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CASINO-KURSAAL OOSTENDE 
1 NIGHT-CLUB 

„LA C H A M P A J G N E " 
„OSTBMD 

FRIDAY CLUB" 
1 Ontspanningsavonden In 

RELAX^PAK 
1 gewijd aan 
1 VRiJDAG 22 JANUARI : 
1 GENTSE SPECIALITEITEN 

- 115 f r . 
1 VRIJDAG 29 JANUARI : 

DOORNIKSE 
SPECIALITEITEN - 135 f r . 
ONBEPERKTE DEELNEMING 

AAN HET BUFFET!!! 
Merino Costa 

y SU Orquesta 
1 piano: 

Franz André 

ZATERDAG 23 JANUARI 
1 van 22 uur af 

ZONDAG 24 JANUARI, 
1 the-dansant 
1 van 16 tot 20 uur : 

MERINO COSTA 
Y SU ORQUESTA 

1 Piano: 
Franz André 

1 Ais attraktie: 
CLAUDE CORIDUN 

1 WOENSDAG 27 JANUARI 
1 te 20 uur 

„Amities Franpaises" 
„HUMOUR, 

CANORES ET CIE" 
1 door 

JEAN CHARLES 
1 Plaatsen : 
1 70 fr. 
1 Plaatsbespreking : 
1 Sekretarlaat 
1 „Amities Franpaises" -

Tel. (059) 772.34 

AUDITlOfRIUM 
ZONDAG 24 JANUARI 1 

te 20.30 uur 1 
De 1 

„Galas 
Karsenty-Herbert" 

stellen voor: 1 

„CHBR ANTOINE" 
van Jean Anouilh 1 

Met 1 
FRANCO!SE ROSAY -
JACQUES FRANCOIS -
MADELEINE OZERAY 

en 
MARIE DEA 

Plaatsen : 
265 - 212 en 159 fr 

VRIJDAG 29 JANUARI 
te 20.30 uur 1 

De 1 
K.N.S. 

stelt voor: 1 
„AUGUST, AUGUST, 

AUGUST" 
van Pavpl Kohout 1 

Regie : Walter Tillemans. 
Met 

LUC PHILIPS, 
JULIENNE DE BRUYN, 
WALTER CLAESSENS, 

GASTON VANiDERMEULEN, 
e.a. 1 

Plaatsen : 
85 - 74 en 64 fr. 1 

Jeugd, studenten, 1 
mi l ic iens : 1 

53 - 42 - 32 fr. 

Plaatsbespreking 1 
en in l icht ingen : 1 

Casino-Kursaal, 
alle dagen van 10 tot 13 u. 

en van 16 tot 19 u. 
TeL (059) 751.11 

(8447W—7056N—6890V) 

ir Zoek te koop : GARNAALVAAR-
TUIG + 25 ton - + 150 pk. Schri j
ven bureelblad onder nr. 6888V. 

ir Te koop aangeboden : GAR-
NAALVAARTUIG 20 ton - 100 pk, 
Schrijven bureelblad onder nr. 
6889V. 

Beroepsvereniging 

HAND 
O.V.A. V I S M I J N 

REDERS en 1 
VISSERS, 
voor uw 1 

SOCIALE LASTEN 
en BOBKHOyDIlNiG 

wendt U In volle 
vertrouwen tot de 

IN HAND 
O O S T E N D E — Te l . 721.73 

HAND IN HAND 
Tijdokstraat 34, Zeebrugge 

Tel. (050) 541.17 - 541.92 

ENIG VERTEGENWOORDIGER AAN 
DE OOSTKUST VAN DE 

APELDOORNSE 
NETTENFABRIEKEN 
VON ZEPPELIN 

POLYETHYLEEN 
NYLON 
GULLENKORREN 

(6681V) 

DELGISCH-NEDERLANDSE 
ZEEMANSALMANAK 1971 

Dit werk dat meer dan 1.200 biz. beslaat, l<an verkregen worden 
door overschrijving van de som van 466 fr. B.T.W. inbegrepen 
(32 gulden voor Nederland) plus 33 fr. verzendingskosten (4 gul
den voor Nederland) op postrekening nr. 41.89.87 van Drukkerij 
„Nieuwsblad van de Kust", Hendrik Baeiskaal 30, te Oostende. 

HET IS TEVENS VERKRIJGBAAR 

A BELGIË 

— ter drukkerij „Het Nieuwsblad van de Kust' Hendrik Baeis 
kaal, 30, te Oostende , 

— .Noordzee Boekiiandel', VIndIctivelaan 22, Oostende . 
— beroepsvereniging „Hand In Hand' Tijdokstraat 34. te Zee 

brugge 

8 NEDERLAND 

— Handelsmaatscliapplj „Nautilus' . Dr Lelykade 62. Schevenin 
gen , 

— n.v Handel- en Industriële IMaatscliappij J Van Beelen MId 
denhavenstraat, 58-62, IJmuiden . 

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

— Coöperatieve „Den Helder' G.A.. Het Nieuwe Diep 27 Den 
Helder 

Qeen enkel eksemplaai wordt toegezonden zondei voorafgaande 
betaling 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 
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IS OOSTENDSE VISSERSHAVEN VUILNISBELT VOOR 
ONTTAKELDE EN UIT DE VAART GENOMEN 

SCHEPEN ? 
Wij hebben m deze kolommen 

reeds meermaals de betreurens
waardige toestand aangeklaagd 
van het gebrek aan plaatsruimte 
in de Oostendse vissershaven. Ook 
de Rederscentrale heeft regelma
tig die onaanvaardbare toestand 
doen uitschijnen, daar bij grote 
aanvoer er zelfs voor de varende 
schepen soms geen middel is om 
te laden of te liggen. 

De stad Oostende welke de vis
serij nog steeds als van onder
geschikt belang beschouwt, neemt 
dit alles op, alsof de visserij voor 
haar niets betekent. Maar om in
vloedrijke maatschappijen genoe
gen te doen en ze de slips vóór de 
vissersvaartuigen te laten gebrui
ken, gaat dat zeer wel. 

Een achttal vissersvaartuigen lig
gen onbemand, onbevaarbaar en 
wachtend op een sloper of sport
visser in de weg van andere, die 
zelfs niet meer behoorlijk hun re
paraties kunnen uitvoeren. 

De diensten van Bruggen en We
gen weigeren terecht de vaart 
Oostende - Brugge als vuilnisbelt te 
laten gebruiken. Want als er een 
van deze vaartuigen zinkt, dan ver
tikt de eigenaar het deze vlot te 
brengen omdat het hem meer zou 
kosten dan opbrengen en de kosten 
zijn voor de Staat. 

Anderzijds werd de sport(?)vis-
serij zo uitgebreid, dat talrijke 
afgedankte oude rommel als half 
zinkende doodkisten worden ge
bruikt om liefhebbers aan te lok
ken tegen x fr. per dag en klaar is 
kees. 's Zaterdags en 's zondags 
wordt uitgevaren en voor de rest 
van de week komen ze het kleine 
tijdok aan de vismijn vervoegen, 
waar ze liggen en de plaats ontne
men van de regelmatig varende 
kustvissersvaartuigen en andere die 
komen schuilen. 

Tegen dit alles wordt niet opge
treden. 

Als we zeggen dat het groot tijd 
wordt, daaraan een einde te stel
len, dan vertolken we de mening 
van diegenen die met al dit gedoe 
niet gediend zijn en de belangen 
van de visserij vóór dit alles die
nen te gaan. 

Want wat brengt dit aan de 
stad op ? 

Ofwel dienen de eigenaars van 
oude schepen verplicht ze binnen 
de maand uit de vissershaven te 
verwijderen, ofwel doet men het 
op hun kosten. 

Wat het tijdok betreft, is het 
onaanvaardbaar dat afgedank
te vissersvaartuigen er blijven 
liggen en de weekends uitva
ren om aan sport (?) visserij te doen. 

Zijn er immers geen van die 
sportvissers welke hun vis en gar
naal gaan verkopen of er andere 

zaakjes mee doen waar de reders 
en kustvissers regelmatig verplicht 
zijn hun vangsten langs de vis
mijn te verkopen ? 

Is dat nog sport ? 
En waarom zou het Zeewezen 

dezffi ONZEEWAARDIGE vaartui
gen niet verbieden nog uit te va
ren ? Zo ze voor de visserij niet 
dienen, moeten ze nu geen be
wijs van keuring of zeewaardigheid 
bezitten. 

WRAKKEN 

DIENEN OPGERUIMD 

In t belang van de netheid, het 
tekort aan plaats en man
schappen, het uitzichtloze van 
gans dat gedoe, moet de stad deze 
schepen aan de vissershaven ont
trekken. Wat zal zij doen, als een 
of twee van die schepen zinken en 
de ligplaatsen nog meer belemme
ren ? 

Wie zal dan het lichten betalen 
als de eigenaar, die maar abandon 
te tekenen heeft het weigert ? 

Waarom verplicht de stad deze 
schepen niet in een hoekje van het 
Montgomerydok te leggen ofwel in 
een dsr twee oude handelsdokken 
en ze binnen één of twee maanden 
af te breken ? 

Of leven we hier van de folklo
re ? 

Het vraagstuk is dringend en op
losbaar, maar dan mag niet inge
zien worden dat familie of invloed
rijke personen, de genomen maat
regelen kunnen beletten. 

Er bestaat verder een kommissie 
ter modernisering van de vissers
haven Deze wordt eens in de twee 
jaar bijeengeroepen om te horen 
dat er geen geld is en dat er op
nieuw geld zal verkwist worden 
voor onberedeneerde of geïnspi
reerde doeleinden 

Zijn dat de belangen van de vis
serij ? 

Op het ogenblik dat we dit 
schrijven staat men opnieuw op 
het punt, een belangrijke beslis
sing te nemen welke zomaar 20 
miljoen frank zal kosten, zonder 
de mensen van het vak te raad
plegen. Deze 20 miljoen zijn reeds 
in de begroting ingeschreven i 

De kleine slipway is immers bui
ten gebruik gesteld. 

We hebben dat sedert lang voor
speld I 

Nu wil men de vroeger zo be
knibbelde en afgedankte slip van 
de scheepswerven V.O.S. opnieuw 
in werking stellen. De kosten 20 
miljoen frank ! 

Dit alles geschiedt zonder het be
drijf te raadplegen. Beseft men 

dan niet dat geen enkel reder het 
risiko zal nemen daarop te gaan! 

De bouw van een nieuw dok 
dat ondertussen reeds moest zijn 
aangevangen en tegelijkertijd een 
nieuwe slip, blijft ondertussen 
achterwege en zal, zo die slakken-
gang voortgaat, volgend jaar nog 
niet aangevangen worden. De dien
sten van Bruggen en Wegen zijn 
overbelast, uitgenomen voor de 
bouw van een jachthaven van 
meer dan 100 miljoen te Nieuw
poort en de miljarden investering 
te Zeebrugge. Voor de Oostendse 
vissershaven is een nieuw dok, een 
verlenging van het huidige en een 
dringende nieuwe slip, niet zo 
dringend 

In plaats van 20 miljoen weg te 
gooien, welke slechts een tijdelijke 

oplossing zou (?) geven, is het 
dan niet mogelijk met EEN slip 
voort te werken, maar al wat 
vreemd is aan de visserij te we
ren ? Of telt het vissershavenre-
glement voor de visserij niet ! 
Waarom wordt de kommissie ter 
modernisering daarvoor weeral 
niet samengeroepen ? 

En waarom worden geroutineer
de techniekers en mensen die ja
renlang de slips leidden, niet eerst 
geraadpleegd. Of kennen die er ook 
niets van ? 

Of moeten de miljoenen te grab
belen gelegd, waar ze nuttiger 
kunnen gebruikt worden. 

Wij stellen eens temeer de vraag 
en hopen dat het visserijbeleid te 
Oostende niet stiefmoederlijk zal 
blijven behandeld worden. 

17-JARIGE VISSER OVER 
BOORD 

gronden van het Kanaal omstreeks 
2 uur m de nacht. Bij het weg
schieten van de korre werd de on
gelukkige visser door het kuiltouw 
gegrepen en over boord geworpen. 

De bemanning van de "Juhel", 
onder het bevel van schipper De-
vriese Bernard, heeft nog het on
mogelijke gedaan om de drenkeling 
te kunnen redden. Alle pogingen 
bleven evenwel vruchteloos. Het 
stoffelijk overschot kon niet meer 
gevonden worden. Onmiddellijk 
werd besloten de visserij stop te 
zetten, nadat men in radiokontakt 
was gekomen met de rederij. Het 
vaartuig was pas vorige week 
vri;dag afgevaren. Heden donder
dag, in de vroege morgen, liep de 
"Juhel", de vlag halftop de Oost
endse haven binnen. 

Jean-Pierre Beyen was reeds an
derhalf jaar aan boord van de 
"Juhel". Naar reder Hennaert Pe
trus ons wist mede te delen was 
de ongelukkige visser een voorbeeld 
van werklust en bekwaamheid 
Overigens is de vader van Jean-
Pierre Beyen ook een zeer gekend 
figuur in de Oostendse visserfj. 
Hij heeft vele jaren met de kust
visserij gevaren. Pas sedert enkele 
maanden was hij in de Oostendse 
vismijn werkzaam. 

Zaterdag zal een dienstmis wor
den opgedragen ter nagedachte
nis van Jean-Pierre Beyen. Deze 
gaat door in de dekanale kerk St.-
Petrus en Paulus te Oostende. 

Aan de familie Beyen biedt blad 
haar rouwbeklag aan. 

Jean-Pierre Beyen 

Aan boord van het Oostendse 
vissersvaartuig 0.198 "Juhel" heeft 
zich in de nacht van maandag op 
dinsdag jl. een dodelijk ongeval 
voorgedaan waarbij de 17-jarige 
scheepsjongen Beyen Jean-Pierre, 
wonende aan de Schipperstraat 14, 
te Oostende het leven verloor. De 
feiten deden zich voor op de vis-



SNELHEID en KLASSE 
met een 

DIESELMOTOR 

A.B.C. GENT 
C.SMEESTERS 

VERTEGENWOORDIGER 

NIEUWPOORT 
TENNISLAAN24 l ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ " ^^ ^^ 

A.C.E.C. GENT 
C.O.P. SERAING 

TEL.058 
242 .30 
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DE MODERNISERING VAN DE 
H. BAELSKAAI 

OPNIEUW VERDAAGD 
Zo pas heeft oe stad Oostende, 

nu de verkiezingen voorbij zijn, 
laten weten dat de zo noodzakelij
ke modernisermg van de Hendrik 
Baelskaai, welke deze zomer zou 
doorgedreven worden, opnieuw 
naar volgend jaar verschoven is. 

