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BESCHERMKLEDIJ voor VISSERS
DE VISSERS KUNNEN VOOR HUN PUNTEN ONDERSTAANDE KLEDIJ BEKOMEN. EEN PUNT IS 
EEN FRANK WAARD :

KNIELAARS

LAARS gevoerd met wol

DIJLAARS

HEUPLAARS

OVERALL blauw goed maat 50 tot 56 
maat 58

BROEK blauw goed

VEST blauw goed - maat 48 tot 56 
maat 58

BROEK met borststuk maat 48 tot 56 
maat 58

JUMPERS blauw goed
small en medium 
large
extra-large 

JUMPERS aircoat 
ZUIDWESTER (lange kap) 
OLIE-HEMD zonder kap 

met kap 
OLIESCHORT  
OLIEBROEK met bretels 
GUTTERS
AIRCOAT BROEKEN

broeken met bretel 
maat 42 - 56 

5 8 -6 0

De punten zijn uitsluitend om te zetten bij SCAP, Hand in Hand Zeebrugge of de Rederscentrale 
(Vismijn) te Nieuwpoort.

DUFFLE COATS gevoerd 

1.535 fr. 

1.655 fr.

zich wenden

Ook nog in deze magazijnen te 
verkrijgen aan zeer 
goedkope prijzen

KEUKENHANDDOEKEN blauw 45 fr.
Prachtige KEUKENHANDDOEKEN

Cristal 36 fr.
Bo'ilo 32 fr.

SPONSHANDDOEKEN blauw 29 fr.
VAATDOEKEN 12 fr.
Radical DETERGENTZEEP - 1 liter 30 fr.
LEVIS VERF - alle kleuren 109 fr.
REGENKLEDIJ (broek en vest) 450 fr.
WOLLEN DEKENS 290 fr.
MESSEN PIJKENAAS 140 fr.
PRISMAKIJKERS 1.750 fr.
REDDINGSVESTEN 360 en 750 fr.
UURWERKEN met stuurwiel 3.250 fr.
BAROMETER met stuurwiel 2.500 fr.
UURWERKEN elektrisch 2.000 fr.
BAROMETER 2.330 fr.
DUFFLE COATS grijs en groen 800 fr.

echte engelse, blauw 1.250 fr.
extra 1.380 fr.
camel 1.460 fr.

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

In deze prijzen is de B.T.W. niet begrepen
Alle aannemers, industriëlen en werkgevers die aan hun volk werkkledij 
moeten geven, kunnen voortaan, aan zeer voordelige prijzen, die aan
schaffen bij de Rederskoöperatieven.

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

REDER9KAAI, ZEEBRUGGE 
Tel. 050/541.17
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DE VISSERIJ RONDOM DE FAHROE-EILANDEN
Zoals vorige week aangekondigd, hadden te Kopenhagen onder- handelingen plaats met de vertegenwoordigers van de Fahroë-eilanden omtrent de visserij rondom hun gebied.
Het initiatief tot deze onderhande'ingen hebben de Fahroë-eilan- den zelf genomen. Men vreest immers aldaar dat tengevolge van de gebeurtenissen rondom IJsland, steeds meer schepen de Pahroë’s zullen gaan opzoeken, waardoor de kans op overbevissing zou toenemen, hetgeen op zijn beurt de voornaamste bron van inkomen die de visserij aldaar vormt voor de bewoners van de Fahroë-eilanden zou aan. 

tasten.
In plaats van eenzijdig hun visserijzones uit te breiden, verklaarden de verantwoorde1 ijken zich evenwel bereid te onderhandelen met de visserij staten die thans in  de omgeving van de Pahroë’s bedrijvig zijn om aldus een tweede „IJsland-geval” te vermijden.
Dit is dan ook de reden waarom reeds in  de maand juli van dit jaar de belanghebbende landen samen met de Pahroë’s aan tafel gingen zitten om te hekijken hoe de visserij-inspanningen rondom de eilandengroep het best zouden kunnen worden beperkt.
Het uitgangspunt van de besprekingen vormden een aantal aanspraken die de vertegenwoordigers van de Fahroe s hadden geformuleerd en dewelke hoofdzakelijk neerkomen op e^n beperking van de tonnemaat der schepen die er zouden mogen ga~n vissen, een beperking van de vangsthoeveelheden per land! (vaststellen van vangstkwota), en het vasWegg^n van gebieden, zg. boxes, waarin gedurende bepaa de perioden 

wel, maar in andere niet zou mogen worden gevist.
Na de vergadering van juli jl. werd een ontwerp van reglement opgemaakt dat vorige week werd besproken. Aan deze besprekingen namen afgevaardigden deel van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Fr’nkrijk, Noorwegen, Polen en België. De vertegenwoordigers betroffen afgevaardigden van de betrokken nationale departementen, bijgestaan door bedrijfsmensen.
Ons 'land was er vertegenwoordigd door dhri. L„ Janssen van het Departement v 'n  Buitenlandse Zaken, dhr. R. Martens van het Ministerie van Landbouw, Dienst Zeevisserij, dhr, Wittevronge/’.. sekretaris van de Rederscentrale en dhr. R. Coulier, schipper van de 0.81, die momenteel de visserij op de Fahroë’s bedrijft.
Na twee vo^ei dagen diskussie, waarvan de tweede dag zelfs gepaard ging met een nachtzitting (tot 2u30), werd ui*eindelijk onder de verschillende delegaties een principe-akkoord bereikt, dat thans door de Fahroë’s op papier zal worden gezet om als voorstel ter goedkeuring aan de nationale autoriteiten over te maken.

HOEVEEL ZAL ER NOG UIT DIE GEBIEDEN MOGEN 

WORDEN GEHAALD ?

Onderscheid dient g,“maakt tussen kabeljauw en schelvis enerzijds en de overige vissoorten anderzijds omdat de F ahroë-eilan'den in het biezonder de kalbéjauw en schelvis willen beschermen.
a) r e g e lin g  v o o r  a n d e r e  v is s o o r te n  d a n  k a b e l ja u w  e n  s c h e lv is .

Uiteindelijk werd overeengekomen dat ieder land dat in de laatste 5 jaar de visserij rondom de Fahroëfs heeft bedreven ui't dit gebied, de boxes inbegrepen, een hoeveelheid vis mag halen ge’ijk aan de hoogste hoeveelheid die in  één van de 5 laatste jaren werd gevangen, verhoogd met 10 %.
Uitzondering werd evenwel gemaakt voor België en Polen, omdat wij, noch de Polen statistieken hebben over de laatste 5 jaar. Deze beide landen werd daarom een afzonderlijk kwotum toegekend, ten beCopie van2.000 ton, hetgeen erop neerkomt dat onze vissersvaartuigen per jaar2.000 ton vis op de Fahroë’s mogen vangen, uitgezonderd kabeljauw en schelvis.
Een tweede uitzondering werd gemaakt voor de Noorse lijn- en grill- visserij (hierboven vermelde regeling geldt voor de trawlvisserij).
De lijn- en grit nettenvissers mogen een kwan'tum vis rondom de Fahroë-eilanden ha en gelijk aan het hoogste jaarcijfer bekomen tijdens de laatste 5 jaar, verhoogd met 25 % (inplaats van 10 % zoals voor de trawlvisserij).

b) R e g e lin g  v o o r  k a b e l ja u w  e n  s c h e lv is .
Zoals reeds gezegd, wensen de Fahroë’s in het biezonder deze twee vissoorten te beschermen, gezien hun overwegend belang voor de Fahroe visserij.
Slechts twee land°n kregen een kontingent toegewezen voor beide vissoorten samen, nl, de Fahroë’s zelf, die 32000 ton per jaar kabe:jauw en schevis samen mogen vissen en het Verenigd Koninkrijk, dat 18.000 ton van deze vissoorten per jaar mag vangen. Voor alle andere betrokken landen samen die het akkoord zul1 en tekenen, is er een globaal kontingent vastgesteld van 2.000 ton, bijvangsten inbegrepen.
Reden voor de uitzondering aan het Verenigd Koninkrijk toegestaan is het uitzonderlijk belang van de Fahroë-visserij voor deze natie, biezonder voor de Schotten.

DE KERN VAN HET AKKOORD

Tijdens de onderhandelingen zijn de Fahroë-efanden van heel 
ver teruggekomen en hebben ze afstand gedaan van verschillende eisen die ze in het begin biezonder hardnekkig verdedigden. Waar ze bv. voo-heen het verbod wensten dat schepen boven de 300 BT nog verder de visserij zouden g 'a n  beoefenen rondom de Fahroë-eilanden, hebben ze ook deze eis .’aten varen en is er geen bejpeilking meer voor wat de tonnemaat van de vaartuigen, betreft.

