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SERVICE! 

OF HET NU GAAT OM EEN LEVERING, 
OF OM HET UITVOEREN VAN WERKEN: 

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN I 
WIJ LEVEREN : 
ir MAZOUT 
ir LICHTE FUEL 
ir MAZOUTTANK' 
ir KOELKAMERS 
ir DJEPVRIESKAMERS 
ir KOELKASTEN 
ir DIEPVRIESKASTEN 
ir TRANSMISSIES 

BESTELLINGEN VAN TANKS, 
MAZOUT EN LICHTE FUEL 

UITSLUITEND : 
Hendrilt Baelsicaai 27, OOSTENDE 
Tel. (059) 729.51 • 709.31 - 709.32 SV S.C.A.P 

WIJ VOEREN WERKEN UIT AAN : 
i r ELEKTRICITEITSWERKEN 

PRIVAAT EN INDUSTRIE 
i r KOELINSTALLATIES 
i r AUTOMATISATIE 
i r MEKANIEK 

ALLE ANDERE BESTELLINGEN : 
Weri<liuizen (Ed. Anseelelaan, bij de vismijn) 

(059) 808.20 - 787.79 

Buiten de werlturen : 

(059) 781.48 • 700.13 
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ONDERZOEKSRAAD VOOR DE ZEEVAART 

DRIE VONNISSEN EN 
EVENVEEL VORDERINGEN 

Na een verlofperiode van en
kele maanden kwam de Onder
zoeksraad voor de Zeevaart te 
Oostende woensdag jl. opnieuw 
bijeen. Meteen werden drie 
vonnissen geveld terwijl rijks-
kommissaiis Bentein ook in 
drie zaken vorderde. 

Een eerste vonnis werd geveld 
inzake het vergaan van het gar-
naalviasersvaartuig O 818 „Lucie-
Jenny I I " van reder Beyen Raphael 

De feiten deden zich voor op 
15 februari 1970 toen vernoemd 
vaartuig vissend lag m de omge
ving van de Kwmtebankboei Aan 
boord bevonden zich schipper 
Beyen R en matroos Van Grem-
berghen H 

Op een bepaald ogenblik is het 
vaai tuig lek geslagen Radiokon-
takt kon niet beieikt worden ge
zien het toestel defekt was On
dertussen toegesnelde vaartuigen 
konden al evenmin hulp bieden 
Twee vaartuigen poogden nog de 
zinkende eenheid naa r Oostende 
op te slepen en ook de „Zeetijger 
ondernam een poging Alles bleef 
evenwel vruchteloos Het vaartuig 
zonk kort na het begm van de 
opsleping 

Volgens de Raad kon niet juist 
bepaald worden welke de ooraak 
IS van het vergaan Terwijl er 
evenmin beroepsfouten ten laste 
van schipper Beyen kunnen ge
legd worden, die derhalve buiten 
zaak gesteld wordt 

AANVARING IN 
ZEEBRUGSE 
VAARGEUL 

Een volgende zaak die gevon
nist werd betrof de aanva img die 
zich op 29 januar i van vorig jaar 
voordeed tussen de Z 432 „Fe
niks" en de Z 474 „Argo"; beide 
vaartuigen voeren de havengeul m 
Gekomen ter hoogte van het zui
delijke uiteinde van de m aan
bouw zijnde kaaimuur kreeg schip
per Bonny van de Z 474 de indruk 
dat de Z 432 naar stuurboord uit
week Schipper Bonny van de 
Z 474 poogde de Z 432 langs bak-
boordzijde voorbij te varen Het 
was m die omstandigheden dat de 
Z 474 met zijn stuurboordsteven 
op de bakboordachterzijde van de 
Z 432 liep De aanvaring was ta
melijk hard en de Z 432 kwam 
aan de oostzijde van de haven
geul m het slijk terecht 

De Raad is van oordeel dat 
schipper Bonny van de Z 474 fou-
tiel IS gezien zijn vaartuig de Z 432 
opliep, en derhalve bijtijds moest 
uitwijken hetgeen met gedaan 
werd Schipper Bonny wordt dan 
ook bestraft met een schorsing 
van 5 dagen van zijn brevet van 
schipper 2de klasse 

AANVARING OP 
VISGRONDEN 

Tenslotte werd ook nog vonnis 
geveld mzake de aanva img die 
zich op 20 maar t 1970 voordeed 
op de visgronden tussen de O 118 
,Maurits-Roger" en de O 182 „Cae

sar" Schipper Tourlousse H van 
de O 182 en wachtdoende matroos 
Venmans A van hetzelfde vaartuig 
werden terzake betrokken 

Vlak voor de feiten voeiden bei
de schepen de voorgeschreven 
lichten De 0 1 1 8 lag tussen twee 
trekken m drijvend Schipper 
Jungbluth zag de O 182 op een be
paald ogenblik naderen Hij gaf 
een reeks aandachtsemen Op het 
allerlaatste ogenblik week de 
0182 nog naar bakboord uit en 
scheerde langsheen de 0118 Bei
de vaartuigen hepen lichte schade 
op Pas een uur na de aanvaring 
verwittigde matioos Venmans van 
de 0182 zijn schipper 

Deez aanvaring is uitsluitend te 
wijten aan het feit dat matroos 
Venmans, alleen m de brug en 
wetende dat andere vissersvaartui
gen m de onmiddellijke nabijheid 
lagen, zijn post verlaten heeft en 
de goede uitkijk niet heeft ge-
houüen Tiidens zijn afwezigheid 
werd de 0182 , waarvan het stuur 
met een touwtje was vastgemaakt 
door wind en getij, naai de O 118 
toegedreven 

Schipper Tourlouse heeft, t i j
dens zijn ondervraging, met op
rechtheid toegegeven dat hij de 
gewoonte ha.d — met alleen m 
dit geval, maar ook voordien — 
de toelating te verlenen aan de 
roerganger de brug te verlaten, 
o a om koffie te gaan drinken 

Belden worden bestraft met een 
vermaning 

DRIE 
VORDERINGEN 

Vervolgens vordert rijkskommis-
saris m drie zaken Een eerste 

zaak betreft het veigaan van de 
0132 ,,Christoffel Colombus ' op 
5 juni van vorig jaar Terzake 
WGidt schipper-eigenaai Bacquaert 
Marcel betrokken 

De O 132 , Christoffel Colombus 
was op de terugreis naa r Oosten
de Matroos Balliere bevond zich 
als wachtdoende op de brug Op 
een bepaald ogenblik stelde deze 
iets abnormaals vast terwijl de 
motorist vaststelde dat de machi
nekamer onder water stond Bij 
nader onderzoek bleek ook de 
vooipiek onder water te s taan 
Waar het lek zich bevond kon 
niet achterhaald worden De koers 
werd verminderd terwijl m zigzag 
gevaren werd teneinde het indrin
gen van het water tegen te gaan 
Schipper Bacquaert bleef echter 
vooitdurend m oostelijke richting 
varen waardoor hij zijn schip m 
steeds groter moeilijkheden bracht 
Uiteindelijk moest de bemanning 
het zinkende schip verlaten; zij 
werden later opgepikt door het 
Britse m s Webb nadat het 
vaartuig nog een dag en een nacht 
gedreven had 

Volgens njkskommissaris Ben-
tem liggen verscheidene oorzaken 
aan de basis van het vergaan 

— vanaf het ogenblik dat New-
Ivn verlaten werd en met steeds 
toenemende windkracht bleef 
schippei Bacquaert voortduiend 
op volle snelheid varen 

— na het vaststellen van het lek 
werd onveranderd oostelijke 
koers gestuurd; 

— schipper Bacquaert had 10 mijl 
benoorden de Eddystones moe
ten doorvaren en niet 10 mijl 
bezuiden; hierdoor zou hij m 
de beschutting van de kust 
zijn gekomen; 

— stak m zee wel wetend dat de 
radio sedert een paar dagen 
defekt was; 

Tenslotte betwijfelt njkskommis
saris Bentein wel of alles werd 
gedaan om het schip m veiligheid 
te brengen Schipper Bacquaert 
had mdeidaad rekening moeten 
houden met de hoge ouderdom 
van zijn vaartuig en de navigatie 
hieraan aanpassen Dit heeft hij 
niet gedaan 

Tegen schipper-eig Bacquaert 
wordt dan ook een schorsing van 
zijn brevet van schipper 2de klas
se gevorderd voor de duur van 
een maand 

NOG EEN 

AANVARING IN 

ZEEBRUGSE 

VERBINDINGSGEUL 

Vei volgens voidert de rijkskom-
missaiis inzake de aanvaring die 
zich op 28 april van vorig jaar 
voordeed m de Zeebrugge veibm-
dmgsgeul tot de vissershaven tus
sen de Z 484 „Fox" en de Z 596 
De Zwerver Terzake wordt 

schipper Lowyck van de Z 484 die 
de havengeul invoer betrokken 
Uit opzoekingen is gebleken dat 
de Z 484 meer naa r de verkeerde 
kant van de havengeul uitvoer; 
m a w de bocht werd al te scherp 
genomen, hetgeen trouwens wel 
meer gebeurd 

Tegen schippei Lowyck woidt 
een schorsing van 5 dagen van 
zijn brevet van schippei 2de klasse 
gevorderd 

AANVARING MET 

DUITS 

VRACHTSCHIP 

Tenslotte vorderde de hr Ben-
tem nog inzake de aanvaring die 
zich voordeed tussen de N 720 en 
het Duitse vrauchtschip „Iris" 
Terzake werden zowel schipper 
Gonzales als matroos Desmit die 
van wacht was op het ogenblik der 
feiten betrokken De h r Bentein 
IS van oordeel dat aan boord van 
de N 720 geen voldoende uitkijk 
werd gehouden niet tegenstaande 
het vaartuig vissend was en der
halve voorrang genoot De Rijks-
kommissaris is van oordeel dat 
ten alle tijde een goede en voort
durende uitkijk dient gehouden 

Had matroos Desmit dit gedaan 
dan had hij zeker het van ach
ter komende vrachtschip moeten 
opgemerkt hebben en eventueel 
aandachtsemen hebben gegeven 
Ook schipper gaat m deze zaak 
niet volledig vrij uit Tegen bei
den wordt dan ook een vermaning 
gevorderd 



WEST-EURÜPA EN DE UITBREIDING VAN DE VISSERIJZONES 

OP DE DAGORDE VAN DE W.E.F.C. 
Omtrent de bedoeling van IJs

land om zijn visserijzones uit te 
breiden tot 50 mijl vanaf 1-9-1971, 
is het laatste woord zeker nog niet 
gezegd. 

Zullen de Belgische IJslandvaar-
ders hierdoor worden getroffen, 
dan zullen de Duitsers en vooral 
de Engelsen nog in groter mate in 
hun belangen worden geschaad. 

Het aandeel van de Belgische 
aanvoer van IJslandse vis, gecon
centreerd te Oostende bedraagt ca. 
25%. 

Het aandeel van de IJslandse 
vis in de totale Britse aanvoer ligt 
tussen de 40 en de 60 %, zo bestaat 
bv. 60 % van de aanvoer te Fleet
wood uit IJslandse vis. Het over
eenkomstige cijfer te Grimsby be
draagt 50 % ; te Huil 38 % ; te 
North Shields 30 % ; Aberdeen 14% 

Dit zijn cijfers over 1970. 

Het spreekt dan ook voor zich
zelf, dat ook de Britten heftig ge
kant zijn tegen de voorgenomen 
uitbreiding en niets onverlet laten 
om het tij te doen keren. 

Het is immers een feit dat niet 
alleen de IJslandse visserij als dus
danig zal worden bedreigd, maar 
een dergelijke maatregel zou op 
veel gebied ernstige gevolgen heb
ben. 

Er is niet alleen het gevaar dat 
ook andere landen hun visserijzo

nes eenzijdig zullen uitbreiden, 
maar er is bovendien het feit, dat 
wanneer IJslandse visgronden on
toegankelijk worden gesteld, de 
schepen die gewoonlijk deze vis
gronden bevissen thans hun netten 
zullen moeten werpen op andere 
traditionele visgronden, hetgeen 
een grotere koncentratie op deze 
gronden zal teweegbrengen, met al
le gevolgen er aan verbonden. 

Over dit zeer ernstig probleem 
zullen de nationale beroepsvereni
gingen uit West-Europa zich thans 
ook buigen ter gelegenheid van de 

AFNAME 
OPGEHOUDEN VIS 
BESTEMD VOOR 
DIERENVOEDING 

De kandidaat-afnemers voor 
opgehouden vis bestemd voor 
dierenvoeding worden ervan 
verwittigd dat zij hun offer
tes voor de laatste trimester 
van 1971 op het sekretariaat 
van de Rederscentrale, H. 
Baelskaai 2g, Oostende, kun
nen indienen tot maandag 27 
september e.k. te 17 uur. 

De nodige formulieren kun
nen op de Rederscentrale 
worden bekomen. 

jaarlijkse bijeenkomst van de West 
Europese Visserijkonferentie, die 
dit jaar voorzien is in Portugal 
volgende week. Terloops kunnen 
wij mededelen dat het volgend jaar 
waarschijnlijk de beurt is aan Bel
gië om deze konferentie te organi
seren. 

Deze internationale organisatie, 
waarbij de meeste Westeuropese 
visserijlanden zijn aangesloten, 
blijkt trouwens aan belangrijkheid 
te winnen. Het kontakt tussen de 
nationale sekretariaten der be
roepsverenigingen zoals bv. de Re
derscentrale, en het sekretariaat 
van de W.E.F.C, groeit bestendig 
aan, hetgeen van onschatbare 
waarde is voor het inwinnen of het 
uitwisselen van gegevens in ver
band met de zeevisserijsektor der 
diverse lidstaten. 

Bovendien werden reeds wezen
lijke oplossingen aan bepaalde pro
blemen van internationale aard ge
geven en werden reeds belangrijke 
overeenkomsten afgesloten zoals bv 
deze in verband met het eerbiedi
gen van elkanders mlnimumprij-
zenstelsel 

Dit jaar zijn benevens de aange
legenheid van de uitbreiding van 
de visserijzones o.m. ook nog de 
verontreiniging van de Noordzee, 
en het gemeenschappelijk markt
beleid als belangrijkste punten van 
de dagorde op te merken. 

Ook zal naar een oplossing wor

den gezocht om vissersvaartuigen 
binnen de visserijlimieten toe te la
ten om beschadigde netten en an
der vismaterieel te herstellen. 