Als voorwendsel geeft men dat, 
nu een der twee slips buiten wer-
kmg diende gesteld, men 20 mUj. 
zal nodig hebben om de afgedank
te werf V.O.S. opnieuw te gebrui
ken als slip. 

Verder beweert men dat meer 
dan vijf miljoen frank nodig zijn 
nm reserve sluisdeuren voor de 
vissershaven te laten maken. 

Hier kunnen we doen opmerken 
dat die sluisdeuren reeds vorig 
jaar op het budget stonden maar 

dat het geld daarvan gebruikt werd 
om hst A S.O.-stadion voor kies-
propaganda te vergroten. En het is 
er geen vijf miljoen geworden maar 
veel meer. 

Dat was belangrijker, dan de 
vissershaven zonder reservedeuren 
te zetten 

Ware er iets voorgevallen dan 
ware het een katastrofe geweest 
voor de m de haven zijnde sche
pen en zouden tientallen miljoe
nen verloren zijn gegaan, zonder 
de gevolgen te rekenen voor de 
reders en vissers zelf. 

Betere visserijpolitiek dan te 
Oostende, kan er niet gevoerd. 

Ondertussen zal vanaf 1 maart 
de Euromarkt beginnen. 

Aan onze haven is nog niets ver

beterd ot veranderd. 
Op de Hendrik Baelskaai staat 

men bi: de minste regen, in de 
modder en het water. 

De bevoorrading geschiedt er 
soms m ellendige voorwaarden en 
op het wegdek is er noch voor 
fietsers noch voor voetgangers een 
baan om zich te vrijwaren tegen 
het zwaar verkeer welke er elke 
dag toeneemt. 

Hier moet men de steen niet 
gooien naar Bruggen en Wegen, 
maar naar de stad zelf, die sedert 
meer dan 20 jaar de meest ge
bruikte weg m een onmetelijke 
slijkpoel laat liggen en de duizen
den die er dagelijks gebruik van 
maken, steeds voor nieuwe proble
men stelt 

Ellendiger beheer kan er niet ! 

MElDEDELING VAN DE 
BRITSE ADMIRALITEïT 

Isite Med'edenting : W.Z. Q2a — Daver 
Straalt ( Nauiw van KiaJes) 
Een wraJk aanduidend vaartuig dat 
idrie groene lichtten loodrecht onder 
leOtkaar verttonend ligt gemeerd * 
1 1/2 mijl Wesit van de Midden Var-
ne boei - stop - De schepen moeten 
loip minsitens 1 mijl van dtiit vaar-
tiuiig vtoorfbijrvarein en niett tussen 
dtitt vaanbulig en de Varne ondiepte 

2de Mededeaing : W.Z. 022 — Dover 
Strait 
Een gevaarlijk wraJk ligt ongeveer 
234 o . 4',4 mlijl van heit «Vame» 
liiohlbsohip - sibop Het ge(vaar zal ver-
mloedelijk gemuiime tijd büjven be
staan - sltop, 

Viaartuügen worden nog stteeds ge
signaleerd düe gevaarüijk: dicht langs 
toeide wrakken voorbij varen, blijk
baar niet beiwuBit van hun aanweizig. 
heSd niettegenstaande vfoorttdunende 
radtiö waarscbuiwumgein. 

Oosltende 19 januari 1971 
De htoofdjwalterschöult 

S. Huys 

PARITAIiR KOMilTEE VOOR 
DB ZBEVIlSISERIJ OPGERICHT 

In het Belgisch Staatsblad van 12 dezer, verscheen het Koninklijk Be* 
sluit van 29 december 1970, tot oprichting van een Paritair Komltee (P.K.) 
voor de Zeevisserij. 
De bevoegdheid van dit P.K. wordt als volgt omschreven : 
"Het Paritair Komltee voor de Zeevisserij Is bevoegd voor de werkne
mers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, en 
nret name voor de reders en het varend personeel ter zeevisserij; het 
walpersoneel der rederijen, MET UITZONDERING VAN HET PERSONEEL 
DER METAALWERKHUIZEN VAN DEZE REDERIJEN; werkgevers en werk
nemers betrokken bij het lossen en sorteren van de vangsten; alle vishan
delaars-kopers In de vismijnen van de kust en hun personeel tewerkge
steld in hun pakhuizen, gevestigd in of In de nabijheid van deze vis
mijnen." 
Er bestaat natuurlijk, sedert 1945, reeds een Nationaal Paritair Komltee 
voor de Zeevisserij. Ingevolge de wet van 5-12-68 werden er aan de 
werkwijze van de Paritaire Komltees en de vorm van de overeenkomsten 
die in deze komltees worden afgestoten, belangrijke wijzigingen gebracht. 
Tevens wordt de Dienst van de Paritaire Komltees vervangen door de 
Dienst der Kollektieve Arbeidsbetrekkingen. 
Om reden van dit alles, diende In fetite van voorafaan te worden begon
nen en dienden derhalve voor elke sektor nieuwe N.P.K. te worden opge
richt. 
Deze kostelijke administratieve reorgamisatie heeft reeds heel wat reaktles 
uitgeleid voornamelijk op het stuk van de benoemingen van de sociaal 
bemiddelaars die voortaan als voorzitters van de Paritaire Komltees op
treden. 
Deze voorzitters zullen uitsluitend P.K. voorzitten, daan waar vroeger het 
voorzitten van een P.K. een bijkomstige aangelenheld voor betreffende 
voorzitter was. 
De zeevisserij Is de eerste sektor voor dewelke !n het raam van de nieu
we wet een P.K. werd opgericht. Of dit Iets is om blij mee te zijn, laten 
we In het midden. Want weeral stellen we vast dat er ons ergens iemand 
parten heeft gespeeld. Zoals uit hierboven gemelde tekst blijkt, zal het 
P.K. voor de Zeevisserij niet bevoegd zijn voor "HET PERSONEEL DER 
K/IETAALWERKHUIZEIN VAN DE REDERIJEN". 
We begrijpen werkelijk niet waarom een dergelijke uitzondering wordt 
gemaakt en deze heeft ten andere weinig zin en kan alleen maar opnieuw 
aanleiding geven tot mosllijkheden van praktische uitvoering. 
Weeral moeten we vaststellen dat besluiten worden uitgevaardigd die 
geen rekening houden met de werkelijke toestand of met het specifiek 
karakter van de zeevisserij. 
De minister die het huidig besluit liet uitvaardigen Is nochtans een Oost-
endenaar, waarvan we toch zouden moeten kunnen verwachten dat hij 
iets van de zeevisserij afweet. Of is het omdat hij schatrijk geworden 
Is met de syndikaten, dat de kleine Belgische reders hem niet meer 
aanbelangen en hij hun nut niet meer Inziet. Invloeden zullen voor de 
rest hem wel hebben gedikteerd ... 
De Rederscentrale heeft de minister op het onziinnige van deze uitzon
dering gewezen. We komen hierop terug. 

BIJENKOMST VAN HET PARITAIR KOMITEE 

Op vrijdag 29 dezer komt het N.P.K. voor de Zeewisseri] te Oostende 
bijeen. 
De dagorde wordt iater medegedeeld. 

DE B.T.W. EN DE EKSPORTTAKS 
TUSiSIElNKOMST VAW 

VOLKSVERTEGENWOOlROIGBR DRIES CLAEYS 

Zoals vorige week medegedeeld 
heeft de Rederscentrale een aktle 
gevoerd, om de vrijstelling van 
B.T.W., die de LEVERINGEN AAN 
BOORD van vissersvaartuigen ge
nieten, te zien uitgebreid worden 
op het stuk van de eksporttaks. 

Op alle uitvoer wordt immers se
dert 1 januari II. een bijkomende 
taks geheven. 

Deze belasting is bedoeld om de 
mindere inkomsten die de Staat 
verwacht ten gevolge van de min
dere inkomsten van de B.T.W., te 
kom penseren. 

Het is een tijdelijke taks voor
lopig vastgesteld tot 31-12-71. 

Het Is weliswaar zo, dat de 
B.T.W.-vrijstellIng die de reders 
hebben bekomen bij levering aan 
boord van vissersvaartuigen geba
seerd is, op het feit dat betreffende 
leveringen als uitvoer worden ge
ïnterpreteerd. 

Op het eerste zicht zou men 
dan ook kunnen beweren, dat men 
hier dus voor een uitvoer staat 
en dat daarom de eksporttaks ver
schuldigd Is. Deze loglka gaat ech
ter niet op. Betreffende leveringen 
zijn immers geen uitvoer en wer-

Bijeenkomst van 
de )Rlaad van Beheer 

van de Rederscentrale 
Op vrijdag 12 februari e.k. komt 
de Raad van Beheer van de Re
derscentrale bijeen. Hoofdbrok van 
de dagorde woïxiit ongetwijfeld de 
aangelegenheden in verband met 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
We komen daarop terigelegeneribijd 
tenug. 

den in het verieden ook nooit als 
uitvoer beschouwd. Immers waren 
voorheen ook vele leveringen aan 
boord taksvrij en het Is nooit in 
iemands hoofd gekomen deze le
veringen als een uitvoer te be
schouwen en de regelingen In ver
band met de uitvoer op die leve
ringen toe te passen. >, 

Het enige verschil met vroeger 
is dus, dat de vrijstelling veel bre
der is en praktisch alles omvat, 
maar het principe is behouden 

Tijdens een Interpellatie over de 
eksporttaks in de Kamer dinsdag 
19 dezer gehouden, heeft volksver
tegenwoordiger Dries Claeys deze 
interpretatie aangehouden. De Mi
nister van Financiën heeft beloofd 
een nieuw onderzoek aan dit pro
bleem voor de zeevisserij te wij
den. We wachten met belangstel
ling de resultaten daarvan af 
en hopen dat de tussenkomst 
van volksvertegenwoordiger Dries 
Claeys vruchten mag afwerpen en 
dat de juiste loglka wordt toege
past. 

In een volgend nummer komen 
wij hierop terug. 

OP VISAFVAL 

6 % B.T.W. 

We vernemen dat sommige vis
handelaars bij verkoop van hun af
val 18% B.T.W. aanrekenen. Dit is 
verkeerd, daar ook op de afval 
slechts 6 % dient aangerekend. 

Alhoewel dit rechtstreeks niets 
met de reders te maken heeft, 
dachten we toch dat deze opmer
king nuttig kan zijn voor de be
langhebbenden. 

.— Z — 



TRANSMISSIE PROBLEMEN ? 
WIJ VERKOPEN 

BESTE KWALITEIT 
CONCURRERENDE PRIJZEN 

1. WINCHRIEMEN 
Alle breedten 

2. PLATTE RIEMEN 
Al of niet ter plaatse geplakt 

3. V - RIEMEN 
EVENEENS UIT VOORRAAD LEVERBAAR : 

ALLE MATEN ALLIGATOR-RIEMVERBINDERS. OOK HET NUMMER 75 

DIT ALLES BIJ 

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

{6798V) 
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WERD VISSERSVAARTUIG UIT 
BRESKENS OVERVAREN ? 

Treiter en vterkoppige bemanning vermist 

De BR.16 "André" 

De ongerustheid die zich sedert 
enkele dagen meester maakte 
van het Nederlandse vissers
plaatsje Breskens Is thans om
geslagen In zekerheid. Aldaar 
is men er nu van overtuigd dat 
het vissersvaartuig BR.16 «An
dré » van reder J.A. Vermeulen 
wel nooit meer de thuishaven 
zal aandoen. 

Het 50-brutoton metende vaar
tuig moest inderdaad sedert vori
ge week donderdag in Breskens 
zijn binnengelopen om de vangst 
te verkopen. Dit gebeurde evenwel 
niet. Het laatste radiokontakt met 
andere vissersvaartuigen dateer! 
van de nacht van maandag op 
dinsdag voordien. Sedertdien werd 
niets meer gehoord van de •• An
dré >> en zijn vierkoppige beman
ning. Vorige week vrijdag dan zijn 
een aantal treilers uit Vlissingen, 
Breskens en Arnemuiden afgeva
ren teneinde sporen te vinden van 
de vermiste eenheid. Bij het zoe
ken werden een vijftal vismanden 
gevonden, gemerkt met het teken 
BR.16. 

ONBEKENDE TANKER 
IN DE BUURT 

Thans zou in de Breskense vis
serijmiddens de stelling toenemen 
dat het vaartuig werd overvaren 
door een groot vaartuig. Alhoewel 
de zee niet biezonder wild stond 
heerste er toch, ingevolge de mist 
een minder goede zichtbaarheid. 

Steeds in verband met de stel
ling van aanvaring schrijft onze 
Nederlandse konfrater « IJmuider 
Courant » het volgende . 

Bij de Breskense vissers be
staat het vermoeden dat de ver
miste kotter Breskens 16 is 
overvaren door een tanker. En
kele vissers hebben In de nacht 
van vorige week maandag op 
dinsdag, toen er voor het laatst 

radiokontakt was met de Bres
kens 16, een grote ongeladen 
tanker in de buurt van de vis-
plaatsen gezien. Het schip was 
vrij slecht verlicht en voer 2 tot 
3 mijl buiten de gebruikelijke 
scheepsroutes.. Eén van de 
vissersboten, de Breskens 14, 
heeft het schip nog belicht met 
een schijnwerper, maar heeft de 
identiteit van de tanker niet 
kunnen vaststellen. Er werd 
toen niet aan een ongeluk met 
één van de kotters gedacht, zo
dat het tankschip verder geen 
speciale aandacht kreeg. 