Ook de gebieden (paai- en broed^'aa/^seh) en de p°rioden waarin de visserij tijdelijk zou verboden zijn, werden tot een minimum herleid.
Zoals bekend, liggen de voorbehouden visserijzones rondom die eilanden op 12 mijl. Buiten deze 12 mijl werd door de Pahroë’s een gebied bepaald dat ongeveer 180 mijl breed is en 275 mijl lang. In dit gebied werden 5 boxes gebracht, bekend als zijde broed- en paaiplaatsen, die gedurende bepaalde periodes voor de visvangst zul1 en worden af gegoten en in de daarin bepaalde .„boxes” dat de visserij zal worden beperkt.

DUUR VAN DE REGELING

Het voorstel zoal het in principe door de verschillende delegaties werd aanvaard, zal thans aan de nationa e overheden worden overgemaakt. Principieel zou het in voege treden vanaf 1 januari 1974 en  voor onbeperkte duur gelden. Ieder ondertekende natie heeft nochtans, het recht om uit de regeling te treden, mits zulks aan de andere betrokken naties mede te de'en. In dit geval wordt de uittreding van kracht 6 m aan/ den na datum van deze uittreding.

BETEKENIS VAN HET AKKOORD VOOR BELGIË

Krachtens de regeling zullen de Belgische vissersvaartuigen 2.000 ton vis rondom de Fahroë-eilanden mogen b ij  ven vissen, met uitzondering van kabeljauw en schelvis. Voor deze twee vissoorten is er geen afzonderlijk kontingent per land vastgesteld (uitgezonderd voor het
((Vervolg blz. 2)



Verenigd Koninkrijk en de Pahroë’s zelf) maar well een globaal kontingent voor al'e landen ten belope van 2.000 ton, hetgeen betekent dat wanneer de 2.000 'ton uitgeput zijn, ongeacht welk land ze heeft gevangen, de visserij in het gebied rondom de F ahroë-eitanden waarvan hierboven sprake, op deze twee vissoorten verboden is en deze twee vissoorten zelfs niet meer in de bijvangsten van andere visserijen mogen voorkomen.
Van zodra wij in hét toezit zullen zijn van de tekst en van de nauwkeurige sfbakehing van betreffende gebieden en van de boxes, zul

len wij deze mededelen.
BESLUIT

Het dient gezegd dat het resultaat van de onderhandelingen voor wat ons land betreft, biezonder gunstig i&. Dit dient in  de eerste plaats toegeschreven aan de Bé gische onderhandelaars, t.w. dhr. Janssen van het Departement van Buitenlandse Zaken, die zich destijds ook heeft ittgelaten met de IJSÜandaangelegenheid en dhr. Martens van het Ministerie van Landbouw, Zeevisserijdienst, bijgestaan door dhr. Witte- 
vrongel en schipper Coulier.

De regeling heeft bovendien nog een ander posi'tief aspekt omdat hét moet bekeken worden in het licht van de weneldkonferentie over het internationaal zeerecht, waar zal worden beslist over de yisserij- zones De verwachtingen hieromtrent zijn immers zeer pessimistisch en gevreesd wordt, dat er een meerderheid zal worden gevonden om de 
visserijzones zelfs tot 200 mijl te lateh uitbreiden.Door partij te zijn in de onderhandelingen met de Fahroë’s, werd aJldus een wisseS getrokken op de 'toekomst voor wat de visserij aldaar betreft, vermits hetgeen thans werd overeengekomen als een verworven recht zal gelden en de deelnemende landen in de overeengekomen voorwaarden de viisserij aldaar zullen mogen blijven beoefenen, ook al 
ïouden de Pahroë’s haar visserijgrenzen uitbreiden.Die îanden die de regeling niet heïbben ondertekend' hebben bij ge- rolg ingeval van uitbreiding van de visserij zones rondom de Fahroës, 
le neuwe grenzen moeten respekteren.

Tot foeäluit herhalen wij namens het bedrijf onze dank ten overstaan van het Departement van Buitenlandse Zaken en dit van Landbouw voor de wijze waarop ze de Belgische visserijbelangen in inter
nationaal verband hebben behartigd. A. WITTEVRONGEL.

(Vervolg van blz. 1)

GALERIJ STAMPAERT P.V.B A.
zal overgaan tot een

U I T Z O N D E R L I J K E  
OPENBARE V E I L I N G

Op VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 om 19.30 uur in de zaal
’ T W IT  P A A R D

Van Iseghemlaan 11, OOSTENDE
Door het ambt van gerech tsdeurw aarder de Hr Opsomer, Rogier- 
laan 38, O ostende zullen onderstaande voorwerpen openbaar 
verkoch t worden aan de gewone voorwaarden : Kontante be
ta ling  +  20 %  kosten.
PORSELEIN : Chinees porsele in, vazen u it de 18e en 19e eeuw
—  fam ilie  verte, canton, enz. V itrinevoorw erpen schotels, cou- 
pen pique-fleurs, theepot. Saksisch porse le in , groepen beeldjes, 
lam pen, borden, scho te ls  M eissenporselein, Sch ierho lz, en Rudol
stadt. Jades, Quartz, M alachiten. Saksisch b iscu it.
MEUBELEN : Boekenkasten, com m oden, hoekkasten, tafels, se
creta ires, vitrines, bure len u it de Regency, V ic to rian  en Geor- 
q ians tiil. Tafels, v itr ines en kasten Biederm eyer. Franse meubelen 
met in legw erk. Koffers en banken uit de 18e en 19e eeuw. Nor- 
m andische kasten. Eetkam ertafel. Franse sacris tiekasten. Ver
sch illende  Chinese ta fe ls in hardhout van begin 19e eeuw. 
Chinese standen. Chinese lak-kabinetten in Corom andel en edel- 
steen incrusta tie . Engelse stoelen en zetels en B iederm eyer 
TAPIJTEN : Verzam eling tap ijten  en carpetten van O u d -C h ina . 
Ning-Hsia, Hsin Kiang, Pao-Tou, Peking, Boccharas. Verzam eling 
van tap ijten  : Meshed, Kazak en Derbent u it Kaukasie. Tapijten 
en carpetten van Bessarbië, Mures, Sivas en anderen.
DIVERSEN : Lampen, hangklokken, versch illende bronzen voor
w erpen, kandelaars, kruiken, samovars, ja rd in ières, getekende

DESKUNDIGE: De Heer R. STAMPAERT. St P ietersnieuw straat,
130 - 9000 GENT. ^
TENTOONSTELLING: Donderdag 4 oktober 1973 van 10 tot
12 30 uur en van 14 to t 20 uur. V rijdag 5 oktober 1973 van

1 0 tO t1 4 U U r- (8196N— 7453V)

TECHNISCH KOMITEE 
AANVAARDT VOORSTEL 

REDERSCENTRALE

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Zoals bekend wordt de premie voior arbeidsongevallen in de zeevisserij betaald per aangemionster- dft dag. De Rederscentrale heeft bij hiet in  roege tneiden van deze mtau- e regeling onmiddellijlk geprotesteerd en een nieuw voorstel inge- idiend om een meer rechtvaardige regeling te bekomen.
Etoor het betalen van een premie per aangemonsterde dag wordt immers de categorie der kustvaartuigen sterk benadeeld gezien deize vaartuigen Voor ieder kalenderjaar moeten betalen, ondanks het feit dat, hun werkelijk aantafl zeedagen veel kleiner is- Dit komt doordat de ibemiann'ng van de kustvaartuigen niet steeds moet worden afgemonsterd wanneer het schip tengevolge van bv. slecht weer, niet- is kunnen uitvaren. Door het uitblójven van de officiële samenstelling van het Technisch Comité dat bevoegd is am dargelijke aangelegenheden te bespreken, kon het pröbleem niet leemder iworiden ibethamidelkl.
Sedert enkele weken echter nada^ het toch eindelijk was samengesteld hesft dit Comité een 3-al z'ttimgen aan hét probleem behandeld en werd het voorstel, uitgewerkt door het secretariaat van de Rederscen. traletrale, aanviaiard. Dit vtoorstel dient thans nog te worden goedgekeurd doör het Beheercomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen te  Bruissel. maar de hooD is gewettigd idat liet ook aldaar dloorgang ml vinden en dat vanaf 1 januari 1974 een nieuw stelsel voor premie- iberekemng in voege zal treden.

