
GEMEENTE KOKSIJDE 

BIBLIOTHEEK VISSERIJMUSEü: 
OOSTDUINKERKE 

Vissen UBLAD 
VAKBLAD VOOR : REDERS — VISSERS — NIJVERAARS EN 
HANDELAARS UIT HET BELGISCHE EN NEDERLANDSE VISSERIJ
BEDRIJF. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG. 



CASINO K U R S A A L 
OOSTENDE 

NIGHT-CLUB 
„LA CHAMPAGNE" 

ZATERDAG 24 OKTOBER 

van 22 uur af : 

ZONDAG, 25 OKTOBER, 

THE-DANSANT 

van 16 tot 20 uu r : 

R I C E T 

B A R R I E R 

MERINO COSTA 

EN ZIJN ORKEST 

FRANZ ANDRE : 

piano 

AUDITORIUM 

ZATERDAG, 24 OKTOBER 

te 20 u. 30 : 

HET 

BEREZKA-ENSEMBLE 

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.) . 

Tentoonstellingen 
Inkomhall 

TOT 31 OKTOBER : 

TWEEDE 
EUROPA-PRIJS 

VAN DE 
STAD OOSTENDE 

VOOR 
SCHILDERKUNST 

1964 

Tentoonstelling ingericht door 

het Kultureel Centrum 
Oostende 

Toegang vrij 

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 : 

200-110 en 80 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 

(3127N—5350V) 

-

HAND 
o. V. A. VISMIJN 

REDERS Ml 

VISSERS, 

voor uw 

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING 
wendt U In volle 

vertrouwen tot d« 

beroepsvereniging 

IN HAND 
OOSTENDE Tel. 721.73 

F I R M A 

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

Export Import 
TELEFOON 

Privé : 540 06 
Magazijn : 541 42 

Vis & Garnalen in 't Groot 

Specialiteit van verse 
g e p e l d e garnalen 

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 
in gans het land 

(2182) 

^ DE BELGISCH 
NEDERLANDSE 

VISSERIJALMANAK 
1964 

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

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

2) Noordzee Boekhandel, V in -
dict ivelaan 22 Oostende. 

3) Hand in Hand, Bestuursge
b o u w Vismi jn Oostende 

In Neder land : 

Motorenfabr iek H. Zwarf, Vissers-
haven IJmuiden. 

PUBLICITEIT IN 

HET VISSERIJBLAD 

DOET UW 

ZAKENCIJFER STIJGEN 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

PESCATOR 
Maatschappeli jke Zetel : 14, Re-

deri jkaai Oostende. 

Handelsregister Oostende nr 175. 

De heren aandeelhouders wor 
den verzocht deel te nemen aan de 
bui 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 vo l le dagen voor de 
vergader ing. 

(5340V) 

Voor 

nieuwbouw 

•n 

hcrctellingen 

van 

schepen 

N.V. 

(SU40) 

« y 
Fyeloil 
Dieseloil 
Gasoil 

Voor scheepvaart — Centrale verwarming 
— Nijverheid — 

Handelsmaatschappij ANTOINE 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) 



HET VISSERIJBLAD 
Abonnementen : Binnenl 1 jaar 300 F - 6 maanden 150 F - 3 maanden 80 F - Buitenl 1 jaar 325 F - Holl 1 jaar Fl. 23 

Verantv/oordelijk Drukker-Uitgeefster : Simonne BOLUNNE, Vindictivelaan 22 Oostende, Tel. 725.23, PCR 41.89.87 

VRIJDAG 

23 OKTOBER 1964 

DRUKKERIJ 

Telefoon nr. 777.13 

overeenkomst inzake 
liaringvisserii 
territoriale in 

Het IS onze lezers bekend dat er sedert meer dan 15 jaar een 
Frans-Belgische overeenkomst bestond waarbi ] het aan de vissers van 
beider landen toegelaten was t i jdens het sprot- en ijle harmgseizoen in 
beider terr i tor iale wateren op die vissoorten te vissen De bepal ingen van 
deze overeenkomst meldden dat deze toelat ing slechts bestond voor vaar
tu igen tot 200 PK, verder dat vaartu igen met met kett ingen mochten 
vissen, maar dat we l in koppels mocht gevist wo rden voor zover de 
zichtbaarheid minstens een halve mi| l is 

Verder was er een Frans-Belgische kommissie samengesteld we lke 
moest waken op de goede gang van zaken 

Deze kommissie mocht tevens aanduiden m welke haven deze vis 
mocht gelost worden een hu lp - en kontroledienst instellen om te zien 
of de overeengekomen besluiten behoor l i ik worden ui tgevoerd enz 

Het voornaamste m deze konventie vastgelegd, was de duur van 
deze visseni welke door deze kommissie te bepalen was 

Deze kommissie moest elk |aar voor 15 september samenkomen 
om dit alles vast te leggen Het akkoord werd automatisch vern ieuwd voor 
een |aar, zo het voor 15 |ul i van elk |aar niet opgezegd we rd 

Duur van deze visserij 
Deze kommissie vergaderde nu eens in Pari|s en het ander laar te 

Brussel of te Oostende 

De laatste |aren was de periode waar in deze visseri] mocht bedre
ven worden vastgelegd van 15 oktober tot 15 maart 

Zonder de minste voorafgaande besprekingen noch opzeg, had de 
Franse Overheid laten weter dat voor dit laar deze vissen] slechts tussen 
15 november en 15 lanuari zou toegelaten zi|n 

De reden die men hiervoor opgaf was de slechte toestand van de 
Franse sprot- en haringvisseri] we lke vooral door Hollandse invoer over
stelpt we rd op eigen markt 

Protest van de Belgische reders 
Niet zodra was dit besluit bekend, of de Belgische Rederscentrale 

liet zioh dit eenzi]dig besluit met welgeval len en de Belgische Overheid 
werd gewezen op het eenzi jd ig en onwet t ig verbreken van een larenlang 
bestaand akkoord Vor ige week donderdag had dan ook te Duinkerke 
een Frans-Belgische bi|eenkomst plaats, waar België ver tegenwoord igd was 
door hoofdwaterschout de h De Ghynst en de h Vandenberghe voor de 
Rederscentrale Van Franse zi jde was het syndikaat van vissers en reders, 
alsook de Franse Hogere Overhe id en de handel ver tegenwoord igd 

Na ri]p overleg we rd vastgesteld dat de Franse vissers mets hadden 
tegen dit akkoord met de Belgen en dat integendeel een goede geest 
langs beide zi jden het voortzetten van deze overeenkomst wensel i jk 
maakte De Franse reders w i lden echter met hun obstrukt ie de aandacht 
van de Overhe id vestigen op hun slechte materiele toestand en op het 
langzaam verdwi jnen van de kustvisserij te Duinkerke, Grevel ingen en Kales 

Tenslotte we rd opn ieuw overeengekomen dat het bestaande akkoord 
verder zou bl i jven bestaan en vanaf 22 oktober het opn ieuw toegelaten 
zou zijn in beider terntor ia le wateren te vissen 

Voor wa t de einddatum betreft we rd overeengekomen deze later 
te bepalen maar m principe vast te leggen op 28 februar i , tenzij andere 
omstandigheden andere maatregelen vereisen 

A ldus mogen Belgische en Franse vissers vanaf heden tot einde 
februar i en desnoods latei , naargelang de omstandigheden, in beider ter r i 
toriale wateren op sprot en haring vissen 

1 — 



De aanslibbingen van mazout 
op het Noordzeestrand 
VRAAGT DE AANDACHT VAN 
INTERNATIONALE INSTANTIES 

Het IS een fei t dat, voor een groot 
deel te wi | ten aan de enorme eks 
pansie welke de were ld koopvaar 
d i iv loot in de laatste jaren gekend 
heeft, de verontre in ig ing van de 
zee en de daarmede gepaard gaan 
de gevolgen, een akkuut probleem 
zi|n gaan stellen 

In verband hiermede richtte 
volksvertegenwoordiger Vandamme 
een parlementaire vraag, respek-
t ievel i |k tot de departementen van 
de eerste minister en het ministerie 
van Buitenlandse Zaken 

In deze nota word t gewezen op 
het fe i t dat gedurende verschei
dene seizoendagen het Noordzee 
strand getrof fen we rd door vee l 
vu ld ige aansl ibbingen van mazout 

De vraag w e r d dan ook gesteld 
welke de init iat ieven zi|n die 
tot op heden op internationaal 
vlak werden ondernomen om de 
verontre in ig ing van de Noordzee 
door mazout te voorkomen of op 
zi|n minst te beperken 

Deze vraag we rd reeds d ikwi j ls 
gesteld 

In het bul le t in «Vragen en Ant 
woorden» van 13 oktober jl ver 
scheen nu het bewuste antwoord 
welke WIJ hier in haar geheel weer 
geven 

De verontre in ig ing van de 
zee door olie is een pro
bleem dat sedert een tiental 
jaren de vol ledige aandacht ge 
niet van de internationale in 
stanties 

Zo IS m 1954 te Londen het 
Internationaal Verdrag gesloten 
ter voorkoming van verontreini 
g ing van de zee door o l ie, b i , 
de wet van 29 maart 1957 heef* 
België dat Verdrag goedgekeurd 

In 1962 z i jn aan het Verdrag 
v i jz ig ingen aangebracht en op 
12 juni jl is bi j het Parlement 
'n n ieuw ontwerp van deze wet 
ingediend houdende goedkeu 
r ing van de aangebrachte w i j 
z ig ingen 

In grote l i jnen heeft het Ver 
drag tot doel 

1) leder tankschip te ver
bieden binnen de grenzen van 
de vastgestelde verboden zones 
(100 mij l van de Belgische kust 

b v ) ol ie en ol iehoudende meng
sels in zee te storten die het 
zeeoppervlak kunnen verontrei 
n igen-

2) A l le andere schepen ertoe 
te verpl ichten het water voor 
de rein ig ing van de bunkers en 
alle door ol ie verontre in igd 
ballastwater zover mogel i jk van 
land in zee te storten 

Ondanks deze op het interna 
tionale vlak getrof fen maatre 
gelen is vastgesteld dat de ver 
ontreiniging van de zee door 
olie niet noemenswaardig is ver 
minderd In hoofdzaak is dit te 
w i j ten aan 

1 ) het feit dat het Verdrag 
door slechts 16 van de 32 onder 
tekende landen is bekracht igd 
wier gezameli jks tankervloot 
slechts 6 0 % van de wereldtank 
ertonnage omvat, zodat 4 0 % 
van de totale tankervloot onge 
straft en onbeperkt o l iehoudend 
water kan storten buiten de ter 
ntor iale wateren 

2) de grote u i tbre id ing die de 
tankervloot bovendien sedert 
1954 heeft genomen 25 000 000 
brutoregisterton in 1954 steeg 
deze tot 44 000 000 brutoregist 
erton op 1 januari 1962 

Een n ieuwe internationale 
konferent ie is daarom door de 
Intergouvernementele Mari t ieme 
konsultatieve Organisatie (I 
einde n ieuwe maatregelen tot 
doelmatiger bestr i jden van de 
verontre in ig ing van de zee uit 
te vaardigen 

Deze konferent ie waaraan 55 
landen deelnamen waarvan 14 
als waarnemer, is gehouden te 
Londen van 26 maart tot 13 apri l 
1962 

De algemene tendens van 
deze konferent ie was het be 
staande verdrag op zulke wi jze 
te w i j z igen dat een overgrote 
meerderheid van Staten het zou 
kunnen aanvaarden 

Onder de n ieuwe bepal ingen 
die uit de w i jz ig ingen van 1962 
voortsprui ten dient er vooral 
een te worden aangestipt, met 
name die waarbi j de gehele 
Noordzep verboden zone wordt 
voor het uitstorten van olie 

Ook dient meld ing gemaakt te 
worden van het feit dat de Bel 
gische regering, die zich bewust 
IS van de betekenis van de pro 
blemen gesteld door de ver
ontre in ig ing van de zee de 
werkzaamheden ter zake ver
richt onder de bescherming van 
de Intergouvernementele Man 
tieme Consultatieve Organisatie 
waarvan de zetel zich te Londen 
bevindt, van nabij volgt door 
toedoen van het Ministerie van 
Verkeerswezen 

Een vergader ing van het sub 
iKomite voor de verontrein ig ing 
van de zee door ol ie zal in fe 
b ruan 1965 m die stad plaats 
v inden, en het Ministerie van 
Verkeerswezen zal een afge 
vaardigde ter plaatse sturen 

Overeenkomst ig de regie 
menten van de zeevaartpolit ie 
voor de Belgische kustwaferen 
en voor haar havens, zi jn de 

diensten van de zeevaartinspek 
tie, het loodswezen en de Staats 
marine belast met het toezicht 
op het instorten van ol ie in zee 
(cf konink l i jk besluit van 22 
januari 1929, art 17, gewi jz igd 
door konink l i jk besluit van 12 
januari 1935, enig art ikel) Ook 
de speciale wet van 4 jul i 1962 
betref fende de toepassing van 
het internationaal verdrag var 
1954 op de Belgische onder 
danen, voorziet m de kontrole 
op zee door de voornoemde 
diensten 

Totdaar het antwoord van de 
betrokken ministriele ceparte 
menten — B 

UREN VAN 

SPROTVERKOOP 
De sprotvissers worden er nog 

maals aan herinnerd dat de sprot 
verkoop in de drie havens te 19 uur 
's avonds eindigt en dat onder geen 
enkel voorwend";el van deze maat 
regel zal a fgeweken worden Al le 
sprot na dit uur aangevoerd zal mei 
door rle sprotopvangregel ing ge 
dekt zijn 

ZIJ die toch na dit uur zouden 
verkopen worden van de opvang 
regel ing uitgesloten 

BREVETTEN, DIPLOMA'S EN 
VERGUNNINGEN 

tijdens september 1964 
De volgende brevetten, diploma s 

en certif icaten werden in de loop 
van de maand september 1964 toe 
gekend 

Brevetten van kapitein ter lange 
omvaart . 

Poriau, K E S , De Clerck, K F E, 
Van Landeghem, G K L , Azaert, A P 
J , Larcin A L F ,Demel Ch J G 
Lauwereins F P A , Huybrecht W 
W H 

Brevet van eerste luitenant ter lange 
omvaart 

Biltjes P M C , Ysenbrandt, EJ 
L , De Bleser J G L Van Impe T J 
R , Defrense J A F , Gibon J F L 
Deloddere J P M , Desiron, F J H 

Diploma van aspirant-offici» r ter 
lange omvaart . 

Verborgt , R J M , Jamar, A A H , 
Tournay, H M G , Thibatt, J L J , Van 
Hende, J W , Verbeke P J A „ Cou-
chard, M A J , Michot, P A A , Lab 
beke, W S , Van Wal leghem, T J G , 
Desaeger, L E R , Lmdelauf, C O P , 
Bourgaux, E W N , Abe l , E E V , 
Thienpont G D G , Dewulf , J B A , 
Briol, G P A , Michem, A P V , Mi 
chotte, Y Ch M , De Lange L J P , 
Ronsse, W H M , Van Berckelaer, 
L E M , Veile D , Pasteels, F R P , 
Van Driessche, P L M , Bruaux, J , 
Reinders, J A H , Platteau, J J J , 
Pochet, J M L , Pieters, F A M , Bos-
mans, G J G , Laermans, L A L , 
Souil jaert, G V E , Dutr ieu A , Ver-
waerde P G , Vankr iekmgen, D V 
P, Claus A M G , Symens W A 
Mercenier P G T 

Brevet van kapitein ter kustvaart 
De Greef, P G V 

Brevet van eerste luitenant ter kust
vaart 

Sanders, A E 
Diploma van aspirant-officier ter 
kustvaart. 

Boussemaere, R A M , Van Hul le 
R R E , Liagre S L V J , Dupont, C Y 
R J , Duray G L F Daems, P A J 
Schimck, H H 
Brevet van yachtman 

f~oene J L Woussen, J L F , Van 
den Berghe P L E , Van Oost G E F , 
Mme Rigole, M M A , Richard, L E F 
Brevet van officier-werktuigkundige 
1ste klasse 
Vanhol lebeke C F J , Verboven F 
RJ 

Brevet van officier-werktuigkundige 
2de klasse 

V e r b r t A B L , 
Gers B J R 

Hubeau S A R , 

Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbrandrng i 

Goutsmit K A 

Brevet van motorist • 

Goderis, E A P , Hoozee, A M 

Brevet van matroos-motorist: 

Roose, R W , Denti jn, J R G ; De-
paep^ F G J , Lepeire W G , Mon-
teny W M E , Ar ickx, Y E O , Ghe-
w y , G H , Theys, F J , Vandecasteele 
J RC 

Certificaat van scheepsjongen : 

VI etinck, Ch B H , Savels, R R , 
Dumarey R G , Van Hoof, E J , 
Teetaert, M P C , Beernaert, A C P , 
Vantorre R V , Crombez, A E J , 
Kramer A Ch J , Al lemeersh, G C I 
Boeyden, R G , Coussaert, M A 
Goderis D E , Eyland, D M , Cattoor, 
J D P , Van Beveren, W A L ; De-
cloedt, R A C lybouw, A M Ch ; 
Van Rompaey, W J I , Malesys, A M 
Kooy, R L , Claeys, H D , Demeester, 
H I , Vercruysse G A J , Van Elver-
dinghe D J C , Snauwaert, R W A ; 
Lottin, W L 

Certificaat van bekendheid met de 
reglementen betreffende de navi
gatie • 

Desaever M C , Sanders, G R ; 
Cordy, P J Devey G R , Deconinck 
I V , Vermote D L , Shoolaert, M C ; 
Lobeiras, I A , Lealper, IR vwer t -
vaegher, A J , Geerardyn M J , 
Couher, E M , Verhaeghe, R J , 
Vandenabeele, G L, Weiss, A , 
Moeyaert, D , Lambregt, L , Po 
pieul R P , Legem H , Bouve, R, 
Ryssen, P , Aesaert, R D , Vanden 
Abeele KL Coulier F , Gui l leman 
E M , Gui l leman, H J , Makelberge, 
M E , Bruyneel J G , D'Haene, R L , 
Rogiers H K De Burchgraeve Ch 
V Blondeel E F, Ackein A C , 
Geryl F A Dewachter, G J , Goes, 
R Eerebout F J , Houf, A A , Ver-
strae+e F M Vermoote A P ; Goes 
J A Vercnocke L J , Hallemeesch, 
R Vansteeger K L 



DE VISSTAPEL : EEN KAPITAAL BN DE INTEREST 

Vooruitzichten en 

in 

Dergeijke tonelen spelen zich dagelijks af in alle vismijnen ter wereld. Hier enkele beelden uit de Oostendse visafslag. (Foto Inghelbrecht) 

De statistieken van de v isprodukt ie in de were ld en daarmede de 
hoeveelheden vis die in de wateren moeten opgestapeld zi jn, ve rwon
deren de mens steeds meer en meer.. . 

Onvoorstelbaar groot moet de reserve zi jn om steeds dergel i jke 
aanvoeren mogel i jk te maken en daarbi j nog de produkt ie jaarl i jks te 
verhogen. Deze visreserves moeten evenwel niet wo rden voorgesteld als 
een onuitputteli j-k potentieel. De bevolkingstoestand in de oceanen, de 
zeeën en meren moeten eerder worden voorgesteld als een 'kapitaal dat 
interesten opbrengt . Bl i jkbaar is deze interest enorm en zelfs danig groot 
dat de vraag rijst of het we l nog alleen deze interest is d ie door de mens 
verbru ik t word t . 

Er leert aan vele aanwi jz ingen dat de aanvoer niet alleen uit de 
opbrengst van het kapitaal bestaat maar ook uit gedeelten van het kapitaal, 
d.w.z. uit een bepaalde hoeveelheid van deze ind iv iduen d ie moeten in 
staan in de eerste plaats voor de interest o f dagel i jkse aanvoer en in 
tweede Instantie voor het instand houden der vissoort. 

Onder de meest du ide l i j ke faktoren die de aantasting van het 
kapitaal voor een bepaald gebied bewi jzen dient o.a. vermeld , de huid ige 
schaarste van de sdhelvis in de zuidel i jke Noordzee. In 1930 werd in 
Neder land 35 mil joen ki logram bodemvis aangevoerd. In 1938 daalde de 
aanvoer ,ondanks intensere visserij, tot 17,5 mi l joen k i logram. Gezien het 
hier dezel fde visgronden betref t kan uit 'het terug lopen van de aanvoer 
afgeleid worden dat naarmate bepaalde gronden intenser worden bevist, 
het kapitaal zelve wo rd t aangesproken. 

Het is anderzijds een uiterst moei l i jke, zoniet onmogel i jke opgave 
het v is-kapi taal , de visstand te berekenen en het is te voorzien dat dit 
in een nabije toekomst niet zo v lug zal kunnen worden gedaan. Evenwel 
dient gemeld dat een Amerikaans station merkwaard ig juiste voorspel
l ingen deed voor de sdhelvisvangst. Onafgezien de kompleksitei t van het 
leven in de zeeën is de studie ervan onderworpen aan faktoren die bi j 
andere wetenschappel i jke opzoekingen niet ter sprake komen. Het oceano-
grafisch onderzoek eist van de mens een aanpassing aan een totaal vreemde 
were ld die de zee ver tegenwoord igt zodanig dat we in igen geschikt genoeg 
b l i jken om met sukses dergel i jke studie aan te vangen, zoniet, te vo l 
e indigen in de vereiste 'kondities. 

En tooh, de wetenschappel i jke kennis van de zee en haar bewoners 
is we l reeds zo groot, dat men gerust kan zeggen dat vele malen de 
tegenwoord ige were ldaanvoer van 25 mi l joen ton vis uit de zee zou 
kunnen worden ge'haald, alvorens men aan besdhermende maatregelen zou 
behoeven te denken ( Isc l in) . Dit is bl i jkbaar een juiste beoordel ing voor 
wat de algemene omvang van de wereldvisstapel betreft . Dit sluit evenwel 
de u i tput t ing niet uit van bepaalde zeeën of gronden die normaal aan de 
basis l iggen van visser i jbedr i jven in bepaalde landen. Daarbij word t in 
deze bemerk ing geen rekening gehouden met het fe i t dat, voor lop ig 
alt-hans, enkel een dert igtal vissoorten grote handelswaarde hebben en dat 
'het natuur l i jk precies deze zi jn waarop gevist word t . Deze groepen zi jn 
dan ook logischerwijze het meest met u i tput t ing bedre igd . 

Vanzel fsprekend zouden deze vissoorten kunnen vervangen worden 
door andere interessante vissen van de 16.000 specimen die in de zeeën 
leven. Het is te voorzien dat zelfs veel meer zou kunnen geproduceerd 
worden , maar di t behoort voor lop ig tot het domein der theor ie. 

