


CASINO-KURSAAL OOSTENDE
MGHlTVCLUB 

„LA CHAMPAGNE”
ZATERDAG 19 DECEMBER

te 22 uur 
ZONDAG 20 DECEMBER, 

the-dansant 
van 16 tot 20 uur:

MERINO COSTA 
Y SU ORQUESTA 

Franz André :
piano 

Als attraktie :
LES CAPRESSES 

AUDITORIUM
VRIJDAG 18 DECEMBER 

te 20.30 uur 
De

„K.V.S.”
stelt voor :

„MACBETH”
van William Shakespeare  

Met
YVONNE LEX 

en
SENNE ROUFFAER 

in de hoofdrollen 
Plaatsen :

80 - 70 en 60 fr. 
Jeugd - studenten - 

miliciens :
50 - 40 en 30 fr.

MAANDAG 21 DECEMBER 
te 20.30 uur

„Exploration 
du Monde”

stelt voor :
„ILES GRECQUES”

Verhaal en kleurfilm door 
YVES GRIOSEL 

Plaatsen :
70 en 50 fr. 

Studenten en miliciens : 
40 fr. 

Plaatsbespreking : 
Casino-Kursaal, 

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

Tel. (059) 751.11

EIN'DEJAARiS- 
FEESTEN 
Night-club 

„La Champagne”

DONDERDAG 24 DECEMBER
te 21 uur:
KERST- 

REVEILLON
VOLGEBOEKT ! ! ! 

Ambassadeurszaal
DONDERDAG 31 DECEMBER 

te 21 uur :
NŒUWJÂARS- 

REVEILLON
Dekors - Kok en Menu van

„MAXIM’S”
van Parijs

GALADINER :

MENU
Le cocktail Campari

Le consommé Grand Ducs 
Paillettes d’Or

Le homard Grande Fine 
Champagne Maxim’s 

Riz Pilaw

Le carré d’agneau 
de Behagne Edouard VII 

Pommes parisiennes

Les aiguillettes de caneton 
en chaudfroid à la Royale 

Salade de pointes 
d’asperges

La bombe Saint-Sylvestre 
Friandises

Fruits

1.000 fr. PER PERSOON 
Voor een stemmige sfeer zorgt
JANOlT MORALES 

EIN ZUN 
GRiOOT ORKEST

AVONDKLED1J 
VERPLICHT

— Champagne niet verplicht
—  Geschenken • Cotillons

Plaatsbespreking : 
door storting op P.R. 17.98 
van de n.v. „A.M.B.C.K.O.”, 

Casino-Kursaal,
8400 - Oostende 

Definitieve reservatie 
na ontvangst van storting. 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 
Tel. (059) 751.11 

(8299W— 6820N— 6791V)

REDERS,
LEEST U W

V A K B L A D

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

ENIG VERTEGENWOORDIGER AAN 
DE OOSTKUST VAN DE

APELDOORNSE 
WETTENFABRIEKEN 
VON ZEPPELIN

POLYETHYLEEN 
NYLON

(6681V)

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN

LISTER
BLACKSTONE

D IES EL M O TO R EN  VOOR A LLE  
IND U STRIELE EN  M A R IN E T O EPA S S IN G EN  

van 3 tot 200D p.k.
Raadpleeg ons v o o r :  
G eneratoren -  A u to tru c k  -  
Industriële trac to ren  -  
M o to rp o m p e n  -  laders -  
elevatoren -  Tra n sp a ie tte n .
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Beschouwingen 
over het verlenen von de slooppremie
De Belgische zeevisserij heeft, na de wederopbouw volgend op de 
tweede wereldoorlog, een periode van stagnatie in de nieuwbouw gekend. 
De ongunstige ekonomische toestand die zich in de vijftiger jaren in deze 
aktiViteitssektor voordeed, bracht mede dat de vlootvernieuwing sterk ln 
gebreke bleef. Begin 1960 bedroeg de gemiddelde ouderdom van de 
Belgische vloot 20 jaar en 3 maanden.
Ten einde de vlootvernieuwing aan te moedigen, nam de regering einde 
1961, op voorstel van de Minister van Verkeerswezen, de beslissing eën 
premie uit te betalen aan de eigenaars van vissersvaartuigen die tot het 
slopen van hun oude trellers ©vergingen om die door nieuwe eenheden 
te vervangen. De modaliteiten van toekenning en uitbetaling van deze 
slooppremie werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 29 november 
1961 (1).

I. Voornaamste bepalingen van het K.B. betreffende de 
slooppremies.

1. De slooppremie wordt toegekend (2) aan de eigenaars van Belgische 
vissersvaartuigen op voorwaarde dat :
— het vaartuig ten minste gedurende de 5 jaar welke de datum yan de 

sloping voorafgaan, ononderbroken de Belgische vlag heeft gevoerd;
— het vaartuig ofwel minstens 30 jaar oud is, ofwel als niet-renderend 

erkend wordt;
— ihet gesloopte vaartuig vervangen wordt door een nieuw gebouwd 

schip.
2. De premie bedraagt ten hoogste 5.000 fr. per brutoton van de ge
sloopte tonnage en de uitbetaling van de premie geschiedt slechts Indien 
volgende voorwaarden zijn vervuld :
— de eigenaars van de schepen die het voorwerp uitmaken van de 

aanvraag moeten een bewijs van sloping voorleggen en een bewijs 
van de vervangende tonnage onder Belgische vlag in de yaart is 
gebracht;

— de brutotonnage van het nieuw gebouwd schip moet ten minste de 
de helft bedragen van de brutotonnage van het gesloopte schip (of 
van de gesloopte schepen, vermits het toegeJaten is meerdere 
gesloopte schepen door één vaartuig te vervangen).

3. Bij K.B. van 5 augustus 1968 (4) werd 'het K.B. van 29 noyember Î961 
enigszins gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn wel, enerzijds de 
verhoging van het bedrag van de premie van 5.000 fr. op 6.000 fr. 
maksimum per brutoton, en anderzijds heit inlassen van een bepaling 
waarbij wordt gepreciseerd dat, op het ogenblik dat de slooppremie wordt 
aangevraagd, de aanvrager gedurende ten minste de 5 jaren die dat 
ogenblik voorafgaan, eigenaar moet geweest zijn van het betrokken 
vaartuig.
Deze laatste bepaling werd aan de reglementering toegevoegd om te 
beletten dat een reder die tot nieuwbouw wenst over te gaan, een oud 
vaartuig aankoopt van een andere reder om dit te slopen en aldus van 
de slooppremie te (kunnen genieten. Dergelijk praktijk kwam herhaalde 
malen voor onder het regiem van de slooppremie zoals dit In het oor
spronkelijk K.B. van 1961 was gedefinieerd.

II. Resultaten van de slooppremie-regeling van 
1962 tot 1969.

Van 1962 tot einde 1969 werden in totaal premies verleend yoor het 
slopen van 44 vaartuigen met een totale bruto-tonnemaat van 3.204,27 ton. 
De slooppremies lelden toit de 'bouw van 42 nieuwe eenheden met een 
totale bruto-tonnemaat van 3.785,42 ton (54). De gegevens per jaar wer
den In tabel 1 opgenomen.

TABEL 1 .—  Slooppremie 1962-1969 (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7>

1962 26,24 55 131.200 28,93 135 1.650.000
1963 410,66 965 2.032.495 488,76 1.170 27.953.000
1964 673,58 1.533 3.171.877 611,94 2.535 35.034.881
1965 204,39 610 1.021.950 262 49 1.158 13.703.550
1966 292.84 640 1.464.200 368,41 1.132 19.280.000
1967 563,19 1.200 2.815.950 593,83 2.010 37.104.274
1968 800,59 2.377 3.760.252 1 176,12 3.930 74.934.738
1969 232,78 635 1.087.750 ‘254,94 1.165 20.230.363

T otalen 3.204,27 8.015 15.485.674 3.785,42 13.235 229.890.806

(1) Jaar
(2) Gesloopte tonnenmaat (bt)
(3) Motorkracht gesloopte schepen (pk)
(4) Bedrag slooppremie
(5) Tonnenmaat vervangingsschepen (bt)
(6) Motorkracht vervangingsschepen (bt)
(7) Bedrag nieuwe investeringen

Deze cijfers geven aanleiding tot enkele belangrijke vaststellingen. 
Vooreerst is opvallend hoe de slooppremie-regeling, vooral in de jaren 
1963-64 en 1967-68, tot belangrijke premle-uitkeringen leidde. Houdt men 
rekening met de ”tlme-lag” die noodzakelijk optreedt tussen het ogen
blik waarop een reder tiet inzicht te kennen geeft een oud schip te slopen 
en tot nieuwbouw over te gaan en het ogenblik waarop de slooppremie 
werkelijk wordt ulitbetaaid (d.i. na het slopen van bet schip en het 
in de vaart brengen van de nieuwe eenheid), dan blijkt dat vooral 
in de eerste jaren van de In werkingstelling van de slooppremieregeling 
grote belangstelling voor dit systeem bij de reders heeft bestaan. Deze 
belangstelling heeft zich doorgezet tot einde 1963.
Nadat gedurende een paar jaar het ritme van de aanvragen van slooppre
mies zeer was verzwakt, deed de Belgische zeevisserij vanaf 1966 tot 
circa einde 1967 opnieuw sterk beroep op het slooppremie-stelsel. Daarna 
verminderden de aanvragen opnieuw en deze toestand is tot op heden 
vrijwel onveranderd gebleven, ondanks het verflogen van het maximum
bedrag van de premie van 6.000 fr. per brutcwton bij K.B. van 5 augustus
1968.
De oorzaken van deze schommelingen in het aanvragen van slooppremies 
zijn moeilijk nauwkeurig te bepalen. De evolutie van de ekonomische 
toestand in het zeevisserijbedrijf yertoont weliswaar eveneens een opeen
volging van gunstige en ietwat minder gunstige jaren (6 ), maar de fluctua
ties zijn daar bepaald niet van die aard dat ze de sterke schommelingen, 
die in het verlenen van de slooppremies optreden, zouden kunnen ver
klaren.

Veeleer is het zo dat van rederij tot rederij, individueel gezien, de jaar- 
uitslagen nogal uiteenlopend zijn en dat, algemeen genomen, het veelal 
steeds dezelfde rederijen zijn die de beste uitbatingsresultaten halen. 
Daardoor ontstaat een vrij beperkte kern van reders die het risiko willen 
en kunnen dragen om tot nieuwbouw over te gaan. Slaagt deze dynami
sche kern van reders erin een scheepstype In de vaart te brengen dat 
goede resultaten afwerpt —  en dit is In de eerste periode 1962-69 o.m. 
het geval geweest voor de grote mlddenslagtreilers van 'het 27 m-type —  
dan vindt dit voorbeeld weliswaar navolging. Maar oök daarbij ils het aan-

(VERVOLG BLZ. 2I)



tal reders dat een nieuw beproefd type in de vaart kan brengen, beperkt. 
De struktuur zelf van het visserijbedrijf (hoofdzakelijk familiebedrijven) 
en de moeilijkheden verbonden aan het overschakelen van de ene soort 
visserij op een andere, begrenzen de mogelijkheden nog ruimer beroep 
te doen op de slooppremieregeling.
Bij analyse van de detailgegevens komt men toU het besluit dat in vele 
gevallen de reder als vervangingsschip een type kiest dat hem toelaat 
dezelfde visgronden te bevissen als hij reeds met het gesloopte vaartuig 
deed. Wel is het zo dat in het algemeen, niieft alleen een veel efficiën
ter vaartuig wordt ingezet, maar Ook dat de motorkracht belangrijk wordt 
opgevoerd.
Laat men de motorkracht van de nieuwgebouwde schepen buiten beschou
wing, dan blijkt dat van de 42 nieuwe eenheden, gebouwd met steun 
van een slooppremie, niet minder dan 26 tot een type behoren dat de
zelfde orde van grootte heeft, wat de bruto-tonnemaat betreft, als de 
gesloopte eenheden. In 9 gevallen zijn de nieuwe schepen in tonnage 
maksimum 50 % groter dan de gesloopte eenheden en slechts in 7 ge
vallen bedraagt dit verschil meer dan 50 %. Dit laatste doet zich voor 
hetzij bij de kleine kustvisserij, waarvoor thans belangrijk grotere een
heden worden ingezet dan enkele jaren geleden, hetzij bij de diepzee- 
visserij. Terloops mag daarbij worden opgemerkt dat de bepaling van 
het koninklijk besluit waarbij de bruto-tonnage van het nieuw gebouwd 
schip ten minste de helft moet bedragen van de bruto-tonnage van 
het gesloopte schip, louter een teoretisch belang blijkt te hebben gehad, 
vermits in het overwegend aantal aanvragen de nieuwe tonnage hoger 
ligt dan de gesloopte tonnage. Dit belet niet dat dergelijke bepaling 
onontbeerlijk is om eventuele misbruiken tegen te gaan.
Voor nadere vergelijking van de verschuivingen die zich bij de nieuw
bouw t.o.v_ de gesloopte schepen voordeden, werd uitgegaan van de in
deling van' de Vloot die werd opgenomen in de reeds eerder vermelde 
brochure van de Dienst voor de Zeevisserij ’’Uitkomsten van de Belgische 
Zeevisserij” (7). Deze indeling biedt t.o.v. de indeling gebaseerd op 
de kracht van de motoren het voordeel te steunen op de soort visserij 
die wordt uitgeoefend en de visgronden waarop de exploitatie van de 
schepen gebaseerd is. Dit leidt tot het opstellen van tabel 2 waarbij de 
volgende scheepsklassen werden in aanmerking genomen :

(VERVOLG VAN BLZ. 1)

Klasse I : 0 tot 30 Bt. : 

Klasse II : 30 tot 70 Bt. : 

Klasse III : 70 tot 1230 Bt. :

kustvisserij, met inbegrip van garnaalvis- 
serij;
visserij hoofdzakelijk in de zuidelijke 
Noordzee;
de middenslagvlsserij, uitgeoefend voor
namelijk in de Duitse bocht, het ’’Kanaal” 
en op de ’’Noord” (8); 
visserij in de noordelijke Noordzee, noor
den van Schotland en zuidelijke kust van 
IJsland;

Klasse V : meer dan 400 Bt. : de diepzeevisserlj, vrijwel uitsluitend op
de IJslandse visgronden,

TABEL 2. —  Indeling per scheepsklasse van de gesloopte schepen en 
van de vervangingsschepen (periode 1962-69).

Klasse IV :120 tot 400 Bt. :

Klassen Vervangingsschepen Gesloopte
1 7 6
II 12 10
III 20 18
IV 5 7
V 0 1

Totalen 44 42

29.468 Bt.), dan blijkt dat slechts een klein gedeelte van de vloot tot 
dusver bij dit regiem betrokken werd. Een gedetailleerde analyse van 
de beschikbare gegevens toont echter aan dat van het slooppremiestelsel 
een sterke stuwkracht is uitgegegaan door het bevorderen van de nieuw
bouw van rendabele scheepstypes, een element dat, ook buiten het 
slooppremiestelsel om, in de intense nieuwbouw van de jaren 1964-68 
tot uiting gekomen is. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat 
de vernieuwing van onze visserijvloot, die einde december 1969 een 
gemiddelde ouderdom van 17 jaar bereikte en nog steeds meer dan 
16 % schepen van meer dan 30 jaar oud telde, noodzakelijkerwijze een 
werk van lange duur is.

(Uit ’’Echo’s van Verkeerswezen 3-1970)

(1 ) B elgisch  Staatsblad van 9 decem ber 1961.
(2 ) Ter beoordeling van die aanvragen wei/d een  advieskom itee ingesteld  

onder voorzitterschap van de direkteur-generaal van het Bestuur 
van het Z eew ezen en  van die Binnenvaart.

(3 ) B elgisch  Staatsblad van 14 decem ber 1968.
(4 ) In tw ee gevallen werden 2 gesloop te  een heden  vervangen door één  

groter schip
(5 ) Voor de indeling per jaar werd als kriteriium genom en het jaar van 

uitbetaling van de premie.
(6 ) Zie daaromtrent de brochure uitgegeven door de d ienst voor de 

Z eevisserij van het Ministerie van Landbouw ’’Uitkomsten van de 
B elg isch e  Zeevisserij gedurende de periode 1957-1966”.