Dat er plotseling iets met de 
Breskens 16 gebeurd moet zijn 
leiden de andere vissers af uit 
het feit dat de vier opvarenden 
geen gelegenheid hebben ge
had om de radiozender te ge
bruiken of zich met het red
dingsvlot in veiligheid te stel
len. De Breskens 16 was in 
prima staat en voorzien van 
kliphaken waarmee voorkomen 
wordt dat het schip bij vastra
ken van de netten kapseist. Het 
voer met alle werk- en visllch-
ten aan. 

De rijkspolitie tracht na te 
gaan welke tanker vorige week 
maandagnacht in de buurt van 
de Breskens 16 is geweest. 

Intussen wordt het zoeken 
voortgezet. Daaraan neemt ook 
de marine met de onderzee
bootjager « Rotterdam » deel. 
De << Rotterdam » heeft zondag 
op de plaats waar de Br.16 kan 
zijn geweest een vlonder, touw
werk en een laddertje opgevist. 
Of dit van de Breskens 16 af
komstig is, staat echter niet 
vast. 

Totdaar de « IJmuider Courant » 
Ondertussen heeft men te Bres
kens alle hoop opgegeven.. Het 
vaartuig werd gebouwd in 1955 te 
Seymonsbergen Amsterdam. 

0.83 „SURVEYOR" 
IN BEDRIJF GENOMEN 

TE OOSTENDE 

De revolutionaire "Surveyor" een nieuw tijdperk voor onze visserij ? 
De bemanning kan hier veel toe bijdragen. 

Dinsdag jl. ondernam de hek-
treiler 0.83 «Surveyor» haar 
technische proefvaart. Dit vaartuig 
werd gebouwd op de scheepswer
ven J. Deweert voor rekening van 
de Oostendse rederij « Pêcheries a 
Vapeur». Men zal zich herinneren 
dat, vóór enkele maanden, een ge
lijkaardig vaartuig, nl, de 0.82 
« Mariner» en eveneens voor de 
voornoemde rederij, in bedrijf 
werd genomen. 

De 0.83 « Surveyor » is een sta
len vaartuig van het middenslag-
type. Heel speciaal aan boord is 
wel de eigenlijke visserijmetode bij 
middel van de netrol. 

De hoofdkarakteristieken van de 
•• Surveyor » zijn de volgende 
— Lengte over alles 29,20 m. 
— breedte : 7,20 m. 
— holte : 3,60 m. 
— diepgang : 3,50 m. 

De voortstuwing van de «Sur
veyor " wordt verzekerd bij middel 
van een A.B.C.-dieselmotor van 
500 PK — type 8 MDX — bij 600 
t.p.m. Deze hoofdmotor drijft een 
vierbladschroef aan van 2,10 m. 
doormeter en geleverd door de fir
ma Van Voorden nv. uit Zaltbom-

mel. Een reduktie Kuypers 3 1 is 
aangebouwd. De firma Van Voor
den leverde eveneens de Hodi-
Straalbuis dienstig voor de be
scherming van de schroef. De hy
draulische twee-trommelwinch, be-
dienbaar vanop de brug evenals de 
stuurmachine werden geleverd 
door de firma Brusselle uit Nieuw
poort. Vermelden wij tenslotte dat 
de firma Sait-Electrics volgende 
toestellen leverde een zender-ont
vanger MTR 150 korte golf. een 
zender-ontvanger VHF-SD 20, een 
dieptemeter Keivin Hughes en een 
radar Keivin Hughes type 17. 

Woensdag jl. is de <• Surveyor » 
dan voor de maidentrip naar de 
Kanaalgronden afgevaren. Hiervoor 
werd volgende bemanning aange-
monsterd : schipper Dupom Jero
me, motorist Heuzel André, stuur
man Legon Jozef, matrozen Ghewy 
Raymond en Carro Muino en ten
slotte scheepsjongen Vanraevel-
ghem Frankie. 

Aan de bemanning onze beste 
heilwensen voor rijke vangsten en 
welde eigenlijke visserijmetode bij 
derij en werf een woordje van hul
de voor het bereikte resultaat. 
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SCAP-nieuws 
Wij kunnen sinds korte tijd uit voorraad leveren : 

GEVLOCHTEN NETWERK, SCHOOL 12 cm. 
Zeer geschikt voor de bokken visserij ! 
Prijs: 175 fr. per. kg. 

UIT ONZE WERKHUIZEN! 

Van bij de aanvang van de aktiviteiten in onze werkhuizen verzorgden 
wij de vertegenwoordiging van de gekende HANSA motoren en dynamos. 
Verscheidene honderden machines (zowel dynamos als motoren), wer
den door ons verkocht in de visserij, de binnenvaart en de zeevaart. 

Groot was dan ook de teleurstelling, toen wij begin 1970 vernamen, dat 
het HANSA-motorenbedrijf haar aktiviteiten staakte. 

Wij waren echter tegenover ons kliënteel verplicht, naar andere moge
lijkheden uit te zien. Onderhandelingen welke wij voerden met GARBE 
LAHMAYER & Co, Aktiengesellschaft, leidden tot een overeenkomst. 
De eerste uiterlijke tekenen van deze overeenkomst werden deze week 
merkbaar. Een eerste zending motoren is in onze werkhuizen aange
komen. Weldra zullen andere machines volgen, zodat wij, na een jaar 
leveringsmoeilijkheden, zeer binnenkort weer de meeste gelijkstroom-
dynamos en motoren uit voorraad zullen kunnen leveren. 

Wij hopen binnenkort de technische zijde van de GARBE LAHMEYER-
machines te kunnen bespreken. 

Van de n.v. SIGTAY ontvingen wij volgende bijdrage : 

EEN VERKEERDE BESPARING: "ONDERVOEDE LAMPEN" 

Elektrische lampen gebruiken waarvan de nominale spanning deze is 
van het bevoorradingsnet is niet alleen een logische oplossing vanuit 
het oogpunt "verlichting", maar is tevens een "spaarzame" oplossing. 
Vele mensen houden er de volgende redenering op na: opdat mijn lam
pen niet te vlug zouden springen, gebruik ik ondervoede lampen (te we
ten lampen waarvan de nominale spanning lichtjes hoger ligt dan deze 
van het net). 
De koper van dergelijke lampen meent een goede zaak gedaan te heb
ben : zijn lampen hebben "reserve"; ze "springen" niet zo vaak I Slechts 
een langere levensduur van de lampen in kwestie wordt opgemerkt, maar 
men geeft zich, helaas te Iaat, rekenschap van de minder goede kwaliteit 
van het licht. 
Wij verduidelijken dit door een voorbeeld : 
twee verbruikers op eenzelfde net gebruiken : 
— de eerste, lampen waarvan de nominale spanning overeenstemt met 

deze van het net, nl. 220 V. (A); 
— de tweede, ondervoede lampen, nl. 240 V.lampen (ondervoeding van 

± 10 %) (B). 
Voor een 60 W. lamp zal dit geven : 
(A) zal een verlichting hebben van + 730 Lumens 
(B) zal een lichtverlies hebben van ± 33 % en bijgevolg een verlich

ting van + 490 Lumens. 
Het verbruik in watts zal voor (A) 60 W en voor (B) + 52 W. bedragen. 
Om een soortgelijke verlichting te hebben zal (B) 3 lampen moeten ge
bruiken tegenover 2 voer wat (A) betreft. 
Het verbruik van (A) zal 120 W. bedragen, dit van (B) 156 watts. 
De lampen van (A) zullen 1000 u. branden en deze van (B), ingevolge 
de ondervoeding, 4000 u. 
Indien wii nu de kosten berekenen van deze twee verbrui'kers op 4000 u. 
geeft dit het volgend (prijs van een lamp 12 fr., prijs van kw /u . : 4 fr.) : 
1. (A) 
— zal 4 X 2 lampen moeten kopen i = 12 fr. x 4 x 2 = 96 fr. 
— elektriciteitsverbruik ; 

4.000 u. X 0,120 kW. = 480 kw./u. x 4 fr. i= 1.920 fr. 
Totaal: 2.016 fr. 

2. (B) 
— zal 1 X 3 lampen moeten kopen = 12 fr. x 3 = 36 fr). 
— elektriciteitsverbruik : 

4.000 u. X 0,156 kw. = 624 kw/u. x 4 fr. = 2.496 fn. 
Totaal: 2.532 fr. 

Hieruit blijkt dat (B) voor eenzelfde hoeveelheid licht 2 5 % meer be
taald heeft dan (A). 
Wij kunnen dus besluiten door ten sterkste aan te raden nooit onder
voede lampen te gebruiken, maar wel lampen waarvan de nominale 
spanning overeenstemt met deze van het net. 

HET VISSBRUBELEID IN E.E.G.-VERBAMD 

2 4 ' " VOLKSHOGESCHOOL-
BIJEENKOMST VOOR 

DE ZEEVISSERIJ 
TE BERGEN 

De 24e Volkshogeschoolbijeenikomst voor de zeevisserij gaat dit jaar 
te Bergen (Nederland) door op 12 en 13 februari. 
Gezien er dit jaar een begin zal gemaakt worden met het gemeenschap
pelijk visserijbeleid in de Europese Ekonomische Gemeenschap, hetgeen 
de visserij in alle geleden voor enkele problemen zal stellen, hebben de 
inrichters het plan opgevat deze tweedaagse bijeenkomst te stellen in het 
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hierbij zullen een aantal 
deskundigen hun inzichten over de mogelijkheden en moeilijkheden uiteen 
zetten. 

Vrijdagnamiddag zullen de voordrachten worden gehouden, waarbij 
tevens gelegenheid zal zijn tot het stelten van vragen. Veel tijd zal daar
voor echter niet beschikbaar zijn. In verband daarmede zal er zaterdag
morgen een forum zijn, waaraan behalve de sprekers van vrijdagmiddag 
ook zullen deelnemen drs. A.R. van Nes, ir. Th. J. Tienstra en drs. A.G.U. 
Hildebrandt. Drs. van Nes is direkteur van de Ekonomische Akkerbouw-, 
Veehouderij- en Zulvelaangelegenheden van het Ministerie van Landbouw 
en Visserii; in deze funktie is hij ook belast met vissenijaangelegenheden 
bij de E.E.G. te Brussel. Er zal dus zaterdagmorgen volop gelegenheid 
zjjn de ongetwijfeld vele vragen te stellen, die men heeft nu de E.E.G. 
ook voor de visserij in werking treedt. 

Vrijdagavond zal, zoals naar gewoonte, ontspanning brengen. Het is de 
heer P.J. Timmerman die aan de hand van dias zijn ervaringen zal ver
tellen van zijn reis naar Noorwegen en zijn kontakten met de Lofoten-
vissers. 

ZAKELIJKE GEGEVENS 

"De Zandhoeve" is uit Alkmaar te bereiiken per auto, richting SchoorI 
(Duinweg 5) en per N.H.A.D.O.-bus, richting Camperduin, aansluitend op 
de treinen uit Amsterdam en Haarlem. De Volkshogeschool is grondig 
vernieuwd. Men kan er overnachten (bij de prijs inbegrepen) in twee- of 
driepersoonskamers. 

De kosten bedragen, zowel voor de gehele als voor een der der bijeen
komst f. 22,50, te voldoen bij aankomst. Men wordt verzocht zich tijdig 
op te geven per briefkaart. 

HET PROGRAMMA 

Het programma is als volgt samengesteld : 

Vrijdag 12 februari 1971 
11.30 u. aankomst 
12.00 u. welkomstwoord door de hr. O.L.V. Guermonprez 
12.30 u. warme maaltijd 
14.00 u. opening door ir. Th.J. Tienstra, direkteur der Visserijen 
14.15 u. "De problemen waarmee de visserij te maken krijgt in E.E.G.-

verband, vergeleken met vroeger' 'door drs. D.J. van Dijk, voor
zitter van het Produktschap voor Vis en Visprodukten 

15.00 u. "Wat moeten de aanvoerders doen om zich aan het gemeen-
schappelijlijk E.E.G.-visserijbeleid aan te passen" door dr. 
H.A.H. Boelmans Kranenburg, sekretaris van de Stichting van 
de Nederlandse Visserij en voorzitter van het Visserischap 

15.30 u. "Probl'emen voor de groothandel in vis bij het in werking treden 
van het gemeenschappelijk E.E.G.-visserijbeleid" door de hr. 
W.N. Gouda, voorzitter van het Bedrijfschap voor de Groothan
del in Vis en van de Nederlandse Zeevisgroothandelsvereniging. 

16.00 u. teedrinken en diskussie 
18.00 u. broodmaaltiid 
20.00 u. "Mijn ervaringen met en bij de Lofotenvissers van Noord-Noor-

wegen" door de hr. P.J. Timmerman, toegelicht met fraaie dias. 

Zaterdag 13 februari 1971 

9.30 u. Forum, bestaande uit de heren drs. D.J. van Dijk, W.N. Gouda, 
drs. A.G.U. Hildebrandt, dr. H.A.H. Boelmans Kranenburg, drs. 
A.R. van Nes en ir. Th.J. Tienstra. 
Aan het forum kunnen vragen worden gesteld naar aanleiding van 
het vrijdagmiddag besprokene 

10.45 u. koffie 
13.00 u. warme maaltijd 
14.00 u. sluting. 



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
Na die gierdngie amwoier van vier-

ledien week kiwamen itajdjens de ajfge_ 
loipen week vieteil meter schiepen ver-
ikopen len kregien we voomail van 
IJslamd len vain liet kanaal een rui
mere aJamivoier. Van biet Kanaa l 
kiwamisin indeirdBaid 19 vaartuagien 
aian die afsilag walt ilö meer is als 
verleden wteieik. Allhioieiwel hiet a a n t a l 
Us ianders noiet lerg gmoott was wier-
idien van d)ie voisginoóiid tocJh ongeveer 
4,500 bennen vis aiainigieivoerd laodalt 
'er ailes0ins mieer fiüeitsiviB op de 
mark t wais. Maiandag wend de vis 
nog dulur ivertoadht n a a r dinsdag, 
twisn MSjkibaiair meer iwemd aange-
voiemd d a n verwaictit vSiel de marikit 

MEER TREKKRACHT 

MEER SNELHEID 
(5723V1 

voor vesohilüiende soraiten in m e t e a i 
Vooral de inoggien en dis kalbeiijaaiw 
kmeigen Oiiet haird tie veirdiuirien. ignote 
rog zaïkite en mekaar wMs vain 23' 
n a a r 18 fa- per bg. Odk de ver-
sdhiilende tongsorteriingien kenden 
een gietvoeliigie pniijtsidallang waairWj 
de toloktong aellifs miet 20 fr per kg. 
aatote, de lappen kregien nioig lam-
per 60 fr pier kg. tenwiio'l ook die 
ginofte sorterding ondier de '80 fr ite-
muigwiel. Oniieten en tarbot Meten 
leiveneisns van h u n pluiilmen. Staaoit, 
wiljting, wiibte lienig, kteine gul en 
rodie knorihaan iMeiven leiwenwel 
•duur. 

