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D A S I N O - K U R S A A L 
OOSTENDE 

NIGHT-CLUB 
„LA CHAMPAGNE" 
ZATERDAG, 17 OKTOBER, 

van 22 uur af. 

ZONDAG, 18 OKTOBER, 
THE-DANSANT 

van 16 tot 19 uur : 

MICHELE en 
CHRISTIAN 

MERINO COSTA 
EN ZIJN ORKEST 

FRANZ ANDRE : 
piano 

VRIJDAG, 23 OKTOBER, 
te 20 uur : 

KONFERENTIE 
„AMITIES FRANCAISES" 

RECITAL POETIQUE 
door JEAN BER 

PLAATSEN : 50 fr. 

INLICHTINGEN : 
Sekret. „Amitiés Frangaises" 

Tel. : (059) 772 34 

AUDITORIUM 
ZATERDAG, 24 OKTOBER 

te 20 u. 30 : 

HET 
BEREZKA-ENSBMBLE 

VAN MOSKOU 
Voorstelling ingericht door 

„V.K.A.V." 

PLAATSEN : 
75, 125, 175 en 225 fr. 

LOKATIE : 
Kon. Schouwburg Oostende 

Tel. (059) 713 22. 
(van 10 tot 13 u. en 

van 16 tot 19 u.). 

Tenfoonsteiiingen 

Hoofdingang 

TOT 31 OKTOBER : 

TWEEDE 
EUROPA-PRIJS 

VAN DE 
STAD OOSTENDE 

VOOR 
SCHILDERKUNST 

1964 

Tentoonstelling ingericht door 
het Kultureel Centrum 

Oostende 

Toegang vrij 

ZONDAG, 25 OKTOBER 
te 20 uu r : 

De „GALAS KARSENTY" 
stellen voor : 

„L'ACHETEUSE" 
van Steve Passeur. 

Met SUZANNE FLON, 
BERNARD NOEL en 

RENE LEFEVRE 
Enscenering : 

Jean Anouilh en Roland Pietri. 
PLAATSEN : 

80. 110 en 200 fr. 
LOKATIE : 

Kon. Schouwburg Oostende 
Tel. (059) 713 22. 

(10-13 u . - 16-19 u.) 

Voor alle inlichtingen 
en lokatie : 

CASINO-KURSAAL 
OOSTENDE 

Tel. (059) 75111 

(3107N—5337V) 

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw 

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

HAND IN HAND 
o. V. A. VISMIJN OOSTENDE Tel. 721.73 

TE KOOP 

Houten 
VISSERSVAARTUIG 

in zeer goede staat met 
motor ATLAS ad. 155 PK. 

Zeer voordelige prijs. 

Voor inlichtingen zich wenden 
HAND IN HAND 

Zeebrugge 
(5341V) 

PUBLICITEIT IN 

HET VISSERIJBLAD 

DOET UW 

ZAKENCIJFER STIJGEN 

•k VISHANDEL open koeltoog 
ontv. 20 000 fr p.w. rijke brood-
wmn. 150 000 fr ALG. WOON
ZORG, Kipdorp 32, Ant. 

(5338V) 
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H E T B ES T E • 

IJS 
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Telefoon : 717 91 
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Voor 
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en 

herstellingen 

van 

schepen 

NV. 

(3049) 

F I R M A 

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

Export Import 
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Privé : 540 06 
Magazijn : 541 42 

Vis & Garnalen in 't Groot 
Specialiteit van verse 
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T h u i s b e s t e l l i 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 
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(2182) 
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VRIJDAG 

16 OKTOBER 1964 

DRUKKERIJ 

Telefoon nr. 777.13 

Proefnemingen met 
aan boord in kisten ^ 

door P. HOVART en W. VYNCKE, van het Proefstation voor Zeevisserij te Oostende 

Het aan boord in kisten bergen van de vis wint in het buitenland steeds 
meer en meer aan belangri jkheid en er kan vooropgesteld worden dat 
dit systeem van aanvoer tot de moderne technieken voor het behoud 
van de kwalitei t van de vis gerekend mag worden. 

In een vorige publikatie werden de voordelen en de problemen van 
de aanvoer van vis in kisten uitvoerig naar voren gebracht-
De theoretische vooropstellingen werden echter oo'k in de prakti jk getest 
door uitgebreide proefnemingen aan boord van Belgische vissersvaar
tuigen. De doelstellingen van deze eerste reeks eksperimenten was 
dubbel, met name : 
a) een vergelijkende kwaliteitsstudie tussen in bulk aangevoerde vis 

en vis in kisten geborgen : er werd nagegaan of de kwalitei t van de 
vis in kisten beter is dan deze opgeslagen in bulk en 
(b) een studie van de vissoorten die aangewezen zijn om in kisten 
verpakt te worden. 

1. — PBOEPOMSTANDIGHEDEN 

De proeven werden uitgevoerd in de maanden januar i tot november '62. 
Negen schepen hebben aan de proefnemingen deelgenomen- In de tien 
maanden werden 27 proefreizen verricht. Drie reizen werden naar het 
Kanaal ondernomen, 15 reizen naar de Noordzee en 9 naar IJsland. 

De gebruikte houten kisten hadden een nuttige inhoud van ca 25 kg vis; 
zij werden bij de verkoop als « verloren verpakking » beschouwd en 
konden door de kopers meegenomen worden. 

In totaal werden 657 kisten aangevoerd, hetzij een gemiddelde van 24 per 
reis- Dit betekende ca 16.000 kg aangevoerde vis in kisten of gemiddeld 
600 kg per reis. 

De proeven geschiedden zowel met pelagische als met bodemvissen. Als 
bodemvis werden volgende kleine en middenslag rondvissen in kisten 
aangevoerd : kabeljauw (gullen), schelvis ( tot ten) , wijting, mooie meid 
en rode poon ; als pelagische vis werden haring en makreel in kisten 
aangebracht. 

Een aantal vissen die afkomstig waren van dezelfde vangsten als de 
vis in kisten, werd aan boord bij het stuwen gemerkt- Dit beoogde de 
identifikatie bij het lossen te vergemakkeli jken en liet toe aan land 
beide parti jen te vergelijken. 

Aan land werden de verschillende part i jen vis gekeurd door een groep 
van vijf personen, bestaande uit personeel van de werkgroep « Behan
deling Vis » en uit bedrijfsmensen-
Bij het onderzoek werden als elementen betrokken : 

(a) De kwalitei t van de vis 

De kwaliteitsbeoordeling werd volgens een puntensysteem doorgevoerd 
en als kri teria werden in aanmerking genomen : 
— de kleur en het uitzicht van het visslijm 
- helder, doorzichtig 
1 licht troebel, lichtgele kleur 

-,i|»«v- sj-n* a* 

2 melkig, opaal, meer uitgesproken gele kl«ur 
3 geelbruin 
4 vuile, uitgesproken bruine kleur-

— de kneuzingen en de kwetsuren (onder kneuzingen werd verstaan 
blijvende indrukken in het vislichaam, terwijl het voorkomen van ge
kwetste delen beschouwd werd als kwetsuren) : 

- geen noemenswaardige kneuzingen (kwetsuren) 
1 enkele lichte kneuzingen (kwetsuren) 
2 betrekkelijk veel kneuzingen (kwetsuren) 
3 groot aantal kneuzingen (kwetsuren) op bijna alle vissen 
4 zeer sterk gekneusd, vissen vervormd (zeer veel kwetsuren, vissen 

erg beschadigd). 
Verder werd ais beoordelingsmaatstaf van de kwaliteit ook het kiemgetal 
en het coligetal van de vis aangewend ; deze bepalingen werd verricht 
op 1 g vis na twee dagen kui tuur op gelose-bouillon bij 37 graden C. 

(b) — De verpakking 

Bij de verpakking werden speciaal de voor-
gebruikte houten kisten bestudeerd. 

en de nadelen van de 

die kleur kon variëren van wit 

(c) — H e t ijs 

Voor het ijs werd de kleur nagegaan; 
tot s 'erk bruin of bruin rood. 

(d) — De tempera tuur 

De tempera tuur van de vis werd genoteerd bij het lossen en na 6 uur 
verblijf in de vismijn. 

(e) — De gewichtsverandering 

Om na te gaan of er een verschil in gewicht bestaat tussen de bulkvis 
en de kistenvis werd een reeks aanvullende proeven uitgevoerd-
Een eerste part i j vis werd normaal in een kist geborgen en afgeijsd, 
terwijl een tweede parti j op dezelfde wijze werd geborgen al® dit aan 
boord van een vissersschip zou geschieden. In een geïsoleerde bak van 
70 X 50 X 50 cm werd een grondlaag ijs van 5 cm aangebracht ; hierop 
kwam dan afwisselend een laag vis (20 kg), een laag ijs van 5 cm, een 
laag vis (20 kg) en een laag ijs van 10 cm. In totaal bedroeg de verhou
ding ijs-vis 1 : 1. Deze stapel, met een hoogte van ca 45 cm, werd dan 
gelijkmatig b-elast met een gewicht van 60 kg. In deze omstandigheden 
werden de voorwaarden geschapen die zich voordoen in een visbak met 
een hoogte van ca 80 cm. 

Aïle vissen werden vooraf gemerkt en gewogen. Na 7 dagen werd het 
gewicht opnieuw bepaald. De proef werd zevenmaal herhaald-

2- — RESULTATEN 

A- — De kwalitei t 

De gemiddelde resultaten van de organoleptische keuringen zijn vermeld 
in tabel 1. 

1 — 



Uit deze resultaten blijkt, dat over het algemeen een duidelijke kwali
tei tsverbeter ing vastgesteld' werd bij de aan boord in kisten geborgen 
vjs. 
Voor het uitzicht van het slijm bleek het grootste verschil bij haring 
op te t reden ; voor de kneuzingen was dit makreel , haring en kabeljauw 
en voor wat betreft kwetsuren haring, wijting en schelvis. Het kleinste 
verschil deed zich ten aanzien van het uitzicht van het slijm voor bij 
rode poon en makreel , voor de kneuzingen bij rode poon en wijting en 
voor de kwetsuren bij rode poon en makreel . 

In het algemeeiï kon genioteerd worden dat het kleinste kwaliteitsverschil 
waar te nemen was bij rode poon en he t groatiste bij har ing en sdhelvis. 
Verder bleek in 73 % van de gevallen de kiembeilaating van de kistenrvis 
lager ite liggen dan deze van de bulkvis. Heit gemiddelde kiemgetal van de 
vis in kisten bedroeg 910, dat van de bulkvis 1113 kiemen per gram. Daar
bij kwamen in 4 monsters bulkvis colibacteriën voor, hetgeen slechts het 
geval was in 1 monster kdstenvis. De aanwezigheid van deze bacitieriën 
maakt van de vissen minderwaardige produkten. 
Niettegenstaande het feit dat houten kisten gebruikt werden, waardoor 
herinfektie van de onderste vissen door het smeltwatter van de bovenste 
kisten niet kon vermeden worden, blijkt het bergen van ide vis in kisten 
aan boord, algemeen gezien, een gunsitige invloed op de kiembelasiting te 
hebben, 

B — DE VERPAKKING 

Bij de proefneminig werd ook de studie van de geschikte verpakking ter 
hand genomen, namelijk door uit te gaan van houten kisten. 
Houten kisten zijn stevig en uitstekend isolerenid, goedkoop en duurzaam, 
doch zij zijn moeilijk te reinigen daar zij poreus zijn en een oneffen op
pervlak vertonen. De moeilijkheid van de reinigingg van houten kisten 
kan eohter ondervangen worden door de kisiten slechts éénmaal te ge
bruiken («verloren verpakking») of te bestrijken meit een laagje wit of 
kleurloos plastiek. 
Een ander nadeel van houten kisten ligt in het feit daft zij bij ruwe be
handeling gemakkelijk beschadigd -worden. 

TABEL I — GEMIDDELDE KWALITEITSKWOTERINGEN 

Slijm 

Schelvis 

Kabeljauw 

Wijting 

Rode poon 

Heek 

Makreel 

Haring 

Kisten 
Bulk 

Kisten 
Bulk 

Kisten 
Bulk 

Kisten 
Bulk 

Kisten 
Bulk 

Kisten 
Bulk 

Kistetn 
Bulk 

1 

0,9 
1,8 

0,6 

1,2 

1,4 
2.0 

0.5 
0.5 

0,8 
1,5 
1.4 

1,4 
0,8 

— ,~ 

Kneuzingen 

1,2 
2,1 
0,4 

1,6 

1,4 
1,6 
— 

— 

1.0 

1,8 
0,2 
1,6 

1,6 
2,8 

Kwet
suren 

— 
1,5 

0. 
1.0 

0,2 
1.4 
— 

0,2 

0,3 
1,3 

0,2 
1,0 

0,6 
1,8 

Voor de proefnemingen werden kisten van 25 kg gebruikt, voorzieni van 
hovenlattem. Ten aanzien van het vullen, het afijzen, het stapelen en de 
algemene handelbaarheid waren zij ten zeerste aangepast. Ook de stevig
heid was goed : op 657 kisten werden er slechts 18 beschadigd en 5 ver
nield. 

Bij 'de proeven viel echter op dat de gebruikte kisten di ie grote nadelen 
bezitten : 

1) Aangezien het houten kisten betreft, kan het smeltwater in de onderste 
kisten lopen. Hierdoor verkrijgen de vis en vooral he t ijs gemakkelijk 
een vuile kleur. 

2) De kisten zelf worden door het dagenlang verblijf in 'het ruim en het 
nait worden van het hout tamelijk vuil van uitzicht. 

3) De 'kisten vallen duur uit aangezien ze slechts éénmaal gebruikt wor
den; voor de meeste vissoorten is de prijs ervan te hoog. 

Uit de proeven kwam ook naar voren dat om deze redenen houten kisten 
onder het stelsel «verloreni verpakking» gebruikt, minder geschikt zijn 
voor het kistenvissysteem. Er zou dan ook dienen uitgekeken te worden 
naar andere recipiënten nl. uit aluminium of kunststof vervaardigd. 

Spijt verschillende nadelen hebben deze 'kisten toch het groot voordeel 
heit smeWfwater buiten de onderste kisten te houden; zij zijn daarenboven 
veel net ter van uitzicht. Niettegenstaande de hogere kostprijs, de bijko
mende reinigings- en manipulatiekosten, zou de prijs van de kisten-
vis zeker veel gunstiger uitvallen, aangezien de kisten gedurende jaren 

gebruikt kunnen worden. 

In verband met de verpakkinig dient tenslotte gewezen te worden op he t 
belang van het degelijk vullen/ van de kisten. Om de voordelen van het 
kistensysteem (minder manipulaties, konstante lage temperatuur , enz) 
niet te verminderen, moeten de kisten niet gewogen worden en dienit de 
inhoud de 25 kg vis zo dich,tj mogelijk te benaderen. 

Dit veroorzaakte wiel enkele mioedlijkhedeni. Het vuUen van de kisten met 
een juist gewicht vis vereist vanwege de bemanning een zekere ervaring 
die bij het relatief klein aantal proefreizen en het klein aantal kisten 
moeilijk kan worden opgedaan. In verband met het vullen van de kisten 
kan hier een ander belangrijk voordeel van de kistenvis vermeld wor
den : het dooreenmengen van vissen van verschillende vangsten wordt 
vermeden. Op deze manier wordt de homogeniteit van he t proniukt, dat 
zeer belangrijk is voor de visverwerkende nijverheid, in de hand gewerkt. 

C. — DE HOEVEELHEID EN KLEUR VAN HET IJS 

De verhouding ijs-vis vormt een belangrijk punt voor de houdbaarheid 
van de vis. Het is evenwel moeilijk vaste waarden voor deze verhouding 
aan te geven, vermits talrijke faktoren een invloed laten gelden o.m. de 
tempera tuur van het wate r en de luchit, de tempera tuur van de vis en het 
visrudm de broninem van mogelijke verwarming van de vis, de manier van 
opslag van de vis in het ruim enz. 

De meeste onderzoekers geven als goede verhouding ijs tot vis 1—1 tot 
1—2 aan. Wat meer in het biezonder de kisiteinvis betreft, geven C. Cutting 
en medewerkers (2) als goede verhouding 1—1,3 op. 
Voor de proefnemingen werd een verhouding 1—1,5 vooropgesteld, hetzij 
ca 17 kg ijs voor 25 kg vis. Er werd telkens brokkenijs gebruikt. 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat in de meeste gevallen 13 a 18 kg 
ijs overbleef in de kist op het ogenblik van de verkoop. Hoeveelheden ijs 
van minder dan 10 kg konden als onvoldoende beschouwd worden; in 
deze igevallen! waren de bovenste vissen meestal onbedekt. Dit bleek het 
geval ' te zijn met 14 % v a n de aangevoerde kisten. 

Het gebruik van een frigoruim zoals buitenlandse schepen die kisten 
aanvoeren aan boord hebben, kan wellicht hierin verbetering brengen. 
Met betrekking tot de graad van bevuiling van het ijs werden als ge
gevens bekomen : 
wit ijs ; 2,5 t.h. van de aangevoerde kisten 
zeer licht geelbruin i js: 35,5 t.h. 
l ichtbruin i js: 39 t.h. 
meer uitgesproken bruin tot bruinrood ijs: 9 t.h. 
sterk bruin of bruinrood ijs: 14 t.h. 
Men mag vooropstellen dat enkel de eerste drie criteria als bevredigend 
kunnen worden beschouwd. 

D. DE TEMPERATUUR VAN DE VIS 

De vis is onderhevig aan bacterièle, enzymatische en autolytische af
braak. Deze afbraak kan in aanzienlijke mate geremd worden door de 
vis gedurende gans de reis op een tempera tuur te houden die de O» C. 
niet overschrijdt. Ook aan wal moet deze «koudeketting» behouden blij
ven. Temperatuurst i jgingen van enkele graden veroorzaken reeds een 
duidelijke bespoediging van het bederf. De oorzaak hiervan ligt vooral 
in de voor het bederf verantwoordeli jke pychrotolerante bacteriën, die 
zich bij een tempera tuur van 3" C. bv. dubbel zo snel vermenigvuldigen 
als bij 0° C. 

Bij proefnemingen werd vooropgesteld dat op zee, inzake temperatuur , 
geen verschil bestaat tussen ide vis in kisten en de vis in bulk opgesla
gen. Deze stelling kon echter niet worden aangehouden wanneer de vis 
aan wal is. Bij het lossen van de bulkvis wordt het ijs verwijderd 
en komt de vis, zowel in de verkoophalle als in de pakhuizen gedurende 
lange tijd zonder koudeprotectie; hierdoor kan de tempera tuur in 
belangrijke mate oplopen (3). Met de vis in kisten is dit niet het geval: 
het ijs blijft namelijk veel langer op de vis. 

Om een zicht te verkrijgen in dit temperatuurverschi l werd op twee 
momenten, nl. bij het lossen en na 6 uur verblijf in de verkoophalle, 
een aantal opnamen verricht in de bulkvis en in de vis in kisten. De 
gemiddelde tempera tuurwaarde van dit onderzoek zijn grafisch weer
gegeven in figuur 1. 

Uit de waarnemingen blijkt dat, wegens de aanwezigheid van ijs, de 
vis in de kisten een praktisch konstante tempera tuur op circa 0° C. 
behoudt. De twee afwijkingen die in de figuur zijn weer te vinden, 
waren te wijten aan een toevallige onvoldoende hoeveelheid ijs, het
geen meteen wijst op het belang van het oordeelkundig afrijzen van 
de kisten. 

Waar de bulkvis bij het lossen een lage temperatuur bezit, nl. ca 0-lt> C , 
ligt deze na 6 u. verblijf in de vismijnhalle reeds tamelijk hoog en is 
in bijzondere hoge mate afhankelijk van de bui tentemperatuur . 

Vervolg biz. 10 
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Een nieuwe kotter 

Deze kotter kreeg de naam 
"Fischereidirektor Meinken". Het 
is de eerste Duitse kotter die 
zodanig werd uitgerust, dat de 
gevangen vis onmiddeliijk 
aan boord zelf in kisten kan 
worden verpakt. Anders gezegd: 
de liaring wordt verkopens-
klaar aan wai gebraclit. 
Ziehier wat kapitein Lohse zelf 
vertelt: Wat in de ombouw van 
het schip een vooraanstaande rol 

heeft gespeeld, is de nieuwe 
installatie van de Mercedes-Benz 
Dieselmotor* MB 846 Ab, die 
een vermogen ontwikkeld van 
320 pk bij 1500 o/min. Deze 
installatie vergt een minimum aan 
plaatsruimte en is bovendien 
gering van gewicht, zodat het ver
mogen verhoogd werd in 
verhouding tot het volume en het 
opslagruim voor de vis met 
85 m^ kon worden vergroot. 

< 

Mercedes-Benz motoren * Het loont werkelijk de moeite eens 
nadere inlichtingen te nemen over het 
fabrikatieprogramma van de Mercedes-
Benz motoren met een vermogen 
van 20 tot 675 pk. Wendt U daartoe 
schriftelijk tot de algemene vertegen
woordiger in uw land of tot de 
Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, 
Verkauf Motoren/Export. 

"IVIatinauto"S.P.R.L,1072,Chausséede Wavre, Bruxelles-Auderghem 16 



OOSTENDSE MARKT 
In de opgegeven marl<tpriizen is 

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

O 

M A A N D A G : 

STIJGENDE PRIJZEN 

De aanvoer op de eerste ver-
koopdag van deze week was niet 
biezonder omvangr i jk Er kwamen 
15 schepen verkopen, 4 van IJs
land 5 van het Kanaal, 4 van de 
Noord en 2 van de West In totaal 
zorgden z i | voor nagenoeg 5 000 
bennen vis, 8 900 kg tong en 300 
kg kreefties Zi | besomden in totaal 
3 286 595 F De grootste aanvoer 
kwam van de IJslanders maar ook 
de Kanaal- en de Noordschepen 
losten ruime vangsten De pri |zen 
voor de meeste vissoorten waren 
hoger dan verleden week, u i tgeno

men voor kabel jauw Tongen ech
ter kenden een aanzienli jke pr i js
st i jg ing en haalden opn ieuw meer 
dan 80 F als gemiddelde Opn ieuw 
een zeer ruime tottenaanvoer en 
opn ieuw zeer lage pr i jzen voor de
ze vissoort 

De kwal i te i t was niet voor alle 
vangsten even goed De IJslanders 
maakten doorgaans te lange reizen 
maar wat gedaan wanneer er niets 
te vangen is wegens het slechte 
weder De resultaten waren voor 
bi jna alle schepen renderend A l 
leen de O 108 moest het met zeer 
we in ig stellen dit na een reis ge
kenmerkt door allerlei tegenslagen 

GOEDE EN MINDER GOEDE VIS 

V A N IJSLAND 

Nogal erg lange reizen van IJs
land dit tengevolge van slecht 
weer De maandagmarkt was voor 
IJslandse vis tamel i jk gunst ig en 

zag de pr i jzen sti jgen voor de 
meeste vissoorten Voor koolvis 
w e r d van 5C0 naar 550 F betaald 
w i t te leng noteerde van 450 naar 
490 F terwi j l de b lauwe sortering 
verkocht we rd rond de 650 F Voor 
hondstong w e r d tot 750 F betaald 
de kleine sortering kreeg tot 250 
F Rode zeebaars w e r d verkocht 
tussen 300 en 480 F volgens de 
sortering en de kwal i te i t Kabel jauw 
w e r d vxerkocht tussen 650 en 850 
F per mand ter>wijl de schelvis op 
nieuw bu i tengewoon schaars goe
de pr i jzen noteerde Voor w i j t i ng 
waren de pr i jzen lager dan ver
wacht De kleine sorter ing w e r d 
zelfs verkocht aan opvangpr i jzen 
de grote sortering kreeg van 350 
naar 400 F 

De resultaten voor deze schepen 
waren doorgaans we l bevredigend 
en schommelden van 75 250 F voor 
de O 108 naar 654 045 F voor de 
O 216 Ook de O 217 maakte een 
behoor l i jke reis met 365 945 F als 
opbrengst 

MARKTBERiCHTEN OOSTENDE 

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen 3/4 sole 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine — Toute petite 
Tarbot groot — Turbot gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol — Phe 
Grote lek ^ Grosse 
Klei ie lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Toute petite 
Sc elvis grote — Aiglefin, gro« 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heek grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Raie 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabehauw — CabiUaud 
Gullen — Petit cabiUaud 
Hozemondhamme — Bajdroie 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steenschol — Sole limande 
Zeehaai — Aiguillat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pie terman) — Gr vive 
M^akreel — Maquereau 
Hursmakreel — Saurel 
Rode knorhaan 
KeiJrog — Rdie radiee 
ieekreeft — Langoustine 
Schaat — Flotte 
Zeebaars (klipv ) — Aigle de Nor 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Haringshaai — Latour 
Stecnholk — Fletan 
Heilbot — Fletan 
Koolvis — Cohn 
Steur — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
PoUak — Lieu jaune 
ionnevi» — St -Pierre 
Koningsvis 
Hondstonf — Phe cynofloi ie 

13 10-1964 

86 60-93 60 
83 40-90 80 
7b 40^7 — 
84 — 9 0 40 
81 40 92 20 
65 — 7 0 — 
45 — 5 7 — 
36 — 3 9 — 

