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BESCHERMKLEDIJ VOOR VISSERS
bekom enDe vissers kunnen voor hun PUNTEN hiernavolgende bescherm kledij 

Een punt1 is ÉÉN FRANK waard !
ZUIDWESTER (lange kap)

OLIE-HEMD zonder kap 
met kap

OLIESCHORT

OLIEBROEK met bretels

GUTTERS

AIRCOAT BROEKEN
broeken met bretel 
maat 42 - 56 

58-60

JUMPERS aircoat

KNIELAARS 170 pt
LAARS gevoerd met wol 325 Pt
DIJLAARS 350 Pt
HEUPLAARS 450 Pt
OVERALL blauw goed - maat 50 tot 56 310 Pt

maat 58 355 Pt
BROEK blauw goed 170 Pt
VEST blauw goed - maat 48 tot 56 175 Pt

maat 58 210 Pt
BROEK met borststuk - maat 48 tot 56 215 Pt

maat 58 235 Pt
JUMPERS blauw goed

small en medium 155 Pt
large 160 Pt
extra-large 165 Pt

165 pt

490 p! 
585 pt

260 pt

365 pt

40 pt

300 pt

375 pt 
415 pt

350 pt

Deze punten zijn ALLEEN om te zetten bij S.C.A.P., H. Baelskaai 27, Oostende,
bij HAND IN HAND ZEEBRUGGE, of ten kantore van de REDERSTENTRALE ter vismijn
van Nieuwpoort.

Ook nog in deze magazijnen te verkrijgen
aan zeer goedkope prijzen 

ANDERE WERKKLEDIJ VOOR VISSERS, WERKLIEDEN, WERKGEVERS, AANNEMERS

KEUKENHANDDOEKEN blauw 45 fr.
Prachtige KEUKENHANDDOEKEN

Cristal 36 fr.
Boilo 32 fr.

SPONSHANDDOEKEN blauw 29 fr.
VAATDOEKEN 12 fr.
Radical DETERGENTZEEP - 1 liter 30 fr.
LEVIS VERF - alle kleuren 109 fr.

REGENKLEDkJ (broek en vest) 450 fr.

WOLLEN DEKENS 
MESSEN PIJKENAAS 
PRISMAKiJKERS 
REDDINGSVESTEN 
UURWERKEN met stuurwiel 
BAROMETER met stuurwiel 
UURWERKEN elektrisch 
BAROMETER
DUFFLE COATS grijs en groen 

echte engelse,

In deze prijzen is de B.T.W. niet begrepen

290 fr. 
140 fr.

1.750 fr. 
360 en 750 fr. 

3.250 fr. 
2.500 fr. 
2.000 fr. 
2.330 fr. 

800 fr. 
blauw 1.250 fr. 
extra 1.380 fr 
camel 1.460 fr.

1.535 fr.
1.655 fr.

WERKSCHOENEN - anti-slip & versterkte top
laag model 488 fr. 
hoog model 506 fr.

DUFFLE COATS gevoerd

Alle aannemers, industriëlen en werkgevers die aan hun volk werkkledij moeten geven, 
kunnen voortaan, aan zeer voordelige prijzen, die aanschaffen bij de Rederskoöperatieven 
zich wenden :

S. C. A. P. HAND IN HAND
H.BAELSKAAI 27, OOSTENDE 
Tel. 059/729.51 - 709.31 - 709.32

REDERSKAÂI, ZEEBRUGGE 
TeL 050/541.17
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IDERSBELANG NIET MEER ?
REDERS LAAT U NIET MISLEIDEN DOOR VAKGENOTEN DIE SLECHTS HUN EIGENBELANG

BEOGEN !
Alsof ons zeevisseri j bedri jf nog 

niet genoesr problemen op natio
naal en internationaal vlak te be
kampen heeft, waarvan de goede 
afïooo over de toekomst van de 
Hel irische zeevisseri j zal beslissen, 
t’-aeht thans een Oostendse hande
laar in visserskledii, tevens privé- 
kliibhouder van alkoholische dran
ken. enz. de reders tussen pot en 
pint te overtuigen hun ontslag bij 
de Rederscentrale in te dienen en 
aan te sluiten bii een nieuw op te 
richten organisatie.

Die handelaar richtte zelfs aan 
reders klanten uit zijn winkel, en 
andere, een circulaire waarin hij 
op een lage manier de Rederscen
trale aanvalt. Met allerlei foefjes 
en mooie woorden beloof* hii deze 
ó zo eemakkelijk te overtuigen re- 
ders-klanten van alles en not; wat 
f-n het is dan ook niet moeilijk hen 
in een privé-club of café, waar 
r?n handtekening onder een of an
t e  papier te laten zetten.

vtivze'fde handelaar trzrht aldus, 
UITSLUITEND O M  PRIVE-BE- 
LANGEN, welke NIET  het RE- 
DFRSWSXANG is AF TE B R EK EN  
W AT IN -5 JAAR TIJD  met veel 
moeite is opgebouwd : de Reders
centrale aa„ wie de visserij zeer 
veel te danken heeft en nog zal te 
danken hebben.

Zoiets breekt men niet in één, 
twee. drie af, en de machtspositie 
ter verdediging van de algemene 
redersbelangen, zoals de Rederscen
trale thans na 15 jaar heeft be
reikt, bouwt men niet op in een 
paar jaar.

Waar in het B U ITEN LA N D  naar 
onze EEN H EIDSOR G AN ISA TIE  
met afgunst wordt gekeken en men 
in de laatste jaren daar, mede in 
het raam van het gemeenschappe- 
tiik visserijbeleid, nog slechts naar 
één organisatie streeft, moeten wij 
bij ons vaststellen dat, enkelen, uit
sluitend uit eigen belang, die een
heidsorganisatie zouden willen zien 
afbrokkelen, met alle gevaren daar
aan verbonden voor de reders zelf; 
en dit op ons kustje waarvan de 3 
havens nog geen 40 km uit elkaar 
liggen !

Zoiets is onbegrijpelijk en het is 
biïna niet te geloven, dat iemand 
dit °P zÜn geweten wil hebben. 
De enige uitleg hiervoor is : privé- 
belangen op de rug van de reders, 
en het verbijsterende in dit geval 
is dan nog, dat sommige reders 
daarin lopen. Voor allerlei onbenul

ligheden de ene omdat zijn doch
ter niet geplaatst wordt, de andere 
omdat een vakgenoot van een 
scheepjongen van het scheeps- 
fonds geniet, enz...

Mioet men dan werkelijk geloven 
dat deze mensen niet beseffen wat 
de Rederscentrale betekent, wat de 
Rederscentrale in het verleden 
heeft verwezenlijkt en wat de Re
derscentrale nog steeds doet en 
rtce- zal in H E T  ALG EM EEN  BE
L A N G  van alle reders.

Ja, in een beroepsorganisatie zo
als de Rederscentrale kunnen er 
steeds moeilijkheden zijn, kunnen 
er steeds nieuwe problemen rijzen 
en mistevredenen zijn, deze waren 
er in het verleden, ze zijn er nu en 
zullen er ook in de toekomst zijn. 
Maar ligt de enige goede oplossing 
dan niet in het besnreken van de
ze problemen in EIGEN  M IDDEN , 
in plaats van on de kaai en tussen 
not, en pint ? En gaat het belang 
van één persoon die alkohol, werk
kledij vlees, sigaretten enz... ver- 
koont, voor deze van een ganse or
ganisatie ?

aTs steeds s(aan de luidste roe
pers op de kaai en op een verga
dering ziet men ze nooit. Is het 
dan geen gebrek aan moed van de
ze mensen om de vergaderingen bij 
te wonen, veeleer dan op de kaai, 
de mensen met allerlei leusrens en 
verdachtmakingen op te hitsen.

Diezelfde lawaaimakers hebben 
naar aanleiding van de kwikaffaire 
moord en brand geschreeuwd en 
begrepen niet dat de man van de 
straat in de slogans van de Ver
bruikersunie is gelopen en geen vis 
meer eet. Maar diezelfde mensen 
vervul!e~ nu de rol van «DE M A N  
VAN  D E  STRAAT», zij zijn de 
(MENSEN VAN  D E  KAAI» die al
les geloven en alles zouden teke
nen, wanneer iemand hen iets 
tracht wiis te maken of mooie be
loften voorschotelt, maar hen wijse- 
liik niet zegt, dat ze zich alleen 
willen verrijken, ten koste van al
len.

DE  W A R E  T O E D R A C H T

Blijkbaar beseffen sommige re
ders niet in welke val ze worden 
meegesleurd. Zi.i geven er zich 
blijkbaar geen rekenschap van. dat 
anderen, buiten de Rederscentrale, 
niets anders wensen dan D A T  D E 
ZE M A C H T IG E  O R G A N ISA TIE  
W O R D T  O N D E R M IJN D . En dan ? 
Ten koste van wie ? Enkel ten na

dele van de reders en van de vis
serij ! Want dat versnippering van 
krachten, zeer zeker nu, noch min 
noch meer de doodsteek wordt van 
een bedrijf, staat vast als een paal 
boven water.

7ii die bvb. het ontstaan van de 
opvangregeling hebben meege
maakt zullen zich nog wel herinne
ren dat deze doior de toenmalige 
Minister van Landbouw is toege
zegd op de uitdrukkelijke voorwaar
de. dat er slechts één organisatie 
één eesprekspartner zou zijn. Met 
verschillende redersorganisaties wil
de hii niet spreken ! Dat is 15 jaar 
geleden !...

Velen zien trouwens alleen maar 
de opvangregeling en beseffen niet 
dat dit maar een klein gedeelte 
is van de vele aktiviteiten van de 
Rederscentrale sedertdien.

Gaa t het da-, nu te goed om zich 
dergeliike praktiiken te laten wel
gevallen voor het plezier van EEN  
H A N D E L A A R  die alleen zijn eigen 
profijt nastreeft.

Want de beroering is ontstaan 
door h<*.* feit dat, die handelaar ziin 
PROCES T E G E N  D E  R E D E R S 
CEN TRALE  H E E F T  V E R L O R E N  • 
Hii bad nameliik de Rederscentrale 
voor het gerecht gedaagd wegens de 
regeling van de beschermkledij. 
Tegen deze regeling is N IETS  in 
te brengen en ze is alleen beslist 
in ’t belang van de reders en vis
sers die nu geen pinten en allerlei 
/aak i es, die niets te zien hebben 
met beschermkledij, kunnen kopen.

De Rederscentrale verdedigt het 
belanir van alle reders, niet dit van 
een of ander handelaar. Het pun
tensysteem en het feit dat de vis
sers hun punten tegen beschermkle
dij moeten inwisselen via door de 
Rederscentrale aangeduide winkels
— dus door tussenkomst van deze 
winkels — waar de voor de reders 
kunnen worden bedongen en die 
dan nog een koöperatieve van re
ders is. is volkomen normaal en 
wettelijk. En dat is toch wel de 
TA A K  en de PL IC H T  van de Re
derscentrale. De Rederscentrale 
moet toch N IET  de belangen van 
ee„ handelaar dienen, ook al is hij 
medevennoot in een rederij. Deze 
handelaar zou zich moeten geluk
kig achten dat hij dank zij die 
reders en vishandelaars schatrijk 
is geworden.

Is het dan niet ver gekomen dat 
die handelaar de reders misbruikt

en aanspoort hun ontslag in te 
dienen, aldus voor zijn EIGEN  
PR O F IJT  of winkel zorgend. En is 
het niet triestig te moeten vast
stellen, dat S O M M IG E  K O R T 
Z IC H T IG E  R ED ER S  ZICH  D A A R 
D O O R  L A TEN  M EESLEUREN .

Dank zij het optreden van de 
Rederscentrale, zijn de kosten voor 
beschermkledij tot een minimum 
herleid en is thans de last daarvan 
veel lager dan vroeger EN  D A T  IN  
EEN TIJD  W A A R IN  ALLE  K O S 
TEN  V E R S C H R IK K E L IJK  STIJ
GEN.

Het aantal te geven stuks be- 
schermkledij is verminderd. Is dat 
geen sukses? Meer nog, de be
schermkledij kost de reders geen 
frank doordat het systeem gefinan- 
rieerd wordt met de onveranderde 
bijdragen en aan zeer lage prijzen 
gekocht wordt. Waar vroeger gut
ters 89 fr kostten, betaalt men nu 
hoogstens 40 à 45 fr. Waar vroeger 
laarzen 750 fr betaald werden, kos
te^ ze nu aan de visser met punten 
170 fr tot maksimum 450 fr voor 
heuplaarzen! En zo kunnen nog tal
rijke voorbeelden aangehaald.

Willen onze mensen het dan niet 
begrijpen ?

Moesten er bij ons geen winkels 
met visserskledij bestaan, dan zou 
de huidige maatregel langs alle 
kanten worden toegejuicht. Nu la
ten sommigen zich misleiden en be
praten door een handelaar die zich 
benadeeld (?) voelt. Maar wat moet 
de Rederscentrale dan eigenlijk 
doen ? De zaak laten lopen ?

Het geld van de reders en vis
sers uit hun zakken laten halen ?

De uitzondering op de algemene 
wet laten afschaffen en deze wet 
laten toepassen, zodat aan boord 
van ieder vissersvaartuig een kleer
kast moet staan met alle mogelijke 
maten en soorten kledij. Dat zou 
die handelaar wel wensen ?..

Moet de Rederscentrale voor
aleer ze iets onderneemt, zich dan 
telkens eerst bekommeren om het 
eigenbelang van één handelaar, 
in plaats van om de redersbelan
gen ?

Wanneer algemene wetten ver
schijnen zonder rekening te houden 
met de zeevisserijsektor, wordt 
moord en brand geschreeuwd en 
verweten dat men te Brussel de

(Vervolg blz. 2)



raadt welke uiteindelijk alleen zijn 
privézaak dienen, maar het alge
meen redersbelang zal ondermijnen. 
Is dat niet schandelijk ? 25-Jarig bestaan 

Vrije Visserijschool te Heist
Voor wanneer

(Vervolg blz. 1)

zeevisserij niet kent en dat de Re- 
derscentrale niets doet.

Wanneer dan wel de specifieke 
toestand van ons bedrijf in acht 
wordt genomen dank zij de Reders
centrale, voelen buitenstaanders 
zich benadeeld, waardoor en dit is 
dan het toppunt S O M M IG E  
G O E D G E L O V IG E  R ED ER S  ZICH  
LA TEN  M E E SL E U R E N  D O O R  
M O O IE  W O O R D E N . Wanneer mor
gen de Syndikaten komen om meer 
beschermkledij te vragen, moet de 
Rederscentrale dan soms ja zeggen 
omdat een handelaar méér zou 
verkopen ? Wilt U dat ? Is dat dan 
de toekomst van ons bedrijf ?

W IJ  H E B B E N  V R O E G E R  G EEN  
M E L D IN G  W IL L E N  M A K E N  VAN  
H E T  FEIT D A T  B E T R O K K E N  
H A N D E L A A R  ZIJN PROCES  
H EEFT  V ER LO R EN . De Reders
centrale handelt immers volkomen 
wettelijk op grond van een Konink
lijk Besluit. Veel woorden daaraan 
versnillen bleek toen niet nodig en

Daarom reders, laat U  niet beet
nemen. Overweeg ernstig welk 
enorm belang op het spel staat en 
wat voor U  al verwezenlijkt werd! 
Wie heeft bekomen D A T  D E  BEL
G ISC H E  VISSERIJ ALLEEN, nog 
mag vissen op 12 mijl in Ijsland ?

Alleen de Rederscentrale in samen
werking met de Hogere Overheid 
die het werk van onze organisatie 
ten zeerste waardeert ! Het is niet 
moeilijk iets af te breken. Blijven 
opbouwen is heel wat anders ! Laat 
U niet ophitsen door een eenvoudi
ge voorstelling van de zaken, enkel 
en alleen door belangen welke niet 
de uwe zijn. Moeilijkheden zullen 
er steeds zijn; mistevredenen ook, 
waar en wanneer en met wie ook.