Men verzoekt ons het overlij
den te melden van 

MIJNHEER 

Roger 
HUBRECHSEN 

Vishandelaar 
Voorzitter van de 

Beroepsvereniging der 
Visgroothandelaars-Verzenders 

van de Kust 
Echtgenoot van Mevrouw 

Irene WILLAEBT 
Geboren te Oostende op 29 
maart 1913 en er overleden op 
10 september 1971. 
De lijkdienst gevolgd door de 
bijzetting in de familiekelder 
greep plaats heden donderdag 
te 10 u. 
Personen die bij vergetelheid 
geen rouwbericht zouden ont
vangen hebben waarvoor de 
familie zich langs deze weg 
verontschuldigd worden ver
zocht huidig bericht als dus
danig te willen aanzien. 
Bredene, 
Goltstraat, 39 

(7039V) 

BREVO 
Oliedruk omkeerkoppelingen zonder en 

met vertraging 

Onder alle omstandigheden betrouwbare 

kwaliteitsprodukten gebaseerd op een 

meer dan 60-jarige ervaring. 

Agente voor de Belgische Visserij 

N.V. BREVO S.V. SC AP 
Amsterdam. N. 

Telefoon 687.65 (4 lijnen) 

Telex 12539 

Telegrammen Brevo-Amsterdam 

Werkhuizen : 

Ed. Anseelelaan Oostende 

Tel. 787.79 

Burelen : 

H. Baelskaai 27, Oostende 

Tel. 729.51 - 709.31 - 709.32 

(6239V) 

— 2 — 



ROGER 

HUBRECHSEN 

OVERLEDEN 

Het overlijden van de heer 
Rogsr Hubrechssn — vo.igs 
W3;k vrijdag — op amper 58-
jarige lasfti.d lieeit de Oost-
cndse visserij, en dan heel 
biïzonder de ssktor vishandel, 
in zwara rouw gedompe[d. 
De afgestorvene gsnoot im-
mars in die middens eenie
ders waardering. Zijn afster
ven ::sl dan ook om mrerdere 
r"den3n een zware leemte na-
bUn . 

De 'n. Rog£r Hubrechssn was 
zrlf een vishandelaar. Hij trad 
tro'^wens in de treden van 
wi len ziijn vader die destijds 
esn dar promotors was van 
de viscollis. Op dit vlak wist 
hii rich een vooraanstaande 
posi ie op fe bouwsn. 

P.-fcies wcgans zijn grote ver

diensten maakte hij deel uit 
van verscheidene organismen 
die rachtstreeks verband hiel
den met de visseri'sektor; zo 
w:s hij o.m. voo-zilter van de 
B:ro3p3vareniging der Vis-
gooihandf[aars - verzenders 
van de Kust, Bestuurslid van 
ds Fedaratie van Nationale 
Organisaties van Grooihande-
laars, b3stuurslid van da Im-
po.iei'rs en Exporteurs van 
Vis van de Europese Ekono-
mische Gïmesnschap, lid van 
''.•> Vereniging der Grossiers-
Vïrdfl£rs en Invoerders van 
Vis en Visseiiprodukten, wer
kend lid van de Bsdrijfsraad 
voor de Zsavissarij en tevens 
1.:! van het Dagelijks Bestuur 
i r n dit organisme, lid van het 
Na ion3?l Paritair Komitee voor 
da Zeevisserij, enz.. 

In al deze funkties kon men 
sterds berotp doen op de h. 
Hi'brschsen. Steeds werd hij 
btreld gevonden daadwerke-
li k steun en advies te geven. 

Vaak zelfs verwaarloosde hij 
ziin eigan zaak ten dienste 
van de gemeenschap. Steeds 
gebeurde dit belangloos.. Pre
cies hiïrom genoot hij vanwe
ge de beroepsmiddens een 
dermate grote waardering. En 
03k daarom ZEI zi'n afsterven 
zo erg aangevoeld worden. 

Hsdsn doTderdag ward de af-
g"Storvene onder een zeer 
rvime bslangstelling ten grave 
gadragrn. Vele kollagas en 
medewerkers hadden er aan 
gahouden de h. Hubrechsen 
naar ziin laatste rustplaats te 
b-gsleiden. 

Aan ziin dame en familie biedt 
ons b[ad haar oprecht rouw-
brklsg aan. 

BEPERKT 

PARITAIR COMITÉ 
Vrijdag 17 dezer komt een be

perkt Par i ta i r Comité voor de vis
serij biieen, om er het voorstel van 
de Rederscentrale tot oprichting 
van een Compensatiefonds voor 
betaling van het loon voor betaal
de feestdagen van de vislossers-
rapers, te bespreken. 

Ook het bureau van een werk
groep van het Europees Raadge
vend Comité voor de sociale vraag
stukken in de zeevisserij komt bij
een, en wel op 22 september a.s. 
te Brussel. 

Het betreft hier de werkgroep I, 
« Overzicht sociale toestand ». 

Zoals bekend gaat de vergelij
king tussen een nationaal Par i ta i r 
Comité en het E.E.G.-Paritair Co
mité zoals wij het kennenjjosjjK 
mité niet helemaal op : het Na
tionaal Par i ta i r Comité zoals wij 
het kennen, heeft beslissingsbe
voegdheid, in die zin dat akkoorden 
afgesloten tussen werknemer en 
werkgever bindende kracht heb
ben, terwijl het E.E.G.-Raadgevend 
Par i ta i r Comité zoals de benaming 
zegt, slechts raadgevend of advise
rend is. 

HET TREKKEN VAN 

MOSSELZAAD 
Bij ministerieel besluit van 18 

augustus 1971, genomen krachtens 
artikel 3 van het Koninklijk Be
sluit van 25 januar i 1951, wordt de 
retributie voor het zoeken en het 
trekken van mosselen, mosselzaad, 
schelpslakken en andere zeeproduk-
ten op de werken van de kust en 
van de kusthavens gedurende het 
tijdperk van 1 oktober 1971 tot 30 
april 1972 vastgesteld op tien frank 
per maand en per net to moorsom-
ton voor elke boot die voor het zoe
ken, het trekken en het vervoeren 
van mosselzaad gebruikt wordt. 

Deze retributie wordt met de 
helft verminderd voor de boten die 
niet van een motor voorzien zijn. 

REDERS 

LEEST UW 

VAKBLAD 

BERICHT VOOR REDERS EN SCHIPPERS 
In verbp.nd met de toepassingsregelingen voor het FONDS 
VOOR SCHEEPSJONGENS, worden de schippers verzocht zich 
zo spoedig mogelijk n a aankomst tot het Waterschoutsambt 
te richten, om deze dienst toe te laten zonder verwijl de at tes
ten op te maken waaruit het aanta l zeedagen van de scheeps
jongen moet blijken. 
Dit is geen bijkomende last voor de schippers vermits zij 
toch steeds n a het binnenvaren met h u n logboek n a a r he t 
Waterschoutsambt moeten. 
ledere vertraging geeft immers aanleiding tot vertraging in 
de uitbetaling van de scheepsjongens. 
Reders en vissers worden, in hun eigen belang, verzocht zich 
hieraan stipt te houden. 

OOSTENDENAAR KRIJGT FAO-PRIJS 
_ e voedre'- e î landbouworrsni-

' ' ;e; v rn de Ve-eni?de Naties 
(l AC) heeft de hoogs(e onder
scheiding van deze instelling, de 
E R, Sen-prüs, toegekend aan een 
Airerikaan en een Belg. 

Sclon Barracloush, uit Durham, 
fie aan het hcofd s taat van het 
P.A.O.-tramings- en opzoekinesm-
stiluut m Santiago, werd laureaat 
vcor ziin bndrage tot de Zuidameri-
l:aanse landbouwhervorming waar

over hi_' t rovwem verccheicenc brr-
ken sfureef 

" " i ' e T P e ' r ' 'A ' i i c • L r,yne. 
• i'- ODsleide. kree"- de ondersche;-
dmg we=rens ziin bijdrage tot de 
rprrhUn-:- en onlwikke'mg van een 
blceiendo diepzeevisserii m Zi ió-
1 orea. Hii verbleef t roiwenf van 
1^6" tr-t 1963 m dit land om per-
" -^r j i ' ' : de aki ie te le'den Later 
'•mg hij naa r Indonesië en OD 
r -enbhk vertoeft hij m Mexico 

In Memoriam 

EUGENE 
VERPOORTEN 

Dinsdag jl. is op 80-jarige 
leeftijd gewezen visser en re
der Eugene Verpoorten in een 
Brugs ziekenhuis overleden. 
Meteen verliest onze visserij 
een van de meest markante 
figuren uit dit zeer apar t be-
driif. 
Sedert twee maanden was 
Eugene Verpoorten — die in 
de visserijmiddens beter be
kend was als «Eugene van 
Loef t ens» — opgenomen in 
het zeemanstehuis Godt-
schalck. Toen echter leed hij 
aan een ziekte waartegen de 
medische wetenschap voorals
nog machteloos staat ; allerlei 
omstandigheden gingen verder 
op het gemoed van Eugene 
Verpoorten inwerken, dermal e 
dat hij in enkele weken tijd 
nog nauwelijks te herkennen 
was als de steeds goedlachse, 
joviale en opgewekte man zo
als wij hem jaren hebben ge
kend. Uiteindelijk is hij ge
storven ; nochtans werd hij 
steeds bijgestaan door zijn 
vele vrienden die hem in zijn 

orde dag trouw waren geble
ven. 
Hii werd geboren te Helst uit 
pen rasechte vissersfamilie op 
26 november 1891. Van kinds
been af kwam hii. zoals in die 
t i 'den eebruikeliik, in de vis
serij terecht. Door hard wer
ken bracht hij het zelfs tot 
veder. 

No' 'htans was «Eugene Van 
Loeftens» altijd zo'n beetje 
een huitenbeentie ; een man 
die zijn eieen kiik had op de 
^aken en op de wereld. Zo 
o.m. in de periode dat de zeil-
vaartiiigen voorzien werden 
van de eerste motoren. Toen 
reeds nam hii een apar te 
Plaats in toen hij halsstarrig 
weiserde een motor in zijn 
vaartuig te plaatsen. «Di t is 
al te stom » zegde hij destijds 
«zoveel geld spenderen aan 
een motor als men zoveel 
wind voor niets heeft » Alle
maal uitdrukkingen die Euge
ne van Loeftens als he t ware 
een apar t fiscuur maakten. 
Doorheen zijn leven is hij 
echter altijd de visserij trouw 
gebleven. Nadat hij er het 
bijltje als visser bij neerlegde 
werd hij door Eugene Vlie-
tinck, toen eigenaar van de 
Z.543 «Voluntas Dei » onder 
de arm genomen als «peilder»; 
ook hier wist de toen reeds 
op leeftijd zijnde «Eugene 
Van Loeftens», zich nog al
tijd biezonder verdienstelijk te 
maken. Was het vaartuig bin
nen dan kon men Eugene on
afgebroken aan boord vinden. 
Pas als de « Voluntas Dei» op
nieuw zee koos trok hij terug 
naar Helst. Vele jaren heeft 
hij dit gedaan tot hij ook dit 
uiteindelijk moest stop zetten. 
Door het afsterven van « Eugè-

le van Loeftens » verliest onze 
visserij zeer zeker een van de 
meest typische figuren. Een 
man die altijd bereid was om 
te helpen en dit deed op de 
hem eigen goedlachse, schalk
se wijze. Precies daarom wa
ren wij zo a a n hem gehecht. 
Ook wij verliezen een goede 
vriend. 

— 3 



PRAKTISEREN 
BOKKEN (1) 

De voordelen — of zijn het nadelen — van de boomkortechniek zijn het 
Vooi-werp van vele bittere opmerkingen bij de vissers van de Britse 
Westkust die ontsteld zijn over de doelmatigheid waarmee de Vlaamse 
en Nederlandse vissersvaartuigen de visgrond m de baai van Morecambe 
te lijf zijn gegaan Er wordt daarover heftig geredetwist m Engelse vis-
sersknngen 

Paradoksaal genoeg was de boomkortechniek m de vorige eeuw de voor
naamste visserij techniek m gebruik bij de Engelse Zeevisserij De schepen 
van Londen en Lowestoft waren ermee uitgerust voor de reizen naar 
Doggerbank Op dit moment werd door deze schepen de omwenteling 
voorbereid voor de stoomvisserij van het begm van onze eeuw 

Het vissen met de korrestok werd dan door de Britten stilaan verlaten 
ten voordele van de plankenkorre Ook de vissers uit de Lage Landen 
gingen de boomkor te ouderwets beschouwen maar enige jaren geleden 
gmgen zij dit vistuig ook aan boord van moderne vaartuigen gebruiken 
Toen gingen zij m gering aantal weliswaar, op de Engelse Westkust vissen 
waar zij hun doelmatigheid gingen bewijzen biezonderlijk voor de vangst 
van tong Dit plankennet werd m mogelijkheden voorbijgestreefd, althans 
voor wat de tongenvisserij aangaat 

BOKKEN (3) 

De Britten vmden ook nog dat de tongenvangsten m de Noordzee aan
zienlijk vermindert zijn sedert de deugnieten uit het Zuiden van de 
Noordzee m de bokkevisserij enige redding gevonden hebben voor him 
bedreigde beroep Zij schi eeuwen dat nu hetzelfde zal gebeuren m de 
Ierse Zee als de boomkorvisserij er op dezelfde schaal voortgaat als dit 
de laatste jaren het geval was 

Maar ondanks de bitsige woordenwisselmgen door de Nederlandse vloot 
maar rustig voort met de tongenvangst bij middel van de boomkorren 
De Nederlandse vloot bestond uit 25 schepen en ging haar tenten opslaan 
m Fleetwood reeds na enkele weken had zij voor 4 550 000 frank tong 
aangevoerd bestemd voor de verkoop op het vasteland 

Dit IS een aanzienlijk bediag als men het vergelijkt met de vangsten 
die door de konventionele treiler worden aangevoerd m dezelfde gebieden 
Buiten de schade die door de bokkevissers aan de broedplaatsen zou wor
den veroorzaakt wordt door de Britse vissers nog aan de Nederlanders ver
weten dat hun kettingstelsel veel schade berokkent Deze kettmgen dienen 
om te beletten dat stenen mt de zeebodem m de korre terechtkomen 
maar de Briten bevestigen dat deze kettmgen de stenen uit de zeebodem 
losmaken en deze stenen worden vervolgens met de plankennetten opgevist 
en ZIJ zijn er oorzaak van dat de korren scheui en 

BOKKEN (2) 