(7 ) opt. cit., pp. 36 en 37.
(8 ) De visserij op het ’’Kanaal” gesch ied t hoofdzakelijk aan de w este 

lijke ingang van het Nauw van Kales en in d e  Ierse Zee; met de 
’’Noord” wordt bedoeld visgronden voor de Kust van het E ngelse  
graafschap Yorkshire.

VOORLICHTINGSVERGADERING 
INZAKE BTW VOOR DE REDERS

Algemeen gezien blijkt uit deze tabel een grote stabiliteit wat de keus van 
de nieuwe schepen betreft t.o.v. de gesloopte eenheden, met een lichte 
tendens tot verschuiving naar de hogere klassen toe.
Er werd reeds melding gemaakt van het sukses dat bepaalde scheeps
types bij het nieuwbouwprogramma hebben gehad. In het bijzonder dient 
daarbij gewezen op het type middenslagtreiler van circa 27 m. lengte, 
dat gunstige uitslagen behaalde op de Visgronden aangeduid met de 
benaming ’’Kanaal” en ’’Noord”. Tijdens de beschouwde periode werden, 
dank zij ihet slooppremiestelsel, 15 eenheden van dit type gebouwd, als
mede 5 schepen met iets grotere afmetingen (circa 30 m.), die samen 
een kategorie schepen vormen waarvan kan worden gezegd dat ze tot 
de meest rendabele van de Belgische zeevisserij behoren. De verster
king van onze vloot met deze 20 middenslagschepen vormt op zichzelf 
reeds een betekenisvol sukses voor het slooppremiestelsel.
Ten slotte moet nog gewezen worden op de omvang van de investeringen 
waartoe dit stelsel heeft geleid. Tegenover een bedrag aan premies van 
15.485.674 fr. staat een investering in nieuwbouw van 229.890.806 fr. 
Een belangrijke werkverschaffing voor de kleinere scheepsbouwwerven is 
het resultaat geweest van deze politiek.
Samenvattend kan worden gezegd dat, in de beschouwde periode 1962-
1969, het verlenen van slooppremies, verbonden aan de verplichting tot 
nieuwbouw, heeft geleid tot een belangrijke kwalitatieve verbetering van 
de Belgische zeevisserijvloot. Zeker, wanneer men de cijfers van de 
gesloopte tonnage (44 schepen en 3,204,27 Bt) en van de daarmee 
verbonden nieuwbouw (42 schepen en 3.785,42 Bt) stelt tegenover de 
cijfers van de totale vloot (einde december 1969: 338 schepen met

Zoals reeds bij versch illende ge
legenh ed en  aangekondigd zal de 
R ederscentrale in  d e  drie h aven 
steden  ten  behoeve v a n  de reders 
een  voorlichtingsvergadering hou
d en  om trent d e  rege lin g  en  to e 
p assing  van  de B.T.W .

N iem and m inder dan  de heer  
Luc V andenberghe v a n  de Direk- 
tie-Inspekteurs B .T.W . t e  Brugge, 
zal de aangelegen h eid  van  de
B.T.W. ten  a an zien  v a n  d e  reders 
kom en toelich ten .

H et is inderdaad ook de heer  
L. Vandenberghe d ie de toelang
rijke besprekingen terzake h eeft  
geleid tussen  de R ederscentrale, de 
vism ijndirekties en  d e  afslagikan- 
toremi, zodat m en  m oeilijk  een  
m eer gesch ik t persoon zou kunnen  
v inden  om  m et k en n is van  zaken  
over de toep assin g  v a n  de B.T.W. 
in  de aanvoersektor van  h e t  zee- 
visserijbedrijf te  spreken.

W e kunn en  th a n s reeds m elden, 
dat voor de reders v a n  de W est
kust de voorlichtingsvergadering  
zal doorgaan op zaterdag- 9 januari 
te  10.30 uur ten  stadhu ize van  
Nieuwpoort. Op dezelfde dag, m aar  
dan in de nam iddag, te  16 uur, 
grijpt de vergadering t e  O ostende  
plaats, ook op h e t  stadhuis.

De leden  v a n  de O ostkust ten 
slotte, worden u itgenod igd  de daar- 
ouvolgende zaterdag, 16 januari, te  
H eist ; h e t  uur e n  de p laats zal 
later nog  w orden m edegedeeld.

A lhoew el dergelijke voorlichtings
vergaderingen  reeds la n g  z ijn  ge
p land  en  de spreker even eens zijn  
toezegging h a d  gegeven, h a d  h e t  
geen zin  ze vóór 1 jainiuiarii 1OT1 te  
beleggen!, om dat voor onze sektor 
nog een aan ta l u itvoeringsbeslu i
ten  m oeten  versch ijnen .

M en zal z ich  inderdaad nog wel 
herinmeren dait nog m aar pas een  
goede tw ee weken geleden, belang
rijke besprekingen hebb en  p laats
gegrepen a a n  de h a n d  v a n  dewel
ke bedoelde u itvoeringsbeslu iten  
zullen worden opgem aakt.

A angenom en wordt d a t betref

fende beslu iten  teg en  eind decem 
ber zu llen  versch ijnen .

Hielt was nutteloos vengalderingen 
te beleggen, vooraleer a lle  w ette
lijke ibesohikkingen terzake zijn  
gekend.

A nderzijds zal de reder in  de 
eerslte weken van' januari nog rnaJsur 
w einig faktu ren  on tvan gen  ver
m its m en een m aand  tijd  h e e ft  om  
fakturen op te  m aken, zodat zich  
ook hier nog geen  problem en zul
len  stellen.

W IE ?

Alhoewel in  principe deze voor
lichtingsvergaderingen  voor d e  re
ders w orden belegd, lijk t h e t  aan 
gewezen dat dJeze het sociaal bu
reau of de boekhouder die hun za
ken regelt, van dezle vergadering 
op de hoogte brengen, zodat zij 
eventueel aanwezig zouden zijn.

D e reders van  de O ostkust kun- 
toemi zich  w enden toit Haind in  Hand  
Zeebrugge o f  d e  heer Mortoee te 
K nokke.

k e r s tfe e s tje  op 
VRIJE VISSER! JSCHOOL

Op zondag 20 decem ber om  15 
uur gaat in de zaal van  « ’t  Zal 
wel g a a n » , S t P etrus en  Paulus- 
plein , h e t jaarlijks K erstfeest 
door. D it feestje  wordt verzorgd 
door de leerlingen  van  de Visserij- 
school P aster Pype. Zij zorgen 
voor m uziek, zang en  toneel.

T ijdens hiet feest gaat ook de 
trekking door van de grote tom 
bola. Er zijn  nog lo tjes te  koop in 
de zaal. Al onze oudleerlingen, de 
ouders en alle  vrienden van  de 
visserij worden hartelijk  uitgeno
digd. ^



TERWIJL DUIZENDEN HONGER LIJDEN...

GROTE PARTIJ MAKREEL OPGEVANGEN
D eze w eek diende veel makreel 

te worden opgevangen.
Dinsdag 15 dezer m oesten meer 

dan 600 bennen of 30.000 kg verse  
en m ooie makreel aan de opvang- 
prijs van 4 fr per kg worden op
gevangen.

De m ooiste partij makreel w as 
afkomstig van tw ee N ederlandse  
koppels, de UK 37-38 en de TX 
33-67.

In totaal voerden deze  beide  
koppels 33.650 kg aan.

De geringe belangstelling van
w ege de kopers bleek voldoende  
uit het feit dat s lech ts één  koper 
30 bennen van elke partij kocht, of 
in totaal 3.000 kg.

Er diende bijgevolg 30.650 kg te 
worden opgevangen, hetgeen  bete
kent dat de Nederlandse v issers 
praktisch hun volle vangst zagen  
opgevangen worden.

Zulks komt ons onbegrijpelijk 
voor, daar het hier ging over een  
m ooie partij makreel, weliswaar 
geen  grote, maar in ieder geval 
geschikt voor de konservenindu- 
strie en de uitvoer.

We zijn benieuwd wat men bij 
het lezen van deze opmerking 
thans zal zeggen  van de zijde van 
de kopers.

Gelukkig kon het verlies worden 
beperkt daar een  ged eelte  kon wor
den afgestaan voor uitvoer buiten 
de E.E.G. Maar ook hier stellen we 
een  triestige mentaliteit vast van
w ege  som m ige handelaars die ach
teraf daarop kritiek komen uitoefe
nen, omdat zij zo g ezegd  van die 
m ogelijkheid niets afwisten, zodat 
volgens hen de afnemer bevoorde- 
ligd w erd...

Een dergelijke houding komt 
hoogst eigenaardig voor omdat bij 
de verkoop niet de minste interes
s e  werd betoond, terwijl som m igen  
achteraf, ’s  anderendaags, nadal 
bekend is dat een  uitvoerder bin
nen de reglem entering terzake een  
ged eelte  had afgenom en, plots ook 
geïn teresseerd  zouden gew eest  
z ijn ..

En dan is men verwonderd dat 
vanw ege de verbruiker felle kritiek 
uitgaat op het grot verschil tussen  
de prijs die de visser ontvangt en 
de prijs die men uiteindelijk moet 
betalen om het visje op zijn tafel 
te krijgen.

H oeveel duizenden m ensen zou
den die makreel aan tien frank, ja 
zelfs aan 15 frank niet graag g e 

kocht hebben ?
Ook w oensdag deed zich hetzelf

de feit voor waar de volledige  
vangst van een  Nederlands koppel

hetzij 8.000 kg opnieuw diende te 
worden opgevangen en waarvoor 
helem aal geen  belangstelling meer 
bestond I

WIE HELPT ONS 
OUDE VISSERS 

EN WEZEN 
GELUKKIG MAKEN 

MET KERSTDAG 
EN NIEUWJAAR ?

Naar jaarlijkse gew oonte heb
ben wij vorige week een steun lijst 
geopend ten  voordele van de respek- 
tievelijke kostgangers van h et Zee- 
m anstehuis G odtschalck en  de 
kweekschool Ibis. H et verleden en  
de toekom st van ons bloedeigen  
visserij-bedrijf zijn  in  beide inste l
lingen  ondergebracht. Enerzijds 
diegenen die vele roem rijke bladzij
den hebben geschreven in onze 
visserijhistoriek en derhalve enor
me verdiensten hebben; anderzijds 
die jongens die eerlang geroepen  
zijn om h e t vissersberoep nieuw  
leven in  te blazen. Ook zi’j hebben  
nu reeds hun verdiensten; zij 
hebben een beroep gekozen dat hen  
in de m ogelijkheid zal ste llen  zich  
biezonder nuttig  te m aken in onze 
hedendaagse m aatschappij.

H et hoofddoel van deze inzam e
ling dient gezocht in h et streven  
naar wat geluk. Wij w illen hen, 
in die dagen van vreugde en fees
telijkheden, bewijzen dat wij hen  
gedenken. Door h et aanbieden van  
een klein  geschenk, w illen wij a a n 
tonen dat zij, ondanks de u itsteken
de zorgen waarm ede zij om ringd  
worden, ook door de buitenw ereld  
niet vergeten worden.

H et is in  die zin dat wij be
roep doen op de vele personen en 
bedrijven die sym patiseren m et de 
Ibis en de G odtschalck. EEN FI- 
NANCIELE BIJDRAG E, HOE 
K LEIN OOK, kan ons in de m oge
lijkheid  ste llen  deze m ensen zo 
m ogelijk nog w at m eer feestvreug
de en genegenheid  te betonen in 
deze dagen van gedeeld geluk.

S tort daarom  vandaag nog Uw 
bijdrage op postrekening nr. 
41.89.87 van h e t ’’N ieuwsblad van  
de K u st”, H. B aelskaai 30, te  
Oostende. Wij kunnen U de verze
kering geven dat de begunstigden  
er U biezonder dankbaar zullen  
om  zijn.

O nderstaand geven wij een lijst  
weer van de eerste schenkers :
Rederscentrale 3.000
Hulp in Nood 3000
SCAP 2.000
Aannem er H enri B oudolf 2.000
Verbond der K ustvisserij 1.000
H and in H and O ostende 2.000
H and in H and Zeebrugge 1.000
Verzekeringsmij. De Zeekust 1.000
O.V.A. 2.000
Nieuwsblad van de K ust 500
Rederij ”De W andelaer” 500 
Vrienden R estaurant "Viking” 350
Leon B illiau 250
Dokter R. Miroir 1.000
Henri P in teion  1.000
Vislossersbond Van W aes 500 
Verzekeringskantoor

M onteyne-Vanm oerkerke 1.000
A nim alia 1.000
Anoniem  2.000

BELGISCH- 
NEDERLANDSE 
ZEEMANS- 
ALMANAK 1971 
HERSCHENEN

De editie 1971 van de „BELGISCH-NEDERLANDSE ZEEMANS- 
ALMANAK” is zopas versehenen. Dit boekwerk, dat doorheen de 
jaren is uitgegroeid tot een onmisbaar vademecum van al wat 
met de maritieme bedrijvigheid verbonden is, onderging opnieuw 
belangrijke wijzigingen en aanpassingen. De samenstellers heb
ben opnieuw gestreefd naar een zo groot mogelijke juistheid van 
alle gegevens die er in vervat zijn. Het boek bevat dit jaar de 
onderrichtingen inzake B.T.W. voor alle visserijaangelegenheden 
en de B.T.W.-nummers van alle Belgische reders ter visserij. Die
genen die jaarlijks dit boekwerk aanschaffen doen er goed aan 
zo spoedig mogelijk dit boekwerk aan te schaffen.
Het werk dat meer dan 1.200 blz. beslaat, kan verkregen worden 
door overschrijving van de som van 440 fr (32 gulden voor Ne
derland) plus 33 fr. verzendingskosten (4 gulden voor Neder
land) op postrekening nr 41.89.87 van Drukkerij „Nieuwsblad 
van de Kust”, Hendrik Baelskaai, 30, te Oostende.

HET IS TEVENS VERKRIJGBAAR :

A. BELGIE

— ter drukkerij „Het Nieuwsblad van de Kust”, Hendrik Baels
kaai, 30, te Oostende ;

— „Noordzee Boekhandel”, Vindictivelaan 22, Oostende ;
— beroepsvereniging „Hand in Hand”, Tijdokstraat 34, te Zee

brugge.

B. NEDERLAND

— Handelsmaatschappij „Nautilus”, Dr. Lelykade 62, Schevenin
gen ;

— n.v. Handel- en Industriele Maatschappij J. Van Beelen, Mid- 
denhavenstraat, 58-62, IJmuiden ;

— n.v. Observator, Vasteland. 30 — Postbus 1291 — Rotterdam
- 3001

— Cooperatieve „Den Helder” G.A., Het Nieuwe Diep, 27, Den 
Helder

Geen enkel eksemplaar wordt toegezonden zonder voorafgaande 
betaling.

Hoogwaterboekje 1971 verschenen
V erkrijgbaar in alle boekw inkels, bij alle dagbladverkopers en 

in de Yachtklubs van onze kust.

Zich wenden

Kostprijs : 12 fr.

Voor grote hoeveelheden :

H. Baelskaai, 30 

Oostende 
Tel. (059) 777.13

N i e u w s b l a d  
K U S T

I------------------- 1 VAN
Tel. 059/W  » 14

REDERS LEEST UW VAKBLAD



DE WERELDVISSERIJ
(Voor hiet eerst sfimids 11 'jfliar ilsi die to ta le  v a n gst laan vissewjpraduib-

te n  to. d e  fwiemeiid:, vorig ijiaïair, |

TOiijdens heit voomgaiande deoemiium iis de weneldpnodiulkltiie om zeg
g en s  iviemdfulbibieM,

iVorig jaar  bedroeg .die totalie vainigsit 63,10 miidjoen (ton tiegienovetr 
[04,30' miljioien ton. in  11968. Die vierdeling per wieweldideel znleit er  voor idle üaaÆ. 
site !3 ijaiar lais vioUglt mit:

Afmiikai 3,92 4,45 4,5tf
NoordHAmjeriiika 4,40 4,63 4,56
IZuiiidJAimieiriiika 112,13 10,93 illli,3!l
Azië 212,65 24,24 24,73
Euinopa 12,02 H'1,78 1111,2ll;
Ocieanië 0,20 0,22 0,20
U.SJS..R. 5,7® 6,08 6,50

Totaial 61',10 64,30 63,dO

I n  Azië e n  d e  iU .S & R . woindit e en  lich te  voonuiiibgiamg genoteerd, ter 
w ijl iim.i ide; andere iwieirieliddiellen die van gsten  alfmjamen.