Tracht deze dan evenwel op te los
sen in eigen midden, niet °P de 
kaai of tussen pot en pint. Want,

Op 5 maart gaat op het stadhuis 
van Heist de plechtige uitreiking 
plaats van diploma’s en brevetten 
aan de leerlingen van de Vrije Vis
serijschool aldaar. Dit jaar staat dit 
in het teken van het 25-jarig be
staan van die school met een korte 
receptie als gevolg.

Als men weet dat die school nog 
amper leerlingen telt bij dag 
en de Rijksvisserilschool t? Heist 
er teit, dan vraagt men zich 
af hoelang nog de Staat nutteloos 
jaarlijks miljoenen wil verspillen 
om scholen te onderhouden al was 
het maar om politiekers genoegen 
te doen

Te Oostende staan we voor het
zelfde geval, waar het geen rijks- 
visserijschool is, maar een stads
school die ongeveer 60 leerlingen 
telt en een vrije visserijschool. die 
er ongeveer 30 telt.

Als men daaraan toevoegt het 
7inloos voortgeven van avondlessen, 
die insgelijks miljoenen opslorpen, 
dan vraagt men zich werkelijk af, 
hoelang nog met het geloof van de 
ene zijde en allerlei politiek ge
zwets van de andere zijde zal ge
schermd worden om het bestaan 
var, twee scholen per gemeente te 
verdedigen.

De herstruktuering van het vis- 
serijonderwijs bli.ift op het huidig 
ogenblik onderhevig aan persoonlij
ke finantiële. politieke en voor wie 
no'g achterlijk is aan ideologische 
belangen.

De struktuur van ons visserij-on
derwijs is ouderwets; avondscholen 
zijn uit den boze omdat zij die een 
diploma van schipper of motorist 
betrachten daarvoor niet meer gaan 
naar een avondschool, maar wel de 
ganse dag.

Inderdaad onder diegenen die 
eventueel voor de avondschool op
getrommeld worden om het be
staan er van als noodzakelijk te 
doen aanzien, kan men alleen gar- 
naalvissers citeren. De rest blijft, 
wanneer ze werkelijk een diploma 
beogen, twee maanden thuis en 
volgt dagles.

Het visserijonderwijs dient radi- 
kaal hervormd met te Heist één 
rijksschool, te Oostende hetzelfde 
met zelfs afschaffing van de uur
rooster in het Kon. Werk Ibis, wel
ke alleen nog tot een internaat 
dient hervormd.

Het is voor deze en zoveel ande
re redenen spijtig t« noemen dat de 
stedelijke visserijschool samen niet 
kan ondergebracht worden in een 
en d ezelfde blok over het Godt- 
schalck tehuis. Daar zou in afzon
derlijke blokken, een prachtige vis- 
serswijk kunnen tot stand komen, 
maar de administratieve slenter is 
ongehoord. Daarnevens zou het 
Kon. Werk van de Ibis en de Bolle 
kunnen gebouwd en tenslotte zou 
daar de plaats moeten zijn van een 
moderne visserijschool, dichtbij de 
haven, het strand, d? nijverheids- 
instellingen.

Wat Nieuwpoort betreft zijn er 
voorstanders van de afschaffing van 
die school Nieuwpoort en omgeving 
tellen 350 vissers. De yachthaven 
neemt er enorme vormen aan.

We zien niet in waarom die 
school niet zou kunnen hervormd 
worden in een visserijschool van de 
Staat, tenware het getal leerlingen 
en modem vervoer toelaten Oosten-

herstruktuering ?
de te vervoegen omdat ook hier 
avondscholen nog uit den boze zijn 
en geen reden meer hebben van be
staan.

De dringende herstruktuering 
van de visserijscholen, waar ideolo
gische opvatting steeds geeerbie- 
digd werden is een dringende nood
zakelijkheid. Het zou de besparing 
met zich brengen van tientallen 
miljoenen per jaar en de betere 
technische uitbouw toelaten in het 
belang van diegenen, die dagelijks 
kapitalen van tientallen miljoenen 
cp zee besturen.

P. Vandenberghe

MODERNISERING 
VAN DE 

H. BAELSKAAI
Op 1 maart wordt overgegaan 

te Oostende tot de aanbesteding 
van de weg en rioleringswerken in 
de H. Baelskaai waarvan de ra
ming geschat is op 26.834.000 fr., 
waar in feito 50 miljoen frank voor 
voorzien w~ .

Het valt te betreuren dat de 
plannen van dit voor de visserij 
zeer belangrijk wegdek niet vooraf 
aan de belanghebbende bedrijven 
onderworpen werd. Hopen we nu 
maar dat de uitvoering er van in 
de handen van een goede aannemer 
vallen en een einde stelt aan de 
waterplas waarmee elkeen dage
lijks af te rekenen heeft.

W:.i kunnen slechts diegenen die 
zich beijverd hebben om aan die 
toestand een einde te stellen, be
danken W e vernoemen hier in ’t 
bijzonder volksvertegenwoordiger 
Dries Claeys, Schepen Dumarey en 
de Oostendse havenkapitein, die 
reeds meermaals, zoals vorig jaar 
nog, dit werk van de begroting zag 
schrappei. voor ander minder nut
tige doeleinden.

BERTHA 
ÏANHOVE 

IS NIET MEER
Op zondag 11 februari is in 
het H. Serruyshospitaal van 
Oostende Mevrouw Alex Blon
de, geboren Be-rtha Vanhove, 
in de ouderdom van 55 jaar, 
overleden.

Zij was steeds een knappe 
zakenvrouw. Terwijl Alex op 
zee was, behartigde zij met 
veel ijver de belangen van de 
rederij. Heden vrijdag heeft te
9.30 uur in de parochiale kerk 
van St. Antonius de begrafenis 
plaats.

Wij bieden aan de families 
onze innige deelneming aan 
in de zware rouw welke hen 
komt te treffen.

het is er ons niet om te doen re
ders op te jagen.

Het wordt echter anders, wanneer 
diezelfde handelaar uit wraak 
thans sommige reders in zijn pri- 
vé-club waarvoior hij op onwettelij- 
ke wijze toelating kreeg, gaat op
hitsen en hen beslissingen aan

wanneer er potten gebroken wor
den, dan zal er iemand de scher
ven moeten lijmen, en dat zullen 
zeker niet die luide roepers zijn of 
zij om wier eigenbelang het alleen 
gaat.

Uw aller belang staat op het spel 
en niet deze van een handelaar, 
die er alleen profijt wil uit halen 
voor zichzelf ! De Rederscentrale

MIDDELEN OM EEN BEROEPSVERENIGING 

NAAR DE HAAIEN TE HELPEN

Naar aanleiding van zekere ophitsingen door bepaalde 

mensen in ons bedrijf, meenden wij enkele middelen te moeten 
citeren die wij lazen in een vakblad van een bepaalde beroeps
vereniging en die voor sommigen in ons bedrijf biezonder goed 

van toepassing zijn.

— Woon vooral de vergaderingen niet bij.

— Indien U  toevallig komt, kom dan te laat.

— Breng kritiek uit op het werk van de leiders.

— Aanvaandt nooit een funktie, want het is gemakkelijker kri

tiek te leveren dan iets positiefs te verwezenlijken.

— Betuig uw verontwaardiging indien U  geen lid zijt van de 
Beheerraad, maar indien U  hiervan deel uit maakt, doe 

geen enkel voorstel.

— Indien de Voorzitter U  om uw mening vraagt, zeg dan dat 

U  niets te zeggen heeft. N A  de vergadering zegt U  aan 

iedereen dat U  hier niets heeft bijgeleerd ofwel zegt U 
hoe alles had moeten verlopen.

— Doe slechts wat absoluut noodzakelijk is, maar als andere 
leden de handen uit de mouwen steken en zich van ganser 
harte aan hun taak wijden zonder bijbedoeling, beklaag U  

er dan over dat de vereniging door een bende geleid wordt 

uit eigenbelang.

sjajiBjajEJEmmjëLremiajHÆÆJHmHjHraÆrajHjamiarejHJzrEraraÆizja

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN
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Viswijkprobleem ongegronde alarmkreet, aldus de specialisten

EET MEER VIS !
Dat is het besluit en de aanbeve

ling van het Belgisch Instituut voor 
Voeding (B.I.V.) naar voor ge
bracht tijdens een perskonferentie 
deze week woensdag 14 februari in 
de zetel van dit instituut te Brus
sel. Da Voorzitter van het B.I.V., 
Professor Bigwood heeft een zeer 
nauwkeurige uiteenzetting gegeven 
over de analysen die door Professor 
Fouasin sinds 1971 uitgevoerd wer
den op enkele honderden visrepen 
die courant verbruikt worden in 
België.

Het besluit is dat de alarmkre
ten die kortgeleden geslaakt wer
den om het visverbruik te vermin
deren V OLLEDIG  O N G E G R O N D  
ZIJN.

Deze vaststelling vermindert ech
ter in niets de noodzaak om alles 
in het werk te stellen tegen de 
bezoedeling van het zeewater, voeg
de de voorzitter van het B.I.V er 
'tot slot aan toe.:

De kwikzalvers van de Verbrui
kersunie zoals de eminente Neder
landse pioloog. Professor Korringa 
ze heeft gedoopt, die deze unie en 
mede ons land zelf in het buiten
land «onsterfelijk belachelijk» heb
ben gemaakt — een andere rake 
uitspraak van genoemde weten
schapsmens — hebben het zeer

hard te verduren gekregen op deze 
perskonferentie waarop eminente 
en bevoegde wetenschapsmensen 
het woord voerden ten overstaan 
van een 50-tal belangstellenden 
waaronder natuurlijk ook een ver
tegenwoordiger van de Rederscen
trale die in de voorbije maand niet 
minder dan vijftien debatten heeft 
bijgewoond over deze onverkwikke
lijke affaire.

Ook radio en TV  waren op deze 
belangwekkende perskonferentie 

aanwezig

ABSURD, 
LICHTZINNIG, 
BELACHELIJK, 
SIMPLISTISCH...

We menen zonder enigs vorm 
van pretentie te mogen beweren 
dat wat deze bevoegde professoren 
en wetenschapsmensen die deel uit
maakten van ’t forum, hebben ver
klaard en betoogd op grond van on

weerlegbare wetenschappelijke ge
gevens, en ingegeven door het ge
zond verstand, datgene bevestigt 
wat wij daaromtrent zonder voor
ingenomenheid steeds hebben be
weerd. Deze perskonferentie stak 
dan ook schril af tegen de beruchte 
show van de verbruikersunie waar 
met veel blabla, slogans en demago- 
erie een produkt en een ganse eko- 
nomische sektor werd aangevallen, 
enkel en alleen op grond van kwak- 
zalverspraktijken en duidelijk met 
de bedoeling door deze stunt de 
aandacht op zich te trekken — en 
daarin zijn ze dan wel gelukt — 
om mser leden voor hun organisa
tie aan te trekken waarschijnlijk op 
een ogenblik dat men geen toena
me van het ledenaantal meer kon- 
stateerde. Onmiddellijk na de be
wuste perskonferentie kregen veel 
mensen trouwens een verzoek in 
hun bus om lid te worden...

Alle professers en wetenscnaps- 
mensen waren het unaniem eens 
over de lichtzinnigheid waarmede 
de verbruikersunie en de zo geleer
de professors die ze onder de arm 
hebben genomen, met hun konklus- 
sies(?) zijn omgesprongen en hun 
leden(l) volkomen hebben misleid.

Harde uitspraken als «volkomen 
absurd», «onbevoegd», «niet weten
schappelijk», «sensatie», e.d.m. wa
ren schering en inslag.

Op een vraag van een journalist 
wat hij dacht van die vier profes
sors die hun medewerking aan de 
verbruikersunie hebben verleend, 
antwoordde de Voorzitter van het
B.I.V. heel gevat en zonder meer, 
dat deze mensen niet de geschikte 
of terzake bevoegde personen zijn 
om met kennis van zaken te oorde
len, laat staan te veroordelen, om
dat de ene een wiskundige is, de 
andere een bioloog en die niets van 
ris afweten (dat hebben we inmid
dels genoegzaam kunnen konstate- 
ren - nota redaktie). Ook weten
schap dient door specialisten ge
hanteerd.

De Voorzitter gaf trouwens een 
staaltje van de reaktie waarop de
ze mensen reageren op de weerleg
gingen. en inderdaad dit grenst aan 
het ongelooflijke. Op een volkomen 
belachelijke wijze en naast de 
kwestie professors onwaardig, heb
ben deze mensen gereageerd op de 
vele opwerpingen die inmiddels 
langs alle kanten zijn toegekomen. 
Hetzelfde dient trouwens gezegd 
van de heren van de verbruikers
unie zelf, nu eens vertegenwoordigd 
door een burgerlijk ingenieur dan

eens door hun public-relationsman, 
een advokaat, die met een zekere 
welbespraaktheid en veel demagogie 
de mensen — hun leden — hebben 
willen overdonderen. De houding 
van deze mensen is natuurlijk uit 
te leggen. In de eerste plaats ken
nen zij niets van vis af, dus moe
ten zij zich met andere middelen 
rjdden Anderzijds, en hier dient 
opgemerkt dat hierover met geen 
woord wordt gerept, hebben deze 
geleerde professoren N IET  O V E R  
VIS G E SP R O K E N . Zij waren wel 
zo sluw zich niet op iemand anders 
domein te wagen, maar door hun 
aanwezigheid op de perskonferentie 
van de verbruikersunie en door hun 
theorieën over bv. het gevaar van 
kwik in het menselijk organisme 
zonder het direkt verband te leg
gen met de vis, hebben zij de slo
gans van de drukkingsgroep onder
schreven en het publiek aldus de 
indruk gegeven dat alles op strikt 
wetenschappelijke basis is geba
seerd.

TWEEMAAL VIS 
PER WEEK 
IS TE WEINIG

Wij hebben geen leedvermaak 
met deze mensen maar het feit is 
dat zii degelijk in hun hemd zijn 
gezet door professors in de Bioche
mie, Diëtiek en voeding e.a. spe
cialisten op grond van ernstig on- 
derzcek oo ALLE  vis (en niet al
leen o p  W IL D E  mosselen!) gevoerd 
door bevoegde wetenschapsmensen 
uit vele landen.

Professor Dr. G. V E R D O N C K  
zegde hieromtrent het volgende :

«Het probleem van kwik in vis 
zoals het thans behandeld wordt, is 
juist een van de mooiste voorbeel
den hoe men het vraagstuk niet 
had moeten stellen. Inderdaad wor
den in de lekenpers bii de bespre
king ervan een aantal elementen 
doodgezwegen, welke de schrijver 
evenals de lezers onwetend zijn en 
nu juist een op eerste zicht toelij- 
l^end'5 intoxicatie in een geheel an
der daglicht doen stellen.

Aan de hand van enkele kort 
opgesomde feiten maakte prof. Ver- 
donck duidelijk hoe met heel dit 
kabaal over kwikvergiftiging door 
vis men de bevolking van hoog tot 
laag misleid heeft maar bovendien 
misgevormd heeft, verder geheel ten 
onrechte heeft doen paniekeren en 
wat nog het ergste is. van een 
V O L W A A R D IG  V OEDINGMID-  
DEL. D A T  U ITE IN D E LIJK  M EER  
IN D E  B E L A N G S T E L L IN G  BE
G O N  TE  K O M E N , O P  E EN  ZEER 
O N G E P A S T E  W IJZ E  H E E F T  E R 
VAN  A F G E W E N D  (sic. Prof Ver- 
donck).

Dat is duidelijke taal, En niet 
van een «kwikzalver» !

Het uiteindelijk besluit was dan 
ook dat vis — het nog enig na- 
tuurprodukt - niet genoeg kan 
worden gegeten.

Deze besluiten moeten voor allen 
die van ver of van dicht met de 
zeevisserij betrokken zijn een riem 
onder het hart zijn, en dan voor

aleer voor de vishandelars die dooi
de recente belaging vooralsnog de 
grootste slachtoffers zijn en enor
me verliezen hebben geleden.

Dergelijke misplaatste grappen — 
en dat is dan heel zacht uitgedrukt
— zouden streng moeten worden 
beteugeld. Het kwaad is echter ge- 
sphied en de strijd za-1 zeker niet 
zijn gestreden, want de verbrui
kersunie zal waarschijnlijk geen on
gelijk willen bekennen. Trouwens 
nu reeds verklaren zij dat het pu
bliek onnodig heeft gepaniekeerd 
maar dat de fout daarvan bij de 
pers ligt Daaraan hebben wij ons 
trouwens verwacht.