16 — 1 8 — 
13 50-15 — 
18 — 
14 60-15 — 
4 60- 6 40 
21 — 
14 — 
3 20- 7 80 

50 — 

8 20-15 80 

6 80 
14 60-25 — 
5 60-16 — 
36 ̂ 5 0 — 
4 ^ 9 20 
5 — 8 -
24 — 3 4 — 
6 — 9 — 
480-7 — 

8 20-18 — 
23 80-24 — 

13-10 1964 

88 60-102 — 
87—89 — 
84 20-85 — 
90 — 9 6 40 
83 80-87 60 
62 40-68 — 
56 — 

17 — 1 9 — 
14 — 1 5 20 
14 60 
11 — 1 4 — 
4 — 5 40 

14 — 
3 20-8 — 

9—18 — 

8—11 — 
14 40-25 — 
5 80-17 — 

4 — 6 40 
5 — 8 — 
27 —33 — 
7 80 
4 40- 6 60 

10 40 

14-10-1964 

94 —103 40 
93 ̂ 9 8 20 
90 20 99 80 
99 30 104 60 
88 80-93 30 
62 70-74 60 
50 — 5 5 — 

16 40-17 — 
12 — 1 4 40 
13 60 16 — 
9 40 13 80 
4 — 6 40 

3 20-11 — 

9 40-23 20 

8—10 — 
18 —25 — 
10 —17 40 
38 — 
4—10 — 
8 20-10 — 

27 — 3 3 — 
6 60- 7 80 
7 — 

23 — 

7 60- 9 80 

8 60-18 — 

2 20 

9 60 

12 — 2 4 — 

VIS EN TONG V A N HET KANAAL 

Door 5 Kanaalschepen werden er 
800 bennen vis en ongeveer 9000 
kg tong aangevoerd De meest ge
brachte vissoorten waren tot ten, 
rog, schotse schol, w i j t i ng en ke i l -
rog De meest gebrachte tongsor-
tenngen waren kleine en voorklei 
ne Ook nogal veel slips A l le sor
ter ingen kregen echter st i jgende 
pr i jzen Op het laatste van de markt 
werden de meeste soorten aan 
meer dan 90 F per kg verkocht A l 
leen de slips en de bloktongen b le 
ven onder die pr i js Lappen waren 
het schaarst en het duurst en no
teerden tot 98 F Voork le ine tongen 
kenden een zeer aanzienl i jke pr i js
st i jg ing evenals de keine sortering 
De slips stegen tot 66 F per kg 
hetgeen ook ruim 10 F meer is dan 
vor ige week De gemiddelde pri js 
schommelde rond de 83 F per kg 
hetgeen opn ieuw heel wa t meer is 
dan vor ige week Voor totten van 
het Kanaal bleven de pri jzen al 
even laag als voor deze van de 
Noord Middenslagschelvis was 

daarentegen duur en haalde tot 700 
F Voor kabel jauw van het Kanaal 
w e r d een middelmat ige pri js be
taald die rond de 17 F schommelde 
Schotse schol was niet biezonder 
duur , de beste t i j d voor die vissoort 
IS bl i jkbaar voorb i j Kei lrog die 
voornamel i jk gebracht we rd door 
de O 312 w e r d duur verkocht en 
noteerde van 1 150 naar 1 200 F 
Rode knorhaan was goedkoper dan 
vor ige week en daalde tot 900 F 
Voor de kleine sortering w e r d even
we l nog een f l inke pri js betaald 
420 F per ben Wi j t i ng van het 
Kanaal was durder dan ver leden 
week en ook staartvis w e r d duur 
verkocht Voor roggen waren de 
noteringen boven de middelmaat, 
terwi j l ok platvis goede pr i jzen 
haalde Zo we rd voor platen tot 18 
F betaald terwi j l derde slag platvis 
tot 700 F haalde De resultaten w a 
ren hier renderend en schommelden 
van 178 3 0 F voor de O 312 naar 
299 640 F voor de O 159 

VEEL KLEINE VIS V A N DE NOORD 

Door 4 Noordschepen werden b i j 
de 1 100 bennen vis gelost, voor
nameli jk kleine vis als totten w i j 
t ing en kleine gul Als voornaamste 
grote soorten noteerden w e kabel
jauw steenschol platvis en rog 
Kabel jauw w e r d redeli jk goed ver
kocht en noteerde van 900 naar 
1250 F per mand of hoop op de 
dag zeer duur en haalde van 1200 
grond Steenschol bleef ook maan-
naar 1700 F per ben De uitvoerders 
bleven weer de enige opkopers 
Platvis we rd v lot verkocht tussen 
14 en 19 F Wi j t ing kende een le
vendiger markt dan verleden week 
en kreeg van 350 naar 450 F vo l 
gens de grootte De totten kenden 
minder belangstel l ing De aanvoer 
b l i j f t zeer ru im en maandag waren 
er zeker weer 700 a 800 bennen op 
de markt De kleine totten moesten 
evenveel opgevangen worden als 
de grote De kwal i te i t van deze tot
ten was doorgaans zeer goed 

Voor tarbot bleven de pr i jzen 
meer dan bevredigend pr i jzen die 



E N V I S M W N E C H O ' S 
schommelden van 38 F voor de 
kleinste naar b i | de 70 F voor de 
grootste sortering De resultaten 
voor deze schepen waren ui teinde-
li|k we l bevred igend en schommel 
den van 110 920 F voor de O 66 
naar 165 540 F voor de O 82 

WEINIG WESTVIS. 

In tegenstel l ing met vor ige week , 
kregen we op deze maandagmarkt 
we in ig Westvis De aanvoer van 
deze Westsoorten zal t rouwens ook 
de volgende dagen k lem zi|n di t 
wegens de slechte weersomstandig
heden van de laatste dagen De 
gebrachte vangsten, 2 in aantal, be
vatten zowat 290 bennen en be
stonden vooral uit rog en haai 
Haai kreeg geen te beste pr i jzen, 
maar diende toch met te worden 
opgevangen Roggen van de West 
werden vlot verkocht en kregen 
renderende pr i jzen De uitslagen 
waren hier dan ook bevredigend en 
varieerden van 46 540 F voor de 
O 142 naar 81 360 F voor de N 152 

DINSDAG 

RUIMERE AANVOER EN BETERE 
KWALITEIT 

De tweede verkoopdag gaf een 
nogal ruime aanvoer die bestond uit 
5570 bennen vis, 12 600 kg tong 
en 1 500 kg kreeftjes Dit w e r d 
verkocht voor 3 925 187 F De meest 
gebrachte soorten waren rode zee 
baars, koolvis, tot ten, tong, b lauwe 
leng en gul Verder was er een re
del i jke aanvoer van platvis, w i j t i ng , 
haai en zeehond Schaars waren 
staartvis, steenschol, kabel jauw, 
schelvis, kei l rog grote rog en rode 
knorhaan De kwal i te i t was dinsdag 
voor de meeste schepen heel wat 
beter dan maandag Spi j t ig genoeg 
werden voor de IJslandse soorten 
dalende pr i jzen betaald 

De resultaten waren ondertussen 
voor alle schepen nog we l rende
rend Voor de Kanaalschepen wer 
den opn ieuw zeer mooie cijfers ge
boekt, d i i dan voornamel i jk dank 
zij hogere tongpr i jzen 

BETERE KWALITEIT V A N IJSLAND 

Nog 4 vaartuigen van IJsland 
aan de afslag, dit met een totale 
vangst van zowat 3900 bennen vis 
en 1500 kg kreeft De kleine IJs 
landers zetten in verhoud ing meer 
VIS in de afslag dan de grootte en 
de reizen waren dan ook m ver
houding renderender Vooral voor 
de O 331 die na het inbouwen van 
een n ieuwe motor na een eerste 
reis niet minder dan 506 000 F be-
somde De hoogste uitslag was 
evenwel voor de O 85 met 719 895 
F De laagste uitslag w e r d geboekt 
door de O 282 die het met 335 000 
F moest stellen 

Als meest gebrachte soorten no
teerden w e rode zeebaars waarvan 
we l een paar duizend bennen ge
lost werden Toch bleef de prijS 
voor deze vis redel i jk vast aange
zien er van 390 naar 430 F voor 
gegeven we rd De kleine sortering 

noteerde tot 320 F Veel w i j t i ng 
door de kleinere IJslanders, de 
prijs was minder vast en liep terug 
naar het opvangpei l , 200 en 250 F 
per ben volgens grootte Voor 
b lauwe leng bleven de noteringen 
redeli jk goed Wit te leng deed het 
ook niet slecht en kreeg boven de 
400 F Hondtong daalde onder de 
700 F Kabel janw, schaars aange
voerd kreeg hierdoor st i jgende 
pr i jzen van 750 to t 1060 F per 50 
kg Schelvis was nog schaarser en 

KOTTERS 
van de Sonde 

(5043V) 

kreeg nog hogere pr i jzen De gro 
te sorteringen tot 130D F en de 
kleine soorten nog ruim 750 F 
Koolvis beh ie ld dezelfde pr i jzen 
van maandag 

Alles bi jeen een tamel i jk g u n -
stïge markt , rekening houdend 
met het aantal IJslanders (10) 

STEEDS MEER TOTTEN 

V A N DE NOORD 

4 Noordvangsten op de 2e ver 
koopdag met 1200 bennen vis , 
het grootste gedeelte kleine schel
vis of totten Ook vandaag geen 
belangseling voor deze vis die voor 
het grootste gedeelte door de op-
vangregel ing ui t de markt getrok 
ken w e r d Naast totten zorgden de 
Noordschepen voor gu l , kabel jauw, 
steenschol, platvis en w i j t i ng Ka
bel w e r d zeer f l i nk verkocht en 
haalde van 900 naar 1250 F Ook 
gul len vonden nogal gret ige afne
mers in de persoon van de ui tvoer
ders die er van 320 naar 450 F 
voor betaalden De grotere gulsor
ter ingen waren natuur l i jk duurder 
Steenscho Ib l i j f t onmenseli jk duur 
en haalde van 1200 naar 1700 F 
Platvis van de Noord vond hard 
biedende kopers die er van 12 naar 
18 F voor betaalden Ook tarbot 
we rd redeli jk duur verkocht en no
teerde van 57 naar bi j de 70 F 
Wi j t i ng was hier duurder dan van 
de andere v isgronden en haalde 
tussen 300 en 450 F per ben De 
resultaten kunnen hier ook we l ren
derend genoemd worden en schom
melden van 88 430 F voor de O 154 
naar 172 580 F voor de O 275 

MOOIE KANAALREIZEN 

Vi j f vo l led ige en een gebroken 
Kanaalreis bezorgden ons 350 ben
nen VIS en 12500 kg tong Dit keer 
geen enkel vaartu ig dat alleen op 
VIS viste want alle schepen hadden 
tong aan boord en maakten hiermee 
hun reis goed De grotere aanvoer 
ten spi j t kenden de tongpr i jzen 
toch st i jgende pr i jzen waarb i j op 
het einde van de markt een gemid
delde we rd bereikt van ru im 87 F 
per kg Het fei t of er al dan met 
veel slips bi j die tongenvangsten 
waren was bepalend voor dit pr i js-
gemiddelde Hierdoor ook lag het 

algemeen gemiddelde w e l iets ho
ger dan maandag toen meer slips 
gebracht werden De duurste sor
ter ing was de grootste die tot meer 
dan 100 F noteerde Grote en dr ie
kwar t tongen kregen van 87 naar 
92 F en bloktongen werden ver
kocht tussen 84 en 86 F Voork le ine 
tong w e r d fel gegeerd en noteerde 
tussen 90 en 97 F , de kleine sor
ter ing kreeg tussen 83 en 87 F en 
de slips waren heel wa t goedkoper 
en kregen slechts rond de 65 F A l 
les bi jeen toch nog zeer goede uit 
slagen voor die schepen die van 
79 950 F naar 285 270, d i t voor de 
Z 559 na een gebroken reis en de 
Z 509 Voor 4 van de 6 schepen 
werd het echter meer dan 200 000 
F 

Wat de VIS van het Kanaal be
tref t , deze was werke l i j k schaars 

S C H E E P S W E R F 
Fa Gebr. van de Sande 

Breskens — T e l . 01172 - 765 
(5043V) 

Staartvis, heek, rode knorhaan en 
kei l rog waren soorten die met een 
verreki jker te zoeken waren Het 
we in ige dat er kon van ontdekt 
worden g ing dan ook aan hoge 
pr i jzen van de hand Zo kreeg rode 
knorhaan (k leine sortering) tot 520 
F en kei l rog tot 26 F Grote roggen 
waren eveneens duu r en haalden 
tot 900 F De andere rogsoorten 
noteerden tussen 450 en 750 F wat 
lang met slecht is Zeehond deed 
het met zo goed en kreeg nog 
slechts opvangpr i jzen Haai w e r d 
iets beter verkocht en kreeg tot 
390 F per ben Platjes van het Ka
naal kregen rond de 230 F en voor 
schar kregen onze vissers van 250 
naar 300 F Kanaalwi j t ing daalde 
tot de opvangpr i js 

MOOIE REIS VOOR DE Z.548 

Een Westvangst, deze van de 
Z 548 die zowat 150 bennen vis 
loste samen met een 200 kg tong 
en hiervoor 103 380 F besomde Het 
grootste gedeelte van de vangst be 
stond ui t p latv is en hiervoor w e r d 
van 550 naar 800 F betaald Kleine 
platjes kregen 270 F en schar no
teerde 240 F Gul len werden ver
kocht van 320 naar 640 F volgens 
de sortering Tarbot kreeg hier rond 
de 70 F en knorhaan haalde 400 F 
per ben 

EERSTE SPROT AANGEVOERD 

Dinsdag kregen we te Oostenoe 
de eerste sprot op de markt Sedert 
maandag is het n ieuwe sprotseizoen 
off ic ieel geopend maar toen was 
het weer te slecht De kleine vang
sten werden die dag aan de trap 
uit ter hand verkocht Dinsdagavond 
kregen w e dan een aanvoer van 
9 450 kg die verkocht w e r d voor 
48 078 F De pri js schommelde van 
5,60 naar 7 20 F Deze pri js kan 
maar matig genoemd worden aan
gezien het hier toch gaat om p r i 

meurs Die mode schijnt evenwel 
voorb i j te zi jn dat men voor eerste 
sprot nog hoge pr i jzen zou beta
len Anderzi jds is die prijS, in ver
gel i jk ing met wa t vor ig jaar w e r d 
betaald, redeli jk goed Als de aan
voer echter regelmatig zeer ru im 
zou zi jn zal het gebeuren dat w e 
terug naar die min imumpr i jzen te
ruggaan Ondertussen was het voor 
de 4 spannen een goede verkoop-
dag en dan in de eerste plaats 
voor de O 18 en de O 96 die samen 
2 925 kg losten en daarvoor 36 498 
F besomden 

De kwal i te i t is echter we l goed, 
vandaar ook een zekere belangstel
l ing 

ZEER GERINGE GARNAALAANVOER 

Voor de andere tak van de kust
visserij was het minder goed De 
garnaalaanvoer was inderdaad zeer 
schaars al was de vangst per schip 
nog zeer ruim In totaal inderdaad 
slechts 12 vangsten maar toch 2247 
kg garnaal De opbrengsten hiervan 
bel iep 32 541 F zodat de gemidde l -

HEKKOTTERS 
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de pri js ondanks de kleinere aan
voer met erg steeg De oorzaak 
hiervan is de zeer ru ime aanvoer 
m Zeebrugge De laagste pr i jzen 
noteerden we dinsdag toen er 
slechts 6,50 tot 18 F w e r d gegeven 
De verschil lende kwal i te i t was oor
zaak van die sterke pri jsschomme-
lingen De vangst per schip bleef 
zeer hoog en bel iep 187 kg , hier
door bleef de opbrengst per schip 
nog renderend 2 711 F 

Behalve garnaal brachten de kust-
vissers ook nog vis aan die verkocht 
w e r d in de v ismi jn Het betrof hier 
voornamel i jk kleine en zeer kleine 
gul Verder wa t platjes en platvis 

WOENSDAG : 

NOG DUURDERE TONGEN 

De laatste verkoopdag was de 
aanvoer in de Oostendse v ismi jn 
zeer eenzi jd ig Er werden zowat 
3 000 bennen vis, 1 350 kg kreeftjes 
en 3 500 kg tong aangevoerd De 
kwal i te i t van deze aanvoer was 
doorgaans zeer goed aangezien er 
geen enkele te lange reis bi j was 
De meeste vissoorten kregen st i j 
gende pr i jzen Voor tot ten moet 
eens te meer een ui tzonder ing ge
maakt worden wan t deze vissoort 
was er weer veel te veel Zowel 
grote als kleine sorter ing moest 
hoofdzakel i jk opgevangen w o r d e n 
zodat de Rederscentrale deze week 
zi jn deel van de aanvoer heeft ge
had 

Tongen ware nschaars en kregen 
hierdoor nog verder st i jgende p r i j 
zen Er w e r d aldus een gemidde l 
de bereikt van bi j de 90 F per kg 
Andere zeer dure soorten waren 
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kabel jauw, rog, tarbot en steen-
schol. Hierdoor waren de resulta
ten voor de meeste schepen nog 
wel bevredigend. 

De totale opbrengst bel iep 
woensdag 9.098.687 F. 

NOG GOEDE REIZEN 

VOOR DE IJSLANDERS 

Nog 2 IJslanders zorgden voor 
1450 bennen vis en wat kreeftjes. 
A lhoewel het dit keer wat veel is 
2 IJslanders op een woensdagmarkt 
te zetten, bleek het dit keer toch 
geen handikap en werden alle 
soorten minstens even duur ver
kocht als maandag en dinsdag. Ka
be l jauw was zelf nog duurder en 
haalde van 670 naar 1020 F per 
50 kg. Ook koolvis bleef vlot ver
kopen en noteerde van 540 tot 570 
F per ben. Schelvis bleef biezonder 
schaars en kreeg steeds even hoge 
pri jzen als de vor ige dagen. Woens
dag waren deze pri jzen zelfs nog 
hoger aangezien er van 1070 naar 
1430 F voor gegeven we rd . Rode 
zeebaars was de meest gebrachte 
soort van deze v isgrond en noteer
de toch nog steeds van 300 naar 
440 F. Deze vissoort kent werke l i j k 
een zeer goede markt en dit zowel 
b i j grote aanvoer als bi j kleine. 
Leng, wi t te zowel als b lauwe, g in 
gen v lo t van de hand aan pri jzen 
die varieerden tussen 220 en 580 
F volgens de grootte. Tenslotte kre
gen ook de andere soorten als 
hondstong, zeewolf , w i j t i ng en 
schartong bevredigende pr i jzen. Zo
doende bleven de resultaten nog 
bevred igend en begrepen tussen 
336.750 F voor de 0.231 en 332.730 
F voor de 0.334. 

MINDER TONG DAN VERWACHT 

Nog 2 Kanaalschepen op de 
siui t ingsmarkt. Zij zorgden voor 
150 bennen vis en 3.300 kg tong
sorter ing. Minder tong dus dan de 
vor ige dagen hetgeen een pr i jsst i j 
g ing in de yhand werkte. Tongen 
kregen woensdag inderdaad een 
gemiddelde prijs van ru im 90 F per 
kg. Voor lappen en voorkleine we rd 
boven de 100 F per kg betaald. 

D meeste andere sorteringen kre
gen meer dan 9Q F. Al leen de slips 
bleven een 20 F lager maar haalden 
di t keer toch ook 70 F en meer. Ook 
hier dus een beduidende pri jsst i j 
g ing ten overstaan van de vor ige 
dagen. 

De vangsten vis waren erg klein 
en bevatten tussen 70 en 100 ben
nen. Meest rog, platvis en w i j t i ng . 
Roggen waren biezonder duur en 
noteerden van 570 F voor de kleine 
scherpstaarten naar 1.160 F voor de 
moerroggen. Keilrog was er ook op 
die laatste verkoopdag niet. Platvis 
g ing v lot van de hand en kreek 
tussen 14 en 18 F per kg. Kleine 
vis als w i j t i ng , zeehond, platjes en 
schar was we l iets duurder dan 

dinsdag. Vandaar dan ook rende
rende uitslagen voor deze schepen, 
uitslagen die begrepen waren tus
sen 178.990 F voor de O.301 en 
255.360 F voor de O.160. 

ZEER VEEL TOTTEN V A N DE NOORD 

Nog 5 schepen van de Noord die 
voor 1.100 bennen vis zorgden. 
Zeer veel totten ook op deze markt 
waaronder zeer veel opgevangen 
totten. De vraag naar deze over
v loedige aangevoerde vissoort is 
veel te klein voor het hu id ige aan
bod. Misschien komt daar de vo l 
gende maanden enige verbeter ing 
in wanneer de Nederlanders meer 
dergel i jke vis nodig hebben. In 
Neder land word t er echter ook al 
een hele t i jd dergel i jke vis gebracht 
zodat de voorraad ook daar nog 
lang niet u i tgeput is. Behalve tot
en zorgden deze schepen meestal 
voor kabel jauw, haai, w i j t i ng en 
steenschol. Verder platvis, tarbot en 
rog. Kabel jauw bleef zeer duur en 
kreeg voor tdurend tussen 18 en 26 
F per kg. De grote gul len kregen 
eveneens voede pri jzen terwi j l voor 
platvis de pri js schommelde tussen 
11 en 17 F per kg. Steenschol bleef 
zeer goed verkopen en haalde tus
sen 26 en 35 F per kg. Haai deed 
het onverwacht goed en kreeg van 
330 naar 390 F per ben. Platjes 
moesten woensdag niet worden op
gevangen en werden verkocht tus
sen 230 en 290 F per ben. Voor 
schar w e r d er van 240 naar 450 F 
gegeven. Uiteindel i jk bleven de re
sultaten hier nog we l bevredigend 
al schommelden ze maar van 
79.900 F voor de 0 .127 naar 
132.250 F voor de Z.537. 

WEINIG WESTVIS 

Van de West bleef de aanvoer 
zoals verwacht ook op deze s iu i 
t ingsmarkt erg ger ing. De totale 
aanvoer uit 2 schepen, bedroeg zo
wat 280 bennen vis. Een groot ge
deelte hiervan omvatte totten die 
evenals van de andere v isgronden, 
diende te worden opgevangen. Ver
der kregen rog, platvis en platjes 
middelmat ige tot hoge pri jzen zo
dat de resultaten hier varieerden 
van 58.670 F voor de N.710 naar 
77.220 F voor de N.819. 

OVER TE NEMEN 

Uitzonderlijke 

V I S H A N D E L 

of te koop 
met woonst 

Te koop: 1.800.000 fr. 

Schrijven kantoor blad nr 5328V 

; Mar kto ver zicïii 
Zeebrugge 

In de week van 8 tot en met 14 
oktober boden er 44 vaartuigen hun 
vangsten aan, daarvan kwamen er 
15 van de Noord, l2 van de Kreef-
tenput en drie van het Kanaal de 
overige waren dag- en kustvissers. 
De 9.957 kg. tongen werden aan 
duurdere prijzen afgenomen dan 
de vorige week, de grote tongen en 
de schone kleine en kleine vielen 
het besit in de smaak, de gemiddel
de pnjs bedroeg 8840 F. De tarbot 
soorten en grietien brachten op
nieuw renderende prijzen op. De 
ronde vissoorten waren vrij klein 
in aanvoer zodat de afnameprijzen 
goed waren. Voor de platvissoorten 
vielen de prijzen eveneens niee zo
wel grote, middenslag als 3de slag 
brachten winstgevende prijzen op. 
AlhoeweJ de roggevisaanvoer niet 
groot 'was waren de prijzen dan 
toch voor de kleine soorten, niet 
b-iezonder hoog. Totale aanvoer : 
9957 kg, tongen, 6100 kg sprot en 
2300 benne vis brachitien 2.107.060 fr. 
op. 

GARNAALAANVOER 

Deze bereikte opnieuw een topcij-
fer de 41.561 kg brachten opnieuw 
3931191 fr. op, de prijzen schommel
den tussen de 2 en de 29 fr. De 
prijzen waren niet ihoog, maar de 
weeknssultaten vielen goed uit. 

SPROTAANVOER 

Vanaf 13 oktober werd sprot aan
gevoerd door een tweetal koppels, 
de 6100 kg aangebrach deze week 
bracht een gemiddelde prijs op van 
4,50 tot 5,30 fr. 

MAANDAGMARKT 

Op de eerste verkoopdag waren 
er slechts viijf vaartuigen aan de 
afslag, daarvan kwamen er twee 
van het Kanaal en drie van de 
Noord. De 40O0 kg tongen haalden 
prijzen die schommelden tussen de 
92 2ni de 94 voor de grote, de bloks 
van 84 to,t 85 en de 3/4 van 80 tot 
84 fr. De middensorteringen bekwa
men van 84 tot 88 fr. voor de scho
ne klieine en de kleine van 91 tot 92 
fr., de gemiddelde prijs was 86,07 F. 
De zeer kleine tarbotaanvoer haal
de prijzen van 60 tot 60 fr. voor de 
grote, de middenslag 30 tot 40 en 
de grieten van 30 itot 38 fr. De 
ronde vis bracht renderende prij
zen op van 20 tot 23 voor de kabel
jauw len van 14 tot 18 voor de gul-
ten. De wijtingsoorten van 10 tot 11 
voor de grote wijting en van 7 tot 8 
voor de kleine. De platvissoorten 
brachten winstgevende prijzen op 
van 14 tot 16 voor de grote pilaten 
van 12 tot 15 voor de middenslag e o 
van 12 tot 14 voor de 3de slag zelfs 
de deelvis bracht van 9 tot 10 fr. op 
De roggevissoorten waren niet bie
zonder groot, wat de prijzen geen 
al te hoge loop gaf. Van 10 tot 12 
voor de grote roggen van 9 tot 10 
voor de tiltem en van 6 tot 7 voor 
de halve mans. De opbrengsten 
van 75.580 voor de Z.225 tot 250 620 
voor de Z.419. De Noord van 69.650 
voor de Z.527 tot 149.410 voor de 
Z.420. 