De visserijtoestand 'moet h ierom meer praktisch beschouwd 
worden en in afwacht ing dat bevissingsplannen kunnen opgesteld wor 
den moeten mi'ddelen worden aangewend om het «kapitaal» dat bestaat 
uit de vissoorten d ie hedendaags grote handelswaarde hebben in stand te 
houden. Nochtans bl i jk t het om verscheidene redenen, moei l i jk de beschik
bare middelen om de overbevissing te kompenseren, praktisch ten uitvoer 
te brengen, voornamel i jk in internationale wateren. 

MIDDELEN TOT BESCHERMING 

Het meest voor de hand l iggende wapen is de begrenzing van de 
gronden waarop mag gevist worden . De ui tbre id ing der terr i tor iale wa te 
ren is door haar betrekkel i jk eenvoudige verwezenl i jk ingsmogel i jkheid, een 
eerste stap in die richting. Het zal uit bevissingsoogpunt gezien, echter nog 
maar een gedeeltel i jk gevo lg hebben, gezien het in de meeste geval len 
nog aan eigen vissers toegelaten is hun bedr i jv igheid uit te oefenen. De 
wet te l i jke minimummaat van de aangevoerde vis is een maatregel die reeds 
geru ime t i jd toegepast word t in de meeste, zelfs onderontwikkelde landen. 
Dergel i jke reglementen hebben natuur l i jk tot gevolg dat distr ikt ieve vang-
middelen niet meer mogen worden aangewend en dat de maaswijdte der 
netten in verhoud ing vergroot. De wet te l i jke min imumwi jd te is een veel 
gebru ik t reglement. 

Een be langwekkend middel voor de besdherming der visstapel is de 
wet te l i jk voorgeschreven seizoenvisserij. Daardoor word t de visserij op 
bepaalde vissoorten een zekere t i jd in het jaar toegelaten o f verboden. 
Het stopzetten van een bepaalde visserij bi j verzadiging van de markt is 
uiteraard een natuurli j 'ke rem tegen overbevissing. Het verbod, bepaalde 
visseri jmethoden, d ie een te ui tgebreid verniet igend karakter hebben te 
gebru iken, is een maatregel die ten gepaste t i jde nutt ig b l i jk t . 

EEN OPTIMISTISCHE FAKTOR 

Elen bevolk ingsaanwas die aan de basis l igt van de sti jgende be
hoef ten, zet er de denkende mens toe aan op de gevaren van overbevissing 
te w i j zen , maar de ontmoedigende voorui tz ichten die daardoor kunnen 
ontstaan worden gekompenseerd door de wetenschap dat het voor tp lan
t ingsvermogen van nagenoeg alle vissoorten zo groot is dat op zeer korte 
t i j d de visstapel kan hersteld zi jn. 

L A . INGHELBRECHT. 
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OOSTENDSE MARKT 
In de opgegeven marktprijzen is 

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

M A A N D A G : 

WEINIG VIS, GUNSTIGE MARKT 

Zoals verwacht kregen w e slechts 
een geringe aanvoer op de eerste 
verkoopdag. De aanvoer bedroeg 
inderdaad slechts 3780 bennen vis 
en 5.700 kg tong. Van de Noord
zee en van IJsland kregen w e de 
grootste part i jen vis terwi j l van het 
Kanaal de aanvoer eerder schaars 
was. De West of de Noord gaf een 
redeli jke hoeveelheid vis, In elk ge
val meer Westvis dan verleden 
week. Over het algemeen een te 
schaars bevoorrade markt die 
aanleiding gaf tot sti jgende pr i jzen. 
Tongen waren ook schaarser dan 

verleden week, toch waren de p r i j 
zen iets lager. Het gemiddelde lag 
evenwel nog zeer hoog en bel iep 
ruim 90 F. Voor kabel jauw, rog, 
steenschol, platvis, staartvis, schel
vis en kei lrog werden zeer goede 
noteringen geboekt. Zelfs totten 
moesten maandag bi jna niet wor 
den opgevangen. In elk geval was 
de markt voor de meeste soorten 
zeer gunstig waardoor de opbreng
sten voor de meeste schepen ren
derend uitvielen. Vooral de kleine 
IJslanders deden het zeer goed ter
w i j l ook de Kanaalresultaten niet te 
versmaden waren. 

De totale aanvoer bestond uit na
genoeg 3,780 bennen vis en 5,700 
kg hetgeen 2.794.485 F opbracht. 

MOOIE IJSLANDSE REIZEN 

Twee schepen van de IJslandse 
visgronden waarvan 1 na een te 
lange reis. Gelukk ig is er deze 
week veel vis te kort, anders ware 
er voor die ene vangst heel wat 

minder betaald geworden. De kwa
l i teit kan inderdaad nog moei l i jk 
prima zi jn na een reis van rond de 
24 dagen. De andere vangst was 
wat dat betref t een stuk beter, de 
pri jzen vertoonden echter niet veel 
verschil. Volgens de grootte van de 
vaartuigen waren het nog redel i jke 
vangsten ook al had men op IJs
land veel met slecht weer af te 
rekenen. Het is er nu eenmaal de 
t i jd voor. Als meest gebrachte soor
ten vermelden we rode zeebaars, 
koolvis, b lauwe leng, kabel jauw, 
gul en w i j t i ng . Rode zeebaars kreeg 
f l inke pri jzen die van 440 naar 600 
F schommelden. Waar ook de vo l 
gende dagen geen grote aanvoer 
van deze soort word t verwacht, zien 
w e de pr i js er van eerder sti jgen 
dan dalen. Kabel jauw was peper
duur en kreeg opn ieuw meer dan 
1,000 F per 50 kg op de grond. 
Gul len werden eveneens f l ink ver
kocht, terwi j l voor koolvis door de 
uitvoerders van 600 naar 660 F 
werd gegeven. Leng was al even 
goed in trek en kreeg van 330 F 

MARI 

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen 3/4 sole 
Bloktongen — Sole moyenne 

Kleine — Toute petite 
Tarbot, groot — Turbot gros 
Middel — Moyenne 
Kleine Petite 
Griet Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol Plie 
Grote iek — Grosse 

[elc 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Toute 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 — CabiUaud 
Gullen — Petit cabillaud 

Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steenschol — Sole limande 
/^eehaai — Aiguillat 

Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) —• Gr. vive Makreel — Maquereau 
Harsmakreel — Saurel 

Rode knorhaan Keilrog — Raie radiée 
Zeekreeft — Langoustine 
^- ' iq j i t — F l o t t e 
Zeebaars (klipv.) — Aigle de Nor. 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Haringshaai — Latour 
Steimholk — Flétan 
Heilbot — Flétan 
Koolvis — Coün 
Steur — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu jaune 
Zonnevis — St.-Pierre 
Koningsvis 
Hondstonc — Plie cynoglosie 

KTBERK 
1910-1964 

94.—100.— 
88.20-100,— 
87.60-97.20 
85.—100.— 
92.-93.40 
66,—69.— 

1 6 . - 1 8 . -
16.-21.60 
17.50 
14.—16.— 
5.40̂  7.60 

6.— 9.— 

10.-18.60 

8.— 8.20 
19.20-26.40 
4.40-17.60 

35.40-51.— 
6.20- 8.— 
5.80- 8,— 

3 2 . - 3 3 . -
3.60- 8.40 
5.10- 6,40 

5.60- 6.40 

12.—23,80 
10.—27.50 

14.—22.— 

3.4ft- 4.— 
39.—52.— 
11.40 

:HTEN 
20-101964 

86.—100.— 
85.80-87.60 
86.—88.— 
94.20-96.— 
92.20-94.— 
66.— 
5 0 . - 5 8 . -
3 6 . - 3 9 . -

18.—20.— 
15.60-16.— 
14.—16.50 
13.—14.— 
4.60- 7.80 

3.20- 8.60 

11.40-18.— 

7.— 9,— 
20.—26.80 
3.60-18.60 

39, -51 ,— 
4.60-10,— 
6,8ft- 9.40 

2 6 , - 3 6 . -
7.20- 9.10 
5.30- 5.50 

9.60-25,— 
21,50-25.80 

1 8 . - 2 0 , -

47.20 56.50 

OOSTENDE 

21-10-1964 

87.60-101.50 
83—85.— .. . 
85.40-88.— 
84 20-96.— ... ... . 
93.40-95.80 
73—79.40 
55.— 

18.—21.— 
17 50 ... . 
16.40-18,— , . 
16 40-16 60 ,.. . . 
6.60- 9,60 

4 60-11 — .. 

8,-17,— 

6.— 8.— 
2180-25,80 
3,6020,— .. . 

44,—51,60 
8.—10.60 
6.— 9,— 

31.40-37,40 
6.20- 7.80 

5.20- 7.— 

8—.12.— 

2.2ft, 2.40 
49.50 

voor kleine wi t te leng naar 770 F 
voor grote b lauwe sortering. Schel
vis was uitermate schaars en met
een peperduur. Er we rd van 850 
naar 1200 F voor gegeven. Ook de
ze pri js zal nog we l st i jgen. W i j 
t ing was heel wa t meer in trek dan 
vor ige week toen een grote part i j 
moest worden opgevangen. Nu 
werd er van 210 naar 500 F voor 
gegeven, di t volgens de kwal i te i t . 
Hondstong was zeer duur , vooral 
de grote soort die tot 1.000 F no
teerde. De kleine « mieten » kregen 
350 F als min imumpr i js . 

Uiteindel i jk zeer mooie uitslagen 
die schommelden van 425.000 naar 
525,000 F, dit voor de 0 .269 en de 
0.242. 

RUIME NOORDZEEVANGSTEN 

Het grootste gedeelte van de op 
maandag geloste Noordzeevang
sten, 1.250 bennen in totaal, kwam 
van Noop Head. Vandaar eerder 
we in ig kabel jauw maar meer haai, 
zeehond, schotse schol en tot ten. 
Voor kabel jauw was de pri js zeer 
goed, er w e r d van 1100 naar 1350 
F voor gegeven. Gul len kregen van 
600 naar 850 F, de kleine gul len 
van 300 naar 450 F. Schotse schol 
kreeg nog redel i jke pr i jzen die va
rieerden van 800 naar 1200 F per 
ben. Ook voor schaat was de prijs 
renderend. Totten deden het hier 
minder goed dan van de andere 
visgronden (de kwal i te i t speelde 
hier we l een rol) en daalde tot het 
min imumpei l . Ook haai (k le ine 
soort) viel te rug naar het min imum 
(160 F per ben) . Zeehond diende 
gedeeltel i jk te worden opgevangen. 
Dank zij de omvang van deze 
vangsten werden het echter nog 
renderende reizen met opbrengsten 
die begrepen waren tussen 239.840 
F voor de 0.292 en 390.310 F voc( 
de 0.30,5. Ook deze haringvanger 
heeft er dus reeds het bi j l t je b i j 
neergelegd. De nogal f l auwe vang
sten en de zeer matige pr i jzen zu l 
len hiervan we l de voornaamste 
oorzaak zi jn. 

BEVREDIGENDE REIS 
V A N DE KREEFTENPUT 

Door de Z,500 van de rederi j 
D'Hoore we rd een eerder korte reis 
gemaakt naar de visgronden van 
de kreeftenput. De vangst bestond 
grotendeels ui t platvis, rog, tarbot, 
platjes en tong en bracht nog 
109.390 F op. Een bevredigende o p 
brengst voor di t niet zo grote vaar
tu ig . 

WEINIG TOTTEN OP DE MARKT 

Iets wa t de laatste maanden eer
der ui tzonderl i jk voorkwam hebben 
we d i t keer maandag toch gekre
gen. De tottenaanvoer was kleiner 
vraag naar goed verzorgde totten 
sti jgen en kregen onze reders er 
redel i jke pr i jzen voor. De grootste 
soort noteerde tot 550 F, de kleine
re 350 F en de kleinste tot 220 F. 
Westtotten of totten van de Noord 
moesen dan ook niet opgevangen 
worden , een even grote rariteit. 
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EN V I S M W N E C H O ' S 
De Westschepen (of kwamen ze 

van de Noord) hebben het onder
tussen redeli jk goed gedaan en be
reikten uitslagen die schommelden 
van 25 790 F voor de O 327 naar 
117 780 F voor de N 7 1 5 De meest 
gebrachte varianten waren hier 
platvis, rog, plat|es, steenscho! kat-
rog, tong en schar Platvis w e r d 
meer dan middelmat ig afgezet en 
kreeg van 14 naar 21 F volgens het 
derde slag of groot lek betrof 
Platjes moesten het, in tegenstel l ing 
met de verwacht ingen, met minder 
stellen en kregen zelden meer dan 
300 F per mand Wi | t ing van de 
West we rd verkorht rond de 400 F 

l iOTTERS 
van de Sande 

(5043V) 

per mand of meer Gul len, de k le i 
nere soorten dan verkochten van 
230 naar 500 F per mand Voor ka
bel jauw werden zeer goede pri jzen 
gegeven die tot 27 F opl iepen 
Steenschol g ing meer dan v lo t van 
de hand en kreeg van 30 tot 38 F 
per kg Steeds duurder schijnt het 
parool Roggen waren meer ge
vraagd dan gebracht en kregen 
hierdoor pr i jzen die schommelden 
van 500 F voor de kleine g ladrog
gen naar 910 F voor de moerrog-
gen De schaarse tongen die door 
deze schepen gelost werden kregen 
rond de 100 F per kg Schar was 
minder in trek dan de andere soor 
ten en moest het stellen met minder 
dan 350 F per ben 

WEINIG KANAALSOORTEN 

Een ongewoon klem aantal Ka-
naalschepen op de openingsmarkt 
Inderdaad, slechts 2 vaartuigen die 
zorgden voor 150 bennen vis en 
5 000 kg tong De onderscheidene 
vissoorten werden v lo t verkocht Zo 
kreeg kei l rog tot 27 F per kg, gro
te rog tot 19 F rode knorhaan van 
500 tot 1150 F volgens de grootte 
en saartvis tot boven de 50 F per 
kg Platvis g ing ook hier zeer vlot 
van de hand aan pr i jzen die zelfs 
nog hoger lagen dan deze van de 
West 

De tongenaanvoer was biezonder 
ger ing en bevatte dus slechts een 
5 000 kg Er we rd b i jgevo lg per 
mand van 50 kg verkocht wat toch 
steeds een hogere pri js m de hand 
werk t Waarom trouwens aan der
gel i jke pr i jzen niet a l t i j d per mand 
wordt verkocht is ons een raadsel 
De aanvoer is tegenwoord ig toch 
meestal niet zo groot dat men er de 
t i jd niet kan van af doen om de 
tongen per mand te verkopen De 
grote kopers kunnen immers a l t i jd 
nog bi jnemen tot 10 bennen Nu 
heeft een gewone handelaar prak
tisch geen kans om tongen te ko
pen Als w e even nagaan dat een 
mand tong doorgaans 4 500 F kost 
dan moet men een kapitaal riskeren 
van 22 500 F om aan tong te gera
ken Als ze per 5 manden worden 
verkocht wel te verstaan Het is we l 

zo dat men meestal kan afkopen 
van een andere koper maar dat kan 
men met staartvis, hei lbot en ande
re soorten eveneens en die kosten 
« maar » 50 F per kg en worden 
verkocht per 2 manden Die ver
koop van tong per 5 manden is nog 
een overbl i j fsel van vor ige jaren, 
toen er regelmat ig grote vangsten 
gebracht werden en de pr i jzen heel 
wat lager waren Nu dat er regel
matig meer dan 75 F dooreen per 
kg word t betaald zou me er mogen 
aan denken de tongenverkoop aan 
te passen Om terug te keren naar 
de verkoop van maandag er w e r d 
voor enkele soorten tot 100 F be
taald de gemiddelde pri js bel iep 
91 F per kg De duurste soorten w a 
ren lappen, grote en voorkleine 
Voor slips we rd de laags teC) pri js 
betaald 72 F De resultaten voor 
de kleine Kanaalschepen waren we l 
bevred gend en schommelden van 
265 460 F naar 280 730 F, d i t voor 
de O 229 en de Z 465 

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

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

DINSDAG 

GERINGE AANVOER 

Ook op de tweede verkoopdag 
was er slechts een geringe aanvoer 
Er kwamen maar 11 schepen ver 
kopen Nog 3 minder dan maandag 
maar toch meer vis in totaal Dit 
dan dank zij een ruime aanvoer 
van IJsland vanwaar 3 schepen ver
kochten Verder ook meer Noordvis 
en evenveel Kanaalsoorten en tong 
Toch IS een aanvoer van 4 780 ben 
nen vis, 2 000 kg kreeftjes en 5 550 
kg tong veel te we in ig voor deze 
t i jd van het jaar Er werden dan 
ook weer zeer hoge pr i jzen betaald 
voor alle aangevoerde soorten (u i t 
genomen voor totten) zodat de op 
brengsten alleszins renderend w a 
ren Dit zowel voor IJslanders, 
Noordschepen, Kanaalvaartuigen als 
Noordzeeschepen De totale aan
voer bedroeg dinsdag dan ook toch 
nog 3 531 275 F hetgeen een hoog 
gemiddelde daarstelt 

TOPPRIJZEN VOOR IJSLANDVIS 

Van de 4 800 bennen die in to 
taal aangevoerd werden op de 
tweede verkoopdag, kregen w e er 
ru im 3 300 van IJsland Niet zo 
veel als we weten dat er toch een 
paar grotere IJslanders b i jwaren 
Voor die 3 300 bennen w e r d ech
ter zowat 2 200 000 F betaald het 
geen wi js t op zeer goede pri jzei 
Zelfs voor de meest gebrachte sor 
ter ingen als rode zeebaars, b lauwe 
leng en koolvis werden toppr i jzen 
betaald Rode zeebaars steeg van 
500 naar 630 F per ben, de kleine 
sortering steeg op het einde van 
de markt eveneens naar meer dan 
500 F Voor b lauwe leng we rd dins
dag van 750 naar 920 F betaald 

de w i t te leng kreeg ru im 650 F 
Kabel jauw een vissoor die tegen
woord ig al even schaars is als de 
tong, noteerde van 1000 naar 1250 
F per ben of hoop op de grond De 
gul len noteerden van 550 naar 800 
F Schelvis was eerder schaars en 
b i jgevo lg al even duur als de rest 
De grote sorteringen kregen tussen 
1100 en 1260 F per mand, terwi j l 
de kleinere soorten al evenmin 
goedkoop waren en van 780 naar 
1 000 F kregen Koolvis w e r d opge
kocht door de gewone afnemers, 
maar ook hier kregen w e hogere 
pr i jzen 360 tot 700 F De w i j t i ng 
moest dinsdag niet worden opge
vangen maar kreeg pr i jzen gaande 
van 270 tot 480 F Hondstong was 
een lukse art ikel en kreeg nu ook 
a tot 1 160 F Voor w i l de schui
len, gewoonl i jk rond de opvang-
pri js (110 F) w e r d nu plots 450 F 
betaald Kleine mieten noteerden 
zelfs tot 400 F Al leen schotse schol 
deed het niet zo goed en kreeg 
slechts rond de 500 F 

Tenslotte was er voor kreeftjes 
ok weer meer belangstel l ing dan de 
vor ige weken De kwal i te i t was 
hier wel beter dan gewoonl i j k De 
grote sortering kreeg dan ook tot 
boven de 1 000 F te rw i j l de kleine 
sortering ruim 600 F haalde Als 

HEKKOTTERS 
van de Sande 

(5043V) 

gemiddelde prijS voor IJslandvis 
noteerden we ui te indel i jk rond de 
650 F wat wel degel i jk renderend 
mag genoemd worden De resulta
ten waren dan ook ook zeer rende
rend en schommelden van 515 925 
F voor de O 318 naar 966 770 F 
voor de O 90 

NOORDVIS V A N DE WESTSCHEPEN 

Het IS nu wel degel i jk zeker dat 
de meeste Westschepen naar de 
Noord hun vangst gaan halen Er 
worden dan ook veel totten ge
bracht maar daarbij ook mooie par
t i jen steenschol, gu l , w i j t i ng en 
roggen Platvis was eerder schaars 
te noemen en kreeg b i jgevolg goe
de pr i jzen die schommelden van 
750 naar 1 000 F per ben volgens 
de sortering Roggen kregen we de
ze week eerder schaars in de af
slag vandaar ook hiervoor goede 
pri jzen die begrepen waren tussen 
500 en 900 F per ben Steenschol 
was natuur l i jk duur en steeg van 
26 naar 33 F per kg De w i j t i ng was 
hier goedkoper dan van IJsland, ze 
was ook kleiner Van opvangen 
was hier echter geen sprake Totten 
moesten dinsdag we l opgevangen 
worden Platjes kregen van 230 F 
naar 340 F per ben en schar ging 
van de hand tussen 250 en 490 F 
De resultaten waren voor deze 
schepen, die korte reizen maakten, 
zeker renderend en schommelden 
van 65 140 F voor de O 254 (5 da
gen) naar 137 070 F voor de N 762 
In totaal 760 bennen vis van deze 

v isgrond en we in ig of geen tong 

STEEDS WEINIG KANAALSCHEPE^I 
EN GERINGE TONGENAANVOER 

De aanvoer van het Kanaal 
schijnt deze week zeer ger ing te 
zul len zi jn Nadat maandag slechts 
2 vangsten verkocht werden , kre
gen we ook op de tweede verkoop
dag maar 2 schepen aan de afslag 
Een totale aanvoer van 320 bennen 
VIS en 5500 kg tog gaf een o p 
brengst van 690 000 F, zodat het 
weer twee zeer f l ink reizen waren 
De hoogste uitslag was voor de 
0 1 4 1 die er 355 000 F uithaalde 
terwi j l de 0 1 1 8 er een opbrengst 
van 332 860 F uitperste 

De vangsten bestonden ieder ui t 
ca 15Q benen vis e daarbij 2500 
a 2900 kg tongen Dus opn ieuw 
zeer we in ig tongen hetgen de 
pri js zeker niet deed dalen Toch 
werden er geen hogere pr i jzen 
betaald dan maandg waardoor de 
gemiddeld pri js bleef schommelen 
rond de 90 F per kg De lappen, de 
voor-kleine en de kleie tongen w a 
re het duurst Voor slips werden 
de laagste pr i jzen betaald maar 
kreeg toch nog 75 F , 

Wat de visvangst betreft , deze 
bestond vooral ui t rog en platvis 
Roggen waren evenals deze van 
de Noord duur en kregen van 500 
tot 950 F Ook platvis w e r d vlot 
verkocht Enkele schaarse soorten 
als staartvis, steenschol en rode 
knorhaan kregen goede noteringen 