Of deze uitleg zal volstaan is een 
andere vraag.

IN RADIO EN T.V.
Deze perskonferentie van het 

Belgisch instituut voor Voeding kan 
ongetwijfeld veel goedmaken. Al
les zal afhangen van de wijze 
waarop pers, radio en TV  de we
tenschappelijk verantwoorde ziens
wijze zal weergeven.

Bij het ter perse gaan hebben 
wij natuurlijk nog niet de reaktie 
van de geschreven pers onder ogen 
gekregen.

Wel hebben dezelfde avond de 
radio en de TV  de zaak behandeld.

Het komt ons vcor dat de mede
delingen goed zullen overgekomen 
zijn bij het publiek ondanks de po
gingen van sommige reporters, en 
we denken her vooral aan de TV, 
om het geval toch niet zo gunstig 
voor te stellen als het is en der
halve de verbruikersunie niet vol
ledig in diskrediet te brengen, en 
dit dan door het stellen van kriti
sche vragen zoals bv. aan prof. 
Verdonck. Dit was niet het geval 
toen de mannen van de Verbrui
kersunie in het lang en het breed, 
zonder dat argwanende vragen wer
den gesteld, hun teorieën konden 
verkondigen

W e  kunnen dit nog enigszins 
aannemen omdat het nu eenmaal 
zo is dat, na het lanceren van sen
satierijke slogans — hetgeen bie
zonder gemakkelijk is — de an
dere partij of hij die een ander 
mening heeft, uit tweede positie 
vertrekt en met doorslaggevende 
feiten voor de dag moet komen om 
het tegenovergestelde te bewijzen

Prof. Verdonck trok zich even
wel op onverbeterlijke wijze uit de 
slag en besloot met de overtui
ging dat tweemaal vis eten per 
week te weinig is.

Moge, na deze kalvarietocht, ook 
het publiek daarvan overtuigd 
worden, en hiermede eindelijk in
zien dat vis nagenoeg nog het enig 
natuurlijk en voedzaam produkt is, 
de vele belagers ten spijt. Want 
dat de Verbruikersunie op korte 
tijd, tweemaal een wat men noemt 
relatief zwakke ekonomische sek
tor om publicitaire redenen heeft 
aangevallen (kusttoerisme en zee
visserij), zal nu stilaan wel ieder
een beginnen in te zien. En dat 

(Vervolg blz, 4)

VERBRUIKERSUNIE TE OOSTENDE
W e vernemen dat de drukkingsgroep die de zeevishandel 

zoveel nadeel heeft berokkend door haar ongefundeerde sen- 
satieberichten op woensdag 21 februari e.k. een vergadering 

be’egt te Oostende.
Op de uitnodiging tot deze vergadering wordt niet gezegd 

wat er wordt besproken.
Vermoedelijk zal het hier gaan over de vis.
Deze bijeenkomst gaat door in het Hotel Wellington, 

Westhelling, te 20U.30.



WORDEN VISDIEVEN 
BESCHERMD ?

( ('veiTOls: Vian blz. 3) 
een dergelijke betreurenswaardi.ge 
en weinig moedige handelwijze niet 
pleit voor de goede faam van zy’n 
organisatie ligt al evenzeer voor do 
hand.

Wij herhalen daarom wat we 
reeds hebben gezegd : een Ver
bruikersunie kan vele diensten be
wijzen wanneer ze ernstig is, w.vr 
neer ze echter vervalt in de dema
gogie en de wetenschap aan haar 
laarzen lapt of ze misbruikt, dan 
wordt ze een plaag, ook voor haar 
leden die ze verkeerd inlicht en 
voor de verbruiker en dat zijn we 
allemaal.

Anderzijds is, wij zijn er van 
overtuigd, elkeen het er volkomen 
over eens dat gebeurlijke vervui
ling van de zee moet worden voor

komen en dat derhalve maatrege
len moeten worden genomen, maar 
< aars*a n  is m e n  bezie s n  interna
tionale konventies zijn opgesteld.

Dat is trouwens geen nationaal 
probleem maar een aangelegen
heid welke slechts kan worden op
gelost op internationaal vlak. Het 
is dan ook zonder meer ten zeerste 
misplaatst om in het licht van al 
deze gegevens en enkel op grond 
van pseudo-wetenschappelijke ver
onderstellingen, de verbruiker on
der de mom van zg. „eerlijke voor
lichting” het eten van een nog eni
ge natuurprodukt af te raden. En 
daarin heeft de drukkingsgroep 
zidh terdege vergiist en misrekend.

A. Wittevrongel.

In het Visserijblad van vorige 
week, blz. 3 werd er een schrijven 
ingelast van een vishandelaar welke 
beweert d a t  een zijner knechten 
door hem betrapt zijnde geweest 
op een diefstal van + 18.000 fr ton
gen veroordeeld werd en dat ach
teraf het socialistisch syndikaat bij 
monde van schepen Dumarey, als 
vakbondsekretaris aan die vishan
delaar zou geschreven heblben om 
hem te verzoeken alle wettelijke 
bescheiden en een vooropzeg van. 14 
dagen uit te betalen. De vishande
laar in kwestie verwijt de schepen, 
a ls  S y n d ik a l is t  op te treden.

Terwdlle van de waarheid, lassen 
we hiema een schrijven in van de 
heer Dumarey in zijn hoedanigheid 
van Nationaal sekretaris van de 
Belgische Transportarbeidersibond.

Het luidt :
Mijnheer de Directeur,
In verband met een artikel ver
schenen in uw blad van 9-2-1973 
en ondertekend door «een vis
handelaar» zou ik graag een 
recht op antwoord wensen te be
komen, gezien mijn naam erin 
vernoemd werd.
Het is volledig onjuist dat ik in 
hoedanigheid van vakbandsekre- 
taris een brief geschreven heb 
aan een vishandelaar en een 
vooropzeg van 14 dagen loon ge
eist heb voor een knecht die des
tijds ontslagen werd voor dief
stal. Ik verzoek met aandrang

BEOORDELING 
BELGISCH- 

NEDERLANDSE 
ZEEMANSALMANAK

1973
In het maandblad van de Bel

gische lijnvisisers lezen we hierom
trent het volgende :

De „Belgische-NederHanidse Zee- 
mans-almanak”, uitgegeven door 
Pros Vandenberghe, is aan zijn 35e 
jaar. Dit volumineus jaarboek, 
maakt sedert iaren integraal deel 
uit van het léven in al wat het 
visserijbedrijf betreft. Heel wat be
langrijke gegevens komen er in 
voor. W e  kunnen de folkloristen 
eveneens aanraden te trachten links 
of rechts oude jaargangen op de 
kop te tikken. Wat een schat aan 
gegevens over Oostenide vindt men 
er niet in ! Zoals alle benamingen 
van de vissersschepen, hun tonne- 
maat, hoe ze er uit zién, enz... Na
men van allerhande organismen, 
welke ook maar âets met de zee
vaart te maken te hebben en hon
derden and: re informaties Het eer
ste iaarbloek verscheen in 1934 on
der de titel „Belgische V'isserij-al- 
manak”. Die: titel bleef zo voor de 
eerste zeven jaren (1934-1940), ais. 
ook voor de 8ste en 9e jaargang 
(1946-1947). Van üe 10e tot de 24e 
jaargang (1948-1062) werd het de 
„Belgische - Nederlandse Visserij- 
almanak”. Vanaf het 25ie jaar (1963) 
wordt het gepubliceerd onder de 
ruimere titel „Belgisch-Nederlandss 
Z e emans-almanak”.

N.B. : Onze lezers kunnen nog 
oude 'exemplaren van vorige jaren 
bekomen aan de helft van de prijs 
Het volstaat zich te wenden of te 
schrijven tot de H. Baelkaai 30 Oost
ende waar tegen storting van de 
helft van de prijs almanak
ken van vorige jaren kunnen ver
kregen worden.

dat de kwestige vishandelaar 
daarvan het bewijs aou leveren. 
In hoedanigheid van Schepen 
van de Vissershaven kan ik ver
klaren dat er steeds streng op- 
getreden werd en wordt tegen 
deze die zich schuldig maken 
aan diefstal in de vismijn en zo
dra de Vismijndirectie kennis 
gekregen heeft van een veroor
deling door de Correctionele 
Rechtbank, hun de toegang tot 
de vismijn voor een bepaalde 
duur ontzegd wordt.
Ik vraag U, Mijnheer de Direc
teur mijn recht op antwoord op 
te nemen in de eerstvolgende 
uitgave van uw blad 
Hoogachtend 
Dumarey H.
Nationaal Secretaris 

Tot daar het schrijven van de heer 
Dumarey. Dat het ambt van Sche
pen die de ganse bevolking moet 
dienen en dat van vakbondsskreta- 
ris aanleiding geeft tot geweldige 
kritiek, is aannemelijk. Men kan 
geen twee meesters of belangen 
dienen.

Het is echter een feit dat de 
Schepen en zijn direkteur, al wie 
op diefstal betrapt wordt van twee 
tot zes maanden uit de mijn sluit 
en dat het hier niet ging om de 
betaling van 14 dagen vooropzeg, 
maar niet uitbetaald loon, tijdens 
de periode dat die knecht er werk
zaam was.

En  dat is wettelijk maar vrij aafi 
de benadeelde handelaar zich voor 
de rechtbank burgerlijke partij te 
stellen voor de geleden schade.

Ondertussen werden de twee die
ven C.R. en S.J. door de direktie 
voor zes maanden uit de vismijn 
gesloten.

Wij achten die zaak als opgelost.
P.V.

INFORMATIES UIT 
HET BUITENLAND

MAROKKO BREIDT 

VISSERIJGRENZEN UIT
Ook de regering van Marokko 

heeft nu besloten de visserijgren
zen uit te breiden toit 70 mijl uit de 
kust. Tenzij hun land hiervoor 
een conventie met Marokko onder
zoekt mogen de buitenlandse vissers 
niet langer in deze zone hun bedrijf 
ulitoeenen Zelfs indien een conven
tie ondertekend wordt, blijven ech
ter nog beperkingen bestaan, ge
zien dezs landen hun schepen dan 
nog maar mogen inzetten in een 
strook van 12 mijlen. De rest van 
de zone blijft strlikt voorbehouden 
aan de Marokkaanse vissers. Er is 
slechts een uitzondering en dat is 
de Straat van Gilbraltaar waar de 
lijn van eerbied precies midden
door loopt.

Waamsmers zijn de mening toe
gedaan, dat Marokko deze maatre
gel getroffen heeft om druk uit te 
oefenen op Spanje in verband met 
het geschil om de Spaanse Sahara, 
Na een iarenlange wachten wil men 
hst gsschil om de dekolonizering 
van het fosfaatrijke gebied aan de 
Atlantische Oceaan. In elk geval 
heeft de Spaanse minister van Bui
tenlandse handel, Fontana Codina 
reeds protest aangetekend bij de re- 
gerig van Marokko tegen deze een
zijdige uitbreiding van de visssrij- 
wateren.

OOK IN NEDERLAND
Er is geen aanleiding de bevolking aan te raden 
de hoeveelheden zeevis en zeevisprodukten in 
het voedselpakket te beperken.

Tot deze konklusie komen de ministers van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, dr. L.B.J. Stuyt en van Landbouw en Visserij drs. J. 
Boersma in hun gezamenlijk antwoord op de door het Tweede Kamerlid, 
de hr. Van der Lek, schriftelijk gestelde vragen.

Zij onderschrijven de opvatting van prof. dr. P. Korringa, direk
teur van het Rijskinstituut voor Visserij onderzoek (R IVO) te IJmuiden, 
dat de onderzoekuitslagen geen aanleiding tot verontrusting voor de 
gemengde kommissie van deskundigen van de F A O  en de Wereldgezond
heidsorganisatie voorlopig aanvaardbaar geachte hoeveelheid kwik in 

de voeding.
Prof. Korringa baseerde zijn weerlegging van alarmerende berich

ten uit België over kwik in vis op onderzoek uitgevoerd onder auspiciën 

van het ministerie van Landbouw en Visserij. Voor dit onderzoek worden 
door de Direktie en de Visserijen periodiek monsters genomen van o.a. 
tong garnaal en mossel. De in de kustwateren gölegen monsterpunten 
zijn zodanig gekozen, dat een industriële verontreiniging van het zeewater 
er merkbaar moet kunnen zijn, terwijl deze punten tevens tot de 
normale vangstplaatsen behoren. De monsters worden o.m. geanalyseerd 
op kwik, waarbij het laboratorium van het I.T.A.L. te Wageningen is 

ingeschakeld. De volgende tabel geeft een indruk van de gevonden

kwikgehaltes.

197F72 Kwikgehalte
vers vis

Harttingen tong 0,10
garnaal 0,11

Den Oever mossel 0,11
garnaal 0,14

Scheveningen tong 0,12
Yerseke mossel 0,09

Breskens tong 0,16

garnaal 0,11

De gevonden cijfers worden niet regelmatig gepubliceerd. Dit cij
fermateriaal vindt bevestiging in de regelmatige kontroles en onderzoe
kingen van verschillende Keuringsdiensten van Waren en van het 
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.

Uit een oriënterend onderzoek verricht door het Rijksinstituut voor 
de Volksgezondheid is onder meer gebleken dat de in ons land gevonden 
kwikgeha'lten in het bloed laag zijn vergeleken met de gevonden waarden 
in Zweden en Finland. Dit onderzoek wordt intussen voortgezet onder 
meer door een steekproefsgewijs onderzoek van bloed bij een groter 

aantal personen.
Het periodiek onderzoek van zeevisserijprodukten wordt voortgezet 

De bewindslieden zullen niet aarzelen de konsument voor te lichten in
dien uit het onderzoek een rechtvaardiging voor een waarschuwing 

zou voortvloeien.
Het T.N.O.-rapport van juli 1970 bevat een algemene beschouwing 

over de milieuverontreiniging met kwik en kwikverbindingen, waarbij 
voorbeelden worden aangehaald van de situatie te land en in het zoete 
water en waarbij niet speciaal is ingegaan op het kwikgehalte van 
zeevisserijprodukten. De in he't bedoelde rapport gesignaleerde situatie 
is naar het oordeel van de bewindslieden niet ingrijpend gewijzigd. 
Sindsdien zijn er in Nederland echter wel maatregelen getroffen welke 
ertoe hebben geleid dat de milieubelasting met kwikverbinden werd 
beperkt. Zo is de toepassing van kwikverbindingen in de landbouw in 
het afgelopen jaar met zeker 50 %  verminderd en worden op verzoek 
van minister Stuyt in de papier- en de chloor-alkali industrie gewijzigde 

processen toegepast welke een vermindering van de kwikbelasting van 

het milieu ten gevolge hebben.



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

We vissen nog altijd zoals in de oudheid met behulp van een net, 
dit is een feit. Daardoor kunnen we zeggen dat er inderdaad op de 
keper beschouwd, maar weinig veranderd is in de zeeviisserijtechniek. 
Nochtans hebben de vaartuigen en de mekanische middelen om te win

den en te vissen een enorme verandering ondergaan evenals trouwens 
de voortstuwingsinstallaties. De elektronika nam reeds een eerste .schuch
tere plaats in naast de andere talrijke bijkomende werkzaamheden ter vis
serij, met de okoestische dieptemeter. Wie herinnert zich niet de echo- 
dieptemeter met het blauwe vlammetje dat de diepte van de zee onder 
ide kiel van het schip aanduidde ? Waar staan we thans met de elek
tronische hulp bij het beoefenen van de zeevisserij en meer in ’t biezon- 

der bij de opsporing van de vis ?

Voor ’t ogenblik ontstaat (langzamerhand) de op-afstand-geleide 
visserij door het opzoeken van de visscharen bij middel van geluidsgolven.