O e  to ta le  taruiggiang vlan dte wieneldvangsit te v a n  die onde swami 2% 
( =  (1,2 milijiolen ton ) lailithianis volgiens d e  voorlopilgie istatistiekien v a n  die1
F.AJO.

De produkfie van vismeel
Ook ide vitemeielprodulktbile äin die wenelld niaim vorig jia&r a f  âln vieirgei- 

liijkiinig melt 1968, d e  Itotaüe vtilsmieelproduikitiiie bedroeg 4,6 milijaird tegien^ 
ovier 15,0180 Hag in  11008.

iDe 
1\,9 tniljiard

producent b lijft Pienu miet 1,6 miiljiaird k g  (tegienwier
m t

iQp de itweede plaaits boimtt Jap an  m ât 4190 m iljo en  kg. "Veinvolgens 
kiomendlei neptulbiliielk Z.-Arfdkaj ien iZ.W.-Afnilka mieit 406 miQijiaen kg, de  
TJ.S.S.R. eni de TJ..S.A. meit respeikitàievielâJjik 374 e n  302 miilijden kg.

Pienu iis uliltenaard ook inett grootste uiiibvoeirllaind v a n  vism eel, terw ijl 
d e  iDuiitae Bondsrepubliek, 'Qrooit-Briibtannië emi d e  U.S.A., in  dilei volgorde:, 
de idinile gnootslte vism e.(4invoerlanden zijn.

DANKBETUIGING VANWEGE 
DE HEER J.E. BLERO

Zoals vorige week m edegedeeld, 
is sedert 1 decem ber de hr. J.E. 
Blero, direkteur-generaal bij hat 
M inisterie van  Landbouw en  hoofd  
van  h e t B estuur der E konom ische  
D iensten , w aaronder ook de zeevis
serij ressorteert, op pensioen  ge
gaan.

Ter gelegenheid  v a n  een korte 
plech tigh eid  werd ook Rederscen- 
trale  ontvangen , tijdens dewelke  
nam ens h e t bedrijf de erkentelijk

heid  werd uitgedrukt voor de be
wezen d iensten  tijd en s de u itoefe
n in g  v a n  zijn  m andaat.

D e R ederscentrale onitving than s  
een brief w aarin de hr. Bero zijn  
dank betuigt voor de betoonde 
hulde.

Ook vanw ege de h. Stuyck, op
volger van  de heer Blero, ontv ing  
de R ederscentrale dan k  voor h u n  
gelukw ensen w egens zijn  recente  
bevordering.

Berichten van de Rederscentrale

PRIJSVRAAG VOOR WEDERAFNAME 
VAN OPGEVANGEN VIS 

BESTEMD VOOR DIERENVOEDING
Belanghebben worden erop attent gemaakt dat de offertes 
voor wederafname van opgevangen vis bestemd voor dleren- 
voeding op het sekretariaat van de Rederscentrale S.V., H. Baels- 
kaai 25, 8400 Oostende, worden ingewacht tot uiterlijk maandag 
28 december 1970 te 17 uur.
De afnamepeiiiode geldt voor drie maand, Ingaand op 1 januari
1971 en eindigend op 31 maart 1971.
De offertes dienen te gebeuren op speciaal daartoe bestemde 
formulieren die kosteloos te verkrijgen zijn op het sekretariaat 
van de Rederscentrale.

Het Bestuur.

V E R K O O P S R E G E L I N G
De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd dat 
op zaterdag 26/12 en 2/1/1971 respektievelijk 2de Kerst- en 
Nieuwjaarsdag de verkopen als volgt zullen geregeld worden :

OOSTENDE : Verkoop voorzien om 8.00 u.

ZEEBRUGGE en NIEUWPOORT : Geen verkoop voorzien.

Verder dient vermeld te worden en dit voor AL de zaterdagver- 
kopen van het seizoen dat de sprotvissers hun gevangen sprot te 
koop mogen aanbieden.

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING

wendt U in volle 
vertrouwen tot de

Beroepsvereniging

H A N D I N H A N D
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 721.73

BENELUX- 
GRlENSFOiRiMALITEITEN 

VERDWIJNEN
Zoals vroeger m edegedeeld , werd 

in  h e t  raam  van B enelu x  een ak
koord bereikt om  m et ingan g van
1-1-1971 alle grensform aliteiten  
voor h e t handelsverkeer tussen  de 
drie partnerlanden a f te  schaffen . 
M et ingang van  voornoem de da
tum  zullen er dus geen grensfor
m alite iten  m eer bestaan  voor het 
handelsverkeer tussen  B elgië, Ne-

BËLAiNGRIJK BERICHT 
VOOR DE 

SCHIPPERS 

WIJZIGING VAN 
TERRITORIALE 

WATEREN
De D uitse O verheden zijn er toe  

overgegaan nieuw e (rechte) basis
lijn en  vast te leggen  van waaraf 
th an s de breedte van  de D uitse  
territoriale zee m oet gem eten wor
den (Deze breedte bedraagt nog  
stelds volgens de trad itie  3 zeem ij
len) .

D eze kw estie h eeft reeds h et  
voorwerp gevorm d van de « N ach
r ichten  für Seefahrer» nr 1184 en  
1189 en de u itgaven van 13 en 28-3-
1970.

D e zeekaarten waarop de nieuwe 
basislijnen zijn aangebracht zijn  
de nrs 2, 3, 44, 89, 90, 105, 106, 
107 en 108 en  zijn afzonderlijk  
verkrijgbaar bij h e t « D eutsches  
H ydrografisches In stitu t » m et ze
tel in de Bernhard-N oohtstraasse  
78, 2 H am burg 4, Bundesrepublik, 
D eutsland.

IN DE WEST 
EUROPEAN FISHERY 

CONFERENCE
Op donderdag 10 dezer greep te  

Am sterdam  een vergadering van  
de ’’W orking group on  Production  
and M arkets” van  de W est Euro
pean  F ishery Conference; p laats.

De redersverenigingen v a n  d e  vol
gende lan d en  w aren vertegen
woordigd : Frankrijk, Nederland, 
E ngeland , D enem arken, Zweden, 
W est-D uitsland, Schotlan d  en  B el
gië. Noorwegen had  zich laten  
verontschuldigen,

D e dagorde behelsde allerlei 
punten  m et betrekking to t  ver
sch illende visserijproblem en.

D eze werden zeer openhartig  be
sproken waarbij h e t opviel dat 
alle  delegaties h e t eens zijn, dat 
enkel door gem eenschappelijk  over
leg  de problem en te  -benaderen 
zijn. R egelm atige kontakten  zijn  
dan ook zeer belangrijk.

Stalen 
vissersvaartuig 

te koop
Steeds varend - voorzien van  
m otor v a n  375 pk. van  1962 - 
vaartuig gebouwd in  1956 - 
brutotoinnem aat 93 ton  - ge
sch ikt voor kanaal- en  noord- 
zeevisserij. Volledig inventaris  
a a n  boord.
Z.w. : B ureel blad onder nr. 
6793V.

¥IS ETEN 
IS VERANTWOORD



VISVENTERS HIELDEN VOLKSBAL

Het bestuur van de visventers omringen burgemeester Piers. (Bigen fotodienst)

Het biezonder ambitieuze be
stuur yan het Nationaal Verbond 
der Visventers is er opnieuw in 
geslaagd het jaarlijkse volksbal 
—  het is nu reeds het zesde —  
opnieuw te doen uitgroeien tot 
een zeer geslaagde avond. Alle 
ingrediënten waren aanwezig om 
deze, anders zo drukke men
sen, voor eenmaal de toch zo 
nodige ontspanning te bezorgen.

Traditiegetrouw ging het feest 
door in het ’’Ostend Palace Hotel” 
wier feestzaal voor de gelegenheid  
volledig gedekoreerd w as in het 
teken van het visverbruik. Ander
zijds zorgde het orkest "Eddy 
Clarck and the M instrels” voor de 
nodige sfeer. Onder de vele aanw e
zigen werd onderm eer een  delega
tie opgemerkt van de Middenstand 
terwijl de O ostendse stadsm agistra- 
tuur ev en een s vertegenwoordigd  
was.

Het hoogtepunt van de avond 
was gesteld  in het kader van de 
huldiging van een biezonder ver
dienstelijk persoon uit onze visse- 
rijmiddens, nl. de h. Nieuwenhuy-

se  René, vader van de hh. Nieuwen- 
huyse Albert en Lucien, respektie- 
velijk voorzitter en onder-voorzitter 
van het Nationaal Verbond der Vis
venters Het w as de hr. Casteleyn, 
sekretaris van het Verbond die de 
lange loopbaan van de feesteling  
schetste .

René Nieuwenhuyse werd op de  
Oude Vuurtorenwijk te O ostende  
geboren op 25 januari 1893. Hij 
stam de uit een  vissersfam ilie die 
acht kinderen telde. Logischerwij
ze  voelde hij zich reeds als knaap 
tot de z ee  aangetrokken. Aldus 
trok hij op zeventienjarige leeftijd 
naar zee  en voer enkele jaren ter 
zeevisserij. Het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog onderbrak 
evenwel zijn vissersloopbaan en 
verw isselde hij het vissersplunje  
voor het soldatenuniform.

Na de oorlog ging hij werken in 
de O ostendse vismijn, eerst als 
knecht, later als m eestergast. Uit
eindelijk, rond 1930 vestigde hij 
zich als zelfstandig vishandelaar. 
Beroep dat hij tot voor enkele ja
ren nog uitoefende. Thans geniet 
hij van een oververdiende rust. We

g en s zijn grote verdiensten werd de 
hr. Nieuwenhuyse de m edaille van 
verdienste om de hals gehangen  
terwijl hij tevens bedacht werd met 
een  prachtige relaxzetel. Nam ens 
het O ostendse stadsbestuur mocht 
hij de m edaille van de Stad O ost
ende in ontvangst nem en

DE TOMBOLA
Traditiegetrouw w as er ook een  
tom bola die verscheidene prachtige 
prijzen inhield. Onderstaand geven  
wij de winnende nummers weer. De 
winnaars kunnen hun prijs afhalen  
in het restaurant Fryatt aan de 
O ostendse V isserskaai.
1173 2012 2736 0062 5581 3655
1004 6216 3833 3069 0745 3884
5215 3801 3930 6806 1953 0910
3853 1578 2512 0725 7983 5198
3666 0869 3723 4764 0204 2357
0679 2060 3818 6077 5520 0420
5280 7607 5109 5310 2209 4518
1490 2408 7503 5978 3150 3909
5996 1030 3095 0578 6214 2064
7477 5750 0464 6461 2802 7648
3205 7687 6774 4374 5297 1980
2414 3836 1506 5376 3348 2983
6815 1029 2618 1844 1747 1713
6480 0124 6895 3242 1120 2684
3055 5632 3635 6944 4251 4612
2129 3810 5725 2789 5530 3875
1903 5896 2827 0583 0379 6418
1040 2654 6735 6119 6288 4818
3469
Omslag : 630.

B.T.W.-TOELICHTING 
VOOR DE 

VISVENTERS
Ten behoeve van de leden van 

het Nationaal Verbond der Visven
ters zal op zaterdag, 26 decem ber  
e.k. een  laatste voordracht geh ou 
den worden over de B.T.W. Dit kon 
gerealiseerd worden in sam enw er
king N.C.M.V. Het is de hr. Com- 
pernolle van laatstvernoem d orga
nism e die de uiteenzetting zal g e 
ven. Zowel de leden visventers als 
de niet-leden-visventers worden 
hierop in hun eigen  belang uitge
nodigd. Tevens worden zij ver
zocht alle dokum enten die zij ter
zake ontvingen m ede te brengen

Iets over de 

samenaankoop

DE VISVENTERS
EN KLEINE KOPERS

EN DE B.T.W.
Verscheidene k le in e kopers en  

visventers die gebeurlijk  sam en, 
m aar onder één  enkele -naam, in  
de a fslag  aankopen, vragen zich a f  
w at n u  h e t resu ltaat zal z ijn  van  
dergelijke aajnkoop in  betrekking  
m et h et stelsel van  de B.T.W.

M oet de k leine koper onder wier 
n aam  de aankoop gebeurde, fak- 
-tureren aan  zijn  m edem aten  en  
w at m et betrekking to t  de belas
tin g  op h e t inkom en voor diegene  
d ie de aankoop op zijn  naam  
vestig t ?

H et is inderdaad zo dait de k le i
ne koper e n /o f  v isventer die de 
gezam elijke aankoop in  de a fsla g  
op zijn maam onderbren-gt, een  
faktuur zal m oeten  u itschrijven  op 
naam  van  z ijn  m edem aats en  
hierop 6% B.T.W . zal d ien en  aan  
-te rekenen. Deze B.T.W . zal h ij 
m oeten  afdragen a a n  de belastin 
gen, m aar h iervan  m ag  h ij de 
B.T.W. aftrekken  d ie  h ij voor d ie
zelfde partij reeds a a n  de O.V.A. 
bijbetaalde, d a t w il zeggen  ju ist 
hetzelfde bedrag. B ijgevolg  is er 
voor de partij v is d ie  de koper aan  
zijn  m edem aten  a fs ta a t  geen tw ee
m aal 6 % aangerekend. D e koper 
die gezam elijk  aankoopt m et z ijn  
kam eraden  m oet zeker1 een faktuur  
opm aken op n aam  v a n  zijn m ede- 
m atem ,zoniet zou h ij beschouwd  
w orden a ls hebbende de totale  
aankoop verkocht m et de forfa i
ta ire  w in st van  60 %. H et is dus 
even een s noodzakélijk d at h ij aan  
de kontrole der belastingen  la a t  
w eten  dat er gekocht werd in  
groepsverband en de bewuste pamtiüj 
v is afigiezet werd aan  züjin groep 
zonder wanstnemi-ng.

W e resum eren nu  m et een  voor
beeld. D e  kleine koper kiocht btv. 
10 bennen  kabeljauw  a a n  1.000 fr. 
de ben. H iervan zijn  er  3 voor hem  
bestem d en 7 voor z ijn  kam eraden. 
Hij b etaa lt aan  de O.V.A. a ls  
B.T.. 6% oip 10 X 1000 hiefeâiii 600 
fr. H ij faktuneert a a n  1.000 fr  de 
ben op zijn  m aten  even een s aan  
6 % op de 7 bennen. H ij on tvan gt 
dus vao  sàjin m edem aten de 7000 fr  
+  420 fr. B.T.W . Hij m oet deze 

B.T.W . storten aan  de belastings
dienst, m aar m ag  eerst de B.T.W . 
aftrekken die h ij voor diezelfde  
partij v a n  7 benn en  reeds betaa l
de aan  de O.V.A. D it bedrag is 
hetzelfde, nam elijk  even eens 420 
fr. Hij m oet dus n ie ts  storten  aan  
de dienst van  de B.T.W . en  m ag  
deze 420 fr. die h ij v a n  zijn  kam e
raden ontv ing  op zak  steken-, In  
fe ite  betaalde de koper dus 600 fr  
aan  de O.V.A. verm inderd m et de 
420 fr die h ij terugw on van  zijn  
mate-n, hetzij 180 fr. D it  bedrag  
kom t werkelijk overeen m et z ijn  
6% op zijn  3 benn en  v is die h ij 
voor zijn part h ie ld  in  d e  gezam e
lijke aankoop. E en -gezamelijke 
aankoop in- d e  a fsla g  onder kam e
raden geeft dus geen aanleid ing  
to t een  m eerbetaling van  B.T.W . 
voor geen enkele  der deelnem ers. 
Als resu ltaa t h ee ft  eenieder 6 % 
op zijn  aandeel in  d e  aankoop be
taald.De gevierde René Nieuwenhuyse met zijn dame. (Eigen fotodienst)



P R A K T I S E R E N
LIMIETEN (1)

Iedereen kent de huidige verwarring omtrent de territoriale wateren. De 
een  wil 200 m ijlsgrenzen, de ander 3 m ijlsgrenzen en nog andere stellen  
en 12 m ijlszone voor aan alle landen van de wereld. Al deze voorstellen  
berusten op eigenbelang.
Hoe kan de verwarring worden weggewe-rkt ?
Er zijn 2 m ogelijkheden.
De konvantie over de territoriale z ee  en de aangrenzende zone zou op
nieuw kunnen worden geopend en er zou een  verdere poging kunnen 
worden gedaan om een  algm een akkoord te  bereiken over de breedte van 
de territoriale zee .
Einde mei van het lopende jaar herzag de Verenigde Staten even haar 
stanpunt en gaf de voorkeur aan de 12 m ijlszone, dit verm aedelijk omdat 
de m eerderheid der andere landen deze breedte vragen. Bovendien is 
dit m isschien wel een  middel om het stijgende aantal 200 mijls-kandidaten 
tegen  te gaan.
De belangen, militaire, zeevisserij en politieke belangen, kunnen evenwel 
nog s te ed s  teveel verstrengeld zijn opdat zij tot een ieders voldoening  
zouden kunnen worden uit mekaar kunnen weggewerkt.

