


CASINO-KU RS A AL OOSTENDE
AUDITORIUM

VRIJDAG 9 OKTOBER 
te 20.30 uur

De Vlaamse 
Klub Kust

stelt voor :
LOS ANGELES 

JUBILEE SINGERS
Afro-American work, 

folk and Freedomsongfestival 
Plaatsen :

150 - 100 en 50 fr.

VRIJDAG 16 OKTOBER 
te 20.30 uur

De Koninklijke 
Nederlandse 
Schouwburg

stelt voor :
„7e GEBOD : 
STEEL WAT 

M I ND ER !”
van Dario Fo 

Regie : Arturo Corso 
Vertaling : Berten de Beis /  

A. Corso 
Dekor & kostuums : Dario Fo 

Met
MARTHA DE WACHTER, 

JET NAESSENS, 
HILDE UITTERLINDEN, 
KETTY VAN IDE POEL, 
FRANK AENDENBOOM, 
WALTER CLAESSENS, 
CHARLES CORNETTE, 

HERMAN FABRI, 
MARC JANSSEN, 

RAY VERHAEGHE,

BERNARD VERHEYDEN,
e.a.

Abonnementen :
500 - 420 - 350 fr. 

Jeugd - studenten - 
miliciens :

250 - 210 - 175 fr. 
Plaatsen :

80 - 70 - 60 fr.
Jeugd • studenten - 

miliciens :
50 - 40 - 30 fr.

MAANDAG 19 OKTOBER 
te 20.30 uur

„Exploration du 
Monde”
stelt voor :

„LIBYE, DESERT 
VIVANT”

Verhaal en kleurfilm door 
FREDDY TONDEUR 

Plaatsen :
70 - 50 fr. 

Studenten en miliciens : 
40 fr. 

Abonnementen :
315 en 225 fr. 

Studenten en miliciens : 
180 fr.

Plaatsbespreking : 
Casino-Kursaal 

van 10 tot 13 uur 
en van 16 tot 19 uur

Voor alle inlichtingen : 
CASINO-KURSAAL 
8400 OOSTENDE 
Tel. (059) 751.11

(8040W— 6398N— 6774V)

REDERS,  
LEEST U W  

V A K B L A D

E V E R E S T
SCHILFERIJSFABRIEK 

H. Baelskaai 40, OOSTENDE 
—  Tel. 767.07 —

—  O  —

HET KOUDSTE 
HET BEST BEWERKBAAR

ACCUMULATOREN
NICKEL - CADMIUM

van hoogstaande kwaliteit

vervaardigd in Zweden

VERLICHTINGSB ATTERIJ EN 
STARTBATTERIJEN 
ZOEKLICHTEN VOOR VAARTUIGEN
— draagbare lantaarns en zoeklichten
— signalisatielichten
— boeilichten
— flikkerlichten

ALLEMAAL UITGERUST MET DE BATTERIJEN

VRAAG INLICHTINGEN BIJ

s.v S.C.A.P
EDW. ANSEELELAAN, OOSTENDE 

Tel. (059) 808.20

REDERS,  
LEEST U W  

V A K B L A D
----- i" i~ n n ~ irtriu JTj

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING

wendt U in voile 
vertrouwen tot de

Beroepsvereniging

H A N D IN H A N D
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 721.73
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Scheepswerf Bocher moet verdwijnen

ZEEBRUGSE VISSERSVLOOT 
OP 1 DECEMBER ZONDER SLIPWAY

De in volle ekspansie zijnde 
Zeebrugse visserij werd zopas 
een nieuwe slag toebedeeld ; 
een stoot onder de gordel van
wege de regering, die nochtans 
niets onverlet laat om te ver
kondigen dat zij het goed meent 
met het bedrijf.
Het tegendeel hebben de 
machtsdragers te Brussel ech
ter thans opnieuw geleverd ; 
blijkbaar werd hierbij zelfs geen 
rekening gehouden met de zwa
re financiele weerbots die hun 
biezonder scheef besluit kan en 
zal hebben op de plaatselijke 
visserij.

Ingevolge een besluit nr. 71756, 
respektievelijk daterende van 
11-12-1957, 7-2-1958, 10-10-1958 en
29-1-1959 werd de heer Bocher, te 
Zeebrugge aangezien als een pio
nier inzake de plaatselijke zeevis
serij, tolating verleend tot het 
bezetten van een gedeelte van de

Staatsgrond op de oostglooi'ing 
van het verlengde noorderdok van 
de vissershaven te Zeebrugge, om 
er ’n scheepswerf en bijhorende ge
bouwen op te richten.

Te Zeebrugge was men met dit 
besluit werkelijk in de wolken. 
Spoedig werd aldaar door de heer 
Bocher, een slipway opgericht, 
waardoor men niet langer noodge
dwongen naar Oostende of Bres
kens diende te trekken om het 
vaartuig « droog te zetten ». Een 
faktor die voortaan een zeer voor
naam element zou daarstellen bij 
de uitbating van een vissersvaar
tuig. In dergelijk bedrijf is «time » 
inderdaad « money ».

ER WORDT BEVEL 
GEGEVEN..

Het bericht, uitgaande van het

Ministerie van Openbare Werken, 
dat de slipway moet verdwijnen, 
sloeg dan ook te Zeebrugge in als 
een bom.

Bedoeld besluit werd als volgt 
geformuleerd :

De intrekking van voormelde be
sluiten (zie hoger), wordt aan 
de heer Bocher A. bevel gege
ven van nu af aan de nodige 
schikkingen te nemen om de 
vergunde plaatsen uiterlijk TE
GEN 30-11-1970 te ontruimen en 
in hun oorspronkelijke toestand 
te herstellen volgens de aan
wijzingen en tot voldoening van 
het bestuur. Bij gebreke hier
aan te voldoen binnen de ge
stelde termijnen, zullen de 
plaatsen van ambtswege op zijn 
kosten hersteld worden, onver
minderd de betaling van een 
vergoeding wegens voortduren
de en ongeoorloofde bezetting

van openbaar 
grond ».

rijksdomein-

Totdaar de beslissing van de re
gering, die meteen een einde stelt 
aan een eksploitatie die tijdens de 
jongste tien jaar een heil is ge
weest voor de Zeebrugse visserij-. 
Volgens dezelfde beslissing zou 
nog dit jaar een aanbesteding uit
geschreven worden voor de bouw 
van een nieuwe slipway.

PETITIE MET MEER 
DAN HONDERD 

NAAMTEKENINGEN

Te Zeebrugge heerst er vanzelf
sprekend konstematie in verband 
met deze beslissing. Niet enkel 
werd door de scheepswerf Bocher 
een schrijven gericht aan minister 
De Saeger van Openbare Werken ; 
er werd tevens een petititielijst 
uitgeschreven waarop meer dan 
honderd handtekeningen voorko
men van mensen die rechtstreeks 
met het visserijbedrijf leven. Dit 
zijn niet enkel de reders, maar ook 
herstelbedrijven. leveranciers, nij- 
veraars, enz...

In zijn argumentatie haalt de 
heer Bocher o.m. het volgende 
aan :

— hijzelf heeft destijds het ini
tiatief genomen voor de bouw van 
een slipway te Zeebrugge, daar 
waar de Overheid in gebreke bleef. 
Aldus werd een oplossing gegeven 
aan het « droogzetten van de vis
sersvaartuigen ».

—  de bouw van de slipway ging 
gepaard met een belangrijke in
vestering van eigen kaptaal ; in
vestering die thans een verloren 
zaak is.

—  dat de reders bevreesd zijn 
dat zij, gedurende maanden en 
zelfs jaren, zullen moeten wachten 
om opnieuw over een slipway te 
Zeebrugge te kunnen beschikken.

—  dat de uitbating van de slip
way de enige broodwinning is van

De werf Bocher, vele jaren een heil voor de Zeebrugse visserij. (vervolg blz. 3)
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(Vervolg van biz. 1)

de heer Bocher, zodat het besluit 
van de regering in feite neerkomt 
op broodroof.

In de petitie wordt verder aange
drongen opdat de huidige slipway 
minstens zou kunnen gehandhaafd 
worden totdat de door de Staat te 
bouwen helling in gebruik kan ge
nomen worden. Aldus zouden de 
reders verder in de mogelijkheid 
verkeren hun vaaruig droog te zet
ten. Een redelijk verzoek overigens 
Het is duidelijk dat de ganse Zee- 
brugse visserij achter de werf 
Bocher staat.

GEEN KWESTIE VAN 

KAPACITEIT

Anderzijds waren wij ook in de 
mogelijkheid een gesprek te voe
ren met de h. Bocher, die ons 
aanstonds duidelijk maakte dat het 
helemaal niet gaat om een kwestie

van kapaciteit. In het verleden is 
het duidelijk gebleken, dat men 
vlot en obstakelvrij vaartuigen van 
dertig meter lengte, die toch tot 
de grootste eenheden van de plaat
selijke vloot behoren, heeft kunnen 
droogzetten. Zelfs met vaartuigen 
van 31 meter lengte zouden geen 
moeilijkheden ondervonden wor
den.

Het gaat hier veeleer om een 
kwestie van aantal » aldus de 
heer Bocher. « De jongste jaren 
Immers kende de Zeebrugse 
vloot een enorme uitbreiding, 
waardoor, wij geven het toe, 
soms enige moeilijkheden on
dervonden werden om aan de 
vraag tot droogzetten te vol
doen. Precies daarom hebben 
wij er helemaal niets tegen dat 
naast onze helling, een of twee 
slipways opgetrokken worden 
door het stadsbestuur. Wij we
ten uit ervaring dat het er voor 
de reders op aankomt zo snel 
mogelijk opnieuw in zee te ste
ken. Het door hen geïnvesteer

de kapitaal, en dit is veelal 'n 
stevige som, moet immers op
brengen. Wij vragen enkel dat 
onze slipway mag blijven be
staan ».

Totdaar de h. Bocher. Het is dui
delijk dat men thans in de betrok
ken middens met spanning wacht 
op de beslissing van overheidswe
ge. Wij hopen dat men te Brussel 
het nodige begrip zal weten op te 
brengen voor deze zeer delikate 
zaak en dat gestreefd zal worden 
naar een oplossing die beide par
tijen moet kunnen voldoen. Overi
gens dient ook niet het element 
werkverschaffing uit het oog verlo
ren

EEN VOORNAAM BEDRIJF
De werf Bocher geniet te Zee

brugge een zeer hoog aanzien. De 
de betrokken vissersmiddens. De 
oprichting gebeurde in 1954 en nog 
ditzelfde jaar werden twee treilers 
gebouwd. Het jaar daarop werden

drie eenheden gebouwd, waaron
der de stalen treiler « Kamina » van 
30 meter lengte. In 1956-57 werden 
zelfs drie rijnaken gebouwd van 
57 meter lengte en werden 80 tot 
90 man tewerkgesteld

Overigens werd reeds in 1954 
een aanvraag ingediend om een 
slipway te bouwen op de oosthel- 
ling. Hiertoe werd door de regering, 
bij de uitbreiding van het dok, de 
nieuwe helling voldoende schuin 
gebouwd. Het was echter pas in
1957 dat de toenmalige minister 
van Openbare Werken Van Auden- 
hove meedeelde dat de bedoelde 
gronden — de heer Bocher wilde 
deze aankopen — eigendom moes
ten blijven van de Staat met het 
oog op de uitbreiding van de ha
ven. Wel echter kon men de gron
den ter beschikking stellen bij wij
ze van een precaire vergunning, 
zoals dit reeds eerder gebeurd 
was met het vlotdok te Oostende 
Het is deze precaire vergunning 
die thans door de Staat werd op 
gezego

R.B

D I A M A N T E N  B R U I L O F T  V O O R  H E T  E C H T  P A A R  
A L B E R T  V E R B I E S T - V A N M A S S E N H O V E

Zaterdag 3 oktober jl. greep de 
plechtige viering p laa ts  van h e t 
echtpaar Verbiest-Vanmassenhove, 
ter gelegenheid van hun  60-jarig 
huwelijksleven.

De Sint-Antoniuskerk van de 
Opex kende die dag een drukke be
drijvigheid.

Na een droevige begrafenisplech
tigheid voor wijlen de heer M au
rice Ghys werd in dezelfde kerk 
een druk-bijgewoonde plechtige 
dankmis opgedragen te r viering 
van de diam anten bruiloft van de 
heer Albert Verbiest en Irm a Van- 
massenhove.

Tijdens de plechtigheid wenste 
E.H. Corneillie het ech tpaar op
recht geluk voor hun  60 ja a r  sa
menzijn, w aarin zij lief en leed 
hebben gedeeld en tijdens hetwelk 
zij erin geslaagd zijn een schoon 
gezin — m et vier zonen en vele 
kleinkinderen en achter-kleinkin- 
deren — te stichten.

Beide gevierden, die zeer goed 
gekend zijn in visserijkringen, 
werden hierna op passende wijze 
gehuldigd in de parochiefeestzaal

van de Opex door h u n  kinderen, 
klein- en achterk leink inderen , ver
schillende overheidspersonen, en 
vrienden en kennissen.

A llereerst werd door de Jongste 
zoon, Alfons Verbiest, le raa r aan  
de P aste r Pypeschool, een roerende 
hulde gebrach t aan  vader en moe
der. H ierbij werden onder meer 
veel heuglijke feiten  opgehaald uit 
h e t woelige en dikwijls sto rm ach
tige leven van vader Verbiest.

Ook werden enkele heldendaden 
in  herinnering  geroepen, onder 
m eer reddingsaktiv iteiten  in d ra 
m atische om standigheden, w aarbij 
Albert Verbiest m ensenlevens wist 
te  redden. D at h ij h e t hoogste a r 
beidsteken, d it van « Deken van de 
Arbeid » werd toegekend, en ook 
nog andere eretekens, m oest wel 
gezegd, w ant A lbert is n iet de m an 
om erm ede op zijn borst te  lopen.