RUIME NOORDZEEVANGST 

Van de Noordzee we rd dinsdag 
nog een redeli jk ruime vangst ge
bracht Deze gaf een bevred igend 
resultaat maar het is een fei t dat 
de Noordzeeschepen momenteel 
moeten onderdoen voor de Kanaal-
srhepen Het w e r d voor de O 94 
torh nog 191 090 F, dit dank zij 'n 
vangst die vooral bestond uit tot 
ten, kabel jauw en haaien Kabel
jauw was zeer duur en kreeg aan
vankel i jk zelfs meer dan 1 300 F 
Nadien viel deze pri js iets naar ' t 
peil van de IJslandse kabe l jauw 
Haai we rd beter verkocht dan 
maandag en kreeg meer dan 400 F 
per ben Enkele manden schotse 
schol noteerden van 900 tot 1 000 
F Totten kenden hier al evenmin 
sukses als van de Noord en d ien
den gedeeltel i jk opgevangen te 
worden 

GOEDE WEEK VOOR 

DE KUSTVISSERIJ 

Voor de kustvisserij is het een 
nogal gunstige week geweest Er 
werden 3 soorten visserijen bedre
ven, de visvangst, de garnaalvisserij 
en de sprotvisserij De schepen die 
op vis vaarden brachten vooral 
k leine gul let jes b innen waarvoor 
moei l i jk meer kon betaald worden 
dan de opvangpr i js Ge lukk ig heb
ben deze visvangertjes ook nogal 
d ikwi j ls garnaal aan te bieden Het 
aantal garnaalschepen is sedert de 
inzet van het sprotseizoen sterk af-
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Oostendse 
Vismijnecho^s 

genomen waardoor de pri js er 
enigszins in b l i j f t Toch zi jn deze 
pri jzen eerder laag te noemen aan 
gezien ze schommelden van 10 naar 
25 F per kg De vangsten zelf b l i j 
ven zeer ru im en bereikten bi jna 
steeds meer dan 100 kg Vangsten 
van meer dan 300 kg zi jn zelfs 
geen rariteit meer Hierdoor b l i jven 
de opbrengsten voor deze garnaal-
schepen dan ook nog renderend 

De sprotvissers, hebben na de 
eerder slechte dagen van einde vo 
rige week, beter weer gekregen 
Er kon dan ook vanaf maandag re
gelmatig worden ui tgevaren en dit 
gaf meteen een regelmatige sprot 
aanvoer De vangsten zi jn zeer ver
schil lend, dit zowel in grootte als 
m omvang zodat de opbrengsten 
en de pri jzen sterk verschilden Er 
moest op een en dezelfde dag sprot 
worden opgevangen terwi j l er ver
kocht werd aan 7 F per kg Sprot 
van mm dan 85 en meer dan 120 
stuks in een kg betekent inderdaad 
ook voor de handelaars een groot 
verschil Zodoende kregen we re
sultaten van 20 000 F per koppel 
en dezelfde dag ook uitslagen van 
nog geen 2 000 F per schip De op-
vangregel ing w e r d , gezien de om
standigheden, reeds aangepast, ter
w i j l er na een week reeds een dr ie
tal reders werden uitgesloten Op 
de vergader ing is iedereen al t i jd 
akkoord, langs de kaai is het ech
ter wat anders Tegen zulke men
sen moeit onverb iddel l i jk worden 
opgetreden zoniet valt heel 't stel
sel in du igen Als iedereen a l t i jd 
zi jn eigen en enig voordeel zoekt 
dan heeft een opvangregel ing geen 
reden van bestaan en dan moet het 
maar verval len in de vroegere 
sleur Dit zou alleszins in de kaart 
z i jn van sommige uitvoerders die 
niet beter vragen en de reders zelfs 
aanzetten hun eigen beroepsver
eniging tegen te werken Als die 
reders niet zien dat die handelaars 
er alleen op uit zi jn hen belacheli jk 
te maken, dan zi jn ze ook met 
waard dat er voor hen nog iets ge
daan word t 

WOENSDAG 

STEEDS WEINIG VIS 

De aanvoer op de slui t ingsmarkt 
was nog kleiner dan deze op de 
vor ige dagen Slechts 10 schepen 
waarvan het grootste gedeelte 
Westschepen Een totale aanvoer die 
dan ook slechts 1300 bennen vis en 
510 kg tong bevatte De opbrengst 
hiervan bel iep 1 331 965 F 

Voor de meeste vissoorten wer
den opn ieuw goede pri jzen betaald 
Tong kende een lichte pr i jsst i jg ing 
terwi j l tarbot, staartvis, steenschol, 
ke i l rog, rode knorhaan, heek en 
grote kabel jauw eveneens zeer duur 
waren Totten kenden iets meer 
sukses dan dinsdag maar bleven 
toch hangen rond het opvangpei l 
Rog was ietwat goedkoper dan 
dinsdag maar voor w i j t i ng w e r d 
meer betaald Alles samen genomen 
kunnen we voor deze woensdag-

markt wel zeggen dat de pri jzen 
even goed waren als deze die 
maandag en dinsdag werden be
taald 

De kwal i te i t was voor de meeste 
vangsten zeer goed vooral daar het 
hier veelal g ing om korte West-
reizen De resultaten waren voor 
alle verkopende schepen renderend 
en bleven meestal boven het ver
wachte peil 

STEEDS WEINIG KANAALVIS 

Opn ieuw slechts 2 vangsten van 
de Kanaalgronden Ze zorgden sa
men voor ongeveer 250 bennen vis 
en 5000 kg tongsorter ing Voor de 
Z 527 w e r d het eens te meer een 
magnif ieke reis met als opbrengst 
393 000 F Toch was ook de an
dere Kanaalreis nog renderend aan
gezien de O 369 nog 249 000 F be-
somde Dit laatste schip zette even
wel minder tong maar meer vis in 
de mark 

Tongen werden aan zowat dezelf
de pr i jzen verkocht als de vor ige 
dagen Voor de kleine sorteringen 
werden echter we l iets meer be
taald Voork le ine sortering steeg tot 
98 F terwi j l de kleine tong tot 96 
F noteerde Slips deden het op 
n ieuw beter dan dinsdag en stegen 
op zeker ogenbl ik tot 78 F De gro
te soorten, u i tgenomen de lappen, 
waren iets goedkoper zodat de ge 
middelde pri js u i te indel i jk op 91 
F bleef staan 

De gebrachte vissoorten werden 
zeer v lot verkocht Grote staartvis 
noteerde tot 53 F terwi j l voor tar
bot van 55 naar bi j de 80 F gege
ven we rd Roggen waren iets goed 
koper dan dinsdag maar bleven 
toch nog verkopen tussen 9 en 17 
F per kg Goedkoop kan di t niet 
genoemd worden Voor platvis 
zeer schaars voorhanden w e r d we l 
wat meer betaald A l le sorteringen 
kregen rond de 20 F per kg W i j 
t ing van het Kanaal noterde tot 500 
F per ben terwi j l voor platjes tot 
480 F gegeven w e r d Kleine gu l 
kreeg van 230 naar 380 F en zee
hond we rd verkocht aan 320 F per 
mand Al lemaal pr i jzen die niet 
slecht zi jn en waardoor de schepen 
ook zeer mooie uitslagen konden 
bereiken 

MOOIE REIS V A N DE NOORD 

Slechts 1 Noordvangst op deze 
slui tmgsmarkt Deze bevatte zowat 
330 bennen en bracht 174 830 F 
op De meest gebrachte soorten w a 
ren haai, tot ten, gul en kabel jauw 
Haai kreeg nog goede pr i jzen en 
noteerde van 360 naar 390 F per 
ben De aanvoer van haai was 
woensdag nochtans tameli jk ruim 
Voor kabel jauw we rd tot 1250 F 
betaald terwi j l de gul len van 180 
F voor de kleinste naar 900 F voor 
de grote sortering noteerden Steen
schol bief zeer duur en kreeg tot 
37 F per kg, de kleine soort was 
ook erg duur en kreeg tot 37 F per 
kg Totten waren goedkoop maar 

moesten woensdag toch niet opge
vangen worden Er w e r d tot 230 F 
voor de kleine en tot 180 F voor de 
kleinste soort betaald De grote 
totten die bovenaan verkocht wer 
den kregen tot 580 F Over het a l 
gemeen toch ook voor deze soor
ten een gunstige markt en een op
brengst die zeker renderen was, 
aangezien ze bereikt w e r d na 
slechts 11 dagen 

MEER WESTVARIANTEN 

Op de laatste verkoopdag kre
gen we nog 7 vangsten van de 

In de week van 15 tot en met 21 
oktober boden er 52 vaartuigen hun 
vangsten aan, daarvan kwamen er 
4 van het Kanaal, 5 van de Noord 
5 van de Kreeftenput, 5 van de 
Oost en de overige waren kustvis-
sers De 11 160 kg tongen waren 
opn ieuw biezonder in trek Zowel 
de grote, middenslag als kleine 
werden evenredig aangevoerd en 
brachten door elkaar genomen ren
derende prnzen op De gemiddelde 
pri js bedroeg 88,67 F De tarbot
soorten vielen opn ieuw in de 
smaak de aanvoer was vr i j k lem 
De ronde vissoorten bekwamen 
winstgevende pr i jzen, met ui tzon
der ing van de kleine w i j t i ng die 
dalend was De platvisaanvoer was 
vn j k lem over gans de week Grote 
platvis was eerder een zeldzaam
heid zodat de kleinere slag even
eens mooie prnzen kreeg toegewe
zen Het Kanaal en de Noord brach
ten vr i j grote part i jen roggen aan, 
die alhoewel zeer vers eerder lage 
pri jzen kregen toegewezen De 
haaien en zeehonden haalden even
eens lage pr i jzen, dit ondanks een 
kleine aanvoer en mooie kwal i te i t 

Totale aanvoer 11 16 kg tongen 
109 450 kg sprot, 1 6 0 0 kg kreeft 
en 2 022 bennen vis brachten 
2 1 61 760 F op 

GARNAALAANVOER 

Deze week waren er 76 uitvaar
ten, deze brachten 33 367 kg gar 
nalen aan voor een totaal bedrag 
van 448 185 F De pr i jzen schom 
melden tussen de 3 en de 31 F het 
kg De aanvoer was kleiner dan 
vor ie week de slechte weersom
standigheden waren daarvan de 
oorzaak Dor einaar genomen vie len 
de weekresultaten bevredigend uit 

SPROTAANVOER 

Slechts 19 450 kg sprot deze 
week aan de markt De pr i jzen 
schommelden tussen de 2,50 en de 
4 F, zodat de totale opbrengst 
56 980 F bedroeg De tweede week 
IS voor de sprotvangers een minder 
goede geworden, enerzi jds door de 
slechte weersomstandigheden en 
anderzijds door de vr i j kleine vang
sten 

West Vier hiervan kwamen van 
Nieuwpor tse schepen De kwal i te i t 
was zeer goed en de bekomen 
pr i jzen maakten het mogel i jk dat 
renderende uitslagen bereikt wer 
den De enkele bennen kei l rog die 
verkocht werden noteerden tot 
1290 F per ben Voor roggen w e r d 
hier nog tot 830 F betaald Rode 
knorhaan kreeg van 490 F voor de 
kleine naar 1250 F voor de grote 
sortering Een grote vangst haai 
van de N 1 5 2 kreeg ook f l inke no
ter ingen De resultaten schommel
den hier van 49 820 F voor de 
N 805 naar 98 410 F voor de O 267 

Op 2-10-1964 zal 
verkoop te Zeebru 
maal doorgaan. 

Deze van 
10 30 uur en 
uur. 

garna 

de 
qqe 

len 

vis-
nor-

om 
eveneens om 3 

MAANDAGMARKT 

Op deze verkoopdag kwamen er 
8 vaartuigen hun vangsten aanbie
den daarvan waren er 2 van de 
Kreeftenput, 1 van het Kanaal, 1 
van de Noord 1 van de Oost, de 
over ige waren kustvissers De 1110 
kg kreeftjes bekwamen slechts van 
870 tot 920 F voor de grote en van 
490 tot 550 F voor de kleine De 
1 800 kg tongsoorten bekwamen 
pr i jzen, van 93 tot 98 F voor de 
grote tongen, van 84 to t 88 F voor 
de bloks en van 88 tot 90 F voor 
de f ru i ts De middensorter ingen, 
van 88 tot 91 F Voor de schone 
kleine w e r d van 90 tot 97 F be
taald en de kleinste slag bracht van 
91 tot 93 F op voor de TP en van 
77 tot 79 F voor de slips De tarbot 
kreeg evenals vor ige week mooie 
pr i jzen, van 60 tot 70 F voor de 
grote, van 45 tot 52 F voor de m id 
denslag en van 35 tot 40 F voor de 
grieten De ronde vissoorten waren 
in trek, van 22 tot 24 F voor de 
kabel jauw en van 18 ot 22 voor de 
gul len De wi j t ingsoorten van 11 
tot 13 F vooi de grote en van 6 tot 
8 F voor de kleine De platvissoor-
ten waren niet biezonder groot m 
aanvoer, de grote platen van 16 tot 
18 F, de middenslag van 15 tot 17 
F en de 3e slag van 13 tot 14 F 
De roggevissoorten behaalden vr i j 
goede pr i jzen Van 14 tot 16 F voor 
de grote roggen, van 11 tot 13 F 
voor de t i l ten Veel over ige vissoor
ten waren niet aan de markt De 
opbrengsten, van 29 060 F voor de 
Z 5 9 3 (kor t reisje) tot 111780 F 
voor de Z 539 Voor het Kanaal be
kwam de Z 4 8 2 met 700 kg tongen 
en 120 bennen vis 129 060 F De 
Z 201 van de Noord 83 300 F en de 
Z 4 5 3 met platvis van de Oost 
67 140 F 

DINSDAGMARKT 
KLEINE AANVOER 

Dinsdag kwamen slechts 6 vaar
tu igen hun vangsten lossen, daar
van waren er 2 van het Kanaal 2 

vervolg blz 12 

Marktoverzicht 
Zeebrugge 
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Berichten van de 

Opvangregel ing vis 
Oostende 1 2 3 4 5 
Donderdag 15 oktober 

Maandag, 19 oktober 

Dinsdag, 20 oktober 

Woensdag, 21 oktober 

TOTAAL 

275 

9.700 

7.500 

1.548 

19.023 

905 

42.292 

33.736 

5.663 

82.596 

711 

28.950 

22.980 

3.906 

56.547 

194) 

13.342) 

10.756 

1.757 

26.049 

— 
204.700 

246.550 

70.100 

521.350 

— 
2.794.485 

3.531.275 

1.331.965 

7.657.725 3,65 % 1,08 % 

Zeebrugge 
Donderdag 15 oktober 

Maandag, 19 oktober 

Dinsdag, 20 oktober 

Woensdag, 21 oktober 

TOTAAL 

Nieuwpoort 
Donderdag 15 oktober 

Vrijdag, 16 oktober 

Maandag, 19 oktober 

Woensdag, 21 oktober 

TOTAAL 

1.464 

— 
— 

3.868 

5.332 

— 
1.020 

400 

— 
1.420 

6.496 

— 
— 

13.494 

19.990 

— 
3.558 

1.918 

— 
5.476 

3.396 

— 
— 

8.974 

12.370 

— 
2.364 

928 

— 
3.292 

3.100 

— 
— 

4.520 

7.620 

— 
1.194 

990 

— 
2.184 

17.122 

39.243 

23.759 

52.186 

132.310 

1.951 

1.218 

28.281 

26.412 

57.862 

165.690 

516.520 

573.940 

905.610 

2.161.760 

10.264 

4.554 

280.052 

256.253 

551.123 

4,03 % 0,92 % 

2,45 % 0,99 % 

1. Opvanggewicht 

2. Opvangwaarde 

3. Wederafstandswaard* 

4. Tussenkomst 

5. Aanvoergewicht 

6. Aanvoerwaarde 

7. % opvanggewicht 

t.a.v. aanvoergewicht 

8. % opvangwaarde 

t.a.v. aanvoerwaarde 

Opgevangen en ingehouden sprot 
Oostende : 
Dinsdag, 13 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

Donderdag 15 oktober 

Maandag, 19 oktober 

Dinsdag, 20 oktober 

TOTAAL : 

Zeebrugge : 
Maandag, 12 oktober 

Dinsdag, 13 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

Donderdag 15 oktober 

TOTAAL : 

Nieuwpoort : 
Maandag, 12 oktober 

Dinsdag, 13 oktober 

Woensdag, 14 oktober 

Donderdag, 15 oktober 

Maandag, 19 oktober 

Dinsdag, 20 oktober 

TOTAAL : 

— 
14.301 

8.950 

13.960 

10.225 

47.436 

— 
— 
— 

9.800 

9.800 

1.631 

5.930 

15.150 

— 
4.390 

1.400 

28.501 

— 
13.664 

21.908 

23.644 

9.435 

68.651 

— 
— 
— 

29.507 

29.507 

1.246 

9.039 

35.790 

— 
9.218 

1.748 

57.041 

— 
11.376 

6.265 

11.866 

8 797 

38.304 

— 
— 
— 

8.331 

8.331 

1,142 

4.151 

10.605 

— 
3.732 

1.193 

20.823 

— 
2.288 

15.643 

11.778 

638 

30.347 

— 
— 
— 

21.176 

21.176 

104 

4.888 

25 185 

— 
5.486 

555 

36.218 

8.950 

28.801 

17.000 

30.450 

15.600 

100.801 

2.250 

3.050 

8.650 

10.800 

24.750 

3.407 

10.450 

19.050 

1.500 

8.010 

8.850 

51.267 

58.774 

63.319 

57.678 

107.878 

29.327 

316.976 

13.200 

16.020 

25.900 

33.507 

88.627 

6.142 

27.149 

47.695 

3.750 

23.236 

42.210 

150.182 

21,25 % 

39.60 % 

55,59 % 

21,66 •/. 

33,29 % 

37,98 % 
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IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

Grote schelvis 
Middelmatige schelvis 
Kleine schelvis 
Kabeljauw 
Gullen 
Wijting 
Schaat 
Zeebaars n. 
Leng 
Schartong 
Heilbot 
Kool vis 
Hondstong 
Zeewolf 
Platen 

19-101964 
23.40-24.— 
17.—22.80 
4.20 

13.2020.— 
9.60-12.— 
4.20-10.— 

14.— 
8.80-12.— 
6.60-15.40 
4.40- 9.80 

3 8 . ^ 5 0 . — 
12.—13.20 
7.—20.— 

20-10-1964 
22.40-25.20 
1 8 . - 2 0 . -
6.—12.— 

12.40-25.— 
7.80-20.20 
5.40 9.60 

24.— 
8.20-12.60 
8.40-18.20 
4.20- ö.— 

29.—54.— 
7.20-14.-
7.80-23.50 

12.— 

AFVAARTEN 
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, 15 oktob&t- 5'> 

0.129, IJsland . ^ 
0.282, IJsland ' " • 
0.331, IJsland ,-,.simm<jr 
0.175, Kanaal 
O 295, Kanaal ••r-*Kr/r.t.A 
O 66, Kanaal 
O.180, K a n a a l - • >-^-.--f•,.r^ 

VRIJDAG, 16 oktoher 
0.86, IJsland _ê 
0'231, Noordzee 

- r • t 

ZATERDAG, 17 oktober 
O 85, IJsl'and ' 
0.159, Kanaal 
O 35, Kanaal ^ 
0.34, Kanaal 
OJ249, Kanaal 
Z.537, Kanaal 
O 301, Knaal -
0.275, Kanaal 
O.160, Kanaal 
0.193, Kanaal 
O 132, Kanaal 
O.204, Kanaal 
Z.Ö09, Kanaal 

.s'.fe.t '•f 

I 

N.819, West 
N.710, West 
0.348, Noord 
0'154, Noord 
0135, Noord 

MAAJVDAG, 19 oktober 
Z 543, 'Kanaal 
0.176, Kanaal 
OJ27, Kanaal 
N.449, West 
N-715, West 
N.765, Wesit 

DINSDAG, 20 oktober 
O 239, IJsland 
0.119, Kanaal 
Z 500, Kreeftenput 

•t-t" 
WOENSDAG, 21 

0.269, 
0-242, 
0.124, 
N 2 0 9 , 
N.152, 
N.728, 
0.77, 

I J s l a n d 
I J s l a n d 
K a n a a l 
W e s t 
W e s t 
W e s t 
W e s t 

oktober 

Z e e b r u g s e h a v e n 
MAANDAG, 12 oktober 

Z.402, 
Z.564, 
Z 562, 
Z.427, 
Z.290, 
Z.491, 
Z422 , 
Z 4 3 7 , 
Z580 , 
Z458, 
Z.471, 
Z 5 9 8 , 
Z.523, 
Z.463, 
Z417 
Z 4 3 5 , 

NSDA 
Z.460, 
Z.510, 

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 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 

N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
K r e e f t e n p u t 

K r e e f t e n p u t 
K r e e f t e n p u t 

G, 13 oktober 
N o o r d 
N o o r d 

VRIJDAG, 16 oktober 
Z 546, Kanaal 

ZATERDAG, 17 oktober 

WOENSDAG, 14 oktober 
Z 257, Noord 
Z.403, Noord 

DONDERDAG, 15 oktober 
Z.516, Kanaal 
Z.419, Kanaal 
Z.420, Kanaal 

Z.495, 
Z.590, 
Z.5&1, 
Z 4 6 8 , 
Z.526, 
Z.199, 
Z560 , 
Z.'550, 
Z.549, 
Z.548, 
Z.562, 
Z.542, 

N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
N o o r d 
K r e e f t e n p u t 
K r e e f t e n p u t 
K a n a a l 
K a n a a l 

Z O W D A G , 18 oktober 
Z.561, 

MAANDAG, 19 oktober 
Z 5 1 1 , ' K r e e f t e n p u t 
Z 452, Kanaal 

DINSDAG, 20 oktober 
Z415, Noord 

OOSTENDSE MARKT 

IN CIJFERS 

MAANDAG, 19 OKTOBER 1964 

IJSLAND 

0.269 
0.242 

K A N A A L 

0.229 
Z.465 
0.326 

N O O R D Z E E 

0.292 
0.305 

17 
22 

17 
17 
5 

16 
17 

800 
900 

60 
80 
15 

470 
750 

425.950 
525.920 

T o n g 

2400 
2500 

100 

-

265.460 
280.730 

10.460 

239.840 
390.310 

WEST Tong 

0.327 
0.147 
0.15 
0.148 
N.765 
N.449 
N.715 

3 
8 
8 
5 
6 
7 
9 

20 
100 
100 

60 
100 
100 
150 

100 

— 
_ 
— 
_ 

200 

— 

25.790 
74.910 
75.800 
50.490 
72.270 
86.890 

117.780 

KREEFTENPUT Tong 

Z.500 14 60 400 109.390 

DINSDAG, 20 OKTOBER 1963 

IJSLAND Kreeft 

0.316 
0.318 
O.90 

K A N A A L 

0.141 
O 118 

N O O R D 

N.185 
N.762 
N.763 
0.254 

19 
17 
10 

17 
16 

8 
12 
10 

5 

1000 
700 

1600 

150 
170 

120 
300 
220 
120 

2000 

T o n 

2900 
2650 

693.345 
515 925 
966.770 

g 

355 540 
332.860 

93.600 
137 070 
100.220 

65.140 

NOORDZEE 

0.94 12 350 

WEST 

0.77 50 

191.090 

27.410 

WOENSDAG, 21 OKTOBER 1964 

KANAAL 

0.369 
Z.527 

N O O R D 

0.268 

18 
17 

11 

150 1500 249.940 
100 3400 393.690 

350 - 174.830 

WEST 

0.196 
0.267 
N152 
0.142 
N.728 
N.805 
N.209 

7 
10 

6 
5 
6 
5 
6 

100 
100 
200 

70 
100 
60 
70 

_ 
_ 
-
_ 
— 

100 
100 

58.700 
98 410 
79 880 
53 990 
67.300 
49 820 
66.640 

VERWACHTINGEN 
MAANDAG 26 OKTOBER 

IJsland : 0.324 (900 B vis), 0.286, 
(650 B vis, 70 B kreeft) 

Kanaal : 0.151 O 131, 0.346, 0.195, 
0.26, 0.114, 0.218, Z.562, 0,287 

Noordzee : 0.459 
Noord Head : Z 212 
West : N.710 

MAANDAG OF DINSDAG : 

IJsland : 0.224 

DINSDAG 27 OKTOBER 

IJsland : 0.81 (1400 B vis), 0.317 
0.228 

Noord ; O 135 
Kanaal : 0.115, 0.214, 0.112, O.109, 

Z.600, O 192 Z.564 
West : N.765, N.715 

WOENSDAG 28 OKTOBER 

IJsland : 0.237 
Kanaal : 0.235, 0.174, 0.312, 0.37, 

0.38, 0.266 
West : N.762, N.763 

PAKKETBOTEN 

OOSTENDE - DOVER 
Uurtabel der overvaarten voor de 

wefk van 2.) tot 31 oktober 19(4. 