(De resultaitis'n wiaren voor de ver-
sctmUlende soiiiepen nog wel rende
rend. De Us ianders bereikten maan
dag al'lssBJns moiooie oiij fiers met zielfs 
meer dan een miljoen voor de 0.3I16. 
Wegens de gedaaJide prSijaen wierd 
h-'et voor idie 0.288 op de tweede 
verfcoiopdag geen resailtaait van ae-
vsn tiiijfiers al bleef liiet er d a n niet 
ver af. 

Voor de KanBialsdbepen werdten 
het maandag eveneens de beste op-
ibrenigisten. Dit 'dan dank zij de vieel 
'betere priijaen idie itaetaald werden 
iboor tong, rog en die mieieste ande
re siaorten. 

De Westscih.spen deden hielt goed 
op da drie verkioopdaigen want de0e 
schepen zetten vooral kleine vdts in 
dis marlet en dieae kiendie om ao t e 
aeiggien geen prlijsvierminderdng. In 
tegendeel, wijting len klieiine gul 
kenden dinsidag stijgende ndterin-
gen. Ben vangst van Noop Head 
kreeg goede prijzen voor de ene en 
miindier goede prijaen voor da ande
ne soort. Haaii en sdhotsia sidhol wa
nen aeer duiuir, kaïbeljiaiuiw idarente-
gien kunnen we aekier igoedkoop noe
men. 

Nogafl slieclit weer voor die harnng)-
viissers waardoor maandag en dins
dag telkienis minder d a n 150 "bennen 
werden aangevoerd. De prijs bleef 
redelijk hooig len tereiikte m a a n d a g 
zelfs de iO fr per kilo. 

Voor de kustvisserij lijklt hiet stil
a a n te aullien beteren. Dinsdag kre
gien we een viertal van die schepen 
miat kleine giul op de naarkt en één 
optonengst van iets boven de 10.000 
fr. De gamaalvissierij blijft nog 
aeer beperkt, toch al leen paar da^ 
dagien waarop aeven vangsten wor
den aianigevoerd zodat de prijs toch 
ai iets is giedaald. Garnaa l iMijft 
echter nog duur, da vangsten op 

zich zelf klein zodat de bereikte re-
'sultatien niog nieio t e s tMtterend aijn. 

De totBle aanivoer bestond t i jdens 
de afgelopen week uit ongeveer 
11.500 B. vife, '40XKK) kg. tong en 
2Ö.750 kg. baning. 53 Btóhepien kwa
men h u n vangst verfliopen en be-
nefikten lasn totalle opbrengsit vtan 
12.660.748 f rank 

DALENDE M A B K Ï VOOR 
IJSLANBVIS 

Maandag vier, dinsdag nog één 
IJslander . I n totaal 4.500 B. vis en 
een 20 B. ki-eeft. De meest ge
brachte soorten waren hier witte 
en blauwe leng, koolvis, kabeljauw, 
gul, rods zeebaars en schotse schol. 
Sterk dalende prijzen voor verschil
lende van die soorten op de dins-
dagmarkt . Blauwe leng daalde van 
1.100 fr. per ben naar 790 fr., rode 
zeebaars viel terug van 1.200 naar 
950 fr. en schotse schol zakte van 
690 fr. naar 490 fr. per ben. De 
prijs van de witte leng was vast en 
bleef boven de 15 fr. per kg. op de 
beide verkoopdagen. Kabeljauw 
kreeg maandag rond de 15 fr., de 
grote gul werd verkocht rond de 
12 fr. en kleine gul kreeg van 550 
naar 590 fr. per ben. Amper 100 fr. 
per ben verschil tussen kabeljauw 

MET EEN VASTE- OF 

VERSTELBARE 

Zaltbommel-
schroef 

en kleine gul dus. Voor koolvis werd 
aanvankelijk 720 fr. betaald, die 
prijs steeg naar 820 fr. en viel dins
dag terug naar 750 fr. per ben. De 
middensortering noteerde van 600 
naar 720 fr. en kleins koolvis kreeg 
nog 600 fr. per ben. Hondstong kre
gen we weinig te zien tijdens de 
voorbije week, dat er tot 26 fr. voor 
grote sortering werd betaald moet 
dan ook niemand verwonderen. 
Staartvis was duur, de grote sor
tering kreeg zelfs tot 7il fr. per kg., 
de middensoort kreeg nog ruim 65 
fr. en kleine s taar t noteerde rond 
de 50 fr. Heübot werd goed ver
kocht ms t prijzen tussen 38 fr. voor 
de kleinste en 98 fr. voor de duur
ste sortering. Zeer weinig schelvis 
op ds markt , er werd voor de grote 
sortering tot 30 fr. gegeven, de 
middensoort kreeg rond de 18 fr. 
en kleins schelvis ging van de hand 
aan 13 fr. per kg. Grote wiiting 
werd vlot afgenomen met maandag 
van 450 naar 690 fr. voor kleine en 
grote sortering en dinsdag nog 
slechts 520 fr. voor de grote soort. 
Esn redelijke aanvoer van sohaat 
hield de prijs van deze soort op 
een middeliriatig peil, de duurste 
soort kreeg tot 25 fr., de meeste 
echtsr werden verkocht onder de 
20 fr. per kg. Een part i j zeewolf 
kreeg maandag rond de 12 fr. per 
kg. terwijl voor lom, waarvan de 
aanvoer groter was dan gewoonlijk, 
tussen 490 en 690 fr. per ben werd 
betaald. De resultaten voor de U s 
ianders lagen uiteindeliik tussen 
423.960 fr. voor de O 237 en 1.107.620 
fr. voor de 0.316. 

KABELJAUW EN HAAI 
VAN NOOP HEAD 

De ene vangst die dinsdag van 
Noop Head werd aangevoerd be

stond m hoofdzaak uit kabeljauw, 
gul en haai. Voor haa i was de prijs 
zeker renderend, er werd tot 800 fr. 
per ben betaald. Kabeljauw daaren
tegen was goedkoop en kreeg 
slechts rond de 750 fr. voor een bak. 
Kabeljauw ni bennen was nog goed
koper terwijl gul tussen 550 en 
650 fr. kreeg. Schotse schol werd 
duur verkocht met 33 fr. voor mid-
densortermg en 38 fr. voor de grote 
soort. Koolvis kreeg zowat de prijs 
van dis van IJsland, 740 fr., de 
middsnsoort noteerde ruim 600 fr. 
per ben. Tot ten waren dutu' m a a r 
nogal schaars. De opbrengst viel 
neg wel bevredigend uit en bedroeg 
328.690 fr. 

TALRIJKE KANAALSCHEPEN 

'Maandag aohit, dinsdag negen en 
woensdag nog twee vangsten van 
het kanaal. Dit gaf een totale aan
voer van nagenoeg 2800 B vis en 
3700 kg tong. De m'Seste vissoorten 
idie aangeivoerd werden waren rog, 
ikelilrog, piatvis, s taar t en steenschoi. 
Sionus niet onaardige vangsten tar
bot en griet. Bierdoor ging de prijs 
voor griet en tarbot nogal sterdot te-
rugüiopen waardoor de mooiste tar
bot dinsdag gaan 100 fr. meer haal-
ide nadat er maandag to t 128 fr. 
vioor betaald werd. De grieten wa
ren bepaald goedkoop en haalden 
dinsdag gaan 40 fr meer. De kleine 
sortering viel zölfs terug naa r 25 fr. 
per kg. De andere fijne vissoort, 
tong, kreeg van hetzelfde laken een 
broek en zakte mat ongeveer 20 fr. 
per kgr. De lappen zakten van 76 
naa r 60 fr. per kgr de grote tongen 
Vielen terug van 83 naar 76 fr. en 
de driekwaAsortering kreeg dinsdag 
nog maar 83 fr. nada t er aanvanke
lijk tot 96 fr. voor betaald werd. 
Bloktong kreeg maandag tot 105 fr 
maa r zakte dinsdag naa r 80 fr. per 
kg. Voor-kleine tong steeg maan
dag tot 110 fr. m a a r kreeg dinsdag 

VAN VOORDEN 

Zaltbommel n.v. 
(5723V) 

'op hat einde van de mark t nog 
sl'eohts 94 fr. per kg. De kleline tong 
tensiotte zakte van 105 naar 86 fr. 
Prijsdalingen die er mogen zijn. 
Vieor de meeste kanaalschepen was 
dit een streep door de rekening, 
toch kunnen we rekening houdend 
met de gestegen aanvoer nog van 
bevredigende prijzen spreken. Er 
werden trouwens over het algemeen 
renderende resul taten bereikt met 
als hoogste die van de N.800 die 
511.800 fr. haalde. 
De roggen kenden sterk dalende 
priijzen. Keilrog kreeg maandag nog 
rond de 36 fr. maa r viel dinsdag af 
n a a r 24 fr. per kgr. Grote roggen 
haalden op het einde van de dins. 
dagverikoop geen 20 fr. meer terwijl 
voor tiiten nog sl'echts 13 fr. werd 
betaald. Kleine rogsoorten vielen 
zaLfs terug naar het minimumpeil 
en grote gladrog noteerde nog am
per 15 fr. Bode knorhaan, waarvan 
de aanvoer schaars bleef, kreeg tot 
35 fr. en was dus vel duiu-. Ook 
steenschoi bleef vlot verkopen, al
leen voor minder goede kwaliteit 
'Viel de prijs niet zo erg mee. Voor 
goede kwaliteit noteerden we echter 
van 30 naar 45 fr. Haai was ook 

toer duur en fcr©^ tot 18 fr. wij
t ing daalde enkel op het einde van 
de dinsdagmaï^kit. PoUak kreeg rond 
de 19 fr maa r kabeljauw zakte naa r 
12 fr. per kgr. guUen werden door
gaans verkocht tussen 10 en 13 fr. 
Grote staartvis was eerder schaars 
en kreeg tot 72 fr. per kgr., de mid-
'densorttering kreeg tot 60 en kleine 
s taar t tot 53 fr. De 'M'einsfte 'sorte
ring bleef deze week nog rulim Ibo-
ven de 40 fr. per kgr. 
De resultaiten voor deizie vaarltuigen 
lagen uiteindelijk tussen 143.000 en 
911.000 fr. verschillende schepen ge
raakten edhlter boven de 300.000 fr. 

STEEDS VEEL WESTVIS 

Ook deze week kwam (het grootste 
aan ta l vanigsten nog van de West. 
I n to taal 28 en een aanvoer van 
3800 B vis en 1000 kgr tong. Meest 
gul, wijting en rog. Eerder weinig 
tong dit keer en ook niet veel haai . 
'De prijzen waren m'aandag voor ka-
beilijaaiiw he t best, 'dinsdag zakte de 
prijs van 24 naa r 18 fr. Voor de gul
len bleven de prijzen, óp zijn mins t 
gezegd vast. De sorteringen die Wij 
'de iMeine vis verkocht worden kre
gen dinsdag zelfs hogere noteringen 
en liepen op naar 600 fr. Steensohol 
van deae vi'sgrond weer schaars 
asmgevioerd, kreeg Üoi 48 fr. De ton
gen haalden hier -wel een paar 
frank meer d a n van het kanaa l 
m a a r ondergingen toch ook de ster
ke prijsdailing. De stóhaanse rode 
kniorhaan steeg to t bij de 40 fr., 
iMeüie sortering to t bia de 25 fr. iper 
kilo. Voor roodbaard werd rond de 
il2 fr. gegeven. De roggen waren ook 
hier dinsdag aanziieinlij'k goedkoper 
dan maandag en katrqg zakte zelfs 
naa r de minimumprijs . Haa i en 
hondstong kregen goede noter ingen 
'Na korte 'en zelfs zeer korte reizen 
werden uiteindelijk flinke resuütaten 
bereikt. Nog een paar opbrengsten 
van meer dan 200.000 fr. meestal 
eohter lagen de resiiüttaiten tussen 60 
en 150.000 fr. 

PROPAGANDA 
VOOR VIS 

TE OOSTENDE 

De 'Propagandaverenigmg voor 
meer Visverbruik" heeft opgehou
den te bestaan 

De schepen van de haven zal in 
het kader van de vispropaganda 
het initiatief nemen en een Oost-
endse visbakkersploeg tot s tand 
stand brengen Daartoe zal hij de 
medewerking vragen van de Re-
derscentrale, de Visgroothandel en 
de Handelaarsbonden 

Tijdens de verschillende festivi
teiten, stoeten, tentoonstellingen 
enz., zal dan door een groep dap
pere vrijwilligers overgegaan wor
den tot de uitdeling van gebakken 
visjes die een ware vispropaganda 
met zich zullen medebrengen. 

Bovendien zal dit een aansporing 
zijn voor het toerisme te Oosten
de. 

(Medegedeeld door t stadsbestuur) 
NOTA DER RED Van deze be

slissing weten de Rederscentrale 
noch de vishandelaars iets af, al
hoewel het initiatief nuttig is en 
niet mag vergeten worden dat de 
Rederscentrale reeds eerder derge
lijke v;spropaganda heeft georgani
seerd en gesteund 



MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE 
'De onigevKer W ivaaintmiigen hebben 

grote partijen viis gelost, vooraJl 
tonigien en pladiijssoorlben. (De aam-
voisr van deze liaiatetie soarit wias 
toitonigewoon igroot, vaniaf ide 
maandagmiairikit wieinden gnoitie hae-
weeülieiden van deiae vos opgievamigen 
aan de oiiniieineinpnijs vian '8,40 fr. 
heit talg. tDe kiwaliitait, van dieae vis 
ie nog igoed voor idie 'tatjd van heit 
jiaair, de zesr taonte aeereisijes van de 
vaiaintuijgien wiaren idiaair niieft vreemd 
(aan. 

iHeit grootste gedeieltbe van de aian^ 
gievaemde pliaidijs maïs 8e slB®, Sn 
mindlere miaibe gnotie en müdidiensliaig, 
dan tadh voor de vaartuiilgen van 
die Nöoind en de Wiest, van die Kineef-
tenpult iwamen de grote en miidden-
soonben idoiorslaggieiviend. 