Verleden jaar, op t onverwachts werd de gehele Engelse Westkust 
overvallen door Nederlandse boomkorvissers (of liever bokkevissers) die 
met Fleetwood als sprmplank de baai van Morecambe eens gingen 
afkorren De Nederlanders waren vergezeld van het moderne proefschip 
TRIDENS" Meteen voerden zij tongenvangsten aan die geen enkele 

konventionele treiler ooit zou kunnen vangen m dezelfde omstandigheden 
ZIJ hebben hun merkwaardige demonstratie van doelmatigheid nog maar 
eens benadrukt door talrijker te gaan verschijnen m die baai van More
cambe en te bewijzen dat plankennetvissers veel beperkter zijn ten 
overstaan van de bokkentechniek gebruikt voor de tongenvangst 

De Britse vissers zijn ver van opgetogen over deze situatie en zij verkla
ren onomwonden dat deze bokkevisserij nadeel berokkend aan de visgron-
den gezien de boomkorren die verzwaard zijn met kettmgen de zeebodem 
openbrabben en de broedplaatsen vernietigen Boze Vlaamse en Neder
landse tongen beweren dat de Britten jaloers zijn en maar hun handen 
wat verder mt hun mouwen moeten steken, zoals zijzelf doen 

iSTRAND 

Wat allemaal kan besloten liggen m dit ene woordje strand Wat 
allemaal beelden het kon oproepen die daarom met rechtstreeks dichter
lijk moeten zijn Een strook land langs de kust waarvan een gedeelte bij 
vloedtij onderloopt zegt kort en bondig ons vertrouwde woordenboek Het 
IS een uit zand bestaande zeeoever Een strand zonder zand is ondenkbaar 
en toch dromen we van de stranden met keien, grmt, stenen of zelfs rots 
m Majorca of Pietra Ligure 

„Tot hier zult ge komen en niet verder' zou de brave Job eens gezegd 
hebben lang voordat er van de strandgenoegens sprake was Die de zee 
ziet ziet het emde van het aardse Wellicht zal dit de (onbewuste) 
reden zijn van de onthutsende jaarlijkse volksverhuizmg Een onweer
staanbare magneet het gele, zandige strand, een trekijzer die ze allemaal, 
de mensen zonder onderscheid van welke aard ook mobiliseert De 
krachtpatsers en de bleekscheten, de paters en de ketters, de geuzen en 
de heiligen 

't Is maar een woord 

Allemaal blote dames met heerlijke brume huid en harige heren op het 
mulle okergele zand, een wriemelende massa tussen ebbe en vloed, uit 
zonnebrillen kleurige tenten en windschermen, ballen en vliegers zmgen-
de pijpen en knakkers Strandgapers standlopers en putters ruimen al 
vroeg de plaats voor de zonbezeten toeristen maar niet zodra hebben de 
donkere wolken hun brede vlerken uitgeslagen bovenop de fluitende rug 
voor de herfstbries of ze rollen hun matten op, de toeristen, en pakken 
de biezen Dan verkleurt het warme zand en het grote feest van wmd en 
water herbegint 

Een wonderlijk samenspel, de geur van het zand, de kleur van de hemel, 
de buitelmg van de golven een uiterlijke toestand die een innerlijke 
vorm van leven m zich oproept een verbond met de grote samenzwermg 
een dasem dat ons heel lief is 
En met strand bedoelen we dan ons eigen strand dat m de West opgeno
men wordt door de rode schitteringen van de ondergaande zon 

BOKIKBN (14) 

Het optreden van de Vlamingen en de Nederlanders heeft er niet toe 
bijgedragen om de ongerustheid van de Engelse vissers te bedaren Zij 
verkeren reeds m een gespannen toestand voor de besprekingen met de 
gemeenschappelijke markt om redenen van de gemeenschappelijke visse-
rijpolitiek 

Het IS evenwel niet twijfelachtig bepaalde Engelse reders zouden eveneens 
graag de bokkevisserij eens proberen' De vangsten zijn met de planken-
visserij sterk verminderd de vis wordt zeldzamer Hij verdwijnt of ze 
verschuilt zich 

Maar het overschakelen op bokken blijkt voor de Engelsen voor vele 
redenen onmogelijk Het grootste gedeelte van de Britse diepzeetreilers 
kan niet worden aangepast voor de boomkorvisserij Bovendien zou de 
verbouwmg niet worden gesteund en weinig reden zijn bij machte de 
kosten te dragen omdat ze reeds te kampen hebben met hoge uitbatmgs-
kosten Vooraleer eraan te beginnen zou het erop aan komen te weten of 
de bokkevisserij lonend zou kunnen zijn over het ganse jaar en of de 
Britse vissers deze techniek zouden kunnen gebruiken Het moet de 
Britten nog zodanig slecht niet gaan als ze het zolang kunnen uithou
den De Vlamingen waren verplicht een uitweg te zoeken wilden ze met 
van de kaart geveegd worden en hun enige redding was de bokkevisse
rij Het staat vast dat met de wekkers en de bokketechniek m het alge
meen de grondvis meer opgejaagd wordt maar we halen ze waar ze is met 
de middelen waarover we beschikken De dag dat er geen vis meer zal zit
ten zal geen enkele techniek nog baten ' 

BOKKEN (5) 

Terwijl de betwisting en aarzeling voortduurt worden toch tekenen van 
ontwikkeling vastgesteld m de Engelse vissersvloot die op verse vis 
vaart Er was een zeer lange tijd van stilstand weinig schepen werden 
verbouwd, de havens zitten opgescheept met oude kasten 

Maar deze strekking toont hoe de Britse zeevissers de toekomst van de 
nijverheid zien terwijl de diepzeevisserij bijna helemaal verwaarloosd 
wordt leveren de werven een steeds groter aantal kusttreilers, bijna alle
maal hektreilers, een grotere gatvissers bestemd voor de diepzeevisserij 

Er zijn schepen van 45 meter lengte m bestelling of ze zijn m afwerkmg 
voor rederijen van Fleetwood Hull Grimsby, Aberdeen Klemere hektrei-
lers moeten m dienst komen m Lowenstoft 

De opvattmg der grotere hektreilers is biezonder belangwekkend Terwijl 
de uitbatmgskosten maar steeds stijgen hebben deze vaartuigen bemanmg 
van 17 t t z 4 man minder dan aan boord van een konventionele treiler 
van dezelfde tonnemaat Deze besparmg is gedeeltelijk het gevolg van 
het feit dat deze schepen maar een officier-werktuigkundige hebben wat 
te danken is aan een doorgedreven automotisatie 

(Vervolg blz. 5) 
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PRAKTISEREN 
(Vervolg' van blz. 4) 

BODCKEN (6) 
Wat de bouw van nieuwe schepen aangaa t doet deze toestand vragen 
stellen over de toekomst van de diepzeevisserij die bedreven wordt vanuit 
de haven van he t Verenigd Koninkrijk. Vermits geen enkel speciaal is 
opgevat voor dit soort visserij zou het niet onmogelijk zijn dat deze sektor 
van het Britse visserijwezen in de komende jaren verdwijnt. 

Tegenwoordig verbeteren de vangsten van schelvis ter hoogte van Ier land 
en Schotland en daardoor juist maken zekere treilers van de Westkust 
bevredigende ontvangsten m a a r toch blijft deze visserij zodanig onzeker 
dat de reders he t risiko lopen enkel nog van de diepzeetechniek af te 
hangen. Dit is nog waarschijnlijk door he t feit da t de diepzeevisserij 
bijna zeker is goede ontvangsten te boeken als wanneer zij kabeljauw, grote 
of kleine, vangen , gezien de vangst van deze soorten voorheen onderhevig 
was aan slechte en goede tijdstippen die maakten dat de visserijgebieden 
zoals deze van IJs land niet belangwekkend genoeg waren voor de grote 
treilers. 

Geen enkele van de nieuwe bestellingen van treilers heeft meer verras
singen teweeggebracht dan deze van 2 vaartuigen van 45 meter lengte 
met thuishaven North-Shields en de andere Aberdeen. Deze schepen wer
den besteld bij „Ateliers et Chantiers de la Mouche" van Dieppe en dit 
heeft veel ophef gemaakt. De Britse reders hadden wel eens schepen 
in de vreemde laten bouwen, in Polen meer bepaald maa r geen enkele 
had totgnogtoe herstelling geplaatst bij Franse werven. 

Deze herstelling aan een werf op he t vasteland, een Franse dan nog was 
een bit tere teleurstelling voor de Britse werven. Deze gebeurtenis toont 
aan dat de ekonomie van de moderne zeevisserijnijverheid de reden ver
plicht heeft beroep t e doen op een grote aan ta l werven dan dit vroeger 
he t geval was. 

BOKiKEN (7) 

Maar ondanks al deze moeilijkheden speelt de Britse vissersvloot voorts 
een voorname rol in de algemene ekonomie van he t land m a a r he t 
ligt voor de h a n d da t n a a r nieuwe methoden moet worden gegrepen en 
naar andere typen van vissersvaartuigen opdat deze nijverheid verder zou 
kunnen opgewassen zijn tegen de konkurrentie van andere landen. De in
dustrie ondergaat natuurl i jk voortdurend veranderingen. 

Bijvoorbeeld : enige jaren geleden was de zeevisserij die vanuit de havens 
van de Westkust werd bedreven winstgevend terwijl de zeevisserij rond 
IJs land voortdurend moeilijkheden had. Omgekeerd is nu de diepzeevis
serij verre van lonend terwijl de uitkomsten van de IJslandse visserij 
betrekkelijk voldoening schenken. 

Ongelukkiglijk heeft de zeevisserijnijverheid weinig middelen om he t 
hoofd te bieden aan dergelijke veranderingen die moelijkheden meebren
gen voor alle sektoren van he t bedrijf. 

OiPLElJDING 

De zeevissenjwereld bezit in Engeland nog mensen die ontontbeerlijk zijn 
om h e t hoofd t e kunnen bieden aan de huidige moeilijkheden en gezien 
de aanpassing der lonen en de verbetering der arbeidsvoorwaarden mag 
worden gehoopt op een groter aan ta l kandidaten zeelui te r visserij. 

De volgende ja ren zal he t tekort aan arbeidskrachten ondervangen wor
den. I n Engeland wordt n u werk gemaakt van de opleidingsmethoden 
en he t blijkt me mogelijk visserijofficieren op te leiden op dezelfde manier 
als de koopvaardijbemanningen, t.t.z. mensen opleiden voor de bevelvoe
ring zonder dat zij, zoals dit nu he t geval is, a a n dek moeten beginnen 
werken, een methode die zeker zal moeten verdwijnen in de moderne 
zeevisserijnijverheid. 

EENHEID 

Het voornaamste thuispunt in de Britse zeevisserijwereld is nochtans de 
toetreding tot de Gemeenschappelijke Markt. Wa t er ook moge gebeuren 
het is n u duidelijk dat de Britse visserij geen gemeenschappelijk front 
vormt betreffende deze zaak, iedere sektor heeft een eigen opvatting. 
Twintig kamerleden van de regeringspartij die de thuisvisserijgebieden 
vertegenwoordigen hebben bijvoorbeeld, bedreigd tegen de toetreding te 
zullen mui ten als de huidige visserijpolitiek nie t verandert . 
Het IS een teken van de betwistingen die dit vraagstuk afwerpen en het 
s taa t vast da t he t aldus zal doorgaan tot de meest onrustwekkende vraag
stukken van de zeevisserij zullen zijn opgelost. 
De oplossing moet iedereen voldoen en daarvoor hang t de toekomst van 
de gehele Britse visserij af. 
Voor het ogenblik schijnen de punten voor overeenkomst zo zeldzaam als 
de vis op vele visgronden van de diepzee ! 

VERSE NOORDZEEHARING 
ETEN IS ER 

VOORLOPIG 
NIET MEER 

BIJ 
In de Haagse Courant van 10 

september treffen we van de 
hand van Bien van den Acker 
een artikel aan , waar in Dr. Van 
Dijk, voorzitter van het Hol
lands produktschap de toestand 
van de harini8:visserij ©n het 
verbruik in Nederland uiteen
zet. 
Inderdaad, een schuchtere po
ging werd door de Int . Com. 
genomen en van 20 aug. tot 
30 sept is de aanvoer van ha
r ing verboden UITGENOMEN 
IN BELGIË EN FRANKRIJK, 
omdat deze landen zwaarder 
eisen hadden gesteld, welke 
niet ingewilligd werden, zodat 
beide deze schuchtere maat re
gel als van weinig nu t be
schouwden. 
België heeft op he t ogenblik 
geen haringvissers. Er hoeft 
dus n iemand bang voor t e zijn. 
De uiteenzetting van de zeer 
bevoegde heer Dr. Van Dijk la
t en We h ie rna volgen. 
Zij geeft een eenvoudige maa r 
duidelijke uiteenzetting van de 
toestand zoals zij nu is. 

,jHollandse nieuwe" eiben is er op 
dit momenli niet bij. Tot 30 sept. 
geldt namelijk een> initemaiionaal 
verbod voor toet vangen van deee 
uit de Noordzee afkomstige lekker
nij. 

De har ingen die we op dit mo
ment eten zijn afkomstig uit de 
koeilhuizsn of uit de wateren rond 
de Hebriden en de Ierse Zee. 
„HJalj zilveren zeebanket zaJ daar
door nist duurder worden," zegt 
de voorzitter van het produktschap 
voor vis en visprodukten drs D.J. 
van Dijk geruststellend, „Dat de 
prijzen nog teeds rond de 75 cent 
liggein komt alleen m a a r omdat 
iedereen alleen maa r sohoonge-
maakiie hariinigen wU kopen. Huis
vrouwen die dait zelf doen zijn 
zaldzaam egworden". 