:'A ïSAGIERSBOTEN 

.',,fvi,irten uit Oo.stende : 
Al'e dagen te 10 en 1.5 u. 
. -V-iiirton uit Dover : 
Alle dagen te 11 en K; U (1). 
<1) vervoert ouk a n t ; s oo 2,5, 26, 

27, 2ö, 29 en 30 okto'.er l9G4. 

CAR FEKKIKS : 
Afv.iarten uil Oo.stende : 
D.ige ijks [e 12 u 
Oo :il oktoi),"/- bijkomende afvaart 

te 18.15 u. 

.l.'vaarien uil IJover : 
Dagelijks te 11 30 u. 
Op 31 oktol) r l)ijkoniende afvaart 

te 16.15 u. 

P U B L I C I T E I T 

N 

het 
mserijlilail 
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U W 

Z A K E N C I J F E R 

S T IJ G E N 

— 8 — 



Uatum Vangsten Kjr Min. Maks. Uem. 

VISAANVOER TE OOSTENDE 
19-10 
20̂ 10 
21-10 

14-10 
15-10 
19-10 
20-10 

14-10 
15-10 
19-10 
20-10 

11-10 
16-10 
1910 
20-10 
21-10 

15-10 
19-10 
20-10 
21-10 

15-10 
19-10 
20-10 
21-10 

15-10 
16-10 

15-10 
1910 
20-10 
21-10 

14 
11 
10 

204 700 
246 550 
70 100 
521.350 

2 794 485 
3 531 275 
1 331 965 
7 657.725 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
945 
337/ 
776 

1292 

12 458 
7 241 
16 247 
16 081 

10 — 
21 — 
i g 
l o — 

19-
22-
23-
19-

SPROTAANVOER TE OOSTENDE 
16 
10 
14 
20 

28 800 
17 000 
30 370 
15 506 

62 302 
55 866 
107 878 
27 976 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
15 
3 
16 
19 
23 
76 

4 577 
789 

7 492 
9 524 
10 985 
33.367 

82 449 
20 900 
129 390 
106 722 
108 724 
448 185 

14-
21-
12-
3-
5-

24-
31-
23-
20-
17-

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

17 
9 
17 
52 

17 122 
39 243 
23 759 
52 186 
132.310 

165 690 
516 520 
573 940 
905 610 

2.161.760 

TONGENAANVOER TE ZEEBRUGGE 
9 

17 
9 
17 
52 

591 
1869 
3 684 
5 016 
11.160 

55 390 
167 900 
324 920 
441 270 
gsg.'tgo 

9,68 
13 16 
24 16 
19 27 
15.58 

93 72 
89 70 
88 18 
87 97 
88.67 

SPROTAANVOER TE ZEEBRUGGE 
8 650 

10 800 
19.450 

25 900 
31080 
56.980 

250 
0 70 4 — 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 
17 

586 
127 
461 

255 15 — 
7 309 7 10 
2 523 15 50 
8 512 14 50 

15-
24-
23-
23-

15 — 
12 47 
19 86 
18 46 

15-10 
16-10 
19-10 
21-10 

15-10 
19-10 
20-10 

19-10 
20-10 
21-10 

4 
1 
9 
10 

1951 
1218 
28 281 
26 412 

10 264 
4 554 

280 052 
256 253 

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT 
2 
12 
12 

1500 
9 700 
8 850 

3 750 
26 476 
42 090 

2 50 
0 85 
0 85 

2 50 
4 75 
5 95 

HARINGAANVOER TE NIEUWPOORT 
275 

1526 
1775 

8 990 
23 120 
21890 

31 — 
13 — 
10 — 

35 — 
17 — 
14 — 

AANVOER PER SCHIP TE ZEEBRUGGE 
DONDERDAG, 15 OKTOBER 1964 

Z473 
Z511 
Z432 
Z525 
Z47 
Z270 
Z524 

Z508 
Z601 
Z466 

100 
300 
20 

50 
75 
10 

Sprot 
8650 

42 750 
72 820 
8 530 
6 160 
2 330 
3 010 
4 190 

12 950 
12 950 
2 070 

165.690 

MAANDAG, 19 OKTOBER 1964 

Z251 
Z541 
Z201 
Z451 
Z482 
Z593 
Z539 
Z466 
Z24 
Z525 
Z470 

Z508 
B601 
Z763 
Z734 

3 
3 
9 
4 

16 
4 

11 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

50 
60 

150 
20 

700 
20 

150 

10 
8 

60 
50 

120 
15 
70 

Sprot 
7250 

3550 

13 060 
15 260 
83 300 
24 760 

129 060 
29 060 

UI 780 
2 070 
2 170 
2 620 
2 460 

DINSDAG, 20 OKTOBER 

Z421 
Z444 
Z599 
B603 

18 
17 
7 
11 

1300 90 
1500 50 
50 35 
ilOO 100 

Z400 
Z517 
Z525 
Z524 
Z270 

Z405 
Z186 
Z445 
Z240 
Z545 
Z430 
Z583 
Z538 
Z499 
Z30 
Z553 
Z22 
Z349 
Z477 
Z524 
Z47 
Z270 

3 
4 
1 
1 
1 

21 

15 
9 

10 
10 
11 
10 
14 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
1 

1 

20 
50 

10 
35 

OKTOBER 

2100 
20 

200 
100 
100 
150 
200 
200 
120 

15 
150 
100 
150 
150 

120 
120 
70 
70 

150 
50 
80 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

16 500 
36 590 

2 960 
3 490 
1740 

573.940 

1964 

274 710 
73 830 
60 730 
42 730 

115 120 
64 600 
75 550 
34 590 
24 570 
41330 
41 130 
26 010 
35 040 
28 530 

1550 
4 430 
1160 

905.610 

9 670 
9 670 
5 860 
5 860 

516.510 

171 810 
192 960 
48 610 
99 280 

LEEST 

HET VISSERIJBLAD 

MARKTBERICHTEN ZEEBRUGGE NIEUWPOORT 

Grote tong — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
f ruittong — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Petite sole 
Kleine tong — Toute petite sole 
Grote tarbot — Turbot gros 
Midd tarbot — Turbot moyen 
^ana — Divers 
i r ie t — Barbue 
Pieterman — Giande vive 
Grote pladijs — Grosse plie 
Middelm pladijs — Plie moyenne 
Kleine pladijs — Petite plie 
Deelvis — Portion 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gul — Petit cabillaud 
Keilrog — Raie radiee 
Rog — Raie 
Tilten 
Scherpstaarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros merlan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Flet 
Schar — Limande 
Zeehaai — Aiguillat 
Zeehond — Chien de mer 
Robaard — Grondin rouge 
Knorhaan — Grondin 

19101964 

93-98 
84-88 
88 90 
88-91 
90 97 
60-70 
45-52 
35-40 
35-40 

1618 
1517 
13-14 
8-10 

22-24 
18 22 

416 
11-13 
10-13 
8- 9 

11-13 
e. 8 
5- 7 
8-10 
5- 9 

6- 9 

2010 1964 

94-97 
84-88 
86-90 
86-91 
90-95 
64-70 
50-52 
35-40 
35-42 

15-19 
15-18 
14-17 
10-12 
22-24 

18-22 
22 

17-19 
14-16 
15-16 
11-12 
8-10 
6- 8 

5- 8 
8-12 
5-9 

15-20 
10-12 

21-10-1964 

96-98 
84-86 
86-88 
87 92 
96-98 
65 75 
52-57 
35-42 
3642 

1618 
14-16 
13-16 
U-13 
23-25 
8-23 
24 

15-17 
11-13 
10-14 
8-10 
9-12 
4-6 

4-13 
8-12 
5- 9 

15-20 
6-11 

15-10-64 

84 
84 
84 
84 

17 
17 
9 

3-10 

4 

17-11 

16-10-'64 

63-64 
63-64 
63-64 
63-64 

10 
7-8 
6- 7 

3-6 

3 

4- 5 

19-10-'64 

90 
90 
92 
96 
90 
65 
60 
45 
43 

14 
13 
6-10 

25 
1520 

17 
14 
13- 8 

12 
6 
3 

10 
8- 9 
8- 9 

26 
6 

2ia0 '64 

82-78 
90 
90 
92-96 
96-92 
64 
60 
45 

15 
13-14 
4-10 

22 
18-10 

16 
12 
11- 9 

8-10 
4- 5 
3 

14- 4 
8 
6- 7 

4 

GENT 
van 10 tot 16 oktober 1964 

Tongen 3/4 150, bloktongen voor-
kleine 130, Tarbot grote 130, Tarbot 
m idd 120, Tarbot kleine 70, Griet 
midd 115, Schol grote lek 40-46, 
Schol kleine lek 32, Schelvis grote 
70, Schelvis midd 40, Rog 60-72, 
Kabel jauw 75-84, Gul len repen 70, 
Hozemondhamme 75, Wi | t ing 22 27, 
Rode knorhaan 30-35, Zeebaars 
repen 60-74, IJle haring 22-28, 
Harmgshaai gepe ld 68-110, Hei lbot 
100^ Koolvis 40-44, Zalm 220, verse 
garnalen 46-80, gepelde garnalen 
180-250, Forel 90, Kreeftjes 80, 

BRUSSEL 
van 10 tot 16 oktober 1964 

Tongen grote 140-160, b lok tongen 
voorkleine 135, Tarbot grote 140, 
Tarbot kleine 75, Grief m idd 120, 
Griet kleine 68, Schol grote lek 
42-47, Schol lek 3e slag 28, Schel
vis grote 75-80 , Rogvlerken 70-80 ; 
Kabeliauv/ 68-85, Gulrepen 72, 
Hozemondhamme 78, Wi j t i ng 24 30, 
Rode knorhaan 38, Zeebaars repen 
68-80, IJle har ing 25-32, Hei lbot 
56-85, gepelde garnalen 200-260, 
Forel 95, 



Voop een betere voeding 
van miljoenen nnonclen 

A r 

Terwijl zeevogels een feestmaal genieten... lijden miljoenen mensen honger. 

Men zou kunnen zeggen dat, sedert het begin van het mensdom, 
de vissende volkeren er steeds naar getra<;ht hebben de vis te bewaren 
en te vervoeren. De Egyptenaren hadden reeds duizenden jaren terug 
methodes uitgedacht voor het zouten en (het d is t r ibueren van de vis in 
de 'binnenlandse gebieden ? De oude Romeinen waren erin geslaagd ©en 
vissu'bstantie te bereiden, die zeer gegeerd w e r d als specerij, en die in 
'hoge mate b i jdroeg tot een opvoeren van de voedingswaarde der ge
rechten. Nog andere volkeren lukten erin andere oplossingen te v inden 
voor deze oude en moei l i jke problemen. 

Het d ient evenwel gezegd dat geen enkele vo ldoeninggevend was. 

Hedendaags doen de toestanden zich evenwel vo l led ig anders voor. 
T'hans dient men steeds meer en meer vis aan te voeren voor een voort 
durend sti jgende were ldbevo lk ing , d ie voor een groot gedeelte nog onder
voed is wegens een schri jnend göbrek aan proteïnen. De vis is evenwel 
een biezonder geschikt voedsel in d i t opzicht, en todh dient vastgesteld 
te worden dat het enkel de kustbewoners, of die mensen die niet te ver 
van grote meren of stromen wonen zi jn, d ie vis venbruiken. Dit is des te 
meer te betreuren daar in de landen d ie een grote behoefte hebben aan 
proteïnen en de mensen ver van de wateren leven, de armsten zi jn, en het 
precies diegenen zi jn d ie de grootste moei l i jkheden onderv inden bi j het 
transporteren of het bewaren van de visprodukten. 

Mal i bvb. is een visserij sta at, die echter meer dan 80 % van de 
aanvoer ui tvoert in gedroogde vorm. In 'het grootste gedeelte van het 
binnenland van deze staat, is het v isverbruik hemeltergend laag, of zelfs 
helemaal onbesfaande. Dergel i jke toestanden dienen in de eerste plaats 
toegeschreven te worden aan een gebrek van toereikende transportmoge
l i jkheden en het wegennet. De af te leggen afstanden zijn groot, en vóór 
de aankomst op de plaats der bestemming zijn 40 % tot 50 % van de 
produkten ,zij het nu in gedroogde of gezouten toestand, ontwaard door 
koo lwormen en andere insekten. 

Precies dezelfde toestanden doen zich voor in de Ni j ldel ta, maar 
hier neemt het gevaar dan een andere vorm aan; hier zi jn het inderdaad 
de ratten die het grootste gedeelte der v isprodukten versl inden. Meer dan 
de 'helft van de vangsten, we lke geboekt worden in het Tchadmeer, val len 
ten prooi aan deze dieren 

In Peru word t jaarl i jks meer dan 7 mi l joen ton gevangen. Het 
grootste gedeelte evenwel van deze enorme 'kwantiteit wo rd t tot vismeel 

verwerkt , en bestemd voor d ieren- en vogelvoeding. De grote oorzaak 
hiervoor is gelegen in het feit dat 'het verkeer ten zeerste bemoei l i jk t 
word t door het gebergte; de vis 'bederft t i jdens de reis van de kust, waar 
er in overv loed is, naar de binnenlandse val le ien. 

In het oosteli jk gedeelte Van Pakistan, in Malesië in Brazilië em 
menig ander land is 'het visverbrui'k ten zeerste beperkt — en terzel fdert i jd! 
ook de visserij — wegens een groot gebrek aan transportmiddelen em 
bewaringsinstallati 'es 

Hoeveel vis gaat aldus ver loren ? Niemand kan hier een juist 
antwoord op geven. Men is evenwel over tu igd van het fe i t dat het ci j fer 
te 'hoog, veel te hoog l igt, en d i t in een t i jdperk dat het mensdo-m eert 
dr ingende 'behoefte heeft aan v isprodukten om hun steeds toenemende 
honger te sti l len. 

REIZENDE P R O T E Ï N E N 

Heeft men tenslotte dan toch een oplossing weten te v inden ? 

Inderdaa'd I De deskundigen van de F.A.O. beweren het. Dit middel 
bestaat in het vervaardigen van een soort vismeel, proteïneikoncentratie 
genaamd, d ie naar het schijnt biezonder gesdhikt is voor de menseli jke 
voeding. Dit produkt heeft verscheidene voordelen op ondermeer de be
vroren, gerookte, gezouten of konservenprodukten. 

In de eerste plaats bevat het heel we in ig water, te rw i j l de proteïne-
inhoud van 70 tot 85 % bedraagt. 

Ten tweede word t het gepresenteerd als een kompakt geheel, em 
omvat vier tot v i j fmaal meer proteïne dan gel i jk we lk ander produkt opi 
basis van vis. 

Ten derde biedt de bewar ing geen de minste moei l i jkheid. Verpakt 
in plastiekzakjes, kan het noch beschadigd, noch door insekten aangetast
worden. De vei ibruiker kr i jgt het in een perfekte staat voorgeschoteld. 

Ten v ierde is de aanwending van d i t p rodukt men igvu ld ig . In eerste 
instantie aangeboden als vismeel kan het gesdhikt zijn voor het paneren 
van groenten of alle andere gebakken voedingswaren; het kan toegevoegd 
worden aan soep o f sausen, brood o f droge gebakken, enz. 

Tenslotte, en di t is hoofdzakel i jk van belang, l igt de pri js dermate 
laag dat het bereikbaar is voor al le beurzen. 

'Dit produkt word t vervaardigd uit vissoorten van eerste kwal i te i t , 
en is ui ts lui tend bestemd voor de menseli jke voed ing . Verder is 'het t e 
vervaardigen uit om het even we lke vissoort, en dus ook met vissoorten 
die op bepaalde t i jdst ippen in overv loed aangevoerd worden . 



• % . 

EEN MEER GEZONDE VOEDING VOOR MIUOENEN fciCNSEN 

Deze proteïne-koncentrat ie word t reeds in vele landen Wét sukses 
verbru ik t . Zo bvb . in Marokko. Daar we rd in 1960 een lanceringskaftipanje 
gevoerd. Men koos hiervoor welbepaalde geb ieden, vi/aar het produkt 
rondgedeeld we rd . 

!n het begin we rd een zekere te rughoudendhe id vastgesteld; t en -
andere wek t een n ieuw voedingsmiddel steeds een zeker wan t rouwen . Hier 
was er tenandere nog een b i jkomende moei l i j khe id , want het produkt heeft 
noch reuk, noch smaak, noch vastheid. 

Maar met een ongekend doorzett ingsvermogen, en dank z i | de 
belangr i jke steun van de F.A.O. en enkele andere fondsen, slaagde de 
Marokkaanse reger ing erin haar p lan te doen lukken. De melk is biezonder 
zeldzaam in di t land, zodat men de huismoeders aantoonde dat dit n ieuwe 
v isprodukt op zi jn rninst evenveel voedingswaarde had als melk voor hun 
k inderen. Men slaagde er zelfs in deze vismeelsubstantie ingang te doen 
v inden bi j de samenstell ing van het dagel i jks menu en de t radi t ionele 
gerechten. Wanneer de moeders tenslotte vaststelden dat hun kinderen 
spoedig aan gewidht en kracht toenamen, een grotere weerstand boden 
tegen de verschil lende ziekten, g ingen zij ook spoedig de voordelen inzien 
van deze proteïne-koncentratie, en was de str i jd gewonnen. 

Hedentendage komt deze proteïne-koncentratie dan ook als een 
onmisbaar wapen voor voor de Marokkaanse regering in de str i jd tegen 
de ondervoeding. Over het gehele Marokkaanse grondgebied word t di t 
produkt verkocht tegen pri jzen die bereikbaar zijn voor iedere beurs. Te 
Agadi r , o p de Atlantische kust, w e r d een fabr iek opger icht d ie een jaar
li jkse produkt ie voortbrengt van 1.000 tot 2 000 ton. Hierbi j word t enkel 
vis gebru ik t die door de lokale visserij aangevoerd word t . 

Ook in Af r ika werden opzienbarende resultaten bereikt, evenals 
in Lati jns-Amerika en Azië. Het produkt is biezonder geschikt voor de 
voeding in de scholen, k indertehuizen, moederhuizen, hospitalen, fabr ieks-
kant ienen en de legerkeuken. 

Verscheidene deskundigen zi jn er zelfs stel l ig van over tu igd dat 
deze proteïne-koncentratie de meest gesdhikte oplossing is van het vitaal 
en moei l i jk probleem dat de voeding van mil joenen honger l i jdenden en 
ondervoeden daarstelt. 

PROTEÏNEN VOOR DE PERUVANEN 

Deze proteïne-koncentrat ie word t op het hu i d i g ogenbl ik vervaar
d i g d in Zweden, Noorwegen, Denemarken, IJsland, Kanada Zu id-Af r ika 
en de U.S.A. Men kan er tenandere overal waar men besdhikt ojer de 
nodige kapi ta len, techniekers en de vereiste grondstof, vervaardigen. Peru 
stelt hier tenandere het voorbeeld door een groot gedeelte van de reeds 
zo omvangr i jke v isprodukt ie te verwerken tot derge l i j ke proteïne-koncen
tratie. Hiervoor gebru iken zij grotendeels de enorme ansjovisaanvoeren, 
die in fantastische kwant i te i ten voorhanden zijn in de Peruviaanse kust-
wateren. Men weet inderdaad dat deze kleine vissoort enkel geschikt is 
voor de verwerk ing tot vismeel voor de d ierenvoeding. Het zou evenwel 
volstaan dat een gedeelte van deze produkt ie overgebracht wo rd t naar 
de in het gebergte levende bevo lk ing, alwaar een schri jnend gebrek aan 
de vereiste proteïne heerst, en het hongerprobleem zou voor 75 % opge
lost zi jn. 

In het kader van de door de F.A.O. ondernomen «Freedom f rom 
Hunger Campaign» wordt door deze instantie een belangr i jke hu lp ver
leend aan Peru, met het oog op de produkt ie van deze proteïne-koncentratie. 

De kosten hiervoor worden geraamd op ruim 600.000 dollars. De 
kredieten zul len verstrekt v iorden door de Peruviaanse reger ing, de vis-
meel industr ieën, en de «Freedom f rom Hunger Campaign». 