LIMIETEN (2)

Dit a lles heeft geleid  tot een  bepaalde gedachtenstrom ing die aantoont 
dat vooraleer een  definitieve beslissin g  kan worden genom en voor de 
territoriale wateren alle  overwegingen die verband houden met de zeevis- 
srij m oeten worden verwijderd. Dan maar eerst kan een  internationaal 
akkoord worden gezocht op de breedte van de territoriale zee .
Deze neiging naar de scheiding van de tw ee problemen visserij en terri
toriale grenzen, is in feite ni'et nieuw. Trouwens versch eidene landen  
hebben al uitsiluitende zeev isserijzones die gaan van 6 tot 12 mijl sam en  
met een  3 mijl territoriale zee .
Voor som m ige landen is de beslissin g  om de visserij- en territoriale 
belangen te  scheiden  eenzijdig. De Verenigde Staten bv., vestigden de 
12 m ijlsgrens in 1966. Andere landen hebben de scheid ing doorgevoerd  
op een  meer sam enw erkende basis.
Het Verenigd Koninkrijk heeft bv. sam en met 12 andere Europese landen  
de Europese visserijkonventie van 1964 ondertekend. D eze konventie 
voorziet een  6 m ijlsgrens sam en met een  aangrenzende zone van 6 mijlen 
waarin de vissersvaartuigen van landen met historische rechten m ogen  
vissen.

LIMIETEN (3)

Er bestaan vele visserij-overeenkom sten, som m ige afgesloten  tussen
2 landen, andere tussen  versch illende landen. Over 't a lgem een schijnen  
ze een  vlotte werking te  ikennen. Zo wat over heel de wereld zijn ze  in 
voege. Deze gang van zaken steunt de mening van diegenen die geloven  
dat de kw estie van de visserijgrenzen e en s  helem aal opnieuw zou 
m oeten in overweging genom en, afzonderlijk van de problem en van 
de territoriale zee.
De konventies van het vastelandsplat werd aangenom en op de 1958- 
konferentie van de Verenigde N aties en  zij is ook van belang voor de 
zeev isser  ij-industriie. D eze konventie bevat een  clausule die wel over 
’t hoofd schijnt gezien  te zijn daar de m eeste  landen, nl. d eze  van het 
uitsluitend visserijrecht buiiten de e igen  kusten.
D eze konventie verschafte aan de kuststaten alleenrecht over het vastelands  
plat voor het doel van onderzoekingen en het uitbaten van de natuurlijke 
bronnen.
Voor zover als het de konventie aangaat is dit uitsluitend allenrecht van 
een  natie om over de zeebodem  te beschikken enkel toepasselijk  :
1 ) op de zeebodem  en de ondergrond van het geb ied  dat aan de -kust 

grenst. Buiten het geb ied  van de territoriale zee  tot een  diepte van 
200 meter.

2) tot de zeebod em  en de ondergrond van gelijkaardige geb ied en  die 
grenzen aan de kusten van eilanden.

LIMIETEN (4)

D eze vermaarde konventie heeft dus alleen betrekking op de zeebodem  en 
de ondergrond, niiet op de wateren erboven !
Wat dan met de levende bronnen die op de zeebodem  liggen ?
D eze worden aangeduid met een  biezondere clausu le  : ”de minerale en  
andere niet levende bronnen van de zeebodem  en de ondergrond sam en  
met de levende organism en die behoren tot de vaste soorten, dit is heden, 
organism en die op volw assen  ouderdom , onbew eeglijk zijn of zich onder 
de zeebodem  bevinden of onbekwaam  zijn te  bew egen  uitgezonderd in 
voortdurend lichamelijk aanraiking met de zeebod em  of de ondergrond. 
Men zou in eenvoudiger woorden kunnen spreken en gew oon zeg g en  : 
krabben, oesters, schelpdieren en weekdieren.
Maar waarom het makkelijk maken als het moeilijk kan I

LIMIETEN (5)
Wat de konventie in feite zegt is dat een  kuststaat uitsluitend visserij
recht heeft voor bepaalde schelpdieren niet juist binnen de e igen  vis- 
serijgrens maar erachter tot een  diepte van 200 meter.
Het is eerder verbazend dat zo  weinig naties totnogtoe gezocht hebben  
om gebruik te  maken van deze  clausule in de konventie.
Er is maar een  enkele uitzondering, deze  van de C alaskaanse krabbe- 
visserij waarbij de Verenigde Staten, Rusland en Japan betrokken waren. 
De visserij op krabben wordt hoofdzakelijk u itgeoefend achter de territoria
le en visserijgrenzen van de Verenigde Staten maar dit land noem de de 
koningskrab een  "onbeweeglijke soort” en daardoor een  bron van het 
vastelandsplat.
Juist daarom werden Japan en Rusland dan ook verzocht zich van deze  
visgronden terug te trekken I
Verrassend gen o eg , ging Rusland met dit Am erikaanse standpunt ak
koord en na aldaar gedurende 2 jaar gevist te  hebben, aan een  steed s  
verm inderend tem po, werden dan ook allem aal gelijktijdig van deze  gron
den teruggeroepen .
Japan w as minder toegevend. Dit land had de konventie trouwens nog niet 
ondertekend. Z eidden de Japanners : de koningskrab is geen  bron van 
het vastelandsp lat...!
Toch rolden ook zij hun matten op, alleen maar uiit bezorgdheid voor de 
krabbenstapel... zegd en  zij.

LIMIETEN 6)
W anneer de landen die gebruik maken van de visserij op schelpdieren  
tenvolle profijt s lo eg en  uit de konventie zouden zij daar een  aanzienlijk 
voordeel aan hebben.
Indien bv. de E ngelsen aanspraak zouden maken op de uitsluitende rech
ten over de schelpdierenstapei van het plattelandsplat dan zouden de  
Britse v issers veel uitgestrekter visgronden ter beschikking hebben dan nu 
het geval is. Daartoe m oeten evenwel de soorten onder de toepassin g  van 
de konventie vallen.
Engeland ligt op het E uropese vastelandsplat, daarom zou er eerst nog 
een  overeenkom st m oeten worden getroffen zoa ls dit gebeurt is voor de 
olie- en gasw inning. Hier werden tussen de landen middelijnen getrokken.

LIMIETEN (7)
Wat zou er gebeuren indien Engeland op een g o ed e  dag zeg d e  ”we zullen  
van vandaag af alleen  gem achtigd zijn oesters en krabben te  vangen tot 
op een  afstand van 100 mijl uit de kust, g een  ander land heeft nog het 
recht hier in deze  zone te komen vissen I
Praktisch gezien  zouden de E ngelse v issers daar een  groot voordeel uit 
halen bv. aan de zuidwestkust waar vreem de vissersvaartuigen op sch elp 
dieren v issen  tot aan de boord van de 6 mijilslimiet I

LIMIETEN (8)
De Britse minister van landbouw en visserij heeft neiging de zaak  
als moeilijk te  beschou w en. Zij zijn wellicht met reden zenuwachtig voor 
diplom atische en andere verwarring die eruit zou voortvloeien indien een  
ernstige e is  werd gesteld .
Zij laten dan ook uitschiijnen dat internationale konventies goed  en wel 
zijn maar dat de aanvulling van en ige  bijzondere clausule grotendeels  
een  kw estie is van interpretatie die eraan gegeven  wordt door de betrok
ken regeringen.
N iettegenstaande is  de gedachte aan een  uitsluitelijke toegang tot alle  
rijke schelpdierengronden rond de Britse kust bij een ieder  die in Enge
land bij d eze  nijverheid betrokken is aanwezig.
't Zou de m oeite lonen een s  de gezichten te  zien van alle visserijlanden  
die plots verboden zouden worden aldaar te  v issen.
Voor wanneer de krachtproef ?

BESTRIJD GISTING, BESMETTING 
EN BEZOEDELING met

S T E R I L W A S H
Westbrook Lanolin Cy S.A. Belge
4-6 Beriboustraat 
4800 VERVIERS 
telef. 087/361.21 en 22 
telex 41.588



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
T ijdens d e  lacEgislcHpiexi! week kre

gen  w e naeidJs »en  voorsm aakje vam 
iwiait Ihisit itijjdsnB d e  Jlajatebei wiekem 
van toet jiaiair aal wonden. D e prilj- 
aen vam toiijnia a ile  Boontem toendem 
asm aajnaiienilliljikia dalimig. Enkiei rvioioir 
tabeüjauiw, sdhelliviis len mode aae- 
'baiairs b leven  de prSijaem op een  mnr- 
maial peiill. Œïlaiulwta liang ien schaiat 
waren aowat de voornaam ste stachlt- 
lOfiflsins mist vtoor schaalt aelifs faelieh 
m aal giaem beliainigslbeUffing miaer lop 
de dinsdagimairfct taen  aeilfs aiarn de 
mimimuimpiriiljs, 440 fr., igieen koipierts 
miaer Ikionidlen gievomidien wandian. Otf- 
wial wais de invoisr vam deae saort

MEER TREKKRACHT

MEER SNELHEID
(5723V)

in  hielt Anibwsrpisa ivietel ganoitar d an  
gasn vraag. Heit ilaatetia fc m inder  
norm aal, ofw el 'was er hieliemiaali 
waairsicihiljnMijk d a o  iiieit eereibe. G ro
te  IJsiiamdsie wijtiing iblaeif leveniaems 
in  de mairikt staan , onvierkoicibt. 
BJaiuiwie lieng v iel itieiriuig vam '850 fr. 
c p  de miaaindaigmarkit naiajr '500 fr. 
op  da dinsdiaigmiarlkit. Bern pmiljis1 d ie1 
voor dsae viitesooiüt aeer asildein wotndt 
gisimoitieiatrd. ZieMs vooir d e  wliltlte ilieng 
wais d e  pniijis niog bietar wianit diis 
g ing  viain d e  h a n d  aiarn 1300 fr per  
cem. R ode aeiebaairs dareinlbegein Ibteef 
pepeirduuir e n  nobaerde nooiilt lomder 
da HIOOO fr per Iben, hierhjaiaMielijk 
ward liliOO en izielfis '11200' fr  toerieiklt. 
Ook da sfeads srihaairaa schieliviiB rno- 
taeirda hioiga pmijaen. Kalbiedljauw ien 
giuil idieden t o t  risdeliijk ©oied. niileit 
alileen wan IJslianid miaiar oclk viam 
da andere visgronden. Biliiijikifcaiar 
wand diie isooirit heiel wiait rnider in- 
gieivoerd.

De toingenaanvoer wais IkJieimier 
dan viaräiedsin weak, fach  niog eiern 
flin k e  22..000 Ikig. d ie voorniamelliljk 
m aand ag ien idiintädag geibmaichit wer- 
den. D e  priiljaen vooir d e  viertschiil- 
lende soirteriinigan foleivem aoiwait op  
tiisit peil van verleden w eek m et  
miaiandag toch  d e  teiäbe prijiaen. 
G rote ifaarlbot weird liisltwait goeidlkiopier 
wirfcoiclht, k leinere isoioritan e n  igtriile- 
üs'ii warnen aelfs nedeilijlk poisidlkoop.

Vooir d e  haräingsidhepem fe heit een  
kalimia peniode. IZiaer weiintig harm g  
t e  vangiem, n a  d e  ruiilmie vtangsben 
van  d e  voiorigiaianidie miaiamd iis d it  
wei eien îbegianivalllier. Da hiarinigpriiijs 
dis mieibeisin ibiriug igeistegan naair 10 fr. 
en mieeir imaar ide viangistben aijn  tbe 
Meiin lopdait van  moiodia reiiiaen aoiu 
kiuinnien gieisprioiken worden. Heit ils 
w;I 'zo idait isomis gmotbe ‘vaingsben m a- 
knael woirden ige'braidhlb, een  nadeir. 
'lands sp an  aoingde idiilnsdaig aelfs 
voor no:nd ide 650 ibiannien, miaiar idäe 
miaJkrael ■vailib Iklieiiin lulitb ie\rx- Ikirüjgit 
pratebisich igeen IbeHainigsbeKlimg. Ben  
vijfhonderd taeinnien miaeistben aelfs 
worden opgievainigen.

D e  (kulsitvilsseirlij toachit biat er Bê  
dslitjlk igoiad van  a f  meib vaialk fliin- 
kis vangisiben guil en  wiijitiinig. G ül
len  van  igiemimga girooibba de msaibigie 
pnijaen kragen, wijibiing d ie  even^ 
ainis1 ver v a n  duiur waJs. Doior de  
gnoiofibe van  d e  rviattugisit tioiöh nioig, 
bevredigende oijtfieirs. D e  igamaail- 
aamvoier is  itamielijk neigeJmaibiig giê  
worden, d e  pnijaen vieinfaanen sibenkie 
sidhoiminelliingien ien d e  vangisiben' 'blij
v en  ädeiin. Aillaen aa43erdag 0en aeer 
ruöime vainigisit viain miaer diami 600 kig.

m aar diie Ikiwam v a n  eien Zetelbnuigis 
vaarbuig, vaairbuiig idait idan aofc rond  
d e  218.000 fr  Ibelsoimidia. Maanidaig 
werden d e  iaagsbe prijiaen gienotbaard, 
de m in ste  vangtsib fcneiegi süechibs 30 
-fr per kg,. D insdag wais d ie  pnijs 
ibenuig opgielopen naair 60 fr.

I n  iboibaial kiwamien ibijdens d e  lafge- 
topen  waek 714 söhiepan hum vanigst 
lin de Oosbendse viismljn rvieirkopen. 
Ziilj aongidsn voor nagenoeg  'Hl .000 
taannen vis, 215.000 kg. ibong, 100.000 
kg, hairing e n  aoiwait 150.000 1kg. ma^ 
ikïiEiesl. iEr wend leien ibobate op'brengiSt 
ibenedlklt v a n  11.491.808. fr.

JO ORGAANS KLEINE  
VANGSTEN VAN IJSLAND

Voor de h e lft van  de IJslanders 
die deze week kw am en verkopen  
werd het een  verloren reis. K leine  
vangcten en nogal sterk dalende  
prijzen. Vooral dinsdag werden  
versöhillende v issoorten aanzien lijk  
goedkoper verkocht dan m aandag. 
Zo zakte de blauwe leng m et 300 fr. 
per ben, w ijting viel terug van  550 
naar 360 fr., voor schotse schol 
werd m aandag nog to t 800 fr. be
taald, d insdag noteerden we als 
laagste prijs nog slech ts 490 fr. per 
ben, nad ien  steeg  die prijs weer

MET EEN VASTE- OF 
VERSTELBARE

Zaltbommel- 
schroef

naar 550 fr. H ondstong kende even
eens een  aanzien lijke prijsdaling, 
nam elijk  van 25 naar 18 fr. per kg. 
Schelvis b leef duur, de aanvoer er
van w as ook zeer gering. Ook rode 
zeebaars werd slechts in  geringe  
m ate aangevoeld . D e prijzen schom 
m elden hier vun 20 naar 24 fr. per 
kg. w at duur kan genoem d worden. 
Voor kabeljauw noteerden we rond  
de 20 fr., grote gul haalde rond de 
16 fr. per kg., de andere sorteringen  
tussen  12 en 14 fr. Grote koolvis 
werd vlot verkocht, de prijs bleef 
hangen  tussen  12 en  13 fr. W einig 
m iddenslag en  kleine sortering, 
hiervoor werd rond de 10 fr. be
komen. De aanvoer van w itte leng  
bleef ook tijdens deze week erg 
ruim. D e prijzen bleven vast, dank  
zij de uitvoerm ogelijkheid die blijk
baar voor deze soort in  ruim e m ate  
bestond. Er werd dan  ook tussen  
490 en  580 fr. per ben betaald. 
Enkele schepen zorgden voor een  
flinke vangst staartvis, ze bereikten  
dan ook een  gunstiger resultaat. 
G rote en  m iddenslag staartvis ble
ven inderdaad boven de 60 fr. per 
kg. noteren, de eerder schaarse  
kleine sortering kreeg rond de 50 fr. 
H eilbot was goedkoper dan de 
voorgaande w eken en  kreeg slechts 
tussen  45 en  80 fr. per kg., dinsdag  
was ook deze soort goedkope" dan  
m aandag.