Ook M oeder Verbiest kreeg een 
passende en ontroerende hulde 
w aarbij h e rinnerd  werd aan  h e t 
harde  bestaan  van onze vroegere 
vissersvrouwen, die n a  de vangst 
m et vis en garnaal in m anden van

deur to t deur gingen.
H et sym patiek p aa r werd vervol

gens toegesproken door volksver
tegenw oordiger Dries Claeys die als 
oud-vuurtorenaar de gelukwensen 
van de m ensen van deze wijk over
m aakte.

Spreker wees er verder op d a t 
n iettegenstaande h e t harde leven 
d a t h e t ech tpaar in zijn jonge 
ja ren  heeft gekend, he t er toch in 
geslaagd is een schoon gezin te 
stich ten  en een v ruch tbaar leven 
op te bouwen.

Hij riep daarb ij de herinnering  
op van de m iserietoestanden bij de 
arm e bevolking van de Oude Vuur
toren en de uitzonderlijke vriend
schap en genegenheid die de Vuur- 
to ren aa r aan  e lkaar bond en nog 
bindt.

H et was vervolgens de beurt aan  
Burgem eester Piers om als hoofd 
van de bevolking nam ens het ge
m eentebestuur h e t ech tpaar te  fe
liciteren.

De burgervader las h ie rna  een 
uittreksel voor u it de huw elijks
ak te  van de gevierden, vóór 60 ja a r 
geleden, alsmede een brief van de 
Koning

H et ech tpaar Verbiest m ocht uit 
de handen  van de heer Piers eerst
genoemd « h istorisch  » dokum ent, 
alsmede nam ens de koning een ko- 
n inküjkf medaille ontvangen

Vermelden we nierbij nog d a t de 
neer Verbiest th an s  81 ja a r  ls (hij 
werd geboren op 8 april 1889) en 
zijn vrouw 79 (zij werd geboren 
on 1C mei 1891), hetgeen dus be
teken t d a t h ij OP 21 jarige leeftijd  
huwde en zijn vrouw toen 19 jaa r 
was.

De heer Verbiest ls ere-beheerder 
van de R ederscentrale en heeft 
steeds en van bij h e t begin af in 
de beweging van de beroepsorgani
satie  gestaan. De R ederscentrale 
was op de plechtigheid vertegen
woordigd door O ndervoorzitter, de 
heer C Menu.

O nnodig te zeggen d a t h e t ge
vierde ech tp aar onder de bloemen 
werd bedolven.

Wij hopen d a t h e t bij die 60 
ja a r n iet zal blijven en d a t ae 
heer en mevrouw Verbiest-Van
m assenhove nog vele en gelukkige 
ja ren  sam en mogen doorbrengen. |

DE E.E.G.-VISSERIJ
Op 8 en 9 oktober e.k. komen de 

drie E.E.G.-werkgroepen van  h e t 
Raadgevend P a rita ir  Com ité voor 
de sociale problem en te  Brussel 
bijeen.

T ijdens deze bijeenkom sten zal 
de sociale toestand  in  de visser ij- 
sektoren dei E.E.G .-landen worden 
besproken.

De R ederscentrale zal op deze 
belangrijke bijeenkom st zijn  verte
genwoordigd door de h eren  Menu 
en W ittevrongel, respektievelijk 
O ndervoorzitter en Sekretaris van 
df R ederscentrale.

NOG DE 
TENTOONSTELLING 

VAN ZELF
GEBOUWDE 

SCHEEPSMODELLEN
W ij herinneren  e ra a n  d a t van 
10 to t 15 oktober e.k. in h e t 
Feestpaleis, W apenplein te  
Oostende, een in teressan te  
tentoonstelling  p laa tsg rijp t 
van zelfgebouwde scheepsmo
dellen.
O nder de circa 60 m odellen 
zullen er zeilschepen te  be
wonderen zijn  u it zowat alle 
tijdperken  van de geschiede
nis, er is een grote keus van 
staatsschepen, m aa r en voor
al zijn  er de vissersvaartuigen 
die onze belangstelling zul
len wegdragen.
Een bezoek ,aan  deze m erk
w aardige tentoonstelling, de 
eerste in  h a a r  soort in  ons 
lan d  zal zeker de m oeite 
w aard  zijn.
E r is g ra tis  toegang to t de 
tentoonstelling  op zondag 10 
en  m aandag  11 oktober e.k. 

telkens van 9 to t 12 u u r en 
van  14 to t 19 u u r en  vanaf 
d insdag 12 to t en m et don
derdag 11 oktober e.k. is de 
tentoonstelling  open van 15 
to t ' 9 uur

Het echtpaar Verbiest-Vanmassenhove... van harte nog vele jaren.
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ONGEVEER ZELFDE OPBRENGST TE 
OOSTENDE ALS VORIG JAAR IN SEPTEMBER

een totale opbrengst geboekt van
341.442.889 F.

De voornaamste oorzaak van de
ze opbrengststijging is zeker niet 
dat er meer vis werd aangevoerd ; 
integendeel we kregen tot nu toe 
al heel wat minder vis op de Oost
endse markt. Voor praktisch alle 
vissoorten werden echter hoge prij
zen betaald, prijzen die soms een 
heel eind hoger lagen dan de voor
gaande jaren. Dat was vooral het 
geval voor de tongen. De aanvoer 
van tong was dit jaar daarenboven 
groter dan verleden jaar, zodat de
ze vissoort belangrijk heeft bijge
dragen in het verhogen van de op
brengst.

Er werd dan ook stijging van 42 
miljoen F genoteerd voor de visop- 
brengst waardoor deze na negen 
maanden op 370.388.055 kwam te 
liggen nadat we einde september 
1969 met slechts 328.306.555 F 
stonden.

Ook de garnaalopbrengst was 
aanzienlijk lager dan vorig jaar. 9it 
heeft echter minder te maken met 
slechte vangsten dan met lagere 
prijzen en geringe belangstelling. 
Als we zien dat het aantal vangsten 
in negen maanden verminderde 
van 2505 naar 1601 dan is het nog
al normaal dat de opbrengst met 
1,8 miljoen afnam. Ook de aanvoer 
was trouwens 18.000 kg kleiner en 
dat is nog niet eens zo heel veel 
als we de 904 vangsten minder in 
aanmerking nemen. De gemiddelde 
prijs voor garnaal lag na negen 
maanden en niettegenstaande die
18.000 kg minder ook nog zowat
6 F lager. Na negen maanden 
staan we met 7.419.569 F op
brengst tegen 9.298.779 F vorig 
jaar. De opbrengst van de vreemde 
vis was aanzienlijk hoger en steeg 
van 1.820.031 F naar 6.883.782 F. 
Er werd voor een bedrag van 
2.465.648 F vis geschat aan de 
« trap » terwijl de sprotopbrengst 
steeg van 54.474 F naar 374.384 p. 
De haringopbrengst bedroeg dit 
paar 427.744 F en is werkelijk on
beduidend.

Uiteindelijk werd een meer-op- 
brengst geboekt van 48.298.423 F. 
Om de 500 miljoen of het half 
miljard te bereiken zouden we dus 
nog 111 miljoen moeten bijeenkrij
gen of gemiddeld zowat 37 mil
joen per overblijvende maand in 
1970. Iets wat zeker niet onmoge
lijk is zodat we dit jaar waarschijn
lijk een nieuw rekordcijfer zullen 
mogen inschrijven.

Hierna nog een vergelijkende 
statistiek over de voorgaande ja
ren.

328.306.555 370.388.055
1.963.050 1.782.130
9.298.779 7.419.569

54.474 427.744
—  427.744 

1.820.031 6.883.782
—  2.465.648

341.442.889 389.741.312

Voor de Oostendse vissers en 
reders was de maand september 
tamelijk gunstig. De prijzen wa
ren doorgaans zeer hoog ; al
leen tijdens de laatste week 
werd een uitgesproken prijsda
ling genoteerd voor de meeste 
soorten. Toch waren die soor
ten toen nog niet spotgoedkoop 
want er werd in de helft van 
de maand werkelijk veel geld 
betaald. Niet in het minst voor 
de meest gebrachte als totten, 
kabeljauw, gul, koolvis, leng en 
rode zeebaars. Voor de fijne 
soorten werden rekordprijzen 
geboekt aangezien tarbot tot 
170 fr per kg haalde en tong 
tot 140 F noteerde.

Het werden flinke resultaten, dit 
met dikwijls kleine vangsten. De 
aanvoer was opnieuw kleiner zodat 
het wel degelijk nodig was dat er 
hoge prijzen betaald werden. Voor 
de vishandelaars is dat natuurlijk 
niet zo leuk. Laten we echter niet 
vergeten dat er hier, wanneer het 
slecht weer is, toch nog altijd vis 
wordt aangevoerd, iets wat in de 
meeste vreemde havens niet ’t ge
val is. Het is immers vooral door 
het gebrek aan invoer dat de prij

zen dergelijke vlucht kunnen ne
men In zulke weken vraagt het 
buitenland veel vis zodat ook dit 
de prijzen opdrift.

De meest gebrachte soorten wa
ren ti'dens de maand september 
dezelfde als de voorgaande maan
den.

Koolvis voor de IJslanders, klei
ne schelvis of totten voor de Noord- 
schepen, tong, schotse schol en 
staart voor de Kanaalschepen en 
gul, haai, wijting en totten voor de 
Westschepen.

Rode zeebaars werd niet elke 
week in voldoende hoeveelheid 
aangevoerd, vandaar weer nogal 
sterk schommelende prijzen. Ook 
de andere filetsoorten kregen hoge 
prijzen o.m. blauwe en witte leng.

Tenslotte werd er aan de «trap» 
vis geschat voor een bedrag van 
322.550 F. Dit is vis die niet te 
koop wodt aangeboden maar waar
van de waarde wordt geschat door 
personeel van de stadsdiensten 
aan de hand van de geboekte dag
prijzen in de vismijn.

Een slechte maand is de septem
bermaand alleszins niet geweest. 
De opbrengst die werd bereikt is 
trouwens (op die van verleden jaar 
na) de hoogste die ooit werd be
reikt in een septembrmaand.

STEEDS 48 MILJOEN MEER

Met een totale opbengst van 
389.741.312 F staan we na negen 
maanden te Oostende nog altijd 
meer dan 48 miljoen voor op de
zelfde periode in 1969. Toen werd

Vis
Deelvis 
Garnaal 
Sprot 
Haring 
Vreemde vis 
Geschatte vis

327.641.686
1.252.015
3.376.855

501.220
1.634.150

309.180.408
1.805.525
3.338.740

465.112
230.840

1.432.376

306.017.028
1.665.990
8.218.722

132.000
292.890

6.518.383

Totaal 334.405.926 316.453.001 322.845.013

Voor de kustvissers waren de eerste weken eerder ongunstig wegens 
het slechte weer. Dan maar aan de wal enkele karweitjes opknappen.

De meest opvallende resultaten 
werden beieikt door de Kanaal
schepen dank zij de tongvangsten 
die tijdens de voorbije maand be
ter verdeeld over de verschillende 
weken werden aangevoerd. Zo
doende bleef de prijs tamelijk vast 
met alleen tijdens de laatste dagen 
van de maand prijzen die een eind 
onder de 100 F per kg bleven.

De totale opbrengst die in de 
Oostendse vismijn werd bereikt, 
bedroeg uiteindelijk toch weer 
47.349.193 F hetzij 379.786 F min
der dan vorig jaar in dezelfde 
maand. Toen werd voor 47.728.979 
F verkocht. Deze opbrengstdaling 
mag op rekening geschreven wor
den van de lagere garnaalprijzen 
en de geringere aanvoer van deze 
garnaal.

De opbrengst van vis daalde ook 
maar dan in zeer geringe mate van 
45.615.017 F naar 45.594.787 F.

De verkoop van deelvis op naam 
van lossers, wegers en rapers ver
minderde ook weer tijdens de voor
bije maand en dit van 249.975 F 
naar 229.275 F.

Onze garnaalvissers hadden tij
dens de eerste weken van de 
maand af te rekenen met veel 
slecht weer. Vandaar dat ze een 
achterstand opliepen in de aanvoer 
ten opzichte van vorig jaar. Ach
terstand die ze niet meer konden 
inlopen niettegenstaande de grote 
aanvoeren die tijdens de laatste 
weken geboekt werden. De prijzen 
bleven de ganse maand aan de la
ge kant zodat uiteindelijk de totale 
opbrengst van garnaal terugliep 
van 1.824.517 F naar 1.201.381 F.

Ook vreemde vis hebben we 
praktisch niet verkocht in septem
ber, enkel voor 1200 F tegen voor
39.470 F verleden jaar.



ONDERZOEKSRAAD VOOR DE ZEEVAART
TWEE MAAND SCHORSING VOOR MOTORIST 

VAN N.800 „DUC IN ALTUM”
Tijdens de jongste zitting van 
de Onderzoeksraad voor de Zee
vaart te Oostende werden drie 
vonnissen geveid. Vooral moto
rist Joseph Plaetevoet van de 
N.800 „Duc in Altum” — die op
8 oktober van vorig jaar in aan 
varing kwam met de Liberiaanse 
tanker „Damianos” — werd be
dacht met een stevige sanktie, 
nl. ’n schorsing van twee maand 
van zijn brevet van motorist.

De feiten deden zich voor toen d!e 
„Duc in Altum” op weg was n a a r 
de visgronden van de Texel. Moto
rist Joseph Plaetevoet stond op d it 
ogenblik op de brug terw ijl de ove
rige bemanningsleden benedendeks 
waren In  tegenliggende koers kwam 
de tanker „Damianos” Op een be
paald ogenblik wilde betrokkene 
Plaetevoet een uitw ijkm aneuver u it
voeren m aar de stuu rin rich ting  
bleek defekt. K ort hierop volgde 
de aanvaring. Hierbij dienden zowel 
betrokkene als zijn  vader Roger 
Plastevoet, schipper-eigenaar, n aa r 
het ziekenhuis te  IJm uiden  overge
bracht.