HET VOORSTEL VAN DE REDERSCENTRALE
Uit een grondige studie verricht diolor het secretariaat van de Rederscentrale kon het volgende afgeleid worden.Het aantal aangemonsterde dagen ibleék het grootst te zijn op de kleinste Vaartuigen» maar Voor di'e_ izalfde vaartuigen kwam vast te staan dat het aantal werkelijke vaartdagen het geringst is.Op grote vaartuigen daarentegen is de marge 'tussen het aantal werkelijke vaartdagen en het aantal aangemionsterde dagen veel kleiner. H erm ede werd dus bevestigd dat d» kleinere vaartuligen een belangrijke premie moesten ibetalen voor dagen waailop geen risico is het- is-een derhalve niet verantwoord is. Uit de gegevens bleek verder duide. lijk dat voor de eerste categorie van vaiairtuigen het gemiddelde aantal aangemonsterde dagen 363 bedraagt en het gemiddelde aantal vaartdagen 153 hetzij 42% van het aantal aangemonsterde dagen, (zie taibél) •In categorie 2 bedraagt hét gemiddelde aantal vaartdagen 173 tegen over 356 gemfomsterde dagen, hetzij 49%.In categorie 3 bedraagt het gemiddelde aantal vaartdagen 179 tegenover 340 gemonsterde dagen hetzij 53%.In öaiteglorie 4 bedraagt het gemiddeld aantal vaartdagen 228 tegenover 337 gemonsterde dagen, hetaij 68%.In 'catégorie 5 bedraagt het gemiddelde aantal vaartdagen 225 tegenover 316 gemonsterde dagen, hetzij 7a%-in  categorie 6 'bedraagt- het gemiddelde aantal vaartdagen 265 tegenover 332 gemonsterde dagen, heteaj

, ,80%..Wij dachten dat met deze gegevens de onredelijkheid om volgens de aangemonsterde 'dagen een premie te laten betalen voldoende bewegen is, daar het n:et opgaat voor een dergeliijk groot aantal niet- viaiartdagen een premde te laten betalen.
Op grond Van deze gegevens stelt de Rederscentrale dan ook voor om voor de aangemonsterde niet-vaart dagen 1/5 aantal 'dagen per referentieperiode (bv. per kwartaal) forfaitair als risico-dragende dagen 'te beschouwen. Nemen wij een kwartaal, hetzij 90 dagen- Wanneer het vaartuig bv. 30 werkelijke zeedagen in  dit kwairtaai zou hebben dan blijven er 69 n ct-zeedagen over Van die 60 nliet-risido dragende dagen zou 1/5 of 12 dagen als risicodragende dagen 'Worden beschouwd waardoor in totaal voor 42 daigen ztoiu worden betaald in tegenstelling tot de huidige regeling waar 90 op 90 dagen mJoet worden betaald.
Het voorstel om van de niet-vaart dagen 1/5 te nemen welke zouden worden belast is volkomen verantwoord omdat :
1 ■ in het aantal gemonsterde niet- vaartdagen meerdere zaterdiagen en -zondagen aijn begrepen waarop vlooral r'n de kleine en kustvisserij nliet uitgevaren en ook niet aan boord, gewerkt wördt.. Per kwartaal is dait gemiddeld reeds 25 da- igen.2. op andere dagen niet uitgevaren word1 omdat de weersgesteldheid het niet tloel'aaJt.3. op nog andere dagen dan deze vermeld onder 1- en 2. niet uitge- var:n wordt wanneer het vaartuig hersteld moet worden of ziin jaarlijkse kuis- en onderhoudsbeurt moet ondergaan.In de gevallen onder 2. en 3. vermeld komt de bemanning evenmin aan toiord, gezien de reden van het niet-varen.4. het risico verbonden aan het mioigelijk werk aan boord van een vaartuig in de haven hetzij voor afvaart, hetziii na terugkomst veel kleiner is d'an dit verbonden aan de arbeid aan 'boord op zee-

Dit voorstel werd iin het Technisch Comité algemeen aanvaard-
(1) (2) (3)

42,28% I kleiner dan 80 Pk 153,3 363

48,65% II van 80 - 179 Pk -173,11 355,78

92,60% III van 180 - 249 Pk 178.63 339,54

67,71% IV Van 250 .  399 Pk 228,30 337,15

7ilJ50% V van 400 - 999 Pk 225,37 315,20

79,81% VI 1000 Pk en meer 265 332

Totaal60% gemiddelden 6 kategorieën 204 340
(1) : Procentuele verhouding vaartdagen/gemonsterde dagen.(2) : Gem'ddeld aantal vaartdagen(3) : Gemiddeld aantal gemonsterde daigen.



DE RUKSVISSERIJSCHOOL VAN HEIST 
VIERDE HAAR 25 JARIG BESTAAN

De Akademische zitting
Vrijdagnamiddag, 21 september, werd in alle eenvoud in die raadzaaJ van heit stadhuis het 25-jarig bestaan gevierd van de Rijksvisserijschool te Knokke-Heist, die in al die tijd zijn groot nut heeft bewezen en zich tot een school heeft ontpopt van Europees formaat.Onder die talrijke aanwezigen, die de akademische zitting bijwoonden, vermelden we : direkt eur-generaal Van Craeynest R. bijgestaan door zijn direkteur; P. Vandersteen en nautisch adviseur Anatole Demulder, zeer goed gekend in visserijmiddens. Daarbuiten konden we nog begroeten : burgemeester Manu Dezutter, burgemeester van Knokke-Heist; de direkteurs van de 6 visserij scholen van de kust; schepenen Degrootte, Peere en mevr. Vanidecasteele van Knokke-Heist; dhr. Caestecker, direkteur van het K  W. „Ibis”; waterschout Defever van de haven Zeebrugge; dhr. Deroose, provinciaal raadslid; dhr. Vandenberghe P., afgev. beheerder van de Rederscentrale; dhr. Utterwulghe, voorzitter van de Reders- centra'e van de Oostkust; de leraars en talrijke genodigden.Lieten zich verontschuldigen : Kamervoorzitter Achiel Van Acker; 

ere-burgemeester Maftelaere en de Gheldere, alsook de staatssekretaris Frans Van Acker en ere-direkteur C allant, door het slecht weder in de onmogelijkheid te komen.

HOE HET GROEIDE 

ZAKELIJKE REDE VAN 
BURGEMEESTER DE SUTTER

Na de verwelkoming van personaliteiten en de aanwezigen door direkteur Waeghe, kwam burgemeester Manu De Sutter in een eenvoudige maar treffende rede aan hei; woord en zei o.m. :„Na 25 jaar kan men zich de vraag stel en ,.Is het de moeite geweest ?” „Zijn al die inspanningen ergens beloond ?”Inspanningen van stichters in 1948 ! Inspanningen van direktie en van lesgevers sinds 1948 ? Inspanningen van leerlingen ? Inspanningen van oud-leerlingen, vrienden en sympatisanten ?
U stichters, direktie, lesgevers, leerlingen, oud-leerlingen en vrienden van de R.V.S., zaJ ieder voor U de vraag moo'en beantwoorden „Is het de moeite waard geweest ?” Want het heeft moeite gekost in 1948 een dagvisserij school te stichten; het heeft inspanningen gevraagd van direkfie «n lesgevers gedurende 25 jaar mede met de wisse ende mentaliteit van leerlingen en ouders, degelijk onderricht en opvoeding te verstrekken; het heeft inspanningen gekost van leerlingen de onderwezen s*of te verwerken en bij te houden; höt heeft inspanningen gekost van de vriendenkring om oud-leerlingen rond de school verzameld te houden, om de fierheid tot deze school te behoren. levend te houden.Of de leveranciers van deze v e e  inspanningen zich beloond achten, kan ik hier niet uitmaken : dat is aan hun persoonlijk oordeel.Doch ik meen — aan de uiterlijke tekenen te oordelen — dat deze vraag positief mag beantwoord.
Er iis in onze gemeenschap ongeveer voor 15 LEERLINGEN gemid- de’d per jaar gedurende deze 25 jaar ’n s'.eutel gegeven die toegang verleent tot het bedrijfsleven, het visserij bedrijfsleven in hoofdzrak. Er zijn in deze inrichting ’n 3 à 400 vakmensen gevormd. Ik meen da£ het 

de moeite loont
Er is in onze gemeenschap ’n VRIENDENKRING geschapen van mensen die dit instituut hebóen verïaten Er is een gemeenschapsidee ontwikkeld; er is een geest van solidariteit g l?ischapen rond dit „kasteeltje, rond de visserij, rond de gemeente.Het heeft de moeite geloond ! In naam van de gemeenschap, di’.nk ik U allen voor de inspanningen, wens U geluk met de resultaten en reken voor de toekomst zoals in het verleden, dat U deze school, dit werk, blijft stellen in het teken van dp gemeenschap waartoe wij behoren : deze van Knokke-Heist, deze ven het Vlramse land. deze va.n onze nationale driekleur en zo verder over de Europese Gemeenschap tot de 

were dsolidariteit.Het heeft de moeite geloond.Het zal steedis de moeite lonen ! Het zal ons het besef geven dat ook de anderen be angrijk zijn en het zal ons de waardering van de 
anderen bezorgen.Rijksvisserij school Knokke-Heist, hartelijk gefeliciteerd en doe zo 
voort.”

