


CASINO 
KURSAAL 

OOSTENDE
NIGHT-CLUB 

„LA CHAMPAGNE”
VRIJDAG 1 

en ZATERDAG 2 MEI 
van 22 uur af 

ZONDAG 3 MEI 
the-dansant 

van 16 tot 20 uur

MERINO COSTA
Y SU ORQUESTA 

FRANZ ANDRE
piano

Als attraktie 2 en 3 MEI :

MARCONICK
„baratineur”

AUDITORIUM  
PINiKSTERENGALA

ZATERDAG 16 MEI 
te 20.30 uur

Toneel

„THE BLACKS”
van Jean Genet 

In het Engels vertaald door

Bernard Frechtman
Regie :

Minos Volanakis
Voorstelling gebracht door :

„THE OXFORD 
PLAYHOUSE”

ALLE ROLLEN WORDEN 
DOOR ZWARTE AKTEURS 

GESPEELD 
Toegangsprijzen :

150 - 100 en 75 fr.

Plaatsbespreking :
Casino-Kursaal 

alle dagen van 10 tot 13 uur 
en van 16 tot 19 uur

MONTROSEZAAL
TOT 18 MEI :

„FACETTEN VAN 
JONGE LIMBURGSE 

KUNST”
Tentoonstelling ingericht door 

de Vlaamse Klub Kust en 
het Kultureel Centrum Oostende

(Van 10 tot 13 uur en van 
15 tot 19 uur)

Ingang : zeedijk

Voor alle inlichtingen :
Casino-Kursaal 

Telefoon (05 9 ) 751.11
( 7136W— 5196 N— 6827V )

VOOR

NIEUW BOUW

EN

HERSTELLINGEN

VAN

SCHEPEN

(5007V)

Te koop 
Drie nieuwe 
BAUDOUIN  

MARINE MOTOREN
m et reduktieom keerkoppellng  
3 /1  -150  pk. bij 1.250 tr ./m in . 

In teressan te  prijzen.

Te bevragen :

S. C. A. P.
H. BAELSK AAI, 21 

of op het 
W ERK H UIS  

Edv.\ A nseelelaan , O ostende  
(6563V)

TE KOOP :

Stalen VISKOTTER
ook gesch ik t voor sportvisserij, 
uitgarust voor v is  e n  garnalen , 

compl. bokkentuig
1. 20 m. - br. 5,10 m.

245 pk. Cum m ins diesel
D. van  B eizen  
Schoolstr. 42 

A rnem uiden - H olland  
Tel. 01182 - 592

(6828V)

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING

wendt U in volle 
vertrouwen tot de

Beroepsvereniging

HAND IN HAND
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 721.73

BENT U 
DRANKZUCHTIG ? 

WILT U TERUG  
GELUKKIG WORDEN 

EN GEZO ND?
V raag kosteloos In lichtingen aan

A.A. W apenplein 15, OOSTENDE. 
Strikte geheim houding verzekerd.

K N O K K E :
Postbus 10 of VincentL 10 ; 
B L A N K E N B E R G E :
Postbus 1, U itkerke ;
VEURNE : Postbus 11 ; 
ZEEBRUG GE : Postbus 2.

LISTER
BLACKSTONE

D IES E L M O TO R EN  V0 0R  A L LE  
IN D U STR IELE EN  M A R IN E TO EP A S S IN G EN

van 3 tot 2000 p.k.
Raadpleeg ons voor : 
Generatoren - Autotruck - 
Industriële tractoren - 
M otorpompen -  laders - 
elevatoren - Transpaietten.
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R E D E R S ,  

LEEST U W  

V A K B L A D
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Vrijdag 1 mei 1970

DE KINDERBIJSLAG VOOR 
RUSTDAGEN IN DE ZEEVISSERIJ

Zoals vorige week m edegedeeld  
heeft de tussenkom st van de R e
derscentrale, dank zij — opnieuw
— volksvertegenwoordiger Dries 
Claeys. ertoe geleid dat onze vissers 
ook kinderbijslag zullen krijgen  
voor de rustdagen die na een zee
reis worden toegekend.

De Rederscentrale m ocht om 
trent die nieuwe sociale verwezen- 
liiking van verschillende zijden  
gelukwensen en gunstige reakties 
ontvangen. Som m igen verwonder
den er zich over dat een dergelij
ke. ten aanzien van de vissers on
rechtvaardige toestand zo lang  
heeft voortbestaan zonder dat de 
Syndikaten hiervoor iets hebben ge
daan Dergeliike aangelegenheden  
behoren toch tot hun taak en men 
kan m oeilijk aannem en dat zij n iet
oo de hoogte zouden gew eest zijn. 
aldus deze reakties.

Hierin wordt een zoveelste bewiis 
gezien dat het de Syndikaten er 
niet zozeer om te doen is «sociaal » 
te zijn. maar veeleer de werkgevers 
langs alle kanten het m es op de 
keel te zetten. Allerhande eisen  
worden gesteld die de werknemer 
weinig voordeel bijbrengen en die 
zowel de werknemer als de patroon  
veel geld kosten. H et is precies 
alsof de Syndikaten alleen m aar  
veel geld uit de zak van de patroon  
willen klopnen zonder meer.

Een radikaal briefschrijver ge
waagt in dit verband van « u it 
buiting» van de werkgevers zonder 
dat, de werknemers er profijt uit 
halen. Zo haalt h ii, onder meer. 
het voorbeeld aan dat wanneer h ii 
een loonsverhoging krijgt, aan de 
basis waarvan eerst een stak ing of 
allerhande andere chantagem idde
len liggen m et de nadelige gevol
gen voor iedereen, een week later  
de prijs van het brood, de koffie  
en andere Drodukten. eveneens 
stijgt. Het gevolg is dat hi.i, on
danks deze loonsverhoging, than s  
minder voor zijn frank krijgt dan  
vroeger. Hij w ijst er verder op dat 
door de Syndikaten een niet te ver
rechtvaardigen vijandige geest is 
geschapen tussen werkgever en 
werknemer, die zeker niet in het  
voordeel van de werknemer is. Het 
is precies alsof er twee vijanden  
tegenover elkaar staan, daar waar 
de ene n iet zonder de andere kan, 
en een goede geest alleen m aar in 
beider voordeel is.

De tijd  van uitbuiting van de 
arbeiders is lang voorbij. Voorts is 
er de voortdurende stijging van de 
sociale lasten, wat evenzeer op het 
loon drukt.

Een andere reaktie is deze van  
een jonge visser die zich weliswaar  
verheugt over de vervroegde vis- 
serspensioenregeling, hetgeen even
wel zowel reder als visser bijko
mende sociale lasten  bijbrengt.

In  d it verband verwondert hij

er zich over dat in de « W erker », 
h et socia listisch  syndikaal week
blad gewaagd wordt van « ons voor
stel ». Hij vraagt zich a f o f de 
Syndikaten zich niet scham en in 
hun weekblad te schrijven dat het  
voorstel voor de vervroegde pen
sioenregeling « hun voorstel » is, 
daar waar iedereen weet dat dit 
niet waar is. Integendeel, zij heb
ben destijds er hun voorbehoud te 
gen gem aakt.

Schrijver ste lt verder de vraag  
wat de Syndikaten nu zullen ver
te llen  in  verband m et de verwezen
lijk ing van de kinderbijslag.

T evens m ochten wij een reaktie  
van een m oeder van een gezin m et
4 kinderen ontvangen , die de Re
derscentrale bedankt voor de tus
senkom st inzake de kinderbijslag.

Een vierde briefschrijver drukt 
eveneens zijn erkentelijkheid uit 
en vraagt wat de Syndikaten m et

hu n  vele ongékontroleerde kap ita
len  doen. Hebben zij er ook al eens 
over nagedacht, aldus schrijver, 
om  volksw oningen voor de vissers 
te  bouwen ? W at doen zij voor de 
scheepsjongens en jonge vissers, 
hebben zij zioh dan nooit eens 
la ten  inspireren door het prachtig  
sociaal werk van de Rederscentrale  
zoals onder m eer dit in verband 
m et De B olle ...?

T enslotte is er de Verrekenkas 
voor G ezinsvergoedingen te  Ingel- 
m unster die de Rederscentrale  
dankt voor zijn tussenkom st in  de 
aangelegenheid  van de kinderbij
slag waardoor het door deze kas 
sedert april 1969 opgeworpen pro
bleem  een oplossing zal krijgen. 
T hans werd h et probleem  in veer
tien  dagen opgelost.

Tot daar enkele reakties die aan  
duidelijkheid n iets te w ensen over
laten.

BELANGRIJKE BERICHTEN
A. VANWEGE DE ZEEVAARTINSPEKT1E

Volgens de « Foreign Fishing Boats (Stowage of G ear) 
Order 1970 », die van toepassing is op Belgische vissersvaar
tuigen, dienen tijdens het verblijf in of het doorvaren van de 
BRITSE VISSERIJZONE, in de gebieden waar de visserij niet 
is toegelaten, de volgende maatregelen genomen :

1. al het vistuig moet zich binnenboord bevinden ;
2. de netten en de visborden zullen afgekoppeld worden 

van de korretouwen ;
3. de visborden of planken worden aan dek vastgemaakt;
4. de netten die zich aan dek of boven het dek bevinden, 

dienen stevig vastgemaakt aan reling of bovenbouw.
In de gebieden waar voor belgische vissersvaartuigen de 

vangst op bepaalde soorten vis wei toegelaten is, wordt alle 
vistuig dat daartoe niet gebezigd kan worden, op de hierboven 
aangehaalde wijze verzekerd.

B. VANWEGE DE HOOFDWATERSCHOUT

Uw bijzondere aandacht wordt gevestigd op de aanwe
zigheid in de Noordzee van BOORTORENS en VLOTTENDE  
BOORPLATFORMS waarvan de positie is aangegeven op de 
lijst die het waterschoutsambt regelmatig bijhoudt en ter uwe 
beschikking houdt.

In het belang van uw eigen veiligheid is het aangewezen 
niet in de onmiddellijke nabijheid van deze tuigen te vissen. 
Volgens de voorschriften moet men deze minstens 500 m. van 
het vaartuig verwijderd houden. Iedere aanraking van het vis
tuig met de buisleiding kan deze doen barsten. De plotselinge 
ontsnapping van gas onder hoge druk kan een ontploffing tol 
gevolg hebben die ernstige schade aan of zelfs verlies van 
het vaartuig kan veroorzaken.

Het geval wordt thans onderzocht van enkele schippers 
van Belgische vissersvaartuigen die vóór enkele weken bedrijvig 
waren in de onmiddellijke nabijheid van het platform « a » op 
53°14’12” N en 01°09’E en zich niet stoorden aan de waarschu- 
wingsseinen die hen werden gegeven. Een dergelijke onver
antwoorde handelwijze dient ten strengste afgekeurd.

IN MEMORIAM 

PIETER BYLOO 

is niet meer...

■>Y-r

I

Vorige week overleed schie
lijk te Nieuwpoort de heer 
Pieter Byloo. Deze laatste was 
te Nieuwpoort, en dan heel 
speciaal in de plaatselijke 
vissersmiddens een biezonder 
graag geziene figuur Aldaar 
was hij immers bennenver- 
huurder en terzelfdertijd hield 
hij er een ploeg vissorteerders 
op na Het was vooral wegens 
zijn hulpvaardigheid en hard 
werken dat eenieders sympa
thie genoot Hij had tevens 
een flink beklienteelde kolen
handel. Vooral aan boord van 
de vissersyaartuigen had hij 
een belangrijk afzetgebied

Hij telde niets dan vrienden. 
Voor enkele jaren werd hij 
getroffen door een hartaan
val ; voortaan zou hij het wat 
kalmer aan moeten doen. Na 
enkele tijd echter stond hij 
opnieuw aan de leiding van 
zijn onderneming met, ono- 
dig nog meer energie. Uit
eindelijk werd zijn onverdro
ten arbeid hem fataal Hij was 
amper 59 jaar.

Vorige week zaterdag werd 
Pieter Byloo onder een enor
me belangstelling ten grave 
gedragen. Zijn bloeiend be
drijf zal voortgezet worden 
door Arthur Zwertvaegher.

Aan zijn beproefde familie 
bieden wij ons oprecht rouw
beklag aan.



economisch
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De TX 2 ...  een visserijvaartuig me! een eersteklas econoom in 
de machinekamer: een Bolnes dieselmotor!

Een bedrijfszekere, zuinige kracht welke niet zuinig is met 
trekkracht. Als aandrijving van schroef en winch: een op 

het visserijbedrijf afgestemde econoom dankzij 
toepassing van het kruishoofdsysteem!

Bo!n~s - de drijvende kracht achter alle rendement!
— kruishoofdiystoem bij uitstek geschikt voor gebruik van

zware of middelzware brandstof.
— gedoseerd cylinder smesrolie verbruik van 0,7 gr/epk/h, welk 
verbruik gehandhaafd blijft onafhankelijk van aantal draaiuren, 

en onafhankelijk van gelijkmatige dan wel sterk 
variërende belasting.

— eenvoudige constructie, 
dit maa! ; duo inspseïies tijdens zssr korte stilligtijden mogelijk.

— g__ carter/verbrandingsruimte; geen vervuiling
van carter-cüe.

— lage vermogen/gewicht verhouding.

0  de bolnes 
dieselmotor

Vermogens 210 tot 1200 PK bij 500 omwentelingen per minuut.

Bolnes Postbus 3 - Krimpen a/d Lek Tel. 01807-4900 - Telex 22439 

iHoofdvertegenwoordiger voor de visserij :

MACHINEFABRIEK EN TECHNISCHE HANDEL 
H. ZWART N.V.

IJmuiden —  Telefoon 02550 - 13740 ( ’s avonds 02550 - 15110, 12270 en 13668)

Dealer voor België :

POWER & INDUSTRY N.V.
IJzerlaan 66, Antwerpen —  Telefoon 0 3 -321023 , telex 32616



DE 
RONDREIZENDE 
VISHANDELAAR

★  De heer Henri Zonnekein. visventer en lid van het Verbond 
heeft zich, na zijn onfortuinlijk ongeval van enkele weken terug, 
flink herpakt. Nog onvoldoende hersteld, heeft hij na een korte 
onderbreking, met nieuwe moed zijn werk hervat. Goed zo, 
Henri, we zijn fier op U ! Een hoogstaand moreel doet bergen 
verzetten Nu nog zo rap mogelijk uw auto hersteld en kruis 
over deze spijtige tegenslag. Algeheel herstel en met hernieuw
de moed aan de slag, dit wensen U alle kollega's.