Het gaat hier om een moei l i jke en harcJe onderneming. Maar, indien 
ales naar wens ver loopt zal Peru aan de were ld een voorbeeld gesteld 
hebben, d ie zeker navolging verdient, in het kader van de str i jd tegen 

ide honger in de were ld . •— B 

VISMEELPRIJZEN VOOR SPROT 
VERHOOGD 

Tot op heden w e r d er voor de 
sprot welke naar de v ismeelfabr ie-
ken verwezen w e r d , door de vis-
meelfabr ieken zeventig centiemen 
per kg betaald. 

Door de Rederscentrale werden 
met het oog op het bekomen van 
een verhoging van deze pr i jzen, 
met de vismeelfabr ieken besprekin
gen gevoerd, welke ui teindel i jk tot 
een akkoord geleid hebben waar
door voortaan voor opgevangen 
sprot welke naar de vismeelfabrie
ken gevoerd wordt , 85 F per 100 kg 
aan de vissers word t vergoed. 

Dit is voor de vissers die deel uit-
imaken van de Rederscentrale, een 
goed zaak en is nogmaals een be
wi js dat de opvangregel ing van 

•sprot in België voor hen van groot 
.belang bl i j f t . 

We hadden vor ige week de ge

legenheid een gesprek te voeren 
met Franse vissers, \/aaruit b l i jk t dat 
deze mensen geen opvangregel ing 
hebben voor sprot en zi j vor ig jaar 
d ikw i j l s hun MOOIE sprot in zee 
moesten gooien bi j gebrek aan ko
pers. 

Toen dezen vernamen hoe het in 
België gesteld was, waren zij auto
matisch bereid hun waar hier [er 
markt te komen verkopen. 

Hetzelfde geldt voor de vissers 
van Breskens die thans voor sprot 
oo'< geen opvangregel ing meer heb
ben en integendeel nog een verl ies 
van één mil joen frank van vor ig 
laar moeten aanvul len 

En zeggen dat er mensen zi jn die 
nog krit iek uitoefenen omdat het 
hen niet toegelaten is, naar wi l le
keur te handelen, volgens hun 
EIGENbelang het dikteert . 

Bij de scheepsbouwdiensten 
van het Zeewezen 

HERZIENING EN AANPASSING 

VAN DE WEDDESCHALEN 
Sedert geru ime t i jd wordt door 

het personeel van de scheepsbouw-
dienst bi j het Zeewezen aange
drongen op een herziening van de 
weddeschalen en een aanpassing 
van de lonen aan de normale lonen, 
ui tbetaald in de pr ivate sektor. 

In verband hiermede richtte volks
ver tegenwoordiger Van der Eist in 
van 18 september | l . een par lemen
taire vraag tot de heer Bertrand, 
Minister van Verkeerswezen. 

Hierin vraagt hi j het betrokken 
departement om mededel ing van het 
feit of er in deze aangelegenheid 
reeds een beslissing we rd genomen, 
en in negatief geval , hoever het 
onderzoek terzake gevorderd was. 

XXX 

Thans verscheen in het bul le t in 
«Vragen en Antwoorden» van 13 
oktober j l . het antwoord van de ge
ïnterpelleerde Minister, we lke w i j 
hier integraal laten volgen. 

Het personeel van de Tech
nische Dienst te Oostende 
wordt bezold igd overeenkom
stig de weddeschalen die 
voor alle ministeries werden 
vastgesteld. Op enkele uit
zonderingen na zijn de graden 
die b i | hogervermelde dienst 
bestaan gemeenschappeli jke gra
den en is de eventuele her
ziening van de eraan verbon
den schalen een aangelegen
heid die alleen op het interne-
parlementaal vlak kan geregeld 
worden. 

Deze kwestie behoort der
halve tot de bevoegdheid van 
mijn Kollega van Binnenlandse 
Zaken en van het Openbaar 
Ambt , aan w ie de gestelde 
vraag wordt overgemaakt. 

Terloops w i l ik er op w i j zen 
dat een ontwerp tot herziening 
van het kader en van de hiër
archische indel ing van de gra
den van de Technische Dienst 
te Oostende thans in onderzoek 
is. — B 

Opiiieuw panharing 
In str i jd met de andere jaren z i j r 

de n'-'g enkele resterende Nieuw-
poortse dri j fnetharingvissers slechts 
in de tweede helft van de maano 
oktober voor de typische visserii 
kunnen uitvaren Andere laren ge 
beurde dit steeds in de eerste da 
gen van de oktobermaand, maar 
thans zaten de slechte weersom 
standigheden er voor een groot deel 
tussen dat pas halverwege de 
maand kon ui tgevaren. 

Maandat j l . w e r d dan toch de 
eerste panharinge naangevoerd, die, 
dit dient gezegd, van een uitzon 
derl i jk goede kwal i te i t waren. Zo 
als geweten wordt deze « oude 
glorie » aangevoerd in mandjes var 
25 kg terwi j l de pr i jzen al even 
schitterend waren als de kwal i te i t 
Er werden inderdaad pri |zen geno
teerd die schommelden tussen de 
800 en de 870 F per 25 kg. , hetgeer 
neerkomt op een pri,s van 32 tot 
35 per kg Het spreekt dan ook 
vanzelf dat deze heerl i jke zeepro 
dukten door handelaars konder 
opgekocht worden die een ri|ke 
kLenteel kennen. 

Ook de dinsdag we rd panhar ing 
aangevoerd maar dan was de pri|s 
alhoewel nog zeer goed, reeds heei 
wat minder, gezien nu nog 300 *-
tot ^OU F per mand van 25 kg _je 
boden we rd hetgeen toch noc 
overeenstemt met 12 to l 16 F per 
kg. 

BURGEMEESTER GEERAERT KREEG 

EERSTE PANHARING 

Zoals dit nu een jaarli jkse tra
dit ie is geworden werd ook dit |aar 
een mandie van deze heerl i jke 
panh i r i ng aangeboden aan de 
Nieuwpoortse burgemeester, de 
heer Geeraert Het spreekt vanzelf 
dat deze laatste dit geschenk mei 
veel genoegen in o n v a n s t heeft 
genomen, en de nog luttele dr i j f 
netharingvissers verder r i jke vang
sten toewenste en mooie besom-
mingen — B 

EEN GOEDE RAAD V A N 

UW POSTMEESTER 

Moet U naar de Post om te ont
vangen ? Vergeet dan uw eenzel-
vigheidskaart niet want de loket
bediende is verantwoordei jk voor 
de ui tbetal ing aan de rechthebben
de. 

Geen sprof-verkoop 
op 2 november 

De reders-vissers worden er aan 
herinnerd dat er op maandag 2 no
vember geen sprotverkoop zal 
plaats hebben. Er mag dus die dag 
ook geen sprot aangevoerd worden 
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Zeelirugge 
g van blz 6 

van de Noor9, 1 van de Oost en 1 
van de kust De 3 600 kg tongen 
behaalden iets minder in pri|s, van 
94 tot 97 F voor de grote, van 84 
tot 88 voor de bloks en van 86 tot 
90 F voor de f ru i ts De middensor
ter ingen behaalden van 86 tot 91 
F voor de schone kleine en van 90 
tot 95 F voor de kleine De k le in
ste slag bracht van 90 tot 93 F op 
voor de TP en van 76 tot 83 F 
voor de slips De gemiddelde pri|s 
bedroeg 88,18 F De grote tarbot-
soorten w/aren iets duurder, van 64 
tot 70 F en de middenslag van 50 
tot 52 F De ronde vissoorten ble
ven konstant, met ui tzonder ing van 
de wi i t ingsoorten die in pri|S vi/a-
re gedaald, van 8 tot 10 F voor de 
grote w i j t i ng en van 6 tot 8 F voor 
de kleine De piatvissoorten bekwa
men hogere pr i jzen, alhoewel de 
aanvoer kleiner was Van 15 tot 19 
F voor de grote platen van 15 tot 
18 F voor de middenslag en van 14 
ot 17 F voor de w i t te platjes De 
roggen die gelost werden waren 
k lem, ook hier waren de pr i jzen 
hoger, van 17 tot 19 F voor de gro
te roggen, van 14 tot 16 F voor de 
ti l ten en van 11 tot 12 F voor de 
halve mans De haaien van 8 tot 12 
F en de zeehonden minder m trek 
van 5 tot 9 F 

De opbrengsten waren prachtig 
voor het Kanaal, van 171 810 F 
voor de Z 421 tot 182 960 F voor 
de Z 4 4 4 De Noord van 16 500 F 
(gebroken reis) tot 99 280 F voor 
de B 603 De Z 599, van reder H 
Thys, bracht voor z i jn eerste kort 
reiSje 48 610 F op 

Vergunning tot* het 

zoeken en trekken 

van mosselzaad 
In het staatsblad van 16 oktober 

jl verscheen het Ministr ieel besluit 
dd 30 september 1964 met be
t rekk ing tot de vaststell ing van de 
retr ibut ie te betalen voor het be 
komen van vergunningen tot het 
zoeken en trekken van mosselzaad 
gedurende het t i jdperk van 1 okto 
ber tot 30 apri l 1965 op de werken 
van de kust en van de kusthavens 

De inhoud van bedoeld ministri 
eel besluit lu idt als vo lgt 

Artikel 1. De retr ibut ie voorge
schreven bi j art ikel 3 van t konink 
lijk besluit van 25 januari 1951, 
word t voor het t i jdperk 1 oktober 
1964-30 apri l 1965 als volgt vast
gesteld 

Tien frank per maand en per net
to moorsomton voor elke boot die 
voor het zoeken, het t rekken en 
het vervoeren van mosselzaad ge 
bru ik t word t 

Artikel 2. De retr ibut ie bepaald 
in art ikel 1 , v^ordt met de helft ver 
minderd voor de boten die niet van 
een motor voorzien zi jn -B 

WOENSDAGMARKT 

ROGGEN GOEDKOPER 

De markt w e r d bevoorraad door 
14 schepen, daarvan kwamen er 3 
van de Oost, 2 van de Kreeftenput, 
1 van het Kanaal en 1 van de 
Noord, de overige waren kustvis-
sers Grote tongen haalden tussen 
de 96 en de 98 F, bloks van 84 tot 
86 F, f ru i ts van 86 tot 88 F De 
middenslag bracht van 87 tot 92 F 
voor de schone kleine en van 96 
tot 98 F voor de kleine op De 
kleinste slag noteerde van 97 tot 
98 F en voor de slips van 72 tot 
74 F De tarbotsoorten kregen de 
hoogste prijS van de week, van 65 
tot 75 F voor de grote, van 52 tot 
57 F voor de middenslag en van 36 
tot 42 F voor de grieten De ronde 
vissoorten brachten van 23 tot 25 
F en de gul len eveneens m trek van 
18 tot 23 F op Wi j t ingsoorten w a 
ren iets duurder dan gisteren, van 
9 tot 12 voor de grote en van 4 
tot 6 voor de kleine dalend De 
piatvissoorten waren zeer vers en 
van uitstekende kwal i te i t , de p r i j 
zen waren iets lager, van 16 tot 18 
F voor de grote platen, van 14 tot 
16 F voor de middenslag en van 
13 tot 16 F voor de 3e slag De 
roggensoorten waren vr i j groot in 
aanvoer, van 15 tot 17 F voor de 
grote roggen, van 11 tot 13 F voor 
de t i l ten en van 8 tot 10 F voor de 
halve mans Een grote parti j haaien 
bracht van 8 tot 12 F op, minder 
dan verwacht en de zeehonden van 
5 tot 9 F De besommingen de 
Z 4 0 5 van het Kanaal 244 710 F 
De Kreeftenput, van 75 550 F voor 
de Z 5 8 3 tot 115 120 F voor de 
Z 5 4 5 De Oost, van 42 430 F voor 
de Z 240 tot 60 730 F voor de Z 445 
De kustvissers van 24 570 F voor de 
Z 499 tot 41 330 F voor de Z 30 

— FR 

In het 

Zeemanstehuis 

„Paster Pype" 
Ook m het Zeemanstehuis Paster 

Pype word t de zomer opgedoekt en 
zette I we meteen het w in terpro 
gramma in Op d nsdag zoals el 
ken,are de laatste dinsdag van de 
maand, starten we met onze serie 
van dokumentaire f i lmen Het wor 
den wederom gezell ige avonden 
waar we onze kennis van wat zee 
motoren en andere wetensA'aardig 
heden aangaat, kunnen ruimschoots 
verr i jken We kr i jgen deze maand 
k leur f i lmen over vrachtvaarders 
diepvriesmetode o l iewinnen en 
autofabr ieken Dus naar ieders 
keus een leerri jke dokumentair 
Daarom brengt vr ienden en kennis 
sen mee naar onze f i lmavond van 
dinsdag 27 oktober om 20 uur in 
ons lokaal leder is er harteli jk 
we lkom < 

Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
HET VERGAAN VAN DE Z.274 

EN VAN Z.476 
De onderzoeksraad voor zeevaart 

kwam woensdagnamiddag bijeer 
onder voorz tterschap van de heer 
Vandercruyssen Het ambt van 
ri jkskommissaris we rd waargeno 
men door Bentein 

Bij de aanvang van de zit t ing 
velde de raad vonnis inzake het 
vergaan van de Z 274 « Maria » in 
de Noordzee op 24 februar i 1964 

Tijdens de vaart werd vastgesteld 
dat 'n lek was ontstaan in het ruim 
en dat het water vr i j snel steeg Er 
waaide een hevige s tormwind bo 
ven de zee, terwi j l de zichtbaarheid 
bepaald goed was 

Niettegenstaande de dekhand 
pomp in werk ing we rd gebracht 
kon het schip, dat onder bevel 
stond van schipper R Savels en 
nog drie andere bemanningsleden 
aan boord had, niet v lot tend ge 
houden worden De voltal l ge be 
manning slaagde er ten slotte in 
zich van het z inkend vaartuig te 
verwi jderen op een vlot om nader 
hand opgepikt te worden aan boord 
van de Z 25 Korte t i jd later ver 
dween de Z 274 in de golven 

De Raad w i jdde een u i tvoer ig 
onderzoek aan de omstandigheden 
waarin het vergaan van de Z 274 
plaats had en kwam tenslotte tot 
het besluit dat de raad over niet 
voldoende gegevens beschikt, om 
met juistheid en zekerheid de 
rechtstreekse oorzaken van het lek 
slaan dat het vergaan van het 
vaartu g tot gevolg had te bepalen 

In deze omstandigheden betoog 
de de raad dat geen beroepsfouten 
konden weerhouden worden ten 
laste enig l id van de bemanning 
zodat de gerechtskosten ten laste 
b l i jven aan de staat 

HET VERGAAN 

VAN DE Z.476 

Hierop zette de raad het onder 
zoek voort inzake het vergaan van 
de Z 476 « Noorderl icht » in de om 
geving van de « Inner Dowsing » 
op lO juni 1964 Hierbi j kwam 
schipper Louis Dewaele om het Ie 
ven 

Raadsl d Becu had het noodzake
li jn geoordeeld de twee beman 
ningsleden Meyseman en Depaepe 
op te roepen daar hij in hun vroe 
ger afgelegde verklar ingen enkele 
tegenstr i jd igheden ontdekt had 

In hoofdzaak nandelden de te 
genstri d igheden over het breken 
van het achterste bu ik touw, het op 
halen van de visbol len en de wi jze 
waarop het schip omver w e r d ge
trokken 

Dank zi een handige ondervra
g ing, bleek spoedig dat de tegen

str i jdige biezonderheden niet moed
w i l l i g waren doch enkel toe te 
schri jven waren aan een persoon 
l i jke zienswijze 

Beide bemanningsleden bevest ig
den ook hun vaststell ingen nopens 
de plaats waar de feiten zich voor 
deden en verstrekten tevens ui t leg 
over de wi jze waarop gevaar l i jke 
wrakken afgebakend worden Feit 
IS dat zich ook de nodige zeekaar
ten n het stuurhuis bevonden 

Uit het onderzoek valt voldoende 
af te leiden dat de Z 476 vastgesla 
gen is aan een onder water dr i jvena 
wrak Eerlang zal de r i jkskommis 
saris zi jn standpunt terzake uiteen 
zetten 

Tenslotte onderzocht de raad nog 
enkele biezonderheden nopens het 
b innendr ingen van water m de ma 
ch nekamer van de Z 444 « L Ave 
mr > te Zeebrugge op 25 januari 
1964 alsmede nopens de stranding 
van de Z 408 « Minerva ter hoog 
te van Middelkerke op 25 apri l 
1964 

MAST en GAFFEL 
van 
JACHT OPGEVIST 

Terwi j l de Z 400 «Broeder Isi-
door» van de rederij Mal lefeydt op 
terugreis was zag de bemanning 
plotsel ing een dr i j vend voorwerp 
in 'n deccapositie F 9 65 — F 39 60 
Er werd gestopt om het voorwerp 
op te trekken dat achteraf een 
jachtmast en gaffel bleek te zi jn 
Ondertussen we rd nog wat rondge-
speurd maar mets abnormaals 
we rd opgemerkt 

De mast zag er als volgt uit 
lengte ongeveer 13 meter met van
af de top ongeveer 7 meter in w i t 
gever fd De mast s in hout en de 
diameter bedraagt zowat 35 cm 
Op ongeveer 50 cm van de onder
kant bevinden zich drie koeviena-
gels De gaffel is in het w i t ge
schi lderd en vast aan de mast door 
staaldraden lengte ongeveer 7 50 
meter 

Staaldraden van 25 mm en 20 mm 
van een lengte van 30 a 40 meter 
5 span rond de mast voorzien van 
ogen voor het bevestigen van 
schakels en b lokken Bevestigings
stuk voor navigatiel ichten voorzien 
van 3 b lokken De mast is hoogst 
waarschi jnl i jk door het slechte 
weer afgebroken — B 

REDERS, 

„HET VISSERIJBLAD" 
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DE OORZAKEN VAN HET BEDERF VAN DE VIS 
EN DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR 

door P. HOVART, E. VAN DAMME en W. VYNCKE. 

In huidig nummer gaan wij ver
der met deze studie welke wij 
ontlenen aan het jongste num
mer van het Landbouwkundig 
Tijdschrift. 

Tabel 7 — Temperatuurwaamemini-
gen van kreeftjes in de vismijn 
(Oostende). 

Nr Datum 
Buiten ,temperat. 

in °C (a) 
Temperatuur 

waswater 
in -C 

VK 
of 

OK 
(b) 

B 
of 
M 

(c) 22 u 23 00 

Temperatuur (in °C) per uur 

01 02 03 04 05 06 07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ia 

13 

3-5-61 

8-5-61 

15-5^1 

23^-61 

29-5-61 

5-6-61 

26-6-61 

4-7-61 

17-7-61 

25-7-61 

31-7-61 

7-8-61 

13-8-61 

1.2,5-11 

12-12 

13-12 

12-11,5 

9,5-9,5 

15414 

19-17 

18,5-18 

16-16 

19,5-17,5 

17-16 

17-16,5 

14,5-16,5 

12» 

111,50° 

13° 

13° 

12° 

14° 

17.50° 

21,50° 

20° 

20» 

19° 

18,50° 

1 VK 

VK 

VK 

VK 
OK 

VK 

VK 

VK 

VK 

VK 

VK 

VK 
OK 

VK 

VK 

B { 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 
M 
B 

M 1 

. 

4,5 
4 
5,5 
4 
3,5 
2 
4 
1,5 
8 
5 

fi 
5,5 

. 

— 

— 
— 

—. 
6 
5 
7 
6 
4 
4 
5 

a 
9 
6 

— 
11 
9 

10,5 
8 
5 
1,5 
3 
0,5 

— 
—. 
—. 
— 

— 
— 
—. 
_ 

8 
6,5 
8 
7 
6,5 
5 
6 
4 

10 
7 

— • 

14 
13 

13,5 
11 
8 
2,5 
6,5 
0,5 

10,5 
7 

—. 
— 

5 
3 
4,5 
3 
9 
7 
8,5 
7 
7 
5 
7 
5 

10 
7 

—• 
15,5 
15 

14,5 
13 
10 
6 

10 
5 

12,5 
9 
3,5 
1 

6 
4 
7 
5,5 
9,5 
7,5 
9 
7 
7 
6 
7 
6 

11 
8 

— 
16 
16 

14,5 
13 
10 
8 

10,5 
6,5 

13 
10,5 
4 
1 

6,5 
4,5 
8 
7 
9,5 
8 
9 
7,5 
8 
7 
7,5 
6 

11,5 
9 

11,5 
9,5 

16,5 
16 

14,5 
13,5 
10 
8,5 

11 
7,5 

13,5 
11 
6 
2 

7,5 
5,5 
8,5 
8 
9,5 
8.5 
9 
8 
9 
7,5 
7 
6 

12 
9,5 

13,5 
16,5 
16,5 

14,5 
13,5 
11,5 
10 
12 
9,5 

14 
12 
11,5 
3 

1 ^ 
6 
8,5 
7,5 

10 
9 
9 
8 
9 
8 
6,5 
6 

12 
10 
14 
12,5 
17 
16,5 
12,5 
8,5 

14,5 
14 
11,5 
10,5 
12 
10,5 
14 
12,5 
10 
5,5 

8 
6 
9,5 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
6,5 
7 

12 
11,5 
14 
14 
17 
17 
14 
9,5 

14,5 
14,5 
12 
11 
12 
10,5 
14 
13 
10,5 
6 

8 1 
7 
9 
9 
9,5 
9,5 
9 
9 
9 
8,5 
7 
7 

12,5 
11,5 

e'9 
TI 

fi'SI 
S'H 
e'ii 
S'ZI 
S U 

81 
ST 
SI 
Z\ 
fil 
At 
i l 
fl 

S'̂ I 1 

9,5 
9,5 

15 
14 

(a) Begin- en e indtemperatuur in de vismijn genoteerd gedurende de beschouwde periode 
(b) VK : volledige kreeftjes 

OK : ontkopte kre^ft 'es 
(c) B : tempera tuur gemeten in boveste lagen van de ben 

M : t empera tuur gemeten in middenste lagen van de ben 

§ ENKELE AANBEVELINGEN 

De faktor temperatuur is voor de 
houdbaarheid en de kwal i te i t van 
de vis van ui tzonderl i jke betekenis : 

" een doelmat ige remming van het 
bacterieel enzymatisch en autolytisch 
afbraakproces, in de weefsels van 
de vis is slechts mogel i jk door een 
lage temperatuur. De ui tgebreide 
temperatuurstudie die werd doorge
voerd, wi jst uit dat aan deze faktor 
een grotere aandacht moet worden 
besteed. 