ö e bomigsocxntsn namien laf in pwiljs 
niaiasmiate de v.ieek vanderde, teich 
werden nog prijaeti geinoSieerid van 
76 tot 94 en die sdhonie Iklieine en ide 
62 tolt 90 fr voos- de gmote, de % van 
klieiine van '87 tot ll'liS fr. 

Voor die TP len de sliipis werden 
prijaen gieitaaetet van 69 itot 98 fr het 
talg. Oe vaartujigien van het iECamaall 
toetaiwamjen door hiuo aeer gnote tan. 
genaanvoer paachtigie optarenigsten' 

vian 383.750 voor de 2.462 tot 418.600 
voor 'de iZ.626, Nloordschiepen tae^ 
kiwBimen tiuissen die 116O.0OO fr en de 
288.210 fr. (De 'tairbotS'Oorlben BChom-
meldien tfuissen 'die 66 len de -120 fr., 
voor de gmiietsoontien -wierid 'van 3ö tot 
i50 fr göboekit. 'Zeer -wieóniiig kialbel-
ijauw len giullien aan de miarfct, idle 
vaairtiuiilgen van ide Kireeftenpot los-
iten vniij ginqte hoevaelhedien toaJbel-
jaiu'w, 'de 'pniljBen sdhommeliden tus
sen de il8 en de 22 fr., voor de giul-
isoortien 'Wieird van 8 tot IfZ fr 'toe-
itaialü. PnalkitiBCli gieten wiiljtiiing aan 
Ide afslag, idaiardoor iMieven de prn(j-
zenig oed, van groot naar klean van 
6 tot il5 fr het tag. De aeehaaii en 
die zeehonden sdh'omimieldlen Sn af
name toÊsien de '10 en die il6 fr. 

Voor de steisMschol werd van 7 tot 
3i8 fr gaboökit, op de woensdaiginiairfeit 
ondergingen de iklieiiims soortein 'een 
gie'WoeMgie daling. De aeedyivelis W(iij_ 
'Ven dour in afname, ze bekiwamen 
van 55 tot 68 fr. hiet kg. De weli-
nige bennen 'zeeikireeftijes sdhomm'el-
den tusBen ds 1950 len de 2'550 fr de 
'ben 'vam 30 tag. 

De gullen vangieins losten vrüij taled-
ne 'hosveelheden giuillen, ze beperk
ten aich dian nog 'tot 'Voor Meine 

en kiealne. 

«DE BLAUWE WIMPEL» 
25 JAAR! 

Onder een nieuw omslag — een 
omkrullende watergolf, mét het in
ternationale vlag'gessin „Ik wens U 
goede reis" — verscheen het lijvige 
december-nummer van „De Blauwe 
Wimpel". Dit is dan meteen het 
300ste nummer en tegelijkertijd het 
laatste van de 25ste jaargang van 
dit zo bekende tijdschrift voor 
scheepvaart en scheepsbouw in de 
lage landen aan de zee ! Deze bij
zonder fraai verzorgde jubileum-
uitgave (aan de abonnee's gratis 
aangeboden !) is geheel aan één 
thema gewijd, nl. „Het Schip van 
Morgen". Esn aantal bij uitstek 
terzake bevoe'gde medewerkers gesft 
zijn visie op dit even delicaat als 
fascinerend onderwerp : géén scien
ce-fiction, maar wél redelijk te ver
wachten realiteit in de „shipping" 
van de zéér nabije toekomst ! In 
deze omvangriike on zoals gebruike
lijk rijkelijk geïllustreerde afleve
ring van „De Blauwe Wimpel" zijn 
een 17-tal bijdragen opgenomen, 
handelend over toekomstige sche
pen ter lengte van een halve kilo
meter (!) ; Lash-schip, Seabee-clip-
per en B.O.B.-schip ; elektronische 
ontwikkeling in de scheepvaart ; 
Nederlands koopvaardij-atoom-

schip ? ; kontainerterminals van 
morgen, zeevaartonderwijs, gigan
tische zuiger- en baggeroperaties 
voor de deur ; de ophefmaltende 
Stirlingmotor ; het zeiljacht van 
morgen ; olieboren met behulp van 
diepzeesatellieten ; het reddings
wezen van morgen ; de kustvaart in 
de komende 25 jaar, e.a. 

Dit jubileum-nummer van „Ds 
Blauwe Wimpel" is zowaar een 
,,must" voor eenieder die én be
roepshalve iets met de scheepvaart 
en de scheepsbouw te maken heeft, 
én voor 'hen die deze uitermate 
boeiende materie als hobby be
schouwen. 

Dit speciale nummer is los in de 
handel verkrijgbaar tegen de prijs 
van 100 fr. Overigens blijft de abon
nementsprijs voor 1971 ongewijzigd, 
nl. '12 nummers voor slechts 300 fr. 
Hiervoor kan ingeschreven worden 
via de boekhandel ,,Noordzee Boek
handel", Vmdictivelaan 22, Oost
ende, ofwel rechtstreeks bü de N.V. 
Uitgeverij „De Branding", Korte 
Winkelstraat, 15 - 2000 Antwerpen, 
waar eveneens — op eenvoudige 
aanvraag — een gratis proefnum
mer kan bekomen worden. 

ZIJ HADDEN PECH.. 
— Na de visserij normaal bedre
ven te hebben, sloeg de Z.405 van 
schipper Fr. Dobbelaere vast tij
dens woelige zee. Tijdens het win
den van het vistuig kreeg men en
kele harde rukken op de vislier 
die schade opliep. Na de visnetten 
aan boord gekregen te hebben 
werd de thuisreis aangevat. 

— Toen schipper Ronny Amys 
van de Z.451 aan boord van zijn 
vaartuig kwam, stelde hij vast dat 
het stuurboord achterlicht afgeva
ren was. Deze schade werd ver
oorzaakt door onbekenden maar 
waarschijnlijk door langszij liggen
de vissersvaartuigen. Naast de 
Z.451 hadden de schepen Z.588 en 
Z.484 gelegen die ondertussen 
naar de visserij vertrokken waren. 

— In de vissershaven van Zee-
brugge lag de Z.591 gemeerd aan 
de kaai toen de Z.596 ernaast 
kwam aanleggen. Bij het maneuvre-
ren heeft de Z.596 één plank van 
de Z.591 langs de achter stuur
boordboeg ingedrukt. 

— De Z.482 van schipper Leopold 
Dewaele had de visserij normaal 

bedreven. Bij het winden van de 
viskorre waarin een zwaar ijzeren 
voorwerp stak, brak opeens de lier. 
Herstelling ter plaatse was onmo
gelijk zodat de terugreis werd be
gonnen naar de haven van Oosten
de. 

De Z.348 van schipper Albert 
Everaert is ter visserij met de vis-
boel vastgeslagen. Bij het inhalen 
blokkeerde de vislier waardoor de 
flens aan stukken vloog. Het was 
onmogelijk de staaldraden verder 
op te winden. Dan begon men 
maar met de hand en met behulp 
van takels het net en de staaldra
den binnenboord te krijgen. Tot 
slot kon men dan de steven naar 
de thuishaven wenden. 

— Bij het wegzetten van de vis
netten, sloeg de sluurboordkorre 
in de schroef van de Z.184 van 
schipper Leon Laseure. Na vruch
teloze pogingen werd beroep ge
daan op de Z.410 die op één mijl 
oostwaarts van het defekte vaar
tuig aan het vissen was. 
— De Z.410 van schipper Vlieghe 
Jozef werd opgesleept met motor-
defekt door de Z.809 van schipper 
R. De Groote. 

1̂ /5 ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

NOGMAALS DE 
HEiSTSE VISBAKKERS 

Verleden week woensdag werden 
de Heistse Visbakkers door het 
voltallig Schepenkollege van Heist 
- Duinbergen ten stadhuize onlD-
vangen, om hun toe te laten een 
vergrootte omlijste kleurenfoto van 
de ganse groep in folkloristische 
klederdracht, te overhandigeo. 

Deze overhandiging was meer een 
symbolisch gebaar vanwege de 
Heistse Visbakkers, die alzo een 
welgemeende blijk van waardering 
willen stelleii ten O'paichte van 
het Gemeentebestuur van Heist 
en van Burgemeester de Gheldere 
in het bijzonder, voor de grote 
financiële steun en de geregelde 
medewerking die zij mochten ge
nieten. 
In een korte en humoristische 

Hoogwaterboekje 1971 verschenen 
Verkrijgbaar in alle boekwinkels, bij alle dagbladverkopers en 

in de Yachtklubs van onze kust. 

Voor grote hoeveelheden : 

Zich wenden Nieuwsblad 
Tel.059/mi3 

Kostprijs : 12 fr. 

VAN 

H. Baelsloai, 30 

Oostende 

K U S T Tel. (059) 777.13 14 

(we waren toch m Heist) toe
spraak gaf Vooraiö^er De Oorte 
een overzicht van het zeer zware 
programma dat verleden jaar 
werd verwezenlijkt door de groep, 
terwijl al de medewerkers door 
Burgemeester de Gheldere nog 
eens flink in de bloeme'tjes wer
den ge'zet vo'or hun onbaat-
zuchtaige en belangloze werking 
ten voordele van meer visver-
bruik. 
Na deze ontvangst, hebben de 
Visbakkers de avond verder be
ëindigd in hun „gewoon" lokaal, 
alwaar zeer nuttige en interes
sante besprekingen en voorstellen 
werden aangesneden, die zeer 
belangrijk zullen aijn voor de 
verdere verruiming van de werk
wijze voor het propageren van meer 
visverbruik. 
Ten slot'te dient no'g aangestipt 
dat het verlopen jaar laattijdig 
werd afgesloten met nog drie 
visbak - avonden, namelijk: 
- Op 17 oktober en 19 december, 
in het S„. Gregorius Instituut 
voor gehandikapten, werden, ter 
gelegenheid van twee oudleerlm-
gen- en oudersavonden, maar 
eventjes 1.750 pladijsjes gebraden 
em verbruikt. De hartelijke dank
betuigingen van leiders en gehan-
dikapten waren een grote vol
doening vO'Or onze visibakkers. 
- En op 17 december te Tiellt, op 
uitnodiging van het Stadsbest-uur. 
ter gelegenheid van een feest
maal aanigeboden aan een 140-tal 
medewerkers van de Europadagen 
die telken jare aldaar plaats heb
ben Aldaar werden plusminus 
450 visjes gebakken, die in geen 
tijd verorberd waren. 

— 8 — 



Datum Vangsten KffT. Fr. Min. Maks. Gem. 

16- 1 
18- 1 

13- 1 

14- 1 
15- 1 
16- 1 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

18- 1 
19- 1 
20- 1 

22 
23 
8 

53 

320.280 
249.150 

76.600 
646.030 

6.204.049 
4.972.389 
1.474.310 

12.650.748 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

13- 1 
14- 1 
15- 1 
16- 1 
19- 1 

2 
4 
3 
7 
5 

147 
344 
235 
461 
163 

12.564 
27.176 
22.068 
39.200 
13.500 

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

15-
18-
19-
20-

15-
18-
19-
20-

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

15 
22 
26 
19 

9 
16 
20 
19 

66.665 1.644.550 
142.186 3.093.100 
144.799 3.320.060 
14.1.942 3.100.070 

WAARVAN TONG 

10.674 974.070 
18.098 1.600.550 
24.088 2.004.850 
23.7119 1.865.920 

24,66 
21,75 
22,92 
21,84 

91,25 
88,43 
83,23 
78,66 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 

15- 1 
18- 1 
19- 1 

4 
12 
1 

663 
3.039 

138 

58.2Ü0 
186.780 

7.490 

79/93 
48/74 
49/63 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

16- 1 
18- 5 
20- 1 

2 
5 
5 

546 
21.175 
14.150 

9.650 
628.910 
301.259 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

6.320 
5.082 

90.— 95.-
80.— 81.-

92.-
80.-

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT 

5 26.350 155.270 2,85 6,50 

HARINGAANVOER TE NIEUWPOORT 

26.950 
2.250 
7.140 

190.313 
16.438 
53.721 

6,25 
7,— 
6,45 

7,60 
7,55 
7,95 

AFVAARTEN OOSTENDSE HAVEN 
DONDERDAG 14 JANUARI 1971 

0.ai7. IJs land 
0.181, Kanaa l 
0.198, Kanaa l 
0.279-0.124, West 
N.761-0.329, West 
O.309-N.706, West 
0.312, West 
0.285, West 

VRIJDAG 15 JANUARI 1971 

0.369, Kanaa l 
0.66, West 
0.156, West 
N.765, West 

ZATERDAG 16 JANUARI 1971 

0.72, Kanaa l 
0.267, West 
N,185, West 
0.148, West 
Z.504, West 

MAANDAG 18 JANUARI 1971 
0.37, West 

DINSDAG 19 JANUARI 1971 

N.740, West 
0.69, West 
N.738, West 

WOENSDAG 20 JANUARI 1971 

0.316, IJs land 
0.237, IJs land 
0.324, IJs land 
0.94, Kanaa l 
0.83, Kanaa l 
0.159, Kanaa l 
0.35, Kanaa l 
0.312, Kanaa l 
N.762, West 
N.345, West 
0.15, West 
N.346, West 
0.301, West 