★  Maandag 27 april l.l. was een afvaardiging van het Verbond 
aanwezig op de receptie van een echt visventershuwelijk. De 
dochter van onze ondervoorzitter, de heer Lucien Nieuwenhuyse, 
is die dag immers in de echt getreden met de zoon van het 
sinds vele jaren getrouwe lid, de heer Albert Robert. Getuigen 
waren : een ander lid, de heer André Robert en de Nationale 
Voorzitter : de heer Albert Nieuwenhuyse terwijl een ander 
familielid en lid van onze vereniging de heer Arsène Blondé 
uit Glons eveneens aanwezig was. Het Nationaal Verbond van 
Visventers wil langs deze weg in naam van al zijn leden zijn 
gelukwensen overmaken aan het jonge paar, de heer en mevrouw 
Ronny Robert - Linda Nieuwenhuyse en aan de wederzijdse 
ouders.

★  Op oudejaarsdag had de Benefit-voetbalmatch plaats te 
Heist tussen een ploeg van de plaatselijke vissers en de sport
vereniging visventers. Deze partj gespeeld ten voordele van 
een jonge, ongelukkige visser die op zee zijn been heeft ver
loren ligt nog fris in ieders geheugen. De terugmatch wordt 
thans gespeeld op zondag 10 mei 1970 om 15 uur op het stede
lijk speelplein gelegen aan het fort Napoleon. Gezien het die 
dag een prachtig weertje zal zijn .verwachten we U allen in

grote getalle om getuige te zijn van dit vriendschappelijk tref
fen, volledig in het kader van de vispropaganda. U, visventer, 
familie, vrienden, sympatisanten, kortom iedereen zal er zijn 
en we zijn tevens overtuigd dat U de steunkaart die U een 
dezer dagen aangeboden wordt in ruil voor een kleine bijdrage 
NIET zult weigeren.

★  Nog voetbal. De voorzitter van onze ploeg heeft voor een 
buitenkansje gezorgd Hij gaat namelijk op zondag 24 mei met 
zijn elftal een vriendschappelijke partij gaan spelen naar St. 
Truiden tegen de mannen van kapitein Bertrand (zoon van mi
nister Bertrand). Vertrek ’s morgens om 7 uur, terugkom st...?

Wie de reis wil meemaken moet zich tijdig laten inschrijven. 
Er wordt voor alles gezorgd. Aan leute en plezier zal het niet 
ontbreken, terwijl er een grootscheepse propaganda zal gevoerd 
worden.

★  Ten slotte nog dit : Vanwege de Centrale der Levensmiddelen- 
bedrijven : K.M.O. ontvingen we het reeds lang verwachte be
richt, dat de besprekingen met het bevoegde ministerie betref
fende de percentageberekening voor de bedrijfsbelastingen voor 
de sektor : visventer-marktkramer een aanvang zullen nemen 
einde mei, begin juni. Men zal zich trouwens herinneren dat 
het Nationaal Verbond van Visventers een verzoekschrift heeft 
ingediend om heraanpassing van voornoemd percentage en dat 
dit reeds dateert van verleden jaar. Het heeft betrekkingen op 
het dienstjaar 1970, inkomsten 1969 en het is daarom dat het 
Verbond, het reglement volgend, zijn leden heeft de raad ge
geven voorlopig nog geen aangifte in te dienen en te wachten 
op de eventuele ministeriële beslissing.

HET GEMEEN
SCHAPPELIJK 

VISSERIJBELEID
Maandag hebben de E.E.G.- 
ministers van Landbouw de 
besprekingen aangevat om
trent het tot stand te brengen 
gemeenschappelijk visserijbe
leid.
De E.E.G.-ministerraad heeft 
het gemeenschappelijk struk
tuurbeleid in de zeevisserij 
onder handen genomen. 
Vervolgens zal de marktorga
nisatie en de te voeren poli
tiek in verband met de han
del met derde landen op punt 
worden gesteld.
Wij komen ter gelegenertijd 
op die belangrijke aangele
genheid terug.

KUSTVISSERSVLOOT
E inde vorige week s te k  d e  s te 

len  kusttreiler 0 .234  « Remdlde» van  
reder D esm it L ucien voor d e  eer
ste  m aal iin zee. H et betreft hier  
een  voornam e aanw in st voor de 
O ostendse kustvissersvloot, n l. de 
gew ezen VL. 19 u it V lissingen.

Heit ivaartuig werd gebouwd 'in 
Sneek, Nederland, in  1964 en  h ee ft  
volgende a fm etin g en  : k ie llengte  : 
17,22 m., breedte 5,32 m., diepgang
1,49 m.

De ste le n  treiler wordt voortge
stuw d door een  Kromhoutmoitor 
van  190 P K  van  h e t  jaar 1964.

A an neder D esm it L ucien onze  
beste w ensen  voor een  renderende  
uiitbating.

D e prachtige treiler. Reder D esm it Lucien w acht een  flin k e  toekom st 
(Foto A ndré).

0.234 «RENILDE» IN BEDRIJF GENOMEN
FLINKE AANWINST P u i « *  ' H g  - y r  
VOOR OOSTENDSE



PRAKTISEREN
deklast (ijsvorm ing of andere redenen). Deze kwaliteit is van aard de 
produktiviteit der vissersvaartuigen en fabriekschepen te verhogen. Ook 
een schok door aanvaring kan het schip niet doen kapseizen en het 
schip is minder gevoelig aan omslaan bij drooglopen op strand of rotsen. 
De verdeling in 2 rompen vergemakkelijkt de indeling der kompartimen- 
ten die bestand zijn voor het onzinkbaar maken van het schip.

PROEFREISd)

En van het Catamaran-vissersvaartuig dat nu door de Russen definitief in 
gebruik werd genomen, horen we alleen maar goed nieuws. Het is feite
lijk  zodanig revolutionnair dat weinig zeevarenden e r een rechtstreekse 
belangstelling voor voelen maar dit is ook geen voldoende reden om er 
niet aan te geloven. Zo gaat het immers met alle grote veranderingen in 
de wereld. Op zijn t ijd  hebben we melding gemaakt van het suksesvolle 
eksperiment van de « Eksperiment », want zo noemt het dubbel-buikige 
vaartuig.

Het Sovjet visserijblad is stellig en positief : de hoedanigheden van de 
catamaran tonen aan dat het systeem voor vele soorten vaartuigen toe
pasbaar is om de produktiviteit en opbrengst te verbeteren. Het is aan
gewezen, zegt schrijver van het artikel, voor trailers, seinevissers, tonijn- 
vissers, vissersvaaruigen die met lampen vissen (lam paro), hydrografische 
schepen en fabriekschepen. Er bestaat trouwens geen tw ijfe l dat de zee
visserijvloten in de toekomst zullen zijn samengesteld uit catamaran en 
dat het voor de Russische zeevisserijbedrijvigheid, deze ontwikkeling 
klaar te maken.

PROEFREIS (2)

Het schip werd om de proefreis in de m oeilijkste omstandigheden te laten 
verlopen de Noordzee en de Atlantische oceaan opgestuurd gedurende 
de maanden november, december en januari. En we kennen allemaal 
wel een beetje deze omstandigheden !
Gedurende 26 dagen, dit is  42% van de reisduur, waaide het met een 
minimumkracht van 7 en gedurende 3 dagen werd gevaren in een storm 
van kracht 10.

Gedurende de reis werd 4400 mijlen afgelegd en de voortstuwingsmotoren 
hebben elk gedurende 1120 uren gedraaid. De spanningen in het geraam
te van het schip waren lager dan hetgeen toegelaten was voor de bereke
ning van de weerstand der verbindingsorganen tussen de 2 rompen.

Er mag dus aangenomen worden dat voor eender welk weer het schip 
over een grote veiligheidsmarge beschikt. De verbinding van de twee 
rompen heeft geen vermindering van de vaart voor gevolg, dit had zo 
gezien het geval kunnen zijn door het vloeien van het water tussen de 
rompen maar het voornaamste voordeel van de catamaran is de vermin
dering van het rollen door de grote aanvangsstabiliteit.

Dit vaartuig iheeft een helling van 4 graden wanneer het dwars van de 
zee vaart. Een sleepboot van 900 ton (reeds een zeer groot vaartuig) 
had in dezelfde voorwaarden 20° helling toenemend tot 27 en 30 graden 
zelfs.

Gedurende de reis werd nooit enige trilling  waargenomen bij het rollen. 
Men kan schatten dat de slingerwijdte maar een derde is van een ge
woon schip van dezelfde tonnemaat.
Het stampen is ge lijk  aan de langscheepse beweging van andere schepen.

PROEFREIS (3)

Het dek b lijft voortdurend droog hoe de koers ook mag zijn ten opzichte 
van de zeegang. Het dek krijg t geen golven of zeer weinig.
Het geringe rollen en de droogte van het dek verbeteren natuurlijk de 
arbeidsvoorwaarden en bijgevolg de voortbrengst op dek en in de werk
plaatsen. Deze hoedanigheden vergemakkelijken het werk bij de aan
vang van een storm vergeleken met 'hetgeen het geval is met een schip 
van dezelfde tonnemaat.

Gedurende de reis werd ongeveer de helft van de trekken gedaan met 
windkracht 6 to t 8.

De catamaran manoeuvreert goed. De grote afstand tussen de schroeven 
en de roeren Iaat toe de draaicirkel een diameter te geven naar wens, 
te beginnen met het zwaaien ter plaatse rond een vertikale as die door 
het zwaartepunt van het schip gaat. Het vaartuig heeft een goede vaar- 
stabilite it en gehoorzaamt goed aan de roeren. Het kan gemakkelijk 
worden bestuurd met een enkel roer bij het vooruitvaren en met de 2 
roeren bij het achteruitvaren. Vanzelfsprekend een voornaam winstpunt 
voor de visserij.
Een der hoedanigheden van de catamaran is te kunnen drijven dwars 
van de zee en vrij te  kunnen drijven zelfs, zonder behulp van de motoren 
bij stormweer. Wanneer in dit geval bij andere schepen de produktiviteit 
sterk verm indert kan men hier nog voortvissen en het werk in de werk
plaats voortzetten.
De catamaran kan niet kapseizen tengevolge van stabilite itsverlies door

PROEFREIS (4)

Nieuwe mogelijkheden worden geopend voor de verbetering van de 
visserij. Het grote dek laat toe mekanisohe apparatuur te gebruiken die 
aangepast is aan de noden.

PROEFlRIEIS (5)

Men weet dat de strengheid op gebied van stabilite it aan boord van 
vissersvaartuigen een handikap is voor de verspreiding van de materialen 
en de fabrieksinstallaties .Op deze catamaran met zeer groot dwars
scheepse stabilite it kan men ten beste de technologische voorwaarden 
voldoen in de verdeling van het nijverheidsmateriaal. De stataililiteit van 
de catamaran laat toe grote lasten op het dek te nemen. Men kan een 
zak van 8 ton in één keer binnen zetten zonder verdeling, zelfs langs de 
zijde. Er wordt geen enkele trilling  waargenomen in tegenstelling tot 
hetgeen gebeurt bij het gewone vaartuig.

RYM (1)

Dit pikken wij u it ons eigen nachttafelbijbeltje voor (goede ) zeelui. 
« Watch well your glass and for changes be ready.
Lead, look-out and log ; Helm steady ! »

RYM (2)

En dit uit onze (zeemans) katechismus. Een lied over een (stoute) meid
In Oostende there lived a maid
A Mistress of her trade
Her lips were red, her eyes were brown
mark well what i do say
Her lips were red, her eyes were brown
And her hair was black and it hung right down
I put my arm around her waist
cried she « young men, you’re in greet hoste »
I took that maid upon my knee,
Cried she, « Young man, you’re much to free »
I kissed that maid and stole away,
She wept « Young man, why don’t you stay ? »
Als je ’t  mij vraagt, een stoute meid die eerst zo maar a ltijd neen zegt 
en wanneer haar aanbidder de terugtocht blaast hem met een uitge
streken aangezicht vraagt « waarom hij niet b lijf t ».
Wij met onze (brede) ervaring kennen dat liedje al lang en laten ons 
daar niet meer aan vangen. Bovendien als ge de stoom dikw ijls omdraait 
gaat de machine kapot.
Dat hou-je^niet-vol.

VIS ETEN IS  VERANTWOORD ETEN

Het korren kan vervolmaakt worden door het gebruik van verschillende 
rompen en aldus zou men zelfs kunnen komen to t het ononderbroken 
slepen. Met hetzelfde schip kan gekord worden over de zeebodem, kan 
pelagisch gevist worden, men kan seinevissen, enz.
Bijzonder materiaal laat toe de boelen van de ene naar de andere helling 
over te brengen. Het vissen van de volgende kor begint reeds 3 tot 5 
minuten nadat de kuil van de eerste werd gewonden. Om dit resultaat 
te kunnen bereiken bezit het schip 2 boelen voor bakboord en stuur- 
boordhelling. Men maakt e r ten gepaste tijde een of zelfs twee paar 
planken aan vast. Op deze manier wordt 12 tot 15% tijd  gewonnen.
In sommige gevallen is het voordelig aan de ene zijde een bodemkor te 
hebben en aan de andere een pelagische kor en van de ene naar de 
andere over te schakelen in enkele minuten. De praktijk van de zee
visserij heeft aangetoond dat het overschakelen van de kor naar het 
seinenet niet langer duurde dan een uur. Bovendien beschikt dit vaartuig 
nog over alle middelen om met licht te vissen .

—  4



R A D A R
Be p lu im  op h e t  scherm .

J u i s t e  i n s t e l l i n g .  
De goede w erking 
w ordt gem eten aan 
de le n g te  van  de 
p lu im .T w in tig  p e r 
c e n t v e ra n d e r in g  
w i'J s t op nod ige  h e f -  
i n s t e l l i n g  van  h e t 
t ö e s t e l  door t e c h -  
n le k e r s .

O n ju is te  w erk ing . 
De t a s t  an tenne  
d r a a i t  n i e t .

We bemerken het kastje niet op 
alle schepen die uitgerust zijn met 
radar-apparaat maar het is een 
uiterst nuttig bijvoegsel van de u it
rusting, we bedoelen namelijk de 
« performence monitor ».

Het belang van d it onderdeel 
wordt trouwens voldoende bewezen 
door het feit dat de Duitse rege
ring alleen maar een bewijs van 
deugdelijkheid verstrekt wanneer 
dergelijk apparaat aanwezig is 
naast de radarinstallatie.