Een lagere temperatuur zou onder 
de •huidige omstandigheden beko
men kunnen worden door : 

a) Voor vis : 

1. Bij het lossen en de verkoop. 

a) Een koel ing van de verkoophal le. 
b ) De konstrukt ie van een lagere 

verkoophal le. 
c) Een betere vóór-sorter ing t i jdens 

het stuwen van de vis in het 

ru im. 
d) 'Het gebru ik van eventueel ander 

verpakkingsmateriaal (bv . kisten 
m a lumin ium en plastiek) dan 
stenen bennen. 

e) Het afi jzen van de vis. 
f) Het sneller lossen en verkopen 

van de vis. 
g) Het niet meer uitstallen van de 

vis op de grond 
h) Het aanvoeren van vis in kisten. 

?. In de pakhuizen. 

a) Het afi jzen van de vis in de ben
nen dadel i jk bi j de aankomst in 
het pakhuis. 

b) Een mechanisering van het f i l e 
ren en het debiteren van de vis. 

c) Het zo snel mogel i jk onderbren
gen van de bewerkte vis. 

b) Voor garnalen : 

1. In de v ismi jn. 

a) Het aanpassen van het t i jdst ip 

van verkoop te Oostende, reke
ning houdend met de belangen 
van de aanvoerders en kopers. 

b) Een betere bescherming van de 
bennen met garnalen. 

c) Het gebruik van andere recipiën
ten (plast iek, a l um in ium) . 

2. In de inr icht ing. 
a) Het niet meer uitstallen van de 

garnalen in de bewerkingsloka
len. 

b) Een snelle verwerk ing (pel len, 
enz.) 

c) Een snelle opslag in een koel-
plaats. 

c) Voor kreeftjes : 

a) Het inkorten van het verb l i j f van 
de kreeftjes in de vismi jn. 

b) Een uitstal l ing van de kreeftjes in 
ander verpakkingsmateriaal dan 
de bennen. 

c) Het spoelen met koud water 
(minder dan 10" C) . 

d) Het afi jzen van de kreeftjes. 
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Einde 

GROOTSE SLEEPHOPPER VAN 

WEST-EUROPA IN ZEEBRUCSE HAVEN 

VERCADERINC KOMMISSIE T.W.O.Z. 

Vorige weel< deed de grootste sleephopper-zuiger van West-Europa, nl. 
de «Atlantique» van de Dragages Decloedt, de Zeebrugse hiaven aan voor 
baggerwerl<en. 

Deze reus lieeft een lengte van 106,60 m voor een breedte van 7,20 m 
en een diepgang van 7,65 m en werd gebouwd op de Nederlandse scheeps
werf J. & K. Smit te Kinderdijk. Het vaartuig is volledig geakklimatiseerd 
op een temperatuur van 24" C De voortstuwing geschiedt bij middel van 
2 schroefmotoren van 2.300 PK ieder, terwijl er een even sterke motor 
instaat voor het pompen Verder zijn er nog 2 hulpmotoren ingebouwd van 
248 PK. Het laadvermogen van de «Atlantique» bedraagt 4.800 m3, terwijl 
de omvang van de sleepzuigbuis 20 m3 bedraagt en deze van de steek-
zuigbuis 22 m3 De bemanningsverblijven zijn voorzien voor 44 man, maar 
kunnen desnoods nog verruimd worden. 

Tenslotte dienf nog gezegd dat de «Atlantique» gebouwd werd onder de 
kontrole van het bureau Veritas, en gekwalificeerd staat in de hoogste 
klasse. 

Dinsdag as. 27 oktober te 14u30 
komt de Kommissie voor Toegepast 
Wet'^nschappelijk Onderzoek m de 
Zeevisserij andermaal bi jeen m de 
vergaderzaal van het Stadhu ? te 
Oostende. 

De dagorde luidt als volgt 

- Bespreking over het prototype 
vissersvaartuig van de heer 
Snauwaert, in verband met de 
verdiepte k ie l . 

- Uiteenzett ing van de heer Ho 
vart, d i rekteur van het Proef 
station voor de Zeevisserij over 

zi jn deelneming aan het Tech
nologisch Visseri jkongres te 
Scheveningen. 

Bespreking van het eerste ver
slag van de werkgroep «Be
handel ing Vis» over de ver
pakk ing van vis. 

Voorstel l ing van tiet tweede 
verslag over de verpakk ing var 

Laatste bespreking over de 
werkzaamheden van de Werk-
« Oesterteelt » en « Visverwerk-
ende Bedri |ven», naat aanleiding 
van de uiteenzett ingen ge
houden op 8 /6 /1964 . -B 

V O O R 

K I E S T 

z i jn stevigheid 
z i jn langdur ighe id 

t r a a g l o p e n d e of 
snel lopende 

f i .1 

^CHi^^^^OTOREH y 

HÂ  eugr^jnjs Herbosch 
ALLEENVERDELER VOOR BELGIË 

4 VAN METERENKAAI 

ANTWERPEN - TEL. 3379.50 

ENKELE REFERENTIES A A N DE KUST 

Hektrawler „NARWAL" (Z.565) — Sleepboot „Brugge" 

Vissersvaartuigen : N.788, Z.161, Z.538, Z.563, Z.599. 

AGENT IN OOSTENDE : 

Industrielle des Pêcheries, Slipwaykaal 2 

AGENT IN ZEEBRUGGE : 

Fa Crombez en Fockenier, Werfkaai 43 (5343V) 
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B E R I C H T E N 
Z E E V A R E N D E N 

A 
A 
N 
T 

B E L G I Ë 

21/200(T) Lombardsijde. — 
Zeewaartse schietoefeningen 

Zie B.a.Z. 1-16-1964. 

Gedurende de periode van 26 ok
tober tot en met 7 november 1964 
zullen schietoefeningen uitgevoerd 
worden door artillerie in de grote 
sektor, als volgt : 
van 26 tot en met 31 oktober 1964 : 
op de werkdagen van 0800 tot 1100 
GMT (0900 tot 1200, plaatselijke 
tijd) en van 1300 GMT (1400, plaat
selijke tijd) tot zonsondergang. Zij 
worden 's zaterdags geschorst om 
1200, plaatselijke tijd. 
van 2 tot en met 7 november 1964 : 
op donderdag 5 en vrijdag 6 no
vember zonder onderbreking van 
0800 GMT, plaatselijke tijd) tot 
zonsondergang. 

De schikkingen van B.a.Z. 1-17-
1964 zijn van kracht. 

(Med. AA. Sch. Lombardsijde 
9-10-64 — H . 40301). 

21/201 Westdiep. — 
Lichtstortboei Nieuwpoort 

herlegd. 
Positie : 51°10'10"N — 2°38'07"E. 
De lichtstortboei van Nieuw-

port werd herlegd in de gekar
teerde positie. 

B.a.Z. 5/63(T)-1964 vervalt . 
(Zie Belg. krt . „Vlaamse Banken"') 

(Med. Loodswezen Oostende 
12-10-64 — H. 40310). 

21/202 Noordzee. — Westdiep. 
Wrakdiepte gewijzigd. 
Zie B.a.Z. 16/172-1964. 

Positie : 51°11'02.3N — 2M0'11".5E. 
De gepeilde diepte 77 wijzigen in 

een afgedregde wrakdiepte van 70 
dm „Wk". 
(Zie Belg. krt . ,,Vlaamse Banken") 

(Hydrografie Oostende). 

21/203(T) Westhinder-Vlissingen 
route. — 

Lichtboei „A.l" vervangen. 

Positie : 5P21'55".2N — 2"53'26".5E 
De lichtboei ,,A.l" werd tijdelijk 

vervangen door een RWVS licht
boei met radarreflektor. (Afk. : 
Fl). 
(Zie Belg. kr t . ,,Vlaamse Banken") 

(Med. Loodswezen Oostende 
12-10-64 — H. 40310). 

21/204 Schelde. — Vaarwater 
Oudendijk-Frederik. 

Wijziging in de betonning en de 
verlichting. 

1. Positie : 51°20'04"N — 4''16'57"E. 
Het laag licht Frederik werd ± 
8 m N verplaatst en geeft nu 
met het hoog licht Frederik lei
ding in 138" in plaats van 136". 
Overigens ongewijzigd. 

2. Positie : 51»20'50"N — 4n5'45".5E. 
De zwarte lichtboei No 89 werd 
80 m 055" verlegd in 104 dm wa
ter, naar bovenstaande positie. 

3. Positie : 51"20'31"N — 4n6'14"E. 
De zwarte lichtboei No 91 werd 
80 m 030° verlegd in 100 dm wa
ter, naar bovenstaande positie. 
In de boeienhjn 87 - 89 - 91 -
F.O.D. staat respektievelijk 85 -
86 en 68 dm water. 

4. Positie : 51»20'33".5N — 4n6'25"E. 
Een rode lichtboei ,,F" (Afk. : 
I 8 sek) werd gelegd in 80 dm 
water, in bovenstande positie. 

(Zie Belg. krt ,,Schelde" en Lich-
tenlijst 1962 - 'NOS 540, 547 en 552/ 
B0352). 

(Med. Zeediensten Antwerpen 
1-10-64 — H . 40278). 

21/205 Schelde. — Kruisschans. 
Wijziging in de betonning en de 

verlichting. 

1. Positie : 51°17'11"N — 4"19'15"E. 
De zwarte lichtboei No 101 werd 
80 185° verlegd, naar bovenstaan
de positie. 
In de boeienlijn 97-101-103 staat 
nu respektievelijk 65 en 50 dm 
water. 

2. In het hoog geleidelicht Lillo is 
de sektorgrens verlegd van 039° 
naar 069°, nabij de zwarte licht
boei Nr. 97. 

3. In het lichtbaken Meestoof is 
de sektorgrens verlegd van 176° 
naar 175°. 

(Zie Belg. krt . „Schelde" en Lich-
tenlijst 1962 - Nos 584/B0369,l, 588 
en 600/B0376). 

21/206 Schelde. — Rede Antwerpen. 
Oosterweel. Wrak verwijderd. 

Positie : 51°14'27"N — 4°22'58"E. 
Het wrak van de, nabij het af-

waartse lichtbaken van Oosterweel 
gezonken sleepboot ,,Raymond Let-
zer" werd uit de rivierbedding ver
wijderd. 

De wrakboei vermeld in boven
staande positie werd opgenomen. 

B.a.Z 20/195(T)-1964 vervalt. 
(Zie Belg, kr t . „Schelde"). 

(Med. Zeediensten Antwerpen 
30-9-64 — H. 40274). 

N E D E R L A N D 

21/207 Lichtschip „Noord-HindeT" 
wederom uitgelegd. 

Positie : ± 51°39'.3N — 2»33'.0E. 
Het lichtschip ,,Noord-Hinder is 

herlegd; het vervangende reserve-
lichtschip „N-H" is binnengehaald. 

B.a.Z. Belg. krt . „Vlaamse Ban
ken") . 

(Ned. B.a.Z. 3487 — H. 40298). 

21/208 Westerschelde. 
Be NW Hansweerd. Wrak 

Op 51°27'00"N — 3°59'36"E, nabij 
rode ton No 40, aanbrengen een 
zichtbaar wrak, 

B.a.Z. 20/198(P)-1964 vervalt 
(Zie Belg. kr t . „Schelde"). 

(Ned B.a.Z. 3413 — H. 40284). 

21/209 Westerschelde — Bocht van 
Walsoorden. Betonning gewijzigd. 

a. De rode lichtboei 48A verplaat
sen ( ± 400 m N-waarts) naar 
51°23'22"N — 4°02'32"E 

b. Op 51"23'02"N — 4°02'42"E aan
brengen een rode lichtboei met 
radarreflektor „48B" (Afk. : I r 
8 sek). 
N.B. - De lichtboei sub b wordt 
bij zware ijsgang vervangen 
door een rode sparboei of ton. 

(Zie Belg. krt . ,,Schelde'' en Lich-
tenlijst 1962 - Nos 460 en 461). 

(Ned. B.a.Z. 3454 — H. 40284). 

BELGISCHE KAART 
„VLAAMSE BANKEN" 
— NIEUWE UITGAVE 

Er wordt ter kennis van de be
langhebbenden gebracht dat de 
nieuwe uitgave 1964 van de kaart 
,,Vlaamse Banken" verschenen is. 

Tevens is van deze uitgave een 
kaart verkri jgbaar welke voorzien 
is van het rood-groen Decca-pa-
troon (Chain 5). 

De uitgave 1963 vervalt . 

KOELMAGHINEKAMER 

A7Ak 
/aRasso\ 
licentie GRASSO 

Behalve aar. de a fwerk ing, word t 

door onze technic i de grootste zorg 

aan de opste l l ing besteed, zodat de 

ef f ic iënt ie van elk apparaat, t i jdens 

het bedr i j f , 100° /» to t u i t ing komt . 

Geen r is ico, dus GRASSO. 

ATELIERS FRANCOIS N.V 
CLAESSENSSTR. 53-BRUSSEL 2-TEL. (02)25.43.03 
FABRIEKEN TE SCLESSIN (LUIK)-TEL. (04)52.21.63 

DRINGENDE BERICHTEN 
(D.B.Z.) 

van kracht op 14-10-64. 
39. Haven Zeebrugge. — Positie ± 

51°21'.5N — 3°12'E. Lichtboei 
,,Z.4" tijdelijk opgenomen. 

071615. 
268. Blankenberge haven. — Positie 

± 51°19'.5N 3°08'E. Rood schit-
terlicht op uiteinde wandelpier 
brand vast. 191920. 

279. Scheur-Wielingen route. — Po
sitie ± 51°24'.5N — 3°15'E. 
Lichtboei „Sch.9" 4 kabels E 
uit positie. 072230. 

Adreswijziging 

bij „Europêche" 

De nnaatschappelijke zetel van 
de Internationale Redersvereniging 
«Europêche», die vroeger gevest igd 
was aan de Hendrik Baelskade, 25 
w e r d met ingang van 15 oktober j l . 
overgebracht naar de Stevinstraat, 
21 te Brussel - Tel. 18.37.97. -B. 

VERKOOPSCHIKKINGEN IN NOVEMBER 
Iets waar de meeste reders al 

we l zul len aan gedacht hebben is 
het wegval len van een paar ver-
koopdagen in vol le week t i jdens de 
komende novembermaand. Reeds 
bi j de maandinzet staan w e met een 
dag minder waarop niet verkocht 
word t . De feestdag van A l le rhe i l i 
gen, 1 november valt inderdaad op 
een zondag en de pari taire kommis
sie besliste dat die dag zou geno
men worden op maandag 2 novem
ber. Er zal op dinsdag dan ook een 
half uur vroeger met verkopen be
gonnen worden omdat men een 
ruime aanvoer op die dag voorziet. 
In verband hiermee had men wel 
mogen een uur vroeger beginnen, 
zoals vor ig jaar t rouwens ook reeds 
we rd gedaan. Het zal op dat halve 
uur niet komen dat de kopers er 
vroeger moeten zi jn. Zij die hun 
vis vroeg nodig hebben om te ver
werken zul len daar t rouwens geen 
graten in v inden. Die week, en die 
dag zal de aanvoer van IJslandse 
vis inderdaad tamel i jk ru im zi jn. 

Een gosie week later staan we 
dan met de feestdag van 11 novem
ber die op een woensdag valt en 
waar we dus ook maar 2 verkoop-

dagen kr i jgen. De biezonderste da
gen zi jn dan echter reeds voorbi j 
en de reizen moeten geen dag ver
lengd maar een dag verkort wo r 
den. Voor de week van 1 november 
is het omgekeerd en de schepen 
die als « overbl i jvers » bestempeld 
worden, zul len er nog een dagje 
moeten bi j lappen. 

Nog in verband met die week 
van 1 november, gezien er de 
maandag geen verkoop is zal er 
waarschi jn l i jk op zaterdag 31 okto
ber we l een verkoop ingericht wo r 
den. Dit om een periode van 3 op
eenvolgende dagen zonder verko
pen te v e r m i d e n . Nu er echter 
praktisch niet op haring word t ge
vist, heeft dit minder belang en het 
zal zeker niet aan te raden zi jn om 
een vangst vis in de afslag te zet
ten op zaterdag 31 oktober. 

A l met al zit de novembermaand 
niet te best in mekaar voor onze 
visserij. Bij het bepalen van feest
dagen en dergel i jke, word t er nu 
eenmaal met onze vissers we in i g of 
geen rekening gehouden. Evenmin 
t rouwens als bi j het afschaffen van 
vleesloze dagen. 
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September 1964 was een 
uitstekende garnaalmaand 

Voor de kustvisserij en meer be
paald voor de garnaalvissers is de 
maand september van di t jaar ze
ker gunstig geweest We bedoelen 
hier dat ruime vangsten konden 
aangevoerd worden en d i t bijna de 
ganse maand door Inderdaad op 
24 van de 30 dagen die september 
telde kregen w e garnaal Dit is de 
laatste jaren met zo d i kw i j l s voor
geval len wegens de minder gun
stige weersomstandigheden Het 
aantal vangsten is nochtans kleiner 
geweest dan vor ig jaar We kregen 
inderdaad nooit meer dan 17 vang
sten per dag Gemiddeld per dag 
slechts 11 vangsten De kleinste 
aanvoer omvatte 102 kg toen maar 
1 vangst gebracht we rd De grootste 
aanvoer bedroeg 2 743 kg toen 17 
vangsten gelost werden 

De totale aanvoer bedroeg 30 207 
kg tegenover 21 539 kg vor ig jaar 
in september De opbrengst van 
deze aanvoer bel iep respektievel i jk 
in 1963 en 1964 560 204 F en 
561 489 F Ondanks de nogal veel 
ruimere aanvoer was de opbrengst 
toch nog iets lager De garnaal 

werd immers de ganse maand goed
koop verkocht waardoor dan ook 
slechts een gemiddelde prijS van 
18,54 kg we rd bereikt Vor ig jaar 
in september w e r d de garnaalaan-
voer verkocht aan 26 06 F gemid
deld De kwal i te i t was redeli jk goed 
in die zin dat het niet allemaal lu i 
zen waren die gebracht en verkocht 
werden maar dat er ook goed p e l -
bare garnaal bi j was Wegens de 
lage pri jzen hebben onze reders 
misschien met tenvol le kunnen pro
f i teren van hun grote vangsten die 
een gemiddelde bereikten van 112 
kg per schip Dank zij die ruime 
vangsten konden echter renderende 
opbrengsten worden geboekt die 
een gemiddelde bereikten van 
2 089 F Vor ig jaar we rd per schip 
slechts 70 kg openbaar verkocht en 
toen bereikte de opbrengst slechts 
1828 F Dat w e dit jaar een zeer 
goede garnaalmaand gekend heb
ben b l i j k t nog duidel i jker u i t de 
vergel i jkende tabel over de aan-
voerci j fers t i jdens de laatste 5 ja
ren in september 

Hogere opbrengst in september 1964 

Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Vangst 
409 
501 
291 
307 
268 

Aanvoer 
15 953 
54 282 
13 610 
21 539 
30 207 

Opbrengst 
612 402 

1 058 242 
583 644 
561 489 
560 204 

gem 
pri js 
38,39 
19,49 
42,89 
26,06 
18,54 

gem 
vangst 

39 
108 
46 
70 

112 

gem 
opbrengst 

1 497 
2 1 1 2 
2 005 
1 828 
2 089 

VEEL LAGERE 
GARNAALOPBRENGST NA 
9 MAANDEN 

Er werden t i jdens de eerste 7 
maanden van di t jaar telkens veel 
minder garnaal gebracht dan vor ig 
jaar Dit komt dan m de eerste 
plaats doordat de garnaalvloot van 
Oostende veel k leiner is geworden 

Het IS niet verwonder l i j k dat het 
aantal vangsten verminderde van 
2 263 naar 1 281 Het komt dus 
neer op een verminder ing van bijna 
1 000 vangsten in een t i jdspanne 
van 9 maanden De aanvoer is veel 
minder sterk gedaald en verminder
de slechts van 114 265 naar 90 825 
kg Vooral de laatste paar maanden 
IS de aanvoer telkens groter dan 
vor ig jaar De pri js voor de gar
naal IS di t jaar echter zeer laag ge-

Jaar Vangsten Aanvoer Opbrengst 
1960 2 938 100 357 4 918 866 
1961 2 282 152 609 5 195 617 
1962 2 374 94 773 5 131753 
1963 2 2 6 3 114265 4 3 2 4 0 1 1 
1964 1281 90 825 2 685 147 

weest, ook t i jdens periodes van ge
r inge aanvoer Zodoende staan w e 
na 9 maanden met een gemiddelde 
pri js van 29 56 F tegen 37,84 F 
vor ig jaar Toen was de aanvoer 
nochtans groter De opbrengst is 
zeer sterk gedaald en verminderde 
vooral wegens de lagere prijS van 
4 324 011 F naar 2 685 147 F De 
vangst per schip is gestegen van 50 
tot 70 kg hetgeen van aard was 
om ook de gemiddelde opbrengst 
per schip te doen sti jgen en we l 
van 1 910 naar 2 096 F 

Ondanks de goede maanden 
augustus en september b l i jk t ui t 
een verkel i jkende tabel over de 
laatste 5 jaren dat we dit jaar de 
kleine aanvoer en de laagste prijS 
hebben gekend. Bekijken we even 
die cijfers 

gem 
opbrengst 

1 674 
2 276 
2 166 
1 910 
2 096 

gem 
pri js 
49 01 
34 04 
54,13 
37,84 
29,56 

gem 
vangst 

34 
67 
39 
50 
70 

ADVERTEERT IN 

«HET VISSERIIBLAD» 

UW VAKBLAD 

Voor de visserij w e r d het een 
tameli jk gunstige maand september 
De opbrengst steeg inderdaad met 
ruim 2 mi l joen en d i t was zeker 
voor een deel te danken aan de 
hoge tongenpr i js die de ganse 
maand we rd betaald Voor de ande 
re vissoorten werden doorgaans ook 
bevredigende pr i jzen geboekt waar
door voor de meeste schepen met
een renderende uitslagen geboekt 
werden 

De visopbrengst was vanzelfspre
kend veru i t de hoogste en steeg 
van 35 363 260 F naar 37 552 527 F 
Het dit jaar bereikte bedrag is ho
ger dat dit van 1962 en 1961 zodat 
w e we l van een gunstige maand 
mogen spreken 

Wat de garnalenopbrengst be
treft , deze was lager dan vor ig 
jaar en di t niettegenstaande de 
veel ruimere aanvoer De opbrengst 
verminderde hier inderdaad van 
561 489 naar 560 204 F Een groot 
verschil is het zeker niet maar bi j 
een aanvoervermeerder ing van ver
schil lende duizenden kilos is een 
opbrengstverminder ing we in ig be
moedigend 