D e h u id ig e  p e rso n e e lsp lo e g
deze EERSTE Rijksvisserijschoool, waaraan zoveel jongeren in de visserij, hun kunde en knap zeemanschap te danken hebben.In deze rede zei hij o.m :

„De heuglijke gebeur enis die ons heden samenibrengt is het feit dat op 1 oktober 1947 DE EERSTE EN ENIGE RIJKSVISSERIJ- SCHOOL WERD GESTICHT. In feite zijn er dus reeds 26 schooljaren achter de rug.Het centrum, ik mag bijna zeggen het monopool van het visserij- Werk IBIS, twee bloeiende visiserijscholen ajan ieder die het wilde dagonderwijs verstrekten om de kandidaten voor te bereiden tot het vissersberoep, of om de reeds varende vissers te bekwamen tot het behaJen van breveten.De vissers of toekomstige vissers van de Oostkust bleven van dit belangrijk voordeel verstoken. We:l werd te Heist, met beperkte middelen, maar naar best vermogen avondonderricht verstrekt aan occasionele leergierigen. Doch buiten deze prijzenswaardige poging om de jongens elementaire navigatie- en matrozenkernis bij te brengen, was er niets.Onze mensen voelden eerzijds door de verplichting om eksamens af te leggen en anderzijds door de evolutie van onze. v-oot, de noodzakelijkheid aan om een degelijke scholing ie genieten. Hiertoe was maar een moge'ijkheid : Oostende. De meesten om niet te zeggen al onze schippers en motoristen, hebben zich de moeite en kosten getroost om dagelijks de tramreis te ondernemen naar Oostende Ik zeg wel moei'e en kosten, want in die tijd moest men het werk stilleggen zonder dait daarvoor enige vergoeding of tussenkomst uitgekeerd werd. In. egendeel moest zelfs de werkloosheidsvergoeding opgeofferd worden.Personen en groepen, soms individueel soms in samenwerking zamelden handtekeningen en wendden stappen aan om de hogere bevoegde instanties van de noodzaak te overtuigen om op de Oostkust een dag- 
visserijschool te hebben.

ACHIEL VAN ACKER VOOR DE WAGEN

En de klachfen vonden gehoor. Er was weinig overredingskracht nodig om de toenmalige minister v..n Verkeerswezen A. Van Acker tot de dàad aan te zetten. In een minimum van tijd werd het besluit genomen om te Heist een Rijksvisserijschool op te richüen. Zoals wij onze huidige kamervoorzitter kennen, bleef het niet bij haJfwerk, want enkele dagen later werd de eigendom Dejonghe (beter gekend als het „Kasteeltje”) door de S‘aat gehuurd met optie tot aankoop. De Rijksvisserijschool kon starten en we schreven toen 1 oktober 1947.
Na deze sobere, korte maar treffende rede, kwam direkteur Waeghe aan het woord om een geschiedkundig overzicht te geven over (Vervolg blz. 4)



DE HEER CALLANT BOUWT VERDER

Voor de direktie werd beroep gedaan op de heer Callant, die bijgestaan door de heer Lemaitre en wijlen Leopold Ameye de zeven leerlingen van de eerste dag onthaalden Het belef echter niet bij die enkele leerlingen, wamt im minder dan een week waren er reeds een 20-tal en mei van datzelfde schooljaar bedroeg de schoolbevolking reeds 48 leerlingenDrie maand later op 1 januari 48 werd het personeel uitgebreid en werd uw dienaar a s  lesgever a  ngesteld.De dekafdjeling teJde toen 2 leerjaren voor de jongeren, maar daarnaast boden zich al spoedig kandidaten aan voor de eksamens van 
motorisit en zelfs kandidaat^schippers 2de klas.We kregen in mei 48 de hulp van motorist Pitteljon als lesgever in  motorenleer en in februari 50 werd de heer Bedert aaagesteäd als lesgever algemene vakken. Een vastere koers werd echter pas ingeslagen wanneer de 2 fuK-time leraars in juli 50 aan de Zeevaartschool het getuigschrift tot het geven van zeevisserijonderricht behaalden.Tot dan toe Ibestond de school slechts uit 3 leerjaren in de dek- afdeling. Wel werd daarnaast, zowel overdag als ’s avonds aan varende 
vissers les gegeven die zich wilden voorbereiden tot de eksamens van motorist en schipper. Doch dit was echter een toestand die niet houdbaar was en bij de aanvang van het schooljaar 54-55 werd de machineafde.ing gesticht met 2 leerjaren. Dit bracht meteen de aanstelling van de leraars Pincket en Jacobs meeAls gevolg van de steeds groeiende schoolbevolking en de uitbreiding van de didaktische uitrusting werden de beschikbare lokalen echter spoedig te klein Ik mag daarom 26 maart 56 één van de belangrijkste data uit de historiek van de school noemen. Op die dag vingen trouwens de werken aan voor de bouw van een nieuwe vleugel en bij de aanvang van het schoo jaar 57-58 werden de ruime klassen, matrozenwerk- zaa.1, paswerkerij, motorenzaal en navigatieklas in gebruik genomen De ouderen onder ons zuilen zich zeker nog de feestelijke inhuldiging herinneren vn 26 april 1958. Van dan af stond de school mede aan de spits van het visserijonderwijs.Ook op gebied van schoolbevolking waren de inschrijvingen steeds aan de hoge kant. Alhoewel het aantafl leerlingen door omstandigheden in de visserij ze f nogal wisselvallig kon zijn, zien wij dat het leerlingenaantal zelden beneden de 40 kwam, meestal rond de 50 en in de laatste jaren zelfs tot 65 opliep.Ook de resultaten Weven niet uit. He lang zou het zijn om de lijst te proklamieren van al de gediplomeerden of gebreveteerden die hun 
opleiding in onze school genoten.Tot en met het verlopen schoo'jaar promoveerden : 197 scheeps- leerjongens; 151 aspirant-schippers; 20 vergunningen en schippers ter kustvisserij; 117 schippers 2de klas; 11 schippers 1ste klas; 212 matroos- motoristen; 122 motoristen; totaaü 830.

(Vervolg van biz. 3)

DANK AAN HEN DIE STEUNDEN

Deze bloei en guns'ïge resultaten zijn er gekomen dank zij de inspanning en de bemoeiingen van zeer veel personen en instanties Na leraars en werklieden bedankt te hebben, zei hij :Ik dank de verantwoordelijken van het BESTUUR VAN ZEEWEZEN die voor de school en het visserijonderwijs in het algemeen werkelijk een boontje apart hebben en niets onverlet laten om het onderwijs te bevorderen.

Direkteur WAEGHE verstrekt uitleg over het kunstplakket van de h. Jan  Ryheul tijdens de receptie in de school, (foto CZ)

Dank gaat tevens naar het BESTUUR DER GEBOUWEN tie Brugge die ailles en met de mogelijke spoed in het werk stelt om de lessen in de beste akkomodatie te laten doorgaan.Dank aan het GEMEENTEBESTUUR VAN KNOKKE-HEIST die het pleegkind, Rijksschool, als het ware tot de zijne rekent en ons steeds gunstig genegen is.In mijn waardering betrek ik tevens de TECHNISCHE DIENSTEN VAN HET ZEEWEZEN te Oostende, de schipper en de bemanning van het op'eidingsschip de 0.29 en allen die hun aandeel hebben in de bloei en de welvaart van de schoo'. Wij voelen ons tevens dankbaar gesterkt door die soms kritische maar sfeeds opbouwende MEDEWERKING van REDERSCENTRALE ALGEMEEN EN DIE VAN DE OOST
KUST IN ’T BIEZONDER.

Maar twee groepen mensen wil ik heel speciaal bedanken. Vooreerst de BOND VAN VRIENDEN EN OUDLEERLINGEN van de school die bestendig op de bres staat om de brug in stand te houden tussen de school en bevolking. Die ons de financiële mogelijkheden verschaft de leerlingen leerrijke schoolreizen te lafen meemaken, de meest ijverige leerlingen te belonen en de jongens die de school verlaten materieel te helpen bij hun eerste zeeuitrusting. Zonder de daadwerkelijke hulp van deze vereniging zouden wij in onze naschoolse aktiviteit ten zeerste 
beperkt zijn

Bn last but not least gaat ons aller erkentelijkheid en lof naar die mensen die dat alles hebben mogeQijk gemaakt. Die uiteindelijk door hun ijveren en streven de Rijksvisserijschool tat stand hebben gebracht. Het zijn er zeer velen en weer is het gevaarlijk om namen te noemen. Door de tijd vervaagd en door de diskretie waarbij sommige mensen geijverd hebben ben ik niet in staat iediereen te vernoemen Doch grote erkentelijkheid zijn we ondermeer verschuldigd aan de promotors van de Belgische Transportarbeidersbond, aan wijlen A fred Martony (Fredje Pauw) en Maurice Debrucyker, verder de heren Kamiel en wijlen René Vantorre en Arthur Huisseune, Maar vooral gaat onze dank naar de eigenlijke vader van de school (hij is al van zoveel vader, van de Sociale Zekerheid en nu zelfs van een minister), IK BEDOEL KAMER
VOORZITTER ACHIEL VAN ACKER.