Voor de 0.318 werd h et onder
tussen  toch  nog een  zeer goede 
week aangezien  een rekordopbrengst 
werd bereikt : 1.308.450 fr. D e laag
ste opbrengst deze week bedroeg 
evenw el slech ts 209.975 fr., ze werd 
opgetekend voor de 0.250.

W EER TALRIJKE  
KANAALSCHEPEN

A angezien de Noord blijkbaar 
nog slech ts w einig m iddenslagsche-

pen kan aantrekken kregen we tij
dens de voorbije week nog een s een  
flin k  aa n ta l kanaalvangsten. M aan
dag kw am en n egen  schepen ver
kopen, dinsdag nog v ijf en w oens
dag  noteerden  we nog tw ee kanaal
vangsten . In  to ta a l een aanvoer 
van 2.500 bennen  vis en 22.000 kg. 
tong. R uim ere vangsten  vis dus 
m aar doorgaans ook kleinere vang
sten  tong. D e v isvangsten  bestonden  
uit rog, p latvis, gul, w ijting, griet 
en in  m indere m ate uit heek, 
staartvis, steenschol, schotse schol, 
keilrog. rode knorhaan  en tarbot. 
Ook voor deze van gsten  m erkelijk  
betere prijzen op de eerste dan  op 
de volgende verkoopdagen. Vooral 
rode knorhaan en  rog kenden spek- 
takulaire prijsinzinkingen. K eilrog  
zakte van 40 naar 32 fr. en  rode 
knorhaan van  42 naar 18 fr. per kg. 
D e grote roggen noteerden tu ssen  
22 en 30 fr., t ilte n  kregen van  18 
naar 25 fr. per kg. G ladrog b leef 
dit keer onder de 20 fr. per kg. Voor 
steenschol werd nog een  flinke prijs 
betaald, grote sortering haalde sa
m en m et de m iddensortering regel
m atig  40 fr. e n  m eer, kleine sorte
ring evenw el kreeg rond de 25 fr. 
pre kg. Plabvis deed het n ie t en  
ging m eesta l van  de hand aan  m i
nim um prijzen. Ook w ijting werd  
aan  de laagst m ogelijke prijs ver
kocht o f opgevangen. Voor kabel
jauw  en gul bleven de prijzen op 
een  renderend peil m aar de schotse  
schol kreeg slech ts m iddelm atige  
noteringen. D e verschillende sorte
ringen  griet m ogen w e gerust goed
koop noem en. K leine sortering zak
te zelfs naar 25 fr., de duurste sor
tering haalde nauw elijks 45 fr. Voor 
grote tarbot b leef de prijs boven de 
100 fr. liggen, m iddensortering  
kreeg slech ts 70 fr. en kleine geen  
50 fr. per kg. M issch ien  kom t daar 
volgende week verandering in, in  
h et vooruitzicht van  de feestdagen . 
D e tongprijzen  bleven op hetzelfde

VAN VOORDEN

Zaltbommel n.v.
(5723V)

peil van  verleden week. Voor lappen  
werd rond de 80 fr. en  iets daar
boven betaald, grote tong  kreeg 
m eestal rond de 90 fr. per kg. Voor 
driekwartsortering varieerde de 
prijs van 98 naar 101 fr. en  blok- 
tong kreeg doorgaans tu ssen  97 en  
104 fr. V oor/kleine tong  werd in  
grote m ate door de uitvoerders op
gekocht, deze betaalden er van  98 
naar 102 fr. voor. D e k leine tong  
ging eveneens in  grote m ate naar  
de uitvoerders a a n  prijzen die 
schom m elden tussen  92 en  96 fr. 
per kg. Voor slips ten  slotte  lag  de 
prijs tussen 78 en  82 fr. per kg., 
ook deze sortering was hoofdzake
lijk  voor de uitvoer bestem d.

D e resu ltaten  w aren  voor de ka- 
naalschepen doorgaans wel bevre
digend, een paar vaartuigen ge
raakten zelfs boven de 300.000 fr. 
D e hoogste opbrengst was dit keer  
voor de Z.502 die h e t to t 381.000 fr. 
bracht.

VEEL MEER W ESTSCHEPEN

Van de W est is de aanvoer t ij
dens de afgelopen week geweldig  
toegenom en. H et gunstiger weer

van  de la a tste  dagen is daar zeker 
n ie t vreem d aan. M aandag noteer
den w e een  rekord aan ta l schepen, 
zestien, d insdag kw am en nog v ijf  
w estschepen  h u n  vangst verkopen  
terw ijl we woensdag nog tw ee vaar
tu ig en  van  die visgrond kregen. D e  
m eeste vangsten  w aren n ie t erg 
om vangrijk m aar wel redelijk  ver
scheiden. Ze bevatten  in  hoofdzaak  
wijting, gul, kabeljauw, rode knor
haan, rog, platvis en  to tten . Rode  
knorhaan die zoals gezegd lang de 
prijs van verleden w eek n iet haalde  
en  zelfs onder de 20 fr. per kg. 
daalde. Ook rode poon m oest het 
m et heel w at bescheidener prijzen  
stellen, w ijting kreeg vanaf d insdag  
nog slech ts zeer m atige belangstel
ling  en  haai kreeg noteringen die 
som s onder de 10 fr. bleven. Voor 
roggen daalden de prijzen even
eens. E en paar tongvangsten  wer
den gretig verkocht en haalden  
prijzen die flink  boven de kanaal- 
prijzen bleven. Voor kabeljauw liep  
de prijs op zeker ogenblik op tot 
30 fr., de grote shelfcodgullen  kre
gen rond de 25 fr. per kg. K leine  
gulsoorten deden h et ook hier m in
der goed. T otten  evenw el waren  
wel in trek en  kregen to t 18 fr. per 
kg. Bevredigende resu ltaten  voor 
deze schepen m et de opbrengst van  
de 0.189 als hoogste : 281.000 fr.

MAKREEL IN  PLAATS VAN  
H ARING

D e haringvisserij is in  decem ber 
lang n ie t zo renderend als tijdens 
de voorgaande m aand. D e Neder
landse haringspannen  brachten tij
dens de afgelopen week dan ook 
m aar 30.000 kg. op de m arkt. De  
aanvoer van  m akreel daarentegen  
wordt groter en  bedroeg zelfs meer 
dan 50 ton. D e prijzen voor deze 
nogal k le in e  m akreel waren niet 
te  b est bepaald flauw  zelfs aange
zien  m eer d a n  de h elft van  de 
aanvoer m oest worden opgevangen. 
D it w as trouw ens n ie t alleen hier 
h et geval, ook in  Scheveningen  
werden grote partijen  kleine m a
kreel n ie t verkocht. D e vism eelfa- 
briek w as daar, evenals hier, een  
voornam e afnem er. Ook de w einige 
haring d ie  er  w as werd hier duur
der verkocht dan  in  Nederland zo
d at de schepen  die h et toch hier 
probeerden er zeker n iet slecht bij 
gevaren zijn, integendeel.

Voor Uw vissersschepen : 
Raadpleeg de

N.V. SCHEEPSWERVEN VAN 
LANGERBRUGGE

Rodenhuize 
9020 Gent 2 
Tel. : (09) 78.04.01

(6768V)



MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE
D e aanvoer was, opn ieuw  zeer gnoöt 
85 vaartu igen  e n  29 giuHevamigers 
ibiotden Ihun vangisften aan, d ie  htaofd- 
aaJMIijk pladijs- ton g  'em igiuliesioor- 
te n  waren.
Voional p latvis wend !in igmofbe hoe
veelheid  igieŒotsit dioor allie vaartui
gen, naargelang -die aeenefc van  50 
naar 150 (bennen. D e  (Kwaliteit Miiijfit 
niodhltania gloed m  ite voor ide tijd  
ivian hielt jaar wan u itstekende hoe
danigheid.
D s  prlijlzæn ervoor (befcaalld waren  
eclhlteir Ibeneden heit norm aal, vtooral 
op  de dinsdalgimiarkt, werd vioior ide 
ignolte, mSiddensliaig en 3idie slag  
isileOhts 8,40 Ifr. ö f  ide m ihirnum op- 
vtahgprijis beta&ild. D e  andere ver- 
kotorpdagen sdhiîrnlmelden deze prij- 
zen  ta ssen  Ide 8,40 e n  ide 1:2 fr. Voor 
die Kleine soorten  w aren idie prijzen  
Hertas beter, de deeilvis v a n  8 to t  12 
e n  ide m eiers v a n  6 itot :10 fr. Voor 
ide 412.117 Ikgr tongsioiorten verlhioog- 
iden de laifnamepriijlzen naJarmate de  
w eek vorderde, voor ide griolte sioor- 
Iten wend vian 84 to t 98 fr. gehoekt 
voor de 3 /4  van  100 to t 113 fr. ■voor 
de schon e M eine ten de Kleine van  
104 to t 117 fr. e n  d e  T P  en  slips 
van  85 (tot 106 fr. h e t  kgr. de  ge- 
mliiddelide priijs over gan s 'die w eek  
ibednoeg 916,115 fr.
D e tariboitsborten schom m elden tu s
sen  die 40 e n  ide 150 fr. h e t  ikgr en  
de gr ieten  v a n  30 to t  öO fr. helt 
Kgr.
Aian igulien w as er geien telkort, voor
a l de Iguliewanigerß hoden  w ij  gro
te  hoeveelheden  aian, d e  prijizem lä 
gen  tussen  de 4,40 en  d e  '23 fr. de  
Kléinste silaig giuten  kende zeer wei- 
mJiig 'siUksieis e n  (haalde op  d e  dinsdag- 
marlkit löveneens m inim um prijzen, 
wait mast bieizionder hoiog w as ge- 
dien de k leinere aanvoer. Z eer wei- 
nlig w ijting g a f  eveneens zeer w ei
n ig  prijs, vooral dan d e  k leinste  
Slag, s lech ts 4,40 fr. h e t  Ikgr.
Z oals gebruikelijk w aren  er ook de_ 
0e weelk zeer w einig roggevdsisioorten 
aan  de m arkt, de pnÿtzsen Mnjiven 
renderend, voor de grote  soorten

REKORD 
GEBROKEN 

TE ZEEBRUGGE
D e jaaropbrengst wan de v is- en  
gamaalwangerts bödroeg Vorig jaar  
314.5174.1508 fr.. B ij de verkoop iop de  
maandiaigmiarikt van  14 dec. 11. van  
Z.484 «Fox» v a n  p.v.b.a. P ox uit 
H eist werd de 350 mil.ioen overschre
den. H et w as vfagrtoioithandelaar 
M ax Desultiter u it Zeebnugige d ie  
txilj d e  aanlkoop van  de tonigen van  
Z.484 d it  zeer hoge cijfer bereikte. 
D e vism ijndirektie Wilde d it  n ie t  
onopgem erkt la ten  ivoforlbijgaan, en  
noldliglde de reder ein die bemanmigs- 
lelden evenals M ax D asutter u it  op 
een  ontvan gst in  de onltvamgislteaa! 
van  de vism ijn.
A llen werden geluk gew en st door 
B urgem eester P. Vanldamme sche
pen Versitnaete e n  Vismijmibestuurder 
M illet. Dhr. A. N aert van  de Re- 
deriscenJbralie ein d e  hr. R. Golbert van  
de V.V.A. w aren eveneens aanw eaig  
N am ens h et stadsbestuur werd aan  
dhr. A. DesUtter e n  a a n  de reder  
een  aiandemlken overhandigd.
D aze on tvan gst werd besloten  m et  
een  gezellig sam enzijn.
M et nog tw ee volle  verkoiopdagen 
voor de boek Wondt d e  370 m iljoen  
zeker overschreden d it  jaar, zodat 
werkelüjlk een  topjaar vioor de iZee. 
forugse vlooit za l ibiereiikt worden.

H U L D IG IN G
ZiaJtendag a.s. Wondt 'dlhr. L. D ew ilde  
die oip 1 novem ber op  nust g in g  ge
vierd door de dinelkitiie van  W A  en  
die V ism ijn.

w erden priiijizen genoteerd v a n  19 
ta t 2i7 'fr. voor de k leinere soorten  
van  9 to t  18 fr.
Vnilj veel zeeb aa ien  aian d e  afslag , 
zelfs partijen  van  150 bennen, de  
afnam e w as renderend, v a n  10 to t
16 fr. volgiens sioritaring.
D e roibaiards waren eveneens iin Itrek 
ze bekw am en v a n  18 to t  31 fr. 
Zeer iweïnig isoheffiviis g a f dan  ook 
zeer m ooie resu ltaten  voor de ver
sch illend e »onteringen wend van  10 
to t 30 fr. betaald.
Steenschol, vooral vian de Weist en  
h et K anaal behaalden  van  30 to t  52 
fr. D eze viisSoort Wondlt steeds m aar  
in  k leinere malte gelost.
Voor d e  zoigezegide zeediuïivels blij- 
ven  de prijfeen renderend van  60 to t  
70 fr.
E en partij h aring  v a n  d e  iZ.5B0-B.602 
bakwam prijzen die schom m elden  
tassen  de 6,i60 en de 8.50 fr. h e t  kgr

PlRflJZElN IN 
HET E.E.G.-MARKT- 

BELE1D
Zoals bij andere gelegenheden  

m edegedeeld, zu llen  in h e t  raam  
van  h et gem eenschappelijk  m arkt
beleid, drie soorten prijzen  be
staan , te  w eten  de oriëntatiep rij
zen, de ophoudprijzen e n  de in ter
ventieprijzen  .

D e interventieprijzen  zullen  a ls  
basis d ienen voor de berekening  
van  de andere prijzen. Zij zu llen  
in  hoofdzaak wordn vastgesteld  op 
basis v a n  de gem iddelde prijzen  
van  de drie voorgaande jaren  
voor een  bepaalde k w alite it in  een  
bepaalde representatieve haven.

Zo werd O ostende aanvaard  als 
rep resentatieve h aven  voor rode 
bonen en  kabeljauw  .

Zeebrugge werd aanvaard  als 
representatieve h aven  voor gar
n aa l e n  schol.

Voor éénzelfde vissoort worden  
ook nog andere h aven s a ls repre
sen ta tie f beschouwd, zodat dan  
w eer een gem iddelde v a n  de g e 
m iddelde prijzen  van  deze h aven s  
w ordt genom en.

D e ophoudpriijs kan  vergeleken  
w orden m et onze m inim um prijs. 
H et is  de ophoudprijs, d ie  wordt 
vastgesteld  per bescherm de vis
soort, beneden dewelke n ie t  m eer  
wordt verkocht. D eze bescherm de  
vissoorten  worden dus a a n  deze 
prijzen opgehouden. D e h oogte  van  
de ophoudprijzen w ordt vastge
steld  op basis v a n  een  procent 
v a n  de oriëntatieprijs.

D e interventieprijs tenslotte, is 
de vergoeding die de producenten
organisatie  on tvan gt voor de v is  
die wordt opgehouden.

Ook deze vergoeding w ordt v ast
gesteld  op basis van  een  percenta
ge van  de oriëntatieprijs.

Al deze prijzen  m oeten  nog  wor
den vastgesteld .

T er gelegen heid  kom en wij h ier
op terug.

I N DE 
STEÜELIJKE VISMIJN 

TE NIEUWPOORT
T ijdens de m aand novem ber

1970 werd ln  de stedelijke vism ijn  
te  N ieuwpoort een  aanvoerw aarde  
van  4.848.055 fr genoteerd. Deze  
sta a t is onder te  verdelen a ls volgt 
vis 199.355 kg 3.387.445 fr.
garnaal 6.127 kg 314.833 fr.
haring 122.447 kg 1.107.384 fr. 
sprot 6.378 kg 39.393 fr
totaal 334.307 kg 4.848.055 fr.

De Noordwestelijke 
stormen en voorlichtingen

Men schrijft ons :
Vorige w eek  maakten wij mel

ding van het verzoek van de Re
derscentrale, nam ens de kustvissers 
gedaan, opdat de « W esthinder » 
laatstgenoem den over de radio on
middellijk zou verwittigen van plots- 
opstekende N.W.-stormen, zoals we  
er in de voorbije weken hebben g e 
had.