O O S T E N D E 

MAANDAG 18 JANUARI 1971 

IJSLAND 
0.316 20 
0.237 19 
0.324 17 
O.20S 18 

KANAAL 
0.159 
0.35 
0.275 
0.274 
O.206 
0,243 
0.118 
N.800 

KUST 
N.708-709 

WEST 
Z.38 
0.94 
N.740 
O.301 
N.738 
N.703 
N.346 
0.142 

14 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
15 

1.350 
450 
550 
670 

200 
250 
140 
100 
140 
70 
100 
170 

350 
400 
100 
250 
200 
100 
120 
80 

300 

2.000 
2.600 
2.100 
1.500 
2.900 
4.800 

6.800 

280 

1.107.620 
423.960 
486 520 
587 710 

242 500 
165.390 
335.790 
356.310 
308.394 
210.780 
364.880 
511.880 

68.520 

189 860 
226.310 
68.100 
184.600 
116.700 
45.700 
80.520 
73.710 

DINSDAG 19 JANUARI 1971 

IJSLAND 
0.288 16 1.400 

NOORDZEE 
0.182 15 550 

KANAAL 

- 995.662 

— 328.690 

0.123 
0.268 
O.120 
Z.499 
O.l&l 
0.114 
0.134 

WEST 
0.147 
0.172 
N.345 
0.537 
N.720 
0.26 
N.736 
N.470 
0.214 
0.192 

KUST 
N.708-709 1 

KANAAL 
O.307 16 
Z.597 16 

15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

6 
5 
4 
8 
5 
5 
5 
3 
4 
5 

200 
120 
170 
100 
300 
100 
100 

30 
90 
100 
160 
100 
300 
150 
100 
70 
120 

120 
110 

800 
700 
300 

4.200 

100 
2.800 

600 

100 

7.450 

2.600 
2.000 

303.110 
185.290 
143.537 
423.926 
254.846 
347.830 
318.290 

90.980 
67.360 
82.030 
92.336 
73.590 
220.230 
89 050 
79.210 
40.790 
72.810 

73.810 

282.950 
247.200 

WOENSDAG 20 JANUARI 1971 

KANAAL 
0.284 
0.135 

WEST 
O.180 
0.247 
0.285 
N.762 
N.715 
Z.509 

KUST 
N.708-709 1 

16 
16 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 000 
2.600 

100 
100 

300 
240 
200 
100 

100 500 

238 970 
291.380 

216.300 
194.820 
135.180 
96.640 
60.350 
84.880 

11.500 108.690 

BENT U 
DRANKZUCHTIG ? 
WILT U TERUG 

GELUKKIG WORDEN 
EN GEZOND? 

Vraag kosteloos inlichtingen aan 
A.A., Wapenplein 15, OOSTENDE. 
Strikte geheimhouding verzekerd. 

KNOKKE: 
Postbus 10 of Vincentl. 10 ; 
BLANKENBERGE: 
Postbus 1, Uitkerke ; 
VEURNE : Postbus 11 ; 
ZEEBRUGGE : Postbus 2. 

N I E U W P O O R T 

DONDERDAG 14-1-1971 

Z.512 5 1300 
Z.564 11 400 
Z.442 4 550 
Z.505 4 700 
Z. 54-450 
Z.436-438 
Z.477-553 
Z.403-558 

VRIJDAG 15-1-1971 

130 
100 
40 
30 

Z.540 
Z.429 
Z.578 
Z.593 
Z.408 
Z.519 
Z.400 
Z.559 
Z.497 
Z.481-548 
Z.438-554 
Z.468-601 

100 
700 
700 
800 

1500 
1200 
500 
300 

6 1500 

MAANDAG 18-1-1971 

Z.348 
Z.549 
Z.5B3 
Z.569 
Z.547 
Z.452 
Z.575 
Z.451 
Z.562 
Z.568 
Z.437 
Z.586 
Z.445 
Z.411 
Z.594 
Z.525 
Z.602-550 
Z.184-494 
Z.177-583 

7 300 
B 300 
8 130 

8 300 
6 1700 

10 400 
400 
1100 
2300 
700 
700 
500 
400 

6 1200 
7 1800 
8 250 

DINSDAG 19-1-1971 

Z.496 
Z.546 
Z.283 
Z.574 
Z.422 
Z.176 
Z.592 
Z.551 
Z.591 
Z.420 
Z.510 
Z.576 
Z.593 
Z.560 
Z.578 
Z.573 
Z.492 
Z.507 
Z.587 
Z.436-438 
Z.548-481 
Z.554-538 

5 
4 

12 
3 

12 

800 
800 
400 
500 
400 

6 1000 
5 900 
6 500 
6 900 
9 1500 
4 1000 
14 3000 
1 
3 
1 
13 
4 
5 
5 

50 
150 
100 
500 
1200 
1400 
800 

287.620 
162.340 
100.530 
146.340 
15.540 
29.930 
44.100 
23.530 

100 84.740 
45 87.530 
70 144.190 
70 145.520 
130 247.000 
75 200.750 
65 139.910 
230 233.440 
90 294.830 

20.280 
34.950 
11.410 

130 126.180 
20 171.720 
350 278.320 
250 213.580 
130 260.550 
170 157.760 
50 77.830 
150 248.740 
170 337.320 
180 218.460 
160 194.420 
60 75.240 
85 121.730 
86 172.220 
135 219.630 
100 129.040 

35.990 
25.650 
28.130 

120 
60 
120 
20 
120 
300 
220 
60 
130 
150 
80 
100 
30 
30 
10 

200 
80 
90 
80 

173.180 
147.750 
174.070 
79.960 
164.540 
288.210 
181.100 
101.740 
155.800 
265.670 
151.180 
411.100 
20.070 
39.340 
22.690 
182.710 
169.410 
197.780 
131.630 
14.720 
33.370 
76.950 

W O E N S D A G 20-1-1971 

Z.503 
Z.262 
Z.589 
Z.295 
Z.545 
Z.431 
Z.500 
Z.516 
Z.604 
Z.459 
Z580 
Z.417 
Z.588 
Z.484 
Z.526 
Z.596 
Z.603 
Z.462 
Z.402 

2 
8 
6 
6 
6 
7 
8 
7 
6 

14 
5 
7 
6 
5 

14 
6 
7 

14 
2 

100 
900 
900 

1000 
400 
900 
600 
300 
150 
200 
300 
600 
800 

1000 
2500 

900 
600 

2500 
200 

20 
200 
130 
200 

25 
140 
120 
160 
160 
200 
100 
60 

120 
60 

160 
150 
40 

120 
20 

32.020 
246.390 
161.380 
232.410 
90.930 

224.210 
147.330 
111.930 
135.670 
173.680 
88.500 

123.790 
144.950 
121.950 
418.600 
146.800 
101.490 
383.750 

14.290 
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Z E E B R U G G E 
DONDERDAG 14 JANUARI 1971 

N708 + N709 = 170 099 
Z.233 + Z432 = 20 550 

Twee spanvisssrs met 24 OOO kg 
en 3 000 kg haring, welke prijzen 
kregen van 7,60 k 6,25 fr 

VRIJDAG 15 JANUARI 1971 

N788 + N805 = 7 000 
N209 + N734 = 10 218 

Twee kleme vangsten har ing 
(2 250 kg ) a 700 fr en 755 fr 

ZATERDAG 16 JANUARI 1971 

Z 233 + Z 432 = 4 643 
N 708 + N 709 = 43 418 
N700 + N807 = 15 310 

Haring van drie koppels samen 
7 200 kg van 6,45 a 7,95 fr 

MAANDAG 18 JANUARI 1971 

N 805 + N 788 = 33 410 
N209 + N734 = 9 040 
N 737 46 070 

470 790 
69 600 

Twee spanvissers en drie visvan-
gers van de West De N 543 be-
somde het hoogste verkoopcijfer, 
met alleen van de dag, maar het 
rekordcijfer van een vangst vooi de 
vismijn van Nieuwpoort Het be
treft een vangst van 100 bennen 
VIS (meest platvis) met 4 6O0 kg 
tongen De tongen kregen 71 a 85 
fr voor de drie grootste soorten en 
van 98 a 106 voor de andere soor
ten Ds grootste platvis (moeien) 
moesten opgevangen worden De 
andere drie sooiten kregen 430-550 
en de kleine 440 De platvis liep 
echter op naar 't laats t van de 
markt , zelfs 570 fr voor de di-ie-
Imgen en tot 600 fr voor de kleme 
Wijtmg kreeg 940 voor de grote, 
kleme 680 Alle andere vissoorten 
kregen goede prijzen (gullen 1500 
fr , voorkleme bOO en mmis 450 fr ) 

WOENSDAG 20 JANUARI 1971 

N 704 157 683 
N 730 8 710 

N 491 41 494 
N 710 29 920 
N 761 63 452 

250 bennen vis en + 2 OOO kg 
tongen van vaartuigen van de 
West ' 

De tongen haaMen niet meer de 
100 fi zoals maandag de drie 
grootste soorten kregen van 64 a 
85 fr , de 4de 84 a 87 fr , de 5d€n 
88 a 92 en de kleme van 88 a 959 fi 
Ds „rare' vis kieeg zijn gewone 
prijs tarbot 120, grietsn van 55 a 
70 fr ' De platvis langs de goed
kope kant Groot platvis moest op
gevangen wolden Kleme van 350 
é, 570 fi Deze laatste waren niet 
gegut I Wijtmg werd terug goed 
verkocht (800 fr v de grote, kleme 
540) 

De roggen zakten m prijs naar 
't laatst van de markt Zo kregen 
de moers m 't begin 1480 fr en 
zakten naar 1 050 fr , 't zelfds vooi 
d.'^ andere rogsoorten ' 

Stalen 
vissersvaartuig 

te koop 
s teeds varend - voorzien van 
motor van 375 pk van 1962 -
vaartuig gebouwd m 1956 -
bru to tonnemaat 93 ton - ge
schikt voor kanaal- en noord-
zeevisserij Volledig inventaris 
aan boord 
Z.w. : Bureel blad onder nr. 
6793V. 

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

VRIJDAG 32 JANUARI 

NOORD 
O 82 met 70 bennen vis en 2500 

kg tongen 
O 3il2 met 170 beimien 

MAANDAG 25 JANUARI 

IJSLAND 
O 384 xaeA 760 bennen t t z 10 

hieoilibot, 20 kaïo-gul, lÖO koodivis 125 
giuitvais, 22^ bonen, löO bl leng, 50 
w lemg 

O 2116 met 1000 bennen 
O 236 meit 900 bennön 11 z 10 

sohaiten, 20 kajb-gtul, 75 kKX)iliviis ,100 
wiij*mg, 400 bonen, 100 s schol, 85 
miieten, 160 bl Isng, 35 kl leng, 25 
w leng 

O 81 met 960 bennen 11 z 320 kab-
66 giullien, 100 schielvijs tot ten, 26 
wuiven, 325 bonen, 10 heallbot, 75' va
ria, 100 bl leng 

0129 mst 606 benien t t z , 200 
kiaib-giul, 26 kooliviB, 76 bonen, 20 
sdhaten, 20 hie(illbat-<stoaa"t, 5 vana , 
100 giuitvjis, 160 leng 

KANAAL 
O 128 O 303, 0 5127 0.141, O 186, 

NT19 

WEST 
0 2i32, O ^ 9 , O3i09, O 279, N 706, 

0 3 2 9 

DINSDAG 26 JANUARI 

IJSLAND 
0 3117 met 950 benen t t z 300 

kflib 100 gullien 100 sctielviB-toitton, 
326 bonen, 100 bl leng, 100 vanla, 
10 heilboit-sitaajnt 
KANAAL 

O 29, O 306, O 230 Z 34 
NOOP HEAD 

0 2 3 1 

WEST 
0 66, 0166 N7e5 0 267 0185 , 

O 1418 

WOENSDAG 27 JANUARI 
KANAAL 

0 18Ö 

WEST 
O 37 N 470 O 69, N 738 

De Rederij „Juhel" nvba en 
De bemanning van het vis
sersvaartuig: 0.198 „Juhel" 
verztteken ons het overlijden 
to melden van hun werkmak-
ker 

Jean-Pierre BEYEN 
geboren te Oostende op 11 ja
nuar i 1954 en ingevolge een 
ongeval op zee overleden op 
19 januar i 1971. 
Personen, die bij vergetelheid 
geen rouwbrief zouden ontvan
gen hebben waarvoor de fami
lie zich langs deze weg veront
schuldigd, worden verzocht 
huidig bericht als dusdanig te 
willen aanzien. 
De rouwdienst zal opgedragen 
worden op zaterdag 23 januar i 
1971 in de dekanale kerk Sint 
Petrus en Paulus te Oostende 
te 10 uur. 
Rouwadres : Familie Beyen, 
Schipperstraat 14, Oostende 
Rederij „Juhel" 
Ed. Hammands t raa t 28, 
Oostende. 

(7073N—6891V) 

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

Schelvis 

Groot 
Middel 
K lem 

Kabeljauw 
Gul 
Wit t ing 
Schaa t 
Zeebaars 
Leng 
Schar tong 
Heübot 
Koolvis 
Hondstong 
Zeewolf 
P la ten 

18-1-1971 

31,20-
18,80-
16,— 
14,— 
11,40 
10,— 
16 20 
18,— 
113,60 

9,— 
38,—! 
12,— 

7,— 
12,— 
45,— 

•17,40 
15,— 
'15,40 
27,— 
-25,40 
23,60 
13,80 
99,— 
116,40 
25,40 
43,60 
70,— 

19-1-1971 

14,—16,— 

8,60 10,80 
17,40-19,— 
16,40-19 40 
14,40 15 60 
9,—10,— 

68,— 96 — 
13,40^14,80 
10,—26,— 

DE OOSTENDSE VISSERSHAVEN 

EN DE NIEUWE SCHEPEN 
Men schrijft ons 

Mijnheer de Direkteur, 

We vragen ons werkelijk af wat 
de bedoeling is van de nieuwe 
Schepen van de Oostendse vis-
sershaven 

Deze politieker die te gelijker
tijd plaatselijk vakbondsekretaris 
IS, geeft er zich blijkbaar jeen re
kenschap van dat hij thans, nu hij 
iets te zeggen heeft, nog meer zijn 
eigen haven zal benadelen. 