De « performance m onitor » moet 
de waarnemer, die meestal geen 
technische vorming heeft, toelaten 
de goede werking van het radar- 
toestel eender waar of wanneer na 
te gaan.
Performance =  werking.
Monitor =  waarschuwer.

De performance monitor wo-rdt 
soms ook nog echodoos genoemd 
en dit met reden, gezien het hier 
gaat om een doos waarin het ge
luid trilt. De doos is gevoelig voor 
impulsen op de marineradarband. 
Aldus, wanneer een pulse wordt 
uitgezonden door de radarzender, 
ontstaat er een lange bel-eoho die 
kan vergeleken worden met een 
hard geslagen klok. Hoe harder de 
klok wordt geslagen, hoe langer zij 
zal naklinken ; hoe gevoeliger ge
hoor van de luisteraar hoe langer 
het naklinken van het geluid zal 
worden gehoord. Technisch uitge
drukt komt her erop neer dat hoe 
sterker de zendkracht is hoe lan
ger ze naklinkt en hoe gevoeliger 
de ontvangst is hoe langer ze zal 
opgenomen worden.

Wat gebeurt nu bij de werking 
van de radar ?

De eoho-box wordt opgesteld in 
de omgeving van de tastantenne 
op een afstand die kan schomme
len tussen 3 en 20 meter.

Een blinde zone is, bvb schouw 
is geschikt, anderzijds achterwaarts 
naar het dek toe.

De doos moet zodanig opgesteld 
zijn dat telkens de tastantenne een 
zwaai geeft, zij impulsen van de 
radarzender kan ontvangen en dat 
de echo’s van deze impulsen te
ruggezonden kunnen worden naar

de tastantenne en vandaar naar 
ontvanger.

Deze echo vogt dus eigenlijk de 
normale weg van alle andere 
echo’s die terugkomen van verder 
gelegen doelen en zij verschijnt 
op het scherm in de richting van
waar zij kwam.

Gezien de echo zal worden ont
vangen kort nadat de zendimpuls 
eindigt zal het uitgaan van het 
middelpunt van het scherm en ge
zien het een lang belgeluid is zal 
het zich enige tijd  buitenwaarts 
richten.

De electro-magnetische trillingen 
trillen gele idelijk uit in de echodoos 
en worden door de opening terug
gestraald naar de antenne. Deze 
werking veroorzaakt op het scherm 
een soort pluim. Hoe krachtiger de 
zendimpulsen hoe langer -het duurt 
voor de echodoos om de opgeno
men kracht terug te  geven. Het 
gevolg daarvan is dat de pluim op 
het scherm langer wordt.

Over ’t  algemeen toont zij een 
afrond aan van 3 / 4mij I maar ver
schilt in lengte zoals gezegd, 
naargelang de zendkracht, de ont- 
vangstgevoel'igheid, enz... en is dus 
een maat om de algemene werking 
van het toestel te kont role ren.

Inderdaad, bij uitstekende wer
kende instelling moet de lengte van 
de pluim goed worden genoteerd. 
Zodra iets hapert kan dan aan de
zes verandering een abnormale 
werking worden vastgesteld .

Er bestaan radarapparaten waar
van de performance monitor inge
bouwd wordt in het antennestelsel, 
dan wordt een cirkelvormig verlicht 
vlak op het scherm gebracht in 
plaats van een pluim.

Wanneer men vaart in gebieden 
waar weinig scheepvaart is en men 
bijgevolg geen doel heeft om het 
apparaat te  « checken », dan vol
staat het gebruik te maken van de 
monitor.

Een handig en fe ite lijk  onmisbaar 
« stuk » van de radaruitrusting, 
vermits het voor de waarnemer 
een rechtstreekse geruststelling 
kan betekenen.

(Vervolgt)

0.135 „MARIA DUYNE’ 
IN BEDRIJF GENOMEN

W oensdag jJ. is  de n ieuw ste  
O ostendse ïreiler, de 0.135 «M aria  
D u y n e»  voor haar  m aidentrip  a f
gevaren  n aar de visgronden van  
h e t  K anaal. H et betreft h ier  een  
sta len  kanventfonele treiler die 
gebouw d werd op de scheepsw erven  
Seghers voor reken ing v a n  reders 
B ostoen  e n  V erleene u it  Oostende.

Voor deze eerste reis werd vol
g ende bem anning aangem onsterd : 
schipper V erleene Frans, m otorist 
V erham m e E m m anuel, stuurm an  
G alcoen Johnny, m atrozen M arteel 
AAlbert en  R igaux M arcel en  
scheepsjongen Lam brecht André.

'De 0.135 «M aria  D u y n e»  is  een  
vaartu ig  wan h e t  gekende 27 m eter  
type, m et a ls  voornaam ste karakte
ristieken  :

—  len gte  over a lle s  : 28 m eter :

— len gte  tussen  lood lijnen  : 24 
m eter ;

—• breedte op sp a n t : 6,25 m eter;

— h o lte  : 3,20 m eter ;

— d iepgang achter : 3,20 m.

— inhoud der v isruim en : 75 m3.

D e voortstuw ing gesch ied t bij 
m iddel v a n  een  A.B.C.-dieselm otor 
m et een  verm ogen van  375 P K  —  
60 itoeren per m inuut, typ e  6 M DX. 
aangebouw d z ijn  een  Brevo-keer- 
koppeding type 3513/ERV en  een  
reduktie 2,5 : 1. L D e hoofdm otor  
drijft een  vierbladschroef a a n  m et 
een  doorm eter v a n  1,8 m eter. D e  
tw eetrom m elw inch v a n  h e t  type  
N eptu ne D 4 is  voorzien van  een  
riem aandrijiving e n  een  rem instal- 
latie. Verder is  e en  huJpmotor Lis
ter  ingebouw d m et een  verm ogen  
v a n  22 P K  bij 1800 toeren  per m i
nuut.

D e inh oud  v a n  de ta n k s bedra
g en  respektievelijk  ; 28.500 liter  
ibrandstof, 1.000 liter  o lie  e n  5.600 
liter  w ater. D e « M aria D uyne » is

DE MINIMUMMATEN 
EN MINIMUMPRIJZEN 

VOOR PLATVIS
Met ingang van maandag 4 MEI

1970 treedt de gewone regeiing 
voor platvis opnieuw In voege.

Die regeling Is de volgende : 
platvis :
1ste kategorie : +  35 cm :

opvangprljs 7 F /kg . 
2de kategorie : 30 t /m  35 cm. :

opvangprijs 5 F /kg . 
3de kategorie : +  27 tot 30 cm. : 

inhoudsprijs 3 F /kg .
Kommentaar : Tijdens de periode 

waarin de platvis bijzonder mager 
is wordt de grote platvis steeds on
derverdeeld in twee kategorleën : 
te weten van 40 cm en meer en 
deze van +  35 tot 40 cm.

Dit onderscheid wordt thans OP
GEHEVEN zodat er dus voor de 
grote platvis nog slechts één kate
gorie is, te weten deze van +  35 
cm.

De rest blijft ongewijzigd.

u itgerust m et d e  nodige elektroni
sche apparatuur, nl. e en  decca  
plotter, decca navigator, een  radar, 
een  richtingzoeker, een  dieptem e
ter e n  d e  aend-ontvanginstallatie.

iMiEERTlOUW
DOORGETROKKEN

Einde 'vorige w eek la g  de O ost
endse kusttreiler 0.260 « A tlan tic  » 
gem eerd aian de diepw aterkaai. 
N aast d e  « A tlantic » lag  h e t  N e
derlandse vissersvaartu ig  BR.53 u it 
B reskens van  de rederij G oudriaan. 
T oen laatotvem oem d vaartu ig  w il
de w egvaren werd de m eertouw  v a n  
de 0 .260  « A tla n tic »  doorgetrokken  
waardoor ongeveer 10 vadem  verlo
ren  gingen. Deze touw  kw am  te
recht in  d e  schroef van  h e t  Neder
land se  vissersr/aartuig. 
vorsm annen  v a n  de Z eem acht om

B eroep werd gedaan  op de kik- 
de touw  te  verwijderen.

REIS MET 
HINDERNISSEN

Voor tw ee  Zeetorugse v issersvaar
tu igen , ni. de Z.484 « F ox » en  de  
Z.596 « D e  Zwerver » za t d e  jongste  
reis vol obstakels. E erst d iende de 
Z.484 « F ox » w egens kor in  de  
schroef opgesleep t te  w orden door 
de Z.424 « Zeepaard » rvan reder 
Vandierendonck naar Zeebrugge. 
In  d e  toegangsgeul w erd d e  Z.484 
« F ox  » aangevaren door de Z.596 
« Zwerver » waarbij de bok geplooid  
werd. T enein de d e  schade v a st te  
ste llen  g in g en  de beide vaartuigen  
m eren. Hierbij werd d e  Z.484 op
n ieuw  aangevaren  door d e  Z.596, 
waarbij d itm aal de bolaard ontzet 
werd van  eerstvem oem d  vaartuig.

U ite in delijk  kon  d e  Z.596 « De  
Zw erver» d a n  toch  ter  visseriij u it
varen. K orte (tijd la ter  la g  d it  
vaartu ig  ech ter  opnieuw  in  d e  h a 
ven  ; d itm aal w as de korre in  de  
schroef terech t gekom en. V an een  
reis m et h indern issen  gesproken is 
d it er zeker een  d ie  k a n  tellen .

VLOOTPARADE 
OOK DIT JAAR 
TE OOSTENDE

D e vlootparade ter gelegenheid  
van  de N ationale F eestdag heeft, 
zoals ieder jaar, p laats te  O osten
de. W el zijn er een  paar verande
ringen van  uitvoering naar aan lei
d ing van de feestelijkheden  van de 
haven  van Zeebrugge.

In  p laats van  te  vertrekken van  
Nieuwpoort, zal een  vloot naar  
O ostende kom en vertrekkende van  
Zeebrugge. Ter hoogte van O osten
de zal h et schip waarop te Zee
brugge de P rinsen  van Luik, de 
M inister, de Commodore en ook de 
heer Vandam m e, Burgem eester van  
Brugge, hebben p laats genom en, 
de haven  van O ostende binnenva- 
ren.

D e P rinsen  en  hu n  gevolg zullen  
aan  wal gaan en  bloem en neerleg
gen aan  h e t M onum ent van de 
Z eelieden op de Zeedijk.

Zo zal Zeebrugge, ter gelegen
heid  van zijn  feesten , ook een  
vlootparade hebben. W ij zijn  daar  
gelukkig om  en  O ostende behoudt 
aldus de traditionele vlootparade  
op de N ationale  Feestdag.



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
De flauw ste  m arktw eek van  1970. 

D it k a n  alleszins v a n  de voofbi-je 
w eek worden gezegd. H et is  m aan
den  geleden  dait we nog  rode zee
baars zagen  verkopen a a n  de m i
nim um prijs. M aandag werd schel
v is v a n  IJ s la n d  opgevangen ter
w ijl ook de gu llen  aanzien lijk  
goedkoper w aren  d a n  gewoonlijk. 
Voor grote kooivis werd daarente
g en  m eer betaa ld  d a n  verwacht. 
H eilbot e n  sta a rt kregen ie ts  bete-

MEER TREKKRACHT

MEER SNELHEID
(5723V)

re prijzen  d a n  vorige w eek terw ijl 
ook de tongen  a a n  stijgen d e prij
zen Ivan de h an d  gingen. D e voor- 
kle in e  -sortering steeg  d in sdag  zelfs  
to t  93 F  per kg. Voor lapp en  werd  
to t  65 P  betaald, een  prijs d ie  we 
ook n ie t  m eer gew oon waren.

B u iten  IJslan dse v is en  tong  
w as er w ein ig  keus op de markt. 
H et a a n ta l W estschepen was bui
tengew oon klein , m aand ag slech ts  
'drie vangsten , dinsdag helem aal 
igeen en  w oensdag am per twee. 
Va,n de N oord kw am en d insdag  
een  paar schepen verkopen,. D e  
van g sten  w aren nieit 'zeer om vang
rijk  e n  bevaitten sam en  zow at 450 
bennen. 'Zeer veel k le in e schelvis  
of to tten  voor deze schepen. Ook  
de opbrengsten v a n  de IJslanders  
w aren  n ie t w at er  v a n  verw acht 
werd. D e van gsten  w aren w el groot 
genoeg, de prijzen  -echter a l te  
laag. Voor d e  kan aalsch ep en  w er
den  even m in  h oge cijfers geno
teerd, de tongtvangsten waren hier  
over heit a lgem een  te  k le in  voor 
e n  ook  al steigen som m ige soorten  
m et 10 F  per kg, d e  'gemiddelde 
prijs la g  n ie t h oog  genoeg om  to t  
renderende resu lta ten  te  geraken. 
E en paar uitzonderingen n ie t  te  
n a  genom en.

D e garnaaüaamvoer was bijzonder  
klein , d it jaar trouw ens odk de  
kle in ste  aanvoer d ie  w e a l kre- 
igen. I n  to taa l s lech ts  veertien  
va n gsten  en  een  aanvoer v a n  n a u 
w elijks 640 kg. D e prijzen  z ijn  n ie t  
'laag m aar toch  ook n ie t in  ver
houding m et de k leine aanvoer. Er 
m oet voor h e t  ogenblik  zeer w einig  
'garnaal te  vangen  zijn . W aar a n 
derzijds de tongenviss-erij rende
rend is  m oet h e t  n iem and verwon
deren d a t de belangstelling  steeds  
n a a r  die tongen  gaait waardoor nog  
m aar enkele zeldzam e 'garnaalivan- 
'gers overblijven. Voor de v isvan- 
gers werden deze week zeer 'behoor
lijk e  cijfers genoteerd, zodat de  
inkom sten toch  n o g  renderend b lij
ven.

D e to ta le  aanvoer 'bestond deze  
week u it 9927 bennen  vis, onge
veer &5.000 k g  to n g  en  ruim  4.000 
kg kreeftjes. De to ta le  opbrengst 
w as nogal bescheiden  'en bedroeg  
slech ts 8.951.887 F.