In verband met het antwoord dat 
de R ederscentrale ontving, en het
welk wij vorige w eek  publiceerden, 
ontvingen wij een  aantal reakties 
die w e a ls volgt kunnen sam en
vatten.

Onze kustvissers zijn er zich van 
bewust dat de b evoegde diensten  
a lles in het werk ste llen  om de 
vissers zo sp oed ig  mogelijk in te 
lichten van storm gevaar.

Er staan immers m ensenlevens 
op het spel en het is inderdaad 
beter voorkom en dan genezen .

Zij danken dan ook het hoofd 
van de iDienst van het Loodswezen  
voor de geruststelling, die hij aan 
onze v issers overmaakt en waar
in wordt g ezeg d  dat a lle s  in het 
werk wordt g este ld  om hen tijdig 
over gevaarsituaties in te  lichten.

Onze w oordvoerders wijzen er 
evenw el op, dat hun veroek meer 
bepaald sloeg  op het onmiddelijk 
m ededelen via de radio door de 
« W esthinder » van plots opstekende 
N.W.-storm.

Dit vaartuig is immers de eerste  
om dergelijk gevaarsituatie onmid
dellijk waar te  nem en en dan ook 
onmiddellijk te  signaleren.

Onze kustvissers begrijpen daar
om niet go ed  dat zulks niet mag g e 
daan worden door de « W esthinder » 
die vo lgen s het antwoord niet over 
alle inlichtingen zou beschikken.

Het is p recies dit vaartuig, dat 
het eerste  en ook het beste  ge le 
gen is om plots opstek en de N.W.- 
storm en waar te  nem en en de kust
v issers zonder tijdverlies op het g e 
vaar kan wijzen.

De m ededelingen die thans g e 
sch ieden  langs vele  om w egen en 
het gevaar is dan ook al naderbij 
eer het bekend wordt gemaakt.

De « W esthinder » beschikt dus, 
s te ed s  vo lgen s onze woordvoer
ders over inlichtingen uit eerste  
hand en ze  zouden dus ook zon
der dralen het m oeten kunnen si
gnaleren, zodat de aan het werk 
zijnde v issers al het nodige kun
nen doen om veilig de haven aan 
te doen.

Bericht kan uitgezonden via golf
lengte 133, die alle kustvissers be
luisteren. In dit verband wijzen zij 
er tenslotte op dat de bemanning 
van de « W esthinder » elke avond 
precies te  18 u. 55 hun fam iliele
den thuis oproepen over dezelfde  
golflengte. T egen een  dergelijke 
m enselijke aan gelegenh eid  hebben  
zij uiteraard niets, maar ze  vinden 
het niet logisch  dat dit wel mag, 
terwijl een  dringende aangelegen
heid waarbij m ensen leven s in het 
gedrang kunnen kom en, niet zou 
m ogen.

Anderzijds steek t een  plotse N.W. 
-storm ook niet alle dagen op, zo

dat een  dergelijke omroeping 
slech ts  uitzonderlijk zou m oeten g e 
beuren.

Totdaar de reakties van enkele  
van onze kustvaarders.

GELIJKAARDIG PROBLEEM 
IN NEDERLAND

Dat het probleem  van de w eer
berichten zich niet alleen  bij ons 
stelt, blijkt uit een  bericht van de 
N ederlandse V issersbond, versch e
nen in de « Visserijwereld » van
10 dezer.

Daar ook wordt toevallig hetzelf
de probleem  aan de orde gesteld . 
Hierin wordt er op gew ezen , dat 
vooral in de herfst en het voorjaar 
het nogal e en s  voorkomt dat een  
ogenschijnlijk kleine storing zich 
plots op de N oordzee ontwikkelt 
tot een  d iepe depressie .

Zo’n depressie  kan in zeer korte 
tijd toenem en tot storm of orkaan- 
kracht.

Het is te  begrijpen, aldus deze  
m ededeling, dat dit moeilijk een  
dag van tevoren is aan te  geven.

Zo is het nog niet lang ge leden  
voorgekom en, dat bij de uitzending 
’s  nachts te  3 u. 30 over radio 
Scheveningen nog sprake w as van 
windkracht 5, iets later kwam e ch 
ter een  waarschuwing voor storm, 
windkracht 9. De m eeste  vissers  
hadden normaal het weerbericht af
geluisterd en  hun netten w eer uit
gezet.

De waarschuwing die eerst was 
aangekondigd over de noodgolf had 
men echter gem ist.

Toevallig dus wordt hetzelfde  
probleem  en bijna gelijktijdig bij 
onze Noorderburen behandeld. Daar 
is het de N ederlandse V issersbond  
die vanw ege radio Scheveningen  
de volgende oplossing bekwam.

Naast de normale aankondiging 
over de noodgolf 2182 kHz zal te 
vens over 6 visserijgolven, te  w e
ten :
frequentie 2209 —  2316 —  2331
—  2366 —  2391 en 2406 kHz, be
richt worden gegeven  dat na en ige  
minuten over een  der kanalen van 
Scheveningen Radio bv. kanaal An
na of Dirk, een  bericht of waar
schuw ingsdienst zal worden uitge
zonden.

De v issers zijn dan gewaarschuw d  
en weten dat een  belangrijk w eer
bericht zal worden uitgezonden. 
Zij dienen dan zelf uit te  maken of 
dit een  voor hun geb ied  belangrijk 
bericht is.

Het voordeel van deze  m ethode 
is dus, dat men daardoor g een  en
kele waarschuwing behoeft te m is
sen , daar men van a lles op de 
hoogte wordt gesteld . Dit is precies  
zoals bij ons vooral belangrijk voor 
de kleinere sch ep en , die in de 
herfst nogal e en s  worden overvallen 
door een  plotseling zich p laatse
lijk uitdiepende depressie.

Totdaar deze m ededeling, die zo
als gezegd , toevallig sam enloopt 
met de probleem stelling die zich  
ook bij ons stelt, waaruit e en s  te 
m eer blijkt, hoe de visserijproble- 
men, uiteraard, veelal dezelfde zijn 
in versch illende landen.



Datum Vangsten KgT Fr. M in. Maks. Gem.

VISAANVOER TE OOSTENDE
14-12 32 334.000 6.013.370
15-12 24 252.550 3.952.110
16-12 18 97.245 1.526.328

74 683.795 11.491.808

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE
9-12 6 735 47.775

10-12 7 510 31.155
11-12 6 415 25.545
12-12 8 1.279 59.149
14-12 7 387 16.463
13-12 2 45 2.070
15-12 4 464 25.671

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE

1042 25 73.807 1.452.320 19,67
lil-12 22 62.9124 1.142.500 18,15
14-12 41 146.316 2.624.870 17,93
15-112 20 99.406 1.835.060 '18,46
16-12 111 59.153 11.417.670 03,96

119 441.606 8.472.420 19,19

WAARVAN TONG

10-.12 7 6.685 637.830 95,41
111-112 6 4.954 480.330 96,95
14-12 119 12.478 1.1198.110 16,01
15-112 '12 9.734 907.810 93,26
16-12 7 8.266 825.410 99,85

51 42.117 4.049.490 96,15

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE

10-12 14 4.482 202.030 37/67
■111-112 10 2.383 132.105 46/66
14412 10 4.089 191.0912 38/59
15-12 9 2.016 105.951 45/63
16-12 8 1.690 101.996 55/67

51 14.660 733.174 50/01

GARNAALAANVOER TE NIEUW POORT

10-12 7 372 23.081 57,— 65,— 62,—
'12-112 7 5il3 09.660 54,— 60,— 57,—
'14-1112 6 317 116.618 49,— 56,— 52,—
15-12 7 347 19.445 54,— 58,— 56,—
16-112 8 489 26.069 49,— 59,— 53,—

VISAANVOER TE NIEUW POORT

10-12 4 4.1140 38.793
14-112 10 27.987 580.423
15-12 11 3.203 115.699
'1612 3 4.480 67.360

HARINGAANVOER TE NIEUWPOORT

10-12 7 12.900 1011.790' 4,30 9,50' 7,88
‘11-112 2 650 3.573 5,45 5,55 5,50
12-12 6 116.430 1113.244 6,40' 7,35 6,88
'14-02 4 3.590 18Ü89 4,96 5,50 5,10
15-12 il 1.930 13.607 7,05 7,05 7,05
16-12 '2 1.130 9.072 7,95 8,05 8,02

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT

10-12 2 1.700 6.701 1,35 4,25 4,—
12-12 3 2.870 '17.747 4,— 12,45 6,20
14-12 2 1.740 18.505 6,— 12,90 10,60
■15-112 il 740 1.9116 1,10 4,90 2,60
■16-12 2 3.900 40j100 9,5'5 10,50 110,30

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

Sohelvis
G root
M iddel
K le in

K abeljauw
Gul
W ittin g
S ch a a t
Zeebaars
Leng
S chartong
H eilbot
K oolvis
H ondstong
Zeew olf
P la ten

14-12-1970
32.60-33.40 
20.— 29.—
11.20-------
16.— 23.—  
17.80--------
4.80-10.40 

16.— 25 —
21.80-24.40 
11.— 21.40 
6.— 18.—  

52.— 90.—
5.— 14.20 

52.— 90.—
18.-----------
52.— 68.40

16-12-1970 
30.-----------

19.60-21.—  
11.— 15.—
4.40- 7.60
4.40-17.—  

18.— 22.—
6.40-13.—  
6.— 12.20 

46.— 78.—
8.60-13.60 
6.— 26—

51.— 64.40

Z E E B R U G G E

DO NDERDAG  10-12-1970

Z.175 
Z.176 
Z.348 
Z.564 
Z.570 
Z.542 
Z.518 
Z.403-558 
Z.468-601 
Z.477-553 
Z.550-602 
Z.201-750 
Z.556-809 
Z.432-233

1
1
6
8
2
16

14
1
1
1
1
2
2
2

50
100
500
300
100
190

2200

15
10
70

100
80

100
110

50
60
40
40

100
70

130

31.840
29.880

113.620
120.100
75.380

227.010
337.790

35.870
42.650
38.500
35.930
80.620
59.480
95.950

VRIJDAG
Z.510

11-12-1970
4 800 70 189.800

Z.574 4 450 60 120.550
Z.444 4 450 80 104.800
Z.108 4 600 120 203.250
Z.569 2 100 50 24.280
Z.573 9 550 120 154.830
Z.601-468 1 — 50 38.070
Z. 54-450 1 — 40 22.450
Z.602-550 1 — 30 18.570
Z.233-432 1 — 40 26.810
Z.477-553 1 — 40 20.970
Z.538-554 1 — 100 112.240
Z.438-436 1 — 40 25.050
Z.505-494 2 — 90 80.830

M AANDAG 14-12-1970 
Z.511 2 200 35 70.890
Z.560 4 100 25 44.850
Z.507 4 600 75 135.280
Z.442 6 600 40 73.490
Z.512 3 1000 100 165.490
Z.424 3 400 50 96.780
Z.594 6 800 75 132.090
Z.400 8 200 80 53.880
Z.503 6 600 80 53.880
Z.503 6 600 80 127.960
Z.408 5 800 120 172.380
Z.592 5 700 85 150.050
Z.578 5 400 75 79.230
Z.484 4 1000 100 186.250
Z.593 5 500 60 84.250
Z.540 13 200 90 97.460
Z.596 4 1000 115 176.010
Z.429 6 1100 100 136.170
Z. 24 6 100 80 60.770
Z.598 3 100 80 79.950
Z.538-554 2 — — 78.030
Z.436-438 1 — — 24.760
Z.556-809 1 — — 38.910
Z.602-550 2 — — 82.270
Z.432-233 2 — — 47.380
Z.548-481 2 — — 59.470
Z.477-553 1 — — 35.690
Z.403-558 2 — — 52.470
Z.201-750 1 — — 42.880
Z. 54-450 1 — — 21.030
Z.468-601 1 — 49.160

DINSD AG

Z.496

16-12-1970

5 700 120 172.090
Z.575 6 200 180 157.670
Z.589 5 800 110 183.400
Z.562 5 900 110 150.190
Z.547 7 900 70 144.870
Z.431 6 800 120 163.330
Z.262 6 800 100 147.500
Z.591 7 900 50 145.410
Z.545 7 200 75 89.020
Z.437 5 200 90 76.520
Z.580 5 450 55 90.940
Z.459 11 50 115 131.630
Z. 54-455 
Z.538-554 
Z.436-438 
Z.505-494

W OENSDAG 16-12-1970

17.600
33.370
23.090

108.430

Z.497 7 1200 170 230.330
Z.492 7 800 130 196.870
Z.516 8 50 75 138.050
Z.407 8 300 120 132.270
Z.579 7 1200 180 229.630
Z.405 12 1700 85 344.210
Z.422 7 200 50 72.710
Z.403-508 1 — 40 35.400
Z.548-481 1 — 60 38.200

O O S T E N D

M AANDAG 14-12-1970

IJSLA N D
0.318 16 1700 — :
0.331 16 500 —
0.182 16 300 —

KANAAL
0.128 15 200 1300
0.127 16 250 500
Z. 34 14 100 200
Z.527 15 100 1400
Z.509 14 130 2000
0.181 16 200 1200
O. 29 16 170 1600
0.303 16 120 1400
0.180 16 120 1200

W EST

O. 26 8 300 ---
N.715 8 170 ---
N.765 8 220 ---
0.369 7 300 ---
0.214 4 120 ---
N.720 6 120 ---
N.703 4 70
0.192 5 120 ---
0.267 4 40 200
N.719 6 170 —
O. 37 8 50 100
0.189 8 120 2200
0.147 4 100 —

K U ST

N.730- 36 3 140 __
N.710-722 2 120 —
N.761 5 100 —
0.148 5 110 —
N.346 6 100 —

D IN SD A G 15-12-1970

IJSL A N D
0.231 17 450 —
0.224 16 350 —
0.216 17 900 —
0.250 17 380 —
Z.571 16 400 —

K ANAAL

Z.502 16 150 3000
0.306 16 120 700
O. 94 16 150 700
0.206 16 160 1700
0.232 14 20 1000

NOORD
0.301 9 250 —

W EST
0.285 7 200 __
O. 15 7 60 —
N.736 6 80 —
N.762 6 80 —
0.142 7 100 —

K U ST
O. 18- 77 2 73 —

SANDETTIE
UK.38-73 — 10100
HD.18-24 750 4700
TK .33-67 3700 31650

W OENSDAG 16-12-1970

KANAAL 
0.309 15
0.141 13

W EST  
N.723 7
0.172 7

K U ST  
N.209-734 1 
B.601-Z.468 
N.700-807 
N. 36-730 
O. 22-104 
N.708-709

150 600 
180 1600

130 — 
160 —

7 1200 
100 14.850 

14 450 
14 445 
7 450 

16 17700

E

.308.450
382.660
224.740

324.210
171.520
273.960
257.350
272.410
226.760
281.270
222.810
216.890

115.200
73.700
93.000

175.280
57.850
90.120
34.300
88.360
43.810

103.600
134.180
281.675

68.080

73.310
79.870
57.270
65.560
60.470

584.370
249.990
557.129
209.975
240.310

381.070
178.540
180.422
270.450
238.290

121.080

153.330
56.870
59.760
59.760 
85.674

29.810

41.410
26.960

144.550

205.080
276.160

67.940
97.390

11.480
149.480

12.340
12.610
5.690

297.362



AFVAARTEN OOSTENDSE HAVEN
DONDERDAG 10 DECEM BER M AANDAG 14 DECEM BER

IJSLAND
0.129.

KANAAL
0.136, 0 .1 » ,  0 .35, OJ31SÎ, Z.597, 

Z.123, 'Z.2I76, Z.343.
W E ST  

0 .370, 0.069.

VRIJDAG  11 DECEM BER  

IJSLAND  
0.01;, 0.324. 

KANAAL
0.151, 0.249 0.1314, 0.307, 0.1120, 

0.274, 0.11114.

W EST
0.537, 0 .220, (N.Ü85, 0.339.

ZATERDAG 12 DECEM BER  

IJS L A N D
0.3314, 0.317  
0.72, Z.499, Z.11I8 

KANAAL

W EST
N.703, N.704, N.730, N.766

D IN SD A G  15 DECEM BER  

IJSLAND
0.31«.

KANAAL
0.128, 0 .82.

W EST
0.369, N.720, 0.147 N.716, N.761, 

N.3416.

W OENSDAG 16 DECEM BER  

IJSLAND
0.182.

KANAAL
OJ2H7.