De Raad is van oordeel d a t de 
aanvaring gedeeltelijk te  w ijten is 
aan de foutieve navigatie van  be
trokkene Plaetevoet die n ie t ruim  
en tijdig zijn stuurboordm aneuver 
heeft aangevangen. D aarbij heeft 
hij nagelaten geluidseinen te geven.

MOTORDEFEKT OP 0.119 
„CLARA-SIMONNE”

Een tweede vonnis werd geveld 
inzake het m otordefekt d a t zich op 
21-3-1969 voordeed op de 0.119 
„Clara-Simonne” en w aardoor h e t 
vaartuig naar de F ranse haven 
Cherbourg diende opgesleept te  wor
den. Terzake werd m otorist Zanne. 
kein betrokken. De R aad is echter 
van oordeel dat de m otorinstallatie  
alsook de romp van de 0.119 zonder 
enige twijfel een vergevorderde slij
tage vertoonden, hetgeen als een 
verzachtende om standigheid ka,n 
aangenomen worden. D it neem t 
echter niets weg van de verantw oor
delijkheid van betrokkene, die geen 
redelijke inspanning heeft gedaan 
om, in overeenstemming m et die 
staat, oip een betoaoirliijkie maniieir de 
motorinstallatie in werking te  hou
den Betrokkene Zonnekein w ordt 
dan’ ook bestraft m et een verm aning.

AANVARING TUSSEN Z.588 
„VITA NOVA” EN 
Z.559 „GUDRUN”

Ten slotte werd ook nog vonnis

geveld inzake de aanvaring  die zich 
op 5 augustus 1968 voordeed tussen 
de Z.588 en de Z. 559 op de vis
gronden. H ierbij w erden zowel mo
to rist G erm ain  Ackx van  de Z.588 
als schipper G ilbert V anhulle van 
de Z.559 betrokken. Volgens de R aad 
h ad  Ackx, op h e t ogenblik d a t b ij 
m oeilijkheden ondervond m et zijn 
korreboelen. aandach tse inen  m oeten 
geven en /o f h e t biezonder aandaoh t- 
sein van niet-m aneuvreerbaar vaar
tu ig  m et bijzetten. Bovendien had  
h ij zijn  schipper m oeten verw itti
gen. A nderzijds is de R aad, voor 
w at schipper V anhulle betreft, van 
oordeel d a t deze, indien h ij een 
goede u itkijk  hield toch een u iterst 
onvoorzichtige nav igatie  aan  de dag 
legde Hij was bewust van  de moei
lijkheden van de Z.588 en  h ad  dus 
de verplichting d it vaartu ig  te ver
m ijden M otorist Ackx w ordt be
s tra f t m et een schorsing van zijn 
brevet van schipper 2de klasse voor 
de duur van  8 dagen terw ijl schip
per Vanbuille een verm aning  kreeg.

VERGAAN VAN DE 
0.818 „LUCIE-JENNY I I”

De R aad  zette h e t onderzoek 
voort inzake h e t vergaan  van de 
garnaa ltre ile r 0.818 „Lucie Jenny  
I I ” op 15 februari 1970. In  deze 
zaak hoorde de R aad  respektievelijk 
schipper Adolf Acken van de 0.77 
„Jean ine” en schipper R afael Beyen 
van de 0.116 „Lucie Jen n y ”. Beide 
vaartu igen  verleenden assistentie 
aan  de zinkende eenheid. Schipper 
Acken kan evenwel geen preciese 
gegevens verstrekken. De opgegeven 
uren in zijn zeeverslag kloppen in
derdaad  op verre na  n ie t m et de 
werkelijkheid. Dit geldt trouw ens 
ook voor schipper R afael Beyen. 
Volgens deze laa ts te  lag de 0.818 
reeds twee to t twee en half uur 
stil. G etuige vermoedde d a t de korre 
gescheurd was Enkele tijd  na de 
feiten, steeds volgens getuige werd 
de visboel van de 0.818 opgepikt 
door een D uinkerks vissersvaartuig 
en aan  de reder terug  bezorgd. Toen 
bleek d a t de bakboordvisplank ge
broken was. Verder was ook de 
radio van de 0.818 defekt.

AANVARING IN ZEEBRUGSE 
HAVENGEUL

In  de havengeul te  Zeebrugge 
deed zich op 29 jan u a r i 1970 een 
lichte aanvaring  voor tussen de 
Z.432 „Feniks” en de Z.474 „Argo". 
De Z.432 liep de haven  binnen. Op 
een gegeven ogenblik diende de 
Z.432 n aa r stuurboord u it te  wijken 
door de ach te r kom ende Z.474 „Ar

go” Getuige, schipper Freddy Mar- 
tony verklaarde nog d a t h ij op geen 
enkel ogenblik v a a rt m inderde Zijn 
vaairtaig liiiep haliwe kractot.

EEN VORDERING

En ook rijkskom m issaris B entein 
kreeg zijn  deel. Hij kon vorderen 
inzake de aanvaring  die zich op
12 ja n u a r i 1970 voordeed tussen de 
Z.262 „T hetis” en de Z.600 „Adhesi- 
re ”. H ierin  w erden drie opvarenden 
betrokken, nl. m otorist Meyers en 
schipper S nauw aert van de Z.262 
en  m atroos D esm idt van de Z.600 
die op h e t ogenblis der feiten w acht 
liep.

Volgens de rijkskom m issaris h a n 
delde m otorist Meyers to taal foutief 
toen hij de brug verliet om zich 
n aa r h e t toilet te  begeven Hij riep 
weliswaar op de scheepsjongen, 
m aa r deze kwam pas la te r op de 
brug, toen de Z.600 zich nog op 
am per 75 m eter bevond H ierbij m is
lukte h e t uitw ijkingsm aneuver Ver
der stond de radio blok open w aar
door h e t onm ogelijk was aan d ach t
seinen op te vangen Meyers d raag t 
derhalve de grootste verantw oorde
lijkheid  door hex n ie t verzekeren 
van een voortdurende uitkijk . Tegen 
hiem w ordt een schorsing van zes 
m aan d  van zijn  brevet van schipDer 
2de klasse gevorderd. Schipper 
Snauw aert gaa t ook niet, vrijuit. 
Hij liet zijn  vaartu ig  im m ers koers 
lopen (is d it geen gewoonte in de 
bokken visserij ?) m et de bomen van 
de bokkeninstallatie n iet volledig 
b innen boord. Tegen hem  vordert 
rijkskom m issaris B entein een ver
m aning Ten slotte laa t de .-ijks- 
kom m issaris B entein m atroos Fred
dy D esm idt van de Z.600 buiten 
de zaak stellen. De tw ijfel snreekt 
im m ers in het voordeel van betrok
kene.

VERDW IJNING VAN M OTORIST

Ten slotte ste lt de R aad een on
derzoek in betreffende h e t over 
boord slaan  van m otorist Leopold 
Debruyne aan  boord van de Z 525 
..G olfbreker” G etuige m atroos De 
W inne Freddy verk laart d a t de 
ongelukkige visser zijn  oliegoed en 
laarzen droeg toen h ij over boord 
geslagen werd Volgens getuige be
vond zich een zw aarte in de ïo rre  
m aar h e t vaartu ig  m aakte geen 
slagzij H et binnenzetten van de 
korre nam  ongeveer tien m inuten  
in beslag E r werd geen boei toe
geworpen n a a r h e t slachtoffer Deze 
klem de een lijn  tussen arm en  en 
borst, m aar bij h e t inw inden had  
h ij de k rach t n ie t m eer deze bij te 
houden.

ONDERZOEK NAAR 
DE MOGELIJKHEID 
TOT OPRICHTING 

VAN EEN 
,, 0  ND ERZ 0  EK IN G S- 

CENTRUM VOOR 
ZEEWATER”

Terw ijl enerzijds de w aterw in
n ing  en de w aterbevoorrading van 
uitzonderlijk  belang zijn  voor de 
industriële ekspansie in  de P rovin
cie die m om enteel een w atertekort 
heeft, en anderzijds er tehans veel 
belangstelling betoond w ordt voor 
de problem atiek van  de ontzilting  
van h e t zeewater en voor de w in
n ing  van  allerlei grondstoffen uit 
zee, was h e t aangew ezen d a t de 
Provinciale O verheid d ienaangaan
de enig in itia tie f zou nemen.

M et d a t doel kw am  onder h e t 
voorzitterschap van de heer Goe- 
verneur onlangs een werkgroep 
van  deskundigen bijeen, die een 
grondig onderzoek zal w ijden n aa r 
de m ogelijkheid to t oprichting  van 
een « O nderzoekscentrum  voor Zee
w ater ».

De ondernom en studies m oeten 
h e t m ogelijk m aken  binnen een 
redelijke te rm ijn  praktische kon- 
klusies te nemen.

„DE BLAUWE WIMPEL”
In  h e t septem ber-num m er van 

„De Blauwe W im pel”, h e t M aand
blad voor Scheepvaart & Scheeps
bouw in de Lage Landen, doet 
hoofdredakteur A nthony van K am 
pen  een w arm e oproep om per 14 
oktober ’70 bij een bliksem-actie 
„Schip Ahoy” zo’n  goede 70 m iljoen 
fr. bijeen te brengen voor een 
nieuw hospitaalschip  ten  behoeve 
van  h e t N ederlands Rode Kruis. 
W aarbij de vraag kan  gesteld of 
een Belgische tegenhanger van  de 
,,J. H enry D u n an t” éch t n ie t to t 
de m ogelijkheden behoort... ? Ver
der verm elden we u it d it num m er 
gegevens om tren t de Belgische 
scheepvaart, een in teressan te  b ij
drage „u it de dageraad der zee
sleepvaart”, een gesprek m et een 
der laa ts te  nog levende zeilvaart- 
kapitekis, radarscihepen in  de In 
dische archipel, e.a. N iet te  verge
ten  zijn  de vaste rubrieken Van de 
Brug af gezien, van de K oopvaardij 
de werven, sleepvaart & berging, 
enz.

„De Blauwe W im pel” is verkrijg
baar via de boekhandel à 35 fr ./ 
exem plaar ; voor een jaa rab o n n e
m ent van 12 num m ers à  300 fr. 
kan  rechtstreeks ingeschreven wor
den bij de N.V. U itgeverij De B ran 
ding, K orte W inkelstraa t 15, te  
Antwerpen. Op d it adres kan  te 
vens een g ratis proefnum m er a a n 
gevraagd worden.

G E E N  S P R O T V A N G -  
R E G E L I N G  1970-71

In  gemeen overleg meit vertegenwoordigers vain de sprotvissers- 
nediens, wend beslist pneoiies zoals vorig ja a r  geien sprotopwangre- 

; ihiijdieins biet toornende seiiaoen itn te  stellen.

Mochtien er zioh avenwel fe iten  of fatoitaren voordoen diie de 
voortzetting vian de spnotopvangregieMng weinseliijk mataen, dam 
zaJ op dólt besluit worden teruigigietoomen.

HET BESTUUR

REDERS,
LEEST U W

V A K BLAD



R A D A R
We ondervonden reeds allemaal 

dat regen op zee weinig of geen 
invloed heeft op de goede ont
vangst van het radartoestel. Hoe 
hard en hevig regen ook kan zijn 
zelden of nooit brengt zij de 
goede werking van het toestel in 
het gedrang.

Bovendien beschikken we dan 
nog over de nodige middelen in 
het toestel om de gevolgen van 
regen of zeesluier tegen te gaan. 
In de eerste plaats hebben we 
daarvoor de « gain » (het volume) 
en vervolgens eventueel de knop 
« Rain-show » die het verschil tus
sen de echo’s van de regen en de
ze van de doelen (schepen, enz.) 
kan duidelijker maken. Het kontakt 
van het beeld kan dan nog met de 
« F.T.C. knop » verbeterd worden.

HAGEL

Welke zijn dan de gevolgen van 
hagel en sneeuw op het radar
beeld ? De verzwakking van het 
beeld die door hagel of sneeuw 
zou kunnen worden veroorzaakt is 
veel geringer nog dan deze die 
zou kunnen te wijten zijn aan re
genval. Zodat we haast mogen zeg
gen dat we ons hoegenaamd niet 
bezorgd hoeven te maken voor al
lemaal deze weerselementen.

Wanneer wordt gezegd dat de 
invloed van hagel of sneeuw gerin
ger is dan voor regen dan wordt 
hiermee meteen bedoeld voor een
zelfde hoeveelheid neerslag! (per 
eenheid).

Het is zeer ongewoon dat hagel 
of sneeuw dezelfde neerslaghoe
veelheid bereiken als we gewoon 
zijn bij regen, daarom ook heeft 
gewone hagel nagenoeg geen weer
slag op het scherm. Evenwel wan
neer het om zeer grote hagelste
nen gaat zou er wel wat storing 
kunnen ontstaan (alleen maar ha
gelstenen van 7,5 millimeter door- 
meter kunnen de echo’s van de re
gen overtreffen) en dit is eerder ’n 
zeldzaam verschijnsel, ,al hebben 
we ’t allemaal al wel eens meege- 
maakt.

Regen en hagel wanneer ze het

gehele gebied rond het radarap- 
paraat gelijkmatig overdekken, lij
nen goed de echo van het doel af.

SNEEUW

De sterkte van de sneeuwecho's 
hangt af van de grootte van de 
vlok evenals van de kracht van de 
neerslag. In het koud klimaat be
staat de sneeuwvlok dikwijls uit 
een enkel kristal terwijl in de ge
matigde streken er meerdere kris
tallen in kunnen vervat zijn waar
door ze dan ook meer omvang heb
ben.

Sneeuwval die bestaat uit vlok
ken van 1 kristal kan daarom 
echo’s voortbrengen die aanzien
lijk sterker zijn dan deze van een 
regenval (steeds verondersteld dat 
er eenzelfde hoeveelheid water 
valt per eenheid).