Tijdens een in med van he t vorige 
jaar in Londen gehouden verga
dering van de Noord Oost Atlan
tische Visserij Commissie werd be
sloten dat, om de overbevissing te 
voorkomen in de maairud mei van 
dit j aa r en in de periode tussen 
20 augustus en 30 septem.ber geen 
harinigvisserij op deee zee mag 
worden uitgevoerd. 
Alleen België en Frankri jk wHdeni 
zich niei^ aan deze afspraak hou
den. Zij wilden een nog verder
gaande maatregel. (En daarom 
wilden zij zich nie t a a n deze af
spraak binden). 
„Zij hebben beloofd daar echter 
geen misbruik van te zullen ma
ken", vertelt de produktschaps-
voorzitter op Ironische toon en 
volgens hem zijn er ook (nog) 
geen bewijzen dat deze landen op 
grote schaal har ingen uit hefc t i j -
detlijk „verboden" gebied op de 
Nederlandse m a r k t brengen. 
De anti-oveAevissingsregeling heeft 
zoals vrijwel elke internaitionale 
afspraak, z'n uitzonderingen. Zo 

heeft de Nederlandse delegatie on
der leiding van ir. Th. J. Tienstra, 
directeur Visserij- en van he t mi-
mal ;erie, destijds in Donden wel 
kunnen bedingen dat er voor de 
Nederlandse vissers een vrijstelling 
van 1.000 ton har ing (ongeveer 
11.000 kantjes) werd vasitgelegd. 
De grote trawlers mochten van 
deze uitzondering ongeveer 5.000 
kantjes vangen en de spaiuvisserB 
6.000 kantjes. 
I n de eerste periode van het ver
bod - van 22 mei (vlaggetjesdag) 
tot 31 mei - werden echter al 
rurni 3.500 kantjes gevangen, zodat 
er voor deze tweede, m a a r veel 
langere periode, relatief niet veel 
meer overbleef. 
De grote trawlers konden n a he t 
begin van he t verbod nog m a a r 
toi en met de 25 augustus de 
Noordzee-haringen aanvoeren en 
verkopen, Voor de sparavisserij 
was dit - om de kontrole te ver-
gemakkelijk:n . deze week dinsdag 
als laatste dag aangewezen. 

IN DE PRAKTIJK 

„In de praktijk komt he t er op 
ineer dat er wel wat meer is ge
vangen dan die uiitzoodering van 
11.000 kantjes, maa r a a n de an 
dere kant hadden de vangs(jeni 
ook slecht kunnen zijn. Een da tum 
vaststellen was modig, want we 
kunmsn nu eenmaal n ie t bij de 
afslagen gaan tellen," meent de 
heer van Dijk. 
Nu het definitieve verbod van 
kracht is t rekken de grote traw
lers hoofdzakelijk n a a r de Hebri
den en de Ierse Zee. Sommige 
vissen nog haring, maa r andere 
zijn overgestapt op de verse vis. 
Ook de spanvissers doen op dit 
moment hoofdzakelijk in verse vis 
zoals tong schol en tarbot 
„We hebben nog eein grote voor
raad haring. Bovendien is deze 
zomer de export n a a r Duitsland 
door de warmte e n de lang ge
spreide vakainlties teruggelopen. Dat 
nadeel geeft tijdens het verbod 
het voordeel da t wij, Hjo'llanders, 
geen tekort hebben." 

Volgens de voorzitter van he t pro-
duktechap kun je die koelhuisha
r ing zeker niet oud noemen: „De 
liohtgezouten har ingen moeten nu 
eenmaal wettelijk worden ingevro
ren Kwalitatief wordt dan a a n 
de smaak geen afbreuk gedaan.". 
Voorlopig zijn er echter geen „Hol
landse nieuwen," m a a r zal dit 
tijdelijk verbod nu wel zin heb
ban? Volgens de heer van Dijk is 
he t een kwestie viajn afwachten. 
I n december zullen de landen van 
de Noordoost Atlantische Visserij 
Kommissie weer bijeen komen om 
te bespreken of eventueel voor he t 
volgend jaar weer zo'n verbod te
gen de overbevissing zal getroffen 
worden. 

„De echte resultaten komen pas in 
1973. Dan kunnen we zien of di t 
verbod tegen de overbevissing nie t 
te laat is gekomeo...". 
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R A D A R 
Het nieuwe radartoestel door Sperry zowel als door Marconi op de 
markt gebracht is een ware „voorspeller" van hetgeen om en rond het 
schip kan gebeuren. 

Verleden week hebben we gezien hoe het apparaat werkt wanneer het 
ingesteld is op gewone werking. 

Bekijken we nu de werking van het toestel wanneer het ingeschakeld is 
op het ware-bewegings-stelsel (true-motion). 

Om zich van de ware koers, de vaart en het algemeen uitzicht van alle 
omliggende doelen te vergewissen is het vereist dat de waarnemer 
inschakelt op true-motion, wat door een eenvoudige druk op de knop 
„true trackx,, mogelijk is. 

De foto toont hoe de echos door 4 opeenvolgende sweeps de ware 
positie van elk doel op het scherm aantonen, inbegrepen het eigen 
schip in het midden van het scherm .We bemerken de positie van de 
schepen 6 minuten voordien, vervolgens 4 minuten voordien, dan 2 
minuten en in de laatste sweep toont de toestand op 't moment zelve. 

Om de 10 sekonden wordt het beeld vernieuwd, steeds met de positie van 
het begin van het eigen schip in 't midden van het scherm. 

De ware koers van elk schip kan worden gemeten door het gebruik van 
de peilschaal op de mekanische draaibare peilnaald. Dezelfde peilschaal 
kan eveneens gebruikt worden om de lengte te meten van de reeks 
echos die in de tijdspanne van 6 minuten van eender welk vaartuig op 
het scherm verschijnen aldus kan men vlug de vaart van deze schepen 
meten. 

Op de foto zijn de echos gepeild 023 en 189 graden vaste punten (in 
feite zijn het lichtschepen). Het schip dat 050 graden gepeild wordt doet 
10 knopen en veranderde van koers 4 minuten voordien om 156 te 
sturen. 

Het schip waarvan de echo 098 graden gepeild wordt stuurt 276 graden 
en heeft een vaart van 15 knopen< 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

HJHJHfaJZjgjajEmfSfHJsrajHJHJBJEfHrajsrajHrafEfHJHjamjgjamjajEram 

De echo in de richting 110 is een veel langzamer schip, haar koers is 
302 graden en de vaart ongeveer 8 mijl. 

De echos in de peilingen 137 en 163 graden zijn beide snellopende vaar
tuigen die onze koers kruisen over stuurboord. Hun ware koersen zijn 
onderscheidelijk 023 en 020 graden, de vaart 17 en 20 knopen. 

De echo in de richting 243 graden is een ander 17 mijlschip. Zij draait 
over stuurboord en de draaicirkel is ongeveer 1 mijl. 

De echo die in 285 graden gepeild wordt is een schip dat haar machines 
op achteruit zette 4 minuten voordien en vaart vermindert van 15 tot 7,5 
knopen met koers 200 graden . 

De stip die m het 271 gepeild wordt is een 25 mijlschip dat dezelfde koers 
stuurt als het eigen schip. 

Het schip dat in het 326 gepeild wordt stuurt 120 graden met een vaart 
van 15 knopen. 

De echo gepeild 338 verandert van koers over stuurboord van 164 graden 
met een vaart van 17 mijl. 

De stip gepeild in ooi graad is een schip dat we pas hebben ingelopen, 
het loopt 10 mijl In dezelfde koers van ons eigen schip. 

Er zou aanvaringsgevaar kunnen bestaan met de doelen 055, 098, 116, 
137 en 163 graden gepeild. Maar het risiko kan niet nauwkeurig geschat 
worden en het blijft dientengevolge nodig relatief te plotten. 
Volgende week zullen we dergelijke relatieve instelling bespreken. 

(Vervolgrt) 

MARINE SYSTEMS 

MK12 RADAR 
12in (305mm), 50kw 
Vier modellen 

MK10 RADAR 
lOin (254nfim), 10kw of 50kw 
Acht modellen 

n M K 8 - M K 7 
7in (178mm), lOkw of 5kw/ 
Vijf modellen 

SERVICE OVER DE GEHELE WERELD 
SPERRY MARINE SYSTEMS DIVISION SPERRY RAND 
BRACKNELL, BERKS, ENGLAND, TEL BRACKNELL 3222 

Vertegenwoordiging In België : SAIT - ELECTRONICS 
Rulsbroekse Steenweg 66, Brussel 19 
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
Zeei ruime aanvoel deze week 

met het zwaartepunt zoals gewoon
lijk op de eerste verkoopdag Toch 
ook dinsdag nog een volle mijn vis 
terwijl op de woensdagmarkt nog 
eens een acht ta l schepen a a n de 
afslag kwamen I n totaal kregen 
we dus een 42 vangsten die onge
veer 16 400 bennen vis en 6600 kg 
tong opleverden Zeer veel ronde 

MEER TREKKRACHT 

MEER SNELHEID 

vis zelfs nog meer dan andere we 
ken Van de Noord kwamen im
mers 21 vaartuigen terwijl er 9 
IJs landers kwamen verkopen De 
IJs landse vangsten waren ieder op 
zichzelf wel niet bijzonder omvang-
riik maa r m totaal was er toch 
ruim 5700 bennen dergelijke vis 
voorhanden Zeer veel gul dus en 
dan ook weer meest kleine sorte-
r m s Waar die kleme gul vandaan 
bluft komen is een van die raad
sels die de zee niet prijsgeeft Als 
het m a a r bliift duren Hopelijk 
gaan we de w u t m g niet achterna 
Jarenlang werden van deze vis
soort ruime vangsten aangevoerd 
7owel van IJs land als van de an
dere visgronden De laats te maan
den "'S er van IJs land geen wij
t ing meer te zien en krugen we 
ook van de andere visgronden heel 
wat minder wiitmg Het kan van 
vooibijgaande aard zijn dat is 
trouwens te hopen 

Zeer wemig tong weer deze 
week slechts een 7 000 kg m to
taal waarvan ongeveer 6 700 kg 
van het kanaal De tongvangsten 
van de bokkenvissers bli)ven dus 
wemig omvangrijk en geen van de
ze schenen haalde de 3 000 kg Tong 
bleef dan ook duur met een lich
te prnsst i igmg voor de kleme sor
teringen Ook tarbot blijft steeds 
hoge prijzen halen de heel grote 
soort gmg zelfs tot 140 F per kg 
Voor rosgen bliiven de nrijzen op 
een renderend peil zonder dat ze 
daarom overmatig duur zijn Haai 
was goedkoper dan de voorgaande 
weken terwijl ook platvis minder 
hoe:e priizen kreeg Rari tei ten als 
keilrog grote rode knorhaan zon
nevis konmgsvis en heilbot bleven 
vanzelfsprekend duur 

De resultaten waren voor de 
meeste schepen bevredigend De 
Noordschepen danken de gunstige 
cufers aan de nog steeds goede 
prijs die voor de veel gebrachte 
gul werd betaald de Kanaalsche-
pen redden zich uit de nood dank 
ZIJ de hoge tongprijzen Voor de 
IJs landers was he t iets minder 
goed dit wel omdat de IJslandse 
vis iets goedkoper werd verkocht 
maa r toch vooral omdat de vang
sten dit keer kleiner waren voor 
de meeste schepen 

De kustvissers zitten nu prak
tisch allemaal achter de garnaal 
aan De gamaalvangsten zijn ren
derend de pril zen beginnen n u 
echter regelmatig te dalen, toch 
blijven de opbrengsten bevredigend 
voor de meeste schepen De aan
gevoelde garnaal is eerder klem, 
zodat de betaalde prijs nog als 
bevredigend mag aanzien worden 

Er werd deze week een totale 
opbrengst bereikt van 10 745 518 P 

KLEINERE IJSLANDSE 
VANGSTEN 

De visseiij op IJs land is voor de 
schepen die deze week vei kochten 
niet gunstig geweest Uit negen 
vangsten weiden inderdaad maai 
5 700 benr^n vis en 2 000 kg kreeft 
gelost De meest gebrachte soorten 
waren koolvis gul en koolvis Ook 
de aanvoer van leng was redelijk 
omvangrijk vooral die van witte 
'eng Toch bleef deze laatste vis 
^oort een flmke ptijs kiijgen die 
steeds boven de 650 fr per ben 
taleet Blauwe leng was m verhou 
dmg goedkoop en kreeg slechts van 
1 050 naar 800 fr per ben Maandag 
wa= de pi IJS het best Dat was ook 
het g-^val vooi de kabeljauwpiijs 
en deze die betaald werd vooi rode 
zeebaars en grote koolvis Grote 
kools kiegen aanvankelijk rond de 

MET EEN VASTE- OF 

VERSTELBARE 

Zaltbommel-
schroef 

10 fr stegen nadien tot 11 80 fr 
en vielen toen terug tot 10 40 fr 

Middensortering was dinsdag daar 
entegen duurder dan maandag en 
kieeg toen tot 450 fr tegen 370 fr 
maandag Rode zeebaars kreeg 
maandag rond de 18 fi nada t aan
vankelijk meer dan 20 fr was be 
taald Op het emde van de markt 
maandag viel die prijs terug tot 
17 fr dinsdag weid mmder dan 
14 fi betaald De kleme lode zee-
baais werd praktisch allemaal ver
kocht aan de ophoudprijs en iets 
duurde: 

Schelvis was weer schaais de 
kwaliteit niet te best Vandaai ook 
geen te beste noteringen al kreeg 
giote schelvis toch nog tot 27 fr 
Schotse schol werd redelijk gunstig 
vei kocht hondstong evenwel was 
nogal goedkoop Wijtmg hebben we 
hier weer niet gezien terwijl schaat 
meer dan schaars was Iets meer 
heilbot en s taar t dan verleden week 
met heilbot tot 100 fr op de tweede 
verkoopdag De resultaten waren 
VOOI de kleinere schepen met te 
schit teiend Voor de O 317 werd 
een bevredigend resultaat opgete
kend 937 000 fr 

KANAALVANGSTEN BLEVEN 
KLEIN 

Slechts drie vangsten van het 
kanaal Een op elke veikoopdag 
Samen zorgden deze schepen voor 
350 B VIS en 6 600 kg tong De 
pi IJ zen VOOI de verschillende tong 
sorteimgen waren iets hoger dan 
verleden week Lappen kregen van 
93 naa i 95 fi grote tong steeg van 
104 naa r 109 fr terwijl diiekwart 
sortering opliep van 113 naar 119 fr 
per kg Bloktongkreeg eerst rond 
de 103 fr daarna tot 111 fr per kg 
Voor/kleme tong was eveneens 
duurdei dan verleden week en 
steeg van 92 naar 106 fr De kleme 
tongen kregen van 75 naar 77 fr en 
slip'- noteerden rond de 60 fr pei 
kg Een nogal mooie parti j tarbot 
werd gelost dooi de O 180 dinsdag 
Grote soi tering kreeg tot 132 fr 
de middensortering lond de 100 fr 
en kleme tot 80 fr per kg Grieten 
kregen van 37 naa r 55 fr 