W EST
0,105, 0.126, 0.214, N.762.

N I E U W P O O R T

NEDERLANDSE HARINGAANVOER
TE OOSTENDE

VR IJDA G  11 DECEM BER 1970

Span Aanvoer T otale M in.-M ax.
in  kg'. opbrengst prijs

TX37-56 6.950 44.480 6,40
HD18-24 12.500 86.780 6,94 7,—
U K 163-242 26.350 177.076 6,72

26.350 177.076 6,72

W O ENSDAG  16 DECEM BER 1970

TX33-67 9.300 69.356 6,92 7,56
SL7-42 11.750 84.836 7,22

21.050 154.192 7,32

SPROTAANVOER
M AANDAG 14 DECEM BER 1970

Span Aanvoer Totale Min.-M ax.
in  kff. opbrengst P n js

0.22-104 650 6.890 110,60
0.52-063 2.200 3.220 1,50

W OENSDAG 16 DECEM BER 1970

N.209-734 5.450 38.634 5,94 10,—
N.700-807 4.550 33.670 7,40
N.36-730 3.950 25.414 5,54 7,40
0.22-1104 3.850 23.870 6,20

17.800 121.588 6,83

KOOlViSPRIJZEN IN DUITSLAND
D e gem iddelde prijizan voor grote koolvis w aren  in  d e  voornaam ste D uitse  
haven s de volgende :
M aandag .14/12/’70 : >15,83 — 15,29 — 13,65 — 12,83 fr.
D insdag  1 5 /1 2 /’70: 17,80 — '16,93 — 16.Î1 — 15,83 — 115,29 fr. 
W oensdag 16/112/70 : 16,65 — 16,38 — 15,83 — 15,02 — 14,47 fr.

DO NDERDAG  10-12-1970

14.483
475

11.466
2.325

14.785
86.070
19.415

N.779-702 
N.710-722 
N.498-414 
N.730- 36 
N.700-807 
N.708-709 
N.805-788 

K leine vangsten  haring  van de 
spanvissers, buiten een vangst van  
de N.708-709 welke 8.600 kg volle  
h aring  konden lossen, en dit aan  
een prijs van 9,50 fr. De ijle h a 
ring kreeg m aar een flauw e prijs, 
nam elijk van 425 à 550 de 100 kg.

VRIJDAG  11-12-1970
N .805-788 1.908
N.209-734 1.666

Elk een  k lein  vangstje haring  
(650 kg) welke verkocht werd aan  
5,50 fr. H un vis werd in  aan  boord 
gehouden !

ZATERDAG 12-12-1970

13.760
21.734
19.732
50.400

9.024
16.660

N.498-414 
N.209-734 
N.788-805 
N.708-709 
N.700-807 
N.710-722

De haringvissers zetten  sam en
16.400 kg h arin g  aan  wal ! De 
grootste vangst 7.000 kg was volle  
haring. Deze kregen 735 en  700 fr 
de 100 kg, w ijl de ijle  h aring  van
6,40 à  6,80 fr. kreeg.

Er w as 2800 kg sprot, waarvan  
een partij van  60 kg van prim a  
kw aliteit, 12,45 fr kreeg. De andere  
400 en  500 fr de 100 kg ! Som m ige  
vaartuigen hadden  heel w at werk, 
om de vangst « k la a r »  te  krijgen, 
daar sprot en h arin g  « gem engd » 
gevangen werd, en a lles m oest ge
sorteerd worden !

M AANDAG 14-12-1970 
N.737 17.820 N.740 57.964 
N.470 53.980 N.704 142.230
N.543 185.529 N.805 20.400 
N.788 20.400 N.209 18.915 
N.734 18.915 N.700 20.549 
N.807 20.549 N.702 3.085 
N.779 3.085 N.498 16.847 
N.414 16.847

V ijf vaartuigen van de W est, 
waarbij tw ee bokkevissers, en v ijf  
vangsten  van de spanvissers ! Sa
m en werden er 500 bennen vis ge
lost, en ... 30 kg tongen.

De ton gen  kenden  prijzen van  
82 à  96 fr voor de drie grootste  
soorten en  van  10 à  108 fr voor de 
andere soorten. D e p latvis kreeg  
m aar m agere prijzen en zelfs  
m oesten  er grote p laten  en  drie
lin gen  opgevangen worden (dit 
aan  420 en 300 fr. de benn e). K lei
ne p latv is ging weg aan  240 en  220 
fr de ben. R oggen : m oers to t 1300 
fr. W ijting groot 400 à 480 fr., 
kleine 220 à 280 fr. de ben. De ka
beljauw en gullen  van  1680 à 1600 
fr. (voor de kabeljauw en) en van  
1250 à  950 fr voor de gullen  op de 
grond. De filé  gu lletjes kregen  
m aar m agere prijzen : 380 à  410 fr. 
en de « m in i’s » m oesten  som s op
gevangen worden (220 fr. de ben) !

K leine partijen  haring (sam en
3.600 kg) werden verkocht aan 4,90 
en 5,50 fr. Tw ee vangstjes sprot 
(sam en 1750 kg) kreeg een  prijs, 
en dit volgens de kw alite it à  600 
en 1.290 fr. de 100 kg !

D IN SD A G  15-13-1970
N.800 115.699
N.702-779 17.312

De N.800 zette  1000 kg tongen en  
40 bentjes vis op de m arkt. De  
tongen kregen iets m inder dan

m aandag, nam elijk  van 80 à 100 
fr de kg. Alle andere vis was langs  
de goedkope kant. E en kleine  
vangst haring  (1.930 g) van  één  
spanvisser kreeg 705 fr de 100 kg. 
Een partij sprot van 300 kg kreeg
4,90 fr en 450 kg kreeg slech ts de 
vism eelprijs ; 110 fr.

W OENSDAG 16-12-1970 
N.763 57.760
N.788-805 45.450
N.702-779 13.324

Een visvanger van de W est, m et 
80 bennen vis. Deze werden «goed» 
verkocht. De kabeljauw  kreeg 1500 
fr., de gullen van 1400 à 970 fr de 
koop. De w einige p latvis kreeg zelf 
800 fr. voor de drielingen en klei
ne visjes ! Roggen 1500 fr. De twee 
koppels « spanvissers » hadden sa
m en 3.900 kg sprot welke 10,50 fr. 
kreeg. H un haring 1.100 kg w erd 
verkocht aan  800 fr de 100 kg.

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

MAANDAG 21 DECEMBER

IJSLAND
0.237 m et 50 kabeljauw-guil ; 50 

kioiloviis ;50 to n en ; 10 heiiilbot; sitaart 
H5 schiaten; ISO leng; 120 varia.

0.236 m et 600 bennen t.t.z.; 15 ka
beljauw; 180 kioolviis; 15 sclhaten; 80 
bonsin; 230 s. sdhoi + móieten; 80 
wiitte lien blaiuiwe leng.

0.282 msit 375 bennen t.t.z. : 20 ka
beljauw; 60 koolvis; 120 gtubviis; 45 
bomen + sühiaiben; 10 staart; 50 wit- 
t3 leng: 70 blauwe leng.

0.3116 m et 1600 fciemen t.t.z.; 1050 
kabeijauw-'gol ; 80 sclhelvis-tatten ; 
100 bon. ISO wolven; 20 heilbot; 50 
lang; 50 varia.

0.217 m et 300 bennien.
KANAAL  

0.239, 0.247, 0.66.
NOORD  

N.706, 0.284  
W EST

0.279, 0.267 0.537, 0.229, 0.329, 
N 703. N.704.

M AANDAG of DINSDAG  
IJSLAND

0.306, 0.202

DINSDAG  22 DECEMBER  

KANAAL
0.268, 0.108 

W EST
N.730, N.765. 0.2:14, N.1'85 0.147, 

N.720.

PRACHTIGE 
VISSERIJMAPPEN 
TE VERKRIJGEN
Var.'aif heden  kuïinen  

prächtige visserijmappem in  
pjasfcielk v a n  70 cm. op 100 
cm. over zeevis, schelpen, de  
visiseriijibainlken in  de Noord  
Atiiantiiek, M iddellandse Zee, 
Noordzee, Noord Am erikaanse  
wateren, enz. verkregeni wür
d en  ter drukkerij van  H et 
Nieuwsblad v:an de Kuist voor 
de prijis van  200 fr. plue 16 
fr. postkosten m its -storting 
vam dit bedrag op posteheck  
nï. 41.89.87.
E en  prachtig gisklieurde plaalt 
v a n  70 cm. op 100 cm. meit 
Tiisiseräf) delicatessen  kost 
125 fr.

( 8314 W—6017N—6792V )
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

14-12 1970 14-12-1970 15-12-1970 15-12 1970 16-12-1970 16-12-1970
T ong groot (1 à  2 st /k g )  
bloks (3 s t /k g )  
fruits (4 st /k g )  
schone k lein e (5 st /k g )  
kleine (6 st /k g )  
slips (a lleen  zeebr.) 
Tarbot groot (1-2-3) 
m iddel (1-2-3) 
klein  (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)
platjes (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  
len g  
Rog (1)
K eirog (1-2-3)
Rog (2-3)
T ilten  (2-3)
Soherpstaart (2-3)
H alve m ans (2-3)
T eelt (2)
K atrog (2)
K abeljauw  (1-2-3)
G ul 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)
Schar (1-2-3)
S teenschol (1-2)
Z eehaai (1)
H ondshaai (1)
D oornhaai (2)
P ieterm an (1-2-3)
M akreel (1)
H orsm akreel (1)
Z eekreeft (1)
S ch aat (1)
Zeebaars (klipvis) (1) 
K ongeraal (1-2)
Schartong  (1)
S teenschol (2)
Volle h aring  (1)
IJ le  h arin g  (1) 
H aringshaai (1)
Steenholk  (1)
H eilbot (1)
K oolvis (1-2)
Steur (1)
Zeew olf (1)
P ollak (1)
Zonnevis (1)
K om ingsvis (1) 
Vlaswijtdng (2)
Zeeduivel (2)
Schotse schol (2) 
Zeehond (2-3)
B ot (3)
R. P oon Roob (1-2-3)
G. P oon (K norh.) (1-2-3) 
Rode knorhaan  (1-2) 
posten

81,—  92,—  
912,60403,6 
94,40-103,6 
95,— .104 
89,40 94,—

103 430 
70,— 8 0 -

40,— 58,—

1 0 ,-4 5 ,—
10,------- ,—

10,-44,40 
8,— 12,40 
6,—  8,40

23,20— ,— 
12,60 18,20
47,------- ,—
3 0 , - 3 8 ,—

7 , - 4 5 , —

'12,-
36,-

-27,—  
-40,—

10,— 41,60 
8,— 21,—

3,20- 4,—

43,-

86,— 91,— 
911,— 95,— 
,100 -103 
104 -107 
95,— 109 
8 9 , - 9 2 ,—  
100 4 2 0  
68,— 85,— 
25,— 58,—

82,— 91,— 
97,40-99,80 
94,-4011,4  
q c ; ____0 7 ___

90!20-9l!80

109 -,1|15 
63,— 95,—

84,— 86,— 
90,—-92,— 
402 -104 
106 -107 
94,— 107
85,— 87,—  
:120 -430 
90,— 98,— 
21,— 65,—

50,— 58,—
30,— 38,-

8.40- 9,—
8.40-10,— 

10,-112,— 
10,-12,—
7,— 10,—

20,------ ,—
15,— tl6,— 
10,— 12,—

9 , - 1 2 , -

38,— 49,-

7,—  9,40 
8,40— ,—  
5,----5,20

25,------- ,—
16,------- ,—
40,------- ,—
12,80-34,80 

5,20- 6,—

25,— 28,- 
22,— 24,- 
20,— 28,- 
15,— 47,- 
14,— 16,-

13,40-22,—  
il9,— 36,—

2 6 ,-2 8 ,-  
122,-24,- 
20,— 27,- 
16,— 47,- 
1 4 ,-4 6 ,-

24,------- ,—

41,60— ,— 
;12,— 24,—

16,— 21,— 

4 3 , - 4 6 ,—

60,— 70,— 

s'—-10,—

70,------- ,-

8 ,-4 0 ,' -

20,-------,—
7,40— ,—  
6,60-47,—

20,— S l l -  
IS,------- ,—

7,20- 7,40
5,-------
4,— 22,—

83,60-92,40 
101,4406 
95,804.00 
100^-104,4 
94,------- ,—

109 -4,17

52,------,—
40,------- ,—

8.40- 9,—
8.40- 9,—
8.40-,lil,— 
8,— ;11,— 
3,60- 9,—

19,------- ,—
16,------- ,—
43,----15,—

lil,— .15,—  
6,—  7,—

43,— — ,—  
1 6 , - 3 9 ,— 

5,40---- ,—

7,60-il9,40 
16,— 26,80

24,— 30 — 20,— 24,— 
13,— ,19,—•

25,— 29,40 20,— 2ö,— 
,14,—-19,—

,19,—-29,—

4,40-24,— 8,-44 ,— 
6 - 7,—

4,20-24,— 5,60-43,— 
4,40- 8,—

4,60 24,40

36,-70,— 
4,40-10,—

39,40-60,— 
4,40- 7,20

39,— 71,— 
4,40- 7,209,— 12,— 

7,—  8,— 
9,— 12,— 

30,— 50,— 
13,— !14,—

6,—40,— 
5,—  7,—

3.60-10,20
8.60-50,— 
7,40-13,60 
6.80- 9,—

9.80— ,— 
,23,40-45,— 
112,60— ,—

4.80- 7,90

8,— 110,— 
38,—-52,— 
9,— 4il,—

9,60— ,—  
21,20-43,—  

9 , - 4 3 , —  
4,80- 8,60

8,80-12,-
17,-

6,60- 9,6 

2, 40 - 4 -

43,80— ,—

18,— 22,— 
ilO,— 11,—

6,— ,13,80 

5,8043,80

8 7 , - 8 8 ,— 
93,— 98,— 
107 -113 
1,13 -1,17 
100 4 1 4
8 8 , - 9 0 ,— 
120 -150 
100 -410 
35,— 85,—  
50,— 60,—  
35,— 45,—

2 5 ,-2 7 ,-
24,— 25,- 
19,— 26,- 
17,— 18,- 
16,—47,- 
1 1 ,-4 3 ,-
25,— 30,- 
15,— 23,- 
;10,— 16,-

4,40- 6,-

6,—  7 
4,40- 6 
5,—  6 

48,— 52. 
10,— '12.

32,— 70,- 
9,— 20,- 
8,—  9,-

14,-
ï l , -------r
13,— 14,- 
3,-------,-

82,— 91,- 
96,-
100 402 
108 — ,-  
102 —

95,------- , -
95,------- , -
qR_____
95[--- ,110
1 1 0 --- , -

H O -- ,—
90,—— ,—
80,— —,— 80,-

8,40- 9,—  
8,4040,— 
9,— 11,— 
7,— 41,—  
6,—  8,— 

30,—— ,—  
19,— 20,— 
15,— 16,—

50,— 68,—  

9,—-ÏÓ —

ai',—-"ÿ— 

5;—

9,-

.16,-

16,"

25,------- ,-
20,------ ,-
20,— 22,- 
18,— 21,-

30,-
24,-
18,-
17,-

30,- 30,-

16,—-26,— 17,— 28,— 

8,—-ÏÖ’-
— 5,-

10,-48,-
2 0 , - - — ,'-

15,------,-
7,-------,-

10,— 18,-

20,-

—<16,—

20,-

15,-

L e e s  " H E T  V I S S E R I J B L A D „
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N E D E R L A N D
VAN DAG

IJM UIDEN

Donderdagm orgen 10 .december
wenden door 32 vaarbuigeni in 
IJm uiden aamgevoierd : 2960 kisten  
vis, 700 stiijve feaibeljiauwen en 1000 
teg. bong. Bij de aanvoer waren  
1360 k isten  wijting, 1000 kisiten 
gull en  kabeljauw; 100 klisten schol, 
130 kisten  schar em 130 feistem 
varia.

Prijzen,per kilogram , in guldens: 
taribot 8.07-7.88; grote tong  6.98- 
6.961 ; grootm iddel tong  7.51-7.16; 
fcleinmiddel tong 7.63; tong I 88; 
toing n  7.90.

Per tien  stuks: grote kabeljauw  
154-126; miiddel kabeljauw  114-92.