Het is tenslotte dank zij zijn kordate beslissing dat Knokke-HeisÆ over zo’n  mooie visserij school kan beschikken.

HET AANDEEL VAN DE SCHOOL IN DE OPLEIDING

De gunstige evolutie in de levenswijze bij onae vissers, die bewustwording van mense ijke waarden, het wegwerken van een gevoel van minderwaardigheid die meestal verborgen werd achter ruwheid en brutaliteit, kortom het vormen van een mens die ook aan de wal zijn plaats heeft tussen zijn medemensen, een burger die zich weet te gedragen en te bewegen in gelijk welk midden, die enorme, gunstige kentering die bij onze vissers ingang heeft gevonden is zeker niet los te maken van de opbouwende invloed van de visserij scholen ter plaatse.

ONS WERK IS NIET AF

De taak van het visserijonderwijs en tevens zijn verantwoordelijkheid wordt steeds groter. We hoeven slechts onze Oostkustvloot van nu te verge ijken met het bedrijf van 25 jaar geleden, niet alleen kwa tonnemaat en vermögen maar ook op gebied van technische uitrusting en preciesheid En we zijn nog niet aan heit einde van deze evolutie. Steeds grotere schepen worden op de werf gezet met investeringen die tot m°er dan het vijfvoudige van destijds opslorpen. Eenheden en visserijmetodes die meer en beter geschoofd personeel vereisen Morgen zullen de reders moeten kunnen beroep doen op personeel dat nog meer bewust is van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van medemens en kapitaal Stafpersoneel dat op school niet op de hoogte wordt gebracht van voorbijgestreefde technieken, doch dat de meest moderne elektronische uitrustingen voor 100 % kan laten renderen.
Maar wie heden slechts op de hoogte is van de huidige technieken, zal morgen verouderd zijn Het is de taak van het visserijonderwijs om daarop vooruit te zijn Het zal niet meer vo staan om alleen maar een visser te vormen, doch de afgestudeerde zal zeeman, én visser én tech- nieker én hande'aar moeten zijn Deze zware ongave zal van iedereen inspanningen vergen zowel van de verantwoordelijke overheid als van ons, onderwijsmensen Om deze enorme taak aan te kunnen za) een goede verstandhouding onder de diverse onderwijsinstellingen al een niet meer volstaan, maar zullen al en die met de opleiding van de vissers ie*s te maken hebben DAADWERKELIJK en in EENHEID moeten samen wirken tot bloei en welstand van reder en visser en tot heil en fierheid van het trots alles toch schone beroep van visser.”
Deze rede werd op een langdurig applaus onthaald en gevo'gd door de slotrede van direkteur-generaal Van Craeynest, waaruit we 

hiernavolgende gedachten weergeven :
(Vervolg blz. 5)



SLOTREDE DIREKTEUR-GENERAAL 
VAN CRAEYNEST

„Na de laatste wereldoorlog bevond zich het zeevisserijonderwijs in ons land in e°n zeer chaotische toestand.
De struktuur en de bestaande reglementering waren verouderd en ondoelmatig geworden. Het bleek een noodzake.ijkheid de opleiding van de vissers im meer rationele banen te leiden.
Een gelukkig initiatief was ongetwijfe.d de oprichting in 1947 van deze Rijksvisserijschool door de toenmalige Minister van Verkeerswezen, de heer Achiel VAN ACKER, die er de leiding van toevertrouwde aan de heer CALLANT, die in 1965 op rust werd gesteld en aan wie 

ik te dezer gelegenheid graag hulde breng voor het baanbrekend werk da'; hij hepft verricht.
Wanneer wij thans na meer dan 25 jaar de school bekijken, moeten wij vaststelen  dat ze tot een modelinrichting is uitgegroeid.Een goed geoutilleerde school komt evenwel slechts tot haar volle waarde, wanneer er ook degelijk onderwijs wordt verstrekt.Het zeevisserijonderwijs heeft in de laatste 25 jaar een grondige evolutie ondntgaan Dit bewijzen de wet van 11 juli 1957 tot regeling van het zeevaartonderwijs, het koninklijk besluit van 7 februari 1958 tot inrichting van het zieevaartonderwijs van de Staat, waarbij o m voor 

het eerst hiefc visserijonderwijs op een wetóelijfce en doelmatige wijae werd ingericht; het zeer belangrijk besluit van 21 mei 1958 betreuende de toekenning van de brevetten, diploma’s en vergunningen.Sindsdien werden aan deze basisreglement ring nog ta'rijke wijzi
gingen aamgebracht, die ertoe hebben geleid het visserijonderwjs nog beter en efficiëm er tot zijn ontplooiing te laten komen.Maar de klok staat niet stil, zeker niet in onze zo ana! op allerlei gebied evoluerende wereld. Verdere noodzakelijke aanpassingen dringen zich bestendig op. Ook de visserij kan aan deze evolutie niet ontsnappen.

HET BEMANNINGSTEKORT

Het bemanningstekort in de visserij is één van de moeilijksite problemen, waarmede dit bedrijf te kampen heeft. De oorzaken van dit tekort zijn veelvuldig. Zowel van Overheidswegie als vanwege het visserijbedrijf zelf werden reeds heel wat initiatieven genomen om zulks te bestrijden Ik denk hier bv. aan de oprichting van het „Fonds voor Scheepsleerjongens”.
Er is trouwens één zaak die verheugend is in onze eerder kleime visserijsektor : datfc is de enge samenwerking tussen het bedrijf en de Staat onder de vorm van kommissies of werkgroepen die zich over de specifieke visserijprobi'emen buigen met het oog op het vinden van de meest rationele oplossingen. Zo heeft een „Kommissie Visserijbe eid” zich o.m. uitgesproken over het bemanningstekort en haar zienswijze over het probleem als volgt doen kennen :
„De oorzaken van de te geringe toevoer van jongeren werden nagegaan en er werd bevonden dat zrker niet moest gezocht worden in de richting van het INKOMEN van de vissers, aangezien dit op een hoog niveau ligt, en zelfs niet in HET HARDE KARAKTER van de arbeid. Het gaat hier. volgens de Werkg cep, vooral om een PROBLEEM VAN LEEFWIJZE. Her is met name zo dat de visser sterk zijn afzondering uit de welvaart- en vrijetijdsbestedingsmaatschappij aanvoelt.Aengezi^n dit feit nu eenmaai intrinsiek vertoonden is met het beroep, kan hier weinig aan gedaan worden. Toch werd aandacht besteed aan de mogelijkheid een KOMPENSATIE te zoeken, ZOALS GEDAAN WORDT IN DE KOOPVAARDIJ, iin de „KORTE LOOPBAAN”. Het

(Vervolg van blz. 4)

De gezellig gelegen gebouwen

KAARTEN DER 
VLAAMSE BANKEN

I  verkrijgbaar : § 
f  1) DRUKKERIJ f  

„HET NIEUWSBLAD VAN DE KUST” |  
i  Hendrik Baelskaai 30, Oostende f  
I 2) BUREEL I 
4 Vindictivelaan 22, Oostende 
I 3) HAND IN HAND lf 

Tijdokstraat 34, Zeebrugge I I
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grootste probleem hier schijnt te zijn het vinden van de voortgezjette loopbaan, binnen of buiten de visserij, aan wal of op zee. Gedacht werd aan plaatsen in het staatszeewezien, sleep- en havendiensten, en neven- sektoren van die visserij zoals onderhoud, uitrusting van de schepen. 
Het ware reeds een stap in de goede richting indien de leeftijdsgrens- voorwaarde bij indiensttreding bij de officiëüe diensten zou kunnen gemilderd worden.

Een en ander gaf aanleiding tot het kritisch bekijken van het opleidingsprogramma, waarbij de wens nzar vorem kwam een breder basis voor het visserijonderwijs te zoeken, en tevens meer aandacht te besteden aan deze aspekten die enerzijds betrekking heblben tot de expfioitatie van het vissersvaartuig en anderzijds kunnen inhaken op het tot stamd komen van een korte loopbaan.”