De andeie vissoorten kregen lo
nende prijzen met log van 14 naai 
23 fr en platvis van 12 naai 17 fr 
per kg Wel iets minder dus dan 
verleden week Steenschol noteerde 
10 ld de 28 fr dooi een en vooi 
schartong werd tussen 20 en 32 fi 
betaald Bevredigende resultaten 
voor deze schepen ondanks de niet 
zo giote vangsten 

ZEER VEEL NOORDVIS 

Door 21 nooidschepen werden zo 
wat 8 000 B VIS gelost Zeer veel 
klem^ gul en nu ook meer platjes 
Platjes waarvooi rond de 11 fi 

VAN VOOROEN 

Zaltbommel n.v. 
werd betaald en kleme gul waar
vooi van 7 n a a r 11 fr werd beko
men Pi Ijzen die zeker niet slecht 
kunnen genoemd worden De gul 
die boven weid verkocht kreeg van 
540 naa r 850 fr volgens grootte en 
kwaliteit Vooi shelfcodgul lag de 
prijs tussen 14 en 23 fr en shelfcod-
kabeljauw kreeg van 22 naar 27 fr 
pei kg Steenschol noteerde tussen 
20 en 38 fr en platvis haalde deze 
week prijzen die lagen tussen 14 en 
18 fr Voor haai werd mmder be
taald dan de voorgaande weken 
Toch blaef deze vissooit nog vei 
van goedkoop vermits er van 14 
naa r 17 fr werd bekomen Wijtmg 

TE KOOP 

NOORDZEEKOTTER KW 212 
m prima s taa t Klasse Veritas en S I 29 85 x 6 44 x 3 45 m 
Diepgang circa 3 40 m Bruto 136 33 B R ton net to 45 64 B R ton 
Visruim 7 20 m lang m h circa 109 m3 Ace v 9 opvarenden, 
oliebunker 32 m3 water 93 motor 8 cil Stork Ricardo 530 pk 
bij 680 omw/mm type R H O 218 
Reductie Brevo hydraulische reductie 21/2 1 
Uitgerust met hydraulische verstelbare Seffleschroef draaiend m 
straalbuis 
Inl H Krijgsman, J a n Tooropstraat 8, Katwijk a/Zee, Tel. 01718 -
12299 of C de Mol, Ti jmstraat 45A, Katwijk a/Zee, Tel. 01718 -
13097 

was niet zoveel op de mark t van 
daar dat de prijs varieerde tussen 
9 en 17 f 1 ook weer volgens grootte 
en kwaliteit De piijs voor de kleme 
schelvis was deze week mmdei 
goed Voor de grote tot ten werd 
slechts van 7 60 naar 9 fr betaald 
en kleme sortering moest herhaal
delijk worden opgehouden Ook 
s' 'har was met zo in trek als ge
wenst teiwijl grauwe poon meestal 
slechts de minimumprijs kieeg De 
opbrengsten vislen voor de meeste 
schepen wel bevredigend uit 

MEER WESTVIS DAN 
VüRLEDEN WEEK 

Een meer verdeelde Westaanvoer 
met veertien vaai tuigen op drie 
dagen In totaal een aanvoer van 
zowat 2 460 bennen met ook hiei 
gul al'; meest gebiachtf soort Gul 
van uitstekende kwaliteit waarvooi 
dan ook meer werd betaald dan 
voor de nooidsoorten Voor de rog
gen noteerden we tot 27 fi keilrog 
kreeg tot 40 fr Rode knorhaan van 
goede kwaliteit was nogal schaars 
vandaal sterk verschillende prijzen 
Platvis kreeg hii=r tot 18 fr en 
platies tot 12 fr per kg Bevredi
gende lesultaten ook voor deze 
scnepen 

HOOGZEESLEEPBOOT 
« WRESTLER >> 

LIEP TE OOSTENDE 
VAN STAPEL 

Zaterdag jl m tegenwoordigheid 
van vele binnenlandse en buiten
landse gasten werd te Oostende de 
hoogzeesleepboot «Wrestler» te wa
ter gelaten Mevr Carl De Brou
wer echtgenote van de voorzitter 
van de N V Sleepdienst uit Ant
werpen fungeerde als meter 

De « Wrestler » heeft een lengte 
van 52 meter en wordt uitgerust 
met 2 moteren van elk 2 200 P K 
en voorzien van twee verstelbare 
schroeven met straalroer Er zijn 
zeer wemig sleepboten uitgerust 
met zulke straalroeren 

Om het maneuvreren nog te ver
hogen zal een boegstraalroer van 
250 PK geplaatst worden De voort
stuwing van de roermstallatie als
mede de hydraulische sleeplieren, 
met een t rekkracht van 17 t wor
den vanuit het stuurhuis bediend 
De snelheid zonder sleep is 15 
knopen 

De 22 koppige bemanning wordt 
m komfortabele logies onderge-
biacht Er is een lokaal voor ver-
pleemg en voor het wassen Een 
radiozendstation van 1000 W twee 
radartoestellen en een gyrokompas 
laten het vaartuig toe moeilijke 
operaties uit te voeren m zee 

De brandbestr i jdingsapparatuur 
bestaat mt 2 brandbluspompen 
ieder van 300 t en een schuimin-
stallatie Het schip is speciaal yit-
gestrande schepen o m met las-
gerust om bijstand te verlenen a a n 
toestellen en hefwerktuigen Er is 
een duiker aan boord evenals kik-
vorsmannen met een volledige uit
rusting 

Gans deze uitrusting moet de 
«Wres t le r» in s taat stellen assis
tentie te bieden aan schepen van 
grote tonnemaat alsook om op
drachten uit te voeren voor boor
eilanden m de Noordzee 



MARKTaVERZICHT ZEEBRUGGE 
MAANDAG 

Op de eerste vePkoopdag van de 
week waren er een negenta l vaar
tuigen aan de afslag, daarvan 
waren er dure van de kreefteniput, 
een van de Witte Banik en de 

SCHEEPSWERVEN 
VAN 

LANGERBRUGGE 
N.V. 

Bouwers van 
klasse-schepen 

Moervaartkaal 15, 9020 GENT 
Tel. 09/78.04.01 

Raadpleeg ons 
in elk geval! 

(6967V) 

overige van de Kus t en de Noord. 
De tongprijzen waren, vooral dan 
voor de grotere soorten vrij hoog 
gerezen in prijs in vergelijking 
met de vorige week "Voor de grote 
soorten werden prijzen geboekt 
van 93 tot 109 en van 110 to t 114 
voor de 3de slag. Voor de midd'en-
soorten werd van 96 itot 111 fr. 
geboekt en voor de kleinste slag, 
die alleen gelost werd door de 
ZÖ19, van de Wit te Banik, vani 
54 tot 72 fr. De weinige tarbots 
en igrietsoortsn blijven duur in 
prijs. De pladijsaanivoer vormde 
de hoofdbrok v a n de soorten vis, 
een 600-tal bennen werden er te 
koop aangeboden, de prijzen 
sohommeiden voor de vier soorten 
van 8 itot 15 fr. he t kg. Zeer wei
nig kabeljauw en gulsóorten, gaf 
daarom geen hogere prijzen wel 
integendeel, de kleinste slag was 
zelfs goedkoper dan de vorige 
week. De roggevis kende meer suk-
ses, vooral ook omdat er eerder 
weinig werd gelost van deze soort. 
De zeekreeftjes, die ongeveer een 
150 bennen bedroegen in aanvoer, 
haa lden prijzen tussen de 1680 
en de 1900 fr., voor de grote en 
van 1000 tot HOO fr. voor de klei
nere. 

DINSDAG 

Opnieuw een vrij kleine aan^ 
voer, di^jmaal niet meer gulsoorten 
en minder pladijssoorten. Ver
schillende tongsoorten waren duur
der, andere waren goedkoper. 
Voor de grotere soorten werden 
prijzen betaald, van 97 tot 117 fr., 
voor de middenisoorten van 97 tot 
115 fr. en de Ideinste slag van 55 
tot 69 fr. Alhoewel minder pladijs 
werd geloS^ ,̂ toch bleven de afname 
prijzen aan ' dezelfde afnameprijzen 
verkocht worden, van 10 tot 16 fr. 
het kg. De kabeljauw en gulsoorten 
bekwainen hogere prijzen vooral 
dan de kleinie slag gulletjes of 

gullen (S). Ztwel voor de grote 
als voor de kleine wijting werd 
van 10 tot 14 fr. betaald. Buiten 
de roggevis d i e ' a a n renderende 
prijzen werd afgenomen, werden 
er niet bijzonder veel andere vis
soorten aanige'taoden op deze ver-
koopdag. 
De ongeveer 160 bennen zeekreeft
jes bekwamen prijzen die schom
melden tussen de 1660 en de 1710 
voor de grote en van 1080 tot 1100 
fr. voor de kleinere soorten. De 
aanvoer van zeekreeftjes zijn over
wegend kleinere soorten. 

WOENSDAG 

Merkelijk meer vis dan de vori
ge verkoopdag, alle vissoorten wa
ren vrij goed vertegenwoordigd. 
Voor de tongsoorten werden pri j
zen geboekt die sohommeiden tus
sen de 88 en de 100 fr. voor de 
grote soorten, de fruits bekwamen 
van 105 to t 114 fr., de miidden-
soorten waren iets in prijs ge
daald van 88 tot 114 fr., de klein
ste slag l ip en slips bekwamen 
van 60 tot 75 fr. Deze laatsten 
waren dan ook vrij klein in aan
voer. Op sommige ogenblikken 
daalden de pla'^jvisprijzen in ver
gelijking met de vorige verkoop-
dagen, nochtans herstelde de 
m a r k t zich, er werden dezelfde 
prijzen getboekt als de vorige twee 
verkoopdagen. Alhoewel de aan
voer van gulsoorten vrij groot was 
bekwamen de kleinste sorteruigen 
toch hogere prijzen dan gisteren, 
van 10 tot 14 fr he t kg. Rogge-
vissooren vormden evenals de vo
rige dagen de grofce aantrek. De 
wijting bleef eveneens renderend 
in prijs, van 12 tot 17 fr. De 
weinige zeehaaien len zeehonden 
waren eveneens in trek. Steenschol 

schotse schol van he t kanaal be
kwamen eveneens mooie resulta
ten, ze schommelden tussen de 17 
en de 33 fr. he t kg. De 65 bennen 
zeekreeftjes van de Kreeftenp'Ut 
bekwamen van 110 ot 1700 fr. vol
gens sortering. 

CASINO-KURSAAL OOSTENDE 
1 NIGHT-CLUB 

„LA CHAMPAGNE" 
1 ZATERDAG 18 
1 en ZONDAG 19 SEPTEMBER 
1 van 22 uur af: 

MICHEL VARENNE 
MERINO COSTA 

Y SU ORQUESTA 
1 Franz André: 

piano 

RESTAURANT 1 
„LE PERIGORD" 
,,Het trefpunt van de fijne 1 

Franse keuken in het hart van 1 
de koningin der badsteden..." 1 

LUNCH : 260 fr. 
DINER : 290 fr. 
Uitgelezen wijnsoorten 1 

Laat uw/ tafel voorbehouden - 1 
Telefoon: 059/751.11 1 

OPEN GANS HET JAAR 

INKOMHALL 
1 Tot 26 SEPTEMBER, iedere dag van 10 tot 13 uur 1 

en van 15 tot 19 uur: 

TENTOONSTELLING „ C O L L ' A R T " 
m.m.v. ALBERTO ARBOLEDA - ANDREE ARTY 

M.L. BAUGNIET - WALTER BECKERS 
EMIEL BERGEN - LOU BERTOT 
CHARLES BNINSKY - MAX BUCAILLE 
JO DELAHAUT - COLETTE DRION 
PAUL DUFRANE - JACQUES DUPUIS 
MARC EEMANS - J.J. GAILLIARD 
ROBERT GEENENS - JANE GRAVEROL 
HENRI HEERBRANDT - MILAN IVANOVITCH 
J.L. JACQUES - P. JOOSTENS 
KARSKAYA - JIRI KOLAR 
J.M, LEGRAND - KURT LEWY 
LILI LEWY - E.L.T. MESENS 
JEAN MILO • MARC PANNEK 
C. DE RADZITSKY - ANDREE RENAUD 
HENRI SCHAEKELS - CARLITOS SGARBI 
RAYMOND STUYCK - CORINNE TOUSSEIN 

BERNARD VILLERS 

Voor alle Inlichtingen : CASINO-KURSAAL - T. (059) 751.11 

1 (9545W—8717 N—7038 V) 1 

NEDERLAND 

VISVEIL-PLICHT WORDT -RECHT 
MET INGANG VAN 1 OKTOBER 

IJMÜIDEN —Op 1 oktober treedt 
de gemeenschappelijke marktpoli-
tiek van de Europese Gemeenschap 
voor de visserij in werking. Die vrij
dag zijn de aan Nederland verleen
de acht maanden uitstel om en ook 
in ons land zal men zich aan de 
EEG-regels moeten houden. I n Bel
gië is dit al sinds maandag het ge
val. Daarom lijkt een verlengd uit
stel voor Nederland er niet in te zit
ten. 
Zo iets zou men hier echter wel 
kunnen gebruiken, want er valt nog 
wel het een en ander te regelen. Bij 
de nieuwe spelregels is de Produ
centenorganisatie de centrale fi
guur. Die organisatie (van aan
voerders van vis) is opgericht, maa r 
ontbeert de rijksoverheid, zoals de 
EEG eist. 
In verband met de veranderde situ
atie waarin de visafslagen met in
gang van volgende m a a n d komen, 
zijn h u n direkties uitgenodigd voor 
een volgende week in Den Haag te 
houden konferentie met de Produ
centenorganisatie, onder leiding 
van mr. dr. Boelmans Kranenburg 
voorzitter van het Visserij schap. 
Volgens de (nieuwe regels van 't 
spel wordt de veilplicht vervangen 
door het veilrecht. Ofschoon ner
gens s taa t da t de veilplicht wordt 
afgeschaft, lijkt zo iets slechts lo

gisch wanneer men zich aan de di
verse verordeningen houdt. 
Voor het gehele gebied van de ge
meenschappelijke markt geldt ech
ter wel de plicht om de vis ter kon-
trole van de handelsnormen (op 
grootte en versheid) aan te bieden. 
Dat aan deze controle nog wel meer 
vast zit, wanneer men zich stipt 
wil houden aan de lange verlang
lijst van de EEG voor wat de vers
heid van de vis betreft, heeft men 
eerder in deze krant kunnen lezen 
alsmede dat bij het Ins t i tuut voor 
visprodukten TNO in IJmuiden ge
zocht wordt n a a r een eenvoudiger 
(maar toch even goede) handleiding, 
m a a r waarvoor toch evenzeer des
kundige voorlichting aan de betrok
kenen nodig zal zijn. 
Het ligt wel voor de hand, dat die 
kontrole gebeurt in de (bedrijfs
ru imten van) de afslag, die officieel 
niet langer een beleidsfunktie voor 
wat de prijzen betreft heeft. Dat 
prijsbeleid is een zaak van de Pro
ducentenorganisatie geworden. 