ZEER FLAUW E IJSLANDSE  
PRIJZEN

H et is  voldoende d a t er een  
feestd ag  door de w eek kom t om  
gans 'de m arkt t e  zien , ïneemstor- 
ten . D it  w as deze w eek  alleszins

h e t geval e n  wait h e t  toekom ende  
w eek  zal worden kunnen  w e ge- 
m akkelijk verm oeden. N u waren  
er mia-ar wijf IJslanders, volgende  
week w aarschijn lijk  tien  De a a n 
voer bestond u it b ijna 8.000 B. 
v is  zodat w el grote vangsten  aan  
land geizet werden. D e  gem iddelde  
prijs voor deze soorten v ie l echter  
maar 400 fr. en m inder terug zo
d at toch  geen enkele opbrengst 
van zeven  cijfers wend geboekt. 
Ben paar schepen, d e  O. 3)16 en  de  
O. 2i8i8,, hadden  h ier  w aarschijn lijk  
wel op gerekend. N orm aal h a d  h et  
ook zo moeiten ziijn. Nu werden  
helt reizen  v a n  boven ide 900.000 
fr. w at toch  ook n iet zo slech t 
is.
Ijsllanidivis werd ech ter zeer (goed
koop verkocht, 'dinsdag nog goedko
per dan  m aandag. D insdag noch
ta n s betere kw aliteit. Rode zee
baars die m aandag nog rond de 8 
à 9 fr. haalde v ie l dinsdag terug  
naar d e  m inim um prijs, 7 fr. D e  
klein e sortering kreeg rond de 5

MET EEN VASTE- OF 
VERSTELBARE

Zaltbommel- 
schroef

fr. per kilö. Voor de to tten  werd  
een goeie 7 fr. betaald, dinsdag  
nog 5,60 fr. Ook kabeljauw  en  gul 
m oesten  er  deze w eek a a n  geloven. 
G elukkig kocht de uitvoer nog het 
grootste gedeelte  v a n  d ie  gu l op  
zoniet zou de opvangregeling m eer  
opgevangen m oeten  hebben. N u  
beperkte d ie  opvang zich  to t  kool- 
v is  en  en ige  bennen schelvis. 
Schotse  schol en  hondstong kregen  
dinsdag even eens v eel lagere prij
zen  d an  m aandag. S ch otse  schol 
zakte van  22 naar 14 fr. en  (honds- 
ton g  van 20 naar 17 fr. S ch aat  
was praktisch de enige soort d ie  
prijisivast w as en  regelm atig  tus
sen  20 e n  26 fr. haalde. Inderdaad  
ook leng kende een aanzienlijke  
prijsdaling die -ging van  14 naar
9.40 fr. per kilo. W ijting m aakte  
geen  ui'tzo-ndering op de regel en  
w as al even goedkoop als d e  m ees
te  andere soorten,. Voor kooivis 
werden zoals de prijzen v a n  de 
voorgaande w eken betaald  m et  
grojte, sortering tussen  7,80 fr. en
110.40 fr. en  m iddensortering van  
5,60 maar 6,40 fr. Voor m iddenslag  
en kleine kooivis toonde de diep- 
vriesiinstelling gelukkig belangstel
ling.
H et is  anders w el eigenaardig  
dat. wanneer er de vrijdag geen  
school m eer is  er m eteen  geen  
vis - gevraagd Wordt voor d e  scho
len . K an er dan  op igeen enkele  
andere dag v is  gegeven worden ? 
H etzelfde gaat voor h e t  leger, 
ook daar b lijft de v isgoesting  
voornam elijk op d e  vrijdag ge- 
koncentreerd. M en sch ijn t noch in  
de scholen noch in  de kazernes te  
w eten  d at v is ook op een andere  
dag sm akelijk kan zijn, m issch ien  
zelfs nog sm akelijker w ant ze  is  
dan  een paar dagen verser. 
O ndertussen la g èn  de Usilandse op
brengsten to ssen  322.110 fr. en  
955.690 fr. d it voor de O. 38! en. 
de O. 3il6.
Nbteren we nog dat kreeftjes de

ze w eek  opnieuw  een  stuk duurder 
waren dan verleden week. D e  
grote sortering steeg  naar 2300 fr. 
per ben, d e  k leine sortering  
kreeg weer to t 1200 fr. Voor de 
Z. 41i8 m aakten de k reeftjes dan  
ook de reis goed.

PRO BEREN OP DE NOORD
Nu h e t  kan aal de tongen, n ie t  

sch ijn t t e  w illen  geven  d ie  men, er 
van verw achtte' hebben een  paar  
schepen heit nog eens op de  
Noord beproefd. V et is  h e t  ook  
daar n iet aangezien  de vangsten  
geen v a n  beide de 250 B. bereikte. 
Een groot gedeelte  van  deze vang
sten  bestond trouwen® u it schelL 
vis en  to tten  (zowat de h e lft) . 
Juist iin deze periode is deze vis^ 
soort veel -gebracht van  IJsland ■ 
Vandaar zeer w einig  Ibelangstel
ling vo-or deze sioort en prijzen  
die s lech ts even boven h e t  m ini- 
m um peil bleven. D e grote to tten  
vonden nog genade in  de ogen  
van  d e  uitvoerders d ie  er  to t  8 
fr. ivoor betaalden.
Voor shelfcöd  kabeljauw v a n  de  
Noord werd -evenwel to t 22 fr. 
betaa ld  en  ook de shelcod  gul
len kregen m eer dian- 20 fr. per 
kilo. D e  andere gulsorteningen  
krdgen tu ssen  490 en  850 fr. per 
-ben.
Enkele bennen steen schol werden  
redelijk duur verkocht. H et w as 
w el lang geleden  dat we nog een  
10-tal bennen  Noiordsteenscboll-en op 
de m arkt kregen. D e -grote sorte
ring kreeg to t 37 fr., de andere

VAN VOORDEN

Zaltbommel n.v.
_______________________________  (5723V)

soorten ta ssen  25 en 30 fr.
V eel andere v is hebben we hier  
niet gezien  behalve dan enkele  
benn en  w ijting waarvoor toch  
ook van  9 naar 18 fr. betaald  
werd.
D e resu ltaten  waren hier zieker 
nieit o-m hoog m ee op te  lopen. We 
betw ijfelen  dan ook of h et experi
m en t voorlopig niavoligi'ng zal krij
gen.

TONG VAN HET KANAAL
D e negentien  kanaalschepen heb

ben w eer voor n iet veel anders 
dan tong  gezorgd. T ongvangsten  
die n iet overdrijven ruim  waren  
uitzondering gem aakt vo-or een  
paar uitschieters. Zo de vangst 
van  de Z. 499 die ro-nd de 7000 kg  
-bevatte en een  paar andere sche
pen die m eer dan 3000 kg. bereik
ten.
Stijgende prijze-n, voor a lle  sorte
ringen waardoor dinsdag en woens
dag betere resu ltaten  bereikt wer
den m et gelijke vangsten a ls m aan
dag.
Over h et a lgem een  ook w einig  
renderende resu ltaten  van  h et  
kanaal. De Z. 499 -bereikte veruit 
h et hoogste resultaat: 592.000 fr. 
terw ijl een paar andere vaartui
gen nog boven de 300.000 fr. ge 
raakten.
Voor de lappen -steeg -d-e prijs van  
57 naar 63 fr. per k ilo  terw ijl de  
grote tongen tu ssen  60 en  67 fr. 
haaMen.. D e  dr-iekwartsor tering

wer'd ingezet aan 72 fr. op m aan
dag en sit-eeg dinsdag reeds to t bij 
de 80 fr. -per kilo. Blokto-ngen 
begonnen aan  73 fr. en stegen  
naar 83 fr. terw ijl voor/k leine tong  
imgeizeit werd -aan 80 fr. en  steeg  
tolt 92 fr. per kilo. Ook de k leine  
tongen stegen zienderogen in  prijs 
nadat m aandag d e  m arkt wend 
ingezet aan 70 f-r. en  dinsdag reeds 
ta t i80 fr. werd bereikt. Ook de  
slips bleven niet achter aangezien, 
hier prijzen genot-e-erd werden die  
opliepen  van 60 maar 76 fr. Voo-ral 
de kleinere sorteringen -werden 
-door d-e uitvoer opgekocht nad'ait 
ook de lappen bijna u itslu itend  
vioor de uitvoer bestem d wiaren. 
B ijvangsten  die bÿ-na geen van  
a lle  veel om  h et lijf  hadden. En
kele bennen kabeljauw waarvoor  
slech ts rond de 600 fr. werd be
taald. Gul d ie verkocht wend ta s
sen 5 en 1-1 fr. en pl-atvis waar
voor va-niaï -dinsdag stijgende be
langstelling -roor betoond werd. 
Zeer schaarse tarbot werd diuiurder 
verkocht dan verleden week. Ook 
de gr ieten  deden h et weer iets  
beter. Vo-or de grote staart wend 
tot 60 fr. bekomen,, de m eest ge
brachte sortering, h ee l kleine, 
kreeg echiter m aar tussen  30 en  
35 fr.

W ESTSCHEPEN BLEVEN  
ACHTER

B lijkbaar zeer weinig vis te  
Vangen op de Weisitigronden. H et 
aan ta l w estschepen was in  elk ge
val hijzonder gering. D insdag w erd  
zelfs geen enkele westvangsit .aan
gevoerd -nadat we m aandag ge
noegen m oesten -nemen m et drie 
kleine vangsten . W at deze w est
schepen aanvo erden, wend m eteen  
zeer gretig afigenomen, vooral dan  
rode knorhaan, keilrolg en  rog. 
Keilr-oig kreeg m aandag zelfs tot 
48 fr. en  r-ode knorhaan kreeg  
tustsen 26 en  38 fr. G rote rog 
haalde opnieuw  de 30 fr. terw ijl 
tilten  boven de 1000 fr. per ben 
b)!eiven. U îteinldieliijlK werd m et  
som s zeer beperkte vangsten  toch  
nog een  redelijk resultaat bereikt. 
T och bleven deze resultaten  onder 
het renderende, de vangsten  wa
ren immens al te  klein.

Voor Uw vissersschepen : 
Raadpleeg de

N.V. SCHEEPSWERVEN VAN 
LANGERBRUGGE

Rodenhuize 
9020 Gent 2 
Tel. : (0 9 ) 78.04.01

(6768V)



MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE
D e m arkt was gioed voorzien van  

alle vissoorten, vooral op de  
m aandag- en woensdagm arkt. De  
aankoop van alle vissoorten ging 
veel vlotter de m aandag 'dan de  
woensdag. D e aanvoer van  tong- 
soort-en was vrij groot, ln  hoofd- 
zaak werdén de grote tong'soorten 
geloslt, vooral grote (slips en  bloks) 
de prijzen schom m elden tussen  
56 en de 76 fr. lie t  kg. Voor de  
fruittongen werden prijzen ge
boekt van 75 tolt 88 fr. Voor de  
schone kleine en de k leine wer
den prijzen betaald van  74 to t  
102 fr. en de k leinste slag  en 
slips, van 711 to t 100 fr. Al de 
tonigisoorten daalden, in  prijs op de 
woensdag, d it verwonderde wel 
enigainis, wanneer m en vooral de 
zeer slechte weersom standighe
den in aanm erking neem t en h et  
kleine aan ta l vaartuigen welke 
deze week h eeft gem arkt en  nog 
m oeten verkopen.
De taribiot en de grietsoorten be
haalden opnieuw zeer  hoge prij
zen, voor de gnote tantaofe van lilO

Tankertrafiek 
te Zeebrugge

In de kom ende weken worden
o.m. volgende schepen van grote  
tonnem aat aan de P resident K en- 
tiedy-kaai verwacht. Op 20 april 
(Duits Ernst G Russ 53.943 ton) : 
22 april (Noors Jonwi 35.844 ton) ;
24 april (Noors T am ano 46.988 
ton) : 27 april (Zweeds Kunga- 
land 57.794 ton) 3 m ei (Brits 
Lankus 44.411 ton) , 4 m ei (Jap  
Kaiko Maru van 54.513 ton) . 10 
mei (Duits Elsa Essberger 53.160 
ton) . 12 m ei (Pan T exaco Colom- 
Havtor 42.506 ton) , 19 m ei (Noors 
bia 45.824 ton) ; 15 m ei (Noors 
Minoru van 36.870 ton) ,

itioit 160 fr. en  de griet van 55 tot 
70 fr.
D e plac.ijs kreeg m ooie prijzen in  
h et begin van de week, op de 
w oensdag werd een  daling vast
gesteld  van 9 to t Ii6 fr. voor de 
grote, voor de 3de slag  van  8 tot 
li8 fr. en  de kleinere soorten van
5 tot 17 fr.
A an ronde vis was er wel enig- 
zins een  tekort aan  aanvoer, de  
prijzen  waren echter aan de la- 
ge kant. Voor de kabeljauw s van  
20 to t 26 fr. en voor de guisoorten  
.van 7 to t 20 fr.
Voor de wijltingsooriten schom m el
den  de prijzen tussen  de 3,60 en de
14 fir. h e t kg.
D e zeehaai en zeehonden bekwa
m en van 8 to t 14 fr.
De roggevis kende de eerste  tw ee  
«verkloopdagen m eer sukses dan  
d e  woensdagm arkt : voor de grote 
soorten van 211 to t 27 fr. en de 
kleinere soorten v a n  4 to t 21 fr. 
De aanvoer w as vooral vrij groot 
op de m aandag- en  w oensdag
markt.

D e steenschöl bracht prijzen op  
van 35 toit 51 fr. D e opbrengsten  
van h e t kanaal waren biezonder 
renderend : van 278.290 voor de 
Z. 444 to t 397.100 voor de Z. 108. 
Van de Noord werd de hoofdprijs 
alf geschoten  door de Z. 576 die in 
8 zeedagen 455.730 fr. opbracht.
D e K reeftenput werd ajs een  der 
m inst renderende van h et jaar  
beschouwd, van 72.060 voor de 
407 to t 122.780 voor de Z. 540.

BERICHT

A angaande de verkoop van za
terdag 2 m ei, werd door de vis- 
groothandel beslist n ie t te  zui
len  aanwezig zijn op deze visver^ 
koopdag. D e Vismiijndtrektie ech
ter  l'aat de verkoop van 2 m ei om
07.00 u. norm aal doorgaan zoals 
gepland.

Havenstatistiek Zeebrugge
I n  de m aand m aart 1970 zijn  383 

zeeschepen m etende 973.092 B N T  
de haven  van  Zeebrugge binnenge
lopen tegen  365 zeeschepen m eten
de 962.832 B N T  in  de m aand m aart
1969. In  de verdere sta tistiek  wor
den de vergelijkende c ijfers voor 
m aart 1969 steeds tussen  haakjes  
vermeld.