De techniek van de sonar moet eerst nog helemaal tot haar 
totale mogé.ijkheden gebracht worden en daar zijn we niet zover meer 
vanaf. Waarom zou het dan niet mogelijk worden de opsporingstech
niek te verbinden met de vangsttechniek in praktisch een enkele beweging, 
een soort totale automatisering dus ? Aan boord van het vaartuig zou dan 
een rekenmahcine moeten worden geplaatst die volgende bewerkingen 

zou uitrekenen :

— afstand van de visschool tot het schip;
__ de snelheid waarmee de school zich beweegt;
— de verschillende koersen, richtingen en peilingen;
— de omstandigheden op de plaats in verband met het weer;

— richting en kracht van de wind.

Feitelijk zijn dit allemaal dingen die we nu toch tamelijk gemakke
lijk te weten komen. Het zou er dus op aan komen al deze gegevens 
te laten verwerken door de machine tot een enkele som.

En wellicht zouden we nog verder kunnen gaan en nadat we er 

alle gegevens hebben ingestopt om de visserij te bedrijven, proberen te 
weten te komen, alswanneer de sonar verschillende visscholen heeft 

geseind, welke de beste is !

VISSEN (2)
Daarom zou het nodig zijn dat de sonar de dichtheid van de 

schaar kan te weten komen. Dit zou eventueel kunnen worden uitge
maakt aan de hand van de sterkte van de echo. De rekenmachine zou 
dan mededelen met welk soort van net, opf welke diepte, met welke vaart 

enz., enz., er moet worden gevist.

Als men er eens over nadenkt dan stelt men toch vast dat deze 
mogelijkheid helemaal niet uitgesloten is en dat sommige visserijlanden 

zoals Polen, Rusland en Japan al een heel eind gevorderd zijn met 
deze techniek die vanzelfsprekend niet in een dag, noch een maand 
noch een jaar kan worden op punt gezet. Hier meer dan ooit moet de 
zaak langzaam tot ontwikkeling komen, alles moet z’n  tijd hebben, ’t Zijn 
als vele stukken van een enorme puzzel die over verloop van jaren tegen 
mekaar gelegd worden om dan uiteindelijk een bruikbaar geheel te 

vormen, zo is het tenslotte ook gegaan met de radar ! En ook dit appa
raat is nog niet aan het einde van haar mogelijkheden gekomen. Slow 

but sure, zegt de Engelsman.

De opsporingsmogelijkheden bij middel van het geluid onder 
water blijven nochtans uiterst beperkt en juist daardoor zullen niet 
a!le zeevisserijtechnieken er gebruik kunnen van maken.

Nemen we het voorbeeld van het tonijnseinenet. Wordt er een 
school tonijn waargenomen op 300 meter van het schip dan wordt he: 
seinenet met omtrek van 400 meter om de schaar geworpen. Met andere 

woorden : de sonar voldoet hier in dit geval aan de vereisten van de 
tonijnvisserij maar blijft terzelfdertijd zeer ver onder hetgeen een 
tonijnvisser eigenlijk als opsporingsmiddel nodig heeft. Daarom blijft 
het nog altijd nodig dat tonijnbanken worden opgespoord met vliegtuigen. 

De zaak met de sonar is dus niet helemaal rond, we hebben iets maar er 
is nog enorm veel aan tekort ! En  in sommige gevallen wordt wel eens 

gezegd dat ze haar geld niet waard is.

In de Middellandse Zee wordt voorts nog gebruik gemaakt van 
het vliegtuig, de luchtballon was gedurende een bepaalde tijdspanne 
een gepast lapmiddel en nu uiteindelijk zijn we aan het hefschroef- 

vliegtuig toe. Dit wordt meegevoerd aan dek van het vaartuig en maakt 
dus helemaal deel uit van de vistechniek. Voor ’t moment werkt het 
toestel enkel met daglicht, maar binnenkort zal het tot de mogelijkheden 
behoren ook ’s nachts te gaan zoeken naar visscharen. W e  kennen

allemaal wel nog die metode waarmee onze (vissende) ouders zo ver
trouwd waren voor het opsporen van visscharen nl. de kleur van het 
water en de klaarte ervan. Door de beweging van een school vis ontstaat 
er in de zee een storing in de planktondichtheid en dit veroorzaakt aan 
de zeespiegel „lichtplekken". Met het blote oog kunnen dit soort 
veranderingen aan de oppervlakte van de zee evenwel niet worden 
waargenomen ’s nachts. Dit blijkt nu wel mogelijk met uiterst gevoelige 
instrumenten. W e  moeten evenwel met beide voeten op de grond 
blijven .deze techniek is niet voor morgen want het wetenschappelijk 
onderzoek terzake is nog maar pas van start gegaan. En  dit wil wel 

’t een en ’t ander beduiden.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

VISSEN (3)
Er is anderzijds een hemelsbreed verschil tussen de korrevis- 

serij en de seinetechniek, het verschil tussen de sleepnétvisserijtechniek 
en de vangst met het draaiende net. Daardoor ook zijn de vooruitzichten 
voor wat het gebruik van de sonar met de beide visserij technieken aan

gaat, ver uiteenlopend. Terwijl we aan de korre liggen kan de vaart 
worden verminderd of verhoogd, er kan van koers worden veranderd, 
en er kan zelfs van diepte worden veranderd. Het slagen van een trek 
kan eigenlijk niet helemaal op voorhand geregeld worden.

Bij het seinevissen is de toestand helemaal anders. Vanaf het 
ogenblik dat besloten wordt met hét net te vissen en de boot of de boei 
tewater gelaten is zijn de teerlingen geworpen. Vanaf dat ogenblik kan 
er niets meer veranderd worden aan het net of de beweging ervan. Het 
gaat er dus meer om gedurende de visserij de veiligheid te beogen dan 
enige andere bedrijvigheid, hier is niet de mogelijkheid aanwezig zoals 
bij de korrevisserij, om van koers, van diepte of van vaart te veranderen.

De enige bezigheid kan erin bestaan te proberen de visschaar binnenin 
het net te houden. Daarom is het niet zelden dat mét roeiboten rondom 

het s'.uitende net gevaren wordt en lawaai gemaakt en woelingen veroor
zaakt teneinde de vis die poogt te ontsnappen daarvan te weerhouden 
of terug te jagen. Dikwijls wordt het bovenste touw van het seinenet 
door de mannen in de boten opgetrokken tot ver boven de zeespiegel 

om de vis te beletten uit het net te springen.

VISSEN (4)
De wetenschappelijke Vorsingen omtrent de vangstmiddelen hebben 

zeer lang op zich laten wachten en de eerste schuchtere pogingen dateren 
pas van de jaren vijftig. Tot aan 1950 was de technologie van de zeevis- 
serijmetoden en de vistuigen gewoon beschrijvend en langzamerhand 

kwam de vorsing op dreef.

Feitelijk komt alle eer aan de vissers toe wanneer er gesproken 
wordt over de vooruitgang van de visserijtechniek. Het is enkel maar 
dankzij de praktijk van iedere dag op de visgronden, de harde werk
kracht van de stuurlui en de bemanningen en de geestdrift van de 
gezagvoerders dat de vistuigen steeds maar beter werden aangepast en 
een zuiverder vorm kregen waardoor met meer nauwkeurigheid en 
meer sukses kan worden gevist. De wetenschappelijke ontleding heeft 
hier maar weinig in de pap te brokken ! Hoogstens kan het wetenschap
pelijk onderzoek op papier bevestigen met cijfers, statistieken en teke

ningen, wat de mensen uit de praktijk op zee leerden en uitvoerden. 
Maar wat wél heel belangrijk is : het wetenschappelijk onderzoek be
vestigt de gegrondheid van wat de vissers door en met de ondervinding 
hebben verwezenlijkt. Wat een eer voor de sjouwende zeeman !

Het sukses van de ondervinding op zee wondt dus door het weten
schappelijk onderzoek bevestigd en dit onderzoek maakt hét verder 
mogelijk objektieve gronden te leveren voor de vergelijkingen van 

vistuigen met verschillende eigenschappen. Daaruit kunnen dan verbe

teringen of aanpassingen ontstaan.

VISSEN (5)
Het technologisch onderzoek op gebied van de vistuigen gaat even

wel twee richtingen uit die ver uiteenlopen. Er is eerst en vooral een 
onderzoek dat de biologische kant uitgaat. In dit geval wordt het vistuig 
onderzocht als een instrument dat kwaad verricht onder de visserij- 
bevolking, als een soort roofdier dat, middenin een school vis verwoes
tingen gaaÆ aanrichten. Er wordt bij dit soort onderzoek voornamelijk

(Vervolg blz. 6)
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(Vervolg van blz. 5)

gespeurd naar de uitwerking van het tuig, de sterfte per vangst;, de 
manier van werken, de afstemscherpte.

Vandaag de dag zou de bioloog de ontdekkingen op gebied van de 
levensverrichtingen willen toepassen om de vangstmogelijkheden te 
vergroten. Trouwens de bioloog onderzoekt nu de prikkels die van aard 
zijn om de vismassa in een bepaalde koers te krijgen of te laten terecht
komen op een uitgekozen plaats.

Er wordt inderdaad veel hoop gesteld op deze studies maar wé 
moeten nederig erkennen dat alleen maar het levende of dode lokaas, het 
kunstmatige lokaas, die ten allen tijde gekend geweest Zijn, voldoening 
geven. En dit is maai- povertjes gezien in ’t licht van de industriële 
korrevissêrij.

Naast het onderzoek dat aldus de biologische kant uitgaat 
bestaat er dan het eigenlijke 'technische onderzoek. Hierbij gaat men er 

van uit dat het visserijwerktuig niet alleen mäar het vangsttuig is.
Het is inderdaad juist dat een visnet een tuig is waarin :

1) Het schip

2) De opsporingsapparaten
3) De vangstmetoden
4) De omvormingsmiddelen en bewaringsmiddelen in overeenstemming’ 
moeten gebracht worden en dit ten overstaan van de visserij eigen

schappen en de vismarkt.

VISSEN (6)
■ i % • > £ ;  v . * s  ?  ■ i;> '‘ 'v  • \
Op dit ogenblik moet het wetenschappelijk onderzoek alleen 

maar ten doel hebben het beste gebruik van het vistuig te maken, üe 
manier waarop dit tuig de meeste vis kan vangen en het meeste geld 
kan opbrengen.

Het onderzoek zal dus de taak hebben verschillende elementen 
in overeenstemming te brengen, nieuwe inrichtingen bruikbaar te maken 
en er voornamelijk voor te zorgen dat de verantwoordelijke aan boord van 

het vissersvaartuig een middel ter hand krijgt waarmee hij alle verschil
lende visserijbewerkingen in de hand kan houden door een reeks kon- 
trole en meettoestellen. Maar de bedrijvigheid van deze onderzoeker 
mag niet zuiver technisch zijn. Het vooropgestelde doel is namelijk de 
toename van de opbrengst in verhouding tot alle aangewende en 
gebruikte materialen en mensen. Er mag simpel gezegd niks meer verlo

ren gaan. Zo is de moderne tijd.

Vanaf dit ogenblik moet de visserijvorsing zich dan uitbreiden tot 
de ekonomische, menselijke en sociale vraagstukken.

Het is helemaal geen grootspraak te beweren dat de zeevisserij 
alleen maar zal overleven aan de geïndustrialiseerde maatschappij wan
neer zij haar menselijke afmeting kan behouden.

STAAT VAN VERANDERINGEN IN DE 
BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 

MAAND JANUARI 1973

V E R A N D E R IN G  V A N  E IG E N A A R  —  T H U ISH A V E N  EN  N A A M  :

N.737 „ANDRE-LUCIENNE” wordt 0.737 „M ICKIE  II - G O D E L IE V E ”. 
Eigendom : Cromblez Godelieve, Schipperstraat 28, 8400 Oostende. 

Zeebrief : 5-1-1973.

N IE U W  V A A R T U IG  :

Z.30 „W E S T H IN D E R ” —  roepnaam : O.P.B.D., NT. 53,14, B.T. 143,25
—  bouwjaar 1972 —- werf 14 —  staal —  motor A.B.C. ■— 600 P K  —  
nr. A  10994 —  bouwjaar 1972 —  navigatie-instrumenten : R P  —  R  

D N  —  2 U S  —  O P  —  VHP.
Eigendom : Rederij ,,De Noordhinder” PVBA, Elisabethlaan 20. 

8390 Knokke-Heist.

Zeebrief : 9-1-1973.

V E R A N D E R IN G  V A N  E IG E N D O M  :

B.602 „Z IL V E R M E E U W ” wordt alleen eigendom van Bogaert Maurice, 

Pannestraat 21, 8390 Knokke-Heist.

Zeebrief : 15-1-1973.

A D R E S V E R A N D E R IN G  :

Z.548 „F L A M IN G O ” —  eigendom Luickx Henri, Nieuwe Gentweg 150, 

8000 Brugge. Tel. 30343.

V E R A N D E R IN G  V A N  E IG E N A A R  :

B.604 „IBIS” —  eigendom : Cattoor Mary (echtg. Boussemaere R.) 
Scheepsdalestraat 100, 8380 Lissewege-Brugge 5.

FLINKE JAAR INZET VOOR 
ZEEBRUGSE VISM IJN

De maand januari is voor de

Zeebrief : 12-1-1973.
N.498 „R O N D O R ” —  eigendom : 

8470 De Panne.
Zeebrief : 29-1-1973.

G E S C H R A P T  U IT  D E  V L O O T  :

Calcoen Maurits, Meeuwerilaan 9,

Schram Camille, Groenendijkstraat 1,

Zeebrugse vismijn op een unten»- 
ksnda manier verlopen De totale 
amizst voor die maand bedroeg 
immers 46 442 290 Fr tegenlover 
42 835 015 Fr tiljdens dezelfde 
maand van vortg jaar Dit komt 
derhalVie neer op een verhoogde 
omastt van 3 607 277 Fr 

365 vangsten zorgden voor 1 594 
046 kg vis met :een omaeit van 4*3 
380 990 Fr. In dezelfde maand van 
voriig jaar werden respelktlieivelijk 
volgende oiijfers genoteerd : 422 
vanglsten ziooigdein voor een aan
voer van 1 161 751 kg en eein om
zet van 41 3!l0 415 Fr De produk
tive lliep duis liieht achiteriuit maar 
daarentegen steeg de giemiddeüde 
prijs vlan 24,85 Fr in jamiuari 197il 
tôt 27,38 Fr in jaouani 1973 

Aldus bedroeg da hoeveelheid in 
janiuari aamgevoerda tong slechts 
173.864 kg. tagen 243.706 kg. in 
1972. Hat aianital vangsten onder- 
gfinig daarbiij nochtans geea al te 
grote wijzigingen : men telde er 
237 in 1972 en 221 in 1973.

Mét een deirgielljlk sterk ver
minderde aanvoer, was het vrij
wel onmogielliijk hetzeltfdte op- 
brengstciitjffer te halen afc vorlilg 
jaar. Die opbrengst Kiep thans 
dan odk terug vlain 21 miljoen 
374.780 fr. in 1972 tlot 19 miljoen 
880.460 fr.

STEEDS DE 
ANTI-VISKAMPANJE

Interpellatieverzoek tot de Minis
ter van Volksgezondheid en Leef
milieu

Volksvertegenwoordiger Dries 
Claeys heeft op 13 dezer een in- 
terpeUatieverzoek ingediend tot de 
Minister van Volksgezondheid en 
Leefmilieu over „de onverantwoor
de wijze waarop de Verbruikers 
Unie zich in de plaats stelt van 
de minister van Volksgezondheid 
een ernstige inbreuk pleegt op de 
gewettigde bescherming van de ver
bruiker door zelf normen te bepa
len waaraan bepaalde voedingsmid
delen, met name vis, moeten beant
woorden”.

De datum van deze interpellatie 
moet nog worden vastgesteld.

Gelukkig maar vüor reders en 
vissers, steeg de gemiddelde prijs 
van 87,70 fr. iin 1972 tot maar 
eventjes 114,34 fr. iin 1073.

Met de garnaal ging het geliuk- 
kilg heel walt belter dan met de 
tong. In 1972 werden slechts 74 
garnaalvangsten genoteerd met een 
aanvoer van 19.834 kg en een op
brengst van 1.368.148 fr. In janua
ri jl. telde men er 250, met een aan
voer van 53.830 kg en een opbrengst 
van 2.930.000 fr.