VERSE VIS 

Ook zal de organisatie wel gebruik 
blijven maken van de visafslag. Dit 
zal zeker het geval zijn voor de ver
se vis. 
Een soort veilplicht nu door de orga

nisatie op te leggen aan haa r le
den, lijkt overigens onvermijdelijk. 
Aanvoeroverschotten kunnen im
mers alleen op de afslag gekonsta-
teerd worden. Het manipuleren in 
de mark t op eigen risiko lijkt een 
te r iskante zaak. Al zal dus de veil
plicht vervallen, voor het maximaal 
funktioneren van het veilrecht is 
men aangewezen op de veiling. 
De Producentenorganisaties moeten 
hun leden organiseren op vrijwillige 
basis. Het stelsel van vrijwilligheid 
wordt door bijna alle EE(5-leden als 
een groot bezwaar gevoeld : een 
werkelijk doelgericht marktbeleid 
op basis van vrijwilligheid is prak
tisch niet te verwezenlijken. 
IJMUIDEN 

In IJmuiden is he t Staatsvissersha-
venbedrijf plus rijksafslag uit nood
zaak tot s tand gekomen. I n de loop 
der jaren zijn voor- en nadelen van 
een veilplicht n a a r voren getreden. 
Tegenover een mindere vrijheid van 
de producent (aanvoerder) s taa t 'n 
goed overzicht van vraag en aanbod 
zodat de best mogelijke prijs kan 
worden gemaakt ! 
De noodzaak tot veilen lijkt intus
sen allerminst weggevallen door de 
invoering van de nieuwe opvattin
gen volgens 't EEG-boekje, al komt 
daarin «veilplicht» niet voor. 

— 8 — 



Datum 

13- 9 
14- 9 
15- 9 

8- 9 
9- 9 

19- 9 
11- 9 
12- 9 
13- 9 
14- 9 

9 9 
10 0 
13 9 
14 9 
15 9 

9 9 
10 9 
13 9 
14 9 
15 9 

9 9 
10 9 
13 9 
14 9 
15 9 

9- 9 
10 9 
11- 9 
13- 9 
14 9 

9- 9 
10 9 
13 9 
15 9 

9- 9 
10- 9 
11- 9 
13- 9 
14- 9 
15- 9 

Vangsten Ksr 

VISAANVOER 
24 
15 
8 

47 

419 200 
318 900 

94 500 
832 600 

Fr Min. 

TE OOSTENDE 
5 519 415 
3 767 363 
1 458 740 

10 745 518 

Maks. 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
16 
15 
13 
16 
3 

11 
14 

1887 
1741 
1686 
2149 

124 
1552 
2 145 

VISAANVOER 
9 

11 
9 
7 

14 

9 
11 
9 
7 

14 

40 954 
59 259 
57 884 
42 110 
77 231 

277 438 

86 687 
73 683 
64 966 
4 201 

68 278 
87 927 

30 — 
33 — 

4 — 

39 — 
25 — 

TE ZEEBRUGGE 
i 39£ 520 
1 637 212 
1 544 230 
1104 130 
2 07C 206 
7 ?55 398 

WAARVAN TONG 
7 374 
8 058 
6 930 
4 278 
1029 

37 669 

669 650 
753 460 
57C 480 
33C 440 
937 95C 

3 320 980 

34 24 
27 62 
26 67 
28 22 
26 80 

90 81 
93 50 
83 61 
83,92 
93,52 

52 — 
50 — 
39 — 

52 — 
48 — 

KREEFTAANVOBR TE ZBEBRUGQE 

1 
1 
3 
2 
1 

2 382 
2 024 
5 341 
4 555 
2 569 

16 871 

138 9/0 
117 710 
261 640 
232 210 
123 720 
874 250 

58 34 
58,15 
48 98 
50 97 
48 15 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
30 
26 
20 
23 
24 

6 557 
7 516 
4 948 
6 714 
6 163 

21i 822 
233 193 
14 ( 562 
231 505 
203 082 

15/63 
15/63 
13/64 
19/61 
18/65 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 
2 
2 
4 
2 

303 
11236 
13 344 

2 593 

19 300 
195 566 
213 620 
102 768 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

7 
6 
7 
6 
8 
8 

788 
898 
722 
773 

1023 
814 

33 480 
34 444 
29 776 
25 930 
29 140 
26 040 

35 — 
33,— 
35 — 
29 — 
24 — 
28 — 

49 — 
43 — 
45,— 
41 — 
32 — 
36 — 

Gem 

46 — 
42 — 
30 — 

43 — 
41 — 

42 — 
38,— 
41 — 
34,— 
28 — 
32 — 

Afvaarten Oostendse Haven 
DONOERiDAG 9 SEPTEMBER 

N708, Ntaord 
N709, Noord 
O 159, Noord 
O 275, Noord 
Z597 Kanaa l 
Z 509, Kanaa l 
O 127 Kanaa l 
O 172, West 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 
O 334 IJslanid 
O 284, Noord 
O 118, Noord 
O 307, Noord 
O 249, Kanaa l 
O 83, Kajiaal 
O 147, West 
N720, West 
N267 Weet 

KATERDAG 11 SEPTEMBER 
Z 571, I Js land 
O 285 Noord 
O 30», Noord 

N 800 Kanaa l 
O 37, Kanaa l 
O 148, West 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 
0129, IJs land 
O 232, Noord 
N736, West 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

O 236, IJs land 
O 318, I Js land 
O 202 IJs land 
O 94 Noord 
O 134. Noord 
O 29 Noord 
O 66; Noord 
N752, Noord 
O 151, Noord 
O 329, Noord 
O 123, Noord 
O 120, West 
O l ^ , Wesit 
O 156 West 

O O S T E N D E 

MAANDAG 13-9-1971 

IJSLAND 
O 318 
O 129 
O 236 
O 202 
O 231 
O 331 
O 224 

KANAAL 
O 82 

NOORD 
O 279 
O 232 
O 29 
O 66 
O 134 
O 123 
O 151 
O 94 

WEST 
O 142 
N736 
N752 
O 214 
O 120 
O 329 
O 156 
O 15 

16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 

650 
500 
600 
600 
500 
550 
300 

371 420 
287 900 
407 982 
423 505 
346 820 

600 361000 
100 224 540 

600 
600 

16 100 2600 352 710 

10 
10 
10 
9 
10 

7 
5 
9 
5 
12 
4 
10 

420 
320 
480 
330 
350 
400 
330 
440 

80 
200 
250 
140 
140 
390 
130 
100 

243 950 
243 530 
263 170 
185 980 
215 710 
219 270 
154 860 
199 286 

65 970 
134 610 
181 400 
88 220 
99 389 

177 440 
111820 
69 618 

DINSDAG 14-9-1971 

O 317 

KANAAL 
O 180 

NOORD 
O 247 
O 303 
O 135 
O 243 
O 306 
O 268 
Z 38 
O 128 
O 239 
N719 
O 369 

WEST 
N706 
N738 

17 

16 

10 
9 
9 
9 

10 
10 
9 
9 
9 
9 

10 

7 
7 

1450 

110 

300 
350 
400 
450 
420 
380 
400 
480 
320 
350 
320 

350 
250 

1450 — 937 585 

110 2400 349 565 

164 756 
150 074 
223 164 
215 200 
170 720 
161 010 
189 288 
253 316 
185 955 
224 840 
201 342 

174 788 
114 405 

W O E N S D A G 15-9-1971 

IJSLAND 
O 250 17 550 — 322 704 

KANAAL 
O 181 

O 301 
O 114 

WEST 
N715 
O 69 
N185 
O 172 

10 
10 

5 
5 
5 
5 

320 
350 

120 
200 
100 
110 

16 110 2000 280 590 

133 251 
228 090 

96 090 
157 190 
82 610 
87 010 

Publiciteit in 

HET VISSERIJBLAD 

doet Uw 

Zakencijfer stijgen 

N I E U W P O O R T 

DONDERDAG 9-9-1971 

N 737 13 810 N 498 5 490 

Twee vaartuigen, met alleen ton
gen Deze kregen van 90 tot 120 P 
De kleinste 68 F de kg 

VRIJDAG 10-9-1971 

N 765 104 016 N 579 91 550 

Slechts 300 kg tongen, m a a r 200 
bennen andere vis vferden op de 
markt gezet Buiten de vana ' s , 
waaronder enkele hopen tarbot en 
grieten waren de biezonderste soor
ten gullen en platvis De tongen 
kregen van 90 tot 104 P, de klem-
ste 64 P de kg Kabeljauw en gro
te gullen waren niet op de mark t 

Het slag van + 3 kg kregen 840 
F de ben, de voorkleme 660 en 690 
P, mini's 340 F De platvis gmg 
goed van de hand en werd er tel
kens de hele parti j bij genomen 

Groot platvis 680 P de ben, dne -
Imgen 700 en 710, kleine platvis 
510 en 530 F Voor de moerroggen 
werd 1500 P gegeven, de andere 
rogsoorten m evenredigheid De 
wemige wijting grote 670, kleme 
520 Deze twee vangsten werden 
«goed» verkocht en dit voor een 
vrijdagmorgen ' 

MAANDAG 13-9-1971 

N705 
N700 

156 176 
4 014 

N491 
N414 

46 430 
7 000 

Tweehonderd bennen gullen 
(weinig kabeljauw of geen), slechts 
280 kg tongen en enkele bennen 
platvis roggen en haaien De en
kele kopen kabeljauw hepen boven 
de 30 P de kg, de grote gullen van 
1280 tot 1100 F de benne 

De daaropvolgende soorten kre
gen 750 tot 650 F de ben De voor
kleme van 580 tot 540 P de ben, 
de mini s 340 F 

Platvis van 1 000 tot 1 200 P voor 
de drielmgen, kleme 800 F 

De roggen 1420 P voor de 
moers tilten 320 F, speerhaaien 
800 en 680 P 

Zeehonden 870 P de ben 

De koopjes rare vis werden heel 
duur verkocht 

Steenschol 2200 F en 1800 F 
Schelvis grote 800, middenslag 

500, grote makreel (enkele ben
nen I) 700 F ' 

WOENSDAG 15-9-1971 

N761 67 879 N 807 34 889 
Beide vaartuigen zetten samen 

50 bennen vis en 630 kg tong af 

De tarbot kreeg nog altijd zijn 
s tandaardpri js 130 P en grieten 
+ 70 F de kg De wemige platvis 
werd duur verkocht, zelfs kleme 
visjes 980 F Kabeljauw 25 F, de 
gullen van 1000 tot 570 F voor de 
voorkleme De tongen grote 104 
tot 110 F, de derden 116 tot 119 F, 
de 4e 122 F, de 5e van 100 tot 114 
F, de kleme van 74 tot 83 P aWn-
neer er weinig op de mark t is, 
wil elk zijn deeltje ' 

— 9 — 



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

Sche lv i s 
G r o o t 
M i d d e l 
K l e i n 

K a b e l j a u w 
G u l 
W i j t i n g ... 
S c h a a t 
Z e e b a a r s 
L e n g 
S c h a r t o n g 
H e ü b o t ... 
Kool VIS 
H o n d s t o n g 
Zeewolf 
P l a t e n 

13-9-1971 
19 .—28 — 
14 .—19 .— 
12.40-17.— 

6.60-10.— 
10.—13.40 

14-9-1971 

12 .—14. -

16.60-14.-

23 , 
1540-20.— 

7.80-23.— 
7.60-15.40 

64.—103.0 
7 . ^ 1 2 . 2 0 
4 80-19.— 

1 6 — 1 8 — 

1 8 . — 
11.60-15.40 
12 .—18.— 

8.—15.40 
42 .—89 .— 

7.40-11.40 
5 .—15 .— 

18. 

Tong- en pladijsprijzen 

TONG 

S o o r t e n 
L a p p e n 
G r o t e 
34 
Blok 
v o o r - k l e m e 
k l e ine 
s l ips 

S o o r t e n 
g ro t e 
blok 
f r u i t 
s c h o n e k l e m e 
k l e m e 
fout p : t i t 
s l ips 

S o o r t e n 
T o n g I 
T o n g I I 
T o n g I I I 
T o n g 
T o n g 

Oostende 
lS-9-1971 
1U4 ,— 
113,2-114.2 
102,4-104 
92,—94,60 

.. . . 79 ,60—,— 
75 ,80—,— 
93,80-95,— 

Zeebrugge 

9 3 , — 9 6 , -
102 -109 
110 -114 
107 -111 
9 8 , — 9 8 , -
6 6 , — 7 2 , -
5 4 , — 5 8 , -

Nieuwpoort 

97,-

I V 
V 

K l e i n e 

PLADIJS 

S o o r t e n 
G r o t e 
g r o t e lek 
k l e m e lek 
d e r d e s l ag 
p l a t j e s 

s o o r t e n 
grote 
m i d d e n s l a g 
k l e m e 
dee lv is 
m e y e r s 

S o o r t e n 
M o e i e n 
g r o t e p l a d i j s 
a n e l m g e n 
p i a t j e s 

106 -
114 — , 
111 -
9 0 , — 
84, , 

Oostende 
13 9-1971 
17,40-18, -
15,40-19,-
15, , -

9 , — 1 7 , -
1 0 , — 1 2 , -

Zeebrugge 

1 3 , — 1 5 , -
1 2 , — 1 4 , -
1 2 , — 1 5 , -
1 0 , — 1 3 , -
8 , - 1 0 , -

Nieuwpoort 

2 2 , — , -
25, ,-
16,—20.-

14-9-1971 
108 -109,4 
118,4—,— 
109,8-111.6 
103 -106 
77, .— 
60,-

97,—98,— 
105 -108 
114 -117 
112 -115 
97,—98,— 
65,—69,— 
55,—62,— 

14-9-1971 
13,—15,— 
15,-17,-
15,—16,40 
14,—16,60 
9,—11,40 

15,-
13 , -
12,-
10,-

-16,— 
-15 ,— 
-14,— 
-12,— 

15-9-1971 
103,4-104 
109 4 — , — 
99 ,80—,— 
85,—89.20 
64 ,40—,— 
63, 

94,80—,— 90,80-

8 8 , — 9 4 , -
98,—100 
105 -114 
102 -114 
8 8 , — 9 5 , -
6 6 , — 7 5 , -
6 0 , — 6 4 , -