DINSDAGMARKT 

De aanvoer op deze verkoopdag 
was iats groter dan de vorige dag, 

van de acht vaartuigen kwamen er 
zes van de Noord, één van het Ka
naal en één van de Oost. De 3390 kg 
tongen waren iets in prijs gerezen, 
d^ grote van 94 tot 98 voor de bloks 
van 89 tot 88 en de fruits van 87 tot 
92 fr. De middensortering van 90 
tot 96 voor ide schone kleine en 
van 96 tot 98 voor de klein, de ge
middelde prijs bedroeg 88.88 fr. De 
kabeljauw van 20 tot 25 en de gul
len van 14 tot 18, de wijtingsoorten 
van 12 to,t 14 en de kleine van 8 tot 
12 al deze soorten bleven praktisch 
konstant. De platvissoorten lagen 
iets lager van 13 tot 17 voor de gro
te platen, de middenslag van 13 tot 
16 en de klemie van 10 tot 14 fr. 
De roggevissoorten groter in aan
voer brachten een hogere prijs op, 
van 14 tot 15 voor de grote roggen, 
van 11 tot 12 voor de tilten en van 
9 tot 10 voor de kleine telt. De zee-
'haaiemi van 6 tot 8 en de honden 
van 4 tO|t 6. De besommmgen van 
53,520 voor de Z,403 tot 122,390 voor 
de de Z,590. De Z.542 van het Ka
naal bracht 243.190 fr. op 

WOENSDAGMARKT 

Tongen 100 fr. 

Zes vaartuigen aan de afslag, 4 
van de Noord, één van he,t Kanaal 
en één van de Kreeftenput. De 
slechts 680 kg tongen brachten op
nieuw hogere prijzen op, van 94 tot 
103 voor de grote tonig, 95 tot 99 
voor de bloks, en de fruits van 98 
tot lO*̂ . De middensorteringen be
kwamen van 104 tot 106 en de scho
ne kleine van 104 tot 107 voor de 
kleine. De gemiddelde prijs was 
99,12 fr. De tarbotsoorten bleveini 
praktisch konstant. De kabeljauw 
van 20 tot 25 bleef prijs behouden, 
maar de gullen, van 15 tot 22 waren 
gerezen. De grote wijting, van 8 
toî  14 en de kleine van 8 tot 10 wa
ren in prijs gedaald. De platvissoor
ten daarentegen waren beter in 
t rek, van 16 tot 20 voor de grote 
pla'ien de middenslag van 13 tot 19 
e-nj de 3de slag van 14 tot 17 fr- De 
roggevissoorten vielen eveneens be
t e r dn de smaak, van 16 tot 17 voor 
ds grote roggen, van 13 tot 14 voor 
de tiiHen en van 10 toit 12 voor de 
halve mans. 
Ds besomm'nigen waren renderend 
van 35.380 voor de Z,526 tot 69,840 
voor de Z.560. De Kreeftenput 
bracht voor de Z 549 met 300 kg 
tongen lOO B vis en 25 B kreeftjes 
114.090 fr. op. — F 

DE BELGISCH 
NEDERLANDSE 

V8SSERIIALMANAK 
1964 

Is verkr i jgbaar • 
1 ) Drukker i j N ieuwsblad van de 

Kust, H. Baelskaai 27, Oostende 
mits stortmg van 250 F plus 10 F 
verzendingskosten 

2) Noordzee Boekhandel, V in-
dictivelaan 22 Oostende 

3) Hand in Hand, Bestuursge
bouw Vismi jn Oostende 

In Neder land • 

Motorenfabriek H Zwart , Vissers-
haven IJmuiden. 
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Berichten van de 

O P V A N G R E G E L I N G 
Oosfende 1 2 3 4 5 6 

260 100 3 286 595 

292 500 3 925 187 

153 350 1.896.905 

705.950 9.108.687 

Donderdag 8 oktober 

Vr i jdag, 9 oktober 

Maandag, 12 oktober 

Dinsdag, 13 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

TOTAAL 

1.603 

955 

35 004 

37 842 

35 825 

111.229 

5 047 

2 971 

142 354 

159 663 

160 895 

470.930 

4 065 

2 450 

99 060 

103510 

97 493 

306.578 

982) 

521) 

43 294) 

56 153 

63 402 

164.352 15,76 7 . 5,17 % 

Zeebrugge 
Donderdag, 8 oktober 

Maandag, 12 oktober 

Dinsdag, 13 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

TOTAAL 

Nieuwpoort 

736 2 551 1448 1103 15.966 218540 

519 1973 763 1210 30 395 624.320 

708 2 725 1448 1277 50 167 838.130 

2 950 13 494 6 844 6 650 34 534 426.170 

4.913 20.743 10.503 10.240 131.062 2.107.160 3,75 % 0,98 % 

Donderdag, 8 oktobei 

Maandag, 12 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

TOTAAL 

1 914 

2.204 

169 

4.287 

6 807 

8 481 

406 

16.694 

4 440 

4 627 

392 

9.459 

2 367 

4 854 

14 

7.235 

5 301 

26 623 

16.571 

48.495 

58.410 

255.977 

187.452 

501.839 8,84 % 3,33 % 

1. Opvanggewicht 

2. Opvangwaarde 

3. Wederafstandswaardo 

4. Tussenkomst 

5. Aanvoergewichf 

6. Aanvoerwaarde 

7. % opvanggewicht 

t a.v. aanvoergewicht 

8. % opvangwaarde 

t.a V. aanvoerwaarde 

ONDERZOEKSRAAD VOOR DE ZEEVAART 

Zware straffen inzake aanvaring 
van Z.426 „Deo Gratias" 

De onderzoeksraad voor de zee 
vaart Kwam woensdagnamiddag te 
Oostende bi|een onder voorzitter 
schap van de heer Vander Cruyssen 
De heer Bentein vervulde het ambt 
van ri|kskommissaris 

De stranding van Z 408 Minerva 
en de brand aan boord van 0 1 4 0 
Don Bosco konden niet m behande 
Img genomen gezien de gedag-
vaarden verstek heten gaan 

SCHIPPER EN MOTORIST 

ZWAAR GESTRAFT 

De Raad velde vonnis inzake de 
aanvaring van de Z 428 Deo Gratias 
en een onbekend vaartuig t i jdens 
de vissen] op 29 februar i 1964 

A lhoewe l de aanvaring geen 
zware materiele schade naliet wer 
den de betrokken schipper Wintein 
Frans en motorist Serie Frans zeer 
zwaar gestraft. 

Uit het onderzoek was immers 
gebleken dat de Deo Gratias van 
25 februar i tot 1 maart en van 4 

tot 9 maart vaarde zonder dat het 
schip bi] machte was reglementaire 
seinen te geven of zi |n reglemen
taire navigatiel ichten te vertonen 
In deze per iode heerste er een zeer 
d ikke mist die bi j ogenbl ikken 
slechts een zichtbaarheid bood van 
50 meter Toen men de haven van 
Grimsby aandeed om de defekte 
dynamo te herstellen en de w a l -
techniekers er niet in slaagde de 
dynamo te herstellen, koos schipper 
Winte in terug zee, aldus schip en 
bemanning aan de grootste gevaren 
blootstel lend 

De raad kwam tot de konklusie 
dat schipper Winte in bewi js lever
de van een kompleet gebrek aan 
plichtsbesef en verantwoordel i jk 
heidszin en zich schuldig maakte 
aan een hele reeks beroepsfouten 
Motorist Serie van zi jn kant maakte 
zich schuldig aan beroepsfouten 
welke indruisen tegen de waard ig 
heid van zi jn ambt 

Om die reden zag schipper W i n 
tein zich bestraft met een schorsinp 
van 2 jaar en motorist Serie met 
een schorsing van drie maand 

ONTPLOFFING A A N BOORD V A N 

0.153 

Op 25 apri l 1964 deed zich eer 
o n p l i f f i n g voor aan de mazoutka 
chel in het logis van de O 153 Prins 
Boudewi jn Niemand scheen m staal 
de blusapparaten te gebruiken en 
het was dank zij de hu lp die uit 
Mi l fo r t haven tegemoet kwam ge 
varen dat de brand kon geblust 
worden De ri jkskommissaris die 
terzake vorderde was van mening 
dat niemand verantwoordel i jk kon 
gesteld voor het ontstaan van de 
brand maa dat bi j de bestr i jd ing 
de schipper tekort was geschoten 
o m door zi jn onkunde m verband 
met de werk ing van de blusappa 
raten Hij vroeg dan ook een schor
sing van schipper Goutsmit Henn 

AANVARING MET ENGELS 

MS LEEDS 

De raad hoorde daarop schipper 
Savels Louis van de Z 4 7 0 die op 
6 juni 1964 bi j de havendamkop 
van Zeebrugge in aanvaring kwam 
met het Engels ms Leeds 

De Z 4 7 0 had een defekt roer en 
was moei l i jk te maneuvreren De 
Z 470 liep het ms Leeds voorbi j 
maar w e r d nadien opgelopen langs 
achter aan bakboord Toen schipper 
Savels z'n vaartu ig in gevaar achtte 
stopte hij zi jn vaartuig en sloeg 

achteruit Het ms Leeds l iep niet
temin tegen de voorsteven van de 
Z 4 7 0 

Na de aanvaring kwam een Bel
gische loods van het ms Leeds aan 
boord van de Z 470 en beweerde 
dat het vissersvaartuig had moeten 
voorrang verlenen omdat de Leeds 
een rode v lag voerde 

De raad zal een volgende maal 
de ri jkskommissaris horen in z'n 
advies doch we wi len er nog op 
w i jzen dat schipper Savels als ge 
tu ige en niet als betrokkene voor 
de raad verscheen 

GEEN BEWIJS V A N 

DEUGDELIJKHEID 

De raad hoorde tenslotte schip
per Vantorre Jos van Z 472 die naar 
zee trok zonder geld ig bewi js vari 
deugdel i jkhe id aan boord 

De schipper verklaarde dat de 
reder hem had gezegd dat alles in 
orde was De ri jkskommissaris Ben 
tem bezorgde hem echter een f l inke 
uitbrander omdat een schipper moei 
weten dat een bewijS van deugde
l i jkheid een dokument is en dat dit 
dokument aan boord van het schip 
moet zi jn De heer Bentein toonde 
zich echter inschikkel i jk Hij aan
vaarde de goede t rouw van de be 
trokkene voor w ie hij tenslotte een 
vermaning vroeg 

— 7 — 



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

G r o t e s che lv i s 
M i d d e l m a t i g e s che lv i s 
K l e i n e s che lv i s 
K a b e l j a u w 
G u l l e n 
W i j t i n g ... 
S c h a a t 
Z e e b a a r s 
L e n g 
S c h a r t o n g 
H e i l b o t ... 
Koo l vis ... 
H o n d s t o n g 
Zeewolf 
Platen 

11-10-1964 
22.— 

3 i0- '4 .40 
13.80-17.60 
5.60-12.60 
4 . — 8.— 

15.20-20.— 
7.40- 9.80 
9.60-13.— 

3 0 . ^ 5 1 . — 
9.40-11.— 
3.20-15.80 

11.—11.40 

12-10-1964 
21.—27.— 
17.60-26.— 
10.— 
13.20-21.20 
9.40-12.60 
4 . — 6.60 

20.50-23.— 
6.60- 9.40 
7.40-12.60 

28.—47.20 
10.—11.20 

4.60-13.80 
12.— 

1310-1964 
28 .^28 .60 
21.80-25.... 
11.60 
13.40-20.40 
9.80-11.80 
4 . — 5.80 

6 . ^ 8.80 
4.40-11.60 

35.20-46.— 
10.80-11.40 
4.80-14.— 

mmm ^' 'ïts 

DER V I S S E R S V A A R T U I G E N 

UIT DE 

O o s t e n d s e h a v e n 
DONDERDAG, 8 oktober 

0 . 8 1 , 
0.286, 
0.317, 
0.224, 
0.459, 
0.215, 
0 .131, 
0 3 4 6 , 
0.195, 
0.26, 
N.449, 
N750, 
0.267, 
Z.510, 
O.102, 
Z.212, 

I J s l a n d 
I J s l a n d 
I J s l a n d 
I J s l and ! 
I J s l a n d 
N o o r d z e e 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
W e s t 

W e s t 
W e s t 
W e s t 
N o o r d 

'Noop H e a d 

VRIJDAG, 9 oktober 

0.228, 
0.237, 
0.287, 
0.218, 
0115, 
0.214, 
0.112, 
O.109, 
Z.600, 
0.114, 
0.147, 
N.765, 
N.763, 
0268, 
0165 , 

I J s l a n d ' 
I J s l a n d 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
K a n a a l 
W e s t 
W e s t 
W e s t 

N o o r d 
N o o r d 

ZATERDAG, 10 oktober 
O.250, I J s land) 
0.235 K a n a a l 
N.732, W e s t 

MAANDAG, 12 oktober 
0.192, K a n a a l 
Z.546, K a n a a l 
0.77, W e s t 
0.196, W e s t 
N152, W e s t 
N.744, W e s t 
0.327, W e s t 

DINSDAG, 13 oktober 
Z.516, K a n a a l 
0.174, K a n a a l 
0.266, K a n a a l 
Z.548, W e s t 

...,•37... 
0.142, W e s t 
0 .281, N o o r d 
0.345, N o o r d 
0188, N o o r d 
0.283, N o o r d 
0.191, N o o r d 

WOENSDAG, li oktober 
0.216, I J s l a n d 
0.217, I J s l a n d 
0.312, K a n a a l 
0 3 7 , K a n a a l 
038 , K a n a a l 
Z.199, K r e e f t e n p u t 
0.155, N o o r d 
0156, N o o r d 
0.105, N o o r d 

Berichten van de Rederscentrale 
VERKOOP OP DINSDAG 3-11-64 

1 November, wet te l i jke feestdag, 

val t dit jaar op een zondag. De 

kompensatierustdag is dus voorzien 

op maandag 2-11-1964 en er zal 

dus op 2-11-1964 niet verkocht 

wo rden . 

In overeenkomst met het bestuur 

van het verbond van v isgroothande-

laars-verzender van de kust, ver

zochten w e de v ismi jndirekt ie de 

verkoop op 4-11-1964 met een half 

uur te vervroegen, zodat deze te 

6.30 uur zal aanvangen. De direkt ie 

van de v ismi jn te Oostende ver

klaarde zich hiermede akkoord. 

OOSTENDSE MARKT 

tN CIJFERS 

IVIAANDAG, 11 O K T O B E R 1964 

I J S L A N D 
0.216 
0.217 
0.239 
0.108 
K A N A A L 
0.37 
0.312 
0.295 
0.159 

A Z.546 
N O O R D 
0.156 
0.38 
0.82 
0.66 
W E S T 
N.152 
0.142 

Kreeften 
23 
18 
17 
13 

15 
14 
19 
18 
18 

13 
10 
10 
10 

9 
7 

1400 
800 
500 
160 

300 

Tong 
400 
160 -
120 3200 
80 2800 
40 2800 

280 -
220 -
270 -
300 -

200 
90 

654.045 
365.945 
262.300 
75.250 

203.530 
178.370 
297.150 
299.640 
256.870 

124.700 
115.470 
165.540 
110.920 

81.360 
465.540 

D I N S D A G , 12 O K T O B E R 1964 

I J S L A N D 
0.129 
0.331 
0.282 
0.85 
N O O R D 
0.249 
0.275 
0.348 
O 154 
K A N A A L 

l^Z.516 
0.193 
0.176 
0 .35 

A,Z.509 
AZ.559 

W E S T 
AZ.548 

Kreett 
19 800 500 394.685 
18 850 600 506.610 
18 650 300 335 282 
18 1600 - 719.895 

12 
11 
10 
11 

16 
16 
16 
16 
17 
13 

300 
450 
270 
180 

100 
50 
50 
60 
40 
20 

8 150 

- 142.430 
— 172 580 
- 117 665 
- 88.430 

Tong 
1600 216.610 
1700 175.650 
2300 270 110 
2600 271 230 
2800 285 270 
900 79.950 
Tong 
200 103.380 

W O E N S D A G . 14 O K T O B E R 1964 

I J S L A N D 
0.231 
0.334 
K A N A A L 
O.160 
O.301 
N O O R D 
0.34 

/>Z.537 
0.135 
0.127 
0.204 
W E S T 
N819 
N.310 
K R E E F T E N P U T 

\ Z . 1 9 9 10 

17 
19 

16 
14 

9 
12 
10 
10 
10 

6 
6 

Kree f t 
750 600 336.750 
700 - 332.730 

T o n g 
80 2100 255 360 
60 1100 178.990 

280 
360 
160 
170 
220 

108.620 
132 250 
90.680 
79.900 

100.060 

120 - 77.220 
160 - 58.670 

T o n g 
40 300 87 300 

750 k r e e f t 

VERWACHTINGEN 
M A A N D A G 19-10-64 

I J s l a n d : 0.242 (800 B ) 
N o o p H e a d : O.305, 0.292 
K a n a a l : O 229, 0.118, 0 .141, Z.465 

Z.482 
W e s t : N.715, 0.148 

D I N S D A G 2010 64 

I J s l a n d : 0.316, 0.269, 0.318 
K a n a a l : O 369, O 151 
W e s t : N.185 N.762, 0 .15 , 0.267 

W O E N S D A G 21-1064 

K a n a a l : Z.527, 0.326 
W e s t : N.765, N.763, 0.196, 0.327, 

0.147 

V e r m o e d e l i j k w o e n s d a g 21-10-64 
N o o p H e a d : Z.212 

In d e loop v a n d e w e e k : 
I J s l a n d : O.90 

PAKKETBOTEN 

OOSTENDE - DOVER 
UurtalK'l de r o v e r v a a r t e n voor de 

week van 18 to t 24 ok tobe r 1964. 

PASSA(ÏIEKSBOTE.\ 

Afvaar ten uit Oos tende : 

Alle dagen te 10 (1) en (e 15 u . 

.'Vfvaarten ui t Dover : 

Alle dHgen te 12 en 17 ii. <2i. 
(1) vervoer t ook -luto'.s 
(2) vervoer t ook a u t o ' s op 19. 20, 
21, 22 en 23 okfolier. 

( AKFEKRIKS 

Afvaarten u i t Oos t ende : 

Dageli jks te 13.45 u 

Op 18 en 24 ok loher h i jkomende 
a. 'vaart te 18.15 u 

Op 18 en 24 oktol)er b i jkomende 
a fvaa r t te 19 u . 

< ^ , y 
Fueloil 
DieseBoiS 
Gasoil 

Voor scheepvaart — Centrale verwarming 
— Nijverheid — 

Handelsmaatschappij ANTOI'NE VLOEBERGHS 
ANTWERPEN — ITALIELEI 66 — Tel. (03) 31 18 00 (10 lijnen) 

Voor de Kuststreek — Depot te Oostende 

S C A P , H. BAELSKADE 27 — Tel. 729 51 - 745 32 (na 18 uur) 

— 8 
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Dstum Vangiten Ktr Mm. Maki. Gem. 

12-10 
13-10 
14-10 

7 10 
12-10 
13-10 

13-10 

8-10 
9-10 

12-10 
13-10 
14-10 

8-10 
12-10 
13-10 
14-10 

8-10 
12-10 
13-10 
14-10 

13-10 
14-10 

9-10 
12-10 
13-10 
14-10 

8-10 
12-10 
14-10 

12-10 
13-10 

VISAANVOER TE OOSTENDE 
15 
15 
12 
43 

260 100 
292 500 
153 350 
705.950 

3 286 595 
3 925 187 
1 886 905 
9.098.687 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
957 
65 

18 106 
1248 

10-
18-

25-
20-

6 1225 
SPROTAAN VOER 

8 9 450 

13 187 6 50 18 -

TE OOSTENDE 
48 078 560 7 20 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
11 
22 
23 
22 
20 

5 167 
9 488 
12 308 
8 426 
6 172 

41.561 

57 606 
98 337 
90 978 
57 574 
85 696 
390.191 

23-
24-
17-
17-
29-

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 
17 
8 
10 
9 
44 

15 966 
30 395 
50 167 
34 534 
131.062 

218 540 
624 320 
834 130 
426 170 

2.107.060 

TONGENAANVOER TE ZEEBRUGGE 
17 
8 
10 
9 
44 

1272 
4 006 
3 991 
688 

9.957 

109 490 
345 61 
354 730 
68 200 
878. 30 

SPROTAANVOER TE ZEEBRUGGE 
3 050 
3 050 

13 770 
16 020 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 
783 
608 
58^ 

1251 

11031 
9 923 
8 245 
15 703 

10 — 
10 — 
12 50 
8 30 

20 — 
25 — 
15 50 
16 — 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 
5 301 
26 623 
16 571 

58 410 
255 977 
187 452 

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT 
10 3 407 

10 450 
7 194 
25 201 

0 70 
0,70 

3,65 
4,60 

13,68 
20,54 
16,76 
12 35 
13.03 

86 07 
86,27 
88 88 
99,12 
88,40 

4 51 
5,25 

14,09 
16 30 
14 04 
12 55 

AANVOER PER SCHIP TE ZEEBRUGGE 
DONDERDAG 

Z517 
Z477 
Z22 
Z541 
Z30 
Z561 
Z553 
Z465 
Z538 
Z480 
Z490 
Z462 
Z560 
Z430 
Z435 
Z47 
Z524 

, 8 

2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
5 
1 
1 

OKTOBER 1964 

5 
6 
6 
6 
6 

40 
6 
6 
6 
6 
6 

70 
5 
5 

40 
— 
— 

30 
40 
30 
50 
50 

120 
40 
50 
50 
50 
50 

100 
8 

40 
50 
— 
— 

9 766 
8 700 
8 930 

11970 
8 620 

28 820 
9 290 
7 120 

11030 
14 540 
9 350 

31690 
19 780 
11330 
25 420 

990 
1200 

218.540 

Z495 
Z550 
Z400 
Z590 
Z468 
Z233 
Z454 
Z508 
Z601 
Z270 
Z524 
Z47 

WOE 

Z262 
Z504 
7, R9.fi 

MAANDAG, 12 OKTOBER 1964 

Z25 
Z420 
Z 184 
Z419 
Z257 

5 
11 
10 
15 
13 

30 
80 

100 
200 
90 

400 
800 
100 

2000 
50 

75 580 
149 410 
72 250 

250 620 
69 650 

DINSDAG, 13 OKTOBER 1964 

Z403 
Z542 

13 
18 

90 
100 

50 
2000 

53 520 
243 190 

AANVOER PER SCHIP 
TE NIEUWPOORT 

DONDERDAG, 8 OKTOBER 1965 

N36 
N725 

8 581 
5 484 

N788 
N734 

5 190 
39 155 

MAANDAG, 12 OKTOBER 1964 

N 36 6 429 
N 728 52 577 
N 276 63 270 

N209 
N761 

62 711 
70 990 

WOENSDAG, 14 OKTOBER 1964 

N758 
N36 
N701 
N750 

4 675 
10 652 
49 565 
65 360 

N725 
N414 
N93 

3 896 
2 490 
50 814 

9 
7 

10 
10 
11 

80 
150 
70 

200 
110 

250 
1,50 
100 
150 
300 

96 110 
125 830 
67 750 

122 390 
105 830 

5 350 
5 350 
1.530 
1.520 
2.500 
3.020 
4180 

8.38.130 

14 OKTOBER 1964 

Z549 
Z 560 
Z591 

Z233 
Z454 
Z508 
Z601 
Z524 
Z270 
Z47 

7 
5 
6 
11 
3 
5 

1 150 
40 
50 

1370 
50 
60 

50 
300 
50 

Sprot 

89 940 
46 470 
35 380 
114 090 
69 840 
45 910 

6 610 
6 610 
1.400 
1.400 
3060 
2 250 
3 570 

426.550 

HoogwaterboeHje 
1964 

PRIJS TIEN FRANK 

Verknigbaar ter d rukken i van 
Het Nieuv,/sblad van de Kust ^ i | 
alle dagbladverkoper^ en boekwm 
kels alsook in Noordzee Boekhan 
del , V indi r t ive laan 22, Oostende 

Men kan hel bedrag ook storten op 
P C R r o 41 89 87 van Het Nieuvi'S 
blad van de Kust 

MARKTBERICHTEN 

Grote tong — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
Fruittong — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Petite sole 
Kleine tong — Toute petite sole 
Grote tarbot — Turbot gros 
Midd tarbot — Turbot moyen 
/a r ia — Divers 
Griet — Barbue 
Pieterman — Grande vive 
Grote pladijs — Grosse plie 
Middelm pladijs — Plie moyenne 
Kleine pladijs — Petite plie 
Deelvis — Portion 
Kabeljauw — CabiUaud 
Gul — Petit cabiUaud 
Keilrog — Raie radiee 
Rog — Raie 
Tilten 
Scherpstaarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros meilan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Flet 
Schar — Limande 
Zeehaai — Aiguillat 
Zeehond — Chien de mer 
Robaard — Grondin rouge 
K.norhaan — Grondin 

ZEEBRUGGE NIEUWPOORT 
12-10-1964 

92-94 
84^5 
80-84 
84-88 
91-92 
60-64 
3ft40 
32-42 
3fr-38 

14-16 
12-15 
12-14 
9-10 

20-23 
1418 

10-12 
9-10 
8-11 
6-7 

10-11 
7- 8 

4- 6 
5-10 
4- 6 

10-15 
3- 4 

13 10-1964 

94-98 
84-88 
07-92 
90 96 
96-98 
62-70 
50-58 
35-42 
35-42 

13-17 
13-16 
10-14 
5-10 

20-25 
14-18 
19-21 
14-15 
11-12 
12-14 
9-10 

12-14 
8-12 

6- 8 
6- 8 
4- 6 

7-10 

14-10-1964 

94-103 
95-99 
98-102 

105-106 
104-107 
62-70 
40-48 
3540 
3042 

16-20 
lS-19 
14-17 
10-12 
20-25 
15-22 

16-17 
13-14 
13-15 
10-12 
8-14 
8-10 

9-13 
7-10 
6-8 

10-15 
4- 6 

8 10-1964 

81-88 
78-80 
80-81 
80 81 
68-70 
60 
50-52 

9-11 
10-11 
6- 7 

13 
9 
5- 8 

7- 8 
4 
2 
4- 7 
3". 6 
7- 8 

10-12 1964 

86-93 
86-90 
88-91 
90-94 
86-93 
50-57 
40-50 
45 
3040 

11-14 
12-15 
4-6 

20-24 
20-12 

14 
12 
10- 6 

12 
7 
%• 3 
7-12 
5J 9 
9 

3- 5 

14-101964 

90-92 
92-94 
94-96 
94-97 
82-91 
65-58 
60-57 
45 
40 

14-15 
12-14 
H- 6 

22-24 
20-14 

16-17 
15 
14-10 

13-15 
8 
2-3 
7-12 
8- 6 

11 

e- 9 

GENT 

Driekwart tongen 140, voorkleine 
130, grote tarbot 130, middelmat ige 
tarbot 110, k leine tarbot 80 midde l 
matige griet 110, grote lek 45-35, 
lek 3e slag 27, grote schelvis 72, 
middelmat ige schelvis 60, rogvlerken 
60-72, kabeljauw/ 65-80, repen g u l 
len 70, hozemondhamme 74, w i l 
t i ng 22 27, gepelde hondshaai 60, 
makreel 38-45, rode knorhaan 35, 
repen zeebaars 62-75, ijle har ing 
25-28, gepelde harmgshaai 110, 
hei lbot 120, koolvis 3542, zalm 220, 
garnalen 44-80, kreeft|es 64-80 en 
fore l 90 F 

BRUSSEL 

Driekwart tongen 135-148, voor-
kleine 132, grote tarbot 140, m id 
delmatige tarbot 115, kleine tarbot 
85, middelmat ige griet 120, k leine 
griet 72, grote lek 46-38, kleine lek 
30, middelmat ige schelvis 62-75, 
rogvlerken 68-80, kabel |auw 66-85, 
repen gul len 68, hozemondhamme 
78, w i j t i ng 24-32, makreel 42-50, 
rode knorhaan 38, repen zeebaars 
65-78, i|le har ing 30, hei lbot 130, 
koolvis 45, garnalen 50-85 en fore l 
95 F 

http://R9.fi


Proefnemingen met 
aan boord in icisten 

geborgen vis 
(Vervolg van bladz. 2) 

t° bulivlfl en kistenvia b i j het lossen 

t° Itistenvis 6 uur na losaen 

— — — t° bulkvla 5 uur na lossen 

, , , gemiddelda tuitentemperatuiir 

Feb. - maart apr i l mei juni j u l i augustus aeptember oktober 
Fig. I Temperatuurwaarnemingen kistenvis en bulkvia. 