Voor praktische doeleinden moet 
hier dus ook rekening gehouden 
worden met de neerslaghoeveel
heid. In de praktijk is het nu zo 
dat de waterinhoud zelfs van de 
hevigste sneeuwval, zelden even 
groot zal zijn als deze van de ge
ringste regenval.

Zoals vorige week medegedeeld 
heeft de R aad  van  B eheer van  de 
R ederscentrale op 25 septem ber Jl. 
bijeengekom en, een belangrijke be
slissing getroffen  aangaande de 
tew erkstelling van  scheepsjongens 
die nog geen 15 ja a r  oud zijn.

Scheepsjongens kunnen  im m ers 
n ie t worden aangem onsterd  w an
neer ze n ie t te n  volle 15 ja a r  zijn.

De ervaring h ee ft geleerd d a t  de
ze jongens gewoonlijk een andere 
job « in  afw achting  » kiezen, w aar
bij dan  k an  worden vastgesteld  d a t 
deze voorlopige oplossing defin itief 
wordt, w aardoor deze jongens dan  
voor h e t vissersberoep verloren 
gaan  en alle gedane inspanningen  
en kosten inzake opleiding n u tte 
loos zijn.

Nemen we als voorbeeld : om 
een regenval van 1,25 centimeter 
per uur te evenaren zou de sneeuw 
die op de grond neerkomt om het 
uur 12,5 centimeter dikker moeten 
worden. Een regenval van 1,25 cm 
is niet ongewoon maar een sneeuw
bui die een tapijt maakt dat om 
het uur 12,5 cm dikker wordt is 
wel zeer ongewoon.

Algemeen kan hier dus gezegd 
worden dat echo's van sneeuw, 
voornamelijk in de getemperde 
streken, gewoonlijk minder storend 
zijn dan de echo’s van regen. In 
poolstreken evenwel waar de 
sneeuwvlokken gewoonlijk uit een 
enkel kristal bestaan, kan het zo
danig gaan sneeuwen dat de 
echo’s meer storingen verwekken.

MIST

Hoe mistiger het is hoe meer 
water er in de mist vervat is en hoe 
slechter men ziet. Welnu ook de 
verzwakking van de radiogolven 
staat in verhouding tot de zicht
baarheid, t.t.z. hoe mistiger hoe 
minder het detektiebereik.

Er bestaan redenen om te gelo
ven dat de mist in de koude stre
ken een veel grotere invloed heeft 
op het radarbereik dan dit het ge
val is bij mist in de getemperde 
streken. Het minst zou de nevel in
vloed hebben op het radarbereik in 
het tropisch klimaat.

Om d it te  voorkom en heeft de 
R aad  van  B eheer beslist dergelijke 
scheepsjongens te  wenk te  stóliLem to t 
ze de leeftijd  van  15 ja a r  hebben 
bereik t en  aldus kunnen  worden 
aangem onsterd.

De w ach ttijd  b e tre ft ten  hoogste 
een p a a r m aanden , in  vele geval
len enkele weken en in  sommige 
gevallen is h e t slechts een kwestie 
van  dagen. D esondanks is h e t rl- 
siko d a t k rach ten  verloren gaan 
groot.

In  h e t belang van  h e t gehele be
d rijf, d ringen wij e r bij alle reders 
op a a n  ons tijd ig  dergelijke geval
len mede te  delen. In d ien  een re
der dus jongens k en t die nog geen
15 ja a r  zijn  en m oeten w achten  to t 
die leeftijd  om te  kunnen  worden

De waterdeeltjes in de mist op
genomen zijn zodanig klein dat de 
kracht van de radarstraal die er
door teruggekaatst wordt te zwak 
is om echo te kunnen worden op 
het scherm. Daarom zijn ook de 
echo’s door mist veroorzaakt te 
verwaarlozen.

Toch beweren bepaalde waarne
mers dat zij de aanwezigheid van 
mistbanken hebben opgemerkt 
door de zwakke aanwijzingen op 
het scherm.

ATMOSFEER
Veranderingen van de tempera

tuur en de vochtigheid komen veel
vuldig voor in de atmosfeer.

Waarnemers hebben echo’s op
gemerkt op het radarscherm van 
onbepaalde aard. Deze echo’s ge
leken op een tweede echo van de 
wal maar uitgebreid dan over ver
scheidene mijlen. Er kan geen spra
ke zijn van neerslagsluier of ande
re echo’s zoals zou kunnen worden 
voorgesteid.

Er wordt aangenomen dat deze 
« spookbeelden » te wijten zijn aan 
scherpe veranderingen in de voch
tigheidsgraad, vermoedelijk een 
honderdtal meters boven de zee
spiegel. Dergelijke echo’s zijn ge- 
woonlijgk opgemerkt op een bereik 
van 10 mijlen en kunnen 20 of 
meer mijlen lang zijn. Soms nemen 
zij de vorm aan van concentrische 
ringen van 6 tot 8 mijlen diameter.

(vervolgt)

aangem onsterd  worden, deelt hij 
zulks onm iddellijk  mede aan  het 
sek re ta riaa t van  de Rederscentrale 
d a t betreffende jongens zal te
werkstellen.

D it is een zoveelste m aatregel en 
inspaniniing vain de Redemsoenitrale 
in h a a r  s tr ijd  tegen h e t beman- 
ningsprobleem .

H et vorm t een nieuw bewijs van 
h e t p rivé-in itia tief d a t schril af
steekt bij de lankm oedigheid van
wege onze overheden.

Moge d it zoveelste voorbeeld de 
overheid doen inzien d a t het be- 
m anningsprobleem  in al haar 
aspekten  van  uitzonderlijk  belang 
is en een stim ulans is om het be
d rijf  te r  h u lp  te  komen.

TEWERKSTELLING VAN SCHEEPSJONGENS

Het is nu al weer ruim een jaar geleden dat de 0.148 ,,SNIPE” 
uitgerust werd met onze batterijen. En nog steeds is men zeer 
tevreden. Inmiddels zijn er echter al batterijen op andere 
schepen geplaatst. Zoudt U ook eens niet informeren bij s.v. 
S.C.A.P. Wij zijn ervan overtuigd dat ook U dan een „CENTU
RION” BATTERIJ zult nemen. '

Met „CENTURION” vaart men wel.

„ CENTURION "
Rijhovelaan 188 

C E N T
(6708V)



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
Na de m inder hoge p rijzen  van  

vorige week die in  de  h a n d  ge
werkt w aren door h e t be ter weer 
waardoor overal een regelm atige 
visaanvoer mogelijk was, kregen 
we deze week opnieuw fel stijgen
de prijzen. H et begon v rijdag  reeds 
toen itwee noordschepen en  één 
westvisser aan  de afslag  versche
nen en  duidelijk hogere n o te rin 
gen haalden d a n  tijd en s de voor
gaande m arktdagen. M eestal is de 
vrijdagm arkt een  w aardem eter 
voor de volgende week. Ook deze 
week was d it ’t  geval w an t m aan 
dag kregen alle vissoorten nog ho
gere prijzen. Vooral kabeljauw  
ging weer steil omhoog en bereikte

M EER T R E K K R A C H T

M EER S N E LH E ID
(5723V)

dinsdag dan ook a l 1800 F  per bak 
sheifcod. De gullen volgden d a t 
voorDeeld en kregen v an  118 n a a r
32 P' per kg.

De tongen die v rijdag  gebrach t 
werden, kregen ook m eteen  veel 
hogere prijzen. M aandag stegen 
die prijzen nog iets verder m aa r 
dinsdas, toen de aanvoer veel gro
ter was gingen de prijzen , vooral 
van de grote soorten, s te rk  dalen. 
De lappen en  de grote tongen  zak
ten met ongeveer 10 P  per kg en 
ook driekw artsortering viel een  8 
P terug. Voor de bloktongen, de 
voor-kleine en de kleine tongen  
was de prijsdaling m inder sterk. 
Deze soorten bleven m eer d a n  100 
P per kg noteren. De andere fijne 
vissoort, tarbot, kende ook weer 
veel hogere prijzen en steeg n a a r
115 P per kg.

Zeer hoge noteringen w erden be
reikt voor keilrog (40 P ), rode 
knorhaan (tot 36 P) en  blauwe 
eng (weer to t 26 P). Koolvis bleef 
op eenzelfde prijspeil. De aanvoer 
van koolvis was echter veel kleiner. 
De IJslanders brach ten  m eer w itte  
leng op de m arkt, vissoort w aar
van de prijs ook opliep n a a r  zo
wat 17 F  per kg. Bode zeebaars 
kieeg een tam elijk  vaste p rijs  die 
rond 17 à 18 P  p e r kg  schom m el
de. Heilbot echter steeg w eer n a a r  
100 F' en voor de steeds schaars 
blijvende staartv is w erd opnieuw 
van 40 n aa r 68 P  bekomen.

Hen nogal veel gebrachte vis
soort, kleine schelvis, w erd ook 
weer heel w at duurder verkocht. 
De belangstelling van  de bu iten
landse kopers op de m ark t deed de 
prijs van de grote sortering  oplo
pen naar 17 P, die van  de kleine 
sortering n a a r 13 P  per kg. Steen- 
schol, vooral grote en  m iddensor- 
tering was veel duurder, terw ijl 
ook platvis weer betere prijzen  
maakte. De resu lta ten  w aren voor 
de verschillende vaartu igen  alles
zins renderend. Zelfs m et vang
sten, die we m et m oeite m iddel
groot kunnen noemen, w erden h e t 
nog re:sjes.

Dinsdag werd de vangst van  de 
grote IJslander zelfs verkocht a a n  
ongeveer 800 P  per ben gemiddeld. 
De westvangsten h aa lden  een ge
middelde van m eer d a n  1000 P, 
terwijl voor de kanaalschepen te 
rug zeer mooie u itslagen  w erden 
geboekt m et de 0.189 als prim us.

Alleen de kustvisserij h ee ft de/e  
week reden  to t  klagen in  d ie zin 
d a t ze n ie t o f zelden konden  u it
varen. D insdag kregen we to ch  een 
p a a r  schepen m e t kleine gul w aar
voor hoge p rijzen  betaa ld  werden, 
zodat h ie r wel aard ige  cijfers be
re ik t werden.

De to ta le  aaiw oer bestond deze 
week u it nagenoeg 1:1800 bennen 
vis, 15000 kg tong  en  1000 Kg 
kveeftjes. De to ta le  opbrengst be
reik te  11.396.293 F.

KLEINE IJSLANDSE
v a n g s t e n

D at er klefae vangsten  van  U sland  
wetrldien aangeveerd  bewSjizen de to 
ta le  aanivioer die milt zeiven schepen 
weird bereikt en  die slectolts 5000 B 
beldnoeg, n ie ttegenstaande er twee 
igrtolte U slandars bij dl© izerven waren, 
De gnaofelte vamgslt was nog vobr die 
0.288 die de beste u itslag bereiikte 
em voor de zoveelste keer d ît ja a r  
iboiven de zeiven cdjifems ging. De 
meeslfc gebrachte vissoorten w aren 
leng, kabelijau/w, giul, klooüviis en no
de  zeebaars. De grootste p a rtij ro
de zeebaars kregen we dinsdag. D it 
Ihiald een  lichte p rijsdaling  van  deeie 
ivnisaoort tolt gevolg. A anvankelijk  
w erd dinsidag nlog 850 fr. betaald.

vtoor deize soorten  was weer zeer

M E T  E E N  V A S T E -  O F  
V E R S T E L B A R E

Zaltbommel- 
schroef

N adien  zalktte die pniijs n aa r 8120 om 
te  einidiigan aan  770 fr. per ben. De 
kleine so rtering  kreeg dinsdag van  
1080 to t 630 fr. en  kende dius odk 
een  dalende prijs. Voor lenig was 
h e t omlgelkeerd, m aandag  wertdi van
000 n a a r  700 fr. belbaalld, dliiisdag 
steeg de p rijs  n a a r  800 en 870 fr. 
iper bem. Blauiwe lieng steeg van  970 
n a a r  18150 fr. per ben. Ook de klei
n e  sortering  kreeg riond de 25 fr. 
per ben. Een p aa r bennen  gnote 
iwliijltling gtaigehi van  de h an d  tegen 
izlowat 16 fr. p e r kg. terw ijl schotse 
isdhol zeer goed wend verkocht en 
itlolt li6 fr. noteerde. Ook hiondstonlg 
Ibleef duur. De gnote so rtering  kreeg 
ttlot 216 fr., de M eïne kreeg rond  dte 
'400 fr. per ben.
Veel m inder IkaolMs op de m ark t 
d a n  voorgaande welken. VOoral griote 
sortering  m ogen wie sclhaars noe
m en. De p rijs  die m aandag  rond  de 
■'112 fr. lag, steeg dinsidag t'ot 18 en. 
la te r  to t 115 fr, p er klgr. Ook midt- 
densiortering wais weer duiunder dan  
geiwoonliijk en  steeg n a a r  070 fr. per 
iben, Ook op de dinsdagmarlkit. Door 
de 0.288 wend m aandag  een flinke 
vangst giull en  kafoeïjaiuiw gelost. K a
beljauw  kreieg riond de 119 fr., terw ijl 
de venselhiillende gulsorteringen aL 
ilemaal boven de 900 fr. p er ben 
verkocht werden. O ok h ie r werd 
mieltean een flinke gem iddelde priijs 
bereikt, w aardoor de  opbrengst n ie t 
miindar d a n  1.1106.750 ifr. bedroeg.
D e aanvtoer ,van IJsliandise scihellvüs 
iis weer erg schlaars geweest. Vooral 
idlimisdalg W'eriden de verschillende 
sorteringen  zeer diuiur verkocht. De 
Igittotste sioiorlt kreeg to t  36 fr., te r- 
wliijl de vOlgemdie sortering  ooik bo
ven de 30 fr. bleef. D e k leinste  sor
te r in g  kreeg die dag  nog  m eer d an  
11000 fr. p e r ben,
iZeewolf en  sclhaaifc w erden oofc weer 
erg  sclhaars aangew end, de p rijs