WAT NU MET DE HUIDIGE SITUATIE 

IN ONS ZEEVISSERIJONDERWIJS

Het is wel zó dat haar struktuur van een biezondere aard is en geen enkel rationele aansluiting geeft met de andere vormen van tech
nisch- of beroepsonderwijs. M.a.w. de .eerling die de visserij school verlaat kan met zijn diploma nergens terecht tenzij in het gesloten wereldje van de visserij.

De PMS-centra weten dat... en de ouders weten dat hoe langer hoe meer
Als wij de jongeren willen aantrekken moeten wij ze een dipComa waarborgen dat algemeen wordt erkend.
De moderne visserij vergt steeds hoger technische eisen aan de GEZAGVOERDERS De vraag kan gesteld worden aan welke houder van een diploma van de lagere secundaire cyclus men de leiding en de verantwoordelijkheid geeft over een onderneming waar, buiten mensenlevens, soms tientallen miljcccien mee gemoeid zijn.
Men moet rekening houden met de realiteit, dat heel wat jongens eenvoudig een teore*isch-technisch ondprwijsnrogramma niet aankunnen Hier kunnen nochtans KNAPPE VISSERS EN MATROZEN gevonden worl den. Voor deze kandidaten moet een BEROEPSonderwijs in het leven worden geroepen.
Door het Bestuur van het Zeewezen werd een projekt van reorganisatie van het visserijonderwijs uitgewerkt, dat op 27 juni 11. door de Raad tot Verbetering van het Zeevaartonderwijs werd besproken.Bij deze herstrukturering wordt ook gedacht aan de betrachting over te gaan tot een zekere vorm van fusie van de thans bestaande visserijscholen. Er zijn thans 6 visserijscholen
Kortom, er hang°n ingrijpende veranderingen in de lucht. Het is voor mij een gerustste’ling dat wij, bij de eventuee realisetie van deze veranderingen op dit prachtig lerarenkorps mogen rekenen voor een algemene en efficiënte medewerking. Inderdaad, wanneer ik vandaag mijn hartelijke felicitaties nchit aan de huidige knappe direkteur van de Rijksvisserijschool voor het 25-jarig jubileum, betrek ik daarin meteen allen die, zoals hij, hun beste krachten wijdetn aan de opleiding van onze vissers. In feite gaat mijn hulde dus nog over de grenzen van deze school : ze gaat naar alle leraars van onze visserijscholen voor hun onverpoosde toewijding aan hun soms zeer lastige taak, en hier denk ik in het biezonder aan de zogenaamde avondlessen voor motoristen en schippers.”
Ten slotte bracht de heer Van Graeynest hulde aan ziin mede' werkers en in het biezonder aan de heer Vandersteen, die sedert vele jaren de belangen van de vissers in het departement ter harte neemt.Met deze zeer betekenisvolle rede, eindigde deze akademische zit-"

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

ONTHULLING VAN EFN MUURBEELD

In de school werd een kleurig keramiek plaket in half verheven beeld
houwwerk onthuld door de direkteur - generaal van het Zeewezen, ter 
ere van de op zee gebleven oudleerlingen. Dit kunstwerk is van de heer 
Jan Ryheul uit Heist, (foto CZ)

ting, waarna een prachtige rece>ptie ter school plaats had, waar een mu'urbeeld werd onthuld ter herinnering san de vele leerlingen, welke tijdens hun zware arbeid, hun leveci op zee lieten.Vooraleer de receptie doorging had de onthulling plaaits van een prachtig muurbeeld van de kunstenaar Jan Ryheul. Dit prachtig muurbeeld vertegenwoordigt de verraderlijke z.ee .waarop het werk van de visser voortgaat. Rechts in de golven zijn de namen aangebracht van de op zee gebleven oudleerlingen, omfloerst door een kruis met een anker.
En diaarfooiven die woorden die Heyerm&ras in zijn „Op Hoop vanZegen’ in de mond van moeder Kniertje legde : ,,De Vis wordt duur betaald”.Nadat direkteur-generaal R. Van Craeynest de plaat onthuld had, werden de namen afgeflezen van de dertien oud-leerlingen van de school die op zee de tol aan hun beroep betaald hadden .Zij zijn :— In de nacht van 31 jan, op 1 febr. 1953 verging Z.527 met aan boord o.m. VANDEN ABEELE EUGENE.— Op 11 a lig 1955, vanop Z.403 verdronk VANDIERENDONCK WALTER.— Op 10 dec. 1955 op de Z.274 werd SAVELS FERNAND overboord geslagen en op mens‘tergi=nde wijze uit de reddende greep van zijn broers gerukt en door de zee verzwolgen.— Op 27 maart 1963 verongelukte DEVINCK JOSEPH in de haven aan boord van Z.460.— Sinds 31 mei 1964 is als vermist gemeld en later beschouwd als vergaan met man en muis de Z.416. Aan boord bevonden zich DE CUYPERE ROBERT; HELSMOORTEL HUBERT, CALUS RAPHAEL en DESMEDT NORBERT.— Op 6 april 1967 verging Z.464. Kon niet me?r gered worden TANGHE RONNY.— Op 17 okt. 1967 bij zwaar stormweer verging Z 443 met hee! de bemanning, waaronder SNAUWAERT LEON en VANTORRE LEON. Z.428. Onder de bemanning bevonden zich DE KÖNINCK JOSEPH 

en HIEL-ALFONSDaarop werd enkele ogenblikken ingetogen gebogen, waarna een recepie plaats had, getuig’ van een prachtig feest, van een b  oeiende school, van een knap beleid van direkteur en leraars en van een warme steun door de Openbare Besturen aan de ee/ste en de enige Rijksvis- serijschool van ons land P. V a n d e n b e rg h e

VERTROUWENSPERSONEN
GEVRAAGD

Indien U : over wat vrije  t ijd  besch ikt ?
Indien U : gewend bent met wat geld om te gaan ?
Indien U : over een auto besch ikt o f er een kan besturen ?
Indien U : er n ie t op tegen z ie t contro lew erkzaam heden u it te  

voeren ?
Indien U : vo lkom en betrouw baar bent so lvabel en van goede w il 

mede over de kontante som s als waarborg besch ikt 
van 100.000,- F ?

Dan kunnen wij : in een door U ze lf te  bepalen tijd s in d e lin g  een
vaste verd ienste  van 8.000,- F m inim um , som s méér, per maand
verzekeren !
Schrijven : bureel blad onder nr 678SW— 7955N— 7439V.

DRIJFT IJSLAND NAVO IN HET 
NAUW MET DE VISSERIJ00RL0G?

Binnen de NAVO moet binnen enkele maanden een oplossing gevonden zijn voor de IJsland-Engelse kabeljauwoorlog. Anders bestaat de kans dat de IJslandse regering vóór 1974 de NAVO-militairen wegstuurt, die nu nog gelegerd zijn op de basis Keflavik. Mochten de luchtmacht- en marine-eenheden inderdaad van het eiland afgestuurd worden, dan wordt de noordelijke verdedigingsflank van de NAVO zeer ernstig bedreigd.In de NAVO-raad wordt onder leiding van een druk heen en weer reizende sekretaris-generaal Luns zeer intensief gezocht naar een oplossing voor de visserijoorlog, die nu een politieke kwestie binnen het Noordatlantische militaire bondgenootschap is geworden.Kort geleden bezochten parlementariërs van 13 NAVO-landen IJsland.
Er waren geen vertegenwoordigers van Griekenland meegekomen. Ze kregen daar van de IJslandse Minister van Buitenlandse Zaken (die ook defensiezaken doet) te horen dat IJsland onmiddellijk de diplomatieke betrekkingen met Groot- Brittannië zal verbreken, als er nog één botsing plaatsvindt, tussen IJs- lands en Engelse vaartuigen in de IJslandse wateren.