In  d it aantal zijn  begrepen : 76 
(74) trein-ferryjschepen m etende  
128.905 B N T  (123.709) ; 37 (52) 
kontainerschepen m etende 98.910 
(141.897) B N T  ; 96 (87) voertu igen  
ferry-schepen m etende 253.277 
(182.284) B N T  ; 39 (34) petroleum - 
tankers to t 15.000 BN T  m etende  
17.280 (22.168) BN T ; 9 (11) peforo- 
leum tankers van  15.000 B N T  en  
meer m etende 295.101 (368.585) 
BNT en 126 (107) andere zeesche
pen, m etende 179.619 (124.189) 
BNT.

H et 'goederenverkeer (in  ton ) be
droeg 796.589 (767.665) w aarvan  
695.706 (696.909) voor de invoer en  
100.883 (70.756) voor de ultvoer.

Er waren in  to taa l 27.513 (11.750) 
passagiers, w aarvan 12.026 (5.135) 
ingescheept e n  15.487 (6.615) o n t
scheept.

In  totaa l waren er 9.619 (7.552) 
voertuigen w aarvan 8.757 (6.328) 
begeleide en  862 (1.124) nietnbege- 
leide.

W egens de lijn d ien sten  op E nge

land  w ordt de eerste p laa ts der  
vlaggenrangschikkiing steeds in  toe* 
slag  genom en door de B ritse v lag  
m et 249 zeeschepen, m etende  
569.586 BNT, gevolgd door de B el
g ische v lag  m et 63 zeeschepen  m e
tende 52.662 BNT, de D uitse v lag  
m et 20 sdhepen, de Nederlandse  
vlag m et 1'8 zeeschepen  e n  18 n a 
tio n a lite iten  m et m inder dan  10 
vlaggen.

B ij de 'binnenscheepvaart noteer
de m en  140 (136) lichters m etende  
59.019 (56.165) m.t., m et 36.613 
(33.231) to n  goederen bij de aan 
voer. Bij de afgevaren  lichters wa
ren  er 136 (131) m etende 57.913 
(54.345) m .t. m et 14.559 (12.756) 
ton  goederen.

De a lgem ene 'goederenbeweging  
z ie t er a ls vo lgt u it, in  hoofd lijnen  
althans. Bij de invoer totaliseerde  
m en 732.319 (730.140) ton  goederen  
waarvan de ruwe petroleum  m eer  
dan d e  h e lft  voor z ijn  rekening  
neem t (450.346), gevolgd door 
bouw m aterialen 84.549, kon ta in er- 
goederen 44.973, w aaruit dus blijkt 
d at goederenverkeer n ie t  a ltijd  ar
beidsin ten sief is.

B ij de uitvoer w as er in  to taa l
115.442 (83.512) ton  goederen, waar
van  30.466 voor de kontainergoe- 
deren, 16.862 to n  voor de car-ferry- 
goederen e n  14.610 to n  voor de 
trein-fenryigoederen.

HAVENBEWEGING TE OOSTENDE 
IN FEBRUARI 1970

Tijdens de m aand februari liepen  
in  to taa l 887 schepen de O ostendse  
haven  binnen m et een tonnem aat 
van 334.144 ton. Anderzijds voeren 
904 eenheden de h aven  uit, verte
genwoordigende 340.517 ton.

Voor w at de invaarten betreft, wa
ren dit 144 staatspakketboten , 58 
B elgische staatsboten, 9 vreemde 
staatsschepen, 156 koopvaardijsche
pen, 514 vissersvaartuigen en 6 
jachten .

Door 156 koopvaardijschepen, ver
tegenw oordigende 60.527 ton, wer
den in  to taa l 58.319 ton  goederen  
aangevoerd. In  februari 1969 waren 
deze cijfers respektievelijk 136 een
heden, m etende 52.649 ton die 
43.788 ton  goederen aanvoerden. Zo
wel naar h et aanta l eenheden ( + 
20), als naar de tonn em aat ( + 
7.878 ton) als naar de lading ( +  
14.531 ton) diende een verhoging  
waargenom en. De voornaam ste  
aangevoerde goederen waren stook
olie (33.350 ton ), grin t (7.830 ton), 
schroot (5.885 ton ), hout 3.378 ton), 
forfaat (1.816 ton).

Anderzijds echter ging de trafiek  
van de b innenvaart verder achter
uit n iettegenstaan de 15 lichters  
m eer de h aven  aandeden, nl. 37 in 
februari 1970 tegenover slech ts 22 
in dezelfde m aand van vorig jaar  
De aangevoerde lading daalde ech
ter van 3.847 ton naar 2.073 ton. 
De uitgevoerde lading steeg  van
I.798 ton in februari 1969 naar
II.040 ton in februari 1970

DE VISSERSHAVEN

In de besproken m aand deden  
in  totaal 265 eenheden de O ostend
se vissershaven aan  w aarvan 246 
treilers en 19 „andere” schepen. 
In februari 1969 waren dit 258 een
heden Er werden in februari 1970
33 schepen op de slipway geplaatst 
tegenover 37 in dezelfde m aand van 
vorig jaar.

Voor w at de trafiek van de pak
ketboten en car-ferries van de 
O ostende Doverlijn betreft geeft 
onderstaande tabel een duidelijk  
overzicht :

AANTAL SCHEPEN
Ing. Uitg.

Februari 1970 144 144
Februari 69 140 14Ö
Verschil + 4  + 4

REIZIG ERS
Ing. Uitg.

Februari 1970 16.705 19.022
Februari 1969 15.914 15.914
Verschil ; + 791 + 3.179

AUTO’S
Ing. Uitg.

Februari 1970 2.279 2 838
Februari 1969 2.301 2.366
Verschil — 22 +  472

GOEDEREN
Ing. Uitg.

Februari 1970 418 337
Februari 1969 363 270
Verschil + 5 5  + 6 7

ZIJ HADDEN PECH
★  D e Z.563 van  schipper G ilbert 
P onjaert w as u it Zeebrugge naar  de 
visgrond 203 gelopen en  bedreef er  
norm aal de visserij. Op een  gege
ven  ogenfalik raakte  m en  d e  lijn en  
van  een Engelse lijnvisser. D och  
deze is w eggevaren zonder zich  
kenbaar te  m aken.

★  B ij h e t  lossen  v a n  de vangst  
van  de Z.407 « T h eo -N a th a lie» is 
een w oordenw isseling o n ts ta a n  tus
sen  m atroos P. M onbée en  m o
torist R obert R otsaert. H et b leef 
echter n ie t  daanbij zodat eerstge
noem de m atroos a a n  h e t  h oofd  ge
kw etst geraakte en  een  lich te  her
senschudding opliep. H ij diende  
ter verzorging naar  de Brugse  
M innew aterk iin iek  overgebracht.

★  Te koop : S ta len  NOORD- 
ZEEKOTTER „V lissingen 1”, 
lengte tussen  de loodlijn 19,16 
m., br. 5,40 m.,. h o lte  2,20 m. 
'190 pk. K rom houtm otor 3 cil. 
Bouwj. 1963 - 49 ton. Direkt 
te  aanvaarden.
Firm a OREEL & Zoon. 
G ravenstraat 55, V lissingen. 
Tel. 01184 - 7796.

(6830V)

VERKOOPREGELING
In verband met de komende feestdagen wordt de aandacht van 
de betrokken handelaars en reders gevestigd op de volgende 
getroffen maatregelen :

VISMIJN OOSTENDE :
—  Vrijdag 1 mei, geen verkoop. De verkoop wordt ver

plaatst naar zaterdag 2 mei om 8 uur.
—  Donderdag 7 mei, geen verkoop.
—  Maandag 18 mei, geen verkoop, markt normaal op 

deze dag voorzien gaat door op zaterdag 16 mei 
om 7 uur.

VISMIJN ZEEBRUGGE
—  Vrijdag 1 mei, geen verkoop. Markt gaat door op 

zaterdag 2 mei om 7 uur.
—  Donderdag 7 mei, geen verkoop
—  Maandag 18 mei, zelfde regeling als voor Oostende.

VIS M IJN  NIEUWPOORT
—  Vrijdag 1 mei, geen verkoop.
—  Donderdag 7 mei, geen verkoop.
—  Op zaterdag 16 mei verkoop vanaf 14 uur van gar

naal en vis.



D atum  V angsten K g r .  Fr. M in. M aks. Gem.
IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

27- 4
28- 4
29- 4

2 4- 4
25- 4 
27- 4

24- 4
27- 4
28- 4
29- 4

24- 4
27- 4
28- 4
29- 4

24- 4
25- 4
27- 4
28- 4
29- 4

24- 4
25- 4 
27- 4 
29- 4

23- 4
24- 4 
28- 4

VISAANVOER TE OOSTENDE

29 365.578 5.170.447
8 160.400 2.539.750

18 30.567 1.241.690
55 556.545 8.951.887

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE

50.-
2 38 2.930

11 580 34.521
1 23 1.380

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE

8 19.608 6216.340 31,94
18 64.558 2.261.010 35,02

8 28.569 679.060 23,76
17 70.293 2.064.590 29,49

183.028 5.631.000

WAARVAN TONG

8
18

8
17

4.4(11 368.910 83,63
20.980 ,1.576.990 75,16

3.876 319.660 82,47
20,117 1.440.080 71,58
49.384 3.705.640

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE

30
5

12
'18

1.158 62.723 24/68
5.506 237.999 26/68

268 15.389 47/61
1.878 79.659 29/55
2.2711 122.454 23/74

11.080 518.224

VISAANVOER TE NIEUWPOORT

4 1.018 71.490
3 381 26.270

18 19.442 484.560
16 11.500 240.629

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT

17
293
490

1.275
19.880
20.866

75.—
60.—
37.—

75.-
70.-
49.-

75.-
67.-
43.-

Afvaarten Oostendse Haven
DONDERDAG 33-4-1970

K anaal :
0.141 —  0.128  — 0.206

— 0.306 —  0 .2 9  —  0.114
—  0.127.

VRIJDAG 24-4-1970

Noord :
Z.176 
K an aal :
0.127 — 0.180 — 0.284

— 0.109 — 0.309.
W est :
N.736 — 0 .156 — 0.537

— 0.69 — 0.172 — 0.192
— N.709

ZATERDAG 25-4-1970

K anaal :
0.279 — 0.66.

— 0.118  
— 0.369

— 0.123

—  0.329
—  N.185

ZONDAG 26-4-1970

W est :
N.720.

M AANDAG 27-4-1970

W est :
Z.509.

D IN SD A G  28-1-1970

IJslan d  :
0.216.
K anaa l :
0 .72.

W OENSDAG 29-4-1970

IJslan d  :
0.316 — 0.331. 
K anaal :

0.135.

Schelvis
Groot 
Middel 
K lein  

Kabel jairw 
Gul
W itting
Schaa;
Zeebaars
Leng
Schartonp
Heilbot
K oolvis
H ondstong
Zeewolf
P laten

27-4-1970 28-4-1970
8.— 16 — 8.60-14.—
7.—  9.— 7.40- 8.20
420- 7.80 6.40- 7.20
9.80-13.60 11.— 13.40
9.— 11.60 8.20-11.60
7—  9.60 6.40- 8.—

2 3 . - 2 5  — 23.50-24 —
8.60-15.— 7.—  9.—
8— 14.— 5.—  9.40

18.— 22 — 8.— 15.60
40.— 87.— 59.— 91.50

5.60-10.20 5.80- 8.60
9— 24.— 7.— 15.40
8.— 11—

45.— 56.60

3. NIEUWPOORT
VR IJDA G  24-4-1970

N.702
N.414

6.980
3.260

N.779
N700

8.660
52.590

Deze vier vaartuigen , welke 's 
nam iddags h u n  tongen verkochten, 
sam en m et de garnaalvangsten, 
hadden te  sam en 1.00 kg tongen. 
D e volgende prijzen werden gege
ven : de tw ee grootste soorten 62 
to t  64 F, de 3de 72 F, de 4de 80 
F  de 5de 82 F en de k leine 70 F.

ZATERDAG 25-4-1970

N.702 S.070N.498 10.680 
N.779 9.520 

K ustvisserij h ad  storm weder en  
geen garnaal

M AANDAG 27-4-1970

N.726 
N.763 
N.817 
N.807 
N.737 
N.788 
N.704 
N.470 
N 36

10.700 
32,430 
16.340 
22 770 
14.570 
21.790 
56.040 
22.330 

38.030

N.734 
N.719 
N.70 

N. 3 
N.730 
O. 52 
N.703 
N.209 
N.419

13.860
101.530

6.740
19.090
7.430

15.650
18.700
12.270
54.310

D e m arkt werd bevoorraad m et 
300 bennen vis en  3.000 kg tongen. 
Er was heel w at variatie  op de 
m arkt en w at vooral inschik  vond  
bij alle handelaars, was de vangst 
van  de N.719 welke 90 bennen ka
beljauw en  gullen  loste, m et nog  
een 30 bennen andere soorten. De 
tongen  kregen terug de 100 F, 
w aaraan h e t aanhoudend storm 
weder n ie t vreem d is. De roggen  
kregen : 1300 F  voor de m oers en  
1000 F  voor de tü ten  en  soherp- 
staarten . P la tv is grote 600 F, drie
lin gen  to t 800 F, k leine van 420 
to t 520 F. W ijting : grote 600 F  en  
kleine 110 F.

E en goede m arkt, m aar... veel 
kleine vangsten , gevolge gebroken  
reizen door h e t storm weder.

W OENSDAG 29-4-1970

N.723 
N.345 
N. 3 
N.702 
N.817 
N.734 
N.807 
N.762

10.528
26.620
13.810

4.410
10.010
7.500

11.090
21.868

N.738 24.334
N.346 26.061
N.726 5.590
N.779 6.770
N.788 12.970
N.737 5.828
N.700 22.740
N.419 30.500

tongen bleven over heel de m arkt 
aan vaste prijzen. Deze waren van 
60 to t 62 F voor de twee grootste  
soorten, de 3de 75 F to t 80 F, de 
4de 84 F, de 5de 86 F en voor de 
kleine 75 F.

Andere soorten, waarvan m aar 
heel w einig op de m arkt stonden, 
werden goed verkocht, d it voor 10 
soldaten, knorhaan, en natuurlijk  
tarbot en grieten !