WEER DUURDER TONGEN

V rijdag kregen  we a l de eerste 
tongen van de nieuwe week op 
ide m ark t. H et was de 0 .267  die 
voor b ijna  700 kilo zorgde en er 
zeer goede prijaen  voor kreeg. 
D it w aren edhtier w esttongen. 
(Maandag kregen wie de eersite 
kanialaltongen en, ook hiervoor 
wenden hoge prijzen  beltaald. In  
to taa l aowait 3800 kilo, wait ze
ker n iet overdreven kan  genoemd. 
V andaar ook de hogere priijzen 
op de m aandagm ark t en  de da
lende priijs op dinsdag toen ru im  
drie keer zoveel tong werd ge- 
ibracht en we 10.300 kg. kregen. 
VOorai de grote soorten w erden 
dinsdag goedkoper verkocht. De 
lappen vielien terug  n aa r 81 fr-, 
de grote tongen n aa r 84 fr. en 
de driekw artsortering n aa r 90 fr. 
per kg. B ioktongen kenden oök 
lagere noteitngem; de daling was 
h ie r ech te r m inder ste rk  en ver
liep van 112 n a a r 100 fr. per 
kg. V oor/kleine tong zakte van 
lllS n a a r  107 fr. en  kleine tong 
hleef op hetzelfde prijspeil. De 
kleine soorten w erden p rak tisch  
alleen  door de uiitivoerders ge
kocht. T arbo t was weer aanzien^ 
lijk  duurder. De mooie grote 
sortering  steeg zielfs n a a r 115 fr. 
per kg., m iddenslagsortering kreeg 
85 fr. en kleine rond de 60 fr. 
'Grieten werdien prak tisch  enkel 
door deze kanaalschepen  gebracht. 
De p rijs  ervoor lag tussen 40 en 
60 fr. volgens de grootte.
De m eest gebrachte soorten van 
de bijvangst w aren schotse schol, 
platjvis, steensohol en  w ijting. 
Elen p a a r schepen zorgden ook 
voor redelijke rogvangsiten, rog-

V A N  V O O R D E N

Zaltbommel n.v.
(5723V)

gen die duur verkocht werden 
m et grote rog to t 32 fr„  tilten  
to t 25 fr. en de alndere soorten 
tussen  17 e nS4 fr. p e r kg. K eil
rog kreeg to t 41 fr. en  rode knor
h a a n  (grote sortering) kreeg van 
30 n a a r 36 fr. per kg.
Voor platv is noteerden we prijKen 
die schom m elden tu ssen  13 en  18 
'fr. m et klein iek en derde slag 
a is  duurste sorteringen. G rote 
schotse schol kreeg to t 26 fr., de 
m iddenisortering m oest h e t doen 
m et 16 en de kleine m et am per 
10 fr.. p er kg. K abeljauw  en gul 
w erden door deze schepen slechts 
in  geringe m ate  aangevoerd. De 
p rijs  ervoor was ech te r zeer goed.

HAAI EN TOTTEN VAN 
DE NOORD

O pvallend grote vangsten haai 
werden dOor dte noordschepen 
aangevoerd. V erschillende vaajr- 
tu igen  losten m eer dan  100 ben
nen  van die vissoort. H ierdoor 
bleef de p rijs  eerder m iddelm a
tig. De grote sortering kreeg van 
550 n a a r  600 fr., de m iddensoort 
ging van de h an d  tussen 520 en

560 fr. per ben. T otten  deden h e t 
integendeel veel beter m et de 
kleine sortering  van  370 n a a r 670 
fr. en de grote sortering van 650 
d aa r 790 fr. Ook n u  weer wiaren 
er nederlatodse belangstellenden 
voor deze vissoort, vooral dan  
voor de kleine sortering.
E erder weinig kabeljauw  van  de 
Noord. De p rijs  voor deze soort 
ging weer tam elijk  steil omhoog, 
door de verm indering van  h e t 
aanbod u it h e t buitenland. Sheif
cod kabeljauw  steeg van  1350 
naa r 1850 fr., de kabeljauw  in  
benneto kr eeg van  1(100 n aa r 1600 
fr. Ook voor grote shalfcodgul 
was e r  zeer veel belangstelling. 
De grote sortering kreeg dinsdag 
reeds to t 1600 fr-, terw ijl de an 
dere  gullen die b ij de grote vis 
verkocht w erden tussen 1150 en 
1400 fr. kregen. G rote steanschol 
was aanzinlijk  duurder en  steeg 
to t 37 fr., de m iddensoort kreeg 
to t 34 fr. terw ijl de kleine sorte
ring  steeg van  20 n aa r 26 fr. per 
kg. PiaJtivis werd h ier nieit b ijster 
veel aangevoeld. De p rijs  voor 
de platv is was echter hoger dan  
d it van  de kanaalsdhepen. W ij
ting  kreeg oak hog p rijzen  welke 
dinsdag to t 14 fr. voor de kleine 
en  to t 17 fr. voor de grote sorte
ring opliepen.
Voor deze schepen, welke dikwijls 
eerder kleine vangsten  b innen
brachten , w erden toch renderende 
resu lta ten  geboekt. Een p a a r cij
fers bleven zelfs boven de 300.000 
fr.

KLEINE VANGSTEN WERDEN 
PEPERDUUR VERKOCHT

Zoals verw acht wa-s de aanvoer 
van de W est erg klein. Te veel 
slech t w eer was oorzaak van  de 
onregelm atige visserij, waardoor 
in to taa l slechts zowat 580 bennen 
vis en 800 kg. tong w erden aan 
gevoerd. Een mooie tongvangst 
w erd vrijdag bininengebracht. De 
behaalde prijzen  w aren zeer goed 
en  ook h e t re su ltaa t viel gunstig 
uit. M aandag twee westvangsten 
en  dinsdag ook weer m aa r drie 
schepen van die visgrond. Woens
dag w erd dato nog een  vangst 
van de W est binnengebracht.

Voor Uw vissersschepen : 
Raadpleeg de

N.V. SCHEEPSWERVEN VAN 
LANGERBRUGGE

Rodenhuize 
9020 Gent 2 
Tel. : (09) 78.04.01

(6768V)



OOK TE ZEEBRUGGE WORDEN 
ZEER GUNSTIGE CIJFERS GEBOEKT

De vele najaarsstormen hebben 
de Zeebrugse vloot niet kunnen 
beletten om opnieuw gunstiger 
cijfers te boeken in september jl. 
dan in dezelfde maand van vorig 
jaar. In de besproken maand werd 
de omzet inderdaad opgevoerd van 
26.780.314F naar 28.975.675 F. Er 
mag zelfs gezegd worden dat deze 
omzet nog groter zou geweest zijn 
moest het begin van de maand

iDe laianWoer wals wrdlj gnodt, allie 
wissooritten, lüilts wan ikiabelijiauw ien 
noiggeini, iwiamen gloed' wentegenwoon. 
diigid. Viam die 40 waiartaigisn w aren  
er 7 afkiomisltig wam Ide wisgmanden 
wan de  Kneieftenpiuib, wiljf wam hielt 
Kianiaail de  ovienliigie wajn de  Nloord en  
de  Wiesit. A anvoer tonigen 20.8010. 
De pniijizen izotwel ideize wan h e t  K&- 
naial a ls  wam de Niaorid sdbam m elden 
tassende  182 -en d e  flJOfli f r  waoir de 
gmote soorten), diei % wain 1910 fct 1113 fr, 
de miilddansoorten belktwiaimcn van  
UOili to t  1213 f r  ieo d e  M efaste slag  
wan 9'8 tooit 'lil® fr. Deize itwae liaiafete 
soorten  w aren  hielt kliaihslt in  laian- 
voar. iDe m aandag  e n  dimsdag- 
marlkit Ib'lieietf k o n s ta n t ih  priïjsafna- 
imie op de  woiensdlaigmankit iwend een  
gavoettiiige dafflmg igenioitieieiiid. Vaanal 
wan de tongen  laifikoimstiig >vaini heit 
Kianiaial.

D e ibarböt ien igtniieltosoorten Ibliiijwem 
wriiij hoog in  atfnamie pmiljs, ivoioinall 
de giroitie ibairboltss, d e æ  bekw am en 
v an  MO ta t  140 fir heit kig. 'Aan pliai- 
diijssioorten w as e r geien teko rt, war- 
schieidenie waartailgen hielblbien gno- 
rbe paritïjen piliaidijs geloslt. D e pnïj- 
:zan schom m elden Msisien d e  ilO en  
de  1119 f r  h e t kig. Voor d e  3de slag  
w ard ewemeemis wan 10 t a t  211 fr. De 
kleinere soorten  belkiwaimien wan 8 
[tolt li8 fr. Onwerwaichibs Idaed lar 
Bildh oip d e  dilnsdiaigmiairkt leieni priijs- 
idaliing voior. Zieiar w etaig  IkiaMjauw 
aian de miairlklt de  prüjizen sohoiminel- 
d en  d a n  ooik ta s sen  de  2f7 ien d e  41 
f r  heit Jcg. D e iguilisioorten iwanen 
beter wartagenwooridiigid, woomaiL de 
k leinere soorten, dolor tellfciaar be
kw am en ize van  10 tbottl3l3 f r  tag. D e 
W iping soioirten Iblewen wriitji iglaed 
Sn afnam e, ailj hiaialdemi vam ÜO ta t  
7 f r  woor de  tw ee sorteriingen.

lAlilieien d e  aaehonden waineo men- 
denend, de  aaehaialilen d a a r  tegen
over bleven beneden  heit m in. De

inzake weersomstandigheden, even 
gunstig zijn geweest, dan de laat
ste weken. In de eerste weken van 
september hebben we inderdaad 
biezonder slecht weder gekend, 
waardoor de regelmatige visserij 
flink belet werd. Dagen werden ge
noteerd waarop amper twee vaar
tuigen hun vangst aanboden. Hier
door gingen de prijzen vanzelf
sprekend flink de hoogte in. Ton-

steemsdhiol wan heit K an aa l wanen 
leweneiens goied wartegienwooindilgid 
wolgiens isörterling schom m elden ae 
tassen, d e  20 ien de  32 f r  helt kg. 
Voior de  Schotee schol w ard wollgens 
sioirterihg wan 7 telt (17 f r  betaald. 
D e zaedutilviels wanen igoed in  ibnek, 
ze bekw am en pnijzen wan 48 telt 66 
framik.

V oor de aeietorieefitjies diie iin izeer 
Meine! m a te  w erden gieloist w erd  wan 
'1200 itoit 1090 f r  beltaald woor de 
gnotei, ien van- 700 tolt 1390 f r  woor 
die Ikliefine.

GARNAALAANVOER
Slechte 1116.618 iklg igiaimalen aian 

de m ark t, de  eerder k leine aanwaer 
w as h e t  gevolg v a n  de slechte 
weiersoimsitandigheden. D a priljizen 
schiommeliden ta ssen  d e  SlO em ide 
87 fr. A lleen iop de  woansdagmairikt 
w erden er mielt m inder d a n  110.500 
kig. garnaüen ©eloslt.

AANSITELLIINIG
BlüJ K on. B esluit wan 122 septem . 

Iber 119170 w erd de h ee r DVDax Daziuit- 
ifcer, beheerder - b estuu rder en> zaak
voerder wan de PVBA „M ax Deauit- 
itier en  Clie.” wonende Eliiisielbeithliaani 
te  IDuiihbergen aamgesttelid tolt pliajaits. 
wetrwamigend liechtier to  de  irieichitlbainlk 
wan K oophandel t e  Bmugge. O n- 
daniks ailjn druldke toenaepsbezüghei 
d en  izaü de  heer M ax Deaultfcer aiijn 
taialk laas- rech ter, niaaa- faehonen we
te n  te  werwulüien.

VOETBALMATCH
iOp heit te r re in  D ’Hiaiene w ord t 0a- 

terdaig a.s. om  14.30 uiur leen Vtoet- 
baümaitch betw ist ta ssen  de Bmeui- 
ighieil wriienden oïiit lOoslhenda lemi de 
Vïsmiiijnwrianden uiit Zeeibrugge.

gen bvb kregen prijzen tot 128 F 
tijdens de stormperiodes.

Globaal gezien werden in de be
sproken maand 182 vangsten ge
noteerd die zorgden voor een pro
duktie van 796.971 kg en een totale 
omzet van 24.017.420 F. In septem
ber 1969 werden 220 vangsten aan
gevoerd met 972.400 kg. Toen be
droeg de omzet 22.582.570 F. Hier
uit kan afgeleid worden dat zowel 
het aantal vangsten als de aanvoer 
gedaald zijn. Deze verminderde 
produktie lag vanzelfsprekend aan 
de basis van een flink gestegen 
gemiddelde prijs, nl. van 23,22 F 
in september -969 naar 30,13 F in 
september jl. De verminderde aan
voer werd dus ruimschoots gekom- 
penseerd door een verhoogde ge
middelde prijs.

Er werden in totaal 125.737 kg 
tong aangevoerd door 176 vaar
tuigen. De omzet van deze tongen- 
produktie bedroeg 12.204.520 F. In 
september van vorig jaar werden 
214 vangsten genoteerd voor een 
produktie van 143.351 kr. Toen be
droeg de opbrengst 10.118.300 F

Ook hier dus weer hetzelfde ver
schijnsel. nl. minder uitvaarten, 
minder produktie maar anderzijds 
verhoogde gemiddelde prijs (van 
71,07 naar 97,06 F) en een geste
gen totale omzet.

Anderzijds diende een gevoelige 
stijging genoteerd van de garnaal- 
vangsten, nl. van 124.500 kg in 
september 1969 naar 164.621 kg in 
september jl. Vorig jaar werd deze 
produktie aangevoerd door 544 
vaartuigen tegenover 534 dit jaar.