105 -110 
106 -110 
118 — , — 
120 -124 
115 — , — 
75 ,—84,— 

15-9-1971 
13 ,—15 
16, , 
15, , 
1 6 , ^ ^ , 

9,—11,60 

13,—16,-
14,—17,-

8,50-14,-
10,—12,-

25, -
25 , -
20,-

Z E E B R U G G E V E R W A C H T I N G E N 

D O N D E R D A G 9 S E P T E M B E R 1971 V R I J D A G 17 S E P T E M B E R 

Z 5 7 8 
Z 4 8 3 
Z 5 6 8 
Z 5 1 2 
Z 5 3 7 
Z 5 1 1 
Z 4 0 0 
Z 5 7 5 

Z 5 1 8 

4 
17 
10 
10 

7 
7 
4 

10 

500 
1800 

600 
900 
300 
300 

50 
50 

6 1000 

30 
140 

60 
100 

80 
40 
90 
80 

60 

81400 
375 360 
116 850 
193 180 
113 480 
97 250 

119 810 
174 750 

60 b ki 
127.440 

1.399.520 

V R I J D A G 10 S E P T E M B E R 1971 

Z507 
Z589 
Z.442 
Z547 
Z482 
Z295 
Z.598 
Z429 
Z549 

Z562 
Z25 

6 
3 
3 
10 
10 
10 
7 
6 

700 
300 
200 
600 
200 
500 
50 

1300 
50 

500 
400 

40 
10 
25 
100 
110 
120 
110 
65 
100 

130 
25 

136 650 
46 730 
38 310 

208 8?0 
145 132 
228 530 
114 250 
256 950 
209 340 

5C b kr 
181 440 
71000 

1.637.213 

M A A N D A G 13 S E P T E M B E R 1971 

Z430 

Z582 
Z596 
Z 175 
Z451 

Z519 
Z422 

Z.603 
Z574 

6 
10 
8 

50 

50 
700 
700 
50 

50 

150 
30 
100 
70 

13 3 200 
10 50 

9 100 
8 500 

90 230 
30 b Kr 
145 760 
111250 
158 930 
124 760 

f 45 b kr 
100 303 710 
80 154150 
4 30 b kr 

130 166 070 
250 289.370 

1.544.330 

D I N S D A G 14 S E P T E M B E R 1971 

Z 5 8 0 
Z 5 8 8 
Z 4 0 8 
Z 5 9 9 
Z.581 

Z.452 

Z 5 9 3 

3 
10 

8 
10 

10 

400 
1 500 

700 
100 
100 

100 

300 

30 
150 
95 

200 
125 

95 

50 ' 

64 450 
241 390 
192 560 
184 220 
178 050 

70 b k r 
164 100 

60 b k r 
79 540 

1.I04.3I0 

W O E N S D A G 15 S E P T E M B E R 1971 

Z52e 
Z.417 
Z533 
Z583 
Z604 
Z510 
Z465 
Z497 
Z.442 
Z.402 

Z545 
Z591 
Z590 
Z505 

lö 
6 

14 
4 
9 
9 

10 
11 
4 

11 

4 
9 
9 
5 

2 000 
100 
100 
500 
100 
500 
800 

1300 
250 
100 

100 
600 
800 
500 

140 
130 
70 
40 

200 
80 
90 
70 
40 

110 
+ 

45 
70 
55 
25 

300 599 
110 290 
72 310 

158 440 
186.850 
217 440 
180 800 
182 791 
53 860 

198 406 
55 b kr 

66.350 
132 810 
143 560 

66 460 
3.070.606 

N O O R D 
0.274 m e t 300 b e n n e n t . t .z. 10 

she l fcod , 240 gul , 10 s che lv i s - t o t -
t e n , 20 p l a t v i s , 5 rog , 15 f aa i . 

M A A N D A G 30 S E P T E M B E R 

I J S L A N D 
0.216 m e t 1 200 b e n n e n t . t .z . 200 

koolvis , 850 b o n e n , 150 v a r i a . 
0 .288 m e t 1.200 b e n n e n t . t .z. 30 

gu l , 550 koolvis , 50 s c h e l v i s - t o t t e n , 
330 b o n e n , 50 sch . scho l , 40 v a r i a , 
60 bl . l eng , 60 l e n g . 

0 .237 . 

K A N A A L 
0.198., Z.499. 

N O O R D 
0.229, O 312, O 141, O.206, 0 .26 

W E S T 

0 . 3 5 , O 192. 

D I N S D A G 31 S E P T E M B E R 

K A N A A L 
0.189. 

N O O R D 
N.708, N.709, 0 .159, O 275. 

W E S T 

O 147, N.720. 

W O E N S D A G 31 S E P T E M B E R 

N O O R D 
O 284, O 118, O.307, O 280. 

W E S T 

0.249, 0 .148, N.736. 

V R I J D A G 34 S E P T E M B E R 

I J S L A N D 
0.316 . 

BOUDEWIJNKANAAL 
WORDT VERDIEPT 

O n l a n g s z i jn m h e t B o u d e w i j n -
k a n a a l b a g g e r w e r k e n b e g o n n e n d ie 
t o t doel h e b b e n deze v a a r w e g n a a r 
B r u g g e m e t é é n m e t e r t e v e r d i e 
p e n . E e n s p e c i a a l u i t g e r u s t e c u t 
t e r - z u i g e r IS b e g o n n e n t e r h o o g t e 
v a n h e t g r o n d g e b i e d L i s s ewege 
w a a r d i j k e n w e r d e n a a n g e l e g d o m 
d e o p g e b a g g e r d e spec ie t e s t o r t e n . 
D e z e c u t t e r z u i g e r w e r k t v a n zu id 
n a a r n o o r d e n k o m t d u s u i t d e 
r i c h t i n g L i s s ewege n a a r h e t s a s 
v a n Z e e b r u g g e toe . D e b a g g e r w e r 
k e n zu l l en ove r z o w a t e e n s t r o o k 
v a n 2 k m w o r d e n u i t g e v o e r d e n 
zu l l en v e r m o e d e l i j k t e g e n h e t e in
d e v a n h e t l o p e n d e j a a r vo l too id 
z i jn . 

KOOLVISPRIJZEN IN DUITSLAND 
Donderdag 9/9/1971 

Vrijdag 10/9/1971 

Zaterdag 11/9/1971 

Maandag 13/9/1971 

Dinsdag 14/9/1971 

Woensdag 15/9/1971 

10,10 — 
6,55 tr. 

10 65 — 
6,55 fr. 

12 28 — 
8,19 — 

11 47 — 
9,29 fr. 

11,19 — 
9,29 fr. 

11,74 — 
10,37 — 

9,01 — 

10,37 — 

12,01 — 
7,92 fr. 

10,92 — 

10,65 — 

11,47 — 
9,55 fr. 

8,19 — 

9,83 — 

11,74 — 

10 65 — 

10,37 — 

1 1,19 — 

7,64 — 

9,55 — 

10,65 — 

10,37 — 

9,83 — 

10,92 — 

7,37 

7,10 

8,46 

9,55 

9,55 

10,65 
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 

IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort 

13-9-1971 

Tarbot groot (1-2-3) 
middel (1-2-3) 
klein fl-2-3) 
Griet groot (1-2-3) 
middel (1-2-3) 
klein (1-2-3) 
Schelvis groot (1-2) 
middel (1) 
klein (1-2) 
Heek groot (1) 
Middel (1) 
klein (1) 
lom 
leng 
Rog (1) 
Keilrog (1-2-3) 
Rog (2-3) 
Tilten (2-3) 
Scherpstaart (2-3) 
Halve mans (2-3) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw (1-2-3) 
Gul groot (1-2-3) 
gul (middel) 
gul (klein) 
Hozemondhamme (1) 
Wijting groot (1-2-3) 
klein (1-2-3) 
Schar (1-2-3) 
Steenschol (1-2) 
Zeehaai (1) 
Hondshaai (1) 
Doornhaai (2) 
Pieterman (1-2-3) 
Makreel (1) 
Horsmakreel (1) 
Zeekreeft (1) 
Schaat (1) 
Zeebaars (klipvis) (1) 
Kongeraal (1-2) 
Sohartong (1) 
Volle har ing (1) 
IJle har ing (1) 
Haringshaai (1) 
Steenholk (1) 
Heilbot Cl) 
Koolvis (1-2) 
Steur (1) 
Zeewolf (1) 
Pollak (1) 
Zonnevis Cl) 
Koningsvis (1) 
Vlaswijting (2) 
Zeeduivel (2) 
Schotse schol (2) 
Zeehond (2-3) 
Bot (3) 
R. Poon Roob (1-2-3) 
G. Poon (Knorh.) (1-2-3) 
Rode knorhaan (1-2) 
posten 

120 
130 
85,-

-145 

15,—21,— 
5.80-13,— 

40, ,— 
35, ,— 
17, ,— 

20,—29,40 
18,—41,80 

19,40-25,— 
7,—19,40 

!5Ö,—76,'4Ö 

12,60-14,60 

" è , — 7,4Ö 
23,—32,— 
11,80-17,— 
8,20-15,— 

17,—20,— 

20,-30,-

5,— 6,— 

13,20—,— 
27,80-35,40 

15, ,-
7,80-10,-
7,—33,-

13-9-1971 

130 -140 
100 -110 
35,—78,— 
60 , -70 ,— 
58,—62,— 

14-9-1971 14-9-1971 

20,—28,-
18,—23,-
18,—24,-
18,^20,-
14,—18,-
10,—15,-
34,—38,-
18,—32,-
14,—16,-
8,—15,-

ÏÖ,—'i'Sr 
8,—11,-
8,^10,-

20,—40,-

100 -132 
86,80—,-
7 0 , — , -

9,—13,60 
6,— 9,40 

14,—28,40 

16,—27,— 
7,—23,60 

89,'40-—,— 

ÏÖ,6Ó'-Ï6,— 

'ë,—"8,4Ö 
12,—38,40 
10,—14,60 
10, ,— 

"6,25-9,— 

24,-

4,80- 7,— 
20,—33,40 

130 -138 
105 -120 
50,—95,— 
65,—70,— 
55,—60,— 

15-9-1971 

135 —,— 
86, ,— 
53,80—,-

9,—11,— 
6,— 9,— 

13,—29,— 

26,—28,-
26, ,-
24,—^25,-
22, ,-
21, ,-
12,—14,-
24,—28,-
17,—^22,-
16.—18, 
11,—16, 

22,—28,— 
7,40-25,— 

— 65,-

12,—-14,-
10,—11,-
6 ,—8, -

25,—36,-
16,—19,-

9,40-15,— 

16,—34,20 
11,—15,— 
6,—• 9,— 

18, ,— 

12,-

1 6 , - 1 7 , -

19,—33,— 

15-9-1971 

120 -130 135 —,— 
100 -110 100 -110 
45,—85,— 90, ,— 
65,—71,— 
55,—60,— 

29,—3Ó,— 28,'—30,-^ 
22,—26,— 26, ,— 
2 1 , - 2 7 , - 25, 
21,—24,— 18,——,— 
20,—23,— 
13,—15.— 
22,—-24,- 32, ,— 
16,—20,— 
13,—14,— 11,—26,— 
9,—13,— 

Ï4,—Ï7,— 2ö3:iL",z: 
12,—13,— 15, ,— 

7,— 9,— 16,—18,— 
10,—33,— 
14,—20,— 14,—16,— 

48^—81,— Z'~ZZ''. 
ïó,—12,— -^g-:::-::::-^ 

Ï4,—Ï9,— 2Ö,—30,-^ 
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N E D E R L A N D 

VAN DAG 
IJMIJIDEN 

I n IJmuiden werden woensdag 
8 september de volgende besommln-
gen gemaakt: K W 41 17.900, il09 
600, 177 880; SCH 10 9.200, 11 7.20O, 
28 3.590; GO 3 6.980 36 9.370; UK 
70 2.470, 147 1.390, 148 2.230, 215 
3.860, 245 940; WR 1 1.100, 71 
1.080, 75 1.150, 136 1.500; I J M 23 
2.200; ZI 6 1.369; VD 6 1.900, 9 
2.300, 15 1.000, 19 3.500, 23 7.900, 
25 2.580 44 1.790, 75 2.225, 89 4.690, 
115 2.800; BB 28 en UK 118 2.190; 
UK 56 en 200 2.980, 135 en 145 
3.310, 17 en 249 4.770, 142 en 236 
1.200, 196 en 234 10.400, 141 en 
271 1.760. 

Donderdagmorgen 9 sept. werden 
in IJmuiden door 38 vaartuigen 
aaingevoerd: 4450 kisten en 930 kl. 
kisten vis, 11.700 kilogram tong. 
Bij de aanvoer waren: 903 kisten 
en 445 kleine kisten schelvis, 57 
kisten wijting, 227 kissen gul en 
kabeljauw, 690 kisten koolvis, 280 
kisten en 262 kleine kisten haring, 
1006 kisten en 223 kleine kisten 
makreel, 9.20 kisten püchards , 255 
kisten schar, 36 kisten schar 76 
kisten varia. 

Prijzen, per kUogram, in gul
dens: grote tong 8.35-8, grootmid
del tong 8.37-8.05, kleinnmddei 
tong 8.15-7.33, tong I 6.97-5.13, 
tong I I 5.27-4.73, tarbot 12.33-11, 
2ajlm 12.70-8.39. 

Per 125 küogram: grote kabel
jauw 200, middel kabeljauw 190, 
zwarte middel koolvis 108-106, gro
te leng 150. 