2. ZEEBRUGGE
DONLERDAU 24 APRIL 1970

Alles sam en hadden  deze vaar
tu igen  200 bennen vis en 1500 kg 
tongen. H oge prijzen werden er 
n ie t gegeven en  h e t eerst welke een  
inzinking kende waren de w ijtin 
gen De grote kregen slech ts 450 
F, k leine 200 en  180 F. K abeljauw  
Kreeg echter nog 1300 t  de Koop, 
grote gullen van 1000 à  750 F W ei
nig platvis, waarvoor er 800 F ge
geven werd voor de drielingen en  
kleine visjes schom m elden van 580 
naar 380 F de ben Zeehonden  
(slech ts enkele bennen op de 
m arkt) kregen 950 en 1.000 F. De

4.471 1 250 10 31.630
£.511 i 50 20 28.030
£.592 4 800 30 102.180
£.411 1 200 10 24.170
Z.430 5 100 20 28.140
£.590 7 50 80 80.570

294.720

VRIJDAG 25 APRIL 1970
£.421 13 2.200 90 236.680
£.575 10 300 70 94.940

331.620

MAANDAG 28 APRIL 1970
£.474 1 100 10 27.190
Z.512 1 200 10 29.270
Z.507 4 500 20 95.670
£.403 1 150 10 17.180
£.577 1 150 10 25.530
£.542 14 1.500 70 131.090
£.562 1 400 10 58.470
£.570 9 300 60 83.630
£.420 8 300 100 95.020
Z.576 8 3.600 100 455.730
£.445 10 400 50 78.560
£.525 11 500 80 125.640
Z.582 8 150 90 102.830
£.108 16 4.000 160 397.120
Z.482 9 150 60 122.080
£.465 16 2.500 90 308.810
£.437 10 150 90 92.220
Z.593 1 100 10 15.970

2.261.010

DINSDAG 27 APRIL 1970
£.49: 2 200 10 23.160
£.496 3 900 30 110.090
Z.510 3 250 10 51.010
£.407 8 100 50 54.790
£.587 10 400 90 121.100
£.533 10 200 100 113.980
£.603 8 300 40 73.950
£.591 10 250 110 130.980

679.060

W OENSDAG 29 APRIL 1970

£.56d 10 350 40 103.200
£.559 9 350 50 91.300
Z.540 14 150 140 122.780
£.444 17 2.500 80 278.290
£.574 5 1.100 40 109.570
£.518 5 1.000 30 119.900
Z.176 4 1.200 70 165.280
Z.427 12 300 90 72.060
£.503 5 1.500 30 146.050
£.462 10 4.000 120 368.880
£.415 8 150 100 79.020
£.564 10 100 60 58.940
Z.431 4 1.000 70 130.260
Z.411 3 1.000 30 80.650
Z.424
Z.578
Z.403

3
1
1

1.000 20 114.540
15.520
8.350

2.064.590



1. OOSTENDE
ZATERDAG 25-4-1970

KUST

O. 31 2 — 206 15.490
0.555 1 — 100 7.160
0.234 2 — 365 25.360
0.100 2 — 177 12.930
0.101 2 — 231 18.020
O. 61 9 1 64 4.560

MAANDAG 27-4-1970

IJSLAND

0.216 16 1650 — 710.315
0.316 17 2600 — 955.690
0.331 18 750 900 322.110
Z.418 17 650 3000 399.190

KANAAL
Z.600 14 50 4000 306.420
O. 35 16 250 600 230.145
0.120 14 70 1500 127.030
O. 26 17 50 3400 268.010
0.243 16 50 2900 231.050
0.243 16 50 2900 231.050
0.285 14 50 2300 205.210
0.249 15 60 2200 183.540
0.239 16 60 3100 255.975
0.301 16 50 2200 186.730
Z.543 16 60 2500 209.360

WEST
Z.175 6 90 — 66.240
0.142 4 30 — 25.335
O. 15 8 70 — 81.370

K UST

0.327 
O. 18 
0.234 
0.532 
O. 31 
0.101 
0.100 
0.104 
0.555 
0.150 
0.486

— 147 
3 20

— 398 
10 —
— 35
— 73
— 79 

— 345
— 169 

2 590 
1 152

8.310
4.590

26.960
7.770 
2.500 
5.230
5.770 

24.150 
12.010 
42.750 
12.225

DINSDAG 28-4-1970 
IJSLAND

0.288 17 2300 — 933.050

KANAAL

Z.499 16 60 6900 592.870
0.268 16 25 2500 212.260
0.151 16 30 2100 175.900
0.134 16 30 3600 303.740

NOORD

O. 94 10 220 _ 134.580
0.247 10 230 — 119.800

K UST

0.532 1 11 — 9.900

W OENSDAG 29-4-1970 

KANAAL

0.312 12 20 1800 143.430
0.198 12 40 3400 277.810
0.229 17 40 3000 267.280
0.182 14 40 290 243.650

W EST

0.148 8 40 __ 51.360
N.708 9 160 — 108.060

K UST
O 18 2 12 33 12.380
O. 52 1 10 75 12.020
0.327 1 — 68 4.620
0.150 2 1 159 12.800
0.101 2 — 186 14.000
0.486 1 — 68 5.640
O. 22 2 2 125 10.320
0.100 2 — 205 15.030
O. 31 1 — 102 7.230
0.555 2 — 119 8.420
0.234 2 — 304 19.450
0.104 2 — 73 6.130

V E R W A C H T I N G E N
M AANDAG 4 MEI 
IJSLAND

0.236 mieit 1000 &em c.c.z. : 300 Ka- 
bedjaow-gud, 160 schelvis, totten , 
125 w ijting, 40 honen, 20 schaten, 
40 schotse sdhod-mieten, 25 leng.

0.31? m ît  1200 ben t.t.z.: 40 
sohelfoad, 320 kiaibeljaew-gul, 350 
fcoolvis, 200 schelvis, 150 totten , 50 
wiljtiing, 70 banen, 20 varia.
Z. 269 m et 500 ben is en 25 kreeft 
Z.571 m et 600 beo vis en 25 kreeft 
0.282 m et 550 ben vis ein 35 kreeft 
0.217 miet 425 ben vis en 35 kreeft 
0.250 met 650 ben vis en 10 kreeft 
0  286

NOORDZEE
0 .181

KANA A -
0.303 Z.502. N.800 N.706 Z.34. 

0.160

WEST
N.738, N.765, N.736 N.709, 0.69, 

0.537, O 172

DINSDAG  5 MEI 
IJSLAND

0.231 en  0.237,
Z 57r (verm oedelijk)

KANAAL
Z.597, 0.275 Z.38, 0.37, 0.189

WEST
N.720. N.li85, 0.329, 0.192, N.719

W OENSDAG 6 MEI 
KANAAL

0.132, 0.274, Z.405

WEST 
0.147, 0.142, N.762

BUITENLAND

TÛPBESOMMINGEN 
IN ENGELSE 

HAUENS
Wij geven hieronder de Engelse  

viaartuigen die in de respektieve- 
lijke h aven s de hoogste besom
m ingen  boekten tijdens de m aand  
m aart 1(970.

1. VERRE ZEEVISSERIJ 
(trawlers van +  140 Ft)

T e HULL bereikte de "King
ston Amber” van de imaaitsctiappdij 
”Briitisclh U nited Trawlers” op 2 
maairlt de hoogste besom m ing. B en  
reis van 2il dagen op de Noorse 
kusten  bracht d it schip £  26.188 
(ca 3.352 064 B. fr.) op voor 3.5S7 
kits (ca 228.4)10 kg.

T e GRiIMSBY w as heit de 
’’Northern Sceptre” van  dezelfde  
rederij die op 9 m aart een  top- 
ibesiomiming boekte van £  22.269 
(ca  2.1860.432 B. fr.) voor 2.818 
kiits (ca 178.943 kg.). D e zeereis 
duurde 20 dagen en de vangst 
was eiveneens afkom stig van  de 
Noorse kust.

D a ’’S tarella” van de rederij J. 
Marr & S on s schoot, te  FLEET
W OOD de hoofdvogel m et een  be
som m ing van  £  12.34)1 (ca B. fr. 
1.579.848) voor een vangst van  
'1.4812 k its (ca 94.107 kg.) en  dit 
op  24 m aart. D eze vangst was 
afkbmsitig van  de Noorse kust, 
waarvoor 16 zeedagen nodig waren.

Uurtabel der overvaarten 
voor de week 
van 3-5-1970 
tot 9-5-1970

Passagiersboten :
A fvaarten  u it O ostende :
Alle dagen te  10.15 en te  14.15 u. 
A fvaarten u it Dover of Folke

stone :
A lle dagen te  13 en  te  17 uur. 

Op 9-5-1970 bijkom ende afvaart te 
9.15 uur. (1).

Carferries
A fvaarten  uit O ostende :
A lle dagen te 1.30 u., te  9.25 u. 

(2) en te  13.30 uur.
Op 7, 8 en 9-5-1970 bijkom ende  

afvaart te  19.30 uur.
(1) Vertrek u it Folkestone
(2) Naar H arw ich
(3) Vertrek u it H arw ich

RECHTZETTING

Er werd geen mazout 
gestolen !

In  ons num m er van  vorige week 
m aakten  wij m eld ing van  een  ver
m eende d iefsta l van  m azout aan  
boord van  h e t O ostendse v issers
vaartuig 0 .22  « N o rb ert»  van  re
der Eerebout Edgard.

Na onderzoek is eivenwel geble
ken d a t er in  d it geval van  d ie f
sta l he lem aal geen sprake is. B ij 
onderzoek werd vastgesteld  dat 
zich een  defek t aan  de peilinsta l- 
latöie h ee ft  voorgedaan.

UITZONDERLIJKE 
OPENBARE VERKOPING

Studiie van Gerechtsdeurwaarder Mr. OPSOMER, Rogierlaan 38, OOSTENDE

„GALERIE STAMPAERT P.V.B.A."
op VRIJDAG 8 MEI 1970 te 19.30 uur

zullen volgende voorwerpen openbaar verkocht worden door het ambt van bovenvermelde 
deurwaarder aan de gewone voorwaarden : „Kontante betaling +  20 %  kosten” en. dit In 
de zaal :

„ 7  WIT PAARD”
Van IsegHemlaan 11, OOSTENDE

TAPIJTEN : Een uitzonderlijke verzameling van OUDE CHINESE TAPIJTEN : Pao-tou, Hsin- 
Kiang, Ning-Hsia, Kasghar —  Een kollektie van Kaukasische tapijten „OUDE KAZAK” : 
Bocchera, Derbent, Chuval —  Prachtige verzameling van Oosterse en Chinese tapijten en 
karpetten : Birdjand, Tebriz, Meched, Tukbaff, Heriz, Bakhtiar, Hamadan Kirman, enz. 
AFZONDERLIJKE M EUBELEN: Flaptafels in eik en mahoniehout 18e eeuw —  Sekretairen 
in eik van de XVIIIe eeuw —  Verscheidene grote biblioteken met 4 en 6 deuren, stijl 
Regence, Victorian en Georgian —  Tafels „Sheraton” , leder blad of mahoniehout, 8 en 12 
personen ; bijpassende stoelen —  Engelse hoekkasten in eik en mahoniehout van het 
tijdperk —  Oude Engelse kleinmeubelen : inlegwerk, mahoniehout en leder, met verschei
dene schuiven —  Enkele staande klokken —  Vitrinen L.XV in mahoniehout en inlegwerk —  
Kleinmeubelen met Frans inlegwerk zoals : bonheur-du-jour, nachttafels, guéridons —  
Verschillende vitrinen, secrétairen en secr. vitrinen, enz.
STOELEN : Zetels en bergèren L.XIII, L.XIV, L.XV, & L.XVI —  Engelse zetels en stoelen 
van stijl en het tijdperk, enz.
PORSELEIN : Uitzonderlijke verzameling porselein van China, Japan, Saxe, Meissen, 
Dresden —  Vitrinevoorwerpen zoals : beeldjes, schalen, vazen, sierborden, enz. 
VERSCHILLENDE: Bronzen, Kartels, Spiegels, Wandlampen, Rookstellen, Kandelaars, enz. 
TENTOONSTELLING :
Donderdag 7 mei 1970 van 10 tot 12.30 en van 14 tot 20 uur.
Vrijdag 8 mei 1970 van 10 tot 14 uur.
DESKUNDIGE : D. STAMPAERT, St. Pietersnieuwstraat 66 - 70, GENT.

(7150W— 5204N— 6829V)



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

T ong groot (1 à  2 st/k g )  
bloks (3 st/k g )  
fruits (4 st/k g )  
sohone k leine (5 st/k g )  
kleine (6 st /k g )  
slips (a lleen  zeebr.) 
Tarbot groot (1-2-3) 
m iddel (1-2-3) 
k lein  (1-2-3)
G riet groot (1-2-3) 
m iddel (1-2-3) 
klein  (1-2-3)
Schol (plad.) (1-2-3)
Gr. iek (1-2-3)
kl. iek (m iddenplad.) (1)
le k  3de sl. (deelvis) (1-2)
p latjes (m eyers) (1-2)
Schelvis groot (1-2)
m iddel (1)
k lein  (1-2)
H eek groot (1)
M iddel (1) 
klein  (1) 
lom  
leng  
R og 01)
K eilrog (1-2-3)
R og (2-3)
T ilten  (2-3)
Scherpstaart (2-3)
H alve m an s (2-3)
T eelt (2)
K a t ro g  (2)
K abeljauw  (1-2-3)
Gul groot (1-2-3) 
gul (m iddel) 
gul (klein)
H ozem ondham m e (1) 
W ijting groot (1-2-3) 
klein  (1-2-3)
Sohar (1-2-3)
S teenschol (1-2)
Z eehaai (1-3)
H ondshaai (1)
D oornhaia (2)
P ieterm an 01-2-3)
M akreel (1)
H orsm akreel (1)
Zeek reet (1)
S ch aat (!)
Zeebaars (klipvis) (1) 
K ongeraal (1-2)
Schartong (1)
S teenschol (2)
Volle h aring  (1)
IJ le  h aring  (1)
Harirughaai (1)
S teenholk  (1)
H eilbot (1)
K oolvis (1-2)
Steur (1)
Zeew olf (!)
P ollak  (1)
Zonnevis (1)
K oningsvis (1)
V lasw ijting (2)
Zeeduivel (2)
Schotse  schol (2)
Zeehond (2-3)
B ot (3)
R. P oon  Roob (1-2-3)
G. Poon (K norh.) (1-2-3) 
Rode knorhaan  (1-2) 
posten  
L angoustine