Toch zijn de verwachtingen bij de meeste NAVO-bondgenoten, dat Engeland kan worden bewogen zijn schepen uit de viswateren rond IJsland terug te trekken, vrij positief, De kabeljauwoorlog woedt al vele jaren op het diplomatieke front. De eenzijdige beslissing van IJsland om zijn territoriale wateren uit te breiden, in 1958 tot 12 mijl en in 1972 tot 50 mijl, heeft tal van dreigende situaties tot gevolg gehad.De schermutselingen tussen IJslandse en Britse vissersvaartuigen, waarbij door beide zijden oorlogsbodems werden ingezet, heeft de goede verstandhouding tussen de beide NAVO-partners sindsdien danig verslechterd.In de daarop volgende strijd om het behoud van de Amerikaanse basis bij Keflavik op IJsland heeft zich op 25 juni dit jaar een nieuwe verwikkeling voorgedaan. De IJslandse regering heeft zich toen officieel tot de NAVO-raad gewend met het verzoek binnen een half jaar — zoals dat in de regels staat — een oplossing te vinden voor de Engelse misdragingen, zoals ze in IJsland worden betiteld.
Daarna kan de procedure in gang worden gebracht om het IJslandse verdrag uit 1949, waarin is vastgesteld dat geen buitenlandse troepen in IJsland worden toegelaten, weer te gaan toepassen. In 1951 week IJsland van dat verdrag af door de Amerikaanse luchtmacht en marine toe te laten. Binnen één jaar (voor eind 1974 dus) zouden de troepen nu verdwenen moeten zijn wanneer IJsland voet bij stuk houdt.
Door veel militaire specialisten wordt het eventuele wegvallen van de basis Keflavik als vrijwel kata- strofaal gezien voor de verdediging van de noordflank van de NAVO. De Russische vlooteenheden in Moermansk (zo’n  60 percent vam de totale vloot) zouden dan vrijwel ongehinderd de belangrijke Noordatlantische scheepvaartroute kunnen bestrijden. Daarom ook wordt de IJslandse kwestie in NAVO-kringen zo hoog opgenomen.

«GEEN TIJD»
De parlementaire missie heeft overigens bij haar bezoek aan Reykjavik bemerkt hoe slecht de verhoudingen zijn tussen Britten en ÏJslanders. De minister van Buitenlandse Zaken van IJsïand heeft niet met de Britse delegatieleden gesproken. En om twistgesprekken over het IJslandse standpunt te voorkomen verdween de minister onmiddellijk na zijn uiteenzetting met de mededeling « Ik heb geen tijd voor diskussie ».

ONDERTUSSEN 
GAAT DE STRIJD 
VOORT

Vorige week was er opnieuw een botsing tussen het Brits fregat «Lincoln» en een IJslandse kustwachter die de netten van een Engels vissersvaartuig wou doorknippen.De IJslandse regering heeft vorige week donderdag, evenals de parie- mentskommissie van Buitenlandse Zaken, een Brits voorstel afgewezen om de klachten betreffende aanvaringen tussen Britse fiegatten en IJslandse patrouillevaartuigen aan een internationale kommissie van drie landen voor te leggen. Volgens een in Reykjavik uitgegeven officiële verklaring zal IJsland zich gewoon houden aan de procedure die geldt voor incidenten binnen de IJslandse wateren. Deze procedure houdt in dat de bij een aanvaring betrokken partijen voor een IJslandse rechter verschijnen om hun lezing van het geval te geven.
EN BELGIE?

Het tijdstip waarop België nog gerechtigd is voort binnen de 50 mijlszone te vissen, nadert snel naar zijn einde. Ondertussen zal de rederscentrale niet inaktief blijven om het mogelijk te maken onze IJslandse vaartuigen op IJsland voort te kunnen laten vissen, wat voor die reders van levensbelang is want het is gemakkelijk voor grote vaartuigen andere visgronden op te zoeken. De kleine reders zouden het zo gemakkelijk niet hebben. Het is bijgevolg van belang alle wrijvingen te vermijden en er in de plaats voor te zorgen dat onze markt voldoende bevoorraad wordt met IJslandse vis en dat de Belgische vaartuigen er voort hun bedrijvigheid kunnen uitoefenen. Als IJslandse schepen hier op onze markt komen verkopen, is dit voor de visserij een weldaad maar geen schadepost.P.V.

SCHADE AAN DE 
N.591 MET 

GELUKKIGE AFLOOP
Het was vrijdag rond de middag dat de N.591 de haven van Nieuwpoort moest aandoen in een vliegend stormweer en bij het aan de kaai vastleggen de motor weigerde achteruit te slaan. Dank zij de koelbloedigheid van de schipper kon het ergste vermeden worden en liep het vaartuig alleen wat schade op bij het verder botsen tegen de kaaimuur.



Men verzoekt ons het afsterven te melden van 
DE HEEK

A lb e rt C O N STAN D T
Zeevisgroothaaidelaar

Echtgenoot van Mevrouw Raymonde DECONINCK
Geboren te Ooster.de op 14 april 1916 en overleden te Ukkel op 25 september 1973.
De plechtige lijkdienst gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aan de Nieuwpoortsteenweg, zal plaatshebben op zaterdag 29 september te 11 u. in de parochiale S.S. Petrus en Pauluskerk te Oostende.
Gelegenheid tot begroeting aan het sterfhuis : Christinastraat 2, te Oostende van 10.15 u. tot 10.45 u.
Dit bericht geldt als kennisgeving.
Res. Ypriana, Christinastraat, 2.
8100 Oostende
Begral LUCAS

( 7454V—8205N )

BIJKOMEND 
VISSERIJWACHTSCHIP 

NAAR IJSLAND

RUSSEN HEBBEN 
DE GROOTSTE 
ViSSERIJVLOOT

Volgens de cijfers van het instituut voor Zeevaartverkeer te Bremen in Duitsland beschikken de Russen over 3.741 vissersvaartuigen met een gezamenlijke tonnemaat van 5,12 miljoen BRT.Hiermede staat dit land aan de top van, de wereddramgfflijst dar vüis- serijvioot en is de Sovjet-Russische vissersvloot meer dan de helft groter dan die van de andere natie’s.Op de tweede plaats komt Japan met 2.848 vaartuigen voor een globale tonnemaat van 1,17 miljoen BRT. Uit de verdere gegevens van genoemd instituut blijkt ondermeer ook nog dat 98 landen onder eigen vlag de hoogzeevisserij beoefenen. Deze hoogzeevisserij wordt bedreven door 15.741 vaartuigen die gezamenlijk 9,6 miljoen BRT tellen, waarbij evenwel dient opgemerkt dat de vaartuigen van minder dan 100 BRT niet in de berekeningen zijn opgenomen.Van deze 15.741 vissersvaartuigen die de hoogzeevisserij beoefenen zijn er 643 dienstig als visverwer- kende en vistransportschepen. Deze gegevens slaan op het jaar 1972.Tenslotte kan uit betreffende studie afgeleid worden dat de wereld- visserijvloot in 1972 met 1.273 vaartuigen of 583 BRT, hetzij met 6,4% is toegenomen tegenover 1971.Op Europees vlak bekeken bezit Japan de sterkste visserijvloot,432.000 BRT, gevolgd van Groot- Brittannië (242.000 BRT), Polen (met 203.000 BRT), Frankrijk (met200.000 BRT), Noorwegen en Duitsland (135.802 BRT).

HET VERPLICHT 
GENEESKUNDIG 

ONDERZOEK 
VOOR VISSERS 

REDERS EN VISSERS 

OPGEPAST

Zoals vorige week medegedeeld, herinneren wij er aan, dat volgende dokters in aanmerking komen voor het geneeskundig onderzoek van vissers tegen afgifte van de bons uitgereikt door de Rederscentrale.
OOSTENDEDokter Willaert, Voorhavenlaan 85 (maandag tot en met donderdag 17-19 uur, vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur).
HEIST

Dr. A. Cochez, Pr. Paolapad, 8, Knokke.Dokter DHONDT, Graaf d’Ursel- laan 42 (9.30-12.30 uur).
ZEEBRUGGEDokter Goderis, Heiststraat 139 (9 - 10 uur ; 14-15 uur ; 20-21 uur)
NIEUWPOORTDokter Zwaenepoel, Langestraat 139 (9-11 uur; 19-20 uur).

Hieruit blijkt dus dat voor wat Oostende betreft Dr. Maertens door de Rederscentrale niet meer is weerhouden. Reders-leden van de Rederscentrale worden derhalve verzocht hiermede rekening te willen houden en hun bemanning hierop attent te maken.