Reeds vroeger heeft hij de ver
standhouding in ons klem bedrijf 
verpest door het stellen van aller
hande onverantwoorde en soms 

Men verzoskt ons het over 
lijden te melden van 

Joannes Ludovicus 
DEDRIE 

Echtgenoot van Mevrouw 
Ida VANSTEENKISTE 

Geboren te Oostende op 30 de
cember 1894 en er overleden 
na een langdurige en nijnlijke 
ziekte op 21 januar i 1971. 

Rustend Walmachinist van de 
Pêcherie a Vapeur 

Lid van de Federatie van 
Belgische Zeelieden 
der beide Oorlogen. 

Bidder in de Kroonorde. 
Overwinningsmedaille 1914-18 

Maritime Beige 
Georges V Ereteken 1914-18 
Deken van Visserijmachine 
personeel en verscheidene 

andere eretekens 

De plechtige lijkdienst waarop 
U vriendelijk wordt uitgeno
digd zal plaats hebben in de 
St Petrus en Pauluskerk te 
Oostende op maandag 25 ja
nuari 1971 om 10 uur 

Vrienden en kennissen die bij 
vergetelheid geen rouwbericht 
mochten ontvangen hebben, 
gelieven de familie te veront
schuldigen en dit bericht als 
dusdanig te willen aanzien. 

Rouwadres : Visserskaai, 2. 

Vergadering te 9.45 uur aan de 
kerk. 

(7078N—6134V) 

belachelijke syndikale eisen, terwijl 
men te Zeebruge en Nieuwpoort 
gezapig met dit alles lacht en 
voortdoet 

Thans hebben we kunnen zien 
hoe bij zijn opdracht de politie in 
de Oostendse vismijn optreedt te
genover sommige mensen die de 
reders behulpzaam zijn bij het los
sen van hun vangst Wij spreken 
hier niet van visrapers Zelfs fa
milieleden in de eerste graad wor
den uitgewezen En het spel is nog 
maar begonnen. 

Aldus werd vorige week tegen 
een oude visser proces-verbaal op
gemaakt en werd een dochter van 
een Nieuwpoortse reder die haar 
vader hielp eveneens op de boek 
gezet Belachelijk Is het zo dat de 
Nieuwpoortenaars en Zeebrugse 
reders onze markt zullen aandoen' 

We vragen ons af waar men 
blijft met de vrijheid van arbeid en 
met het recht van de reder, die 
toch met zijn vangst doet wat hij 
wil en laat lossen door wie hij wil 
en zeker door zijn eigen volk 

Als die Mijnheer de Schepen zo 
blijft voortgaan, kan hij ervan ver
zekerd zijn dat vele Nieuwpoortse 
en Zeebrugse vaartuigen die thans 
te Oostende verkopen vlug op 
nieuw hun eigen thuishaven zullen 
aandoen 

Te Zeebrugge maakt men het de 
reder niet zo lastig en wordt de 
VIS gelost met eigen volk 

Zou het dan toch waar zijn dat 
deze Schepen-Syndikalist, die pre
cies nog in de 18e eeuw leeft, de 
kip met de gouden eieren die hem 
toch een schepenzetel heeft be 
zorgd zelf zal doden 

Een kleine reder 

NOTA VAN DE REDAKTIE 

De toestand is te belangrijk en 
we zullen deze nagaan. 

We menen, zo dit waar is, dat 
de vissershavenkommissie toch 
iets te zeggen heeft, of leven we 
in een diktatuur •? 
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Oostende Zeebmgrge Oostende Zethmggt Oostende Zeebrnne Ntenwpoort 

Tong groot (1 a 2 st /kg ) 
bloks (3 s t / k g ) 
fruits (4 st /kg ) 
schone kleme (5 st /kg ) 
kleme (6 st /kg ) 
slips (alleen zeebr ) 
Tarbot groot (H2-3) 
midd-1 (1-2 3) 
klem (1-2-3) 
Griet groot (12-3) 
middel (1-2-3) 
klem (1-2-3) 
Schol (p lad) (1-2-3) 
Gr lek (1^2-3) 
kl i 'k (middenplad) (1) 
lek 3de si (deelvis) (1-2) 
platjes (meyers) (1-2) 
Schelvis groot (12) 
mdidel Cl) 
klem (12) 
Heek groot (1) 
Middel (1) 
kl°in (1) 
lom 
leng 
Rog (1) 
Keilrog (1^2-3) 
Rog (2-3) 
Til tsn (2-3) 
Scherpstaar t (2-3) 
Halve mans (2-3) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw (1-2-3) 
Gul groot (12-3) 
gul (middel) 
gul (klem) 
Hozemondhamme (1) 
Wijtmg groot (H2-3) 
klem (1-2-3) 
Schar (1-2 3) 
Steenschol (H2) 
Zeehaai (1) 
Hondshaai (1) 
Doornhaai (2) 
Pie terman (l-B-3) 
Makreel (1) 
Horsmakreel (1) 
Zeekieeft (1) 
Schaat (1) 
Zeebaars (klipvis) (1) 
Kongeraal (1-2) 
Schartong (1) 
Steenschol (2) 
Volle h a r m g (1) 
IJ le h a n n g (1) 
Har ingshaai (1) 
Steenholk 01) 
Heilbot (1) 
Koolvis (1J2) 
Steur (1) 
Zeewolf (1) 
Pollak (1) 
Zonnevis (1) 
Koningsvis (1) 
V aswijting (2) 
Zeeduivel (2) 
Schotse schol (2) 
Zeehond (2-3) 
Bot (3) 
R Poon Roob (1-2-3) 
G Poon ( K n o r h ) (H2-3) 
Rode knol h a a n (1-2) 
posten 

18-1-1971 

68,—83,20 
90,-96,80 
95,—-,105,4 
102,5H109,8 
101,4-105,8 

121,2-123,4 
108 -121 
64 80 
9 2 , - 56 — 
42, ,— 
35, ,— 
8,40-10,— 
8,40-12,— 
8,40 10,60 
8,80-10,60 
8,— 9,— 

14, ,— 
13,— 30,80 
26,—36,— 

2 0 , - 2 3 , -

7,60-24,— 

46,—72,— 
9,6045,60 

10,—(12,40 
34,—44,— 
1 6 , - 2 1 , — 
12, ;— 

9,40-10,60 

90, 

21,-

'15,-

26,—41,— 

18-1-1971 

70,—74,— 
84,—90,— 
89,—94,— 
96,—112 
90,—^118 
8 4 , - 9 0 , -
100 ^120 
80,—94,— 
30,—78 — 
41,— 48,— 
35, 40,— 

8,40—,— 
8 40—,— 
8,40- 9,50 
8, ,— 
7,— 8 — 

19-1-1971 19-1-1971 20-1-1971 

26,— 28,— 
19,—^21,— 
15,—20,— 
6,80-12,— 
6,80-12,— 
4,80- 6,— 

18,—22,— 
12,—^17,— 
12,—14,— 
6,—^13,— 

12,-
6,-
6,-

-J14,— 

15,—16,-

11,—13,— 6,80—,-
20,—H22,— 

20 —38,-

58,—68,-

10,—12',-

61,60-77,40 
83,—87,40 
80,80-91,60 
93,40-99,— 
80,—90,60 

95,60-102 
80 20-81,— 

45,—52,— 
35, ,— 
23 

sleo-ioiso 
8,— 8,80 
9,— 11,— 
9,40- 9,80 
3 , — 5,60 

4,80-23,60 
18,—^28,— 

1 1 , - 2 1 , -

6,6048,— 

40 —69,60 
7,60-16,— 

5,50-10,— 
28,40 45,40 
13,80-17,— 
5,80- 8,20 

11,40-23,— 

5,— 8,— 
20,—33,— 

9,20- 9,60 

4,—"5,40 

11,40-14,20 

15—18 60 

11,40-13,— 
4,— 7,10 
9,—32,— 

66 —70,— 
75,—82,— 
86,—94,— 
94,—104 
93,—104 
6 9 , - 8 4 , -
98—105 
70,—85,— 
17,—69,— 
45,—50,— 
40,—44 — 

8,40 
8,40—,— 
8,40 9,— 
6 — 8,— 
3,60- 5,— 

14,60—,— 
45, ,— 
26, ,— 

5,—10,20 

15,—1I8,-
14 , -15 , -
10,—^16,-
8,— 9,-
7,—' 9,-
5 ,— 7,-

18 , -20 , -
13,—18,-
12,—Hl4,-
7,—13,-

10,-112,-
8,—11,-
6,— 7,-

15,—J16,-

6,80—,— 

18,—35,— 

10,-̂  

60,60-
84,80-
75,40-
89,20-
82,40 

120 -

•79,— 
90,— 
•85,— 
91,60 
85,40 

41,-
42,- -66,-

30, ,— 
8,— 9,— 
8,— 8,50 
8,— 9 — 
7 ,— 9,— 
5,20- 8,20 

4,80-24,-

12,—19,60 

7,60-17,80 

4 8 , - 6 9 , -
5,—16,20 

4,80- 5,60 
20, 36,— 

14,-

9',-

20-1-1971 

62,—68,— II'—™ — 
7 2 , - 7 6 , - 85, , -
7/! 05 98 ,— ,— 
87] 9 4 ; _ 105 -106 
85^—96!— ''•^^ — ~ 
70,—79,— ,„• 
100 -110 124 ^ , — 
65,—80,— 10" —•''~ 
on -Pits 75, ,— 
| ^ ; _ ^ ; - 6 0 , - 7 0 , -
3 5 , - 3 7 , -

8,40—,— 8—- 9,— 
8,40—,— 
7 , _ 8,40 H,—12,— 
6,— 7,— 7 , - 1 2 , -
3,60- 5,— 

62,^75, -
80,—85,-
84,—87,-
88,—92,-
88,—94,-

125 — 
9 5 , — 
75, 
55, 

9,—11,— 

6,-
4,-

- 9,-
-11,-

15, 
16, 
10,—^15 

6,80— 
6,80—, 
4,80-

16,—18, 
12,—16, 
10,—12, 

8,—^12 

14,—15 
7,— 9 

15,—^16, 

6,80-

7,—-35, 

4 0 , - 6 8 , -
15,—28,— 
11,—12,— 

24, ,-
20, ,-
18 , -20 , -
17 , -19 , -

20,—30,-
1 8 , — , -
18,—20,-
16, ,-

30,-
1 7 , - 2 2 , - 12,—22,-

-,— 25,-

20, ,— 
14, ,— 
15,—20,— 

16, ,-
11, ,-
12,—-16,-

70,-

1 3 , — -

Lees "HET VISSERUBLAD„ 
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N E D E R L A N D 
VAN DAG 

JJMUIDEN 

Donderdagmorgen 14 januari wer
den in I Jmuiden door 32 vaartuigen 
aangevoerd : 6.705 kisten en 582 
kleine kisten vis, 3.100 stijve kabel
jauwen en 7.000 kg. tong. Bij de 
aanvoer waren : 400 kisten schelvis, 
130 kisten en 527 kleine kisten wij
ting, 1.950 kisten gul, 1.050 kisten 
koolvis, 1.600 kisten en 55 kleine 
kisten haring, 700 kisten makreel, 
750 kisten schol, 25 kisten tarbot 
en 200 kisten varia. 

Prijzen per kilogram in guldens : 
tarbot 9.55-9.18, gr. tong 6.12-5.98, 
grm. tong 7.25-6.98, kim. tong 8.33-
7.91, tong I 9.39-9.13, tong I I 8.82-
8.52. 

Per 125 kilogram : gr. kabeljauw 
142-120, mid. kabeljauw 148-132 gr. 
zwarte koolvis 120, mid. zwarte kool-
vis 108-90, gr. leng 98-90. 

Per tien stuks : grote kabeljauw 
120-98. middel kabeljauw 81-68. 

Per hoop : vleeit 132. 
Per 50 kilogram : gr. schelvis 74, 

mid. schelvis 74, kim. schelvis 92, 
schelvis I 112-20, gul I 66-50, gul I I 
55-41, gul I I I 40-14, wijting 22-13, 
schar 50-41, gr schol 37-35, schol I 
54-50, schol I I 63-53, schol I I I 78-60, 
tarbot 302-209. griet 215-111, har ing 
34-30 makreel 22.40, poon 96 kl. 
kuit 180-156, gr. kuit 75-51, lever 26-
22, bot 10-6, zwarte koolvis I 38-34, 
zwarte koolvis I I 26.40-23.80, kl. leng 
38, heek I 212 heek I I 170, heek I I I 
98. 

Vrijdagmorgen 15 januari werden 
in IJmuiden door 55 vaartuigen 
aangevoerd : 8.150 kisten en 400 
kleine lusten vis. 3.600 stijve kabel
jauwen en 30.000 kg. tong. Bij de 
aanvoer waren : 190 kisten en 400 
kleine kisten schelvis, 100 kisten 
wijting 1.350 kisten gul, 2.050 kisten 
h a r i n g ' 800 kisten sprot, 4.200 kisten 
schol, 60 kisten tarbot en 600 kisten 
varia. 

Prijzen ner kilogram in guldens : 
tarbot 9.70-9.16. gr. tong 6.06-5.74, 
srm. tong 7.15-6.78. kim. tong 7.69-
7.38. tong I 8.49-7.87, tong I I 8.23-
6.98, zalm 9.10. 

Per 125 kilogram : gr. kabeljauw 
120-98, middel kabeljauw 122-102. 

Per tien kilogram : FT. kabeljauw 
112-90, mid. kabeliauw 84-70. 

Per hoop : rog 75. 
Per stuk : haa i 180-86. 
Per 50 kilogram : schelvis I 22-20. 

gul I 80-64, gul I I 71-52, gul I I I 
44-20. wilting 25-20. schar 43-32. gr. 
schol 26-15. schol I 37-27. schol I I 
35-24 tarbot 390-172, griet 196-83, 
tongschar 138-120, haring 34-28.80. 
makreel 28.80-26.60, sprot 31-8. lever 
26-20. bot 8-5. kl. kuit 162-150, gr. 
kuilt 64-50, haa i 29-28, poon 18. 