E GEWICHTSVERANDERING 

De frekwentie-analyse van de gewichtsverandering (figuur 2) weas uit, 
dat de gewichtsverandering van de bulk- en kistenvis tussen tamelijk 
brede grenzen varieert . Er komt echter zeer duidelijk tot ui tmg dat bij 
de kistenvis op 1 t h na, alle vissen aan gewicht wonnen, terwijl bij 
de bulkvis alle vissen, op 0,7 t h na, aan gewicht verloren Het gemid
deld verlies van bulkvis beliep 3 t h , terwijl de k stenvis daarentegen 
gemiddeld 2,1 t h won, het gemiddeld verschil bulkvis-kistenvis was 
dan ook 5,1 t h 

34 

32 

30 

28 

24 

22 

20 

16 

14. 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

-
-

-

-
-

_ 
-
-
-

-
-
_ 

-6 

1 
1 bulÜTiS 

^M kistenvis 

-4 -3 -: -I C 

• 
1 • 
1 1 
1 • 

+ 

• • • • 1 • • • 
•l-

• 1 
1 • • • I • • • 
2 +3 

• 1 • • • +4 
^•1 
• • • 

+ 
gewichtaverandering in % 

Fig. 2 Frekwentie-analyae van de gewichtsverandering kistenvis-balkvis 

3 SLOTBESCHOUWINGEN 

Algemeen gezien kan besloten worden dat de kwaliteit van de aan 
boord m kisten geborgen vis gunstig be nvloed wordt door volgende 
faktoren 

1 De vis wordt niet beschadigd door een te hoge druk van de vislagen 
in de viskeeen of door onderlinge bewegingen van de vissen, zoals dit 
bijna steeds het geval is wanneer de vis m bulk wordt gestuwd 

2 De vis ondergaat geen gewichtsverlies Gemiddeld bedraagt het ver
lies 3 a 5 t h voor de bulkvis De vis in kisten daarentegen wint ge
middeld 1 a 2 t h 

3 Herinfektie van de vis uit de onderste lagen door het smeltwater 
dat van boven naar beneden zijpelt, kan uitgesloten worden daar de 
kasten zo kunnen gekonstrueerd worden dat het water langs buiten 
wegloopt 

4. Door de huidige manier van lossen wordt de afkoeling onderbroken 
Om deze onderbreking uit te schakelen, is een van de beste methoden 
de VIS reeds aan boord in kisten te bergen Bij goede ijzmg kan de vis 
aan boord op een lage tempera tuur bewaard worden, terwijl anderzijds 
de verdere behandelingen aan wal de tempera tuur wemig kunnen doen 
stijgen, een en ander is ook van belang voor de verdere bewaringsduur 
van de vis 

5 Aan boord m kisten geborgen vis schakelt de herinfektie door de 
verkoopsbennen of -kisten uit 

6 Het lossen kan veel vlugger geschieden en de vis wordt bij het lossen 
niet beschadigd Geen enkele vis wordt door de anders onvermijdelijke 
haak- of schopslagen getroffen, of wordt door de voeten van de lossers 
vertrappeld Het lossen kan meer systematisch gebeuren, terwijl het 
dooreenmengen van vis van verscheidene slepen wordt vermeden 

7 Er is minder kontakt van de vis met de ambiante lucht bij het 
opstellen van de kisten m de mijn, wegens het feit da ter ijs op de vis 
blijf liggen, hierdoor ondergaat de vis de sterke temperatuurst i jg ngen 
niet in de vismijn Daarbn bh ft de vis niet zolang m de vismijn daar 
h°t lossen veel sneller gebeurt. 

8 De mogelijkheid bestaat om bepaalde soorten vis na de afslag in 
dezelfde kisten naar de grote verkoopcentra of verwerkende bedrijven 
van het binnen en buitenland te versturen 

LITTERATUUR 

(1) P Hovart , m m w R Boels, C Gilis, W V e r s t n e t e en W Vyncke 
Aan boord m kisten geborgen vis - Mm'sterie van Landbouw, 1961 

(2) C Cutting, G Eddie, G Reay en J Shewan — 

The Care of the Trawler 's Fish - London, H M S O , 1953, biz 11 
(3) P Hovart, E Vandamme en W Vyncke - De oorzaken van het be

derf van de vis en de invloed van de tempera tuur - Landbouw-
tijdschnft, mei 1964, blz 647 

Drie sprotvangers uitgesloten 
van de opvangregeling 

In één pnzer vorige nummers gaven wi j onder de rubrielc «Be
richten van de Rederscentrale» de reglementering van de sprot-
opvangregeling weer welke diende in acht genomen te worden 
voor het ondertussen sedert 12 oktober aangevangen sprotseizoen. 
Bij die gelegenheid werd uitdrukkelijk op het feit gewezen dat 
reders, die zich niet aan deze bepalingen hielden, zouden uit
gesloten worden. 
Niettemin zijn er *och reeds rebellen opgedoken in de persoon 
van Bogaert (Albert van de O 52, Bogaert André van de 0.718 
en Desmedt Jozef van de 0.117, tijdens de verkoop van woens
dag j i . 
Het reglement zegt inderdaad formeel dat sprot van MEER DAN 

100 stuks iper kilogram niet mogen verkocht worden, maar dienen 
uit de markt genomen en verwezen naar de vismeel. Dit regle
ment werd tenandere tijdens de sprotvergadering van 27 sep-
temebr j l . IN GEMEEN OvERLEG tussen de sprotvangers en de 
bevoegde instanties aanvaard. De voornoemde reders weigerden 
evenwel hun sprot laf te staan. 
De sanktie is dan ook formeel : de drie betrokken reders werden 
uit de opvangregeling gesloten 
Laat dit een voorbeeld wezen voor onze andere sprotvangers. 
Zij moeten inderdaad begrijpen dat de sprotopvangregeling inge
steld werd met het uitsluitend doel hen te dienen. — B 

A D V E R T E E R T I N 

„ H E T V I S S E R I I B L A D * ' 

U W V A K B L A D 

— 10 — 



De evolutie van onze 
vissersvloot in 1963 

In huidig nummer gaan wi j ver
der met ons overziclit in verband 
met de evolutie well<e onze vissers-
vloot tijdens het afgelopen jaar 
heeft genomen Thans gaan wi j 
verder met de behandeling van de 
aan boord van onze Belgische vis
servaartuigen aangemonsterde be
manningen. 

BREVETTEN EN VERGUNNINGEN 

64 vissers zi|n houder van het 
brevet van schipper ter visseri] I e 
klas slechts 54 van hen voeren het 
bevel over een schip van de 10 
over igen zi|n er 5 aangemonsterd 
als stuurman en 5 als matroos 

296 z |n houder van het brevet 
van schipper ter visseri| 2e klasse 
waarvan er 220 een schip voeren 
van de 76 overige zi|n er 11 ge 
monsterd als stuurman 37 als ma 
troos en 28 als motorist 

72 zi|n m het bezit van een ver 
gunning van schipper hiervan 
voeren 57 het bevel over een schip 
van de 15 over igen zi|n er 7 als 
matroos en 8 als motorist aange 
monsterd 

34 bezitten het brevet van schip 
per ter kustvisseri], hiervan voeren 
17 het bevel over een sch ip , van 
de 17 over ige zi|n er 2 als stuur
man, zi jn er 13 als matroos en 2 
als motorist aangemonsterd 

172 zi jn houder van het diploma 
van leerl ing schipper waarvan er 
8 als stuurman zi|n gemonsterd 101 
als matroos 17 als lichtmatroos 19 
als scheepsjongen 26 als motorist 
en 1 als telegrafist 

34 zi jn drager van het getuig 
schrift van scheepsleerjongen waar 
van 2 als stuurman 26 als matroos 
3 als lichtmatroos en 3 als jongen 
zi jn aangemonsterd 

110 bezitten het brevet van mo 
torist tot 500 PK hiervan zi jn er 
33 gemonsterd als schipper, 5 als 
matroos en 72 als motorist 

478 zi jn houder van een der ver 
gunnningen van motorist tot — 8 0 
— 101 — 1 8 0 — 2 5 0 en — 4 0 0 
P K , waarvan er 154 als schipper 
zi jn gemonsterd 8 als stuurman 
111 als matroos 182 als motorist 
12 als hulpmotor ist en 11 als jon
gen 

3 zi jn houder van een vergun
ning van motorist + 500 P K en 
zijn in deze hoedanigheid aange
monsterd 

2 bezitten het brevet van machi
nist en zijn aangemonsterd als mo 
torist 

11 bezitten het brevet van werk -
tu igkund ge ter diepzeevisseri j 
hiervan zi jn er 10 die varen als 
werk tu igkund ige ter diepzeevisseri j 
en 1 als assistent-motorist 

Van de 348 schippers die het be 
vel over een vaar tu ig voeren, z i jn 
er 54 of 15 52%> houder van het 
brevet schipper I e klasse, 220 of 
63 22 % zi jn houder van het bre

vet sch pper 2e 'klasse en 17 of 
4 8 8 % zi jn houder van het brevet 
van schipper ter kustvisserij 

Onder de 267 eerste motoristen 
verantwoordel i jk vooi een machine 
telt men 72 of 26 97 % houders van 
het brevet van motorist tot 500 PK , 
10 of 3 7 5 % werk tu igkund igen ter 
d iepzeevisser i j , 182 of 6 8 1 6 % 
houders van een der vergunningen 
van motorist tot 80 PK , 101 PK , 
250 PK of 400 PK en 3 of 1,12 % 
houders \/an een vergunning van 
mootrist + 500 P K De machinist 
van de stoomtrei ler is houder van 
de bestendige vergunn ing van mo 
torist + 500 PK 

Nota Er word t slechts rekening 
gehouden met ' t hoogste brevet of 
diploma behaald door betrokkenen 

Totdaar ons overzicht van de be
manningen 

Nu zul len w i j even een nadere 
bl ik werpen op 

DE REDERIJEN 

Op 31 december 1963 waren de 
398 vissersvaartuigen die onze 
vloot samenstelden het eigendom 
van 340 reder jen 

De onderverdel ing per aard van 
de onderneming doet zich als volgt 
voor 

— 291 of 85,59 % persoonl i jke 
of fami l ia le ondernemingen (P F ) 

— 27 of 7 9 4 % fe i te l i jke ven
nootschappen (F V ) 

— 14 of 4 11 % personenven 
nootschappen met beperkte aan
sprakel i jkheid (P V B A ) 

— 8 of 2,36 % naamloze ven
nootschappen ( N V ) 

Wat de belangr i jkheid aangaat 
van ieder soort onderneming, vo l 
gens het aantal ui tgebate vaar tu i 
gen, komen de persoonl i jke of fa 
mil iale ondernemingen op de eer
ste plaats met 320 vaartuigen zi jn 
de 80 81 % , vervolgens komen de 
fe i te l i jke vennootschappen met 31 
vaartu igen of 7,83 % , de naam
loze vennootschappen zi jn met 25 
schepen of 6 31 % ver tegenwoor
d i g d , tenslotte de P V B A met 20 
schepen of 5 05 % 

TABEL 25 — Indeling van het aan

tal schepen volgens de scheeps

klassen en de soorten ondernemin

gen 

Rederijen 
Soorten ondernemingen 
Personen of fami l ieondernemmgen 
Feiteli jke vennootschappen 
Personenvennootschap met beperkte 

aansprakel i jkheid 
Naamloze vennootschappen 
Totaal 

(1 ) Aantal rederi jen 
(2) Totaal 
(3) % op de vloot 

De 75 vaartuigen van scheeps-
klasse I behoren aan 75 rederi jen, 
WO 74 PF e n i P V B A 

De 64 scheepjes van klasse II aan 
60 rederi jen w o 5 5 P F , 4 F V , e n 
1 N V 

De 150 schepen van klasse I I I , 
aan 136 rederi jen, w o 1 1 5 P F , 1 3 
F V , 7 P V B A e n i N V 

De 70 schepen van klasse IV aan 

Scheepsik lassen 

61 rederi jen w o 48 
3 P V B A e n 2 N V 

PF., 8 F V , 

I Motoren 
II Motoren 
lil Motoren 
IV Motoren 
V 
VI 

Motoren 
Motoren 
Stoom 

Totaal 

(1) Op te merken valt dat het 
aantal rederi jen volgens Tabel 25 
340 bedraagt en volgens Tabel 26 
358 Het eerste getal is juist ter
w i j l het tweede opgedreven is 
doordat eenzelfde rederij vaar tu i 
gen kan bezitten die tot verschi l 
lende scheepsklassen behoren met 
als gevolg dat deze rederi j in ver
schillende klassen voorkomt en 2 of 
zelfs driemaal begrepen is in het 
totaal aantal rederi jen vermeld in 
Tabel 26 

De 20 schepen van klasse V aan 
15 rederijen w o 7 P F , 3 F V , 3 
P V B A e n 2 N V 

De 16 motorschepen van klasse 
VI aan 3 P F 1 F V , 1 P V B A en 
5 N V en het stoomschip aan 1 
N V 

TABEL 26 — Indeling van het aan
tal bedrijven volgens de soorten 
ondernemingen en de scheepsklas
sen. 

PF FV P V B A N V Totaal 
(1) 

74 — 1 — 75 
55 4 — 1 60 

115 13 — 1 136 
48 8 3 2 61 

7 3 3 2 15 
3 1 1 5 10 

— — — 1 1 
302 29 15 12 358 

Het merendeel van de onderne
mingen werk t met slechts een schip, 
hun aantal bedraagt 308 of 90 5 9 % 
van het totaal aantal rederi jen , 21 
of 6 8 % baten er 2 u i t , 6 of 
1 77 % exploi teren 3 schepen, 1 
of O 29% exploi teert er 4 , 3 of 
0 8 8 % exploi teren 5 schepen en 1 
of 0 2 9 % exploi teert er 9 

Tabel 27 — Indeling volgens elke 
soort onderneming van het aantal 
rederijen die met 1, 2, 3, 4, 5, en 
9 schepen werken. 

antal 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

P.F. 

270 
15 
5 

1 
— 

FV. 

23 
4 

— 
— 

P.VBA 

11 
1 
1 
1 

— 
— 

NV 

4 
1 

— 

2 
1 

Totaal 

308 
21 

6 
1 
3 
1 

% op het 
totaal aantal 

rederijen 
90,59 

618 
1,77 
0 29 
0,88 
0 29 

De indel ing van het aantal rede 
ri jen volgens de vissershavens is 
als vo lgt 

Oostende 144 Zeebrugge 140 
Nieuwpoor t 53 en Blankenberge 3 

Totdaar di t overzicht van de evo
lut ie we lke onze vissersvloot nam 

in het voorgaande jaar Tot slot zu l 
len w i j in ons vo lgend nummer nog 
een overzicht w i jden aan de evolu 
tie welke de Scheldevissersvloot 
nam ti jdens hetzelfde jaar — B 

(Vervo lg t ) 

(1) 
291 

27 
14 

8 
340 

Scheepsklassen 
Aantal schepen in bedrijf 

74 

75 

11 
58 

4 
— 

2 
64 

III 
125 

15 
9 
1 

150 

IV 
52 

8 
6 
4 

70 

V 
7 
3 
3 
7 

20 
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KONKURRENTIE, KABELJAUW EN KOUDE KALE KUSTEN 

De Kanadese zeevisserij 
Kanada, een land bui tengewoon rijk aan wateren, groter dan de 
Verenigde Staten, word t aan drie zi jden door de zee bespoeld, 
langs 18.000 km woeste kust, waarvan het grootste gedeelte door 
het ijs ontoegankel i jk is. 
De visserij is ar vanzelfsprekend zeer belangr i jk, vooral langs de 
west- en oostkust New-Foundland, midden de beste v isgronden, 
is het voornaamste visser i jknooppunt voor de kabel jauwvangst. 
Deze wordt meestal tot stokvis bewerk t . 
De visserij word t over 't algemeen ui tgeoefend door kleine reders 
die het geluk hebben dicht bi j de visgronden te wonen . Zij 
treikken dagel i jks ter visserij met boten tot 3 ton en verdelen 
hun akt ivi tei t over verschi l lende bedr i jv igheden. De koöperat ieve 
gedachte word t er steeds meer als een noodzakel i jkheid ter ver
dedig ing der onder l inge belangen aangemoedigd. 
Al le technieken van haken tot korren over seinenetten, dr i jvende 
netten en zelfs de speervisserij worden er aangewend. A l deze 
indiv iduele vangsten samen maken van Kanada een voornaam 
visseri j land da1 b i j de 10 grootste producenten hoort. 

KLEINE KENNISMAKING 

- . Kanada is een uitgestrekt land met 18.000 km kust, waaraan de 
oudste kommerciële industrie van het land en vermoedel i jk van het ganse 

f Amerikaanse kontinent, de visseri j , haar ontstaan te danken heeft. 
' De zeevisserij is er vanui t aardr i jkskundig oogpunt gezien verdeeld 

in twee grote groepen. De westkust of pacif ic-visseri j en de Atlantische 
visseri jen. 

De binnenvisseri j wordt ui tgeoefend op de meren en levert meestal 
fore l . Ongeveer 400.000 mensen leven er van het visseri jbedri j f . 

Het voornaamste knooppunt van de Atlantische visserijen is 
Noren Scota, een langwerp ig schiereiland evenwi jd ig aan het vasteland, 
met vei l ige i jsvri je 'havens en een intens geschiedkundig scheepvaart-ver
leden. 'Het grootste gedeelte der wateren is nochtans de langste t i jd van 
't jaar dichtgevroren 

ZELFBEWUSTE ZEELIEDEN 

De i jver ige kustbevolk ing is samengesteld uit de nakomelingen van 
Portugese, Engelse Spaanse, maar biezonderl i jk Franse vissers. Deze t y p i 
sche basken en bretoenen voeren inderdaad reeds in de vi j f t iende eeuw 
ter visserij naar de onherbergzame woeste kusten en banken van New-
Foundland alwaar zij b i j het vervo lgen van de walvissen terecht kwamen 
op de r i jke kabe l j auvgronden . 

De warmbloed ige Italiaanse zeevaarder John Cabot, waarvan de 
werke l i j ke naam Giovanni Caboto luidt, en die uit de onbekendheid op 
duikt tengevolge van zi jn stoutmoedige zeereizen, vermeldt in 1497 de 
fantastische v isr i jkdom van de noordamerikaanse oostkust en deze mare 
zet West-Europa aan tot de grote visseri j trek. De bemanning van de «The 
Matthews», waarondei ook de drie zoons van Caboto kon de vis «zo maar 
met manden uit de zee scheppen l». 

Nochtans, — en misschien is de visr i jkdom er gedeeltel i jk het gevolg 
van — zijn de ruwe kusten kil en eenzaam, onbewoond en gevoed door 
een guu r kl imaat. 

De Fransen zouden de toon bl i jven aangeven in deze beroemde 
tochten. In 1548 ver t rokken aldus 150 franse schepen met 2500 man in het 
begin der lente naar terre-neuve. De franse invloed neemt er t rouwens 
i'H dergel i jke mate toe dat dit land beschuldigd word t van kolonisat iepoging 
en Engeland tegenmaatregelen neemt. Door het verdrag van Utrecht en in 
1763 het verdrag van Parijs, word t het gebied na bewogen str i jd, def in i t ie f 
aan Frankrijk ontnomen. Al leen de kleine rotsachtige ei landen, Saint-Pierre 
en Mique lon, die thans ook stilaan verlaten worden door de jongeren d ie 
de sociale en andere voordelen van 'het werk aan de wal verkiezen boven 
het harde labeur in een onverbiddel i jk kl imaat aan boord der vissersvaar
tu igen , b l i jven frans grondgebied. 

Tijdens het lange verb l i j f op de visgronden ondergaat de techniek 
van de visbehandel ing, evenals de organisaties van de visseri j , 'n w i j z ig ing . 

De vaartu igen ankeren in de diepe beschutte inhammen, nu noch 
French skore genaamd, en een gedeelte van de bemanning bewerkt de 
vangst aan de wa l . Daarmede groeit stilaan het ver t rouwen tussen de 
Europeanen en die totaal vreemde wa l . Ver t rouwen dat aanleiding zou 
geven tot het def in i t ie f vest igen, eerst van vissers alleen, later met hun 
famil ies, zendel ingen en handelaars en die de basis worden van de huid ige 
akt ieve bevo lk ing der marit ieme provincies. 

St. Johns hoofdstad van New-Foundland met een hu id ige bevo lk ing 
van ruim 70.000 zielen, waarschi jn l i jk de oudste stad van de n ieuwe we 
reld, w e r d grotendeels u i tgebouwd door deze vissers en het personeel 
der bedr i iven verwant met de visseri j . 

In deze stad bevindt zich t rouwens een katedraal die van sterk 
Portugese invloed getuigt , te rwi j l Quebec wat o.a. zi jn architektuur aan
gaat, van sterk franse invloed getuigt. Nu nog is b i j de bevolk ing van 
St. Johns de visvangst het voornaamste middel van bestaan. 

VELE VOORNAME VISSOORTEN 

Vanzel fsprekend is de kabel jauw voor deze koude gebieden de 
voornaamste vissoort. Hi j voel t er zich inderdaad thuis en paait er van 
oktober tot apr i l . Vroeger, wanneer hi j nog op de ereplaats stond van 
het visseri jbedri j f , speelde de kabel jauw een grote rol in de ontw ikke l ing 
van de kanadese marit ieme provincies. 

Waardevol le grondsoorten, zoals schelvis, mooie meid, v laswi j t ing, 
zeewol f en andere d ie eveneens op de ri jke gronden dicht bi j de kanadese 
kusten aangetroffen worden , zi jn ernstige mededingers geworden van de 
kabel jauw. Nog andere konkurrenten zi jn de pelagische soortgenoten, zoals 
har ing, biezonderl i jk de zalm, de makreel, zwaardvis de spier ing, de 
heilbot 

In de r iv iermondingen, op de kusten en in de baaien word t de 
jonge haring gevangen. Zi j verkr i jg t er een bepaalde waarde, ingemaakt 
in b l ik , als kanadese sardienen. 