De totale omzet ging stijgen van 
4.187.064 F in september van vorig 
jaar naar 4.946.405 F dit jaar De
ze sterk verhoogde aanvoer was 
evenwel de aanleiding tot een ge
voelige daling van de gemiddelde 
prijs, nl. van 33,63 F naar 29,43 F 
dit jaar.

Voor wat de kreeftenaanvoer be
treft dient gezegd dat 39 vangsten 
zorgde voor een totale produktie 
van 71.596 kg, die resulteerden in 
een omzet van 2.595.010 F. In sep
tember van vorig jaar werden 
73.290 kg aangevoerd door 44 
vaartuigen. Toen bedroeg de om
zet 2.648.260 F. De gemiddelde 
prijs bleef nagenoeg dezelfde, nl. 
36,24 F dit jaar tegenover 36,13 F 
in september 1969.

Na 9 maanden eksploitatie is de 
balans te Zeebrugge biezonder po
sitief. Men staat inderdaad reeds 
met ’n totale omzet van 269.111.045 
F tegenover 236.264.144 F in sep
tember van vorig jaar, hetzij een 
stijging van 32.864.901 F. Zeer goe
de vooruitzichten dus met het oog 
op het opmaken van de eindbalans 
bij de jaarwisseling.

iNEiDEiRLANlD

Binnenkort graat de haringvisse
rij op de Botney Gut-gronden ten 
zuidoosten van de Doggersbank, 
beginnen en in  de weken daarna 
trek t de haring  n aa r het zuiden. 
De visserij in  H et K anaal belooft, 
evenals vorig jaar, goede resulta
ten.

H et gem atigd  optim ism e te n  aanr 
zien v a n  de  visserij in  de noord- 
westelijkie Noordzee, uitgesproken in 
de prognose v a n  d rs K . H  Posthu- 
m a, bioloog wan h e t  R ijksinstituu t 
voor V isserij-onderzoek in  U m uiden. 
is ju is t gebleken. De haringvangsten  
in  de  Noordzee in  h e t  algemeen 
zijn  slech t geweest zoals eveneens 
was voorzien.

Alleen de N ederlanders helbben 
to t dusver m ooie vangsten  gedaan. 
De D enen deden h e t  slech t en voor 
’t  eerst m oet groot-exporteur Dene- 
marfcen h a rin g  in  H olland kopen. 
Ook de N oren z ijn  m oeten  overgaan 
to t  h e t im porteren  wan haring ; zij 
hebben grote hoeveelheden haring 
u it  da  Ierse  Zee op h e t eiland Man 
ingekocht. De D uitsers m aken een 
biezonder slech t seizoen door : hun 
visserij bij G eorge Banik (New 
Poundland) bleef ver beneden de 
verw achtingen en h u n  Deense en 
Noorse leveranciers lieten  h e t af- 
wefcan. om dat d a a r  n ie t eens in 
eigen behoefte door eigen vangsten 
kon wonden voorzien.

Wel gunstige resu lta ten  hebben 
de  D uitsers m e t de  N oren geboekt 
in h e t zeegebied v an  de Hebriden, 
noordw estelijk v an  Schotland  en 
te n  w esten v a n  de  Shetlands en 
O rkney’s. Ook h e t  Schotse drijfnet- 
visserij-seizoen is n ie t best geweest. 
B etere vangsten  w erden gemaakt 
langs de Engelse noordoostkust, 
w aar ook de 'N ederlanders opereer
den.

De goede verw achtingen woor de 
zogenoemde Engelse wal- en Ka- 
naalvisserij z ijn  m ede gebaseerd op 
de vangstsam enstellinig in  h e t over- 
zom eringsgabied wan deze „zuidha- 
r in g ”. De m eeste van  de in  de zomer 
gewangen h a rin g  in  h e t  Shields- 
gebied (Engelse noordoostkust) be
hoorde to t  d e  K an aa l- en  Sandettie- 
groep.

In  oktober en  novem ber zal de 
h a rin g  door h e t Engelse walgeibied 
en langs d e  H ollandse wal trekken. 
Als alle kondities goed z ijn  (weers
om standigheden  en haning-tkoncen- 
tra tie s) d an  zal dus d ich t bij huis 
een goede visserij kom en, w aar de 
N ederlanders v an  k unnen  profite
ren.

D s h arin g jaa rk la ssa  1966, die vo
rig  ja a r  goed voor de vangst werd, 
is, a ls  gezegd ook d it  ja a r  in  juni, 
ju li en  augustus in  h e t Shields- 
gefoied goed vertegenwoordigd ge
weest. De jaiarklasse 1967 is een 
redelijk  sterke jaa rk lasse  in  d it ge
bied.

De zuidelijke visserij begint balf 
novem ber en d u u rt to t  en  m et janu
ari.

(U it „IJm uider C ouran t”)
•amjajEfHfHiarajzrajBiHiErarEJEfE
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Een zicht op de drukke Zeebrugse vissershaven.

MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE



Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem. IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

VISAANVOER TE OOSTENDE
2-10 3 30.520 408.970
5-10 18 319,900 5.368.310
6-10 10 154.350 3.460.120
7-10 10 119.350 2.158.893

41 624.120 11.396.293

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE
30- 9 8 2.092 56.966 24.—

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE
m o 5 115,1181 507.080 33,*44
2-ilO 4 10.434 3.55.410 34,06
640 9 41.809 ll.550.050 37,07
640 7 40-004 1.531.060 38,27
740 16 59.1523 1.405.&1O 25,113

WAARVAN TONG
140 5 3.336 3115.770 94,65
240 3 1.521 11158.5180 -104,26
540 ‘9 8.651 903.770 104,47
640 7 10.358 900.540 95,03
740 12 5.705 044.570 95,45

30.-

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE
2 -10
MO
640
7*10

2-10
540
740

5-10
7-10

5-10
6-10 
7-10

4
3

114
30

621
720

4.760
10J503

27.1181
40.006

11711.009
1240.926

37/72
39/87
25/04
10/44

KREEFTAANVOBR TE ZEEBRUGGE
2.(524
I.253
II.778

94.890
48.3-50
85.730

37,1519
3-8,08
48J21

VISAANVOER
11 16.884
4 6.200

TE NIEUWPOORT
34-1.608
138.180

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
24
15

477

1.224
825

20.634

51,— 
55,— 
39,—

51,-
55,-
48,-

51,-
55,-
43,-

Afvaarten Oostendse Haven
DONDERDAG 1 OKTOBER

IJSLAND
0.280, 0.305, OJ2llf7.

NOORD 
0.2417, 0.232, iO,2l3i9.

VRIJDAG 2 OKTOBER 
IJSLAND

0.236, (Z.41Ö, 0.334.

ZONDAG 4 OKTOBER 

NOORD
-N.708, N.709 0.66, 0.151, 0.1127, 

0.2196, 0.274, 0.1128', 0.26 
WEST 

0.69, N.736.

MAANDAG 5 OKTOBER 
NOORD

OJlöfl.

KANAAL
0.1120, IZ.B43.

DINSDAG 6 OKTOBER

IJSLAND
0.2.37, 0.2150.

W EST
0.1190, 0.166, IZ.41I7, 0.1309, !N.IL'85, 

N.763-, ‘0.214, N.7110

WOENSDAG 7 OKTOBER 

NOORD
0118, 0.279, 0.084, 0.229, 0.1128, 

0.1915.

KANAAL
Z.596, 0.35.

WEiST

REDERS
LEEST U W

V A K B L A D

Schelvis
Groot
Middel
K lein

K abeljauw
Gul
W itting
Sehaat
Heilbot
Koolvis
HioDdatong
Zeewolf
P laten

5-10-1970 6-10-1970 7-10-1970
30 ' 36._______ 36_______
14.— 26.80 2l!— 32.— 22.60-------
4.80- 7.40 8.20------- 17.----------

16.40-23.— 23.— 26 — 21.80-26.—
11.60-18.40 13.— 24.— 20.----------

17.---------- 15.----------
17.—  24.60 26.---------- 30.----------
13.70-18.20 11.60-17.— 15.— 17.20
10.40-25.40 10.60-14.20 9.— 19.—
11.40-17.— 7.40-15.80 15.40-------
52.— 92.— 60.— 96.— 59.— 99.—

8.60-13.40 11.40-15.40 10.40-12.40
18.— 19.60 15.40-17.40 19.80-------
46.— 66.—

SLOOPPREMÎE
Op de agenda van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers van woens
dag 14 oktober a.s. staat het in 
overweging nemen van het wets
voorstel Dries Claeys, betreffende 
de slooppremie voor vissersvaartui
gen. Dit voorstel behelst het toe
kennen van een slooppremie voor 
afbraak van oude vissersvaartui
gen zonder verplichting to t nieuw
bouw. We hopen dat de behande
ling van dit voorstel, die voor onze 
visserij van groot belang is, spoedig 
door de bevoegde kommissie be
handeld en goedgekeurd wordt en 
dat alle parlem entairen van de kust 
hun steun aan  volksvertegenwoor
diger Dries Claeys niet zullen ont
zeggen.

N I E U W P O O R T

Z E E B R U G G E

DONDERDAG 1 OKTOBER 1970

Z.560 7 100 60 53.410
Z.578 5 250 30 60.810
Z.516 2 200 10 30.470
Z.421 7 900 60 158.620
Z.441 11 1.000 45 203.770

507.080

VRIJDAG 2 OKTOBER 1970

Z.511 6 350 30 95.910
Z.547 6 300 25 100.670
Z.24 2 50 15 11.510
Z.569 8 50 95 147.320

+ 75 b. kr.
355.410

f gijBH MAANDAG 5 OKTOBER 1970

M aandag 5 oktober
Z.175 8 50 110 126.950

N.730 16.160 N.807 26.500 Z.451 7 50 60 83.600
N..805 22.100 N.345 35.062

Z.589
+ 15 b. kr.

N.346 25.246 N.715 52.320 9 1.000 70 193.490
N.723 90.0180 N.73‘8 31.360 Z.512 6 400 30 116.320
N.7-8‘8 9.340 N.700 23.020 Z.445 7 250 35 83.120
N.TO1 10.4210 Z.176 17 2.600 140 436.280

Z.546 10 1.000 80 230.940
Geivoig,e hieit stomrww-edier waren, Z.564 5 50 40 62.120

Z.497
+ 20 b. kr.

veeil „gietonoikien’’ reizen, m-eit kleine 11 1.400 70 217.260
vangsten. 1.550.050

Alles saimen 200 hemnen vis m et 
+ 900 kig tanigiem. De „ ra re” viiE 
haaide terug  120 à 130 fr de kg. De 
tongien van 94 à 1112 fr. öateinie 105 
fr). Roigigien: mioiers 1100 à 1300 de 
bannie, tä te n  1(100 fr. Guiten-: van 
1800 à  1000 fr de ben.

Flaibvis: 75 die grobe, drielingen 
1000 fr, zelfs de plaibvis van de 
k u n st vissers krasg  1250 fr. voor die 
drielingen en  1000 fr  voor die klei
ne niieit geguit! Wiijitmg: 800 fr de 
grote kleine t/oit 550 de ben. Zeehon
den kw am en aan  1000 fr  de 50 kg. 
Speuphaiai vain 980 à 750 fr de ben. 
Een p a rtij tobben kreeg 580 voor de 
grootisibe, de andere 370 fr de ben!

Woensdag 7 oktober

N.765 29.590 N.800 63.960 
N.TO8 20.830 N.700 23.800

Sledhtbs eien 100 bennen vis, meit 
+ 800 kg. tongen, waiairvoor bwae 
kiusibvissens m et plabviis en  sohar- 
nen. De tonigien scbom m elden in 
prijs, tussen deae vian de kiusitvis- 
seirs, ien diese vian die gröbere vaar- 
fcuiiigen. De grote soorten van  70 à 
90 fr. De 3ide en 4de van 85 tô t 
100 f r  kleine 75 fr gemiiddeid.

Platviis (kumstviisserij) grobe 90 fr 
de ben., driedangen 950, en kleine 
van 84-0 à  530.

DINSDAG 6 OKTOBER 1970

Z.574 16 1.600 120 278.200
Z.484 16 3.000 160 382.930
Z.600 16 2.500 100 306.320
Z.435 8 700 70 142.560
Z.591 8 700 70 145.950
Z.405 8 600 120 179.610
Z.420 8 400 35 95.490

1.531.060

WOENSDAG 7 OKTOBER 1970

Z.460 10 100 80 108.050
Z.295 12 1.800 130 292.050
Z.500 11 200 60 87.700

+ 10 b. kr.
Z.599 7 150 40 91.080
Z.603 10 250 100 160.740
Z.452 10 50 50 85.190

+ 10 b. kr.
Z.545 7 100 20 67.480
Z.402 11 200 60 84.840

+ 10 b. kr.
Z.427 11 100 60 113.250

+ 10 b. kr.
Z.570 8 100 55 66.860
Z.348 10 400 85 101.580
Z.482 9 200 65 101.920
Z.601/468 2 60 72.900
Z.554/538 2 50 62.160

1.495.810



O O S T E N D E

V RIJDA G  3-10-1970

NOORD
0.159 11 350 — 191.160
0.284 9 235 — 135.190

W EST
0.267

MAANDAG

7 12 

5-10-1970

670 73.920

IJSLAND
0.237 18 600 300 381.180
0.324 17 600 300 442.216
0.288 18 1300 — 1.126.750
0.202 16 520 — 344.040

KANAAL
Z. 34 14 50 1400 193.710
O. 35 14 200 — 237.850
Z.597 16 160 1900 353.260

NOORD
0.118 10 300 — 219.170
0.229 10 270 — -92.960
0.128 10 380 — 314.530
0.279 9 250 — 222.390
0.275 9 320 — 195.740
O. 94 9 320 — 259.740
N.706 9 320 — 230.120
0.195 8 270 193.660
N.719 8 240 — 165.350

W EST
0.214 3 120 — 87.230
N.763 9 100 — 119.590

DINSDAG 6-10-1970

IJSLA ND  
0.129 
0.317

KANAAL 
O. 72 
0.189

NOORD
0.134
0.141
0.135

W EST
0,172
0.142
0.537

K UST 
O. 71 
0.555 
O. 22

WOENSDAG 7-10-1970

NOORD 
0.114 
0.309 
0.249 
0.303 
Z. 38 
0.307 
0.301

IJSLA ND
Z.571

W EST
N.720

KANAAL 
0.31 
0.52 
0.404 
O. 77 
0.101 
0.446 
0.555 
O. 22 
O. 71 
0.150 
0.225 
0.111 
0.532 
0.351

18 530 — 437.340
18 1000 — 770.280

16 60 3200 394.220
16 130 7100 769.420

10 320 303.100
10 300 — 217.080
10 280 — 226.220

4 45 66.970
5 55 — 64.750
9 130 — 141.040

1 11 9.780
1 14 _ 12.390
1 6 — 4.080

9 210 _ 172.010
9 240 — 195.770
9 210 — 150.890
9 280 — 174.090
9 240 — 160.500
9 200 — 145.660
9 200 — 114.320

17 430 — 340.803

7 100 — 150.020

1 25 23.100
1 25 __ 23.100
1 10 — 6.640
1 10 — 8.250
1 10 10 9.640
1 6 71 11.650
1 9 — 5.490
1 9 — 5.790
1 12 — 8.880
1 15 77 21.040
1 17 — 14.220
1 4 — 3.410
1 13 65 14.920
1 10 — 7.700

V E R W A C H T I N G E N

MAANDAG 12 OKTOBER

IJSLAND
0.2116 m et 1.200 bien, t.t.z. 900 bo

nen  en  300 vis.
0.2311
0.204 of dimisdaig 

KANAAL
0.20, 0.369, Z.5OT, 0.180, 0.101. 