Daze sterk verhoogde aanvoer gaf 
wel aanleiding tot een daling van 
de gemiddelde prijs die terugliep 
van 69,32 fr in 1972 tot 54,43 fr. 
Rekening houdend met da sterk 
verhoogde aan/voer bleef die prijs 
toch nog lonend voor reders en 
vissers, zodat voor de verbruiker de 
garnaalprijs aan de hoge kant 
blijft

Ock de kraeftjes deden het aan
zienlijk beter dan in 1972. Er werd 
toen slechts driemaal op kreeft uit
gevaren, met een totale aanvoer 
van slechts 165 kg en een opbrengst 
van 16.720 fr. 1^ januari 1973 no- 
tearde men 10 kreeftenvangsten 
met een aanvoer van 2.204 kg en 
een opbrengst van 216.590 fr. De ge
middelde prijs daalde eohter niet i„ 
verhouding tot de toch aanzienlijk 
gastegen aanvoer. Hii bedroeg 101,33 
fr in 1972 en 98,27 fr in 1973. Ook 
kreeftjes blijven dus duur en blij
ven voor Jan-met-da-pet nagenoeg 
een onbetaalbaar weelde-artikel.

De aanvoer van sprot steeg licht
jes ten opzichte: van 1972. Men 
boekte in 14 vangsten een aanvoar 
van 4.404 kg met een opbrengst 
v,an 34.310 fr, tegen respektievelijk
4.098 kg in slechts 8 vangsten en 
•aen opbrengst van 26.280 fr in 1972. 
Ondanks deze licht verhoogde aan
voer steeg de gemiddelde prijs toch 
nog van 6,41 fr in 1972 tot 7,79 fr. 
dit jaar.

Wat de haring betreft stelde men 
eveneens een verhoging van de aan
voer vast. Die aianvoar bedroeg in
1973 in 32 vangsten 23.346 kg met 
een opbrengst van 240.850 fr tegen 
respektievelijk 13.378 kg in 28 
vangsten met een opbrengst van 
slechts 126.950 fr in januari 1972. 
Hisr werd de wet van vraag en 
aanbod wel degelijk geëerbiedigd, 
vermits de gemiddelde prijs daalde 
van 9,48 fr in 1972 tot 8>49 fr dit 
jaar.

0.351 „LIVINE” —  eigendom :

8401 Bredene.
Geschrapt : 11-1-1973.

N.800 „DUC  IN  A L T U M ” — eigendom : Plaetevoet Roger, Badenlaan 24, 

8440 Westende.
Geschrapt : 3-1-1973.

V E R A N D E R IN G  V A N  E IG E N A A R  +  N A A M  :

0.754 „M IC K IE ” wordt 0.754 „D IA N A ”. Eigendom : Belpaeme Diana, 

Rogierlaan 57, 8400 Oostende.

Zeebrief : 24rl-1973.



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
De marktwoek beperkte zich deze 

week tot amper twee dagen In
derdaad, de aanvoer van vrijdag, 
amper 170 bennen, en deze van 
woensdag, nog gsen 100 bennen 
kunnen we bezwaarlijk als noemens 
waardig beschouwen. In feite is de 
laatste maanden alleen nog de 
maandagmarkt nog belangrijk. 
Daar kregen we deze week een aan
voer van 6000 bennen (wat nog niet 
zoveel is in aanmerking nemend 
wat we de rest van de week maar

BOKKENVISSERIJ !

meer krijgen). Dinsdag dan een 
1900 bennen zodat in totaal deze 
week slecht een 8000 binnen vis 
aangevoerd werden. De weersom
standigheden hebben hier we) ge
deeltelijk schuld aan. Waar die 
weersomstandigheden eveneens 
schuld aa^ hadden was a.an de ho
ge prijzen Alle ronde vissoorten 
werden peperduur verkocht. Alleen 
roggen waren (vooral maandag) re
delijk goedkoop. Kleine gladrog van 
het Kanaal zakte die dag tot 12 fr 
het kg. De grote rog kreeg toen 
rond de 25 fr maar steeg dinsdag 
weer tot 30 fr en meer. Zeer dure 
kabeljauw die tot 41 fr steeg en 
ook dure gullen. Wat gezegd van 
de tongen waarvan sommige sor
teringen tot 155 fr haalden. De uit
voer kon kennelijk nog veel meer 
tong gebruiken dan hetgeen werd 
gebracht. Een aanvoer van tong 
die trouwens erg klein was en am
per 9500 kg barslklte. Dank zij de 
hcge prijzen werden het voor de 
bokkenvissers toch nog flinke re
sultaten Ook de IJs)anders bereik
ten trouwens hoge opbrengsten, 
ook IJslandvis ging immers weer 
zeer duur van de hand. Vooral 
blauwe leng. rode zeebaars en schel
vis waren dure soorten. Stormweer 
en kustvisserij gaan moeilijk sa
men. Ook deze week niet zodat de 
garnaalaanvoer zeer gering bleef, 
hetgeen dan weer sterk stijgende 
prijzen als gevolg h.ad. Garnaal 
kreeg maandag dan ook voor het 
eerst dit jaar meer dan 100 fr het 
kg. Een ander noemenswaardig feit 
deze week is de nieuwe zeer gunsti- 
g: uitslag van de 0.288 die erin 
slaagde een opbrengst te bereiken 
van bijna 1.5 miljoen fr. 1973 zet 
Voor de rederij « Lans » alleszins 
goed in. De totale opbrengst deze 
week bedroeg 9.497.776 fr.

WEER M A A R  2 IJSLAN DSE  
VANGSTEN

Maandag uit twee IJslandse 
vangsten een aanvoer van 2200 ben

nen. Hiervan werd het grootste ge
deelte gelost door de 0.288 die voor 
1450 bennen zorgde. Als meest ge
brachte soorten zagen we rode zee
baars, 943 bennen, koolvis, 563 ben
nen en leng 330 bennen. Verder ’n 
100-tal bennen schelvis wat meer 
is dan gewoonlijk, een 116 bennen 
gul. en kabeljauw en een 80-tal 
bennen schotse schol. Geen van de
ze soorten kreeg minder dan 20 fr 
het kg. Alleen kleine koolvis was 
goedkoper maar kreeg toch meer 
dan verwacht. De kleinste soort 
haalde nog bij de 13 fr het kg, 
grote koolvis werd verkocht rond de 
20 fr. Voor de grootste schelvis- 
so-ort noteerden we van 34 tot 36 
fr., de middensoorten kregen van
24 tot 28 fr en de kleine van 20 
tot 23 fr. Rode zeebaars kreeg aan
vankelijk 23 fr maar daalde toen 
met 1 fr het kg. Schotse schol 
kreeg tot 1090 fr, midden sortering 
tot 800 fr. Voor blauwe leng steeg 
de prijs van 1650 tot 1770 fr en 
WJt<e leng kreeg nu al weer tot 1400 
fr de ben. Zeer mooie resultaten

HODI STRAALBUIZEN 

tel. 91-31-4180-2654

voor de beide schepen met de
1.485.000 fr voor de 0.288 natuur
lijk als meest in het oog springend 
resultaat. De 780 bennen van de 
0.202 brachten echter ook 874.000 
fr op, hier lag de gemiddelde prijs 
dus nog hoger doordat er minder 
kleine koolvis gelost werd.

K A N A A LV IS  G O E D K O P E R

Alhoewel de kanaalaanvoer deze 
week kleiner was dan die van ver
leden week kregen verschillende 
soorten van deze visgrond aange
voerd, lagere prijzen. Steenschol 
evenwel was opnieuw iets duurder 
maar werd ook veel minder ge
bracht. De roggen waarop men 
maandenlang heeft zitten wachten, 
werden nu eindelijk eens in vol
doende hoeveelheid gebracht. Voor 
de reders werd de prijs alleszins 
een tegenvaller zodat ze zeker niet 
aangezet zullen geworden zijn nog 
eens op roggenjacht te gaan. Grote 
rog viel terug tot 24 fr, tilten tot
16 fr en de andere soorten kregen 
van 12 tot 17 fr. Kabeljauw en gui- 
len daarentegen waren duurder 
dan verleden week. Ook platvis 
kreeg een behoorlijke prijs, reke

ning houdend met de ruime aan
voer van deze soort in andere ha
vens. Staartvis hebben we niet erg 
veel gezien. Toch viel de prijs van 
de grote sortering terug tot 85 fr. 
De andere sorteringen kregen tus
sen 38 en 58 fr. Grieten waren 
evenmin duur, er werd slechts v,an 
40 tot 60 fr voor gegeven. Grote 
tarbot daarentegen was dan weer 
wel duur e-n kreeg tot 135 fr. De 
miödensortering noteerde rond de
115 fr en kleine tussen 85 en 95 
fr. Wat de tongen betreft, deze 
stegen weer tot het peil van de 
rond de Nieuwjaarsperiode. Voor
al de middensorteringen, meer be
paald de bloktong en de voorklei- 
ne tong, waren peperduur. De prijs 
steeg met sprongen van 125 tot 135 
fr en van 130 tot 140 fr het kg. 
Voor de tongvissers werd het on
danks de eerder geringe omvang 
van de vangst toch nog een rede
lijk resultaat.

G U LL E N  W E E R  ZEER  D U U R

De gulvangsten zijn aan de klei
ne kant geweest. Vooral maandag 
werd er weinig gul aangevoerd. 
Toch werden dinsdag de hoogste 
gulprijzen betaald. Toen steeg 
grote shelfcodgul tot 1770 fr en kre- 
ge nde andere shelfcodgullen van 
1300 tot 1600 fr. De gewone gullen 
waren ook ver van goedkoop en 
noteerden tussen 1150 en 1500 fr 
met ook dinsdag de hoogste prijzen. 
Grote wijting steeg gaandeweg van 
1050 tot 1100 fr de ben, de kleine 
sortering bleef een vaste (uitvoer)- 
prijs houden die rond de 13 fr lag. 
Platjes werden redelijk vlot ver
kocht, ook de verschillende platvis- 
sorteringen gingen goed weg. Zelfs 
de grote schol moest niet opgevan
gen worden maar kreeg 'tot 11,80 
fr .Derde slag iek werd het duurst 
verkocht en kreeg tot 17 fr- Schar 
werd ook weer duurder en steeg 
tot 16 fr.

De niet gulvangers op de West 
brachten rog, rode knorhaan, wij
ting en verder vlaswijting, staart, 
koningvis en platvis op de markt. 
Rode knorhaan deed het niet te 
best en kreeg slechts van 500 tot 
1400 fr., deze laatste prijs werd 
echter alleen dinsdag betaald toen 
nog één dergelijke vangst gebracht 
werd.

Vlaswijting was zeer duur en 
kreeg tot 27 fr, ook de kleine sor
tering bleef duur. Zonnevis, er werd 
alleen kleine sortering gebracht, 
kreeg tot 25 fr. Koningsvis was heel 
wat duurder en kreeg tot bij de 
80 fr. De tongen aangevoerd door 
de Z.509 waren nog heel wat duur
der dan de kanaaltongen. Zo kreeg 
voorkleine tong tot 155 fr en werd 
ook bloktong tegen meer dan 150

V O R D A P
S C H E E P S S C H R O E V E N

fr het kg verkocht. Lappen lagen 
juist onder de 100 fr, de grote tong 
kreeg 10 fr meer dan van het ka
naal en driekwarttong haalde tot 
136 fr. Prijzen die we in dit jaar
getijde nog niet dikwijls noteerden. 
Zo dit dan al het geval was.

TOPBESOMMING 
VOOR 0.288

Op de maandagmarkt loste de 
0.288 «Lans» van de reders Ch. Lam- 
bregt en M . Anseeuw een vangst 
van 1.450 bennen IJslandse vis met 
vooral rode zeebaars (620 bennen), 
koolvis (420 bennen) en leng (200 
bennen).

He,t stormweer van de jtongste 
dagen en de schaarse aanvoer van 
IJslandse vissoorten hebben de prij
zen weer aanzienlijk opgedreven. 
Blauwe leng kreeg tot 33 fr. oer kg. 
rode zesibaars tot 23 fr. en kleine 
koolvis werd in ruime mate voor 
de uitvoer opgekocht tegen 13 tot
15 fr per kg.

De opbrengst was renderen : 1 
miljoen 485.530 fr. Voor de rest van 
de week wordt op de Oostendse 
markt gesn vis van IJsland meer 
Vïrwacht.

VROUW GERED 
TE OOSTENDE

Mevr V.H. uit Oostende, die ter 
hoogte van de «Drie Gapers» in zee 
was terechtgekomen, werd door toe
vallige wandelaars op het droge ge
bracht. Z:e diénde ter verzorging 
naar hst ziekenhuis te worden over
gebracht.

z i i

hadden 
pech...

— Bij het ophalen van de netten 
aan boord van de Z.403 van schip- 
per-eigenaar Oscar Creyf geraakte 
de korre in de schroef. De Z.558 
van schipper Georges Meyers moest 
de Z.403 op sleep naar de thuis
haven nemen. De Z.421 van schip
per B. Schütz mfaest men een tros 
in het schroef de thuishaven aan
doen om tenslotte door de Zeebrug
se redeboot, de haven van Zeebrug
ge binnen gesleept te worden.

— Albert Martony. motorist van 
de Z.564 Poolster, iiep tijdens zijn 
werk aan dek zware kneuzingen op 
aan aangezicht alsoök een lichte 
hersenschudding veroorzaakt door 
een steen. Het slachtoffer liep let
sels op aan neusbeen en rechteroog.

VAN VOORDEN ZALTBOMMEL N.V.

Fabriek
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
Tel. 04180 - 2654

Vert, voor België 
J. Theunissen 
Terneuzen Holland 
Tel. 91-31-1150-4117

Reparatie-werkplaats voor België 
p /a  Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dijkstraat 7, Rupelmonde 
Tel. 03-752051

(5723V)



MARKTOVERZICHT
ZEEBRUGGE

De aanivoer was zoals verwadht 
aan de lage bant. Stedhits 31 vaar
tuigen hebben hiun vangsten aan
geboden. De overgrote meerder- 
U d  hebben hlun vils oip de ©erste 
verkoopdag van de weelk aangebo
den. Het stormweer van de laatste 
dagen zal daar wel niet vreemd 
aan zijn. De pladijs en de tong- 
söiorten wenden in vrilj gnote hoe
veelheden gelöst. Andere soorten 
vooral steensdhol, schotse scihol en 
staartvis Werden er vioorial getast 
door de vlier vaartuigen ajfkomstag 
(Van helt kanaaJl. Rloiggeivis werd er 
eveneens gefast dioor deze vaartui
gen, maar dan meestal kleinere 
soorten die geen prijs behaalden. 
De roggen van de Weist waren 
eveneens weinig in trelk. Vioor de 
Z 5®1 met zign 100 bennen -werden 
sleohts prijizen gebodkt van 19 tot 
23 fr., op de woensdagmarkt wa
ren dezelfde roggen 20 fr. het kg' 
duurder. Men zou zSah voor mm- 
der kwaad biloed maken. Vioor de 
tongsoonten is men dit al een beeit- 
je meer gewoon, maar todh werden 
prijizen geboekt op de maand ag- 
verkoop tot 150 fr. en op de woents- 
dagmarkt voor dezeïlfde tongen tot 
162 fr. De goadkoqpiste tonigen wa
ren de grote van 89 tot 103, de 
Kleinste slag, de slips bekwamen 
met minder dan van 125 tot lo4 
fr.
De tarbots bekwamen van 85 tot 
1412 fr. volgens sortering. Veel ron
de vlils was er niet aan de afslag, 
daardoor werden dan ooik zeer ho
ge prijizen gieboelkt voor aille sorte- 
ninigein. Vooral de kleinere soorten 
waren in trelk, deze bekwamen van 
20 toit 26 fr. het kg. De wijtingtajf- 
najme sdhomimelde tussen de 9 en 
de 24 fr. Volgens siorterüng. Aan 
pladijs was er geen tekort, daar
voor zorgden de Noondlviissens, groite 
partijen wénden er gelost, de ver
schillende soorten belkiwamen van 
12 tot 17 fr., wat wel een renderen
de prijs is voor de tiijd van het 
jaar. zeelhaaiiten en zeelhonden 
vormden eveneens een aahtrek, 
nochtans belkwamen de zeelhonden 
van helt Kanaal veel minder m  
prijs dan die van de Noord en de 
West.
De siteensdhol van het kanaal haal- 
den van 9 tot 38 fr. het kig. en 
de sclhotse scihol van 9 tot 31 fr. 
Zeekreeftjes waren er ooik op de 
mankt, dte 915 kg. belkwamen een 
gemiddelde prijs van 103 fr. het 
!kg. aiedhfe 770 kg. garnalen belkwa
men volgens sortering -vian 89 tiot 
135 fr. het kg.