De totale opbrengst tenslotte 
steeg van 36 093 299 F naar 
38 240 641 F 

300 MILJOEN OVERSCHREDEN 
NA 9 MAANDEN 

Met enige vert raging ten opzich
te van verleden jaar w e r d de grens 
van de 300 mil joen F overschreden 
Einde september stonden we inder 
daad met 306 183 362 F opbrengst 
aan vis, garnaal, sprot en deelvis 
op naam, in de Oostendse v ismi jn 
We zul len einde 1964 dus we l bo 
ven de 400 mi l joen geraken 
naar 297 954 861 F De Kanaalsch 

De Kanaalschepen hebben echter 
de handikap van de IJslanders voor 
'n groot deel van de baan gedaan 
Inderdaad, van het Kanaal werden 
deze zomer en gans het door zeer 

1961 1962 
Vis 285 554 202 300 794 213 
Deelvis 698 085 691 803 
Garnaal 5 193 617 5 131 753 
Sprot 750 026 53 502 
Haring 152 580 548 607 
Totaal 291513 934 307 161848 

mooie resultaten geboekt 
Toch hadden we vor ig jaar na 9 

maanden reeds een totaal c i j fer be
reikt van 340 328191 F Het groot
ste verschil , dat einde mei ruim 
44 mil joen bedroeg, w e r d echter 
teruggebracht tot 34 mi l joen 

De visopbrengst is na 9 maanden 
teruggeval len van 333 860 807 F 
naar 297 954 861 F Dit is nog a l 
t i j d een zeer aanzienli jk verschi l , 
dat hoogstwaarschi jnl i jk niet meer 
zal kunnen goedworden dit jaar 
Het valt dan ook nog niet met ze
kerheid te voorspel len dat we di t 
jaar aan de 400 mil joen v isop-
brensgt zul len geraken 

De deelvis op naam bracht di t 
jaar na dr iekwar t van de t i j d even-
De opbrengst verminderde van 
eens minder op dan vor ig jaar 
1 3 6 7 020 F naar 1 0 0 5 470 F De 
lossers, wegers en rapers zul len 
hiervan echter we l niet veel h in 
der ondervonden hebben Zoals w e 
m een andere b i jdrage bel ichten, is 
het voor de garnaalvissers geen 
best jaar geweest tot hier toe De 
aanvoer kon er nogal door maar de 
pri jzen waren tengevolge van een 
overdreven invoer, zeer laag Van
daar een opbrengst die de laatste 
5 jaar nooit zo laag is geweest en 
ten opzichte van vor ig jaar daalde 
van 4 324 011 F naar 2 685 147 F 
Gelukk ig kenden onze sprotvissers 
een uitstekend winterseizoen waar
door ze een sprotopbrengst be
reikten van niet min dan 3 995 616 
F Dit IS zeer veel meer dan vor ig 
jaar toen amper 715 053 F w e r d 
bereikt Ook de meeropbrengst in 
haring mag hoofdzakel i jk op naam 
van de kustvisserij geschreven wor 
den De totale opbrengst voor deze 
tak van onze visserij was dus we l 
bepaald hoger dan vor ig jaar De 
haringopbrengst zelf steeg van 
61 300 naar 542 268 F 

Na drie trimesters zag de toe
stand er voor onze visserij t i jdens 
de laatste 4 jaar uit als vo lg t 

1963 
333 860 807 

1 367 020 
4 324 011 

715 053 
61 300 

340 328 191 

1964 
297 954 861 

1 005 470 
2 685 147 
3 995 616 

542 268 
306 183 362 

Zij hadden pech «•« 
AANVARING 

In de Zeebrugse haven kwam 
het tol een aanvaring tussen de 
Z 436 van de rederi j Huysseune en 
de Z 520 van reder Desmidt Cam ei 
Hierbi j w e n j eerstvernoemd vaar 
tu ig beschadigd -B 

VISSERS GEWOND 

Bij het w inden van de korre kwam 
motorist Gustaaf Serie aan boord van 
de Z 581 met de rechter du im tus
sen de blok van de galg terecht, 
waardoor hij een diepe wonde aan 
de duim op l iep en voor een t i j d 
spanne van v i j f weken werkonbe
kwaam zal zi jn 

Schipper motorist Louis Vanmas-

senhove van de Z 558 gleed uit en 
viel met de rechterknie op dek De 
knie IS ontwricht 

In de vissershaven, na de verkoop 
van de garnaal, is motorist Luickx 
Henri bij het overstappen van de 
Z 54 op de Z 539 van de rel ing ge
gleden waardoor zi jn rechtervoet 
verstuikt werd 

Bij het binnenhalen van de korre 
aan boord van de Z 452 stootte ma
troos Karel Falleyn met zi jn rechter 
el leboog tegen de visl ier en l iep 14 
dagen werkonbekwaamheid op. 

DRIFTMAKER GEVANGEN 

Nabi j de solepit pikte de Z 495 
met schipper Janssens Charles de 
dr i f tmaker E005489 op 
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i^ACHINEFABRIEK 
Hoofdvertegenwoordiger voor België 
Industrie motoren 4 tact diesel 
80 - 1800 pk, 300 - 750 omw./min. 

VISLIEREN 
ANKERLIEREN ENZ. 

BRESKENS 
Tel. 01172-765 

Privé 569 en 477 

Fa. Gebr. van de Sande H O L L A N D 

i n (5072V) 

Nog de sprot- en haringvisserij 
jn de Franse territoriale wateren 

In verband met de visseri] op sprot en i|le haring gedurende de 
kampanie 1964/65 m de franse terr i tor ia le wateren, ontv ingen w i j van 
het hoofdwaterschoutsambt van de kust te Oostende hiernavolgende mee
dedel ing . 

BERICHT AAN DE REDERS EN SCHIPPERS 
TER VISSERIJ 

Aan d© belanghebbende reders en schippers ter visserij worctt ter 
kennis gebracht dat ingevolge frans-belgisch akkoord het aan de Belgische 
vissersvaartuigen, waarvan de motorkracht de 200 PK niet te boven gaat, 
toegelaten wo rd t in de franse terr i tor iale wateren zowel de SPROTVISSERIJ 
als de IJLE HARINGVISSERIJ ui t te oefenen met ingang van 22 oktober 
1964 tot 28 februar i 1965. 

Het vissen ><in span» worcft voor deze soort schepen eveneens toe
gelaten/ doch is ten strengste vei^boden — en d i t zowel in de franse als 
in de belgische wateren — v/anneer de zichtbaarheid een 1/2 mij l of 
minder bedraagt. 

De belanghebbende schippers worden er bi jzonder attent op ge
maakt dat z i j , zowel over dag als 's nachts de voor «in span» visseri j 
voorgeschreven signalen dienen te voeren (zie Bericht aan Zeevarenden, 
nr 1 van 2 januar i 1958, biz. 12) , waarvan hieronder de tekst he rhaa ld : 

1/6 NOORDZEE. BELGISCHE KUST. — IN SPAN VISSENDE TREILERS. 
B.a.Z. 1/6 - 1957 verval t 

O p sprot- en har ingvangst bezigen d e Belgische vissers een kor 
gesleept door twee vaartuigen die op een afstand van 80 a 120 m van 
elkaar varen. Dit net w o r d t boven de zeebodem voortgetrokken op veran
der l i jke diepte. 

Om de aandacht te t rekken van schepen die zodanig naderen dat 
er gevaar bestaat voor aanvaring of beschadiging van het v is tu ig, zul len 
de aldus in span vissende vaartu igen, benevens de lichten en seinen voor
geschreven in art. 9 e) en f ) van het Internationaal Reglement ter Voor
koming van Aanvar ingen op Zee (Londen 1948), de volgende b i jkomende 
seinen mogen tonen : 

a. over dag, aan de top van de fokkemast, het vlaggesein «D» van het 
Internationaal Seinboek; 

b. des nachts laat elk der vaartuigen zijn zoeklicht op zulke w i jze schijnen 
dat de l ichtbundels elkaar kruisen vóór of achter en tussen beide 
vaartu igen in. 

Om een naderend vaartu ig dr ingend te verzoeken zi jn koers te 
w i jz igen mogen bovendien de zoeklichten snel horizontaal gezwaaid wo r 
den. 

De Hoofdwaterschout der Kust, 

A . DE GHYNST. 
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NEDERLAND I 
MISNOECDHEID BIJ 

ZEEVISGROOTHANDELAARS 

NIEUWE HEKTREILER VERTROKKEN 

In de krmg van de Nederlandse 
zeevisgroothandelaars kan men de 
laatste tijd veel kritiek beluisteren 
op de voorzitter van het Produkt-
schap voor Vis en Visprodukten, 
drs Ê) J van Dijk De ontstemming 
spruit voort uit het gevoel bij de 
handel dat de aanvoerlijn, de re
ders dus, te veel wordt bevoor
deeld En daarbij neemt men het 
de voorzitter van het Produkt-
schap vooral kwalijk, dat hij in 
deze zelf initiatieven ontwikkelt, 
in plaats van die uit de belang
hebbende bedrijfssektoren te laten 
komen De zaak heeft zich vooral 
toegespitst op het stopzetten van 
de mvoer uit de Euromarkt landen 
Toen het kontmgent uitgeput ge
raakte is van de voorzitter het 
voorstel gekomen om de kraan 
maar een tijdje dicht te draaien 
In de laatst gehouden bestuurs
vergadering is daartoe bij meer
derheid van stemmen besloten, on
danks verzet van de handel Maar 
het besluit is nog steeds niet ten 
uitvoer gelegd Naar verluidt zou 
minister Biesheuvel persoonlijk de 
wenk aan het produktschap heb
ben gegeven geen uitvoering aan 
het genomen besluit te geven Ter 
vergadering werd gesteld, dat 
voorlopig tot 1 november de in

voer wel kon worden gestaakt 
Uiteraard bestond hiertegen van 
rederszijde geen bezwaar omdat 
het buitenlandse produkt dan geen 
konkurrent ie vormt voor de eigen 
aanvoeren De handel stelde daar 
tegenover, dat de binnenlandse af
zet dan m het gedrang zou komen 

Als het voorstel van de reders 
was gekomen, als belanghebbende 
groep, had de handel dit kunnen 
begrijpen De voorzitter hoort ech
ter aldus de handel, boven de par
tijen te staan en m zaken als deze 
met zelf initiatieven te ontwikke
len In deze situatie — volgens de 
handel met het enige teken dat 
de vorzitter van het produktschap 
de laatste tijd erg naar de kant 
van de reders overhelt — wordt de 
komende begrotingsbehandeling in 
het produktschap biezonder inte
ressant Van de totale kosten zal 
de handel ongeveer 60 percent 
moeten dragen, aldus de ontwerp
begroting Daarvoor zullen d e 
heffingen met een kwar t omhoog 
gaan De handel, die zich m het 
Produktschap toch al ten achter 
gesteld voelt zal wemig bereid
heid kunnen opbrengen om dan 
ook nog hogere heffingen te gaan 
betalen 

HEKTREILER KW.123 „HOLLAND ' 

DEED PROEFVAART 

Tussen de herfstbuien door had 
op de Nieuwe Waterweg zaterdag 
de officiële proefvaart plaats van 
de nieuwste aanwinst van de Kat-
wijkse vissersvloot, de hektreiler 
Holland, KW 123, nadat vrijdag al 
de technische proefvaart was ge
maakt Hiervoor bestond uit Kat-
wijkse visserijkringen zeer grote 
belangstelling Het schip is ge
bouwd op de Woubrugse scheeps
werf De Dageraad voor rekening 
van Ouwehands Rederij en Visver
werking N V Nadat schipper L 
Dubbelaar de talrijke genodigden 
buitengaats even had laten genie
ten van een zware deining, had op 
het verwerkingsdek de overdracht 
plaats Als eerste spreker wees di-
rekteur J H Boot van de Dageraad 
erop, dat dit de 5e hektreiler was, 
op zijn werf m serie gebouwd Dit 
vaartuig wijkt onder meer van de 
voorgaande af doordat tussendeks 
aan bakboordzij de ruimte is uitge
spaard voor de messroom Verder 
dankte spreker al degenen, die 
aan de afwerking van het schip 
hadden meegewerkt Als niewighe-
den op de brug waren onder meer 
aangebracht een elektrisch log om 
de snelheid te bepalen en een trek-
meter voor de wmchmotor Hierna 
reikte hij de scheepspapieren over 
aan direkteur D Ouwehand Deze 
herinnerde aan de tewaterlating 
op 1 juli van dit jaar en het feit 
dat dit het derde vaartuig m acht 
jaar was op de Dageraad ge
bouwd ter vervanging van oudere 
schepen Bij de bouw is veel aan

dacht besteed aan de doelmatig
heid, waarbij gebruik is gemaakt 
van de modernste appara tuur De 
visserijschepen ondergaan thans 
een snelle ontwikkeling, doch ze 
zijn zeer kostbaar Voor de schip
per en de bemanning betekent dit 
varen op eëTi hektrei ler een hele 
omschakeling door de vergaande 
mekanizatie Thans behoeft men 
niet meer m weer en wind te wer
ken door het overdekte visverwer
kingsruim en de lange transport
band 

Spreker sprak de verwachting 
uit, dat nu ook grotere besommin-
gen zullen worden gemaakt bij 
dergelijke grote investeringen 
Doch hierbij speelt de kwaliteit 
ook een grote rol Uiteindelijk 
komt bij alle mekanizatie alles op 
schipper en bemanning aan, die hij 
Gods zegen en een behouden vaart 
toewenste Namens de vereniging 
Bethsaida overhandigde ds R de 
Vries de schipper een scheepsbij-
bel, waarbij hij de hoop uitsprak, 
dat dit boek als de stem van God 
ook werkelijk als gebruiksvoor
werp aan boord zal tellen 

De Holland is 46 75 meter lang 
8 40 meter breed en 6,60 meter 
diep In de machinekamer staat 
een 1 200 PK Deutzmotor, die het 
vaartuig een snelheid kan geven 
van 13 2 mijl Dinsdagmiddag is 
de Holland vanuit IJmuiden voor 
de eerste reis naar de visgronden 
vertrokken 

De nieuwe hektrawler KW 123 
IS ter visseri] ver t rokken Ook is in 
de vaart gebracht de kotter KW 226 
Jacob Senior, behorende aan de 
gebroeders D C J en W van Ri|n 
Dit schip, dat 113 ton meet, is ge
b o u w d door de kooperat ieve ver
enig ing Scheepswerf Vooru i t te 
Zaandam De lengte over alles is 
28,20 meter, de breedte 6 34 meter, 
de holte 2,90 meter 

In IJmuiden is de KW 67 Ar ie 
aangekomen Deze nieuwe motor
kotter IS op 9 september b i | D en 
Joh Boot te A lphen aan de Ri|n te 
water gelaten Het schip is in aan
bouw voor H Messemaker te Kat
w i j k aan Zee De SCH 171 Cornells 
Vro l i j k Fzn is weer gerepareerd 
Het schip IS al weer ter visserij 
ver t rokken De bak is aan de bak-
boordzi jde doorgetrokken t i jdens 
de ve rbouw ing 

De V V M heeft de trawlers SCH 
249 en SCH 7 voor enige weken uit 
de vaart genomen De SCH 7 is 
hard aan revisie toe De bemanning 
IS met de vleet logger SCH 167 naar 
zee ver t rokken De SCH 249 was 
beschadigd bij het op de kade lo 

pen in de bui tenhaven van Sche-
venmgen Schipper P de Jong van 
de SCH 84 heeft de visserij moeten 
staken De revisie van het schip was 
niet meer te bekost igen Het schip 
zal nu we l worden gesloopt 

Een n ieuw schip is ook de VL 105 
Elisabeth Dit schip is gebouwd 
voor rekening van de rederi j W 
Kwakkelstein bi j de s leephel l ing-
maatschappij Scheveningen Het is 
een zusterschip van de VL 73 Elly 
en de VL 34 Ani ta Schipper is Cor 
Roelevend, voorheen schipper van 
de V L U G Michiel Jan Het schip 
heeft een lengte over alles van 
43,80 meter, een breedte van 7,65 
meter en een holte van 4 80 meter 
In de machinekamer staat een 1200 
PK Deutz Het schip is inmiddels 
al ter visserij ver t rokken in de 
Ierse Zee Over enkele weken komt 
bi j de sleephellmgsmaatschappij 
Scheveningen het casco gereed van 
de VL 1 Ursinus Opdrachtgeefster 
voor de bouw van dit schip, dat 
zeer spoedig te water zal worden 
gelaten, is de vissersmaatschappij 
Hol land Na de tewater lat ing word t 
de kiel gelegd voor de VL 2 Ol iv ia -
nus 

AANVOER EN UITVOER VAN ZEEVIS 
In verge l i jk ing met ju l i 1964 is 

de aanvoer van makreel in augustus 
teruggelopen van 1331 ton, gemid
deld f 0 27 per kg , tot 1119 ton , 
gemidde ld f O 29 per kg In IJmui
den we rd 742 on makreel voor 
menseli jke konsumptie verkocht 
55 ton haalde de min imumverkoop-
pr i js niet, 76 ton w e r d afgekeurd 
Scheveningen leverde 226 ton ma
kreel De ui tvoer was 94 ton Er 
was veel schelvis aan de markt In 
de andere aanvoeren was er voor
al een grote aanvoer van kleine 
soorten De schelvis 2 was zeer 
goedkoop, hetgeen ook de pr i jzen 
van de grotere soorten ongunst ig 
beïnvloedde In IJmuiden was 25 
ton groot ( f 0 62 ) , 14 ton groot
middel ( f 0 ,63) , 28 ton k le inmid-
del (f 0,54), 46 ton klem 1 ( f 0,49) 
en 1 518 ton klem 2 (f 0,21) In 
Scheveningen was de aanvoer 190 
ton De eksport van schelvis was 
ruim 200 ton De invoer 65 ton 

De aanvoer van kabel jauw was 
733 ton Er was in IJmuiden 82 ton 
kabel jauw ( f 1,19), 97 ton middel 
(f 0,90), 95 ton k le inmiddel (f 
0 83 ) , 72 ton klem 2 ( f 0,67), en 
239 ton kabel jauw 3 ( f 0,25) In 
Scheveningen was de aanvoer 130 
ton 

Uitgevoerd we rd 310 ton, de in
voer was 690 ton 

Er was een bevredigende aan 
voer van schol Vergeleken met ju l i 
steeg het aanbod van 1551 ton , ge
middeld f 0 55 per kg, tot 1840 ton, 
gemiddeld f 0,56 per kg In IJmui 
den bracht 45 ton schol gemidde ld 
f 1 06 per kg op, 73 ton grootmid
del f 1 03 89 ton k le inmiddel f 
0,87, 393 ton klem 1 f O 64, 566 
ton klem 2 f 0,41 per kg De ui t 
voer was 750 ton 

De aanvoer van tong b l i j f t zich 
ongunst ig ontwikke len In augustus 
was de hele aanvoer 440 ton De 
gemiddelde maandpri js was f 5,90 
per kg In IJmuiden was het 164 
ton, in Scheveningen 58 ton m Urk 
119 ton, in Harlmgen 20 ton en in 
Den Helder 86 ton 

Nieuwe f-reiler 
voor Katwijk 

Maandag maakte de nieuwe 
kotter KW 226 „Jacob Senior" een 
goed geslaagde proefvaart op de 
Noordzee Het fraaie schip werd 
voor rekening van de rederij van 
Rijn en Nijgh bij de N V Machine
fabriek Zwitser m Katwijk aan 
Zee gebouwd De bedrijfsleider 
van deze werf de heer C Dubbe
laar droeg het schip over aan di
rekteur J van Rijn, die dankte 
voor de goede sameflwerkmg De 
, Jacob Senior" is in de loop van 
dinsdag naar de visgronden ge
stoomd De kotter is van het mid-
denslagtype en heeft voor de 
voortstuwing de beschikking over 
een 500 PK Storkmotor 

Te k'oop gevraagd 
in België of in Nederland 

EEN 
MOTOR-

VISSERSVAARTUIG 
Mag met ouder zi jn dan v i j f 
jaar en voorzien van een mo
tor van 300 tot 350 PK 
Nutteloos vraag naar persoon 
zonder schri f tel i jk aanbod 
Zich wenden met voorwaar
den en foto van schip tot 
bureel b lad nr 5351V 
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Markt Uitiiiiden 
VAN DAG TOT DAG 

In IJmuiden waren donderdag 
onder meer aan de markt de IJM 
211 met 420 kisten en 170 stuks 
kabel iauw, de V L 1 6 Voorloper met 
550 kisten en de VL13 met 520 
kisten De haringvissers op de 
Noordzee waren niet bi|ster sukses-
vo l O p 55 graden Noorderbreedte, 
aan de Noordwestkant van de Si l-
verp i t , kwam maar een enkel schip 
tot een trek van 100 kisten Daar
van was echter nog heel wat klein 
spul , zoals schelvis en w i j t i ng Tal 
van vaartuigen vingen bijna niets 

In de Ierse Zee waren de resul
taten veel beter De dagvangsten 
varieerden daar van 150 tot 300 
kisten harmg en makreel In de 
Noord g ing het met goed De 
meeste schepen vingen maar een 
paar manden vis per trek 's Mor
gens ging het nog redeli jkst Iets 
boven de 55 probeerden de grote 
kotters kabel jauw te vangen Dat 
leverde echter ook al niet veel op 
Geen enkele kabel jauw kwam m de 
netten, al hadden er aan het e ind 
van de vor ige week toch veel ge
zeten 

De tongvisserij onder de kust 
was wederom waardeloos Per trek 
v ing men hoogstens 10 kg De b i j -
vis was voornamel i jk schol en w i j 
t ing 

De aanvoer in IJmuiden w e r d 
verzorgd door 40 schepen, die los
ten 5 350 kisten vis waarvan 1150 
schelvis, 90 radio, 30 w i j t i ng , 40 
gul en kabel jauw, 2 400 t rawlha-
r ing, 600 spanharing, 160 makreel, 
650 schol, 110 diversen, 10 tarbot 
190 stuks kabel jauw en 6 OOD kg 
tong 

Tong was behoor l i jk duur , kabel
jauw eveneens Schelvis kwam to t 
zeer grote hoogte, de stevige schol-
pri js w e r d ruim overt rof fen In 
Scheveningen was de aanvoer 15 
schelvis, 40 w i j t i ng , 50 gul en ka
bel jauw, 350 haring, 500 schol, 
2 000 kg tong en 300 spanharing 
Aan de markt waren daar de t raw l -
loggers SCH 196 met f 8620, de 
SCH 55 met f 6870, de SCH 130 met 
f 2360 en 25 kustvissers met f 
54 895 aan verse vis 

Vr i jdag waren in IJmuiden onder 
meer aan de markt de WKD 2 met 
335 kisten de SCH 216 Onderne 
ming 1 met 200 kisten de KW 122 
Ar ie Ouwehand met 50O kisten en 
de KW 115 Astra met 400 kisten 