Per 50 kilogram: grote schelvis 
71-61, groobmiddel schelvis 69-61, 
klemmiddel schelvis 72-69, schglvis 
I 66-27, gul I 90-75, gul I I 87-72, 
gul I I I 58-32, grote schol 82-74, 
schol I 84-74, schol I I 82-70, schol 
I I I 76-55, schar 63-48, wijting 65-
42, bot 10, tarbot 456-145, griet 
245-1117, har ing 42^0.80, makreel 
54-11.50, pilchards 27.60-23.50, rode 
poon 108-43, ixvon 40, steenbolk 31, 
krab 43, zwarte koolvis I 44-40, 
zwarte koolvis I I 30-25, h a m 180, 
witte koolvis I 90, heek I I I 96 

I n I Jmuiden werden donderdag 
9 september de volgende besom-
mingen gemaakt: K W 81 61.200. 
141 15.040, 109 960, 177 990; VL 112 
3.710; EH 7 1.865; G 02 12.300, 6 
14.900 21 13.890; UK 23 1.270, 70 
1.890, 'l47 1.240 148 1.980, 245 2.840 
VD 1 2.180, 6 330, 9 690, 15 1.620, 
19 3.300 44 2.30O, 46 4.160, 75 1.190, 
89 1.440 155 2.300; WR 1 2.810, 48 
2.830, 71 1.980, 75 3.780, 77 1.300, 
136 2 870, I J M 23 1.750; ZL 6 
3.490; EB 28 en UK 118 810; K W 
33 en 93 6.130; UK 56 en 200 3.080 
135 en 145 5 469; 141 en 271 14.100; 
142 en 236 en 1.690, 196 en 234 
2.875; TX 33 en 67 7.120. 

Vrijdagmorgen 10 september 
werden in I Jmuiden door 65 vaar
tuigen aangevoerd: 4808 kisten en 
732 kleine toistcn vis, 35.600 kilo
g ram tong en 314 stijve kabel-
jauwsn. Bij de aanvoer waren: 
17 kisten en 7 kleine kisten schel
vis, 375 kisten en 578 kleine kis
ten wijting, 1590 kisten gul en ka
beljauw, 614 kisten en 140 kleine 
kisten haring, 222 kisten en 7 
kleine kisten makreel, 265 kisten 
pilchards, 1423 kisten schol, 92 

TOT DAG 
kial.en schar, 90 kisten tarbot en 
120 kisten varia. 

Prijzen, per kilogram, in gul
dens: tarbot 11.36-10.41, grote tong 
7.75-7.40, grootmiddel tong 8.01-
6.60, klemmiddel tong 7.52-7.07, 
tong I 6 88-5.29, tong I I 4.90-3.36. 

Per 125 kilogram: grote kabel
jauw 212, middel tobeljauw 198. 

Per tien stuks: igrote kabeljauw 
106-80. middel kabeljauw 72-68. 

Per hoop: rog 70. 
Per 50 küogram: grote, grooit-

middel en klemmiddel schelvis 90-
69, schelvis I 56-30, gul I 85-72, 
gul I I 70-61, gul I I I 42-26, grote 
schol 98-63, schol I 87-61, schol I I 
81-57, schol I I I 71-40, schar 29-20, 
wijtmg 38-20, bot 7.50, horsma
kreel 20-12.50, tarbot 426-111, griet 
251-80, ha r ing 42.40-25, makreel 
47.50-18.80 pilchards 25-23, heek I 
en I I 220-140, haa i 92-70. 

I n I Jmuiden werden vrijdag 10 
september de volgende besommin-
gen gemaakt: T X 11.580, 3 18 640, 
4 13.500, 8 7.04O, 9 12.060 16 6.790, 
17 11.270, 18 8.210, 19 11.100, 21 
17.190, 24 5.560 25 8.520, 29 18.630, 
34 11.280, 37 7.380, 38 7.630, 48 
9.110, 56 5.450, 94 11.300; KW 101 
1.770, 130 11.180, 144 19.800, 137 
16.940, 178 11.680; EH 7 1.390; SCH 
10 5.510; I J M 8 3.750, 18 15.710, 
23 1.580, 44 16.280; ZL 6 1.540; VD 
6 2.760 9 1.890, 15 1.620, 19 980, 24 
4.730, 25 3.150, 44 1.520, 46 1.660, 74 
14.800, 89 800, 115 1.760; UK 1 
12.960, 18 660, 23 320, 63 22.680, 70 
1.200, 147 670 148 1.460, 215 4.210, 
245 1.220; WR 1 2.110, 69 2 060, 71 
1.830 77 1.430 136 1.710; EB 28 en 
UK 118 260; TX 33 en 67 4.310; UK 
56 en 200 365, UK 135 en 145 870. 
UK 141 en 271 1 130, UK 142 en 
236 1.520, UK 196 en 234 765, UK 
17 en 249 2.320. 

Maandagmorgen 13 september 
werden in I Jmuiden door 45 vaar
tuigen 8847 kisten en 3068 kleine 
kisten vis, 150 stijve kabeljauwen 
en 31.000 kg tong aangevoerd. Bij 
de aanvoer waren : 920 kisten en 
386 kleine kisten schelvis, 920 kis
ten en 1180 kleine kisten wijting, 
2785 kisten gul en kabeljauw, 455 
kisten koolvis, 877 kisten en 982 
kleine kisten haring, 490 kisten en 
380 kleine kisten makreel, 80 kisten 
schar, 1975 kisten schol, 100 kisten 
tarbot, 245 kisten en 140 kleine 
kisten varia. 

Prijzen, per kg, in guldens : tar
bot 10,93-10, grote tong 7,37-6,88, 
grootmiddel tong 7,25-7, kleinmid-
del tong 7,08-6,81, tong 1 4,99-4,70, 
tong 2 3,75-2,90, zalm 8,03-6,10. 

Per 125 kg : grote kabeljauw 
176, grootmiddel kabeljauw 190, 
grote zwarte koolvis 112, middel 
zwarte koolvis 118-102, grote leng 
102. 

Per t ien stuks : grote kabeljauw 
104-92, middelkabeljauw 98-90. 

Per stuk : haa i 260-224, kreeft 
16,01. 

Per 50 kg : grote, middel en 
kleinmiddel schelvis 71-60, schelvis 
1 50-20, wijting 45-20, schar 43-30, 
gul 1 75-70, gul 2 70-57, gul 3 40-
25, grote schol 88-56, schol 1 87-62, 
schol 2 80-58, schol 3 66-50, tarbot 
436-96, griet 254-75, tongschar 150-
71, zwarte koolvis 1 49-40, zwarte 
2 30-25, witte koolvis 1 67, har ing 
46-19,40, makreel 76-11,81, kleine 
leng 46, h a m 280, heek 1 256-235, 
haa i 93-85, rode poon 63-48, poon 45. 

I n I Jmuiden werden dinsdag 14 
september de volgende besommm-
gen (in guldens) gemaakt: KW: 3 
1.350, 180 10.060; VL: 103 1.070 115 
21.710, 150 10.140, 212 12.150, 109 
12.060, 15 27.050, 43 33.900, 123 
19.290, 131 11.350; HD: 125 4.960; 
UK: 35 2.830, 70 1.750, 147 980, 
148 2.215, 56 en 200 760 135 en 145 
1.500, 196 en 234 450; VD: 19 
2.470, 44 2.080, 46 2.100, 75 2.010, 
115 2.720; WR: 1 1.860, 10 1.640, 34 
2.000 48 2.840, 69 1.850, 71 2.210, 
75 2.150, 136 1.480, 147 1.540; I J M : 
23 4.990; ZL: 6 1.060. 

Woensdagmorgen 15 september 
werden in I Jmuiden door 38 vaar
tuigen aangevoerd: 1892 kisten en 
610 kleme kisten vis, 14.000 kilo
gram tong. Bij de aanvoer waren: 
1075 kisten en 559 kleine kisten 
schelvis, 11 kisten wijting, 79 kis
t en gul en kabeljauw, 280 klisten 
koolvis, 126 kisf>en en 51 kleine 
kisten makreel, 16 kisten pUchards 
204 kisten schol, 25 kisten schar 
en 76 kisten varia. 

Prijzen, per kUogrami, in guldens 
tarbot 9.67-9.46, grote tong 7.27-
6.53, grootmiddel tong 7.65-7.30, 
kleinmiddel tong 7.94-7.38 tong I 
5.08-4.54, tong I I 4.28-3.61, zalm 8.55. 

Per 125 kUögram: grofce kabel
jauw 152-140, middel kabeljauw 150 
-138, zwarte grote koolvis 110^104, 
zwarte middel koolvis 112^106 wit
t e grote koolvis 170, grote leog 92-
90 

Per hoop: vleet 176. 
Per 50 küogram: grote schelivis 

65, grootoiiddei schelvis 64, klein
middel schelvis 55-21, schelvis I 

55^21, wijting 63-40, schar 56-43, 
gul I 74-65, gu II 68-37, gul I I I 44-
29, grote schol 80-71, schol I 84-
76 sohol I I 82-66, schol I I I 68-56, 
tarboii 430-129, griet 202-130, ma
kreel 96-18.40, püchards 24^23.80, 
zwarte koolvis I 49-40, zwarte 
koolvis I I 29-25, witte koolvis I 64, 
kleme leng 44, h a m 290, haa i 71-
54, poon 46, bot 14-5 rode poon 
104-58 

SCHEVENINGEN 

De aanvoer in Scheveningen be
stond donderdagmorgen 9 sept. 
uit: 150 kisten gul, 350 kisten 
sohol, 30 kisten varia en 3800 küo
gram tong. 

Zaterdagmorgen 11 september 
werden in Scheveningen aange
voerd en geveüd: 70 kisten en 450 
kleine kisten wijting, 700 kisten 
gul, 30 kisi'ien en 740 kleme kisten 
haring. 60 kisten en 170 Meme kis
t en makreel, 200 kisten scholi, 70 
kisten varia en 2500 küogram 
tong. 

De aanvoer in Scheveningen be
stond maandagmorgen uit 50 kisten 
en 600 kleine kisten wijting, 750 
kisten gul, 560 kleine kisten ha
ring, 35 kleine kisten makreel, 400 
kisten schol, 50 kisten varia en 6000 
kg tong. 

De aanvoer in Scheveningen be
stond woensdagmorgen 15 septem
ber uit: 10 kisten en 35 kleine kis-
en schelvis, 200 kisten gul en ka
beljauw, 145 kleine kisten haring, 
10 kisten en 125 kleiae kisten ma
kreel, 180 kisten sohol, 20 kisten 
varia en 1500 kUogram tong. 

Visaanvoer te Den Helder 
Aanvoerbericht van 6/9 tot en met 11/9/1971. 

Door 118 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd : 

Hoeveelheid Vissoort Opbrengst Prijs per kg. 
in kg. 

80 525 kg 
8.980 kg 

578 kg 
72.700 kg 
10.695 kg. 

305 kg. 
23.950 kg. 

190 kg. 
840 kg 
287 kg 
652 kg 

1 kg 

199.703 kg 

Tong 
Tarbot 
Griet 
Schol 
Schar 
Wijting 
Kabeljauw 
Heek 
Makreel 
Tongschar 
Poon 
Diversen 

f 

422.581,51 
32.593,50 

1.192,24 
82.191,03 
6.741,36 

281,50 
16 181,72 

274,— 
478,— 
414,34 
408,75 

2,50 

563.340,45 

van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 
van f 

8,20 tot f 3,08 per kg 
11,11 tot f 1 ,— per kg 
2,61 tot f 1,30 per kg 
1,60 tot f 0,71 per kg 
1,16 tot f 0,15 per kg 
1,14 tot f 0,76 per kg 
1,93 tot f 0,40 per kg 
1,45 tot f 1,14 per kg 
0,82 tot f 0,43 per kg 
1,61 tot f 1,09 per kg 
1,15 tot f 0,38 per kg 
2,50 tot f 2,50 per kg 

Begunstigd door uitzonderlijk goede weersomstandigheden, kon
den alle vaartuigen, groot en klein, onbelemmerd de visserij uitoefenen. 

Vooral de kleinere kotters, die veel meer afhankelijk zijn van het 
Weer, maakten door de redelijke vangsten en bijzonder goede prijzen voor 
de schol, over het algemeen goede besommingen. 

Gezien de tongprijzen vrij stabiel bleven, werd er gedurende de 
gehele week een goede prijs betaald. 

De grote kotters boektne eveneens goede resultaten, goede tong
vangsten, voor de meeste grote kotters variërende van 2.000 kg. - 3.600 kg. 

De gemiddelde prijs per aangevoerde kilogram tong was, afhan
kelijk van de aangebrachte sortering, f 4,50 - f 6,88 per kg. 

De besommingen van de grote kotters waren dan over het alge
meen beter dan de voorafgaande week en bewogen zich over het algemeen 
rond de f 20 000,—. 

De hoogste besommer van de afgelopen week voerde 6.200 kg. 
vis aan, waarvan 3.608 kg. tong met een gem. prijs van f 5,79 voor een 
totaalbesomming van ruim f 25.000,—. 

Al met al een goede visweek. 
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De 
Belgische 

Diesel 

Stelt 
zijn 

beste 
nische 
dheid 
ot uw 

dienst. 

A.B.CGENT 
Vertegenwoordiger C. SMEESTERS 

MAAiSESTEENWEG 526 
8310 SINT-KRUIS BRUGGE 

TEL. (050) 372.49 

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



REDERS, 
EEN GOEDE VERZEKERING IS 
EEN WAARBORG VOOR 
DE TOEKOMST! 

WENDT U DAAROM 
IN VOLLE VERTROUWEN TOT 

yip in nooS^ü/p in noool.h 

HULP IN 
NOOD 

H. BAELSKADE, 27 
OOSTENDE 
TEL. (059)716 89 

BEROEPSVERENIGING 

H A N D IN H A N D 
AFDELING ELEKTRO 

TEL. (050)541.17-541.92 34, TIJDOKSTRAAT 
ZEEBRUGGE 

MET V A R T A BATTERIJEN 

SNEL STARTEN 
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN 

NA AANKOOP VAN UW BATTERIJ 
TEGEN COÖPERATIEVE PRIJZEN, 
GOEDKOPER DAN WAAR OOK 

NU zes maanden 

GRATIS ONDERHOUD 
VAN uw BATTERIJ 

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw 

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING 

wendt U in volle 
vertrouwen tot de 

Beroepsvereniging 

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

BENT U 
DRANKZUCHTIG ? 
WILT U TERUG 

GELUKKIG WORDEN 
EN GEZOND? 

Voor alle inlichtingen A.A. 
Wende men zich tot Wapenpleln 15 
Oostende. 

Strikte geheimhouding verzekerd. 
K N O K K E : 
Postbus 10 of Vincent!. 10 ; 
BLANKENBEBGE: 
Postbus 1, Uitkerke ; 
VEUBNE : Postbus 11 ; 
ZEEBRUGGE : Postbus 2. 

REDERS 

LEEST UW 

VAKBLAD 

if Te koop : Stalen VISSERS
VAARTUIG 0.71 «Santa Lu
cia». Bouwjaar 1969. Motor 
Baudoum '69 - 260 pk. Schrij
ven bureelblad onder he t nr . 
7034V. 