OV E R L IJD E N

W e vernemen het plotse overlij
den van dlhr. Adhiel Gonst op 74- 
jajrige leeiftijd. Adhiel die iedereens 
vriend was en daarom met non- 
,keltje werd ajanlgesprolken was tot 
voor een paar dagen werkzaam bij 
de Firma Delva. Onder zeer grote 
belangstelling werd Adhiel dionider- 
dag 15 febrai'ani begraven te Zee
brugge.

Publiciteit in 

HET VISSERIJBLAD 

doet Uw 

Zakencijfer stijgen

ZEEBRUGSE VISSERSHAVEN
Dit projekt werd reeds een tien

tal jaren geleden aan het bevoegd 
Bestuur voongelegd, die het aan het 
Beheer van Bruggen en Wegen 
heeft overgemaakt, die op haar 
beurt gunstig gestemd bleek voor 
de uitvoering ervan, omdat op een 
kaaimuren konden verwezenlijkt 
vorige manier honderden meters 
worden in goedkope voorwaarden.

In algemene zin zouden voor de 
uitvoering van deze uitbreiding, de 
volgende werken dienen uitgevoerd 
te worden :

1. Nieuwe rechte kaaimuren zou
den gebouwd worden aan de West
en Zuidkant van de Werfkaai even. 
als aan de Oost-Zuidkant van de 
Werfkaai. De rechte kaaimuur kant 
Tydokstraat bestaat gedeeltelijk. De 
Steiger I verdwijnt definitief, ter
wijl de Steigers II en III respectie
velijk aan de Westkant en Oost
kant een nieuwe rechte kaaimuur 
krijgen en met en verbreedfce rijweg 
van 3 à 4 meter (zie op plan : dikke 
lijnen) en alzo twee grote steigers 
zouden worden (Kopje).

2. De vloerbekleding van de huidi
ge ty-kuisbanlk wordt weggebröken 
en op diepte gebracht van de nieu
we kaaimuren of van het bestaande 
dok.

3. De vloerbekleding en rüimtie 
tussen Steiger II en III en helling 
blijft toehouden en zijn bestemming 
als tij-kuisbank . Maar de schuine 
dijken van de helling zouden op 
een of andere manier kunnen 
recht gemaakt worden om meer be
schikbare kuisbankplaats te beko
men voor vaartuigen en jachten (zie 
op plan: onderbroken dikke lijnen).

Want de helling blijft bestaan in 
zijn huidige toestand, omdat ze 
noodzakelijk is voor het te water 
laten van nieuw gebouwde schepen.

Op deze manier bekomt men nut
tige en zeer veilige mieerplaatsen 
met een totale lengte van ± 
550 meters, die het voordeel heb
ben gelegen te zijn in de onmidde- 
lijke nabijheid van de scheeplswer- 
ven, de motor onderhouds en -re
paraties werkhuizen, de smederij -

Eerste Ontwerp van uitbreiding- van de Vissershaven te Zeebrugge, vooral 

bedoeld om meer lig- en aanlegplaatsen te bekomen.

en, de f'irmas van elektrotisch ap
paratuur en elektriciteitsatelier. 
Ook de meeste bevoornadingscentra 
(ijis, korren, touwwienk, staaldraad, 
ketens, enz.) bevinden zich in de 
omgeving).

Deze 550 meters aanlegkaden ver
tegenwoordigen meer dan de huidi
ge aanlegplaatsen al de zuidkant 
van het havendok van Zeebrugge. 
Inderdaad, thans beschikt men 
over : Tydokstraat 151 m. Zuidkant 
grote Steiger (Kopje) 80 m. - Noord
kant grote Steiger tot aan de vis
mijn 115 m. Uiteinde vismijn tot ide 
aan de slipwayhelling 120 m. of sa
men 446 m.

De Zuidelijke glooiing van de in. 
kom-geul zou ook in rechte kade 
moeten verbouwd worden, diep ge
noeg gebracht om een vrije in- en 
uitgang (zelfis bij lage tij) te verze
keren aan alle vaartuigen van gelijk 
welke diepgang.

Het smalle Oostelijk dok kant 
Tydokstraat (50 m. breedte) zou 
voornamelijk ook kunnen gebruikt 
worden voor schepen die voor lan
gere termijn dwars tegen de kade 
moeten liggen voor grots herstellin
gen ofwel voor verdere afwerking 
van nieuw gebouwde schepen. Langs 
deze kaai ofwel deze al de West
kant Werkkaai zou een griote kraan 
van groot draagvermogen kunnen 
opigericht worden om zware stukken 
of scheepsmotoren van boorid te ha. 
len of aan boord te plaatsen.

DAG DER ZEELIEDEN 
TE ZEEBRUGGE 

IN EEN NIEUW 
KLEEDJE

Het programma van. de feaste- 
liilkhaden riond dte Dag der Zeelie
den te Zeeibnuigge Wil men graag 
wijzigen. Oim tot een konkrete 
aânpak te komen, had het plaatee- 
Tiijlk Feeisltlfcomitee dliiverise organisa
ties uitgenodigd cm hierover van 
gedachten te wisselen.

Na een ruime en vruchtbare ge- 
daclhtenw'isE'eling waarlbïj talrijks 
voorsltellen nader wenden onüer- 
izodht, kwam de vergadering tot 
een eerste algemeen nieuw beeld 
van de Dag der Zeelieden. De Vie
ring Zou te 16 uur aanvangen met 
een Eudhariistierviierinig in . open- 
iliudht ten welsten van de vismion, 
zoals Vorig jaar in een nlieiuwe op
vatting De kwaliteitsprijs van de 
Stad Brugge „Blauiwe Wimpel” zou 
aansluitend ulitgereiilkt wonden in 
de vergaderzaal van de vismian.

Op  dit ogenblik zouden in de ver- 
knophalle van de vismlijn een «n- 
onideribnolken reelks ma,niïeista.vies 
starten dlie tolt rond 22 uur ziouden. 
duren. Centraal daarbij zoiu een 
Vistoalkkersakhie gepliaaJtst wonden.

Ieder van de aanweiZige komiitees 
of verenigingen zal nu afzonder
lijk overleg plegen voor wat be- 
tnêft zijn aandeel in de manifesta
ties. Op  een nieuwe vergadering 
die noig vóór het einde van deee 
maand zal doorgaan, komen vioor- 
noemde verenigingen weer samen 
möt het Feesltfcörnitee om alle ge
dachten in een defihitieve vorm te 
gieten.

£  -



Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem.

VISAANVOER TE OOSTENDE

9- 2 1 8.500 126.050
12- 2 23 310.980 6.940.816
13- 2 9 96.900 2.284.960
14- 2 1 4.1250 146.950

34 420.630 9.497.776

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE

8- 2 4 38.000 1.262.010
9- 2 5 14.787 652.820

12- 2 14 116.685 3.859.651
13- 2 12 113.262 3.388.755
lb- 2 5 44.437 1.278.003

WAARVAN TONG

8- 2 
9- 2 
12-  2
13- 2
14- 2

12- 2 
13- 2

1 0 - 2 
14- 2

9- 2 
12-  2 
14- 2

4
5 

13 
12
5

7.076
3.698

17.318
11.946
3.265

776.530
449.480

2.116.630
1.426.260

422.700

33,21
44,14
33,02
29,91
28,75

109,74
121,54

122,22
119,39
129,46

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE

311
467

32.616
49.954

01.—  113.- 
89.—  125.-

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT

131
47

14.254
5.358

102,—
114,—

116,-
114,-

VISAANVOER TE NIEUWPOORT

'1.890
7.414
4.335

26.725
110.136
115.940

HARINGAANVOER TE NIEUWPOORT

9-2 1 800 7.920 9,90 9,90

Afvaarten Oostendse Haven
D ON DER DA G  8 FEBRU ARI 1973

0.236, IJsland 
0.141, Kanaal 
Ojl59, Kanaal 
0.114, Kanaal 
0.249, Kanaal 
0.275, Kanaal 
Z.499, Kanaal 
0.82, Kanaal 
0.284, West 
0.279, West 
0.37, West 
Z.452, West

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1973

0.81. IJsland 
OJ129, IJsland 
0.312, Kanaal 
0.232, West 
0.94, West 
N.591, West 
N.762, West 
N.752, West

Z A T E R D A G  10 FEB R U A R I 1973

0.180, Kanaal 
N.719, West

Z O N D A G  11 FEBR U AR I 1973

Z.34, Kanaal

D IN S D A G  13 F EB R U A R I 1973

N.723, West 
N.736, West

W O E N S D A G  14 FEBR U AR I 1973

0.288, IJsland 
0.202, IJsland 
0.1198, Kanaal 
0.2,17, West 
0.66, West

REDERS LEEST UW VAKBLAD

^]ZfZfiajrsjarsizfEiErajEf5JEJzmjHJHjEfaizremmjzjziHrararajzRf?-fiLr

TE  K O O P  
G E V R A A G D

Een of twee 
GARNAALVISSERS- 

VAARTUIGEN
in goede staat en onmiddellijk 

tounnende mee vissen 

H
Schrijven met prijs 

bureel blad nr 7329V.

O O S T E N D E

VRIJDA G  9-2-1973 

W E S T
N.705 9 170 - 125.050

M A A N D A G 12 2-1973

IJSLAND
0.288 16 1450 — 1.485.530
0.202 17 780 — 874.335

W E S T
N.422 4 10 — 43.400
O  66 10 200 — 220.980
0.192 6 100 — 65.060
N.18b 6 100 — 85.190
0.301 7 175 — 172.575
N.738 6 170 — 164.180
N.736 4 120 — 138.490
N.570 10 300 — 258.395
0.243 8 280 — 330.130
N.720 6 120 — 116.890
O. 15 9 140 — 121.735
N.706 8 250 — 222.420

K A N A A L
0.237 14 280 180 224.445
Z.597 15 420 150 401.735
0.151 15 350 — 279.080
0.181 16 150 3200 532.060
0.189 16 140 2900 486.030
0.303 16 300 400 373.170

W E S T
O. 69 8 115 — 137.7S0

K U ST
N.708-709 1 1 4100 56.336

D IN SD A G  13-2-1972

KA N A A L
0.128 16 200 700 327.800

N O O R D
Z.509 13 200 1600 419.635

W E S T
0.307 10 320 — 266.760
Z. 38 6 140 — 158.040
0.156 10 120 — 130.310
0  306 6 280 — 255.920
O. 26 9 290 — 342.440
N.723 6 140 — 155.940
0.123 7 200 — 203.660

W O E N S D A G 14-2-1973

W E S T
0285 5 85 — 128.920

TE K O O P

+  B O K K E N IN S T A L L A T IE  
★ VISLIER 
ir G A R N A A LB O E L E N  

ZEEF 
+  D O U C H E

Inlichtingen bij :
B.V. „H A N D  IN H A N D ” 
Tijdokstr. 34, Zeebrugge 

Tel. 541.17
(7327V)

i

N I E U W P O O R T

V R IJD A G  9-2-1973

N.147 26.725 
N.709 5.000

N.708 5.000

Een kleine vangst, met 35 bentj es 
vis waarvan 30 bennen wijting. De 
grote kregen 950 fr, de kleine 610 
fr. De haringvissers hadden slechts 
80 Okg haring welke 9,90 fr kreeg.

M A A N D A G  12-2-1973

N.710
N.761

27.130
68.116

N.346 14.890

Drie vangsten, samen 140 bennen. 
De gullen werden duur verkocht, 
van 1600 tot 1200 fr de ben. Wij
ting kreeg voor de grote 1000 fr, 
de kleine van 510 tot 600 fr De 
zandschullen : 800 fr de ben voor 
de grote, de kleine 570 tot 600 fr. 
De drieling platvis werd verkocht 
aan 1050 fr, kleine platvis 870 en 
900 fr. Ongegutte 820 fr. Stekkers 
1040 fr. Voor een maandag was er 
vis te kort, dus meer vraag dan 
aanbod.

W O E N S D A G  14-2-1973

N.543 111.110 N.162 4.830

Slechts 130 bennen vis werden 
angevoerd. Oorzaak de aanhouden
de storm. De grote kabeljauw kreeg 
van 40 tot 44 fr het kg, gul van 
28 tot 40 fr. Wijting 1150 fr de 
ben voor de grote en 1100 fr de 
ben voor de kleine.

De weinige rog kende opnieuw ’n 
goede marktprijs, tot 2000 fr de 
ben voor de moerrog. Nogmaals 
werd bewezen dat de rog tot de 
selekte vissoorten behoort. Haaien 
werden ook goed betaald, 1100 fr 
de ben. Er was te weinig vis op de 
markt. Meer vraag dan aanbod

^  Te koop gevraagd: Een ^

V ISS E R S V A A R T U IG  minder O 
dan 10 jaar oud, lengte 36 m., ^  
dieselmotor 8 à 1200 pk van X 
het type M.A.N.-Deutz. Schrij- ÿ 
ven bureel blad 7221V. £

OOSTENDE-DOVER
PAKKETBOTEN

CA RFERRIES  
O O S T E N D E  - D O V E R  

F O L K E S T O N E

voor de week van 18 tot 24 febr.

PAS S A G IE R S B O T E N

Afvaarten uit Oostende :
— Alle dagen te 10ul5 en te 14u45

Afvaarten uit Dover :
— Alle dagen te 12u00 en te 15u50

CA RFERRIES  

Afvaarten uit Oostende :

— Alle dagen te 01u30, te 05u00 (1) 
te 13u30. te 17u00 (1) en te 19u30

Afvaarten uit Dover of Folkestone:
— Alle dagen te 00u30, te lOuOO (2) 

te 12u30, te 18u30 en te 22u00 (2)

(1) Naar Folkestone (Schip van de 
Britse Spoorwegen).

(2) Ve rtrek uit Folkestone (Schip 
van de Britse Spoorwegen)



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

ichelvis
Groot 
Middel 
Klein 

Kabeljauw ....
Gul ............
Wijting 
Schaat 
Zeebaars .... 
Leng
Schartong ....
Heilbot
Koo lv is
Hondstong ....
Zeewolf
Staart

12-2-1973

34,-36,— 
24,60-26,— 
21,-24,40 
21,— -24,20
20,-22,40 
17,-25,60
21,— 33,—
22,— 23,80
23,— 35,40
17.20-21,80

13.20-21,— 
12,— 37,60 
25,— — ,—

Tong- en pladijsprijzen
TONG

Soortec
Lappen
Grote
%
Blok
voor-kleine
kleine
slips

Soorten
grote
blok
fruit
schono kleine 
kleine 
tout petit 
slips

Suorten 
Tong I 
Tong II 
Tong III 
Tong IV 
Tong V 
Kleine

PLADIJS

Soorten 
Grote 
grote iek 
kleine iek 
derde slag 
platjes

Soorten
I
II
III
IV

Soorten
Moeien 
grote pladijs 
drielingen 
platjes

Oostende
12-2-1973

......... .... 96,— -100
........... .... 117 -122
........... .... 125 -127,4
........... .... 129 -132
................ 130 -134,6
.......... .... 126,6—

................ 121 — ,—

Zeebrugge

98,-103
119 -125
130 -438
137 -150
138 -148
139 -144 
125 -134

Nieuwpoort

140 -
140 —
140 -
140 —
140 —
140 -

Oostende
12-2-1973

...........  12,— 16,40

........... 13,— 15,60

...........  12,40-15,—

...........  11,80-18,—

...........  10,— 16,—

Zeebrugge

10,— 13,- 
13,— 15,- 
15,-17,- 
12,-16,-

Nieuwpoort

13-2-1973 14-2-1973
95,40-98,20 ................
Uil -122,8 ................
125.2-1136,6  
135 -153.4 ................
139.2-155
140 — ,—  ................
132 — ,—  ................