De haringvisseri j op de Noordzee 
was wederom niet best Verder dan 
dagvangsten van 100 kantjes kwam 
men met Er waren echter maar een 
paar schepen, die zo ver kwamen 
Ook in de Noord ging het niet best, 
al was het er w e l iets beter dan 
in voorgaande dagen Gemiddeld 
hoops gevangen, voornamel i jk 
schelvis, w i j t i ng , en wat koolvis 

De kotters, die op tong visten, 
deden he weer met best Een dag-
totaal van 80 kg met een mand of 
w e r d er per trek een mand of 20 

10 VIS erbi j was we l het maksimum 
De schepen, die op rondvis visten 
deden het weer niet best Een dag-
totaal van 80 kg met een mand of 
10 VIS erbi j was we l het maksimum 
De schepen, die op rondvis visten, 
kwamen veelal tot een dagtotaal 
van ru im 100 manden, hoofdzake
li jk schelvis en gul In de Ierse Zee 
g ing het niet slecht De gemiddel 
de dagvangst lag tegen de 250 kis
ten De makreelvangsten werden 
iets beter 

De totale aanvoer in IJmuiden 
we rd verzorgd door 65 schepen De 
aanvoer was 7 370 kisten waarvan 
920 schelvis, 330 radio, 120 w i j t i ng 
140 gul en kabel jauw 180 koolvis, 
2800 t rawlharmg 450 spanharing, 
660 makreel 200 kleine makreel 
1350 srhol, 30 tarbot 240 diversen, 
1050 stuks kabel jauw en 15 000 kg 
tong 

In Scheveningen was de aanvoer 
200 schelvis, 200 radio 40 w i i t i ng , 
40 gul en kabel jauw 2000 t r aw l 
harmg, 400 spanharing, 300 schol, 
60 makreel, 100 haai, 100 stuks ka
bel jauw, 1500 kg tong Aan de 
markt waren de SCH 248 met f 
11 850 SCH 126 met f 85 150 en de 
SCH 323 met f 58 150 Verder 19 
kustvissers met f 66 7b5 aan verse 
VIS of haring 

Zaterdag waren m Scheveningen 
aan de markt de SCH 15 met f 
2725 de SCH 63 met f 12920 en 13 
kustvissers en spanvissers met in 
totaal f 31880 aan verse vis of ver
se haring 

Maandag waren in Scheveningen 
aan de markt de trawl loggers SCH 
33 met f 19 60O de SCH 21 met f 
13290, de SCH 50 met f 10 000, de 
SCH 246 met f 10560, de SCH 61 
met f 7380, en drie kustvissers met 
samen f 15 065 aan verse vis of 
verse har ing 

In IJmuiden was de aanvoer 
maandag 11750 kisten, waarvan 
3380 schelvis, 60 radio, 120 w i j t i ng , 
300 gul en kabel jauw, 880 koolvis, 
2150 har ing, 690 makreel, 45 p i l 
chards, 2280 schol, 110 tarbot, 680 
varia 1210 stuks kabel jauw en 
22500 kg tong 

Tong was wa t goedkoper gewor
den, kabel jauw daalde zeer sterk 
in prijS Ook schelvis was sterk ge
zakt 

De gespecificeerde aanvoer in 
Scheveningen op deze dag was 
450 schelvis, 150 w i j t i n g , 70 gul en 
kabel jauw 2800 har ing, 400 ma
kreel, 900 stuks kabel jauw 

De voornaamste besommingen 
waren KW 191 f 5090 KW 103 f 
5590 KW 152 f 7920 KW 34 f 5500, 
KW 217 f 11520 KW 166 f 5600 
KW 146 f 5290 KW 183 en KW 46 
f 5740 KW 98 f 6530, KW 164 f 
5350, KW 54 f 9600, KW137 f 5080, 
KW 107 f 5170 KW 148 f 5620, 
IJM 46 f 5900 

In IJmuiden waren dinsdag 24 
schepen aan de markt met 5780 
kisten, waarvan 1200 schelvis, 80 
radio, 290 w i j t i ng , 120 gul en ka
bel jauw, 3100 har ing, 400 makreel, 
20 haai 290 schol, 25 tarbot, 155 
varia, 750 stuks kabel jauw en 5000 
kg tong Tong bleef konstant in 
prijS, kabel jauw was weer veel 
duurder, schelvis en schol bleven 
vr i jwe l onveranderd In Schevenin
gen was de aanvoer 350 schelvis, 
60 w i j t i ng 80 gul en kabel jauw, 
2500 har ing, 400 makreel 

In Scheveningen waren aan de 
markt de trawl loggers SCH 3 met f 
18970 SCH 42 met 11475 SCH 45 
met f 7040 SCH 52 me f 11115, en 
10 kustvissers met tezamen f 23465 
aan verse vis of verse haring 

In IJmuiden was de oogst van de 
week 1300 kisten har ing van de 
trawlers en 1100 van de spanvis
sers Toch IS de aanvoer langzaam 
minder geworden en tal van sche
pen hebben dan ook overgescha
keld van de Noordzee op de Ierse 
Zee Veel schepen hebben trouwens 
door het slecht weer de visserij 
moeten afbreken 

De voornaamste schepen, die in 
IJmuiden maandag vis aanvoerden 
waren KW 54 Dirkje 610 kisten 
waarvan 175 schelvis, 380 har ing, 
56 diversen De IJM 25 Jul ie Streiff, 
1430 kisten, waarvan 500 schelvis, 
80 gul en kabel jauw, 700 koolvis 
20 makreel, 40 diversen en 175 
stuks kabel jauw, de IJM 99 Egmont 
met 850 kisten, de VL 131 Petronella 
met 900 kisten 

In IJmuiden zorgden woensdag
morgen 10 schepen voor een aan
voer van 3890 kisten vis, waarvan 
1050 schelvis, 300 radio, 80 w i j t i ng , 
190 gul en kabel jauw, 1900 har ing, 
200 kleine har ing, 210 makreel , 50 
kleine makreel, 60 tarbot, 100 va
ria, 1150 stuks kabel jauw en 1000 
kg tong 

In Scheveningen was de aanvoer 
100 schelvis, 20 w i j t i ng , 20 gul en 
kabel jauw, 300 har ing, 500 makreel, 
100 schol, 150 stuks kabel jauw, en 
500 kg tong 

Aan de markt waren de t raw l log 
gers SCH 16 met f 8720, SCH 302 
met f 10970 en 8 kustvissers met f 
14390 aan verse vis 

REISVERSLAG VAN DE ZESDE REIS 

HOSPITAALKERKSCHIP „DE HOOP" 
Maandagavond 19 oktober te 7 

uur beëindigde het hospitaalkerk-
schip « De Hoop » de zesde reis 
Tijdens de binnenl igper iode l igt het 
schip, gebru ik makend van de gast
v r i jhe id van de autor i tei ten van de 
Gemeente Rotterdam, tot 27 okto
ber aan de Parkkade aldaar 

De volgende diensten werden 
ti jdens deze reis door kapitein W F 
Rog en zi jn bemanning ver leend 

GEEN VERHOGING 

MINIMUMPRIJS 

MAKREEL 
In een schri jven van het ministe

rie voor Landbouw en Visserij aan 
het bestuur van het produktschap 
voor VIS en v isprodukten, dat don
derdag in openbare vergader ing 
b i jeenkomt, gaat de minister met 
akkoord met een w i j z ig ing van de 
min imumverkooppr i j s van makreel 
Gezien de externe kostensti jging 
zou de verhoging niet meer dan v i j f 
cent per kg mogen bedragen De 
verhog ing, die het produktschap 
wenst, gepaard gaande met de door 
de minister we l toegestane verho
g ing van de min imumpr i js voor ha
ring zou voor de m strukturele 
moei l i jkheden verkerende konser-
venmdustr ie tot een zodanige last-
verzwar ing leiden, dat, mede gelet 
op het belang van het gehele vis
ser i jbedri j f , voor deze industrie een 
kompensatie gevonden zal moeten 
worden De minister stelt voor op 
dit laatste aspekt van de onderha
vige kwestie spoedig terug te ko
men 

MEDISCHE DIENST 

(scheepsarts A van Wi l l igen) 

Er werden in de afgelopen reis 
76 patiënten behandeld, t w 60 
Nederlanders, 10 West-Duitsers, 4 
Portugezen, 1 pool en 1 Griek 18 
Patiënten werden in het hospitaal 
opgenomen me t in totaal 79 ver-
pleegdagen Het aantal radio-telefo-
nische medische adviezen bedroeg 
17 Er werden 42 recepten afgege
ven Te Rotterdam werden 5 pat iën
ten gedebarkeerd 

RADIO TECHNISCHE DIENST 

(radiotelegraf ist H L J Distel) 

De radiodienst heeft 18 reparaties 
u i tgevoerd aan boord van de sche
pen op zee 42 maal w e r d met een 
radio technisch advies volstaan Er 
werden 40 weerberichten heru i tge
zonden Naar het K N M I werden 
145 weerrapport telegrarnmen ver
zonden 

TECHNISCHE DIENST 

(hoo fdwerk tu igkund ige J J van der 
W i l k ) 

Het aantal ui tgevoerde reparaties 
aan boord van de visserssuhepen 
bedroeg 11 

Driemaal we rd dr inkwater over
gepompt ( in totaal 15 ton) Twee 
keer w e r d een technisch advies via 
de scheepszender gegeven 

REDERS, 
„HET VISSERIJBLAD" 
IS UW VAKBLAD I 
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Brief iiit 
Nr 1 000 Yerseke 17-10-1964 

<c De vissersvereniging Yerseke 
vergaderde » Vor ige week vr i jdag 
vond de vergader ing plaats onder 
voorzitterschap van C Pekaar De 
hoofdschotel der besprekingen was 
(hoe kan het anders ' ' ) de voor 
veel (zo met voor alle mosselkwe
kers) te vrezen on tw ikke l ing in 
verband met « de Centrale » en de 
daarmee verband houdende vraag 
< Verdwi jn t de centrale verkoop en 
zo ja hoe lang bestaat di t systeem 
nog ' > Als een w ins tpun t moet 
worden beschouwd dat v r i jwe l 
ieder der aanwezigen er op reken
de dat het einde in het zicht is De 
hoop is er nog we l maar de zeker 
held allerminst dat het nu aangang 
zi jnde seizoen nog we l op de ge 
wone wi jze zal kunnen ui tgedraaid 
Maar zoals we zeiden zekerheid is 
hiervoor allerminst We spraken 
zoeven van een w ins tpun t en w e 
bedoelen daarmee dat een onder
kend gevaar beter is dan een dat 

Yerseke 
men met aanwezig noch mogel i jk 
acht Tot voor kort waren er maar 
al te velen van mening dat het 
voortbestaan van « de Centrale » 
afh ing van de w i l der aangesloten 
kwekers Als met minstens de hel f t 
plus een der kwekers voor afschaf
f i ng was kon de Centrale eenvou 
dig niet w e g en kon niemand er 
bui ten bestaansmogel i jkheid v inden 
in de mosselkweek en -handel Dat 
de over tu ig ing van het tegendeel 
nameli jk dat iedere kweker die di t 
wenst er uit kan en dat memand 
hem kan beletten zi jn bedr i j f v r i j 
en onbelemmerd ui t te oefenen si 
dus (nogmaals) een wins tpunt 
Men IS nu door de gebeurtenissen 
en de opgedane kennis gewaar 
schuwd en het is nog al t i jd waar 
dat een gewaarschuwd man geldt 
voor twee Dan is er nog iets wa t 
w i j een winstpunt zouden w i l l en 
noemen En wel dit Bij de bespre
king van de vraag hoe het zo ver 
kwam en moest komen we rd vr i j 
we l door aile aanwezigen erkend 

dat het vele geknoei bij de mossel
leveringen door de kwekers zo niet 
de enige toch wel de voornaamste 
reden was En we l zeer veel of 
merkel i jk allen gaven onomwonden 
toe aan d i t knoeien te hebben mee 
gedaan Hierover was men het eens 
Niet w e r d aanvaard als de ene pot 
de andere ketel zwarter noemde 
dan zichzelf toen dat (al was het 
wel l icht met zo bedoeld gebeurde) 
werden de gemoederen nog even 
dermate verhi t dat de voorzi t ter 
moeite had de rust te doen weer
keren Maar goed, we noemden dit 
erkennen van knoeien een winst 
pun t A l t i j d m die zin als men er 
ook nog van over tu igd is dat 
knoeien bepaald zeer verkeerd was 
w ie het ook deed en m we lke mate 
Maar dit ge lu id nu we rd met ver 
nomen Als die nogal gul le beken 
tenis dat door iedereen w e r d ge
knoeid slechts w o r d t gedaan met de 
gedachte dat straks als «de Centra
le» er toch met meer is met of lang 
met zoveel meer te knoeien zal 
val len dan is zo n bekentenis we l 
goedkoop maar biedt geen zeker
heid tegen een herhal ing van het
zelfde euvel indien de gelegenheid 
zich ook straks (weer ) zou voor 

doen We menen dus te moeten 
wensen en hopen dat als straks een 
n ieuw « Centrale loos » t i jdperk be 
staat zal de gelegenheid tot knoeien 
er eenvoudig niet meer zal zijn en 
indien die er nog we l zou zi jn het 
risiko en de gevolgen van dat 
knoeien met m het voordeel maar 
m het nadeel van de knoeier zul len 
ui tval len Maar d i t moeten w e af
wachten Wi j hopen dat straks a l 
les v r i | zal zi jn en dat ieder zal 
tonen die v r i j he id waard te zi|n 
En wat was nu de gedachte omtrent 
de duur van het nog bestaan der 
« Centrale ' » Ja wan t de minister 
had onlangs b i j een bezoek aan 
Yerseke verklaard aan hem vragen
de mosselkwekers < nog we l eens 
te komen praten » maar de Voor
zitter de heer Pekaar zelf een dik 
en dun voorstander van « ' t Centra-
le-gedoe » verklaarde nog minder 
van « dit komen praten te verwach
ten dan de drenkel ing van de stro
halm waaraan hij zich we l m zi jn 
angst vasthoudt maar er mets mee 
opschiet > Met andere woorden 
Pekaar en dan met hem we l v r i jwe l 
alle andere kwekers weten en zien 
dat het mooie spelletje zo goed als 
u i tgespeeld is Van meer belang 
in dit geval menen we zou het z i jn 
te weten wanneer de aanvraag der 
twee opposanten om hun mossels 
bui ten Centrale-verband te verko
pen door de betrokken instantie 
zal worden behandeld en wat de 
uitspraak zal z i jn Voor ons is di t 
niet tw i j fe lacht ig Terzake kundigen 
zi jn er vast van over tu igd dat het 
verzoek moet worden Ingewilligd 
Dus Zoals de lezer weet staat bo
ven dit br ief je een nummer van 4 
cijfers Doch daarover hopel i jk vol 
gende week meer 

HET LOSSEN VAN 

VIS STELT 

PROBLEMEN 
In IJmuider vissenjknngen maakt 

men zich ernstige zorgen over de 
verzorging van de vis tijdens het 
lossen van de schepen De haven
arbeiders gaan m de ruimen, m 
hun haast om zo snel mogelijk 
klaar te zijn niet altijd met de no
dige beheersing te werk gaan 
waardoor veel vis wordt bescha
digd Ook gebeurt het vaak dat de 
beteie kwaliteiten worden ver
mengd met de vis van de eerste 
t rek die ui teraard niet meer m het 
beste vel steekt Dit oefent een 
ongunstige invloed uit op de be-
sommingen Zolang de havenarbei
ders zich weinig gelegen laten lig
gen aan een goede verzorging van 
de vis heeft het weinig zin om 
elk jaar produktschapsprijzen uit 
te reiken voor een goede zorg op 
zee Er zijn nu stemmen opgegaan 
om ook een prijs in het leven te 
roepen voor de ploeg havenarbei
ders die over een heel jaar gere
kend de vis met de beste zorgen 
heeft omringd Misschien zal de 
onderlinge naijver een betere ver
zorging m de hand werken Pas 
dan heeft het werk van de vissers 
zin pas dan zal de Nederlandse 
visserij de konkurrentie met het 
buitenland kunnen blijven volhou
den 

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

longen grote — Sole grosse 
3/4 tongen — 3/4 phe 
Bloktongen — Sole moyenne 
Voor-kleine — Petite 
Kleine — Toj te petite 
l a rbo t , grote — Turbot, gros 
Miudel — Moyenne 
Kleine — Petite 
GriPt — Barbue 
Ml del - "'Toyen 
Kleine — Petit 
Schol P ' i" 
Cirote leK — Grosse 
fvlcme tek — Petite 
lei 3e ^iTg — 3e sorte 
P'at-j-^s — Toute petite 
Schelvis grote — Aiglefjn gros 
Mir^del — Moyen 
h l e n e — Petit 
rieek grote — Merlu gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Hog — Raie 
Rode poon - Perion 
G n u w e poon — Grondin 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gullen — Petit kabellaud 
Hozemondhamme — Baudroie 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
-^te( Tschol — Sole limande 
7ee'-aai — Aiguillat 
Hondshaai — Rousette 
^rpnd (Pie terman) — Gr vive 
Vfakreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Rode knorhaan 
Ceilrog — Raie radiée 

Zeekreeft — Langoustine 
Schaat — Plotte 
•Zeebaars (klipv ) — Aigle de Nor 
r r>m — Brosme 
S-ongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Sclidrtong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle h a r n g — Hareng guai 
Haringshaai — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Fletan 
Koolvis — Colin 
Steud — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu jaune 
Koningsvis 
Zonnevis — St -Pierre 
Bot 
Mol 
Zalm 

15-10-1964 16-101964 19-101964 20-10 1964 21-10 1964 

7 40- 7 20 
6 21 5 98 
6 09- 5 83 
6 96 6 71 
6 46- 6 02 
5 ^ 420 

222.—140.-

715 710 
6 27- 5 98 
6 — 5 81 
6 99- 6 60 
6 55- 6 09 
4 40- 3 80 

190.—130.— 

7 25- 7 15 
5-97- 5 83 
5 78 5 58 
6 78- 6 58 
7—6 57 

4 30- 4 — 
178.—104.— 

150.—98.— 

7 29- 7 17 
6 16- 6 01 
6 11- 5 98 
7 07- 6 98 
6 59- 6 51 
4 40- 4 10 

196.—114.— 

82.— 

7 28 7 24 
6 41- 6 20 
6 86- 6 37 
7 72- 7 36 
6 77- 6 666 
4 50- 4 30 

162.—120.-

62.— 54 — 
63.—55.— 
63.-55 — 
42 —31.— 
24.— 17.— 
96 —72.— 
66.-38.-
21.— 8.— 

68.^ 61 — 
68.— 61.— 
59.— 53.— 
37.—30.— 
76.— 17.— 
63 —38.— 
60.—35.— 
57.— 8.— 

65.—53.— 
62.-51.-
58.-45.-
56.—44.— 
46.—19.— 
53.-41.-
41.-22 — 
21.— 7.-

62.-56.-
58.— 54.— 
58.-54.— 
60.—36.— 
43.— 21.— 
53.— 
42 —31.— 
21.— 8.— 

58.-51.-
63.-57.-
63.-57.-
47.—41.— 
40.—31.— 
57.-47-
53.—38.— 
38.— 8.— 

38.-25 — 
71.— 70.— 
73.—14.— 

35 —10.— 
21.-15.— 

27.—21.— 

27.-22.-
16.— 
64.— 54.— 
72.— 9.— 

19.—-10.— 
37.— 31.— 

39.—11.50 

31.—25.— 
74.-59.-
67.—14.-
142.— 
16.-10.-
37.-18.-
140.— 

49.-^12.— 

60.-40.-
20.— 
77.—58.— 
68.— 13.— 

15 —10.-
41.-22.— 
110.— 76.— 

49.-14.-

32.— 
20.— 
78.—48.— 
68.—20.— 

16 —10.— 
31.—22.— 
138.—102.— 

48.-13.-

26.-17.-

25.—21.— 

16.—.13.— 

43.— 

27.—15.— 

26.—20.— 

3 50 
50.-29.-

86.-56.— 

12.—10.— 

27.—17.-

25.—11— 

4 50-3 50 
46.-28.-

98.-55.-

30.— 27.— 

25.-18.— 

4 10 

17.—15.— 

52.— 48 

23.—16 

25.-16. 

4 60-4 
52.— 

65.— 
63.— 

17.-14. 



Reders en Vishandelaars 

H E T B ES T E 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
Industriel 

Telefoon : 717 91 

(2180V) 

LEON VAN EESSEL 
Makalaar in alia varzakarlngan an harvenakaringan 

Oudaan 26 

ANTWERPEN i 
T* l . 32.38.55 (8 lijnan) 

Telex : 
Leoneessel Antwerpen 277 

• 
BRUSSEL : 

Keizerinlaan 66 
Tel. 12.21.30 — 12.11.37 

• 
LUIK : 

Boulevard 
de la Sauveniire 24 

Tel. 23 33.93 - 23.16.01 
• 

HAMBURG : 
Leon Van Eesiel & Co 

Dammtorstrasse 31 
Tel. : 34.27.00 - 34.27.18 

Telex 021 • 4236 
Leoneessel, Hamburg 

Korrespondenten in : 

Londen, Parijs, Nev^-York, Rotterdam 

(lU) 

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) 

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 

VISSERS

VAARTUIGEN 

TE KOOP 

Bestuursgebouw 

Vismijn Zeebrugge 

Tel. 541.17 

Na de uren : 

Joz. De Roose 

Tel. 517.40 

HAND 
IN 
HAND 

ABC VIERTAKT SCHEEPSDIESELMOTOREN 
VAN 150 TOT 840 PK. 
Buitengewone rendement, 
gering onderhoud 
en dienst na-verkoop 24 u. op 24, 
maken onze faam. 

OOSTENDE • ZEEBRUGGE 

P JUUH 

ANGLO BELGIAN COMPANY l ia . 
WIedauwkaai, 35 - Gant - T . 23.45.41 (5 1.) - Telex 9.29S 



VOORBEHOUDEN 

Diesel-

scheepsmotoren 

DEUTZ 

VALCKE GEBROEDERS N.V. OOSTENDE 

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

Uw vakblad! 

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. Baeiskaai 27, 0< 

IN NOOD 
k^OORWAARDEN 

IIGEN 

>stende — Tel. 716 89 

Voor uw 

C A L T E X O L I E | 

bestel 

S. 

bil 

C. a. p. 1 
ReöeRscoöpeftatieve 1 

H. 

Tel 

(na 

Ijgjg^^pi 

Baeiskaai, 27 - Oostende 9 

öiMor» 

18 u | 

^T iJT 

729.51 1 
743.32 1 