Aan de vrij dag markt werden de 
volgende besommingen gemaakt : 
HD 28 f 24.300. KW 3 26.300 191 
10.900, 214 10.700. 221 8.300. TX 2 
24.600, 17 14.900. 21 15.400. I JM 37 
7.800 VL 7 12.240. 131 21.885 H D 2 
14.300. 26 13.600, KL ?2 1.890. T X 4 
13.700. 8 9.800, 14 13.700. 18 8.600, 
33 11.900. 36 8.900. 39 9.070, WK 1 
9.400. 3 470, 26 1.950, 31 13.000. 51 
11.700 .53 1.290. 59 1.520. 60 12.600, 
64 12.500. 72 3.400 76 11.800. VK 96 
2..550, 143 6.900. 161 8.790, 176 11.700, 
194 10.300, 226 25.200. 237 9.370. 
K W 167 en 190 39.200. T X 33 en 67 
27.300. K W 209 en 207 949, T X 9 en 
29 11.200. 23 en 38 18.300, 48 en 49 
8.200. WK 163 en 242 6.300 17 en 
249 1.670. 38 en 73 10.600, 54 en 36 
1.030. 70 en 245 840, 135 en 145 2.470. 
47 en 147 670, 141 en 271 16.900. 205 
en 207 19.600, VD 9 en 19 155, 24 en 

TOT DAG 
52 2.060, 46 en 77 3.900, YE 25 2.400, 
I JM 3 8.200. 44 14.100, I J M 205 en 

Maandagmorgen IS januari wer
den in I Jmuiden door 62 vaartuigen 
aangevoerd : 10.642 kisten en 3.123 
kleine kisten vis, 10.580 stijve kabel
jauwen en 40.000 kg. tong. Bij de 
aanvoer waren : 80 kisten en 480 
kleine kisten schelvis, 119 kisten en 
541 kleine kisten wijting, 1.285 kis
ten gul en kabeljauw, 1.200 kisten 
koolvis 281 kisten en 2.095 kleine 
kisten haring, 330 kisten en 7 kleine 
kisten makreel, 6.273 kisten schol, 
99 kisten tarbot en 285 kisten varia. 

Prijzen per kilogram in guldens : 
tarbot 8.51-7.91 gr. tong 5.71-5.55, 
mid tong 6.71-6.58, kim. tong 7.29-
7.13,' tong I 8.02-7.72, tong I I 7.85-
7.63. 

Per 125 kilogram : gr. kabeljauw 
110-92 mid. kabeljauw 132-98, gr. 
zwarte koolvis 120-106, mid. zwarte 
koolvis 108-96, gr. en mid. heek 900, 
gr leng 106-94. 

Per tien stuks : grote kabeljauw 
82-61, middel kabeljauw 55-455. 

Per hoop : rog 81-70. 
Per 50 kilogram ; gr. schelvis 94, 

mid. schelvis 92, kim. schelvis 102, 
schelvis I 38-28, gul I 64-50, gul I I 
55-45 gul I I I 41-35, wijting 38-33, 
schar 51-40, gr. schol 25-15, schol I 
27-17 schol I I 27-18, .=chol I I I 38-18, 
tarbot 354-153, griet 181-79, ha rmg 
25.20-22.40, makreel 21.80-19, kl. leng 
48-40, zwarte koolvis I 45-41, zwarte 
koolvis I I 31-26, tongschar 126-98, 
schartong 53, haa i 52-46, poon 26, 
lever 23-8, kl. kuit 112-90, gr. kuit 
50-34, kl lom 32 kl. kreeft 76-70, 
heek I 232-186, heek I I 140, lom 186. 

Woensdagmorgen 20 januari wer
den in I Jmuiden door 8 vaartuigen 
aangevoerd : 2.949 kisten en 1.043 
kleine kisten vis, 850 stijve kabel
jauwen en 4.000 kg. tong. Bij de 
aanvoer waren : 220 kisten en 540 
kleine kisten schelvis, 75 kleine kis
ten wijting, 395 kisten gul en ka
beljauw, 1.810 kisten en 420 kleine 
kisten haring, 10 kleine kisten ma
kreel, 330 kisten schol, 6 kisten 
tarbot en 50 kisten varia. 

Prijzen per kilogram In guldens : 
tarbot 8.58-7.90, gr. tong 5.40-5.10, 
grm tong 6.51-6, kim. tong 7.33-6.94, 
tong I 8.07-7.79, tong I I 7.70-7.58, 
zalm 11. 

Per 125 kilogram : gr. en mid. 
kabeljauw 108. 

Per tien stuks : grote kabeljauw 
88-66, middel kabeljauw 80-56. 

Per hoop : 98-78. 

Per 50 kilogram : schelvis I 62-41, 
gul I 73-60, gul I I 68-52, gul I I I 
57-40, wijting 46-42, r,char 63-45, gr. 
schol 25-19, schol I 26-20, schol I I 
35-28 schol I I I 45-40, tarbot 288-143, 
griet 136-85, tongschar 141-116, ha
ring 43-24.80, makreel 58-24.40. gr. 
kuit 24-10 bot 9, koolvis I I 31, h a m 
168. 

SCHIJVENINGEN 

De aanvoer in Scheveningen be
stond donderdagmorgen 14 januari 
uit : 600 kisten wijting, 1.000 kisten 
gul, 1,000 kisten schol, 900 stijve 
kabeljauwen, 150 kisten varia en 
6.000 kg. tong. 

De aanvoer in Scheveningen be
stond maandagmorgen 18 januari 
uit : 150 kisten en 180 kleine kisten 
wijting, 400 kisten gul 200 kisten 
en 65 kleine kisten haring, 1.700 
kisten schol, 50 kisten varia, 3.800 
stijve kabeljauwen en 11.000 kg. 
tong. 

BiHAOHT MIlMDER OP 
TE URK 

iDe Urlkieir Niaomdlzeievflloioit is wwfig 
jaaj- aü vnoag omigeschialkield op de 
harinigTiiBserij en hiuin ivamgsten hieb-
iben alj meest iin IJmiuiiidein en Sd ie -
veiniin^gen verlkoclhit. Dit hiaid to t ge-
TOlg dait op die Urtoer fyfiisafslaig mlin-
der lis lomgieBeit d a n to 1969. 

iDe iNioordzeeviis bradht to lOTO 
f 35.9.14.197,37 op tegen f 3l6.754.3093 
in 19169. 'Vioor de IJsselmeeriviils Vfsu-
rein de amzetüen respsGctieivietlilJk 1 
579.755,14 en f S.11143.907,29. Aüldm 
een tjeruiggamg 'van 3,4 mifljioien gul-
idien. 

Br werd 2J1 mnljoen Mognaim mito-
miljoen Ikalagram mtodier IJ'ssed-
der Nojordaeeiviis gevBfliigien en 2,9 
meeirviils. 

Diiverse feioibters helbben pnalktiilsiclh 
ihieit gshiede jaar mieit de taaibelis op 
noindviis gevist len ooik deae wangBben 
wsudien meesital niet to Urlk aangie-
voeoid' en iveffkadht. 

De derde ooraaialk van de daliing 
vian die amsei, aiam de Urikieir afslag 
fe gieliegen m 'de vietrminjderde aan-
rvoer van de vis unit het IJsssImieer. 
Door die mioiodllatt^e miaaibneigel om 
de paüingfeuM te rvenbiieden idiaalde 
die aanvoer van de IJsselmieeinviils. 

OEEINISE TRAWLER 
STOOTTE OP WRAK 

EN ZONK 

I n he t Eaiandsegrat tussen Vlie
land en Texel is dinsdagmiddag 
HG 135, afkomstig van Heiga
land, gezonken. De bemanning 
kon door een vissersvaartuig uit 
Wieringen a a n boord worden 
genomen. 

Zij wierdien opgepilkit udit leen ned-
dita'gisvidt. Ziiij haJddiein nSfeit per ra
dio om. hiuilp tounmiein roepen, daa r 
de ibajtiteniijen van de aeiiidieir leeg 
wainen. Wieï statoen aiij vier vuuirpij-
lien aif, m a a r idiiie wierden nie t op-
giemienkit. 

Het wals toeval diait de gaimailen-
teoitter Wieringien «9 die sctiipbmeiUi-
kielinigien, die in die hiuiuit vam hiuin 
sclhiip rondüineivien, aantrof. Ziilj züjn 
naair Den Heildea- gieibradht. Vï^lgens 
schipper Jörgiensen was ziiljn i^tidp 
vermioedelijik op oen wrak gestoiben, 
wiaaandooir leen gai to die 'bodem was 
'onitstoain. 

ö e traiwler maalkitie temstond slag
zij 'en lis teoirt dajarop gezonken. De 
bemainning hieteift h a a r persoonlijikie 
ibeaittingien iniog kunnen mieienemen. 

Visaanvoer te Den Heider 
Hoewel reeds enkele spannen weer zijn overgeschakeld op de boomkor-
visserlj waren de kabeljauwaanvoeren, vooral in het begin van de week 
nog zeer behoorlijk. Een span was woensdag aan de markt met ruim 
17.000 kg. voor een besomming van ruim f 10.300. 
De tongkotters die aangelokt door het mooie weer de verderaf gelegen 
visgronden bezochten waren hierdoor gedurende de week niet aan de 
markt en kwamen vrijdag en zaterdag, met over het algemeen goede tong
vangsten len overvloedige scholaanvoeren. 
De tongvangsten van de grote kotters varieerden van 1300 tot 1800 kg., 
met bijvisvangsten die allemaal boven de 10.000 kg. lagen. 
De hoogste vsnger voerde 1808 kg. tong en 14.232 kg. andere vis, hoofd
zakelijk schol voor een totaalbesomming van f 21.691. 
De besommingen van de andere grote kotters bewogen zich van de 
13.000,— tot de 19.000,—-. 
De gemidelde prijs per aangevoerde kilogram tong was de afgelopen 
wee*c onverwacht stabiel en bewoog zich, afhankelijk van de aangevoerde 
sortering, tussen de f 7,10 en de f 7,44 per kg,. 
De vraag naar schol was ondanks de meer dan overvloedige aanvoeren 
zodanig dat niets behoefde door te draaien .terwijl verschillende opval
lend mooie partijen zelfs een uitstekende prijs opbrachten. 
Door de grote hoeveelheden die moeten worden gelost op zaterdag 
konden niet alle kotters worden afgewerkt en moesten verschillende blij
ven overliggen tot maandagmorgen. 

GEMEENTELIJKE VISAFSLAG DEN HELDER 

Aanvoerbericht van 11 tot en met 16-1-'71 
Door 80 kotters 

Vissoort 

Tong 
Tarbot 
Griet 
Schol 
Schar 
Wijting 
Kabeljauw 
Tongschar 
Haring 
Schelvis 
Sardien 
Lever en 
Divevrsen 

kuit 

werden de volgende hoeveelheden vis 

Hoeveerh. In kg. 

27.823 
5.884 

970 
187.895 

1.695 
3.655 

131.975 
261 
350 
700 
260 
145 
175 

361.788 

Opbrengst 

200.962,72 
25.992,47 
1.722,04 

103.204,80 
1.261,76 
2.811,51 

85.350,95 
547,81 
154,33 

1.173,75 
53,00 
62,00 
26,00 

423.323,14 

aangevoerd : 

Prijs per kg. 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

f 922 - f 560 
f 999 - f 261 
f 210 - f 116 
f 135 - f 030 
f 120 - f 027 
f 090 - f 059 
f 235 - f 030 
f 219 - f 093 
f 055 - f 013 
f 185 - f 110 
f 025 - f 020 
f 048 - f 036 
f - f 

— 1 2 — 
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PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK 

Momenteel zi)n prachtige vissenjmappen verkrijgbaar 
(70 cm X 100 cm ) in kleurendruk bij 

Drukkerij „NIEUWSBLAD VAN DE KUST" 
H. Baeiskaai 30, Oostende - Tel. 777.13-14 
„NOORDZEE BOEKHANDEL" 
Vindictivelaan 22, Oostende 

Deze visserijmappen / i j n ook verkrijgibaar door storting 
van de overeenstemmende prijs op postrekening nr 
41 89 87 van „Het Nieuwsblad van de Kust". 

Het gamma omvat volgende mappen : 

A. VISSERIJMAPPEN a 265 fr. (B.T.W. inbegrepen) 

A NOORD-AMERIKAANSE VISSOORTEN 
B ZOETWATERVIS 
C ZEEVIS 
D SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
H MIDDELLANDSE ZEEVISSOORTEN 
J VISSOORTEN UIT DE ZUIDELIJKE ZEEËN 
K SPORT- EN LIJNVISSERIJ 

B VISSERIJMAPPEN a 175 fr. (B.T.W. inbegrepen) 

E KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN 
DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN 

F ZEEDELICATESSEN 

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen ver
hoogd met 15 fr. portkosten. 

LISTER 
BLACKSTONE 

DIESEL MOTOREN VOOR ALLE 
INDUSTRIËLE EN MARINE TOEPASSINGEN 

van 3 tot 2000 p.k. 
Raadpleeg ons voor: 
Generatoren - Autotruck -
industriële tractoren • 
Motorpompen - laders -
elevatoren - Transpaietten. 

RIDERS LEEST UW VAKBLAD 

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

Gedeponeerd merk 

HENDRIK BAELSKAAI 12, 8400 - OOSTENDE 
Fabriek: Oudenburgsteenweg 31 

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

Burelen en Administratie: 
Tel.: (059) 755.81 (5 lijnen) 

Telex: 18128 
Telegramadres: PEFLOS - Oostende 

HARDE VEZELSPINNERIJ 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: 
SisaI bindgaren 
Pick-up garens 

VOOR DE NIJVERHEID 
Sisai inpakgarens 
Tapijtgarens 

SPORT: 
Allerlei netten 

05 
03 
UI 
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hulp in nood s.v. 

^̂- onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen 

i?l" h. baelskaai, 27 Oostende 
Tel. (059)716.89 Telex: hulpnood 192.29 

Gedekte risiko's : eigen schade — schade aan derden 
opslepingen — totaal verlies — lichamelijke schade 
aan derden — navigatietoestellen — zeegoed — 
vistuig. 

In een periode van 6 jaar werd meer dan 23 miljoen frank 
kredieten verleend aan de leden voor nieuwbouw 
tegen zeer lage interesten. 

Aan de leden wordt een teruggave van minstens 10 % verleend 
op de betaalde premies. 

(6798V) 