89,--100 97,--ilOO
114 -123 124 -126

128 -142 142 -145

141 -156 152 -162

145 -161 164 -168

133 -146 148 -154

125 -.130 130 -132

150 — —
150 — ,— 
150 — ,—  
150 —  — 
150 — ,— 
150 — ,—

13-2-1973 14-2-1973
11,60-14,—  ................
12,— 13,— ................
14,---,— ................
15,40(16,40 ................
12,— 113,60 ................

10,— 13,— 
13,— 15,— 
15,— 17,— 
13,— 15,—

11,— 15,- 
16,— 17,- 
16,— 18,- 
14,— 15,-

16,-
23,-
16,- -18,—

15,-
27,-
21,-

Z E E B R U G G E

V R IJD A G  9-2-1973

Z.583 8 20 500 125.560
Z. 25 6 30 500 104.150
Z.600 8 60 400 126.820
Z.51 6 8 80 800 241.990
Z.511 4 30 200 54.300

D O N D E R D A G  8-2-1973

Z.415 8 100 300 118.370
Z.108 18 250 2000 621.460
Z.484 10 240 1300 428.160
Z.570 6 40 250 94.020

W O E N S D A G  13-2-1973

Z.462 9 220 1000 446.650
Z.569 12 200 300 326.803
Z.420 9 100 200 137 010
Z. 68 8 60 150 136.450
Z.175 9 160 250 231.090

M A A N D A G 12-2-1973
Z.417 5 50 100 79.700
Z.507 5 70 400 136.680
Z.592 5 200 300 205.990
Z.598 5 60 100 70.240
Z.405 16 240 2500 583.075
Z.283 7 100 100 129.560
Z.575 8 90 100 122.705
Z.435 9 180 2000 431.900
Z.584 16 120 1800 379.893
Z.547 10 270 800 378.093
Z.551 9 100 250 153.110
Z.526 18 320 3000 834.458
Z.402 7 130 250 153.580
Z.503 9 50 1200 200.740

D IN SD A G  13-2-1973
Z.581 11 150 150 247.030
Z.460 9 70 150 156.480
Z.564 8 160 300 "20.770
Z.431 9 200 600 313.990
Z.331 6 80 300 199.180
Z.546 9 160 1000 338.980
Z. 30 8 220 700 344.850
Z.427 9 200 300 274.460
Z.429 4 30 300 93.840
Z.418 15 310 3000 808.770
Z.603 6 60 100 97.310
Z.559 9 250 300 293.965

week van 16/£ 22/2/1973

Medegedeeld door de visafslag

VR IJDA G  16/2 
W E S T  : 0.35 met 120 ben ; 0.284 

met 10 s. eod. 90 gul, 10 haai. 130 
wijting.

M A A N D A G  19/2 
IJSLAND : 0.317 met 1 050 bsn, 

ttz : 400 bonen, 200 koolvis, 125 bl. 
leng. 50 w leng. 75 schelvis/tot, 
50 gul, 150 varia ; 0.318 met 600 
ben ; 0.216 met 850 ben. t.tz : 300 
bonen. 200 leng, 75 schelvis/tot, 75 
kabeljauw/gul, 150 medium kools, 
50 varia ; 0.334 met 580 ben, ttz : 
150 bonen, 200 kabeljauw/gul, 80 
wijting, 50 koolvis, 30 sch. schol. 20 
schaten. 50 leng, 6 heilbot ; O  324 
met. 450 ben.

K A N A A L  : 0.274. 0.206, 0.369. 
0.229. O  72, 0.239 

W E S T  : 0.282. 0.309 , 0.279, O  37, 
Z.452, 0.232, 0.94, N  752, 0,217 
N.762. N.543

D IN SD A G  20/2

K A N A A L  : O  134.
W E S T  : N.719, N.723. N 736, N.765. 

N.422.

W O E N S D A G  21/2

N O O P  H E A D  : 0.231.
W E S T  : 0.69, N.185, N.720. 
K A N A A L  : 0.83 (vermoedelijk)

HET
STOPT NIET
Aan de nonsens in verband met 

de vis-kwik-affaire komt maar geen 
einde. Iedereen wil zich met deze 
zaak inlaten eti zijn eigen theorie 
verkondigen.

Deze initiatieven van buitenuit 
moeten dan ook worden gevolgd en 
de Rederscentrale is dan ook tel
kens vertegenwoordigd w,aar ge
sprekken daaromtrent plaatsgrij
pen.

Zio o.m. zal op zaterdag 3 maart 
a.s. te 10.30 uur op de B.R.T. (ra
dio) een debat worden uitgeKon- 
den waaraan zullen deelnemen : 
Professor Polk van de Vrije Univer- 
siteit Brussel, Rudy Declerq van ’t 
Rijksstation 'voor de Zeevisserij, 
Vuzdugan, public-relationsman van 
de Verbruikersunie en A  Wittevron- 
gel, sekretaris van de Rederscen
trale.

Deze week dinsdag greep dan een 
debat plaats te Gent, ingericht 
door d3 Socialistische studenten
kring ten overstaan van afgestu
deerden van de Rijksuniversiteit 
van Gent en waaraan een aantal 
professoren, vertegenwoordigers van 
de Verbruikersunie alsmede de h. 
A. Wittevrongel deelnamen.

De volgende dag greep vervolgens 
een nieuwe perskonferentie plaats, 
ingericht door het Belgisch Insti
tuut voor de Voeding, steeds over 
de aangelegenheid van het kwikge
halte in vis; terwijl de Bond voor 
Grote en Jonge Gezinnen eveneens 
een perskonferentie houdt over de
ze aangelegenheid.

Tijdschriften 

DE BLAUWE WIMPEL

Uiterlllitjk is er tiussen de njum- 
mens december ’72 en januari '73 
van „De Blauwe Wïmpei”, heit ge
kende sdheepvaartmagazine, geen 
vensdhiil Innerlijk echter wél : 
bil'ipt de inhlould zoalis gelbruikelijlk 
even adbueei en riijkelâtjlk geifllus- 
'treerd, dan krijlglt hfiij Vcxortaan een 
imeer mttdemie en eigentijdse pre
sentatie. Meide dbor een nïeuiws bs- 
letterling kriijgt JDe Wimpel” een 
nieuw .geizidht, die heit bllad teivens 
ileeislbaarfler maakit. Uït beliide num- 
mens zijn voornameillijk violgende 
'belanigritike .bHjldralgen te vermel
den : het nederilandis sdheepslbouiw- 
ikund'ig proeifsitatiton; jacht op de 
manta, de düiveilmag; de stranding 
van de „Wan iCIhiun” ; de Datotrenld 
super control!© systeem; maritieme 
elektronica. boven en onder water; 
fhel Kyrenia-sdhlip geborgen; Fal- 
moaith Por Onderis; driemastvol- 
isahiip „BiaMutlha” thans mariiltïsim 
museum; de CMnaild-tOerSlsitenische- 
pen en het uiitermate interessante 
artikel „45 jaar sleapvaant in Onsit- 
Ind'ië.

„De Blauwe Wimpell” versdhijnt 
op het einde der maand en warttt 
in België verspreid dolor de Uitge
verij De Branding, Korte Winkel
straat 15 - Antwerpen. Een jaar
abonnement van 12 mumimens kiost 
3715 fr. Hij is ook verkrijgbaar in 
Nooridzee Boekhandel, Vindiotive- 
laan 22, Oostende, Voor de prijs 
van 40 fr.
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 

IN DE VISMIJNEN DER KUST
Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

12-2-1973 12-2-1973 13-2-1973 13.2.1973 14-2-1973 14-2-1973 12-2-1973 14-2-1973

i - a r b o t :  g r o o t  ( 123 ) ...............  ' 13°  *30  — , -  m  _14 5  14 7  _ _  13 0  ^14 8  ..........................._ _ _
m id d e l  ( 123) ...............  10 0  — ' -  o c ’ 40 i i 4  6 0 , - 1 1 0  ......................... ...... 6 8 , - 1 2 0  10 0  ----------- U 6  — ! -
k le in  ( 123) ...............  „ „ .................. ....... 35 ,- '£ ? •  "  f î ’— 40 , - 58 ,—  ......................... .......4 5 . - 66 . -  8 0 ...............—  ........
G r i e t  : g r o o t  ( 123 ) ...............  60 ,-------------------“ ,— 65 , -  58 , - 6 0 -  55 , - 72 , -  ................................6 2 , - 6 6 -  7 0 ----------9 0 _ _____________
m id d e l  ( 123) ...............  53 ,— — 40 , - 51 , -  .........................  48 , - 54 , -  ................................55 , - 6 1 -  ............. | ...................
k l e in  ( 123) .............. 4 2 > 3 0 > ' 3 9 >—  .........................  40 ,— 47 ,—  ......................... ...... 4 4 ,— 4 9 ,—   
schems : groot ............ * ; = =  20, - 30,-  z z z z  z z z z  z z z

H e e k  : g r o o t  Z Z Z  ^ ........
28,— 32,—  ................ 21,40— ,—

kiefn®1 :::::::::::: 8,40-13,-  ................. .............................
ï£ne .....•.... • 2^— 23-60 Z Z Z Z  Z Z Z Z  Z Z Z Z  Z Z Z Z  ......................................
ro7 ( I )  .......... . 12,-25,40 ................ 21,-33,- ................  34,— ,-  ................  ......................................
Keflrog (123) ...........  21,-33,40 25,-28,- 34,-35,80 .................................. ;.......................... Z Z Z Z  Z Z Z Z
Rog (23) ...........  ................ ............... .....20,-23 -  ................  36,-38,-  ................ 40,---
Tüten (23) ...........  ................ ;,«• -22-- ................ 18 ,- 20—  ................  30,-33,-  ................  35,— ,-
Scherpstaart (23) ...........  ................ 20- '25. ............... .....15,— 24,—  ..... ........... 30,— 36,— ................ 34,— 37 —
Halve mans (23) ...........  ................ 16,— 17,—  ............... .....14,— .16,—  ................  22,— 24,—  ......................................

Teelt (2) ...........  ................ H ’— îî’-  .....................15-— 17-~ ................  22,— 24,—  ......................................
Katrog (2) ...........  ................ - - ............... .....8,— 10,—  ..................  11,— 13,—
Kabeljauw ...........  26,-32,60 24,-26,- 35,-41,20 26,-28,-  51,— ,-  29,-33,- 36,— - -  ÿ  — Z
Gul (groot) ...........  ......................20,-23,— .....................24,-27,—  ................  26,-29,—
Gul (middel) ...........  21,40-31,—  20,— 23,— 22,— 35,40 2I,— 28,—  27,40-41,—  25,-27,—  26,— 32,—  28 —  37 —
Gul (klein) ...........  ................ 20,-22,—  .....................23,— 25,—  ................  24,— 25,—  ......................................
Hozemondhamme ...........  ^ , — 85,—  ................ 51,40-85,80 ..........................................................................................................
Wijting : groot ........... 22,40— ,—  16,—-19,—  24,---,—  1 7 —-19 —  24,—-— ,— 19,— 24,—  20,— ---- - 22----
klein ........... 12,60-,- 10,-12,- 12,40— ,- 9,- 12,-  17,60-,- 12,-14,-  11— 12-  18,----
Schar ........... 10,-14,—  10,— !12,—  14,60-17,—  14,— 16—  ................  11,— 113,—  12,— 16,—  23,— 32,—
Steenschol ...........  17.— 40,60 16,— 35,—  21,— 46,20 ig;— 35)—  ................  26,— -38,—  .......................................
Zeehaai ........... 16,— il9,—  16,— 19,—  16,-17,80 18,— 20,—  23,60— ,—  20,— 22,—  ................  l7;_ . 2o,—
Hondshaai ........... 13,---,— ................ 15,40— ,—  .........................................................................._____..........................
Doornhaai ............................................................................. ..................................................................  ............................
Pieterman ............................................................................. ............................................................................................................ .
Makreel ............................................................................. ..... ................................... .................................. ....................................
Horsmakreel ....................... -................................................ ■ .........................................................................................................
Zeekreeft ............................................................................. ..... ............................................................. .......................................
Schaat ............................................................................. ..... .................................................................... .....................................
Zeebaars (klipvis) .......................................................  23,— — ,—  ..........................................................................................................
Kongeraal ........... 6,40-14,40 ................ 15,---,— ..........................................................................................................
Schartong ........... 15,---,—  ................ .................................................................................................. ............................
Volle haring
IJle haring ...........  13,60— ,— ......................................  ...........................
Haringshaai ...........  ......... ........................................ ...........................................
Steenholk ...........  6,— -40,—- ................ 11,60-12,60 ................ 15,-
Heilbot .................... ........................................... ..............  ...........................
Koolvis ..... ...... 16,— 21,—- ................ 20,60-22,—  ......... . ......
Steur ...........  .............................................................................................
Zeewolf ........................................................ 18,— 28,— ...........................
Pollak ...........  24,— 26,60 ................ 14,-29,40 ...........................
Zonnevis ........................................................ 25,---,— ...........................
Koningsvis ...........  62,— 71,60 ................ 81,---,— ...........................
Vlaswijting .................... -..........................................................................................
Zeeduivel .................................  48,— 88,—- ................ 40,—-85,—  ..... 
Schotse schoi ...................... ........... 10,— 29,— ...................................9,— 31,—
Zeehond ................................  10,— 12,— ...............  3,—  5,—  ................  10,-14,—  ....
Bot ................................................................................................................................................  3,-
Rode Poon (roobaard) ..........  12,— 16,—  6,—  8,—  14,— — ,—  6,—  8,—  ................ 6,—
Grauwe Poon (knorh.) ...........  8,---,—  5,— - 6,— ................ 5,—  7,—• ......................................  21,---,—  20,-
Rode Knorhaan ...........  4,60-26,—  ................ 15,— -27,— ..............................................................................................
Posten .................................. 7,—  8,—  ................ 6,— 14,— ...................................... ...........................
Langoesten (midden) ............................................................................................................................................... .............................. .
(klein) .......................................................................................................................................... — ..................................

Lees "HET VISSERIJBLAD„
o » « o e oo— — — — oo<
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N E D E R L A N D
VAN DAG TOT DAG

IJM U ID EN

Aan de vrijdagmarkt werd te 
IJmuiden 19.050 kg. tong; 45 kisten 
tarbot en griet; 4400 kisten kabel
jauw ; 360 kisten wijting; 2197 kis
ten sohol, 109 kisten schar; 67 kis
ten varia; 79 kisten haring; 2125 
stuks stijve kabeljauw aangevoerd.

Prijizen in guldens :
Per 1 kg. : grote tong 7,58-7,28; 

grot middel tong 9,66-9,24; klein 
middel tong 9,57-9,22; tong I 11,52- 
10,82; tong II 111,69-10,66; tarbot 
9,20-8,44.

Per 50 kg : tarbot 387-212; griet 
338-154; kabeljauw 1 112-42; kabel
jauw 2 117-42; kabeljauw 3 90-75; 
kabeljauw 4 92-80, kabeljauw 5 100- 
81; schol 1 51-41, schol 2 72-54, schol
3 74-58; sohol 4 70-55; isdhar 81-61, 
wijting 1 66-46, wijting II 66-53; 
haring 62; steentoolk 47-46, bot 7,50, 
lever 71-23; kleine kuit 105-80; gro
te kuit 55-32; krab 91-40.

Aan de vrijdagmarkt werden de 
volgende besommingen gemaakt; 
K W  29 f 15.400; K W  34 f 83.900; 
K W  215 f 10.700; IJM  44 f 20,600; 
K W  4 f 3.190; K W  180 f 10.700; K W  
190 f 6.600; K W  210 f 5.900; K W  213 
13.200; W R  50 f 9.900; U K  1 f 
22.700; U K  207f 12.400; U K  210 f 
9.200; U K  48 f 1.300; U K  57 f 5.800; 
U K  97 f 2.800; U K  22 f 6.600.

Maandag 3 febr. werden in to
taal aangevoerd : 39 kisten tarbot, 
75 kisten hake, 3350 kisten kabel
jauw, 160 kisten schelvis, 1900 kisten 
wijting, 115 kisten scihar, 1205 kisten 
koolvis, 2910 kislten schol, 12 kisten 
haring, 4 kisten makreel, 460 kisten 
varia, 10.300 stijve kabeljauwen, 
111090 kg. tong.