38,-
25,-

--42,50

8,
38,

,— 30,— 
— 48,—

l i l ,— 20,— 
,40-18,—

,— 63,80 
,— 12,—

2,------- ,-
22,— 25,- 
2 1 ,-2 3 , -

13̂ — 16,'- 
14,— 15,- 
8,— 10,- 

2 1 ,-2 6 ,-  
18,— 20,- 
16,— 19,- 
10,— 17,-

3,60-20,—
3,40-33,—
3,(

15,‘
13,- 
11,60— ,—

8,— 10,- 
6,—  7,-
6,—  8,-

1 2 ,-1 5 ,-

20,-

4,60-

10,------- ,-
26,— 32,-

Oostende Zeebrnrse Oostende

27-4-1970 27-4-1970 28-4-1970

56.20-65,40
71.60-77,60 
73,— 81,—
79.60-88,—
70.20-75,40

58,— 75,—
75,— s e -
s i,— 99,— 
8 4 ,-1 0 1  
74,— 87,—  
7 1 , - 8 2 ,— 
110 -120 
100 -1102 
45,— 80,— 
62,— 70,—

60.60-67,60 
76,20-80,60
81.60-83,— 
91,40-93,—
78.60-86,80

89,— 100
50,------- ,—

129 -133

51,— 60,—

6,60-12,20
10,------- ,—
13,— 19,—
16,------- ,—
9 ,-2 0 ,—

12,— 15,—  
10,— 13,—  
14,— 18,— 
10,— 13,—  
8,— 10,—

15 , ,—
16,80— ,—
16 , ,—
16,— 20,—
6,— 18,—

12,— 14,— 

l 0; - i 2 , -

28-4-1970

64,— 76,— 
86,— 88,—  
94,— 96,— 
100 -102 
93,— 100 
8 5 ,-9 0 ,— 
140 -160 
100 -120 
30,— 85,— 
5 5 ,-7 0 ,— 
45,— 52,—

12,- 
7,40- 8,40 
6,80- 7,40

8,------- ,—
9,40— ,—

1 3 ,-2 2 ,—
7,-21 ,40

34,20-60 — 
5,20-11,—

2 5 ,-2 7 ,-
17,— 22,- 
19,— 23,- 
1 2 ,-1 5 ,-  
11,— 12,-
5,—  7,- 

21,— 25,-
18,— 20,- 
16,— 18,- 
10,— 16,-

3,40— ,— 
26,— 38,—

12,— -14,-
10,— 11,-
6,—  9,-

110,-13,-

12,----15,—

5,20— ,—

15,— '17,40

............ 35,-------
15,------- ,— 1 0 ,-1 1 ,-
28,— — ,— ...........

29-4-1970

58,-63,60
75.40-77,40 
73,20-80,40
82.40-83,20

120

12,— '15,—  
14,— ,16,—  
115,— 18,-— 
1 4 , - 1 7 ,—  

8,— 10,—

12,------- ,-
1 2 ,-1 6 ,-
1 3 ,-2 0 ,-
16,----19,-
3,— 17,-

3,40- 7,-

10,-25,40

30,-60,40
3,60-10,—

29-4-1970

56,— 67,— 
77,— 81,—  
7 4 , - 8 4 ,— 
82,— 95,— 
76,—-92 —  
74,— 78,—  
128 -155 
100 -115 
45,— 85,—  
63,— 69,—  
50,— 58,—

9,— 11 —  
8,—^12,— 
8,— 14,—  
7,— 10,—  
5,—  7,—

Q_____
7!80-18^20

2 0 ,-2 1 ,  
16,— 18, 
18,— 21, 
10,— 12, 
11,— 12, 
4,—  5, 

20,— 25, 
17,— 19, 
10,— 17, 
7,— 14.

13,60— ,—

3,—  8,- 
3,60- 5,- 
6,—  8,-

11,— 13,-

10,------- ,—
7,----14,—

165 — ,—

13,60-14,60
.22,-27,—

8,— 10,- 

8,— ïi',-

27-4-1970
!«-
60,— 66,—

96,— ,- 
102 — ,- 
95,-------

Nienwpoort

29-4-1970

60,— 62,— 
74,— 78,— 
84,— — ,—

75,-

160 —  ,- 
110 — ,- 
80,— ,- 
60,------- ,-

160 — ,—  
110 — ,—
80,------- ,—
70,------- ,—

12,------- ,—
16,------- ,—

8,— 1 0 , -

13,-
18,-
12,-

25,-
21,-
20,-
18,-

26,-
22,-
2 0 -
18,-

22,-
1 7 ,-2 0 ,-

28,------- ,—
1 2 ,- 2 2 ,—

12,-
8,-

15,-

16,-

9,— — ,—  
4,—— ,—  

1 2 ,- 2 0 ,—

16,-

16,-

14,-

20,-

,14,-

ï æ æ æ æ æ æ f f læ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ Œ æ æ æ æ æ æ æ æ æ s f f l f f i æ æ æ æ B E æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ E æ æ æ æ æ f f læ æ æ

Lees "HET VISSERUBLAD„
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De aanvoer van visserijprodukten 
IN DE MAAND MAART 1970

SOORTEN Hoeveelh.
Kg

MAART 1969 
Waarde 

F
Gem. pr. 

F/kg
Hoeveelh.

Kg

MAART 1970 
Waarde 

F
Gem. pr. 

F/kg

1. BODEMVIS
UlslliainidBe kialbielijaiuw 200.616 2.205.9310 1111,00 232.336 8.211.088 18:,82
ÏJisHanidisa iSichiellvlite 1.,107.253 113.107.642 a a m 7315.6318 1(11.000.162 114,915
IKlOfOllVliB 186.975 11.292.920 0k4S4 163.086 1.869.760 :12,21
Wtipïng 66.740 5111.376 7,66 I72J8501 680.i870 9,07
iSchioiI '1134.349 ,840.590 6,26 210,942 1.624.160 7,28
Toing 482.058 3,408.909 7,06 5613,977 4.430,486 7,180
Raidie aeielbaaris 4118.938 8.338.37! 7,05 475.621 3.729.624 7,84
Bolgigein 872.2110 2f7.O36.07O 72,64 337.086 34.217.856 90,53
OKisriigie 663.467 6.328.970 9,54 383J17I2 6.005.11116 115,02
Toitiaal 857.460 15.021.170 114,0.4 8116.602 5.376.1146 (16,00

510.706 0.249.283 17,7:9 723.027 ilB.614.19151 118,»1
2. PELAGISCHE VIS 4.460.771 72.335.680 16,22 4,186.137 84.640.207 20,22
Hairliinig
Makirieiel 140 1.740 ,12,48 7.200 79.100 10,00
Sprtolfc 4.3119 27.720 6,42
Oweriigie 300 2.870 9,57
Toltaal 185 1,155 '10,58

4.844 33.485 6,91 7.948 87.400 11,00
3. SCHAAL- EN WEEKDIEREN
'Gammallien' -119.9.75 1.480.1808 74,13 103.709 5.O1&I10I8 48,87
Noorse Ikineieiftt :14jH86 9I7.S10 64,70 5.286 470.740 89,05
Oveirfilge 35.586 406.027 0)111318 '31L486 444.080 14,112
Tolbaa! 69.747 2.803.645 40,20 140.431 5.931.018 42,23

ALGEMEEN TOTAAL 4.535.368 75,172.810 16,57 4.334.516 90.658.625 20,92

N E D E R L A N D
VAN DAG

IJMUIDEN

De aanvoer werd donderdag; 23 
april verzorgd door 15 vaartuigen  
en bestond uit 870 kisten  Vis, 11.000 
kg tong en 30 Stuks stijve  kabel
jauw. Bij deze aanvoer waxen 10 
kisten wijting. 600 k isten  schol, 10 
kisten tarbot en 30 k isten  varia.

Prijzen per kilogram  in  gu ld en s : 
tarbot 9.50-8.10, gr. ton g  4.90-4.81, 
grm tong 5.49-5.31, kim. to n g  6.49- 
6.08,’ tong I 7.66-7.47, ton g  II  7.30- 
7.12.

Per tien stuks : grote kabeljauw  
166, m iddel kabeljauw 104-76.

Per 50 kilogram : kabeljauw  I
135-100, kabeljauw II 105-88, kajbel
jauw III  '105-82, gr. schol 51-44, 
schol I  60-50, schol II 55-42. schol
III 40-38, schar 50-40, wijtinig ge
stript 75-62, tarbot 450-200.

B esom m ingen van woensdag: K W  
167 en  190 f  9.360; IJM  209 en  211 
10.900: 203 en  22:1 9.330; T X  9 en
29 16.870; 23 en  38 9.730; 38 en  42 
6.970: GO 3 3.620; HA 61 2.520; 
LK 2:5 2.500; NZ 2 1,520; iSCH 11 
1.720; SCH 65 3.320; UK 18 4.470; 
U K  70 1.370; U K  148 3.080; U K  161 
2.930.

Besom m ingen van vrijdag 25 
april : KW  215 f  21.000; SCH  117 
f  6.960, 261 f  6.500; VL lilO f  110.400; 
T X  4 f  1.1.000, 5 f  7.100, 18 f  10.000, 
35 f 10.300, 36 f  3.800, 49 f  6.700,
56 f  3.600; UK  1 f  12.390.

De aanvoer werd maandagmorgen
27 april verzorgd door 56 vaartuigen  
en  bestond u it : 6040 kisiten e n  4606

TOT DAG
kleine kisten  vis. 27.000 kg. to n g  e n  
3300 stuks stijve  kabeljauw. Bij 
deee aanvoer w aren 240 k isten  en  
2150 kleine kisiten schelvis, .170 k is
ten  en 2040 k leine k isten  w ijting, 
515 k isten  gul en kabeljauw , 1925 
kisten  koolvis, 75 kleine kisiten heek, 
341 k leine k isten  haring, 2380 kisten  
schol. 35 kisiten tarbot en 255 kisten  
varia.

P rijzen  per kilogram  in  guldens : 
heilb ot 8-6.90, tarbot 8-7.50, (gr. ton g  
4.94-4.85, grm . to n g  5.48-5.29, kim. 
tong 6.44 6.28, to n g  I 8.37-7.72, tong
II 8.34-7.37.

Per 125 k ilogram  : gr. kalbeljauw 
166-148, m id. kabeljauw  184^152, gr. 
koolvis 80-78, m id. koolvis 61-55, gr. 
len g  150-108.

Per tien  stu ks : grote kabeljauw  
122-80, m iddel kajbeljauw 74-<58.

P er 50 kilogram  : gr. schelv is 71- 
61. grm. schelv is 68-61, kim. schelvis 
68-58, schelv is I  67-81, schelv is II  
50-31, kabeljauw  I 75-68, kabeljauw
II 71-65, kabeljauw  III  55-33, gr. 
schol 35-28, schol I  38-83, schol II  
42-40, schol II  40-34, poon 60-55, 
w ijtin g  gestript 54-42, tarbot 380-180, 
grieit 210-100, schartong 61-52, kool- 
vis I  23h19, koolvis II  26^20, heek
I 174-124 heek  II  124-88, heek III  
72-68.

De aanvoer werd dinsdagmorgen
28 april verzorgd door 10 vaartu i
gen  en  bestond u it 2940 k isten  en  
1312 k lein e k isten  vis, 2000 kg. ton g  
en  325 stuks stijve  kabeljauw. Bij 
deze aanvoer w aren 295 k isten  en  
670 k le in e k isten  schelvis, 110 k isten  
en 275 kleine k isten  wijiting, 195

k isten  gul en  kabeljauw , 2140 k isten  
koolvis, 10 k isten  en 12 k le in  3 k is
ten  heek, 255 k le in e k isten  haring, 
100 kisten  schol, 3 k isten  tarbot en  
47 k isten  varia.

P rijzen per kilogram  in guldens : 
heilbot 7.50-7.20, tarbot 9.20-8.80, 
gr. ton g  5.01-4.86, grm. ton g  5.70-5.39, 
kim . to n g  6.26-5.98, ton g  I  8.13-7.82, 
tong  II 7.20-7.11.

Per 125 kilogram  : gr. kabeljauw  
142-1124. m id. kabeljauw  165-136, kool
vis 80-76, mid! koolvis 55-43, gr. 
koolvis w it 164-160. gr. len g  108- 
106, gr. w olf 192.

Per tien  stuks : grote kabeljauw  
102-82. m iddel kabeljauw  80-63.

Por 50 k ilogram  : gr. schelv is 70- 
35, mid. schelvis 68-62, kim. schelvis
64 68, schelv is I  72-62, schelv is II  
55-20, kabeljauw  I  90-78. kabel.iauw
II  91-75, kabeljauw  III  64-43, koolvis 
I 23-16, koolvis II 22-17, koolvis I  
Wit 56-55, gr schol 55-38, schol I 
64-55, schol II 65 56, schol III  45- 
27, ischar 48-32, w ijting  gestrip t 45- 
2:0 h aring  30-28, terb ot 300-220 griet 
200, lom  42-38, kl, lenig 46-42, kl. 
w olf 90. heek  I 164-152, heek II  88, 
heek  II I  76-50.

SCHEVENINGEN

D e aanvoer bestond donderdag
morgen 23 april u it : 15 kisten w ij
ting. 15 k isten  gul en  kabeljauw, 
100 kisten  schelvis en 5.000 fcg. tong.

In  Scheveningen  zijn  zaterdag
morgen 26 april aangevoerd : 30 
kisten  wijting, 150 k le in e k isten  
w ijting, 80 gul, 450 à 500 schol, 200 
stuks kalbeljauw. 20 varia en  9.000 
kg. tong.

De aanvoer bestond maandagmor
gen 27 april u it : 100 k isten  en  725

k lein e k isten  schelvis, 160 k isten  en  
500 k leine k isten  w ijting, 150 k isten  
gul en  kabeljauw, 400 k isten  kool
vis, 480 k isten  schol, 30 k le in e  k isten  
haring, 50 k leine k isten  heek, 50 
k isten  varia e n  10.000 kg. tong.

iDe aanvoer bestond dinsdagmor
gen 28 april u it : 10 k isten  en  10 
kleine k isten  w ijting, 120 kisten  
schol en 1000 kg. tong.

OVERHEIDSBIJDRAGE 
VOOR VISSERIJ 

w e e r  b e s c h ik b a a r
In  h e t  kader van  de m aatregelen  

ter  verbetering van  de struktuur  
v a n  de N ederlandse visserij, kan  
ook d it jaar weer onder bepaalde  
voorwaarden «een overheidsbijdrage  
worden toegekend voor opslag- be
en  verwerking v a n  vis.