WEST
0.16, 0.147.

NOORD
0.2186, 0.306, 0.343, 0.208, 0.82.

DINSDAG 13 OKTOBER

IJSLAND
0.331, 0.316, 0.3H8.

KANAAL 
Z.449, Z.5O0.

NOORD
0.247 0.282, 0.28Ö.

W EST '
0.60, N.736, N.710, 0.102, 0.166,

0.314.

WOENSDAG 14 OKTOBER

NOORD
N.708 N.700, 0.123.

WEST 
N.185, N.763, 0.267, 0.148.
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Z i j
hadden
pech...
4 . De Z.588 van schipper G erm ain  
Ackx is te r  visserij vastgeslagen 
aan  een onder w ater z ittend  voor
werp. B ij h e t w inden van de kor
ren, bij woelige zee, is de aan d rij
ving van de vislier beschadigd. Een 
zware zee sloeg een stuk weg uit 
ds dekbekleding van h e t vaartu ig , 
terw ijl er twee ru iten  van het 
stuu rhu is gebroken waren.

N adat de m otor van de Z.576 
defekt h ad  en  m en d aa rn a  wilde 
s ta r te n  en h e t anker aan  boord 
ha len  bleek d it vast te  zitten. Dit 
anker, sam en m et de ankerketting  
ging verloren.

VIS ETEN 
IS VERANTWOORD 
ETEN

CARFERRY- 
D SENSTEN 

0  0 STENO E-DOVElR 
UITGEBREID

V anaf 16 oktober 1970 worden 
de oarferrydiensten  tussen 
O ostende en Dover uitgebreid 
m et een derde dagelijkse 
overvaart.
Inderdaad , v an a f verm elde 
da tu m  worden de tw ee dage
lijkse diensten, nam elijk
— de 01.30 u u r en  13.30 uur 
u it O ostende en
— de 0.30 uur en 12.30 uur 
u it Dover aangevuld  m et
— een 19.30 u u r a fv aa rt u it 
O ostende en
— een 18.30 u u r a fv aa r t u ltf 
Dover.
V anaf voormelde da tu m  zul
len dus dagelijks uitgezon
derd  op 24, 25 en 26 decem
ber m instens, drie carferry- 
d iensten  in  beide rich tingen  
verzorgd worden.
E r w ordt aan  herin n erd  d a t 
de reizigers zonder au to  even
eens toegang hebben to t de 
autovervoerboten.

BESTRIJD GISTING, BESMETTING 
EN BEZOEDELING met

STERIL W A S H
Westbrook Lanolin Cy S.A. Belge
4-6 Beriboustraat 
4800 VERVIERS 
telef. 087/361.21 en 22 
telex 41.588

HAND IN HAND
Tijdokstraat 34, Zeebrugge 
Tel. (050) 541.17 - 541.92

ENIG VERTEGENWOORDIGER AAN 
DE OOSTKUST VAN DE

A P E L D O O R N S E  
N E T T E N F A B R I E K E N  
VON Z E P P E L I N

POLYETHYLEEN 
NYLON 
GULLENKORREN

(6681V)

—  10 —



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

Tong groot (1 à  2 st/kg ) 
bloks (3 st/kg) 
fruits (4 st/kg) 
schone kleine (5 st/kg) 
kleine (6 st/kg) 
slips (alleen zeebr.) 
Tarbot groot (1-2-3) 
middel (1-2-3) 
klein (1-2-3)
Griet groot (1-2-3) 
middel (1-2-3) 
klein (1-2-3)
Schol (plad.) (1-2-3)
Gr. iek (1-2-3)
kl. iek Omiddenplad.) (1)
lek 3de si. (deelvis) (1-2)
platjes (meyers) (1-3)
Schelvis groot (1-2)
middsl (1)
klein (1-2)
Heek groot (1)
Middel (1) 
klein (1) 
lom 
leng 
Rog (1)
Keilrog (1-2-3)
Rog (2-3)
Tilten (2-3)
Scherpstaart (2-3)
Halve m ans (2-3)
Teelt (2)
Katrog (2)
Kabeljauw (1-2-3)
Gul groot (1-2-3) 
gul (middel) 
gul (klein)
Hozemondhamme (1) 
Wijting igroot (1-2-3) 
klein (1-2-3)
Schar (1-2-3)
Steanschol (1-2)
Zeehaai (1-3)
Hondshaai (1)
Doornhaai (2)
Pieterman (1-2-3)
Makreel (1)
Horsjnakreel (1)
Zeekreeft (1)
Schaat (1)
Zeebaars (klipvis) (1) 
Kongeraal (1-2)
Schartong (1)
Steensohol (2)
Volle haring (1)
IJle haring (1)
Haringhaai (1)
Steenholk (1)
Heilbot (1)
Koolvis (1-2)
Steur (1)
Zeewolf (1)
Pollak (1)
Zonnevis (1)
Koningsvis (1)
Vlaswijting (2)
Zeeduivel (2)
Schotse schol (2)
Zeehond (2-3)
Bot (3)
R. Poon Roob (1-2-3)
G. Poon (Knorh.) (1-2-3) 
Rode knorhaan (1-2) 
posten

5-10-1970

92.60-106
105.8-109,8 
109,2-115,4 
1'13 -115,2
104.8-107,4

115-121
91.60-107 
69,------

19,80-21,40
19.60-22,— 
19,— 23,40 
19 ,-23 ,60  
10,—45,40
21.60— ,— 
14,— 16,—

7,60-14,40
5 0 ______
21,60-45!—

12,— '15,—■ 
18,30— ,— 
30,— 40,20

21,80-31.20
9 ,-2 6 ,6 0

43 ,-70 .60
10 ,-16 ,40

10.80-14,— 
18,— 34,— 
(10,— 11,20 
10,20— ,—

7,40-11,40 
21,— 32,—

10,—— ,- 
14,— (23,- 
18,— 34,-

90 ,-98 ,80

51,-

'10.20-16,60
8,----12.—

2 1 ,-3 3 ,2 0

5-10-1970

92,— 101 
165 -113 
111 -120 
113 nl23 
115 -1:19 
106 -113 
110 -lil2
90,----99,—
35,— 70,— 
60,— 68,— 
50,— 58,—

6-10-1970 6-10-1970

13,-
5,-

23,— 27,- 
26,— -28,- 
22,— 23,- 
20,— 28,- 
1 8 ,-2 0 ,- 
18,— 20- 
1 5 ,-1 6 ,-  
27,— -29- 
22,— 26,- 
1 8 ,-2 1 ,-  
10,— 20,-

12,— 14,- 
11,— 12,- 
6,—  8,- 

2 4 , -3 2 , -  
8,— 10,-

11,— 17,— 
8,— 14,—

20,— 24.— 
8,— 10,— 

10,— ilö,— 
6,------

81,— 85,40 
89,80-93,20 
99,— 99,60 
101,2-107,2 
99,20-107

108 -115 
66,80-90,-

15,— 17,— 
14,— IS 
IS,— 19,—-
16,— 18,— 
12,— 13 —

15,80-32,—
41,—— ,—

32,-36 ,40  
lil ,40-31,—

50,— 66,- 
12,60-15,-

4.40-16,— 
20,60-31,— 
10,20-12,—

4.40-16,—

4.40-26,—
20,60-37,—

22,-

50,-

7,40- 8,60 
1 2 ,-3 3 ,—

8(2,— 912,— 
9 0 ,-1 0 9  
100 -120 
110 -123 
108 -.117 
108 -110 
110 -118 
85,— 95,— 
60,— 78,— 
60,— 68,— 
50,— 58,—

14,— 17,60
13.80-17,60 
16,—il9,—
16.40-22,—
13.80-17,—
2 3 .4 0 - ,—
15---------- , ,—

8,40-15,60
51,------ ,—
29.40-31,— 
14,-------,—

14,— :19,— 
1 2 ,-1 4 ,— 
10,— 21,— 
10,— 18,— 
8 ,-1 6 ,—

10,— -40,—

2 6 ,-2 7 ,— 
2 3 ,-2 5 ,— 
2 3 ,-2 7 ,— 
19,— 20,— 
17,— ‘18,— 
13,— 15,— 
30,— 35,— 
28,— 30,— 
22,— 28,— 
10,— 20,—

1 6 ,-1 7 ,— 
13,— ,15,— 
7,— 10,— 

20,— Û9,— 
12,— 16,—

55,— 66,- 
9,— 15,- 
9 ,-1 2 ,-

15,— 17,- 
6,—  8,-

7-10-1970

77,60-79,20
82.40-82,40 
86,80— ,—
106.40-109 
106,4— ,—

7-10-1970 5-10-1970

-94 ,—

15,— 25,-

2 7 , - 5 0 -  
16,— 29,-

53,40-70,— 
8,60-15,—

8.40-12,20 
19,-32,40
8.40-10,— 
7,— -16,60

9,— 12,— 
8 ,-1 6 ,— 

19,—-32,40

30,-

80,— 88,— 
85,— 104 
101 -118 
110 -116 
108 -112 
9 8 ,-1 0 4  
118 -140 
9 0 ,-9 8 ,— 
45,— 80,— 
6 0 ,-7 0 ,— 
4 0 ,-5 8 ,—

16,------- ,—
17,------- ,—
20,— 2,l,—
21,60-23,60
13,40-14,—

16,— 20 — 
6,60-12,—

2 4 ,-3 7
2 3 ,-2 9
24,— 28 
16,— 19! 
116,— 18. 
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N E D E R L A N D
VAN DAG TOT DAG

IJM U ID EN

D onderdagm argen 1 oktober wer
den  in  IJm u id en  door 25 v aa rtu i
gen  aangevoerd : 3900 k is ten  en  
1813 kleine k is ten  vis, 1500 kg tong  
en  500 stijve kabeljauw en. B ij de 
aanvoer w aren  365 k is ten  en  880 
k leine k is ten  schelvis, 58 Meine 
k is ten  w ijting , 15 k is ten  gul en  k a 
beljauw, 20 k is ten  h aa i, 2910 k is ten  
en  795 kleine k is ten  h aring , 20 
k is ten  en 80 kleine k is ten  m akreel, 
450 k is ten  sohol e n  90 k is ten  varia.

P riizen  per kg  in  guldens : t a r 
bo t 7,49-7,01, g ro te  to n g  7,15-6,98, 
grootm iddel tong  7,63-7,31, klein- 
m iddel tong  8,62-7,90, to n g  1 8,68- 
8,21, to n g  2 7,56-7,27.

P e r tie n  stuks : g ro te  kabeljauw  
140-120, m iddel kabeljauw  82-77.

P e r 50 kg  : grote schelvis 75, 
m iddel schelvis 75-68, kieinm iddel 
schelvis 75-68, schelvis 1 60-52, 
schelvis 2 33-25, kabeljauw  1 110-92, 
37, grote schol 69-53, schol 1 63-54, 
kabeljauw  2 100-83, kabeljauw  3 56- 
schol 2 63-56, schol 3 70-48, schar 
68-48, bo t 17,50-12,50, gestrip te  -wij
t in g  75-55, h a a i 52, h a rin g  39-32, 
m akreel 23-18,80, ta rb o t 334-128, 
g rie t 224-80, tongschar 102-75, rode 
poon ,160-46, k rab  45-32.

V rijdagm orgen 2 oktober w erden 
in  U m u id en  door 30 vaartu igen  
aangevoerd  ’. 5260 k is ten  e n  3190 
k leine k is ten  vis, 7000 kg  tong  en  
900 stijve kabeljauw en. B ij de 
aanvoer w aren  : 980 k is ten  e n  125 
kleine k is ten  w ijting , 3,10 k is ten  
gu l en  kabeljauw , 1070 kisten, kool
vis, 100 k is ten  h aa i, 1780 k is ten  en 
1450k le ine k is ten  h aring , 30 k is ten  
e n  150 kleine k is ten  m akreel, 650 
k is ten  sohol en  150 k is ten  varia.

P rijzen  per kg in  guldens, : t a r 
bo t 7,99-7,29, g ro te  tong  7,50-7,09, 
grootm iddel tong  7,79-7,10, klem - 
m iddel tong  8,05-7,58, tong  1 8,87- 
7,59, tong  2 8,17-7,59.