De w inn ing van weekdieren neemt de laatste jaren een sterke uit
bre id ing. De sintjacobssdhelp, ook mantelschelp genoemd, de harde en 
zachte gaper, de oester, de wi jdemante l , de kapmantel, e.a. die op diepten 
van 1 tot 6 vaam leven, worden van de grond opgerakeld en zi jn een 
gegeerde lekkerni j in Amerika waar de markt onverzadigbaar b l i jk t . 

Een specialisatie is het weekdier met aardappelen of ander voedsel 
bereid, alles overdekt met zeewier, en op hete stenen klaar gemaakt. Het 
is er een gezochte picnic. 

Kanada bezit anderzijds in de St. Laurencegolf de rijkste kreeften-
gronden ter were ld . 

ONTWIKKELENDE ORGANISATIE 

Naast de geografische verdel ing in westkust- Atlantische en meren
visseri j , d ie bedreven word t met ongeveer 40.000 vaartuigen van alle slag, 
bestaat de visserij uit 2 grote indel ingen : de kust- en de diepzeevisseri j . 

De kustvisserij wordt er beoefend tot ongeveer 15 mij l uit de kust 
en dit werk t natuur l i jk de ontwikke l ing der bescheiden of artisanale be
dr i jven sterk in de hand. Dit leidt, b iezonder l i jk in Gaspé, tot het groeien 
van de koöperat ieve gedachte. 

De gemene belangen van de talr i jke kleine reders kunnen er inder
daad meer ef fekt ief worden verdedigd door een organisch samenbestaan. 
In koöperat ief verband bestaan er aankoopcentrales, visserijscholen en be
roepsstudiekr ingen. De koöperat ieve gedachte word t er verder ui tgediept 
en verspreidt door een eenvoudig t i jdschri f t dat ef fekt ieve dienst bewi jst . 

In 1950 onderg ing de kanadese visserij een inzinking in verhoud ing 
tot de Europese visseri jen. De Europeanen van alle nationaliteiten kwamen 
er inderdaad tot dicht b i j de kusten de v is opzoeken. Daarbij was de vloot 
samen met de nevenbedri jven, verouderd. De installaties aan wa l zoals 
i jsfabrieken, konservenfabr ieken, in leggeri jen waren bescheiden, zeer ver
spreid en sporadisch opgericht. Dit alles was misschien we l het gevolg van 
de verschuiving van de demografische toestand. 

Met de on tw ikke l ing van het bevolk ingspei l verdwenen ook de 
markten voor de ruwe typische gereedgemaakte vissoorten. 

Een radikale w i j z i g ing van de visseri jpol i t iek heeft verander ing 
gebracht in deze toestand. De staatshulp is belangri jk in de scheepsbouw 
en de nevenbedr i jven van de visserij. Daarbij voert Kanada thans een 
vooruitstrevende internationale visseri jpol i t iek al heeft de visserij er niet de 
betekenis van de landbouw, wat opbrengst of werkkrachten betreft. 

p i ch t bi j de visgronden gelegen genieten de diepzeevissers een 
tamel i j ' - gunstige sociale toestand. Zij wed i jveren er met de trawlers van 
talloze andere nationali teiten waaronder het meest Russen Polen. Dit 
voornamel i jk op de banken van New-Foundland. 

Met de seizoenen veranderen vele vissers hun bedr i jv ighe id . Som
migen kombineren het vissen met een landbouwbedr i j f en anderen met 
bosbouw of houthakken, een andere enorme natuur l i jke r i jkdom van 
Kanada. Anderen werken 's winters in de nevenbedr i jven en keren 's zo
mers terug naar de diepzeevisseri j . 

VELE VISSERIJ-VARIANTEN 

Door de westeuropeanen word t de kabel jauw- en heilbotvisseri j 
er bedreven bi j middel van dr i jvende l i jnen of met de handl i jn , vanaf het 
schip. 

De mens, steeds op zoek naar verbeter ing van zi jn kennis vereen
voud ig ing van de vangtechniek en grotere produkt ie in minder t i j d , pro
beert de vangst door middel van een soort seinenet en vanaf de wal 
met boten. De densiteit van de visstapel zorgt voor de b i jva l . De ri jke 
vangsten worden gedeeltel i jk aan wa l bewerkt . De kabel jauw word t langs 
de ruggevin gesneden, taak die we l meer aan de schipper was toever
t r o u w d , en gezouten. Later werd de vis ook gedroogd. 



Tof de negentiende eeuw geeft de techniek der SLEEPLIJNEN en 
seinenetten vo ldoening. Nu nog word t de sleepli jnvisseri j beoefend, meest 
op de westkust. Li|nen, soms voorzien van «lepels», worden gesleept 
vanaf boten die zodanig uitstaan dat de l i jnen niet onklaar kunnen komen. 
Deze motorboten zi jn voor di t soort visserij speciaal uitgerust en vissen 
meestal op zalm in de pacif ic-wateren. 

De diepzeevloot, d ie eveneens modernisatie ondergaat, word t be
dreven door 550 TRAWLERS die merendeels grondvis opzoeken. 

De « Doris » is een zee-

waardige boot met e«n 

grote reeg die niet toe

laat dat men ermede zeilt. 

Dan word t overgeschakeld, wa t de l i jnen aangaat, naar de gewone 
GRONDLIJN. Dit betekent een grote verbeter ing in de produkt ie . Deze 
l i jnen, die niet zelden tot 2000 vaam lengte bereiken, iedere vaam voorzien 
van een haa'k, worden langs weerszi jden van de boot gevierd in de avond 
om in de vroege morgen opgehaald te worden . De onhandige, vaak lompe 
boten, beperken uiteraard elke bewegingsvr i jhe id . 

Dan word t de «doris», een kleine boot van ongeveer 4,5 m lengte 
van amenkaanse oorsprong, m gebru ik genomen. Zij biedt verschi l lende 
voordelen, zal niet meer gewi jz igd worden en een grote navolging hebben. 
Zij kunnen in mekaar worden geplaatst op dek van het schip, hetgeen toe
laat er een groter aantal in te schepen. Sommige vaartuigen kunnen er tot 
18 aan dek nemen. 

Het drijfnet-vaartuig met op het 

dek de bobijn waarop de netten 

gerold worden en de houten rol 

boven het bovendeksel op het 

hek. 

De doris is daarbi j sterk, eenvoudig van bouw en zeevaardig. Een 
voor een worden de boten bovenstrooms-afwinds te water gelaten met 2 
bemanningsleden en voor tbewogen met r iemen. De onhandig lange g rond
l i jnen worden minder gebru ik t en de tradi t ie van de doris met de manden 
vestigt zich. De l i jnen van ma'ksimum 1 om doorsnede, 24 in aantal en van 
ongeveer 100 vadem lengte l iggen opgeschoten in de manden. Om de 
vaam dragen de l i jnen 1 haak (hamegon), voorzien van het lokaas (boet te ) , 
die de vraatzuchtige kabel jauw niet meer zal loslaten. 

Deze ui tzonderl i jke zware taak op een v i jandige, zelden met mooi 
weder bedachte oceaan, is bi jna onmenseli jk. Berucht zi jn t rouwens de 
verl iezen aan mensenlevens op deze visserijen ten gevolge van de plots 
opkomende mist. 

Het aas kan voortkomen uit verschil lende bestanddelen Het vereiste 
is dat het in verse staat verkeert. 

Het makkel i jkst is het aas zelf te vissen. De ervar ing leert dat de 
w u l k het meest geschikt is voor het ver leiden van de gulz ige kabel jauw. 
Het eerste werk van de bemanning van het schip dat op de v isgronden 
aankomt is dan ook genoeg «wulloeks» te vissen om er alle haken mee 
te azen, een werk van lange duur , vermits soms 3 wu lken per haak nodig 
zijn.'s Avonds ge legd, worden de ihaken 's morgens van de vis ontdaan, 
opn ieuw geaasd en te water gelaten. De l i jnen b l i jven dus in het water 
en in periodes van rij'ke vangsten is het niet zelden dat de l i jnen onmid
del l i jk terug kunnen worden opgehaald. Later word t het rendement ver
hoogd door het uitrusten van de doris met een motor waardoor de vis 
tot d r ie keer per etmaal worden geplukt . 

De zeilschoeners vanaf dewelke de «dorissen» uit g ingen vissen zi jn 
thans verdrongen door de moderne vaartu igen. 

Het beroemde Kanadese «Bluenose» was een der snelste zeilvissers 
ter were ld . 

De doris w e r d , dank zij haar uitstekende kwal i te i ten, niet van het 
visseri jtoneel verdrongen. Integendeel, zi j we rd zowat overal ter were ld 
als voorbeeld genomen en nagemaakt tot zelfs in Midden-Af r i ka . Zij word t 
nog steeds gebru ik t voor de kabel jauwvisser i j op de kusten, waar het 
uiterst geschikt is in het artisonaat dat nog steeds sleep-, hand- en grond
li jntechniek aanwendt 

Stilaan echter word t aan deze techniek, met de hu lp van de staat, 
de seinenetvisserij toegevoegd. Het is de bedoel ing de l i jnenvisseri j , die 
nochtans vis van uitstekende hoedanigheid levert, om te vormen in seine-
visseri j , d ie meer rendeert. 

De grondlijn. 

Kabel jauw, haring en sardienen worden verder gevangen bi j middel 
VALLEN en FUIKEN (cod-traps) d ie een vaak gebruikte manier van vissen 
is, zowel op de west- als oostkust en in de meren. 

In deze wateren, waarvan gekend is dat de vis er komt paaien of 
voedsel zoeken wo rd t haaks op de w a l , met palen die in de zeebodem 
worden geslagen, een hindernis opgetrokken. Tussen de palen word t net
werk in garen o f metaal gespannen. Het uiteinde van de hindernis in zee 
mond tu i t in een c i rkelvormige omhein ing van dezel fde materialen d ie 
voorzien is van een net die dezel fde vorm heeft. De vis waarvan de reis 
onderbroken word t door de «slagboom», probeert deze te omzeilen en 
komt zodoende in de val terecht waar het net dan wo rd t gel icht. 

.0 
Een vis-val op de Atlantische 

kust. 

Dergel i jke installaties, waarvan de duurste ongetwi j fe ld op de west
kust van Vancouver Island zijn opgesteld, kunnen tot 250.000 F kosten. 
In de w in ter word t het netwerk meestal weggenomen, omdat zware zee 
en ijs veel beschadiging veroorzaken, en voor herstel l ing. De visval len van 
New-Foundland zi jn meer samengesteld en hebben meer de funkt ie van 
netten. Zi j wo rden vastgebonden door middel van ankers, gewichten en 
vlotters. 

Het ZAKNET dat globaal kan vergeleken worden met ons vroegere 
stroopnet wo rd t in de t i jstroom neergelaten. Twee vleugels leiden de 
nietsvermoedende vis in de ruime zak. Deze techniek word t het meest 
toegepast in de t i j - r iv ieren van Nieuw-Brunswick voor de vangst van 
spier ing. 

DRIJVENDE OF STAANDE netten worden eveneens veel gebru ik t , 
meest in de meren, vooi de w inn ing van zalm, har ing, makreel , smelt, 
kabel jauw en pol lak. Het net is van eenvoudige konstrukt ie, gemonteerd 
tussen twee touwen of repen met respektieveli jk lange bovenvlotters in 
kurk , glas metaal o f plastiek en stenen of loden gewichten langs onder 
De maaswi jdte is bepaald bi j de wet die het vangen van jonge vis verbiedt. 

In de Fundy-baai, waar het water een verval heeft van ongeveer 
10 meter, worden de «gill-nets» opgehangen aan hoge, in de bodem ge
dreven palen. Bij laag water wordt de vis d ie t i jdens de hoge t i j in het 
net terechtkwam, met paard en kar verzameld. Ladders komen hierbi j te pas. 

Dri j fnetten worden uitgezet met typische vaar tu igen, op het dek 
voorzien van een houten bobi jn waarop het net gerold is. 

In het noorden word t de vis door de eskimo's d ikw i j l s gevangen 
op zeer pr imi t ieve wi jze . De r iv iermondingen, baaien of inhammen worden 
AFGEDAMD met stenen en de vis die met hoog t i j de r iv ier jnzwemt 
word t bi j zakkend water de pas afgesneden. Deze methode word t veel 
gebru ik t b i j de afrikaanse pr imi t ieven, a lwaar zij wegens haar grote ver-

— 13 — 



nietigingskracht moest worden gereglementeerd. Dit probleem stelt zich niet 
in het dun bevolkte, barre noorden waar t rouwens een praktisch onbe
grensde v isr i jkdom in voorraad is. 

Het SEINENET is misschien het meest produkt ieve instrument maar 
heeft een hoge kostprijs. Daarbij vereist het handigheid, snelheid en een 
geoefende bemanning om met sukses het enorme net dat tot 500 m lengte 
en 50 m val kan bereiken, te gebru iken. 

Gemonteerd als een enorm dr i j fnet met vlotters en gewichten is het 
seinenet voorzien langs de onderreep, van metalen r ingen door dewelke 
een bu ik touw loopt. Wanneer een school v is wo rd t gevonden, over het 
algemeen zalrfl, har ing, pi lchard enz., word t een boot of een boei te 
water gelaten waaraan het net verbonden is. De school word t dan o m 
singeld en door het snel d icht trekken van het bui 'ktouw omsloten. Dit ma
neuver moet zeer v lug en In stilte gebeuren want de ontdekk ing van de 
minste opening door een in het nauwgedreven vis laat het net in een 
oogwenk leeglopen. Deze techniek kan echter enorme vangsten opleveren, 
voornameli jk indien het kan worden gekombineerd met het echolood. 

Het purse-seinenet. 

Op het Tanganykameer in A f r ika word t het met groot sukses aange
w e n d voor de dakala-visseri j waar vangsten tot 15 en 20 ton per trek 
niet zeldzaam zi jn. Seinenetten en fu i ken vangen jaarl i jks tot 100.000 ton 
harin in Kanada. 

Kreeften worden gevangen in KREEFTPOTTEN, een soort kratten, 
waar in de kreeft gelokt word t door de geur van een stuk vis die erin 
vastgemaakt is. De kreeft kan ma'kkelij'k door de fu ikvormige opening 
kru ipen maar de terugtocht is nagenoeg onmogel i jk . Deze val len worden 
geankerd op de bodem van de kreeftengronden en voorzien van een boei 
die hun l igg ing aanduidt. 

Er bestaan ongeveer 2 mi l l ioen kreeftenpotten in Kanada, vanzelf
sprekend niet allemaal terzel fdert i jd in gebruik , die jaarl i jks 40 mi l l ioen 
zeekreeften opbrengen 

De vaartu igen die gewoonl i jk dienen voor de visvangst met g rond
l i jnen worden in de zomer aangewend voor de jacht op zwaardvis die 
GEHARPONEERD wordt . Het vaar tu ig, nog d ikw i j l s een zeilschoener, is 
uitgerust met een kraaiennest waaru i t de zee word t afgespeurd en een 
ku ipvormige verschansing op het uiteinde van een boegspriet. De zwaard-
vis, eens ontdekt, word t in stilte genaderd en vanaf de boegspriet gehar-
poneerd. 

Oesters en jakobssdhelpen worden gevist met metalen dreggen in 
vol le zee op de kust van New-Foundland. Verschi l lende dergel i jke d reg
gen naast elkaar worden over de grond gesleept aan een boom door 
motorboten. 

BESTUUR EN BEDRIJF 

De visseri j- industr ie is ook in Kanada volop in on tw ikke l ing . N ieuwe 
metoden en rationalisatie van de oude werkw i j zen verhogen de produkt ie 
en maken het bedr i j f efficiënter. Het land is aangesloten bi j zeven inter
nationale visseri jkonventies d ie zich inspannen de wereldvisstapel in stand 
te houden, evenals deze van het noordamerikaanse koninent. 

Het ministerie van visserij bezit een wetenschappel i jke tak «The 
f isheries research board» d ie zich aktief bezighoudt met het opzoeken 
van n ieuwe metoden en het ui tdiepen van bestaande technieken. Zi j de
monstreerde voor de kustvissers een soort klein sleepnet dat grote hoe
veelheden bot vangt. De demonstratie van gemechaniseerde sleepli jnen op 
kleine schepen kende een zeer grote navolging op de Atlantische kusten. 

leder jaar neemt de visserij in belangr i jkheid toe. Kanada staat b i j de 
10 voornaamste visproducenten en is met een uitvoer van tweederden 
zi jner totale produkt ie naar de Verenigde Staten, Europa en Midden-Af r i ka , 
een der voornaamste v is-u i tvoerende landen, alleen verslagen door Noor
wegen en Japan. 

Het l igt in de l i jn der verwacht ingen dat Kanada zijn visseri j -pro-
dukt ie nog zal opvoeren en in geen geval nog werkeloos zal toezien hoe 
talloze vreemde vaartu igen van he inde en verre komen putten in de 
enorme visstapel. 

Door zi jn l igg ing kan het t rouwens vissen op een goedkope w i jze 
en in betere omstandigheden dan die schepen d ie d ikwi j ls zeer lange 
reizen maken en lang van huis wegb l i j ven . 

Anderzi jds bewaart he1 ijs, dat het grootste gedeelte van de kusten 
onbevaarbaar houdt , een onschatbare reserve die ten gepaste t i jde zal 
zal kunnen worden aangesproken. 

L. A. INGHELBRECHT. 

De 0.202 „Pelagüs" voor einde 
van het iaar in de vaart 

GAAT DE NJEUWBOUW NAAR 
EEN SLAPPE PERIODE ? 

Sedert enkele t i |d we rd op de 
scheepswerven Panesi te Oostende 
de laatste hand gelegd aan de 
0.202 « Pelagus » welke voor reke
ning van de rederi j Boels N V te 
Oostende we rd gemaakt Deze spe
ciale haringtrei ler, met een iengie 
over alles van 38 meter voor een 
breedte van 7 meter dient thans 
verder a fgewerkt te worden door 
de rederii Boels zelf. 

ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS . 

De 0.202 is een stalen trei ler met 
de volgende hoofdkarakter ist ieken 

Lengte over alles . 38 m 
Breedte op de buitenspanten 7 m 
Holte : 3,80 m. 

De visruimen hebben een geza-
mel i jke kapaciteit van 1.700 visben
nen, terwi j l de bruto- tonnage rond 
de 200 Ton zal schommelen 

De brandstoftank heef! een m-
houd van 50 000 liter, terwi j l het 
bemannmgsverbl i j f is voorzien voor 
10 opvarenden. 

De 0.202 « Pelagus » zal voort
gestuwd worden door een lister 
motor van 660 P.K. bij 750 t / m en 
een keerkoppel ing Reint|es 4 . 1 

Het vaartuig is speciaal u i fgerus' 
voor de haringvisseri] op verschil
lende diepten door middel van 
diepte-apparaten, welke aan het 
net zijn vastgehecht. 

NIEUWBOUW VERMINDERT... 

Het is een feit dat, na een waar
l i jk enorme n ieuwbouwtendens, 
deze sedert enkele t i |d is gaan af 
nemen. Weliswaar hebben enkele 
werven nog orders te boek staan, 
maar anderzi jds is het ook zo dat er 
werven zi jn die momenteel geen 
n ieuwe schepen in aanbouw of 
zelfs in bestel l ing hebben Zo ver
keert ondermeer de scheepswerf 
Panesi in dit geval, want, sedert 
voor enkele weken de 0.275 « Deo 
Volente » aan de reders werd over-

Ten 

Zaterdag w e r d , onder zeer grote 
deelname van fami l ie en vr ienden, 
de heer Marcel Jonckheere ten gra
ve gedragen De heer Jonckheere 
was de schoonvader van de heer 
Roger Boels direkteur bi j de rokeri j 
« La Couronne » te Stene. Aan de 
famil ies Jonckheere en Boels bie
den w i j andermaal onze gevoelens 
van innige deelneming aan 

gedragen we rd geen n ieuw schip 
aangelegd Dit laat w e g open aan 
de bedenking dat w i j naar een 
enigszins slappe periode gaan in de 
n ieuwbouw van onze vissersvloot 
Het zou ons inderdaad vreemd 
voorkomen, moesten de reders die 
zinnens zijn tot n i euwbouw over tp 
gaan, plots alle ver t rouwen verlo-

[ ren hebben in een bedr i j f zoals dn 
van de werven Panesi, die toch 

I door de jaren heen bewi jzen heeft 
(geleverd van gedegen vakmanschap 
'en verzorgde afwerk ing. 

\ Hopeli jk komt hierin in de eerst
komende t i jden enige verbeter ing 

issers 

•'p 
Tijdens de werkzaamheden aan 

boord van de Z 540 werd matroos 
Robert Beernaert in zijn l inker wi js
vinger gepr ikt en l iep daardoor 10 
dagen werkonbekwaamheid op 

Bij het aanwinden van de d=klo 
per werd A l f red Van Waes aar 
boord van de Z 435 gekwetst aar 
de linker wi jsvinger. 

Schipper Hubert Meyers vera bii 
het splitsen van staaldraad aar-
boord van de Z 564 gepr ikt in zijn 
l inker handpalm 

Leon Adams, schipper eigenaar 
van de Z 442 is bi j het inhaler var> 
de korre door het sl ingeren van hei 
vaartuig ui tgegleden en viel mei 
zijn gezicht op de zijde van het 
vaartuig. Schipper Adams hep aaar-
door kneuzingen aan de neus op 

Bi| hef afdalen van de ladder 
aan boord van hef vaartuig l. 500 
sloeg René Caftoor zich zijn rech
ter voet om waardoor de gewnchts-
banden werden gescheurd 

Robert Rammeloo, motorist aan 
boord van de Z 557 is bi j het b in 
nengaan van het kookhuis uitge 
gleden en met de borst terechtge
komen tegen het onderste gedeelte 
van de ijzeren deur 

Visser 'm het water 

gevaUen 

te Zeebrugge 

Dinsdag 13-10 II in de voormid
dag is Vanderhaeghen Jozef, ma
troos aan boord van de Z.541 « Co-
rina » van de kade in het water te
rechtgekomen, toen hi j van zi jn fiets 
stapte. Gelukk ig kwam hi j er met 'n 
nat pak vanaf. Zi jn fiets viel aan 
boord van de Z.149 « Patrick » en 
we rd beschadigd. — FL 
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SCH 48 „Gerdientje Jannie" 125 B.R.T. Eigenaar: 
Gebr. J. C. en C. Pronk Scheveningen. 
Voortgestuwd door een STORK motor type RHO 216 K. 
Verm. 450 PK bij 680 o.p.m 

Stork motoren veroveren varend Nederland 
. . . want kracht en uithoudingsvermogen zijn kenmerkend voor deze pittige viertakt 
dieselmotoren. 
Een schip met een STORK doet zijn werk onder alle omstandigheden. De bediening en het onder
houd vragen minimale aandacht. De levensduur van de motoren is bijzonder lang. Solide 
constructie en uitstekende balancering van alle bewegende delen garanderen een rustig lopen. 

STORK viertakt dieselmotoren worden geleverd in vermogens van 85-660 pk. in 3, 4, 5, 6 en 
8 cilinder uitvoeringen. 

I i I 1 i i 1 i 

D I E S E L M O T O R E N 
ZlVOLLiE 

DEEL UITMAKEND VAN HET V M F / STORK-WERKSPOOR CONCERN 

Vraagt inlichtingen in onze showrooms: 

Rotterdam, Westewagenstraat 68. (Gebouw Scheepsverband) 
Tel. 010 - 13 83 60 na 6 uur: 13 36 90 
Maasbracht. Havenstraat 2a, (Gebouw LSK.) Tel. O 4746 - 6 50 b.g.g. 449 
IJ muiden. Trawlerkade 28, Tel O 2550 -86 78 bgg 86 62 
Antwerpen, Nassaustraat 15, Tel. 32 08 91 
Duisburg.Ewald Berninghaus, Vulcanstr. Postf. 60 Tel 21521 
of aan de fabriek in Zwolle, Tel O 5200-1 09 87 (of na 18 uur O 5200-1 40 36) 



Berichten van de Rederscentrale 

/ 

1 BIJEENKOMST/VAN DE 

WEST EUROPEAN-FISHERY CONFERENCE 
Op dinsdag 29 en Vi/oensdag 30 

augustus j l . , greep de bi jeenkomst 
plaats van de West European Fishe
ry Conference te Londen. Reders-
centrale was vertegenvi 'oordigd 
door de heren J.P. Duquenne en C. 
Menu. 

Volgende punten stonden o.a. op 
de dagorde om besproken te wo r 
den : 

1. Goedkeur ing van het verslag 
van de bi jeenkomst te Esbjerg op 
9 en 10 oktober 1963. 

2. E.E.G. - E.F.T.A. 
3. Skandinavische Conferentie te 

Reykjavik. 
4. Diskutie van de resultaten van 

de West Europese Visserij Confe
rentie gehouden te Londen 1963-
1964. ' 

5. Noord-Oost Atlantische Con
ventie 1959. 

6. Verl ies van v is tu ig . 
7. On tw ikke l ing van de visseri j 

industr ie. 
8. Overweg ing van de toekomst 

van de W.E.F.C. 
De voornaamste punten waren 

we l deze in verband met de over
f ish ing en de u i tb re id ing van de 
visserijzones. 