Prijzen in guldens : per 1 kg. 
grote tong 8.70-7.85, gemid tong 
9.95-9.50, kl. mid. tong 11.30-1050; 
tong I 1330-12.25; tong II 13.60-12.45 
tarbdt 10,65-9,75; heilbot 10,07; tong
schar 3,90-3,30; per 50 kg tarbot 
465-280; griet 255-160; kabeljauw 3 
75-60 ; kabeljauw 4 81-65; kabeljauw
5 87-67; koolvis 1 53-49; koolvis 2
52-46; koolvis 3 61-50; koolvis 4 56- 
47; schol 1 61-46; schol 2 77-67; 
schol 3 84-56; schol 4 80-62; schel
vis 1 135-115; schelvis 2 117:li5; 
schelvis 3 90-75; leng 60-56; wijting
1 80-32; wijting II 40-27; schar 87- 
41; haring 38,80-26; makreel 21,50; 
ham 162; hake I 200-160; hake 2 112- 
67; hake 3 70-20.

Per 125 kg: groite en middel ha
ke 860-710; grote leng 144-138.

Per hoop : rog 124-90.
Besommingen : K W  11 f 23.900, 29 

f 1.170 52 f 9.600, 55 f 17.400, 81 
f 64.400, 85 f 23.500, 118 f 20.800, 117 
f 15.700 132 f 15.500, 145 f 29.000, 149 f 12Ï200, 150 f 24.500, 152 f 18.200 167 f 17.600, 187 f 3.500, 197 f 18.300 205 f 10.070, 214 f 14.400, 106 f 18.700 127 f iH.700 174 f 21.500, 185 f 2.900 189 f 24.300, 209 f 14.800, IJM  18 f26.600 36 f 53.200, 154 f 3.600, 207 
f 9.980, SC H  |1H7 f 24.600, V L  7 f12 600 VL 1 f 23.000, 34 f 19.900, 90 
f 12.800 16 f 26.200, 105 f 21.600. 131 
f 12 500,’ 112 f 17.400, W R  32 f 16.500.
33 f 18.80, 45 f 12.000.

Vanwege he't zeer slechte weer 
zijn er vanuit IJmuiden maandag 
geen schepen naar de visgronden 
vertrokken. Het zal daarom de ge
hele week wel een zeer zuinige 
aanvoer worden temeer daar er de
ze week overal weer bidstonden voor 
gewas en arbeid zullen worden 
gehouden. Door zeer veel vissers, 
vooral in Urk en Texel, zullen deze 
bidStoriden zeker niet voorbijge

gaan worden. Het wordt voor dege

nen, die hier aan deiel willen ne
men, zeker wel dondertiag voor er 
»an uitvaren wordt gedacht.

Woensdag 7 februari werden in 
IJmuiden aangevoerd : 4303 kg 
tong, 2 kisten tarbot en griet, 33 
kisten schar, 895 kisten schol, 135 
kisten wijting, 440 kisten kabel
jauw, 2 kisten schelvis. 430 kisten 
haring, 1330 stijve kabeljauwen en 
20 kisten varia.

Prijzen, in guldens per 1 kg : 
tarbot 8,34-7,71; gr. tong 7,44-7,28; 
grm. tong 9,61-9,19; kim. tong 9,69- 
9,36; tong 1 11,18-11,20; tong 2 11,15 
-7,71.

Per 50 kg : tarbot 354-190; griet 
215-145; kabeljauw 3 86-65; kabel
jauw 4 80-61; kabeljatw 5 90-70; 
schelvis 3 83; scihol 1 42-36; sohol
2 57-47; schol 3 75-62; schol 4 77- 
64; schar 81-70; wijting 87-20; ha
ring 34,20-32,20; lever 17-6; steen- 
bolk 50; kleine kuit 75, grote kuit 
43; bot 8-6.

Per 125 kg : grote kabeljauw 140, 
klline kabeljauw 135; per 10 stuks 
grite kabeljauw 134-88; kleine ka
beljauw 70-55.

Besomingen : KW .32  f 30.500, 
K W .4  f 4.900, VL.16 22.700, UK.73
12 500, 48 10.800, 137 8.400, 150 7.100, 
222 24.600, BX.444 6.100, VD.24 3.300, 
77 5300, WR.49 1.400, IJM.23 2.900, 
IJM.209-211 2.270. 205-221 2.170, U K . 
107 2.200, 163-242 750, 141-271 1.570.

VOLKSHOGESCHOOLDAGEN V00R 
DE DE VISSERIJ - DERGEN <NOOBD-HOLLAND)

Op de feestelijke bijeenkomst in 
februari 1972 ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de visserij- 
bijeenkomsten van de Volkshoge
school te Bergen volgt thans de 26e 
bijeenkomst. Het is in de Neder
landse visserij een hechte en zin
volle traditie geworden.

De programmakommissie heeft 
weer een aantrekkelijk programma 
voorgesteld en wel het vraagstuk 
van de visserijhavtens en visafslag 
en van de booreilanden op de Noord-

T.a.v. de visserijhavens en visaf- 
slagen zal worden nagegaan het 
ontstaan en het doel van visafsla- 
gen : zijn visafslagen nog nodig? 
de veilplicht, al of niet koncentre- 
ren van afslagen en de huidige si
tuatie.

Z a te r d a g m o r g e n  z u l le n  p r o b le m e n  
w o r d e n  b e s p ro k e n , die b o o r e i la n d e n  
en p i jp le id in g e n  de visserij b e z o r -  
gen

Vrijdagavond aal aan de hand 
van dia’s en film de Deense reis 
van 1972 worden besproken en kan 
de mogelijkheid van een reis naar 
Noorse visserijhavens worden nage
gaan.

H E T  P R O G R A M M A  
ZIET E R  ALS V O L G T  UIT  
Vrijdag 16 februari 1973

Visaanvoer te Den Helder
G E M E E N T E L IJK E  V ISA FSLA G  D E N  H E L D E R  

Week van 5 tot en met 10 februari 1973

Het waren de weersomstandigheden die in de afgelopen week 

een regelmatige visserij onmogelijk maakten. De kleinste kotters kwamen 
in het geheel de haven niet uit, terwijl ook de iets grotere maar heel 
gebrekkig nu en dan even konden vissen. De grootste kotters konden 

ongeveer de gehele week op zee zijn en kwamen dan ook met goede tot 
zeer goede resultaten uit de bus. Dit mede omdat de prijzen door een te 
kleine aanvoer over de gehele linie aanmerkelijk opliepen, zowel voor 

de tong, gemiddeld zo'n f 10,—  per kg., als voor de schol.
Mede door het feit dat afgelopen maandag nog verschillende 

kotters losten die de vorige zaterdag niet meer aan bod kwamen en door 
de goede besommingen van de grote kotters, kon toch nog een redelijke 

omzet worden genoteerd.
De grote kotters die ile gehele week hebben gevist, besomden tus- 

sen de f 20.000,—  en de f 36.000,— . De andere besommingen varieer

den naar het aantal uren dat werd gevist.

G E M E E N T E L IJK E  V ISA FSLA G  D E N  H E L D E R

Aanvoerbericht van 5 tot en met 10 februari 1973

Door 64 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aanvoerd .

Vissoort Hoeveelh. m  kg. Opbrengst Prijs per kg.

T O N G 40.494 387.900,22 van f 12,86 -f 7,11

TA R B O T 6.471 37.149,51 van f 9,51 -f 0,30

G R IE T 1.267 5.100,92 van f 4,95 -f 2,32

S C H O L 229.170 282.866,36 van f 1,69 -f 0,69

SCHAR 3.075 3.161,02 van f 1,26 -f 0,76

W IJT IN G 6.850 6.701,40 van f 1,55 -f 0,56

K A B E L JA U W 47.760 66.762,59 van f 2,43 -f 0,96

T O N G S C H A R 406 1.177,93 van f 3,11 -f 2,50

SCHELVIS 195 361,88 van f 2,01 -f 1,70

LEVER  EN  K U IT 40 20,50 van f 0,51 -f

W U L K E N 75 862,50 van f 11,50 -f

B O T 25 4,50 van f 0,18 -f

335.828 792.069,33

10.30 uur welkomstwoord door 
mr. O.VXi. Guermonprez. G

10.45 uur opening door ir. Th. J. 
Tienstra, Direkteur der Visse
rijen.

11.00 uur „Visserijhaven en visaf
slagen”, door drs. A.G.U. Hil- 
debrandt, visserij-ekonoom, J.A. 
Mulder, Direkteur van de Ge
meentelijke Visafslag te Den 
Helder, J Oorebeek, Direkteur 
van het Staatsviserijhavenfoe- 
drijf te IJmuiden.

12.45 uur warme maaltijd
14.15 uur Diskussie
16.00 uur afscheid drs. A.G.U. Hil- 

debrandt
,18.00 uur broodmaaltijd
20.00 uur nabeschouwing over de 

reis naar Deense visserijhavens 
en voorbereidende bespreking 
voor een reis naar Noorse visse
rijhavens.

Zaterdag 17 februari 1973

9.30 uur „Ontwerp en konstruk- 
tie van de voornaamste instal
laties voor de ontwikkeling van 
en mogelijk gasveld”. door ir. 
D  van Leeuwen, Hoofd van de 
afdeling "Ontwerpen en Kon- 
strukties in Zee” van de N.A.M.

10.30 uur „Visserij -en zeebodem- 
exploitatie”, door de heer J. 
Westerduin, medewerker van 
)de Direktie van de Visserijen.

11.00 uur koffie en diskussie
12.30 uur warme maaltijd
14.00 uur sluiting

HOLLANDSE 
KWIKGEHALTE 

IN ZEEVIS 
NIET VERONTRUSTEND

M M sfer Stuyt (vtilkHgeeondheiid) 
meiaït dat er geen aanleiding iis 
tot bieperkiing vtan de hoeveelhe^ 
dem zeevis en zeeivisprodufctein in 
het voedseilplaklkieit De onderzoekin
gen naar het kwiikgeh&lite iin zee- 
viiis gewen zijns inziens geen aan>- 
leiding tot verontrusting voor de 
geizondlhieiid van de consument. De 
minister zegt dilt in antwoord op 
vrajgeni van bet Hollands tweedie- 
kamerüiid Van der Lek (PSP).

Uit een onderzoek van het rijk&- 
instituut voor de voillksgeizondhieSö 
is onder meer gebleken dat in 
Holland gevonden kwilkgehalten 
im het bloed laag zijn vergeleken 
mielt de waarden in Zwedlen en 
Finland. Het onderzoek wordt 
vöortgetzet onder meer door een 
steekproef bij aen groter aantal 
personen Ook het periodiek on
derzoek naar kwikgehallen in vis 
wordt vrortgezet.

Miniïster Stuyt zegt ruiet te zul
len aarzelen de consument voor te 
lichter, indien er aanleiding is 
vioor een waarschuwing, maiar dat 
de consumenten organisatie onbe- 

voegd is.
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CASINO-KURSAAL OOSTENDE
NIGHT-CLUB „LA CH A M PA G N E” 

„OSTEND FRIDAY CLUB”
Ontspanningsavonden in relax-pak —  Orkest Merino Costa 

V R IJD A G  23 F EB R U A R I te 20 uur :

GENTSE SPECIALITEITEN
155 F per persoon (dienst en B T W  inbegrepen) —

Dranken van 40 F  af

Z A T E R D A G  17 FEBR U AR I van 22 uur af 

Z O N D A G  18 FEBRUARI, the-<dansant van 16 tot 20 uur 
M ERIN O  COSTA  Y  SU O R Q U E S T A  —  Piano : FR AN Z  AN D R E

Als attraiktie :

H E N R I  T A C H A N

A U D ITO R IU M
Z A T E R D A G  17 FEB R U A R I te 20.30 uur 
De Belgo-Sovjetse Vereniging stelt voor :

Voor de eerste maal in België :

„ S A L K H I N  O ”
Folkloristisch zang- en dansensemble uit Georgië (USSR) 

(50 uitvoerders)
Plaatsen : 250 - 200 - 150 en 100 F

M A A N D A G  19 FEB R U A R I te 20.30 uur

Ontdek de Wereld - reeks in het Frans 

„Exploration du Monde” — Org. VA.C.V.

„ J A V A ,  T E R R E  D E S  D I E U X ”
Verhaal en kleurfilm door M E R R Y  OTTIN  

Plaatsen : 80 en 60 F  —  Studenten en miliciens : 40 F

Z A T E R D A G  24 FEB R U A R I te 20.30 uur

G O D S P E L L
Amerikaanse musical in Nederlandse versie, gebaseerd 

op het Evangelie volgens Mattfaeus.
Org. : VA.C .V.

Plaatsen : 150 F  —  120 F voor groepen van 20 en meer.

Lokatie : Casino-Kursaal, alle dagen van 10 tot 13 uur 
en van 16 tot 19 uur

Voor alle inlichtingen : Telefoon : 059/751.1111

(373SW— 6813N— 7330V )

H00GWATERB0EKJES 1973
zijn in alle DAGBLADWINKELS en BIJ ALLE DAG
BLADVERKOPERS van de kust alsook in de JACHT
KLUBS verkrijgbaar aan de prijs van 15 fr. B.T.W.
inbegrepen en in de winkel, Vindictivelaan 22, 
Oostende.
Men kan die ook verkrijgen door het storten van de 
som van 22 fr., verzendingskosten inbegrepen, op 
P.R. nr. 41.89.S7 van het „Nieuwsblad van de Kust”, 
H. Baelskaai 30, Oostende.

i
VOOR GROTE HOEVEELHEDEN SPECIALE PRIJZEN. j

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING
wendt U in volle 
vertrouwen tot de

Beroepsvereniging

H A N D I N H A N D
I O.V.A. VISMIJN OOSTENDE —  Tel. 811.01

EVEREST
SCHILFERIJSFABRfEK  

H. Baelskaai 40, OOSTENDE
—  Tei. 767.07 —

—  O  —

HET KOUDSTE

HET BEST BEWERKBAAR

CT>
O
CO
O
<

» -«*5

DE BELGISCH-NEDERLANDSE 
ZEEMANSALMANAK 1973

De 35e editie van de „BELGISCH-NEDERLANDSE ZEEMANS- 
ALMANAK” is voor 1973 verschenen

De vele gebruikers van de „BELGISCH-NEDERLANDSE ZEE
MANSALMANAK” doen er goed aan zo spoedig mogelijk hun 
bestelling door te sturen. Dit kan geschieden tegen overschrijving 
van 500,—  fr. (36 gulden voor Nederland) plus 33,—  fr ver
zendingskosten (4 gulden voor Nederland) op postrekening
41.89.87 van het „Nieuwsblad van de Kust”, Hendrik Baelskaai 30, 
te Oostende.

De BTW van 6 t.h. is niet inbegrepen en beloopt 30 fr.

HET IS TEVENS VERKRIJGBAAR :
A. BELGIE

—  ter drukkerij „Nieuwsblad van de Kust”, Hendrik Baelskaai 
30, te Oostende ;

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

brugge.
— Rederscentrale, Vismijn, Nieuwpoort.

3 . NEDERLAND

—  Handelsmaatschappij NAUTILUS, Postbus 5097, Scheveningen
—  Handelsonderneming MARITIEM’ Vissershavenweg 46, Sche- 

veningsn.
— N.V. Handel- en Industriële Maatschappij J. VAN BEELEN 

Middenhavenstraat 58-62, IJMUIDEN
— Coöperatieve Inkoopvereniging van Visserij-benodigdheden 

G.A. Texel, Magazijn Haven 17, Oudenschild Texel.
—  Henk Zwart, Machinefabriek, Middenhavenstraat 76, IJmuiden.

Geen enkel eksemplaar wordt toegezonden zonder voorafgaan
de betaling.



hulp
in
nood

onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen

h. baelskaai, 27 oostende
Tel. (05 9 )7 16 .8 9  T e lex : hunood 192.29

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

Meer dan 30 miljoen frank kredieten
werden verleend aan de leden voor nieuwbouw
tegen zeer lage interesten.

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

(7280V)