P e r 125 kg  : g ro te  kabeljauw  170, 
m iddel kabeljauw  164, grote kool
vis 108, m iddel koolvis 96-90.

P e r tie n  s tuks : g ro te  kabeljauw  
158-98, biddel kabeljauw  90-72.

P e r 50 fcg : grote schelvis 45-30, 
m iddel schelvis 40-33, kieinm iddel 
schelvis 38-30, schelvis 1 29-22, k a 
beljauw  1 107-63, kabeljauw  2 102-
75, kabeljauw  3 30-23, g ro te  schol 
62-58, schol 1 67-61, schol 2 60-58, 
schol 3 68-45, schar 75-55, poon
30-25, h a a i 65-26, gestrip te  w ijting
57-41, h a rin g  36-31, m akreel 57-21, 
ta rb o t 340-102, g rie t 235-80, tong
sch a r 110-85, koolvis 1 41-36, kool
vis 2 28-23, lom  42, k rab  154, h am  
182, heek  1 154-142, heek 2 154, 
inktvis 130-88.

M aandag  5 oktober w erden in  
IJm u id en  door 43 v aartu igen  a a n 
gevoerd ; 4110 k is ten  en  3890 kleine 
k is ten  vis, 18.000 kg  tong  en  460 
stijve kabeljauw en. B ij de  aanvoer 
w aren  : 425 k is ten  en  415 kleine 
k is ten  schelvis, 150 k is ten  en  823 
M eine M sten w ijting, 275 kisten  
gul en  kabeljauw , 25 k is ten  koolvis, 
50 k is ten  h aa i, 85 k is ten  en  725 
Meine k is ten  haring , 1460 k is ten  en  
1575 Meine k is ten  m akreel, 1000 
kg  schol, 70 k is ten  ta rb o t, 210 kis
te n  en  335 Meine k is ten  varia.

P rijzen  per kg, in  guldens : t a r 
bo t 7,61-7,38, g ro te  tong  7,28-7,15, 
,grootm iddel tong  7,25-6,90, Mein- 
m iddel tong  7,60-7,33, tong  1 9,02- 
8,48, tong  2 8,98-8,11.

P e r 125 kg  : grote kabeljauw  240- 
194, grote koolvis 128-112, middel

koolvis 140-112.
P e r  tie n  stuks : grote kabeljauw  

196-130, m iddel kabeljauw  144-126. 
P e r stuk  : k ree ft 10.
P e r 50 kg  : g ro te  schelvis 72, 

m iddel schelvis 70, M einmiddel 
schelvis 66-65, schelvis 70-56, schel
vis 2 48-40, kabeljauw  1 100-92, k a 
beljauw  2 100-95, kabeljauw  3 55-
46, grote schol 65-60, schol 1 70-56, 
schol 2 63-56, schol 3 80-57, schar
58-37,50, poon 15-10, h a a i 60-55, 
w ijting  68-50, h a rin g  66-37,40, m a 
kreel 61-11,50,ta rb o t 320-125, griet 
200-125, tongschar 225-90.

W oensdagm orgen 7 oktober w er
den) 'ito. IJm u id en  door !1I6 vaairftiuiigein 
aiamigieivoeiridi: 2195 (kiilsiteai en  41413 IkHeH- 
nie Waben iviiisi, ,400 kilogram  ta n g  len 
11510 sltJtfve kabeljauw en. Bäü de  aan:, 
ivoer wanen: 60 kilsten ten 1120 Mtenmte 
kiiisiben schelvis, 6 kitslben e n  20 Mteoi- 
n e  kitsten wiljtbing, 30 kisten gul ten 
ktalbelijiaiuw 11160 Meinte kilsten harimg, 
143 Mieiinie kilsten maitarteiel, 60 kusten 
schol ien 10 kitsten tvatrïia.

PriiljizJen p e r kilogram , to  guldens: 
Ihiailfoot 13,04, italrbat 6,i66f-^6,27, grObe 
tanig 7,213—6,78, grootm iddel tang
7 .513:—n ui, M einm iddel to n g  '8,09>— 
7I - 31I, tanig I  9,68—9,30, toing 11 
9,115-^8,76, p aü n g  6,83—6,180. .

P e r tbiemi stbulks : 'grobe kabeljauw  
!Wi8, mitdldel kalbeljatuw 11314—1120.

P e r stuk : ktneielfit 115.
Petr kamtije: geaaufem Sprot -124.
P e r 50 M o g ram : schelvis I  96— 

33;, kabtellijaow I  H8Ö—ll-ia, kabeljauw  
I I ’ '1130—11112, kabeljauw  m  82—65, 
g ro te  schol 102—84, s c W  H  100^80, 
schol I I I  82—70, sch a r 75—05, tooit 
316—212 h a a i 62—60, gestrlipte Wij
tin g  70—56, haning 63)—41,t60, mai. 
krteiei 4)l,'60nll4, tanbOt 121910—‘lilö, grnielt 
'100:, tongschar 1210, horsmakrtetel 221— 
!12.

B esom m ingen v a n  dinsdag : KW  
39, f  (118.400, K W  41, f  110.040, KW  
63 f ,3,400, K W  1U46 f  4.940, T X  2 f 
'113 700 T X  19 f ,113.1800, VtL ill f  26.900 
VL 314 f  2,4.100, IJM  37 f  66.690.

D e aamivoier iin iSchietvenlingen be
s tan d  w oensdagm orgen 7 oktober
u it '10 M eine kiteten wijtling e n  70 
klisten gu l ten kabellaijluw.

Vain 28 septem ber ibolt en, m e t 2 
Oktober wend iin Urfc aangetvoard 
361.582 kg Noordtzieievis te r  waiarde 
rvatn f  ',lili87.958,45.

TWEE KOTTERSCHIPPERS IVOOB AANVARING 

OP NOORDZEE GESTRAFT
D e schipper van  de Sw ift U M  

54 e n  de schipper van  de J a n 
n a  M arie WiR 67 hebben beiden 
schuld aan  de aanvaring  tussen, 
deze twee vissersvaartuigen op 26 
jan u a r i van  d it j<aar, 12 m ijl 
noord-west van  IJm uiden. De 
R aad  voor de Scheepvaart heeft 
de betrokkenen respektievelijk 
voor vier en tw ee weken, de be
voegdheid ontnom en om  alls sch ip 
per op zieevisvaartuigen te  varen.

D e aanvaring  h ad  p laa ts  om 16
u. H et was d ik  vatn de m ist. Bei
de schepen voeren m et een snel
heid  van  ongeveer zeven miijl per 
uur en  gaven zo n u  en d an  ge- 
loidsseinen.

O p de ra d a r  van de IJM  54 
w erd een cho w aargenom en aan 
stuurboord, die door de schipper 
a ls van  een koerskruiser werd 
beschouwd. T oen de echo op 
een halve m ijl w as gekomen, 
verdWeen deze vtan h e t scherm . 
Even la te r w erd vistueel een  kot
te r  w aargenom en op korte  af
stand  a a n  stuurboordzijde. HOewel 
h a rd  bakboordstuur werd gege
ven, m et de bedoeling om voor 
h e t  andere schip - d a t la te r  de 
W R 67 bleek te  zijin - over te  
lopen, ra ak te  de IJM  54 de bak
boordzijde van de W ieringer m et 
de stuurboridkant van  z ijn  bak.
De Umuiidemaar h ad  prak tisch  
geen soh-ade opgelopen.

A an boord van de W R 67 keek 
de schipper om halfv ier op de 
rad a r en nam  aan  bakboord enige 
echo’s waar. Hij oordeelde echter 
dait hiij zonder bezw aar zich van  
de brug kon verw ijderen. Op de 
brug bleef een  ongediplomeerd

m atroos achter.
Terw ijl de schipper in  de m a
ch inekam er bezig was om lucht 
bij de flu it te  pompen, hoorde 
h ij efen Map. Hij, was toen. al 
ongeveer een h a lfu u r beneden. 
Bovengekomen zag hij' aan  bak
boordzijde vlakbij een  ko tter - de 
IJM  54 - die doorvoer.
D e W R 67 h a d  nogal w at schade 
opgelopen, m aa r m aak te  geen 
waiter.

Volgens h e t oordeel van de 
raJad, hebben beide schepen in de 
pat c ikke m ist m e t te  grote snel
heid  gevaren. De schipper van  de 
IJM  54 h ee ft onvoldoende aan
d ach t besteed a a n  de gegeviens 
die de ra d a r  verschafte. Hij 
heef it geen peiling genomen, ver
zuim d de ra d a r  op eien kleiner 
bereik te  ze tten  toen  de echo op 
h e t scherm  .verdween en bij 
voer m et onverm inderde snelheid 
dioor toen  h ij1 een ander schip, 
d a t hem  vtan stuurboordzijde na
derde, in  z ijn  onm iddellijke na
b ijheid  kon  verw achten,
De schipper van  de W T 67 had 
n iet van  de brug mogen gaan en 
h ij h a d  de w ach t mielfc aan  een 
ongediplom eerd m atrbos mogen 
overliaten. O nder de gegeven om
stand igheden  h ad  hiiiji h e t liucht- 
bijpom pen door eem ander moe
ten  la ten  doem, of - wanneer 
d it n iet m ogelijk was - de vaart 
geheel u it z ijn  schip m oeten ha
len  alirorems zich vlan de brug te 
verw ijderen.
Bovendien hee ft h ij  voor züjn 
vertrek  h e t radarbeeld  te  gemak- 
kelijk  als ongevaarlijk  opgemo- 
men.

SCHEVENINGEN

De aanvoer in  Scheveningen be
sto n d  donderdag 1 oktober u it  50 
k is ten  w ijting, 150 k is ten  gul en 
kabeljauw , 100 k is ten  en  370 Meine 
k is ten  haring , 30 k is ten  m akreel, 
400 k is ten  sdhol, 30 k is ten  varia, 
650 stijve kabeljauw en e n  5.000 kg 
tong.

De aanvoer in  Scheveningen be
sto n d  vrijdagm orgen 2 oktober u it
60 Meine k is ten  schelvis, 200 kisten  
en, 220 k leine k is ten  w ijting, 80 
k is ten  gul en kabeljauw , 80 k is ten  
e n  910 kleine k is ten  haring , 20 kis
te n  en 275 Meine k is ten  m akreel, 
80 k is ten  sohol, 50 k is ten  v a ria  en 
1400 kg tong.

De aanvoer in  Scheveningen be
stond  m aandagm orgen  u it : 50 kis
te n  w ijting, 80 k is ten  gul en  kabel
jauw, 450 Meine k is ten  haring , 50 
M eine k is ten  m akreel, 350 kisten  
schol, 30 k is ten  v aria  e n  1.750 kg 
tong.

Visaanvoer te Den Helder
K onden  tbot len m e t taiflgelöpen w oensdag d e  Meinene ko tte rs  dage

lijk s  nog  rtadeliljka — soms izieäifs Heter goede — toesommiinigein m aken, dioior 
de bijzonder snel slech ter wondende w eersom standigheden w as uitvaren 
n a  w oensdagm orgen vierder Idle gehele week n ie t mjaer mlogellijk.

Ook de  g ro te re  kottlters d ie  anders1 lais regel weerlkrietaan maken, 
m oesten  ntu ook eerder de  vtelililge h av en  op zoeken.

,Zelfs de  groo tste  ko tte rs  kw am en Iin de loop tvtan de  iwiijidag prak
tisch  a llem aal a l  n a a r  Ibiitnnien om dat wtewder vtissen a l /vroeg ónmogelijk 
w as geworden.

Heit sltetchte weier beliinivloedde ulitiariaaird ,otok d e  vtaingsten, waardoor 
de hoogsibe besotmmer, m ede door de  goede pniljizen d ie  w erden betaald 
rvtoior de  vtiis todh nog  biljna f  120.000,— besom da voor 2000 klg Itang en  
irutim 2700 kg. andere  vis.

D e prijzien bleven izoate geaegd op een  hoog pienl, d e  gemiddelde 
p rijs  p e r  aangetvaarde Ikg. to n g  bewoog ziJch de gehele weiek tnulilm boven 
de f  7 ,— m e t enkele  datgiein izseifs een  s tijg in g  to t  ro n d  d e  f  7,70 f  7,80, om 
Op aalterdag 'iets te ru g  te  lopen tolt tf 7,25 tolt 7,40.

D e sdhol b ra c h t over h e t a lgem een boven d a  f  40,— per kilslt op.

16 —  f 669
i9 —  f 112
2 —  f 097 
i0 —  f 080 
l5 —  f 035 
l0 —  f 034 
I0 —  f 040 
!5 —  f 060
14 —  f 119
15 —  f —  
I0 —  f 230

—  f
i3 —  f 238

—  f

Tong 41.966 kg f 306.302,43 van
Tarbot 10.309 kg f 43.958,40 van
Griet 693 kg f 957,50 van
Schol 58.705 kg f 58.144,87 van
Schar 3.650 kg f 2.846,40 van
Wijting 2.215 kg f 1.704,83 van
Kabeljauw 10.800 kg f 7.594,40 van
Poon 593 kg f 499,25 van
Tong-schar 150 kg f 246,98 van
Makreel 200 kg f 105,00 van
Paling 759 kg f 3.497,50 van
Diversen 176 kg f 35,00 van
Harder 38 kg f 100,82 van

130.254 kg f 425.893,18 van

—  1 2  —



TRANSMISSIE PROBLEMEN ?
WIJ  VERKOPEN

BESTE KWALI TE I T  
CONCURRERENDE PRIJZEN

1. W IN C H  RIEMEN
Alle breedten

2. PLATTE RIEMEN
Al of niet ter plaatse geplakt

3. V - RIEMEN

DIT ALLES BIJ

>.V. S C A P
Tel. 059/80820 - Afdeling Elektriciteit

(6798V)
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