A. OVERFISHING 

De Konventie van Geneve 1959 
gaf geen aanleiding tot d rukke be
sprekingen maar het gevaar w e r d 
onder l i jnd van de overbevissing 
door de Russische, Poolse en Ja
panse vissersvaartuigen , ten N. & 
Z. van Groot Brittannië. 

De kwestie is ter sprake gekomen 
om een zeker kwota in te stel len. 

zoals di t het geval is vb . b i j de 
walvisvangst. 

B. VISSERIJZONES 

Biezonder fe i t is dat een resolutie 
gestemd w e r d , waarb i j Noorwegen 
enZwej lan—z. ich~ecRer orTFhieldenr 
De resolutie komt hierop neer dat 
elke u i tb re id ing, verder dan 12 
mi j len, d ient aangezien als een 
schending van het Internationaal 
recht. 

Het verslag van deskundigen, op 
gesteld in 1957, stelt 3 mij l histo
risch voor als terr i tor iale zee, en 
de gebieden van meer dan 12 mi j 
len behoren tot de hoge zee. Het 
recht tussen 3 en 12 mi j l moest nog 
bepaald worden . De beide Konfe-
renties te Geneve mislukten. A ldus 
kan een bepaalde staat na over leg 
met andere staten, u i tbreiden tot 12 
mi j l . Ter gelegenheid van de Skan
dinavische Konferentie te Reykja
v ik word t ook de kwestie van de 
visserijzones besproken, maar er 
is desbetref fend niets def in i t iefs ge
weten . 

Tenslotte is het van belang te 
noteren dat, a lhoewel voorafgaan
del i jk gemeend w e r d dat de b i j 
eenkomsten van de W.E.F.C. van 
geen nut meer zouden z i jn , er ge
bleken is dat di t toch nog het ge
val was. Er w e r d niet beslist van 
nog elk jaar te vergaderen, maar er 
zal in elk geval nog regelmat ig 
kontakt z i jn. 

Sekretaris Rederscentrale, 
J. Van Broeck, 

SPROTVANGERS 

OPGELET ! 
Zoals geweten mag er elk jaar 

in de Franse terr i tor iale wateren 
voor een zekere per iode, gevist 
worden op sprot en i j le har ing. 

In de afgelopen jaren is er naar 
gestreefd en w e r d bekomen deze 
per iode te doen samenvallen met 
het sprotseizoen. 

Dit jaar w e r d er met deze tra
dit ie gebroken, doordat het Frans 
Zeewezen de Franse beroepsmid
dens zekere voldoeningen w i l 
schenken. 

Derhalve w e r d de aanvangsdatum 
om binnen de Franse Terri toriale 
wateren op sprot en i j le har ing te 
vissen, vastgesteld op 15 november. 
Deze per iode zal een einde nemen 
op 15 februar i 1965. 

Eventuele w i jz ig ingen hieraan 
zul len aan de belanghebbenden me
degedeeld worden . Het bestuur van 
Rederscentrale onderhandel t mo
menteel om in dit verband een g u n 
stiger beslissing af te dw ingen . 

NOG DE 

SPROTOPVANG-

REGELING 

Wijziging 

vernachte -sprot-
Aangaande vernachte sprot werd 

beslist deze niet te koop aan te 

b ieden maar rechtstreeks uit de 

markt te halen en naar de vismeet-

fabr ieken te verwi jzen. 

Gel ieve nota te nemen van na-
vogende w i j z i g ing : 

« Vernachte sprot zal verkocht 
worden en ingehouden aan de m i 
n imumpr i jzen. De schipper-reder 
ontvangt 0,70 F in dit geval ». 

Sekretaris Rederscentrale, 

J. Van Broeck. 

s^v/^.^ 

Jeen opvangregeling sprot^ 
in Nederland 

Welke gevolgen voor de Belgische markt ? 
Er w e r d door de Stichting van de 

Nederlandse visserij voorgesteld 
een min imumpr i jzenregel ing voor 
sprot in te stellen in Nederland. In 
grote l i jnen waren volgende s t ipu
laties voorzien : 

a. M in . pr i js : 20 et p / k g voor 
sprot van minder dan 75 s t / kg . 

15 et p / k g voor sprot van + 7 5 
s t / kg . 

b. Sprot van -t- 100 s t / k g zou 
niet verkocht w o r d e n , maar recht
streeks verwezen worden naar de 
vismeelf abr ieken. 

Dit voorstel w e r d behandeld in 
de openbare bestuursvergadering 
van het Produktschap voor Vis op 
donderdag 24-9 II. Besloten w e r d 
geen min imumpr i jzenregel ing in te 
voeren, gezien het hu id ige tekort 

van 70.000 gu lden in de sprotop-
vangfonds en de vrees voor de mo
gel i jkheid dat di t tekort nog veel 
hoger zou oplopen. 

Hieruit vo lg t dat de verkoop van 
sprot in Neder land dus v r i | is. Dit 
zou voor gevolg kunnen hebben 
dat grote hoeveelheden sprot aan 
al te goedkope pr i jzen vanui t Ne
derland in België zouden ingevoerd 
worden en aldus een katastrofe 
veroorzaken op onze markt. 

Rederscentrale legde reeds de 
nodige kontakten met de bevoegde 
instanties om te gepaste t i j d de 
vereiste maatregelen in het leven 
te kunnen roepen. 

Sekretaris Rederscentrale, 
J. Van Broeck. 

TIJDSCHRIFTEN 
Het september-nummer van De 

Blauwe W impe l , het onnavolgbare 
maandblad voor scheepvaart en 
scheepsbouw in de Lage Landen, 
richt zich met een u i tgebre id ar t i 
kel speciaal tot de Antwerpse r i -
v ier loodsen, de sleepbootkapiteins, 
de bootsmannen, de sluismeesters, 
havenlui tenanten, sasseniers, e.d. In 
deze Wimpe l verschijnt immers een 
essay (we lge te ld 8 pagina's) van 
de Vlaamse auteur en Scheldeloods 
Liera B. Carlier : « Maneuvreren, 
boeiendste facet van het zeemans
beroep » (met foto 's en schetsen 
van de schri jver) is een bi jdrage 
die L.B. Carlier eerst na langdur ige 
studie (en na véél kontakt me1 
kol lega-naut ic i) aan de publ ikat ie 
pri js gaf. 

De Blauwe Wimpel brengt deze 
uiterst merkwaard ige b i jdrage in 
eksklusivi tei t -

In di t nummer leest men verder 
een art ikel van nautisch ekspert J. 
de Vries over het ms « Rotterdam»; 
van C.P. Sabelis « Een zeevaartkun-
dige les », en « Nautische n ieuw ig 
heden », verzameld door G.A.J. Bo-
vens. Volgen dan zoals gebru ike l i j k 
de andere zeer belangr i jke rubr ie
ken. 

Een jaarabonnement van 12 num
mers kost, b i j vooru i tbeta l ing 
slechts 225 F ; losse nummers 25 F. 

Men kan ook elke maand losse 
nummers kr i jgen in Noordzee Boek
handel, Vindict ivelaan 22, Oostende 
en zich daar als abonné laten in 
schri jven. 

VISSERS

VAARTUIGEN 

TE KOOP 

1 "K 

Bestuursgebouw 

Vismijn Zeebrugge 

Tel. 541.17 

Na de uren : 

Joz. De Roose 

Tel. 517.40 

HAND 
IN 
HAND 
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GFfOn 
BAYER 

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

1 Hoge breekweerstand (breeklengte ± 30 km) 

2 Grotere weerstand aan afschuring, weers
omstandigheden en allerlei schadelijke 
stoffen 

j 3 Geringere rek : 24 °/o bij het breekpunt 

j : 4 Blijvende elasticiteit 100% 

^, 5 Buitengewone waterdichtheid : PERLON is 
' f slechts voor 3 tot 5 °/o vochtopslorpend 

jjl' 6 Bijzondere hanteerbaarheid dankzij zijn mi-
j , niem gewicht 

^' 7 Uitzonderlijke elektrische isolatie 

AT«S 
™ Brevet Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen 

FABRICAGE-PATENT : CABCORD N.V. 
ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR TOUW- EN STAALDRAADKABELS, KAPELLESTRAAT 44 HAMME-OP-DURME. BELGIË 

De uitvoer van visserijprodukten in april 1063-1364 
Het sekretariaat van de Bedri j fs-

raad voor de Visserij deelt mede : 
Gedurende de maand apri l 1964 

werden 2.016 T v isser i jprodukten, 
met een waarde van 41,7 min F uit
gevoerd. 

Vergeleken met dezelfde maand 
van vor ig jaar steeg de ui tgevoer
de hoeveelheid met 192 T maar 
daalde de waarde met 7,8 min F ; 
di t sproot voort ui t de dal ing van 
de uitvoer van verse bodemvis en 
de st i jg ing van vismeel. 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

PESCATOR 

Maatschappeli jke Zetel : 14, Re-
deri jkaai Oostende. 

Handelsregister Oostende nr 175. 

De heren aandeelhouders wo r 
den verzocht deel te nemen aan de 
bu i tengewone algemene vergade
r ing op zaterdag 31 oktober 1964 
te 11 uur, ter maatschappeli jke 
zetel. 

Dagorde : 

1. Reden van uitstel der statutaire 
algemene vergader ing ; 

2. Benoeming van een kommissa-
ris, in vervanging van de Heer De-
poorter, over leden. 

De aandelen moeten neergelegd 
worden ter maatschappeli jke zetel 
of bi j de Bank van Brussel, b i jhuis 
Oostende, v i j f vol le dagen voor de 
vergader ing. 

(5340V) 

DE UITVOER VOLGENS LAND V A N 
BESTEMMING 

E.E.G. 
E.V.A 
Over ige landen 

Hoeveelheid 
T % 

1.540 77 
40 2 

436 21 

V\/aarde 
1.000 F % 

30.435 73 
2.715 6 
8.595 21 

A. NAAR DE E.E.G. 

Frankri jk kocht 46 T verse har ing, 
138 T verse makreel, 356 T verse 
en bevroren bodemvis, 6 T bewerk
te sprot, 142 T bewerkte bodemvis 
en 13 Ton zoetwatervis voor 
20.645.000 F. 

West-Duits land nam 9 T verse en 
bevroren bodemvis, 2 T kreeften, 1 
T zoetwatervis en 705 T vismeel 
voor 5.271.000 F, Neder land 70 T 
verse en bevroren bodemvis, 9 T 
konserven en 7 T zoetwatervis voor 
4.305.000 F en Italië 1 T bewerkte 
bodemvis en konserven voor 
214.000 F. 

B. NAAR DE E.V.A. 

Naar het Verenigd Koninkr i jk 
g ing 38 T verse bodemvis voor 
2.439.000 F en naar Zwi tser land 1 
T bevroren bodemvis en kreeften 
voor 242,000 F. 

C. NAAR DE OVERIGE LANDEN 

Kongo-Leopoldstad betrok 289 T 
bewerkte bodemvis, 1 T schaal- en 
weekdieren en 3 T konserven voor 
6.320.000 F. 

Indonesië kocht hier 55 T be
werkte bodemvis voor 998.000 F, 
Spanje 42 T bevroren bodemvis 
voor 500.000 F, Kongo-Brazzavi l le 
18 T bewerkte bodemvis voor 
359.000 F, de U.S.A. 6 T bevroren 
bodemvis voor 180.000 F en Gr ie
kenland 12 T bevroren bodemvis 
voor 134.00Q F. 

Soorten 

1. Verse vis 
Zoetwatervis 
Haring 
Sprot 
Makreel 
Over ige bodemvis ... 

2. Gezouten, gedroogde of 
gerookte vis 
Gezouten har ing 
Gerookte haring 
Sprot 
Makreel 
Over ige 

3. Schaal- en weekdieren 
Ongepelde garnalen 
Gepelde garnalen ... 
Mosselen 
Over ige 

4. Viskonserven 
5. Konserven van schaal-

dieren 
6. Vismeel 

A lgemeen totaal : 

week-

april 
Hoeveelheid (F) 

1.505.606 
25.306 
29.317 

— 
667 

1.45Q.316 

120 
219.759 

1.681 
10.566 

179 
207.213 

12.131 
743 

1.370 

—. 
10.018 
36.499 

6.069 
44.900 

1.824.964 

1963 
Waarde (kg) 
41.331.192 

1.344.123 
299.905 

— 
11.103 

39.676.061 

1.200 
4.939.979 

57.216 
302.309 

7.273 
4.571.981 
1.320.331 

37.440 
148.363 

— 
1.134.528 
1.043.207 

599.618 
311.0D0 

49.545.327 

april 1964 
Hoeveelheid (F) 

766.566 
21.919 
46.488 
16.467 

537.817 
520.212 

143.875 
5.134 
3.761 
6.191 

113 
505.013 

8.678 
1.165 

285 
1.937 
5.291 
8.093 

8.094 
705.000 

2.016.643 

Waarde (kg) 
24.611.166 

1.519.275 
356.392 

76.213 
21.769.379 
10.752.768 

889.907 
36.856 

109.958 
171.129 

3.471 
10.431.354 

752.115 
69.278 
33.049 
25.337 

624.451 
402.478 

943.231 
4.284.DD0 

41.745.758 
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Prachtige nieuwe eenheid 
te Zeebrugge 

FOTO BOVEN : een blik op de doopplechtigheid. — FOTO ONDER : de 

Z.599 «Zeevogel» tijdens de proefreis. 

•"•' Zondag II. had te Zeebrugge de 
doopplecht igheid plaats van de 
Z.599 « Zeevogel » van reder Mar
cel Thys uit Heist. 

Dat reder Thys een hard werker 
' is b l i j k t uit het fei t dat hij spijt 

tegenslagen toch aan zi jn beroep 
gehecht gebleven is. In 1957 kocht 
h i j zi jn eerste vaar tu ig de Z 431 
« Vajer ie-Octavie ». Dit vaartu ig 

' ' b randde uit en zonk in de haven 
van Zeebrugge einde 1958 Bij het 
l ichten van het vaartu ig bleek her
stellen onmogel i |k Dhr Thys be
sliste vervolgens een ander vaartuig 
aan te schaffen nameli jk de Z 605 
« Christ iane-Hubert-Francine ». Het 
vaartu ig verg ing lammerl i jk in de 
v isgronden nabij « Smith-Knoll » op 
23-6-1960, waarbi j de bemanning 
echter gered werd . Daarop kocht 
Marcel Thys zijn derde vaartuig de 
Z.409 « Marie-Jozef » Het geluk 
scheen hem deze keer beter toe
bedeeld totdat hij besliste een 
n ieuw vaartu ig in de vaart te bren
gen, gezien de Z.409 wegens zi jn 
ouderdom moei l i jk bemanning kon 
kr i jgen. H'| nam het gezonde oor
deel de Z.409 te slopen om het 
n ieuwbouwvaar tu ig Z.599 in de 
vaart te kunnen brengen. 

HET NIEUWE VAARTUIG 

Het houten vaartu ig Z.599 w e r d 
gebouwd te Zeebrugge op de 
scheepswerven G. Haerinck. Het 

meet bruto 58,66 ton en netto 21,79 
ton. De lengte bedraagt 21,55 m., 
de breedte 5,50 m. en de holte 
2,90 m. De f i rma Crombez & Foc-
kenier zorgde voor het inbouwen 
van de M A N motor van 120 PK, 
met 1.000 toeren /min . , alsook voor 
de keerkoppel ing Lohmann 4 / 1 . Er 
is ook een hulpmotor HATZ van 11 
PK voorzien die zorgt voor het ma
ken van de elektr ici teit , het bedie
nen van de kompressor en de wa 
terpomp. De elektrische installatie 
bestaat uit een net van 24 Volt ver 
zorgd door de f i rma SCAP, Oosten
de afdel ing Zeebrugge. Installatie 
waarover de reder zi jn tevreden
heid heeft u i tgedrukt . De f irma 
A M.R.C plaatste de dieptemeter, 
de zender-ontvanger, de tweede 
ontvanger, de richtingszoeker en de 
decca-navigator. De f i rma Brusselle 
leverde de vislier en het hydrau
lisch stuurrad. Voor de inventaris 
en het R F D vlot zorgde de be
roepsvereniging Hand in Hand waar 
dhr Thys natuur l i jk l id van is. 

DE PLECHTIGHEID 

De w i j d i n g van het prachtige 
vaartuig werd verricht door E.H. 
Van Assel, n ieuwe onderpastoor te 
Heist aan Zee, terwi j l als peter de 
Heer Rudolf Deschrijver (zoon van 
de zuster van de reder) en als me
ter Maria De Gryse( schoonmoeder 
van de reder) fungeerden. 

ENKELE BIEZONDERHEDEN 

Het vaar tu ig is voorzien van een 
zeer ruime b rug waar het uitzicht 
voor en achter door niets belem
merd word t . De bemanning kreeg 
een prachtige eetplaats bovendeks 
en een W.C. met lopend water en 
een logist met 5 kooien. De voor-
piek we rd overdekt tot over de 
voormast zodat de bemanning bi j 
het werken beschut wordt tegen 
zeewater en regen. Het v isru im kan 
350 bennen vis bergen. Men kan 
13.000 liter gasolie tanken en de 
watertanks kunnen 1.600 liter in
houden. 

DE BEMANNING 

De bemanning bestaat uit 
schipper René Devos, motorist Rene 
Valcke en de matrozen Daniel Valc-
ke en Edmond Heyneman. 

Aan de reder w i l len w i j dan ook 
onze hartel i jke gelukwensen over
maken een behouden vaart en r i | -
ke vangsten. — FL 

Zij hadden 
SCHADEGEVALLEN 

Tijdens de garnaalvangst werd 
op het achterschip van de Z.438 
met schipper Ar thur Dobbels een 
harde schok waargenomen. Men 
veronderstelde dat het schroef op 
een zich onder water bev indend 
voorwerp was geslagen en het 
vaar tu ig moest opgesleept worden 
door de Z.793. 

SCHADE OPGELOPEN 

IN DE VISSERSHAVEN 

Terwi j l de B.601, van schipper-
eigenaar Ackx Emiel in de schui l-
haven gemeerd lag werd het door 
de Z.599 aangevaren zodat de bak-
boordachtergalg totaal w e r d opge
licht en verwrongen. 

OPSLEPINGEN 

Tijdens de garnaalvangst had de 
Z.68 met schipper Richard Van-
tournhout met motordefekt af te 
rekenen De schipper zag zich ge
noodzaakt s leephulp in te roepen 
van de Z.446 van schipper eige
naar Gerard Vandierendonck. 

Nabi j Marcombe Bay w e r d schip
per René Savel van de Z.427 door 
schipper Ar thur Dobbels om sleep
hulp verzocht daar zi jn vaartuig — 
Z.25 — motordefekt had. Het vaar-
w o o d (Engeland) waar de nodige 
tu ig we rd opgesleept naar Fleet-
herstel l ingen werden u i tgevoerd. 
FL. 

ERGE VAL 

Tijdens de visseri j , op de Oost-
endebank, kwam Coulier Frans, 
matroos op het vaartu ig N.146 van 
schipper Aesaert Georges, u i t te 
g l i jden. Hij viel h ierbi j zo onge-

Bij de Federatie der 

Belgische Zeelieden 

De Federatie der Belgische Zee 
l ieden van beide were ldoor logen 
nodigt haar leden uit om op zater
dag 24 oktober 1964 te 16.45 uur 
de aankomst van de Zeefakkel b i | 
te wonen, verzamelplaats : hoek 
Van Iseghemlaan en Kapucinestraat 

Huwelijk 
Woensdag | l . werd te Costende 

het huwel i j k ingezegend van de 
heer Henri Laplasse, eigenaar van 
de 0.275 « Deo Volente » met Tie-
luf fer Jeannine Beyen 

Ons blad biedt aan het longe 
paar en wederzi|dse ouders de ge
meende gelukwensen aan. — B 

lukk ig op het middenlu ik , dat hi | 
gekneusd we rd aan meerdere r ib
ben. 

SCHROEFSCHADE 

Tijdens de visserij had de N.765 
van Luca Alfred met onkans af te 
rekenen. Vermoedelijk door een 
aanvaring met een zich onder water 
bevindend voorwerp, werd de 
schroef geraakt. Het vaartuig dien
de op de slipway gezet te worden 
om de schade te herstellen. — N. 

Mannenlijk door 
Zeebrugs 

vissersvaartuig 
opgevist 

Op 12 mij l Noord-west van Zee
brugge we rd door de Z 555, Valen
tino, van schipper-eigenaar Alber t 
Moens een mannenli jk opgevist. 
Het l i jk droeg een donkerb lauwe 
wo l len trui en een groene water
dichte broek. De Z.555 legde aan 
het waterschoutsambt te Zeebrug
ge aan, alwaar door dhr water
schout Van Gelder een eerste on
derzoek w e r d ingesteld en het par
ket van Brugge we rd ingelicht. 

Vermoedel i jk betreft het hier de 
28-|arige ingenieur-assistent aan 
de Leuvense Universiteit Jacques 
Impens uit Koksijde, die op vr i j 
dag 2 oktober met zi jn echtgenote 
te Duinkerke was gaan zeilen en 
omstreeks 16 u. andermaal in zee 
stak en niet meer teruggezien 
werd . Zi jn zeilboot strandde te 
Malo-les-Bains. Het stoffel i jk over
schot van de drenkel ing we rd door 
de brandweer naar het dodenhuis-
je te Zeebrugge overgebracht. 

- FL 
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De vangmethodes 
door de eeuwen heen 

Hoe is de eerste visser uit de historie er in geslaagd de eerste 
vangst te lukken ? Tot op heden heeft niemand hierop een vo ldoening-
gevend antwoord kunnen verschaffen. De archeoloog zal U we l onthul len 
dat, reeds vanaf het steenti jdperk de vishaak, de l i jn , de ballast, de 
vlotter, de fu ik en het net gekend zi jn. In hoeverre evenwel werden deze 
instrumenten op een doel t ref fende manier gebruikt . 

Precies diezelfde apparaten en toestel len, in een meer gevarieerde 
en komplekser vorm, b l i jven heden ten dage nog in gebruik , terwi j l 
men zich steeds meer en meer inspant om nog verbeter ing aan te brengen. 
Sedert het beëindigen van de jongste were ldoor log , heeft de mens middelen 
bedacht om bvb. de visdetekt ie- instrumenten en vangmethodes te perfek-
t ionneren. 

Het is inderdaad een eerste vereiste dat de visscholen ontdekt wor 
den. Tot voor enkele jaren hing in dit verband alles af van de waarne
mingsgeest en de bekwaamheid van de visser, kortom van zijn st iel
kennis .. en dan nog. . . Ook het geluk speelde b i j dit alles vaak een door
slaggevende rol : ook de meest doorwinterde visser liep de kans, en dit 
gedurende verschil lende naeenvolgende weken, omzeggens lege korren in 
te halen. In de «vloeiende steppen», om het op een meer poëtische manier 
uit te drukken, zi jn de grote visscholen zwervende kudden. Diezelfde 
«vloeiende steppen» zi jn evenwel onmetel i jk groot en de kudden biezonder 
zeldzaam. 

Visserij niet langer beperkt... 

In onze moderne t i jden is de diepzeevisseri j niet langer beperkt tot 
enkele banken, bepaalde baaien die sedert onheugl i jke t i jden geëksplo i -
teerd worden, of sommige tradit ionele visseri jgronden. Uiterst gevoel ige 
instrumenten leiden de visser naar n ieuwe visr i jke oorden. Dankzij de 
echo-sounder kan de schipper de vis volgen die zich precies onder de kiel 
van zi jn vaartuig ophoudt . Hedendaags maken deze apparaten, in de ont
w ikke lde visserijstaten over de gehele were ld , deel uit van de normale 
instrumentering van een diepzee- of middenslagtrei ler. In onze moderne 
t i jden is dergel i jke apparatuur zelfs niet meer weg te denken aan boord 
van een trei ler. Vroeger, vóór de ui tv ind ing van de echo-sounder, had 
de schipper precies de indruk in de bl inde te varen 

Met het oog op het opvoeren van de wereldproduktie, wordt in alle grote 
vissrijstaten meer en meer beroep gedaan op de moderne apparaten' 
Hier een blik in de toestellenkamer aan boord van een Russisch opzoe-
kingsvaartuig-

De Sonar is tenandere een nog waardevol ler instrument. Dank zij 
dit komplekse, maar zeer nauwkeur ig apparaat, kunnen de vissers als het 
ware de zee ontci j feren en d i t niet enkel onder hun vaar tu ig, maar ook 
vooraan, achteraan, aan bakboord of stuurboord. O p punt gesteld t i jdens 
de oor log, werd dit toestel gebru ik t om de jacht op du ikboten doel t ref fen
der te maken. Thans is het ui tgegroeid tot een meer vreedzaam apparaat, 
dat nu biezonder grote diensten bewijst op de IJslandse visseri jgronden. 
Ook, en nog meer op de Noorse visseri jgronden word t de sonar aangewend 
t i jdens de visseri jkampanjes; Noorwegen produceert tenandere meer dan de 
helft van de sonar-apparaten die over de gehele were ld gebru ik t worden. 

Anderz i jds is het ook opval lend hoe zeldzaam dit apparaat gebru ik t word t 
door de andere visseri j lanaen. 