Per 50 kilogram 1; schelvis I 140 
-105; w ijting 36m1(8; gul I  83^66; 
giul II 63-40; giul IICC 35-24; grote  
sch'ol 08 6̂0'; schiol I  67-72; schol II  
97-90; schol III 1218-65; sdhar 62- 
38; lever 38-32; boit 37-31; haring  
36-50; barbot 3(82^170; grielt 108-98; 
tongschar 146.

Vrijdagm orgen 11 decem ber w er.
dien in  IJmuiiiden door 08 vaartuigen  
aangevaerd: 51180 fcisten vis, 400 
stijv e  kabeljauw en e n  114.000 kilo- 
©ram tong. N og verw acht w erden  
circa 780 klisten vis. Bilj die aamvoar 
waren; il0O Ifeilsten en 1 2180 (kleine fciis- 
tien schielvis,, Ii50 fcisfcn e n  1120 teliai- 
nie ifeiisten w ijting, 1600 kisiben torgiul 
160 fcistsn ten :3'80 k le in e  Ikisten ha*, 
ring, 1156.1100 kilogram  sprot, 11120 
kisten  isdhiol, (150 schar, 16 kisiben 
tarlbot e n  865 feisten varia.

Prijaem, per kilogram  in  guldens: 
tarbot 7.00—7.42. grolbe tong, 7.02— 
6.78, grooibmiididieii to n g  7.115—6.00, 
klieinmiddel to n g  7ü95—7.il8, itanig I  
8.I0S—I8J1I9, ta n g  HI 8.30—7.1810.

Per 11215 kilogram : gnote kialbieJ- 
jaiuw 111514, milddel kialbeilijiaiuiw 1164.

P er  t ien  sffaulkisi: grate kalbeljauw
3,014—1.64, miididlel kaM ijaiuw 1.32— 
0.84.

Per hoop: rog 1.40—0.I62,
P er slbulk: kreisft 0.218—O..'40.
P er 150 kilogram : grote  schiel vis

60, groioitmiiddel schelv is 64—60, 
kfeihm iddel sichelvis 50—157, schel- 
viits I  56—217, igriote sidhol 55—48, 
schiol I  TO—'49, iscihoil I I  62l—90, 
sohoil EH 00—50, wdljlting 321—OS, 
schar I501—116, bairbot 3.17—11.31, grieb 
1K812.15O—717.150, h ar in g  34.40—34.20, 
miakreel 52—40, isiprot 45.00—26.20, 
lieiver 32—(30, fcraib 32, haaii 60—52, 
tongstihiar ill4)8—11.014, scharltong 77.

M aandagm orgen 14 decem ber
werden i:n IJm uiden door 50 vaar
tu ig en  aangevoerd: 11.100 kisiten 
ein 064 kleinie k isten  vis, 910 stij
ve kabeljaiuwem en 35.000 (kilogram 
tonig. B i j d e aanvioer w aren  ; 1300 
kisten  e n  360 (kleine (kisten schel
vis, 280 k isten  en  520 kleine kis
ten  w ijting, 1890 kisten  gu l en  ka- 
Ibelijaiuw, 2140 (klisten koolvis, 90 
k isten  haai, 730 k isten  en  50 k lei
ne (kisten harinig, 710 kisiten e n  4 
kleine, feistem m akreel, 2420 (kisten 
schol, 220 kistein schar, 135 (kisten 
tarbot, 45(5 (kisten en  40 k leine  
kisiten varia.

Prijzen, psr kilogram , in  gul
dens: tarbot 7 53-7.23, grote (tong
6.82-6.631, grootmididel tong  7.06-
6.91, kileiinimiddieli ton g  7.03^6.92, 
tong I  7.54-7.40, to o g  II  7.31-7.00.

P er 126 kilogram : grote kabel
jauw 152-1126', m iddel kabeljauw  
148422, grote einig 78-60, grote  
heek 622, grote w itte  koolvis 162- 
144, m iddel zw arte koolvis 78-60.

Per .tien dtuks: grote (kabeljauw 
184-92, m iddel kabeljauw  08-71.

TOT DAG
Per hoop: v lee t 108-61, rog '124-

61.
P er  sltuSk: h a a l 150, k reeft 24.
Per 50 kilogram : grote schelvis  

60-48, m iddel schelvis 58-44, fclein
m iddel schelv is 60-62, schelv is I 
64-20, gul I  -60-44, gul II  52-39, gul 
III 30-24, 'grote schol 50-411, schol
I 155-44, schol II 60-40, schol H l  
56-52, w ijting 30-16, schar 36^13', 
tarbot 248-118, grielt 162-66, schar- 
tonig 63, kraib 26-1&, k leine kreeft  
80-67, zwarte koötvis I  36-09, zwar
te  koolvis I I  27-21,, iwiitte kooliväs I  
46-44, leng I 31-25, loim 28-24, h am  
2(22-202), heeik II 146-122, haring
38.40, m akreel 80-30, haa i 28h16, 
poon 70-52.

In  IJmuidein w erden m aandag 14 
decem ber de volgende ibesommin- 
gen gem aakt : K W  lil f  13.400, 34
14.000, 41 5(1.600, 49 12.700, 52 6.390, 
55 13.600, 80 13.600, 87 11.700, 113
13.900, 117 17.400, 130 5.500, 132 
10-300, 145 11.600, 162 12.800, 164 
10 .5100, 187 4.400, 193 7.600, 195 
15.100, 197 11.700, 205 12.300, 212
4.900, 215 13.600, 226 6.190, 98
3.300, 1.10 3.100, 127 9.200, 146 7.600 
166 11.200, 178 5.800, 180 8.200, 189
12.400, 194 8.500, 200 6.500, 202'
6.300, 209 11.700, 011 5.600, 220 
7.700, 222 11.100, U M  46 f  8.700, 
44 0.8201, 8 3.840, 3 6,190, 0 54.700,
I I  16.100, 164 5.400, WIR 61 13.200, 
38 10.900. 45 8.470, T X  10 9,100, .19
12.600, 22 5.600, SOH 261 .13.100, 
KW  44 en  K W  85 f  6.300, K W  206 
en  U M  20f7 f  23.200.

Zisstisn vaartu igen  heiblbsni d in s
dagm orgen 1 5december aangevoierd  
te  IJm uidcn: 4000 kitsten en' 947 
kleinie kósten vis, 2150 stiijwe Ikiaibiel- 
jauiwen e n  i8000 kiüoigriam tong. Biilj 
de  aiamvoier waren: '800 k isten  en  
200 k le in e  kiilsten schPlvàB, 50 (kóisitietn 
wi'jitiing, '820 (klisten gu l e n  tobeär 
jaiuw, 750 (feilsten Ikßtolvis, !50 (kisten1 
haaä, 60iO fcistsn e n  240 k leine öds
ten  haring, '50 k isten  ien (107 (kleimie 
kisiten m akreel, (500 (kiilstJen schodi,
15 klisten (barbot ien> 1115 toisten vat- 
ria.

Pnilj'zan per kg. dm guldens: it'ar- 
ibot 8.15— 7.68, grote  to n g  6.188— 
6.73, ignaatmiilddle! to n g  7.18—6.07, 
kleinmid'dlel bong 7.118—6.09, to n g  I  
7è40—7.32, to n g  H  7.15.—6.97.

P sr  125 ikg: 'groite tealbielijaiuiw 184— 
132, mädldel toaibieiijiauw (1142—^̂ 180, gro- 
ibe len g  68—94, girote h eek  i5©4, m id
del iheeik 732. Portia zwaribe teoiodvds 
'86—82, m iddel Bwarte IklcioiiviS !80— 
i78.

P sr  t ien  statos: 'gmoibe toalfcieljajuiw 
1134—11112', m iddel M aeljaiuw 02'—66.

P er hoop : vlieiett 1186—61, rog 70— 
60.

P er !50 kiilloigraim: schelvils 5(6—54, 
sdhelviis I  70'—20, gtui I  9i0—51'., giuü 
IX 05—44, g’Ul I I I  30—24, gmoibe sohol 
44—40 , ïschol I  i48h-43, sch o l I I  '35— 
49, sdhol MI 65-—60, schar 60—36, 
Wijibimg 40—(20, Ibiaars 180, poon  
5111—44, h a a i 421—35, kleinie len g  27, 
teliedlnie lom  la, (hiselk I  204, hieiek I I  
1.62, hm  232- -212, zw arte Ikoolivlils I  
33i—30, iSwanhe koolvils H  28'—20, 
tarlboib 31114—1104, grilet 147—82, 
schartong 98, kWnie (kraeft 64—38, 
lever 87—36, h aring  39.60—37.20, 
mafcreel 59—14.60.

SCHEVENINGEN

D e aanvoer in  Scheivisniingien be
stand. vrijdagm orgen (udit: 200 Jdlsben 
w ijting, 1000 (feisten torgiuü, 160 klis
te n  scshair.

M aandagm orgen 14 decem ber be
ston d  de aanvoier uiit: 200 klisten (en 
110 'klieinie klisten w ijtin g , '7150 k isten  
gul len (fealbiellijiaiuw, 118150 kilsten ten 
1300 kletoe ’kiiislben. to r in g , 8(50 klis
te n  m akreel, '95® (kisiten1 Söhiol, 30 
ikiiisternviajriiia, 300 stijv e  Ikialbellijauwem 
en  '850(0 toilogram ibong.

D insdagm orgen 15 decem ber t e 
sten d  ids aamvwier Mit 100 klisten 
wijltilnig, 650 k isten  giul, 600 k isten  
harinig e n  '80 (Misten schar, '400 ki
logram  sprot.

U R K

M aandag 14 decem ber werden in  
Urk door 4(7 vaiarbuiigem aiamigievoieind 
(in  k ilogram m en) e n  geiviefld (in  

guldens) : 40.02(8 to n g  6.57'—7.81, 
ia.'K79 taribiab 247-J7.60, 516 griet 
1.62—2.03, 101.2(40' Hdhioil 11—11.20, 
20.000 (kabeljauw 0.50'—1110, 2085 
wiijtinig 0.7'5—0.83, 1610 schar  0.85— 
0.86.

BENT U
DRANKZUCHTIG ? 

WILT U TERUG 
GELUKKIG WORDEN 

EN GEZOND?
Vraag kosteloos in lich tingen  aan

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

K N O K K E :
Postbus 10 of V incentl. 10 ; 
BLANKENBERG E :
Postbus 1, U itkerke :
VEURNE : Postbus 11 ; 
ZEEBRUGGE : Postbus 2.

Visaanvoer te Den Helder
D oor h e t  luiiibstekende vteweer gadürende d e  afgelop en  weiek Iblievien 

die grote! kotters dia gielhiefe w eek op  zee  en  laiangeEdien aille iMieiniarie kotters  
idis- spaniviïsiseriilj o p  kaibeljauw luilboefenien, wais h e t  alile diagien kalbeljiauw 
w a t d e  iklok sloeg.

Kalbeljiaiuw d ie  t o  grote hoeiw elheden w erd aangevoend ien ovier h e t  
a lgem een  een  aaar reidieliijke prijs kon  optonangtemi.

E nk ele  spainmen presteierd'en h s t  ze lfs  om  in  de lalfgetopen w eek zo 
ronid d e  30.000 k g  a a n  te  voeren vioior eemi toibaEiIbasiommimg v a n  inornid de  
f  20.000,—

üVDst iasn weeikiaanvoer vain rond .de 3(00 ton , waarvain miaar ruim  
24 to n  (Tang, la a t h e t  izich lindenteen 'dat d e  a fgelop en  w eek  herhaalde  
mien ide a l vaak  g esla a k te  verzuchting vom JDe ‘Viishal :ils te  kliefin” werd  
gehoord.

'Aam d it  giebrek womdlt eichter dnufc gewerkt ian h e t  laatt zieh  aiam- 
'zien d a t  izasr b in nenkort m eer positief nieuiwis om trent d e  aan staan d e o ït-  
ibreiding ibeikienid za l worden.

H oew el de vangBlben van  de grote  kotters luiibstaitend op  izaterdag 
m a ssten  worden verw erkt e n  hierdoor kondan niilet allie vaianbulilgen wor
den  geholpen , onndat op  dezie dag  lewemelsnB iasn grote a&mvoer v a n  ka- 
(bieilljaiuw m oest w orden verwierkt, waren d e  besom m ingen waln de igrote 
kabbers over h e t  algem sien ook redelijk  ta t  zser goieid.

D e h oogste  kotter  voisiride ruim  1700 kig tanig iaa,n, diie voor een  
igsmilddsilde pnijjs per kg. vam f  7,49 voor leien: igaede priijs Ifeon worden  
verkoicht, meb n a a st deze  tong  nog een  aanvaer vain rond (9000- k g  sdhiol 
en  andere v is, (kon een (besommiing m n  ruim  f  19.200',— wonden ©smaakt.

iQoki d s  (biesoimmingen van  ide anidsre grote  k otters (bewogen zich  
tu ssen  de f  113.000',— ien f  '18.000,—

(Hoiewel door (de uitzomdelijfce: slisichte weisrsomsibanidighisiden van  de  
laiatste m aan d en  ide omizet miielt .dile haogbe za l hialen idli'e werd gehoiopt 
'ovier '1970, passeerde ide amizet iini d e  afgelop en  weiek toidh ide f  21i.00i0.000.—•

Door 99 Ikiottens w erden de volgenide haevesiiied en  v is aangevaerd:
7 t /m  ia  diete. "70.

T ong 14.056 kg 170.414,215 v a n f 1878 — f 659
Taribiot 7.186 kg 24.632,62 van f 7912 — f 222
'Griet 0219 kig 1.335.00 van if 28(1. —  f 084
iSchoil 71,92(0 kg 70,245,04 vam f 1148 — f 076
'Schar 4.660! (kg 3.8107,77 vam f 100 —  f 045
W ijtinig 30.02(5 k g 12,(509,01 .vam f 0715 — f 01214
iKiaibeljaiuw 140.055 kg 106.402,36 v a n f (800 —  f ,500
T ongschar 211 kg 40,26 vam f 204 —  f '107
H aai 385 kg 2411,150 wam f 0(87 — f 040
iljever en. kuiit '135 ikg 70,88 ivam f 065 —  f 047
Schielvis 4.995 kg 6.044,80 vam f 1160 —  tf '120
Sardien 4.080 kg 111.286,00 vam f 0(35 —  f
K reeft 620 kg 601,60 vam f 1110 —  f 085
D iversen 47(3 kg 5)10,60 van f — f

298.490 kg 406.746',57
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TRANSM ISSIE PROBLEMEN ?
WI J  VERKOPEN

BESTE KWALI TE I T  
CONCURRERENDE PRIJZEN

1. W IN CHRIE M EN
Alle breedten

2. PLATTE RIEMEN
Al of niet ter plaatse geplakt

3. V - RIEMEN
EVENEENS UIT VOORRAAD LEVERBAAR :

DIT ALLES BIJ

S.V. SCAP
Tel. 059/80820 - Afdeling Elektriciteit

(6798V)



? / . /  ulp m
% î ;° Ï Ï 7 ! S ï ï r P T n n c o d .> ,

REDERS,
EEN OOGDE VERZEKERING 15 
EEN WAARBORG VOOR 

DE TOEKOMST !

WENDT U DAAROM 

IN VOLLE VERTROUWEN TOT

HULP IN 
NOOD

H. BAELSKADE, 2 7  

OOSTENDE 
TEL. (0 5 9) 7 1 6  8 9

O S T E N D  S T O R E S  
& R O P E W O R K S

Gedeponeerd merk :

HENDRIK BAELSKAAI 1 2, 8 4 0 0  ■ OOSTENDE
Burelen en Administratie : Fabriek : Oudenburgsteenweg 31
Tel.: (059) 755.81 (5 lijnen)

Telex: 18128 
Telegramadres : PEFLOS - Oostende

Tel. (059) 715.42 
(059) 714.41 
(059) 770.33

HARDE VEZELSPINNERIÜ SISAL, MANILA EN SYNTHETISCHE GRONDSTOFFEN 

MECHANISCH FABRICAGE VAN NETTEN 
NYLON, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE GARENS, TOUWWERK en NETTEN

SPECIALITEITEN
VOOR DE ZEEVISSERIJ :

Manila, sisal, nylon, polyethylene
en polypropylene trawltwine
Touwwerk
Alle soorten netten
Staaldraad
Alle visserijgereedschap

VOOR DE LANDBOUW: 
Sisal bindgaren 
Pick-up garens

VOOR DE NIJVERHEID: 
Sisal inpakgarens 
Tapijtgarens

SPORT :
Allerlei netten