D e regeling beoogt toepassin g  te  
bevorderen v a n  produktiew ijzen en  
a an sch a ffin g  (van produktiem idde- 
len, d ie  in  Nederland nog n ie t o f 
nog  te  w ein ig  worden gebruikt. 
E en en  ander b lijk t u it een  be
sch ikk ing v a n  de m in ister  van  
Landbouw e n  V isserij, gepubliceerd  
in  de staatscourant van  20 aprdi.

B ijdragen  ku nn en  w orden itoege- 
kend voor de a a n sch af v a n  : appa
ratuur voor diepgevroren opslag in  
h e t  a lgem een, apparatuur voor 
diepgevroren opslag voor dete il-  
handelsbedrijven, invriesappara- 
tuur, koelapparatuur (in  ibegiinsel 
alleen  ter  verbetering v a n  de u it
rusting ivan ve ilingen  en  m arinade- 
bedrijven), overige apparatuur, voor 
zover deze in  N ederland nog  n ie t  
o f nauw elijks wordt gebruikt.
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VtSDETAILHANDEL IN DISKUSSIE 
MET DE GROOTHANDEL

KLEINHANDEL ZEER VERDEELD

De Nederlandse visdetailbandel 
h ee ft  d e  v ijftien d e  jaarlijkse bij
eenkom st m aandag in  IJm u id en  ge
houden, m et als een  van  de be
langrijkste program m apunten een  
diskussie m et de groothandel. E ens 
kan m en h e t worden over h e t fe4t 
d a t er nog veel v a lt te  verbeteren  
aan  de d istributie in h e t algem een. 
Daarbij w erden de aanvoer, de a f 
slag, de verpakking, de verwerking, 
h e t  transport en  nog  vele andere  
aspekten onider d e  loupe genom en. 
M aar over de taakverdeling bij h e t  
verbeteren van  a l d ie onderdelen  
van  de vis'distributie bleek m en h et  
a llerm in st een s te  ku nn en  worden. 
D e w ensen  v a n  de k leinhandel w a
ren  tijd en s de m iddagvergadering  
vaak zeer u iteen lopend en  n ie t zel
den  tegen strijd ig  en  d a t m aak t de 
taak  v a n  onder m eer de groothan
del, d ie h ier  op in zou m oeten  h a 
ken, n ie t eenvoudig.

Zowel ivoor de groothandel als 
de k leinhandel lig t er  een  duide
lijke taak, nam elijk  de opvoering  
van  h e t visverbruik in  Nederland, 
m aar h e t ind ividualism e onder de 
vishandelaren, d a t zich  tijd en s de
ze v ijftien d e jaarlijkse b ijeenkom st 
h ela a s zo du idelijk  m anifesteerde, 
la a t w ein ig  ruim te voor optim ism e  
te n  aanzien  van  een  gezam enlijke, 
effek tieve  aanpak.

De heer J.C. K abboord h a d  als 
voorzitter v a n  de Com m issie D e
ta ilh and el in  Vis sprekende cijfers 
op ta fe l gelegd. S in d s v ijftien  ja- 
rein is  h e t a a n ta l geregistreerde de
ta illisten  gehalveerd rvan 4800 to t 
2482 en de deskundigen verw ach
te n  dat d it a a n ta l in  de kom ende  
jaren nog  sterk  za l teruglopen. D e  
verhouding tussen  de gevestigde  
handel en  de am bulante han del is 
ongeveer fifty -fifty . H et aandeel 
v a n  de v is in  h e t  levensm iddelpak- 
k et is ie ts  gestegen m aar in  andere  
E EG -landen meer.

De heer H uism an, d irektielid  van  
Unievfe, h ie ld  een  in leid in g  over 
w at de ’groothandel van  de k lein 
han del verw acht en  de heer G.H. 
R ijsem us, v isdeta illist in  Ede, 
bracht daarna onder woorden w at 
de k leinhandel (van de groothandel 
verwacht.

In  een  forum gesprek onder le i
d in g  v a n  drs. D. J. van  D ijk, voor
zitter van  h e t Produktschap V is  
en Visprodukten, w erden vervol
g en s versch illende suggesties en  
voorstellen ter d iskussie gesteld  'en 
aan  deze diskussies werd onder  
m eer ook deelgenom en door een  
vertegenwoordiger van  h e t m in i
sterie  en door de direkteuren van  
onder m eer d e  v isa fslagen  in  D en  
H elder en  Scheveningen.

Er is onder m eer gesproken ofver 
« de hopeloos antieke w ijze van  
veilen  :in IJ m u id en » , m aar tegen  
h e t  voorstel om  m et d e  klok te  vei
len , zoais d a t in groente- 'en fru it
ve ilingen  gebeurt, rezen weer tien 
ta llen  reële  bezwaren. W at in  D en  
H elder betrekkelijk eenvoudig kon  
w orden opgelost b lijk t voor IJm ui
den. geenszins een  plasklare 'oplos
sing  te  zijn.

U itvoerig  werd gediskussieerd  
over h e t fileren  v a n  de vis. D e  h.
G. H. R ijsem us h a d  a ls  visdetail
lis t gesteld, d a t de groothandel de  
vis gefileerd  zou m oeten  afleveren, 
m et als één  v a n  d e  belangrijkste

argum enten, d at de 'groothandel ge- 
m akkeJijk een  kostbare fileerm achi- 
ne kan  aansch affen , d ie de detail
l is t  veel w erk zou 'besparen, waar
door h ij zich m eer op z ijn  ver- 
fcooiptaak ;zou kunnen  toe leggen  dan  
op h e t am baohtelijk  w erk  Op een  
dergelijke w ijze werd er gesproken  
over h e t  verpakken, h e t k a n t en  
klaar afleveren. V eel d eta illisten  
in  de zaal b leken ech ter helem aal 
n ie t voor een  dergelijke gew ijzigde  
taakverdeling te  voelen. Enkelen  
spraken grote voorkeur u it voor h et  
ze lf  kopen op de afslag , lie fs t  m et 
volkom en u itschakeling  van  de 
groothandel, h e tg een  bijvoorbeeld  
in  S cheven ingen  ook m ogelijk is. 
H et is bofvendien voor e en  k lein 
han delaar betrekkelijk eenvoudig  
zich  a ls  groothandelaar in  t e  la ten  
schrijven

E én v a n  de argum enten tegen  
h e t  k a n t e n  klaar afleveren  door 
de groothandel von  de v is en  v is
produkten was, dat m en  het kan t  
en  M are produkt dan  ook kan a f
leveren a a n  de superm arkten e n  
dergelijke, zodat de konkurrentie- 
positie  van  de k lein han del wegvalt. 
iBij elk voorstel blöken de m en in 
gen  in  de izaal steed s weer b ijzon
der verdeeld te  z ijn  en  deze verga
dering wan visdetailliston  m aakte  
n ie t de indruk, dat m en v a n  d ie  
zijde een krachtige koliektieve bij
drage kan  verwadhten a a n  de ver
betering van  h e t  visdistributieappa- 
raat in  Nederland, van  een  m oder
ne  bedrijfsvoering in  deze 'branche 
in  z ’n  'geheel e n  to t  een  m et m o
derne m iddelen  verhogen van  h e t  
visverbruik in  INederland.

In  de ochtenduren  brachten  de 
deta illisten  een  bezoek a a n  h e t  
nieuw e gebouw enkom pleks van  h et  
In stitu u t voor Visserij Produkten  
TNO, waar onderm eer een  ekspo- 
sitie  was ingericht m et d e  m odern
ste  m ach ines voor de verwerking  
e n  de verpakking van  vis.

(U it ïJm uider  Courant)

SAMENWERKING  
MACHINEFABRIEK  

BOLNES EN 
POWER & INDUSTRY

T ussen de N.V. M achinefabriek  
B olnes van  h e t  J.H. van  Cappellen  
te  K rim pen a a n  de Lek e n  N.V. 
Power &  Industry te  Antwerpen  
is  een  vertegenw oordigingskontrakt 
afgeslo ten  voor de verkoop van  
B olnes m otoren v a n  225 pk to t  
1200 pk  bij 500 om w ./m in . voor 
toepassin g  in  baggervwartuigen, 
binnenvaartschepen  e n  speciale  
vaartu igen  en  a ls  generatorsets, 
eksk lusief de visserij.

In  de m agazijn en  van  Power & 
Industry zu llen  Voorraden B olnes  
onderdelen worden opgeslagen, ter
w ijl en ige  van  de B elg ische m on
teurs van  Power & Industry  reeds 
een  opleid ing bij B olnes hebben  
gehad.

N aast de vertegenw oordiging van 
B olnes m otoren h eeft Pow er & 
Industry  ook de suksesvolle ver
koop v a n  Sam ofa  dieselm otoren.

M ATEN VOOR DIE VIS 
ZIJN VASTGESTELD
H et bestuur v a n  h e t produkt- 

sohap voor v is en  visprodukten  
h e e ft  de volgende m in im um  le n g 
tem aten  bij aanjvoer vastgeste ld  : 
schelv is 30, w ijtin g  28, schol 27 cm. 
K leiner m ag  ook, m aar d ie k le in e
re v is  m ag  per v isreis m e t m eer  
d o n  t ien  procent u itm aken  v a n  h e t  
to ta le  'gewicht 'dat m en  van  de be
trokken vissoort m eebrengt. D it  
betekent een  tegem oetkom ing a a n  
de viskonservenindustrie, d ie  graag  
w ijtin g  tussen  23 en  28 cm  w il ver^ 
werken. D eze kom t n u  in  h e t  vee
voer terecht, m aar is volgens de 
industrie u itstekend  gesch ik t om , 
in  ovale  blikken verpakt, naar  
F ranse oiverzieese 'gebiedsdelen te  
worden geëksporteerd.

VIS-GELD VOOR  
TV-REKLAME 

INI NEDERLAND

H et produktschap voor v is en  
Visprodukten h eeft 'bepaald d a t aan  
elke (Nederlandse v isa fslag  per ver
kochte k ist f  0,02 m oet worden in- 
‘gehouden v a n  de aanvoerders en  
eenzelfde bedrag v a n  de kopers. 
Voor elk  verkocht e n  gekocht k a n t
je zal d it v ier cen t zijn . De gelden  
m oeten  worden afgedragen a a n  een  
door h e t  produktschap in  h e t le
v en  geroepen' fonds to t financiering  
van  de televisiereklam e.

'Het lig t in  h e t voornem en o m  in  
de loop van  h et volgend jaar m et  
TV-spots te  beginnen. Eerder is  
geen zendtijd  beschikbaar.

Visaanvoer te Den Helder
Hoewel iedereen hoopte dat het voorjaarsweer nu eindelijk eens zou 

doorzetten en dat de winter nu definitief tot het verleden zou behoren, het 
mocht ondanks alle optim istische verwachtingen de afgelopen week 
nog niet zo zijn.

Zelfs de grote kotters moesten al in het begin van de week een veilige 
haven opzoeken voor de harde wind die vissen onmogelijk maakte.

Toen de omstandigheden weer zodanig waren dat gevist kon worden, 
werd er nog wel behoorlijk gevangen, maar het kon de week niet meer 
goedmaken.

Op enkele kotters na die nog een visgrondje gevonden hadden waar 
de visserij overvloedig was, besommingen van rond de 12.000 gulden, 
wjiren de gemiddelde besommingen, hoewel uiterpard nogal varierend 
toch rond de 5.000 à 6.000 gulden.

De prijzen waren goed, met gemiddelde prijs per aangevoerde 
kg. tong op zaterdag rond de 5,75 gulden tot de 6,15 gulden, afhankelijk 
van de aangevoerde sortering.

De prijzen van de andere vis waren eveneens goed.

GEMEENTELIJKE VISAFSLAG DEN HELDER 
AANVOERBERICHT VAN 2)0-4 TOT 25-4-1970

Door 84 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd :

Vissoort Hoeveelheid in kg. Opbrengst Prijs per kg.

Tong 37.419 218.457,78 van f 864 - f 542
Tarbot 1.981 11.226,54 van f 964 - f :98
Griet 650 1.668,10 van f 319 - f 154
Schol 92.185 64.464,34 van f 125 - f 045
Schar 1.155 728,13 van f 075 - f 040
Wijting 1.070 1.000,38 van f 135 - f 070
Kabeljauw 5.450 7.959,50 van f 300 - f 060
Paling 1.226 8.697,78 van f 914 - f 398
Tong - Schar 3 6,08 van f 216 - f 196
Harder 26 102,50 van f 600 - f 250
Zalm 23 141,50 van f 850 - f 500
Makreel 10 14,00 van f 140 - f
Haring 800 340,00 van f 045 - f

141.998 314.806,63

R E D E R S ,
LEEST U W

V A K B L A D
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iflSMIASMACHINES
TOEKOMST DOOR

KWALITEIT

ALL BEN VERT EGEN W 0 0  RDIG IN G :

HAND IN HAND
ZEEBRUGGE

(6681V)

De Belgisch-Nederlandse 
Zeemansalmanak 1970

is verkrijgbaar door storting van het bedrag 
van 400 fr. of 29 gulden plus 33 fr. of 4 gul
den verzendingskosten op postcheckreke- 
ning nr. 41.89.87 van de drukkerij ,, Het 
Nieuwsblad van de Kust ” , Oostende.

Het is ook verkrijgbaar:

IN BELG IE

1. Ter drukkerij van „H e t Nieuwsblad van 
de Kust ” , H. Baelskaai 30, Oostende.

2. Hand in Hand, Tijdokstraat 34, Zeebrugge.

IN HOLLAND

Bij de firma Henk Zwart, Machinefabriek en 
Techn. Handel, IJmuiden.

H et loont de m oeite n ie t meer 

halogeenschijnwerpers in het 

bu iten land te kopen !

Door speciale regelingen m et fa b rika n t 

en im porteu r z ijn  w ij in staat, deze 

schijnwerpers aan dezelfde p rijzen  te 

verkopen.

Voor in lich tingen :

S. V. S C A P
afd. Werkhuizen 
Ed. Anseelelaan
OOSTENDE Tel. (059) 808.20 / 787.79



REDERS,
EEN GOEDE VERZEKERING IS

EEN WAARBORG VOOR DE TOEKOMST!

WENDT U DAAROM IN VOLLE VERTROUWEN TOT

W r^ co<̂b/n
-fnoool.,hotp

'noo.olJiulD 
r/j noocCütb m n o o ^ jm 0 ).o /p  tnnooa

nu/p in noodhulp m nooa.n

H U L P  IN N O O D
H. BÂELSKADE, 27
TEL (059) 716 89 OOSTENDE