In deze twee voornoemde landen, IJsland en Noorwegen, heeft de 
sonar de visserij derwi jze vergemakkel i jk t , dat de schippers vaak moei l i jk 
heden hebben bi j het rekruteren van de nodige vissers, indien hun vaartu ig 
niet is uitgerust met dergel i jke sonar. Van dit apparaat word t gezegd dat 
het de bl inde zi jn gezicht terugschenkt, of l iever nog, de dove het gehoor. 

In het algemeen wordt de vis gevangen, hetzij nabij de oppervlakte, 
hetzij op de bodem. Enkele jaren geleden nog was men onwetend nopens 
hetgeen de middeld iepe wal"eren verborgen hie ld. Nu , dankzi j de n ieuwe 
elektronische sonartoestellen, hebben de vissers kunnen vaststellen dat ook 
tussen die twee uitersten vaak ri jke buiten schuilen. Ja, maar hoe ze te 
pakken te kr i jgen. 

Tussen twee wateren... 

De sleepnetvisserij scheen uitgesloten. Hoe diende in de tussen
wateren — tussen is een vaag woord en de werke l i j khe id is het ook •— 
het net geleid te worden , hoe het brengen tot op de gewenste diepte, hoe 
het or iënteren, hoe de gewenste opening regelen ? Oe Denen hebben 

De thans veel toegepaste pompmeihode, waarbij de vangst uit de korre 
rechtstreeks in de visruimen gepompt wordt. 

pogingen aangewend om het net tussen twee vaartuigen voort te slepen, 
met min of meer goed gevolg. De sleepnetvisserij tussen twee wateren 
begon evenwel pas ! 

Thans zi jn de toestanden evenwel enorm veranderd en doen de 
Japanners ondermeer gouden zaken met de garnaalvisserij in de midde l -
d iepe wateren ten oosten van de Chineese zee. Hiervoor gebru iken zij 
echo-sounders op hoge f requent ie van 200 kilocycles in plaats van de 
gewone sonarapparaten van 14 a 15 kilocycles, die zij samenvoegen met 
de netsondes. Zo kunnen zij het net rechtstreeks op een garnaalbank le iden, 
en dit op om het even we lke diepte. Europese deskundigen hebben ten-
andere t i jdens het eerste internationaal kongres van het v is tu ig , dat plaats
greep te Hamburg in 1957 vele u i tv indingen van deze soort gesignaleerd. 
Het zijn evenwel enkel de Japanse vissers die ze op een kommerciële 
manier aanwenden. 

De sleepnetvisserij tussen de twee wateren (opperv lak te en bodem) 
is nochtans biezonder interessant, want bui ten de vissoorten d ie gewoon
l i jk in deze tussenwateren huizen, treft men ook van t i jd tot t i jd eens 

een demersale (bodemvis) soort of pelagische soort (opperv lakte vis) aan. 
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De IJslandse vissers hebben uitstekende resultaten weten op te brengen 
door het gebruik van een dr i jvend net, gesleept door één enkel vaar tu ig, 
voor de visserij op kabel jauw die zich normaal nabij de zeebodem ophoudt . 
Het schijnt inderdaad dat deze vissoort t i jdens de paait i jd de middeld iepe 
wateren opzoekt. Dank zij deze ontdekking zi jn de vissers niet langer ge
noodzaakt de visserij te bedr i jven, hetzij in de opperv lakte wateren, hetzij 
in de diepere wateren; zij kunnen zich thans verwi jderen van de kont inen-
tale plateaus en in diepere wateren gaan vissen, daar waar de visstapel in 
alle vr i jhe id kon leven en nooit een net we rd u i tgegooid. 

Een sukses dat doet herleven 

De zogenaamde elektrische visserij word t thans sedert enkele jaren 
aangewend voor de visserij in de binnenwateren. Deze metode wo rd t even
wel veel minder aangewend voor de zeevisseri j , alwaar het zoutgehalte 
van het water een hoger energieverbruik noodzaakt. Nochtans dienen we l 
enkele suksessen vermeld te worden . 

In de U.S.A. bvb . en meer bepaald in de Golf van Mexico, dr i jven 
de vissers de garnalen bi j middel van elektrische schokken in de richting 
van hun netten. Ziehier hoe hiervoor word t tewerk gegaan : in betrekkel i jk 
heldere wateren, zoals ook deze van de Golf van Mexico schuilen de 
garnalen t i jdens de dag in de zandige bodem, maar t rekken, eens de 
duisternis is ingeval len naar de opperv lakte. A ldus is de sleepnetvisserij 
beperkt tot de enkele nachteli jke uren. Al ler le i methodes werden uitgedacht 

Door het « Central Fisheries Technological Research Station » te Cochin 
in Indië worden proefnemingen gedaan in verband met vistuig en 
materialen- Dit station werd in 1957, dank zij de hulp van de FJi..O-
opgericht en sedertdien werd reeds heel wat bereikt in het kader van 
personee'topleiding en nieuwe visserijmethodes- Op de foto F.A.O^ekspert 
K. Miyamoto uit Japan tijdens de tewaterlating van de korre voor een 
nieuwe sleep. — (foto S. Bunnag) 

om de garnaalprodukt ie op te voeren maar dit was enkel de aanleiding 
opdat de garnalen zich nog dieper het zand ingroeven. Thans hebben zij 
een n ieuwe methode uitgedacht d ie erin bestaat dat vóór het vaartuig 
een elektrisch geladen ve ld word t gesdhapen. Door de invloed hiervan 
komen de garnalen te voorschijn uit de zeebodem en vormen een ge
makkel i jke prooi voor de visser. De vissers hopen thans dat dergel i jke 
methode zal toelaten de visserij gedurende een ganse etmaal te bedr i jven. 

Ook de Russen wenden de elektriciteit aan b i | het bedr i j ven van de 
visseri j , zoals ondermeer de l ichtbundel en de pomp voor het vangen van 
de «Balaou» (een vis van de makree l fami l ie ) . Eerst en vooral word t de vis 
bi j middel van stralenbundels naar de opperv lakte gelokt, waar ze als het 
ware verdoo fd word t en door de elektriciteit geleid naar een zuiginstal lat ie 
met een buis van een twin t ig ta l centimeter diameter. Wanneer de vis in 
de onmiddell i j ike omgev ing van de buis komt word t ze opgezogen en 
aan boord van de trei ler gepompt . 

De Russen pasten tenandere reeds een gel i jkaardige methode toe in 
de Kaspische Zee, waaru i t zij jaarl i jks zowat 100.000 ton «kilka» (een 
sprotsoort) produceren. Hierbi j worden enkel de projektor en de pomp 
gebruikt . Tijdens de gunst ige momenten slaagden de Russen erin b i j middel 
van de metode «stralenbundel-elektrocutat ie-zuigpomp» een produkt ie van 
7 ton balaou in 9 minuten voort te brengen. 

De energie aan boord... 

Hoe meer het vissersvaartuig zich van de thuishaven ve rw i jde rd , 
des te meer gaat de noodzaak van energie aan boord zich doen gevoelen, 
en dit zowel van de navigatie als voor de arbeid. Dit is hedendaags dan 
ook in de eerste plaats waar voor de grote seinenetten en de hektrei lers. 

De visserij met het draaiend net spreidt zich uit tot het begin van 
onze twint igste eeuw. Het is in de jaren 1903-1904 dat de Amer ikanen 
voor de eerste maal het seinenet, gesleept door twee vaartu igen, aan
wendden voor de haringvisseri j op IJsland en Noorwegen. Enkele jaren 
later hadden de seinenetten de enorme netten vervangen die werden ge
bru ik t om de har ing op te houden in de baaien en de f jorden. In 1935 
werden de vaartu igen, die met het draaiend net, de spanvisserij bedreven, 
uitgerust met een motor. Hedendaags evenwel , word t het seinenet met de 
zware handenarbeid bewerkt hetgeen 20 tot 30 bemanningsleden op één 
vissersvaartuig vergt . Deze verouderde prakt i jken zi jn dan ook de grote 
oorzaak dat de verdiensten van het vaartuig biezonder laag l iggen, en 
b i jgevo lg ook het aandeel der vissers ger ing is. 

Tegengesteld aan deze voorbi jgestreefde manier van vissen, kan de 
moderne trei ler, uitgerust met een motorengroep, een sleepnet voortslepen 
waar in zich zelfs het Coll iseum mag bevinden. 

Voor de hektrei lers w o r d e n thans ook verscheidene soorten van 
winchen, aangedreven door motoren, gebru ik t , d ie voor een groot deel 
de handenarbeid aan boord uitschakelen. Dit is dan ook van kapitaal be
lang, wanneer een ganse vissersvloot uitvaart voor een kampanje van ver
schil lende maanden o p verafgelegen visseri jgronden. De Russen en de 
Japanners, de twee voornaamste visserijstaten ter were ld , passen deze 
metode gewe ld ig veel toe met reuzentreilers met een autonomie van 5000 
mij l en meer. Op de n ieuwe trei lers bevindt de b rug zich meer vooraan op 
het schip, waardoor aldus een grote ruimte open staat voor de behan
del ing en bewerk ing van het net bi j het ophalen of het tewater laten. Het 
is tenandere een fei t dat thans meer en meer overgeschakeld wordt op de 
hekvisseri j , ten nadele van de konvent ionele zi jwaartse visseri j . 

De grote visseri jv loten bedr i jven vaak verscheidene visseri jmethodes 
terzel fdert i jd . Zi j groeperen ondermeer hektrei lers, toni jnvangers, krabben-
vangers, zalmvisserij evenals fabriekschepen die uitgerust zi jn met instal
laties voor het bewerken en d iepvr iezen van de vangsten, het produceren 
van vismeel en visol ie. De kleinere eenheden worden in sommige geval len 
zelfs getransporteerd door de reusachtige fabriekschepen. 

Deze technieken onder l i jnen dan ook de grote noodzaak tot het op 
voeren van de technische mogel i jkheden, teneinde de uitrust ing te verbete
ren waardoor zowel het aantal bemanningsleden als de handenarbeid ge
voel ig zouden verminderd worden . In onze moderne t i jden zi jn enerzijds 
de spierkracht, die eerti jds het kostbaarste element was aan boord , en 
anderzi jds de moderne visseri jmethodes ui tgegroeid tot rechtstreekse kon-
kurrenten. 

Gebruik van fijnere netgarens... 

De gewoonte en onderv ind ing terzi jde gelaten, is het beschikken 
over een goed net een der voornaamste vereisten van de visser. Het groot
ste gedeelte van de were ldproduk t ie word t gevangen b i j middel van de 
korre. Dit is zowel het geval voor deze vissers d ie nog de eerder pr imi t ieve 
metodes gebru iken ( in het kader van de ekonomie van het land) als voor 
de grote visseri jvloten die t i jdens de drukke seizoenmaanden de zeeën en 
oceanen over de vol led ige breedte en diepte afslui ten. 

Goede visnetten hebben dermate grote waarde dat de aanwending 
van netten van synthetische garens naar waarde derde gerangschikt wor 
den na de motor iser ing van de vissersvaartuigen en de u i tv ind ing van de 
visdetektietoestel len. 

In de meest ontwikke lde visserijstaten ter were ld , zoals ondermeer 
Japan en Peru, die samen zowat een derde van de were ldproduk t ie voort
brengen, bestaan de netten voor 9 0 % uit synthetische garens. Dit is ook 
het geval voor het merendeel der Europese en Noord-Amerikaanse vissers. 
Dageli jks worden steeds meer en meer geperfekt ionneerde visnetten op de 



markt gebracht : knooploze netten, omzeggens onzichtbare netten, netten 
die lichter zi jn dan katoen en sterker dan een i jzerdraad, netten van alle 
mazen, van allerlei vormen, d ie toelaten meer en meer vis te vangen. 

Hoeveel vis... ? 

Nochtans is de kennis van de zee uitermate beperkt. Hoeveel vis 
omvat ze ? Hoeveel mag de jaarl i jkse produkt ie bedragen zonder gevaar 
te lopen, de visstapel te beschadigen ? Precies zoals de aardoppervlakte 
kan ook de zee op een overdreven mate geëksploi teerd worden en haar 
vruchtbaarheid ver l iezen. Hoeveel mag aangevoerd worden per land ? Wie 
mag vissen en wanneer Eertijds w e r d dit recht toegezegd aan deze die 
er eerst beslag op legde; thans evenwel nu het aantal visserijstaten voort
durend gaat toenemen en men steeds verder en verder gaat vissen, houdt 
deze regel geen steek meer. Logischerwijze dienen er dus n ieuwe te 
volgen Niets laat evenwel voorzien dat het Gemakkeli jk zal gaan in onder
havig geval tot een gemeenschappeli jke pol i t iek te komen. 

Er is in de eerste plaats een geldkwest ie Opdat een moderne visserij 
rentabel zou zijn dienen er hoge investeringen gedaan te worden. Zeldzaam 
evenwel zi jn de ondernemingen of reders die hiertoe in staat zi jn. In 
dit qeval stellen w i j ons de vraag waar het noodzakel i jke geld vandaan 
zal komen. 

Ook dient men te gaan tot een bestudering van de levenswandel der 
verscheidene vissoorten, en 'hun reakties op de visseri jakt iv i tei ten; verder 
nog de markttoestanden, de kooperat ieve ondernemingen en de visseri j 
administratie in het algemeen Op zi jn best kan men zeggen dat men al 
deze problemen eventjes belicht heeft, maar dat de oplossingen op verre 
na nog niet in het verschiet l iggen. 

In het hart van al deze problemen is er het geweld ig tekort aan 
visserijscholen en insti tuten. In omzeggens alle landen bestaan er scholen 
en instel l ingen voor de ople id ingen van de verscheidene vakken. Dit is 
evenwel niet het geval voor de visseri j . 

De visserij van morgen. 

Waaruit zal deze bestaan ? Om hieraan te beantwoorden kunnen w i j 
misschien een rapport aanhalen we lke door twee Noord-Amerikaanse 
ichtyologen we rd neergelegd t i jdens het tweede Internationaal Kongres 
voed Visgetu ig , dat plaatsgreep te Londen in mei van vor ig jaar-

« een net van automatische boeien zal de zeeoppervlakten 

« bedekken. Deze zul len de belangr i jkheid en de verdel ing van 

« de natuur l i jke bronnen der oceanen aantonen Zij zul len de 

« verplaatsingen der verscheidene banken aantonen. Deze in-

« l ichtingen zul len bi j middel van satelieten doorgeseind wor -

« den aan te lande gevest igde centrales. Daar zul len deze gege-

« vens ontleed worden door elektronische toestel len, en ver-

« volgens doorgeseind worden naar de opzoekingscentra in het 

c< b innenland en de dichtsbi jgelegen vissersvloten. 

« De v loten d ie de gegevens zul len opgevangen hebben zul len 

« zich hierop ogenbl ikke l i jk naar de aangeduide plaatsen bege-

« ven. Ondertussen zul len v l iegtu igen chemische produkten in 

« zee gegooid hebben die de vissdholen zul len aantrekken, of-

« we l zul len onderwatertoestel len een gord i jn van luchtbel len 

« verwekken of een elektrisch veld, dat de vissen zal verdoven. 

« De vangsten kunnen vertransporteerd worden b i j middel van 

« speciale transportsdhepen of onderzeeboten, die bi j middel 

« van een te le le id ing naar de haven geloosd worden . 

« Mochten er evenwel t i jdst ippen komen dat de zeeèn arm 

« worden aan voedselbronnen, dan zal de zeebodem verwarmd 

« wo rden bi j middel van atoomreaktoren. Dank zij deze warmte 

<! d ie een cirkulat ie van de bodemwateren zal voortbrengen, 

'< zul len de meer r i jkere wateren de mindere voeden. Ander 

« onderwaterstations zul len dienstig zi jn als opzoekingscentra. 

« Onderwatersatel ieten, voor tbewogen door de grote stromin-

<- gen zul len ten alle t i jd inl icht ingen verschaffen in verband 

« met de kl imatologische toestanden van de zee, de dichtheid 

« en de lokalisatie van de watermassa's, de temperaturen op de 

« verscheidene diepten, enz Het in kaartbrengen van de zee-

<' bodem zal aldus even nauwkeur ig en precies zi|n als deze 

« van de aardappervlakte.» 

Zi jn dit allemaal verzinsels, zoals indert i jd Jules Verne zi jn fantasie 
de vr i je loop liet in zi jn meesterwerken ? Vóór enkele jaren zou men pre
cies dezelfde vraag gesteld hebben nopens de ruimtevaart en de maan-
raketten. 

Een zaak is evenwel zeker : de mens dient zich meer en meer naar 
de zee te keren voor de zo noodzakel i jke voedingsmiddelen. Onze aardbol 
word t thans bevolkt door méér dan 3 mi l jard wezens. Men is tenandere 
van oordeel dat dit ci j fer zal verdubbeld zi jn tegen het einde van deze 
eeuw. De oceanen en zeeén, die meer dan 70 % van onze aardoppervlakte 
beslaan, voorzien de mens slechts van een miniem gedeelte in de voed ing . 
De zee, geheimzinnig en biezonder traag in het pr i jsgeven van haar schat
ten, is daarom niet minder beloftevol voor de mil joenen ondervoede mensen 
van onze aarde. — B 

Uitbreiding visserijzones 

^ i T ü g ë l a i f 
Zoals vroeger medegedeeld zi jn 

momenteel nog onderhandel ingen 
aan de gang met het oog op het 
bekomen van een u i tbre id ing van 
de gebieden waar Belgische vissers 
tradi t ionele visserijrechten kunnen 
doen gelden. 

Deze besprekingen vlot ten moei
l i jk en alhoewel nog niet beëin
d igd laat alles voorzien dat slechts 
een ger ing sukses zal geboekt wor 
den. 

Ondertussen dient echter nota 
genomen van de navolgende w i j z i 
gingen we lke van kracht z i jn tot 
nader bericht. 

De wi jz ig ingen hebben betrek
king op de gebieden we lke door de 
Engelse regering erkend zi jn en 
waar de Belgische vissers nog mo
gen vissen tot op 3 mi j l tot 31-12-
1965. Hierna volgen nu de gege
vens betreffende de gebieden. 

1 

Afbakeningen 
Landmarken en richtingen 

ENGELAND en WALES 
1. South Bishop Lighthouse — 

Noord-west. 
2. Straight Point Lighthouse — 

Zuid-oost. 
1. Selsey Bill — Zuid 
2. Dungeness New Lighthouse — 

Zu id . 
1. Dungeness New Lighthouse — 

tu id . 
2. North Foreland Lighthouse — 

Oost. 
1. North Foreland Lighthouse •— 

Oost. 
2. Southwold Ligthouse — Oost. 

SCHOTLAND 

1. Troup Head Lighthouse — Noord 
2. Noss Head Lighthouse — Oost. 

1. Strathy Point Lighthouse — 
Noord. 

2. Butt of Lewis Lighthouse — 
West. 

EILAND M A N 

1. Jurby Head Church — West. 
2. Chicken Rock Lighthouse — Zu id 

Vissoorten 

Bodemvis ui tgezonderd zandspie-
r ing, Noorse steenbolk, spier ing, 
aal (pa l ing) en pieterman. 

Bodemvis ui tgezonderd zandspie-
r ing, Noorse steenbolk, spier ing, 
aal (pa l ing) en pieterman. 
Haring, bodemvis ui tgezonderd 
zandspier ing, Noorse steenbolk, 
spier ing, aal (pa l ing) en pieter
man. 
Bodemvis ui tgezonderd zandspie
r ing, Noorse steenbolk, spier ing, 
aal (pa l ing) en pieterman. 

Bodemvis u i tgezonderd zandspie
r ing, Noorse steenbolk, sp ier ing, 
aal (pal ing) en pieterman. 
Bodemvis u i tgezonderd zandspie
r ing, Noorse steenbolk, spier ing, 
aal (pa l ing) en pieterman. 

Bodemvis ui tgezonderd zandspie
r ing, Noorse steenbolk, spier ing, 
aal (pa l ing) en pieterman. 

De eerste kolom duidt de punten 
aan van waaru i t een l i jn dient ge
t rokken, alsmede de r ichting van 
deze l i jn . De tweede kolom geeft 
de vissoorten weer, we lke in deze 
gebieden mogen gevist worden . 

Uit deze gegevens b l i j k t dat het 
gebied tussen Spurn Point en Cro
mer vervalt . Aldaar dient dus de 

12 mij lengrens gerespekteerd. 

Er komen echter eveneens enkele 
gebieden b i j . 

Van zodra de def in i t ieve resulta
ten van de thans gevoerde onder
handel ingen bekend z i jn , zy l len w e 
deze ter kennis brengen van onze 
leden. 

Sekretaris Rederscentrale, 

J. Van Broeck. 
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JAAROVERZICHT VISHAL IJMUIDEN 
in 1963 werd " in de IJmuider vis-

hallen verkocht 91462 635 kg vis, 
met een opbrengst van f 58 624 727 
tegen 83 964 856 kg met een op 
brengst van f 68 080 004 m 1962 
Onder de ci|fers van 1963 is ook 
begrepen 1 908 925 kg met een 
opbrengst van f 911 086 van travi^-
lers van de verre vissen] tegen f 

450 929 in 1962 Van de aangevoer
de VIS g ing 8 453 769 kg naar de 
v ismeel fabnek tegen 2 012 717 kg 
in 1962 

Van 14 612 schepen we rd de 
vangst publ iek verkocht Hieronder 
13 begrepen een aantal vaartuigen 
waarvan de vangst niet rechtstreeks 

ui t zee, maar per auto van elders 
te IJmuiden w e r d aangevoerd Van 
een aantal vaartu igen w e r d de 
vangst geheel of gedeeltel i fk met 
publ iek verkocht, tot een hoeveel
he id van 17 442 539 kg Deze met 
pub l iek verkochte vis bestond 
hoofdzakel i |k ui t pekelhar ing, af
komstig van te Katwi jk thuishoren
de vissersvaartuigen Deze haring 
w e r d in de havens van het Staats-
vissershavenbedri | f in binnenvaar-
tu igen of op vrachtauto's overge
laden en vervoerd naar elders 

De ambtenaren van het Staatsvis-
sershavenbedri j f , die belast z i jn 
met de keur ing van de vis, keurden 
m 1963 941 113 kg af tegen 

Aanvoer en opbre 
VISSOORT 

Verse haring 
Jonge haring (toters) 
Gez haring 
Makreel 
Pilchards 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Leng 
Heek 
Poon 
Wolf 
Roodbaars 
Hammen 
Haai 
Schol 
Bot 
Schar 
Tong 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Schartong 
Heilbot 
Rog 
Vleet 
Kreeft 
Inktvis 
Diversen 
Konsignaties 

TOTAAL 

De uitvoer van vis 
Soorten 

1. Verse vis 
Verse zoet«/atervis 
Verse haring 
Andere verse zeevis 

2 Gezouten, gedroogde of 
gerookte vis 
Pekel- en steurharing 
Gedroogde haring 
Bokking 
Andere gerookte of gezouten 
VIS 

3. Schaal- en weel<dieren 
Kreeften en langoesten 
Ongepelde garnalen 
Gepelde garnalen 
Oesters 
Mosselen 
Andere schaal- en weekdieren 

i . Viskonservcn 
5. Konserven van schelpdieren 
6 Vismeel 

Algemeen totaal 

ngst in d e Mm 
AUGUSTUS 1963 

Aanvoer in kg 

3 815 529 

— 
354 970 
893 2V3 
22 264 

1 682 986 
586 420 
180 850 
320 877 

7 962 
1317 
7 332 
2 465 

48 610 
938 

11637 
1 136 283 

3 031 
20 155 

164 326 
37 244 
11006 
7 653 

673 
2 336 
7 766 
1892 
2 017 

— 
937 

10 576 

9.343.325 

serijprodu 

Opbrengst 

1 010 140 

— 
224 686 
255 781 

6 056 
393 128 
371 003 

53 802 
77 668 
4 659 
1648 
3 536 
1847 

19 345 
2 271 
7 496 

651 509 
674 

10 702 
962 892 

98 182 
17 119 
11530 

600 
7 616 
5 575 
1850 
1767 

— 
1348 
9 421 

4.213.851 

kten in 
IN NEDERLAND 

M^art 
Hoeveelheid 

(T) 
8 829 

210 
2 991 
5 628 

2 952 
2 203 

413 
336 

3 452 
336 

24 
190 

31 
13 

3 172 
22 

1 184 
73 

1 020 
17 510 

1963 
Waarde 
(1000 f) 

8 587 
607 

1 318 
6 662 

3 347 
2 252 

590 
505 

2 349 
505 
329 
851 
324 

38 
785 

22 
1 687 

123 
272 

16 365 

slialien te Ilmuiden 
AUGUSTUS 1964 

Aanvoer in kg 

3 905 521 
450 

283 590 
1 425 256 
200 132 
863 995 
361 213 
58 838 

429 828 
5 324 
1970 

10 333 
1390 

— 
376 

11 179 
1 111 961 

14 229 
21 104 

220 967 
34 732 

1294 
7 543 

178 
2 480 
1962 
1595 

146 
353 
476 

26 276 

9.004.691 

Opbrengst 

1 004 529 
48 

147 704 
496 661 
35 675 

334 141 
295 156 
31 768 

159 261 
3 381 
2 052 
2 981 
1208 

— 
932 

6 253 
438 458 
2 695 

8 682 
1 194 461 

89 334 
2 060 

11 078 
230 

7 543 
1251 
1776 

398 1 
607 

1128 
19 285 

4.300.736 

maart 1963-1964 
Maart 

Hoeveelheid 
(T) 

