 110 diversen.

V R IJD A G
Aanvoer 6580 kisten waarvan 725 

tong en tarbot, '140 w ijting, 2000 ha
ring, 2500 schol, 210 diversen.

M AAN DAG
Aanvoer van 10.680 kisten waar

van 3370 tong en tarbot, 90 schelvis 
390 w ijting, 90 gul en kabeljauw, 
50 koolvis, 2050 haring, 10 makreel, 
4150 schol, 170 tarbot, 420 diversen.

D IN SDA G
Aanvoer van 6015 kisten waarvan 

2105 tong en tarbot, 50 schelvis, 380 
w ijting, 60 gul en kabeljauw , 100 
koolvis, 380 haring, 15 makreel, 
2560 schol, 310 diversen.

W OEN SDAG
Aanvoer van >1653 kisten waarvan 

38 tong en tarbot, 70 schelvis, 320 
w ijting, 50 gul en kabeljauw , 200 
koolvis, 800 haring, 50 makreel, 60 
schol. 30 diversen.
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