4 933 
254 

1 428 

3 251 
1 931 
1 529 

209 

193 
5 934 

26 
305 

84 
29 

5 459 
31 

1 110 
204 

1 048 
15160 

1964 
Waarde 
(1000 f) 

7 668 
878 
580 

6210 
1 663 
1 098 

251 

314 
3 285 

366 
878 
584 
150 

1 267 
40 

1 507 
359 
312 

14 794 1 

695 687 kg m 1962 De halpol i t ie 
maakte terzake van over t redingen 
38 processen-verbaal op In 1962 
was di t aantal 59 

De scheepvaart in de IJmuider 
vissershaven was minder geworden 
In 1963 kwamen 16 599 schepen 
met 'n b ru to - inhoud van 5 141 567 
kubieke meter m de haven tegen 
17 150 schepen met 5 039 978 k u 
bieke meter in 1962 

Behalve de te IJmuiden thu isho
rende v loot kwamen evenals vor ige 
laren vele vissersvaartuigen ui t an
dere plaatsen nameli jk A rnemu i -
den, Breskens, Del fz i j l , Enkhuizen, 
Goedereede Harl ingen, Den Helder, 
Katwi jk , Monnikendam, Oostdonge-
radeel, Ouddorp , Scheveningen, 
Stel iendam, Termunten, Texel, Tho-
len, Urk, Usquert, V laard ingen, Vo-
lendam. Werkendam, Wier ingen 
Zoutkamp en Zwartsluis 

AANVOER 
m EJMUIDEN 

In augustus is de aanvoer aan de 
afslag in IJmuiden groter gevi^eest 
dan m augustus 1963 Er was een 
st i ig ing van 9 004 691 tot 9 343 325 
kg De opbrengst liep terug van f 
4 300 736 tot f 4 213 851 De ha-
nngaanvoer daalde van 3 905 521 
tot 3 815 539 kg , met een geringe 
st i jg ing van de opbrengst van f 
1 004 529 tot f 1 010 140 Er was 
minder makreel, de aanvoer l iep 
terug van 1 425 256 tot 893 273 kg 
Er was een opbrengstverminder ing 
van f 496 661 tot f 255 781 De sti| 
g ing in de schelvisaanvoer was 
aanzienl i jk, nameli jk v'an 863 995 
tot 1 682 986 kg 

De opbrengst g ing echter slechts 
omhoog van f 334 141 tot f 393 128 
De aanvoer van kabel jauw en koo l -
vis steeg Per kg was de pr i js onge 
veer gel i jk , hetgeen dus neerkwam 
op sterk verhoogde opbrengsten 
De tongaanvoer liep achteruit van 
220 967 kg naar 164 326 kg met 
'n opbrengstdal ing van f 1 194 461 
tot f 962 892 

De scholaanvoer l iep omhoog 
van 1 111 961 kg naar 1 136 283 kg , 
met een st i jg ing in de opbrengst 
van f 438 458 tot f 651 509 

ZES WEKEN 
ONTZEGGING 

Schipper HK van de IJM 99 Eg-
mont, die op 21 januari m aanva
ring IS gekomen met het Duitse ms 
«Wilhelmine Oltmann» is door de 
Raad voor de scheepvaart te A m 
sterdam gestraft door hem de be
voegdheid om als schipper te varen 
op zeevisseri jvaartuigen te ontne
men voor de t i j d van zes weken 

Uit het onderzoek is volgens de 
Raad gebleken dat de schipper on
voorzicht ig heeft genavigeerd door 
met gebrekk ige radarobservatie ge
noegen te nemen en te hard te va
ren Hij heeft de regels van mist-
navigatie niet voldoende in acht 
genomen en heeft aldus schuld aan 
de aanvaring 

De IJM 99 schampte met zi jn 
stuurboordzi jde langs de stuur-
boordzi jde van de Duitser waardoor 
het schip daar schade opl iep aan 
het bakdek en de verschansing 
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Markt Umuiden 
VAN DAG TOT DAG 

Donderdag voerden 28 vaartu i 
gen 5400 kisten vis aan waarvan 
105 tong en tarbot, 82Q schelvis, 
210 w i j t i ng , 30 gu l , 3.750 har ing, 
10 makreel , 320 schol en 160 d i 
versen. 

De visserij w e r d na het slechte 
weer aarzelend hervat. De resul
taten vielen over de hele l inie te
gen. Vooral de haringvisseri j b i j de 
Si lverpit leverde teleurstel lende re
sultaten op. Verder dan dagtotalen 
van 50 kantjes bracht men het niet. 
Een groot aantal Nederlandse sche
pen heeft daarom koers gezet naar 
de Ierse Zee. Vanui t dit v isgebied 
kwamen berichten van gunstige 
har ing- en makreelvangsten binnen. 
In de Noord stond nog een behoor
l i jke bries maar toch kon men de 
netten af en toe overboord zetten. 
Er w e r d heel wa t minder gevangen 
dan in het begin van de week. De 
trekken leverden gemiddeld 30 
manden hoops op, voornamel i jk 
kleine schelvis en dito koolvis. O n 
der de Nederlandse kust konden de 
loggers en kotters ook weer een 
beetje aan de slag gaan. Men had 
zich de moeite eigenl i jk kunnen 
besparen want meer dan t ien kg 
tong en een paar mandjes over het 
algemeen kleine schol kwamen er 
niet aan boord. De pr i jzen lagen 
iets hoger dan op de voorgaande 
dagen. Vooral de schelvis kroop 
langzaam maar zeker omhoog. 

Vr i jdag bestond de aanvoer van 
22 vaartu igen ui t 5.390 kisten vis 
waarvan 85 tong en tarbot, 1.150 
schelvis, 180 w i j t i ng , 180 gul en 
kabel jauw, 40 koolvis, 2.950 har ing, 
610 makreel, 120 schol, 75 diver
sen. 

De visserij kwam na het slechte 
weer van de laatste dagen weer 
op gang. De resultaten waren ech
ter niet best. In de omgeving van 
de Si lverpi t bereikte men na een 
etmaal zoeken en ploeteren gemid
delde dagvangsten van 50 kantjes 
har ing. In de Noord werden dag
vangsten gehaald van om en nabij 
de 10Q manden hoops, voornamel i jk 
schelvis, w i j t i ng en koolvis. Onder 
de Nederlandse kust w e r d bijna 
niet een kotter of logger meer aan
getrof fen. Het slechte weer van de 
laatste dagen deed de meeste sche
pen hals over kop de thuishavens 
opzoeken. Er is dus biezonder w e i 
nig gevist. Dat kwam vr i jdag in de 
aanvoer aan de IJmuider afslag du i 
del i jk tot u i t ing : slechts 4.000 kg 
tong werden gevei ld , een hoeveel
heid die nog niet zo lang geleden 
d ikwi j l s door één vaar tu ig in de 
markt w e r d gezet. In de Ierse Zee 
bevinden zich op het ogenbl ik 21 
Nederlandse vaartu igen. Zij hebben 
de verre reis ondernomen om ma
kreel te vangen maar deze vissoort 
l iet zich bi jna niet zien. Wél we rd 
er wa t har ing gevangen, gemidde ld 
100 kantjes in een etmaal. 

Aan de maandagmarkt versche
nen 105 vaartuigen. Zi j zorgden 
voor een aanvoer van 10.830 kisten 
vis waarvan 485 tong en tarbot, 
2.880 schelvis, 520 w i j t i n g , 190 gul 

en kabel jauw, 420 koolvis, 3.520 
har ing, 440 makreel, 1.750 schol en 
625 diversen. 

De haringvisseri j in de omgev ing 
van de Si lverpit kende een korte 
op lev ing. In de morgenuren haalden 
sommige vaartu igen ui t een paar 
trekken 400 kisten scheep. De 
slechtste vangers konden in die pe
riode nog al t i jd een kist of IQfl 
bergen. Na de middag w e r d het 
echter een stuk minder en w e r d 
bi jna niets meer gevangen. In de 
Ierse Zee verbl i jven thans ongeveer 
30 Nederlandse vaartuigen. Zij de
den het lang niet kwaad met dag
vangsten van 50 tot 170 kantjes. 
Bovendien kwamen er per trek nog 
'n paar manden makreel aan boord. 
In de Noord w e r d weer tamel i jk 
veel kleine schelvis en koolvis ge
vangen. De grote kotters hebben 
zich in twee groepen verdeeld. De 
ene groep zit in de omgeving van 
54 NB achter de platvis aan, de 
andere heeft het nabij 55 NB op 
de rondvis voorzien. De resultaten 
voor beide groepen vielen niet mee. 

De VL.34 Anita ramde bi j het ver
laten van de Vissershaven het b in -
nenvaartuig Rupel dat met een la
ding steenslag op w e g was naar de 
pieren. De neus van de Ani ta 
boorde zich in het voorschip van de 
Rupel die echter bleef dr i jven. Het 
had echter nog veel erger kunnen 
zi jn als de schipper van de Anita 
op net laatste ogenbl ik geen vol le 
kracht achteruit had gegeven. A n 
ders zou de Rupel midscheeps zi jn 
geramd. Nadat men zich aan boord 
van de Anita ervan had over tu igd 
dat op de Rupel alles we l was w e r d 
de reis naar de visgronden voort
gezet. De Rupel w e r d naar de Ha-
ringhaven gebracht. 

Dinsdag voerden 27 vaartuigen 
5.700 kisten vis aan waarvan 78 
tong en tarbot, 1.980 schelvis, 500 
w i j t i ng , 210 gul en kabel jauw, 
2.480 har ing, 12 makreel, 320 schol 
en 120 diversen. 

De haringvisseri j bi j de Si lverpit 
leverde matige resultaten op. Men 
bracht het niet verder dan dagvang
sten van 50 tot 120 kantjes. In de 
Ierse Zee g ing men rustig zi jn gang. 
Hier werden dagtotalen bereikt van 
180 kantjes. Ook nu w e r d er w e e r 
wa t makreel b i jgevangen. In de 
Noord haalde men per trek 50 
manden hoops op, voornamel i jk 
schelvis, kleine koolvis en w i j t i ng . 
De tongvangsten onder de Neder
landse kust waren voor de zoveel
ste maal achter elkaar teleurstel
lend. Na een etmaal hard werken 
bracht men het hoogui t tot 50 kg 
van deze vissoort en één mandje 
of tien srhol , w i j t i ng en tarbot. 

Aan de woensdagmarkt lagen 18 
vaartuigen. Zi j zorgden voor een 
aanvoer van 3.230 kisten vis waar
van 85 tong en tarbot, 880 schelvis, 
60 radio, 80. w i j t i ng , 70 gul en ka
bel jauw, 20 koolvis, 1.150 har ing, 
500 makreel, 20 haai, 280 schol, 95 
diversen. 

De haringvisseri j op de Noordzee 
leverde teleurstel lende resultaten 
op. De meeste schepen waren in de 
omgeving van 55 NB te v inden. 
Sommige vaartuigen haalden uit 
een trek 100 kantjes scheep. Hierui t 
kon men ongeveer 70 kantjes ha
ring zoeken. De rest was onbru ik
baar en moest weer in zee worden 
gegooid. Deze schepen sprongen 
echter in het oog, wan t de meeste 
andere vaartu igen haalden bijna 
niets op. In de Ierse Zee g ing het 

een stuk beter. Daar bereikte men 
dagvangsten van 170 tot 350 kisten 
haring en makreel. In de Noord 
was het een hopeloze boel. A f en 
toe kon men uit een trek een paar 
manden makreel scheep zetten maar 
veel vaker kwam het net bijna leeg 
boven water. Verschil lende grote 
kotters dachten tegen 55 NB een 
kabel jauwt je te verschalken maar 
men kwam bedrogen uit. De d ik
koppen waren in geen velden of 
wegen te bekennen. 

FRANS GARNALENNET 

WORDT BEPROEFD !N UMUIDEN 

Op het Rijksinsti tuut voor Vis-
seri jonderzoek in Umuiden werk t 
b io loog dr R. Boddeke aan een uit
voer ig rapport over de enorme 
schade, die de huid ige manier van 
garnalenvissen veroorzaakt. Hon
derden mi l joenen kg ondermaatse 
tong en schol worden jaarl i jks ver
n iet igd door de ru im dr iehonderd 
garnalenkotters van de Nederlandse 
visseri jvloot, meent dr Boddeke, die 
het rapport over enkele maanden 
aan het Ministerie zal aanbieden. 
In het n ieuwe Franse garnalennet, 
waarmee men nu in Umuiden proe
ven neemt, ziet hij w e l een belofte. 
Het scheidt platvissen en garnalen 
en geeft zo de ondermaatse tong 
een kans te ontsnappen. 

Op de Waddenzee heeft men met 
dit n ieuwe net al goede resultaten 
bereikt . 

In zi jn huid ige vorm is het ech
ter voor de Nederlandse visserij 
niet ideaal. Maar de ontwerpers 
gaan nu zoeken naar een model 
dat voor Nederland we l geschikt is.-

Het Rijksinstituut verzamelt mo
menteel zoveel mogel i jk verge l i j 
kend materiaal. Tegel i jkert i jd vist 
men op dezelfde plaatsen met het 
Nederlandse en het Franse garna
lennet. _ 

Het Franse net is tweestaart ig, 
en heeft een nylon p la fond. Garna
len springen bi j het ontmoeten van 
obstakels omhoog en daardoor be
landen zi j in het bovenste f i j nma
zig deel van het net, te rw i j l de 
platvis door een smalle toegang in 
het ondergedeelte van het net komt 
en daar door de grotere mazen kan 
ontsnappen. 

LEON VAN EESSEL 
Makalaar in alle verankeringen en herveraekeringen 

Oudaan 26 
ANTWERPEN i 

Tel. 32.38.55 (8 IIJn«n) 
Telex : 

Leoneessel Antwerpen 277 
• 

BRUSSEL : 
Keizsrinlaan 66 

Tel. 12.21.30 — 12.11.37 
• 

LUIK : 
Boulevard 

de la Sauvenière 24 
Tel. 23.33.93 • 23.16.01 

* 
HAMBURG : 

Leon Van Eessel & Co 
Dammtorttrasse 31 

Tel. : 34.27.00 • 34.27.18 
Telex 021 - 4236 

Leoneessel, Hamburg 

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

(lU) 
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Brief uit 
Nr 999 Yerseke 10-10-1964 

Ons brief je van veert ien dagen 
geleden eindigde met de medede
l ing dat bakens werden uitgezet 
op een verwaterplaats door mensen 
die voor de konsumptie geschikte 
mossels op hun gronden hebben 
l iggen doch niet z i jn aangesloten 
bi j « De Centrale » en dat w e daar
over de volgende week meer zou 
den schri jven Om nu we l de le
zers bekende redenen kwam het er 
met van en zul len w e dus nu onze 
belofte inlossen We zouden nu zo 
graag w i l len zeggen dat niet alleen 
w e r d gebakend maar ook de niet 
« Centrale » mossels op het u i tge-
bakende verwater- terre in waren ui t 
gezaaid We hebben hier een 
spreekwoord « Zeggen en doen 
zi jn twee » en nu zou men in di t 
geval kunnen zeggen « Bakens 
zetten is nog geen mossels lossen» 
Hoewel in normale geval len ba
kenen en zaaien als regel zo kor t 
mogel i jk na elkaar wo rden gedaan 

Yerseke 
bleef t het to t nu toe b i j bakenen 
Waarom w e r d dan nog niet u i tge
zaaid '> Zoals men weet is de mos-
selkweek een zeer sterk, ja het 
meest gebonden en gesloten bedr i j f 
in Neder land Slechts zij die zi jn 
georganiseerd in en bi j « De Cen
trale » komen voor al de gunsten 
in aanmerking die reeds jaren aan 
die « begenadigde » (maar zeer on
dankbare) groep werden ver leend 
Al les w e r d en wo rd t in het werk 
gesteld door de hoge en inv loed-
rij'ke mannen die doen alsof zi] het 
alleen voor het zeggen hebben om 
die groep zo klem mogel i jk te hou 
den Liefst geen anderen erbi j Ja
ren slaagde men hier in maar steeds 
meer en beter raakte men er ach 
ter dat die heren leiders (ver le i 
ders ' ) zoveel deden wat alleen 
doorgang kon v inden omdat me 
mand er tegen op kwam ter be 
voegde plaatse en die zoveel na 
lieten w a t gedaan had kunnen en 
moeten worden , om reden dat niet 
tot de hoogste instanties w e r d door 

gedrongen maar men zich gewoon 
liet gezeggen en afschepen met 
een antwoord van Bedri j f en /o f 
Produktschap Men weet nu ( inge 
w i jden weten di t reeds jaren) dat 
memand in staat is te beletten dat 
goede konsumptiemossels in han
den van niet centralisten worden 
opgevist vervoerd verkocht en 
u i tgevoerd Waarom werden dan 
toch geen buifencentrale mossels 
aangevoerd *? De hoofdreden is we l 
onzes inziens de vrees voor de pu 
bl ieke opinie Terecht of ten on
rechte wo rd t ieder die iets doet wa t 
ten nadele zou kunnen ui tval len 
van de « Centralekwekers » (die 
bevoorrechte groep dus) aangezien 
en ui tgekreten voor broodrover 
spelbederver ja zelfs verrader van 
de zaak die zo uiterst bui tenge 
woon gunst ig is en dient te b l i jven 
voor die gezegende en begenadig 
de evenwel ondankbare en onwaar
dige groep Dit is niet overdreven 
ledere dorpsbewoner weet wa t de 
publ ieke mening betekent in die 
kleine gemeenschappen Maar dat 
di t zo zal b l i jven nameli jk dat er 
a l t i jd een of andere reden zal b l i j 
ven die verhandel ing van die « on 
echte » mossel belet en zal tegen

houden kunnen we met geloven 
Wi j zouden het we l weten als w e 
goede mossels ter beschikking had
den en w e tw i j fe len er met aan of 
op de een of andere manier komen 
al die buiten-mossels (mits van 
goede kwal i te i t ) hetzij openl i jk 
hetzij in het geheim toch we l aan 
de markt Om vol led ig te zi jn d ie
nen w e ook te zeggen dat de 
meeste van die « bastaard-kwekers» 
we l tot « De Centrale » kunnen toe 
treden en toegelaten moeten wor 
den maar dan kr i jgen ze slechts 
een klein begin lever ings-kwantum 
toegewezen En wat is men met een 
leveringscijfer van maksimaal 400 
maal 100 kg mossels als men er 
4 tot 5 000 maal 100 kg heeft op 
zi jn gronden ' Met het bewandelen 
van de zogenaamde < rechte » w e g 
komt men dus nergens dus wat 
nog gedaan 'f Niets anders dan ge 
bru ik maken van het recht om die 
mossels te leveren bui ten « De 
Centrale > om Ik zou me we in ig 
gelegen laten aan de mening van 

< Jan Publiek en mi | nog veel 
minder aantrekken van de «echte > 
mosselkwekers Zij toch hebben ze 
ker geen reden om over iets wa t 
een ander doet en dat niet naar hun 
zin IS de staf af te breken Het is 
in ieder geval geen knoeien of 
bedr iegen als de « niet centralekwe
kers » hun mossels toch proberen 
te verkopen En al zou het knoei 
en en bedr iegen wezen dan is het 
toch zeker we l met de zo bevoor
rechte « echte » mosselkwekers 
groep die recht heeft hierop te val 
len Al leen zij die ook op di t gebied 

< zonder zonde z i jn » mogen de 
eerste steen werpen en alleen zij 
« die geen boter op het hoofd heb
ben mogen in de zon gaan staan » 
W I J en velen weten dat de mossel
kwekers (behalve mogel i jk een 
enkele) niet zonder zonde zi jn en 
wel (zelfs veel) boter op hun 
hoofdje hebben 

Beperking van 
haringinvoer in 
Frankrijk gevaarlijk 
vcor Nederland 

In een vergader ing van het Pro
duktschap voor V I S en Visprodukten 
heeft de voorzi t ter, drs J van Dijk 
de Franse beperkingsmaatregel van 
de invoer van verse haring zeer 
ernstig genoemd Hi] is van me
ning dat de maatregel voor tkomt 
uit vrees voor achteruitgang in het 
Franse visseri jbedri j f die Frankri jk 
toeschrijft aan de grote invoer van 
verse haring Zoals bekend is w i l 
Frankri jk de invoer door instell ing 
van min imumpr i jzen gaan regelen 
In het vervo lg zul len twee referen 
t iepr i jzen worden gehandhaafd Het 
komt er op dat zodra de pri js van 
de Nederlandse haring lager komt 
te l iggen dan een van de twee op 
de afslag van Boulogne-sur-
Mer vastgestelde min imumpr i jzen, 
Frankri jk z i jn grenzen voor verse 
haring zal sluiten tot de Neder land
se pri js weer hoger l igt Drs van 
Dijk meent dat de moei l i jkheden in 
het Franse visser i jbedri j f echter 
niets met de verse haringinvoer 
te maken hebben, daar deze vor ig 
jaar bedu idend hoger lag dan in dit 
jaar 

N B — De prijzen m vetjes ge
drukt zijn opgegeven per lO Kg 

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen — 3/4 plie 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine — Toate petite 
Tarbot, grote — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol — Plie 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Teute petite 
Schelvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heek, grote — Merlu, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Raie 
Rode poon - Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — CabiUdud 
Gullen — Petit kabellaud 
Hozemondhamme — Baudroie 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
bteonschol — Sole limande 
Zeehaai — Aiguillat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pie terman) — Gr vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Rode knorhaan 
Ceilrog — Rdie radiee 

Zeekreeft — Langoustine 
Schaat — Flotte 

Zeebaars (klipv ) — Aigle de Nor 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng ^ Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Hanngshaai — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Fletan 
Koolvis — Colin 
Steud — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
PoUak — Lieu jaune 
Koningsvis 

Zonnevis — St -Pierre 
Bot 
Mol 
Zalm 

8 10-1964 

7 60- 7 29 
6 31- 6 05 
6 23- 5 88 
7 08-6 60 
6 58- 6 13 
5 ^ 440 

9-10-1964 

7 55- 7 27 
6 65- 6 01 
7 28- 6 71 
8 31- 7 51 
7 61- 6 82 
5 20-4 80 

12 10-1964 

7 49- 7 28 
6 22- 6 90 
6 30- 5 98 
7 74- 7 12 
7 62- 7 12 
4 50- 4 10 

198.—108 — 

1310 1964 

7 39- 7 28 
6 37- 6 30 
6 42 6 30 
7 87- 7 50 
7 82- 7 68 
4 50- 3 90 

14-10-1964 

7 49- 7 29 
6 46 6 27 
6 49- 6 26 
7 62- 7 05 
7 73- 6 81 
4 50- 4 10 

182.—140.-

73.— 
70.— 

57.-26.-
52.-25.— 
38.-22.-
20.— 8.— 

40.—30.— 

73.—15.— 

27.— 8.— 
21.— 

47.-39.— 

67.— 
82.—40 — 
68.—43_ 
41.—27.— 
40.-20.-
20.— 8 

66.—48.— 
60.-15.-

22.—10.— 

57.— 6.60 

83 —65.— 
80.— 76.— 
77.—60.— 
72.-58.-
63 —24.— 
42.-26.-
33.—21.— 
20.— 8.— 
114.— 
100.—90.— 
68.-42.— 

75.—30.— 
28.— 26.— 
74.-58.— 
68.-13.— 

184.—144.— 
22.— 8.— 
32.-30.-
84.—75.— 

44.— 

63.— 
50.—22.— 
43.— 
41.—28 
19.— 8.— 

60.—42.— 
63.—16.— 

18.— 8.— 
23.—10.— 

39.-32.-

57.—17.— 
93.—58.— 
46.—42.— 
22.—10.— 

33.-30.— 
21.— 
72.-62.— 
68.-13.— 

26 8.— 
30.—23.— 

30.-21.60 

22.40-13.60 

11.— 

13.— 

42.— 

24.80 13.— 

5 70-4 60 
78.— 

38.-32.— 

47.—43 

44.—40.— 
57.— 
24 4018.80 
30.-15.-

5 40-4 — 
94.-86 — 

60.—50.— 
4 0 . — 3 6 _ 

23.80-15.— 

30.— 6.— 

4 60 

21.-15^-

46.-

27.40 20 

29.-26 

58.— 

20.—16 



VOORBEHOUDEN 

Diesel-

scheepsmotoren 

DEUTZ 

VALCKE GEBROEDERS N.V. OOSTENDE 

A d v e r t e e r t in 
„Het Visserijblad" 

Uw v a k b l a d ! 

SCHADE AAN DERDEN 
EIGEN SCHADE AAN 
ROMP EN MOTOR 
BRANDSCHADE 
OPSLEPING 
TOTAAL VERLIES 
EN VOOR BOUWRISICO'S 

HULP 
VERZEKERT 

AAN ZEER GOEDE 

ALLE VISSERSVAARTL 

H. Baelskaai 27, 0( 

IN NOOD 
*/OORWAARDEN 

IIGEN 

jstende •— Tel. 716 89 

Voor uw 

C A L T E X O L I E 

bestel bij 

S. C. A. p. 
ReóeRscoöpeftAtieve 

H. Baelskaai, 27 >• Oos 

Telétüon 729.51 
(na 18 u.) 745.32 

tende 



V / H . J.H.V. Cappellen 

Hoofdvertegenwoordiger van de Beneluxlanden 

Technische Handel H. ZWART, IJMUIDEN 

IJmuiden : Tel. Bureau : 5459 — Privé : 5110 