Om voor een betere verdediging te zorgen van de Westduitse treilers die hun bedrijf uitoefenen binnen de omstreden 50-mijlszone rond IJsland, heeft de Bondsrepubliek besloten tijdelijk een visserij wachtschip meer naar dit gebied te sturen. Daartoe werd de omgebouwde treiler «Nordenham» uit Cuxhaven gekozen die reeds naar zijn toe- zichtsgebied vertrokken is. Hiermee zijn dan bestendig drie schepen van de Bondsrepubliek in de IJs- tanidise wateren om hun treilers bij te staan en te verdedigen. Zij blijven zes weken op zee om dan naar hun thuishaven te komen, waar zij

een verlof hebben van tien tot twaalf dagen. In totaal zijn nu beurtelings vijf visserijwachtsche- pen van de Bondsrepubliek rond IJsland bedrijvig. Het zijn : de « Frithjof », de « Poseidon », de «Meerkatze», de «Meerkatze II» , en tenslotte de « Nordenham ». Alles bijeengenomen doet de Bondsrepubliek dus een grote inspanning om de IJslanders te dwarsbomen dan de Britten die nochtans praktisch voortdurend in het nieuws zijn. We kunnen ons dan ook afvragen of de IJslanders bang zijn van de Duitsers dan wel of zij er een stilzwijgend akkoord mee getroffen hebben de Westduitse treilers niet te hinderen bij de uitoefening van hun bedrijf. Wij zouden eerder tippen op deze laatste veronderstelling, in acht genomen dat de Bondsrepubliek nu ook niets meer schijnt te hebben IJslandse treilers, die in Westduitse havens komen verkopen. Het is inderdaad zo, dat waar vroeger een boycot tegen deze schepen in de Westduitse havens bestond, deze week een IJslander die aanvankelijk te Oostende zou verkopen, gewoon doorvaar- de naar Bremerhaven om daar zijn vis aan de markt te brengen. En daar is men de boycot rap gaan vergeten wanneer men — net als te Oostende overigens — tot de nare vaststelling kwam, dat er een groot tekort was aan IJsland vis op de plaatselijke markten. Bovendien zorgden de IJslanders nog voor wat bijkomende taksen omdat zij als niet EEG-lid de zware heffingen op de invoer moeten helpen betalen. Want voor vis uit IJsland heeft de EEG-kommissie geen gunsttarieven willen toepassen, precies wegens de strakke houding van IJsland tegenover de lidstaten Groot-Brittannië en West-Duitsland.

A  Werkhuis uit het Brusselse, uitgerust voor algemene mechaniek, houtbewerking en anticorrosie zoekt mogelijkheid tot associatie met scheepswerf. Schrijven bureel blad onder hr 7443V.

REDERS LEEST UW VAKBLAD

usrajararamiErarajHiHmiajHramiEJEÆjarajHÆrejHmrHjanLjajafEJzraf

OUD IJSLANDVAARDER GEVIERD
Kort voor dat Henri Puystiens ten grave werd gedragen vierde men de 90e verjaardag van zijn broer Engel. Samen met Pol Soenen is de gevierde thans de laatste oud-IJsIand- vaarder in leven. Engel Puystiens heeft er een tiental reizen op IJsland op zitten en voer nadien ook veelvuldig uit met de haringschepen met De Panne als thuishaven.Het lossen gebeurde nog door de mand op de rug te dragen van het schip naar het strand. Vaak diende men tot borsthoogte in het water te gaan Tijdens de eerste wereldoorlog nam hij dienst als duiker bij de „sapeurs-pon- tonniers” en bewees de IJzervlakte onderaldus enoim veel üiensien. Hij was o.m. een van tte 

watei zette om de Duitse opmars te stuiten.
mcaewerkers toen men



DE NIEUWPOORTSE

KWAM BIJEEN
Begin vorige week kwam de Nieuwpoortse Vissershavenkommis- sie bileen onder voorzitterschap van de burgemeester. Na overleg met de Hogere Overheid zal vanaf volgende zomer de lichtsignalisatie voor de afrit parkeerplaats in orde worden gebracht.Om de nivelering te bekomen onder de luifel van het nieuw gedeelte van de vismijn heeft men reeds sedert bijna één jaar bij Bruggen en Wegen aangedrongen en nog werd niets bekomen.Tot op heden is de waterafloop naar de rioolputten in de nieuwe pakhuizen nog niet geregeld, wat een ongename geur verspreid. Ook hier bieel het bij beloften. Sedert 30 juli worden de tongen per kg en per frank afslag verkocht.Men mag per 50 kg nemen met een maksimum van 5 bennen.De resultaten zijn uitstekend, daar de tongen zeer duur zijn.Reder Roger Plaetevoet heeft als reder zijn ontslag ingediend en werd vervangen door reder Jean Desaever.De verkoopuren zullen vanaf 1 november tot 30 april op maandag en woensdag te 8 uur beginnen en de andere dagen te 9 uur. Sinds geruime tijd wordt de vloer van de kielbank niet meer gekuist. Een dikke slijklaag maakt het onmogelijk nog degelijk werk te verrichten.Bij Bruggen en Wegen zal aangedrongen worden, daar het praktisch nog onmogelijk is daar schepen op te zetten om herstellingen of kuiswerk te doen.

RADAR REFLEKTOREN
Tal van vaartuigen hebben een radar installatie aan boord.Gevraagd wordt de mogelijkheid te onderzoeken om op de bestaande bakens in de havengeul een radar- reflektor bij te plaatsen. Dit zou bij het binnen varen bij mist meer

SPROT EN 
IJLE HARING- 

CAMPAGNE 
IN FRANSE 

TERRITORIALE
WATEREN

Binnenkort zullen de attesten aan de reders-leden van de Rederscentrale worden uitgereikt voor de sprot en ijle haringvisserij in het Franse gebied Braydune - Sangatte. Op verzoek van sommige reders wordt thans het nodige gedaan om een gelijkaardige vergunning te verkrijgen om deze kampagne te beoefenen tot aan Paris-Plage. Gezien dergelijke vergunningen worden uitgereikt door de autoriteiten va neen ander maritieme dienst in Frankrijk werden de nodige stappen gedaan om aan het verzoek ’n gunstig gevolg te geven.Reders-leden die derhalve dergelijke vergunning wensen te bekomen dienen zich te wenden tot het sekretariaat van de Rederscentrale.

veiligheid en gemak bewerkstelligen.De burgemeester beloofde het nodige te doen.Gunstig advies werd ontvangen voor de principiële toelage van 60 t.h. Staatstussenkomst voor het bouwen van 2 x 12 pakhuizen voor de reders. Men hoopt daar volgend jaai mee te beginnen.De baggerwerken zijn volop aan gang langs de nieuwe kaaimuur om een diepgang van minimum 3 meters te krijgen.
Men is wrijfhoutpalen en trappen aan het plaatsen. Eenmaal de baggerwerken teneinde, zal de stortplaats opgeruimd worden en een verharde baan van 30 meter breed langsheen de kaaimuur aangebracht in gepantserd betonblokken.

ALBERT 
CONSTANDT 

IS NIET MEER !

Maandagnamiddag te 14 uur is de heer Albert Constandt, visgroothandelaar te Oostende en op Internationaal vlak zeer goed gekend als uitvoerder van vis, haring en sprot, in de ouderdom van 57 jaar, te Ukkel overleden.Hij was niet alleen een bekwaam maar steeds een bezadigd handelaar, die in visserijmiddens graag gezien werd voor zijn oprechte adviezen en kennis van zaken inzake vishandel. Hij was het ook die als visgroothandelaar de eerste stappen richtte naar IJsland om, gezien het gebrek aan vis, IJslandse reders te bewegen hun vangsten te Oostende te verkopen, waarin hij trouwens gelukte.De plechtige lijkdienst gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats ter Nieuwpoortsteen- weg zal plaats hebben zaterdag te II uur in de parochiale kerk van St Petrus en Paulus te Oostende.Ons blad biedt aan zijn dame, twee zoons en familie zijn innige deelneming aan in de zware rouw welke hen komt te treffen.

Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart

Voor het eerst na het gerechte- liijk verlof kwam de onderzoeksraad voor de zeevaar^ opm uw bijeen te Oostende. Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer Vandercruyssien, terwijl de heer Bentein het ambt van rijkscommissaris waarnam.
Een eerste zaak betrof het vergaan van die treilers 0.247 «Eme- lie-Mathfilde» in oktober van vorig jaar wegens een lek. De vijfkoppige bemanning kon gered worden door een ander Oostends vissersvaartuig, met name de 0.26 «Zee- panel». De schipper van dit vaartuig werd ociderhos^fl. Getuige weet te verklaren dat hiij langs de luisterpost een gesprek ontving tussen twee andiere vaartuigen, waaruit hij kon afleiden dat de «Amelie-Mathilde» in nood verkeerde Hij zette aanstonds kioers naar dit vaartuigen bleef ondertussen voortdurend in radioverbinding. Tijdens vroegere ondervragingen kwamen enkele tegenstrijdigheden aan het licht. Volgens schipper Calcoen van de «Zeeparel» vroeg de bevelhebber van de «Amelie-Mathilde» geen hulp terwijl hij evenmin weet te aeggen of er door dit vaartuig een may-day werd uitgezonden. Van een mogelijke verbinding tussen een ander vissersvaartuig en Humber- radio weet hij niets. Kortom, veel nieuwe elementen worden niet naar voor gebracht. Kort nadat de «Zeeparel» bij het zinkende vaartuig kwam werd de opsleping naar Grimsby aangevangen maar spoedig bleek dat men die haven niet zou halen. Volgens getuige belette de zware zeegang het rechtstreeks overnemen van de opvarenden van de « Amel ie-Mathilde».
Een opvarende van de «Amelie- Maifchilde» dient gehoord, nl. matroos Reyaerhove. Die verblijft echter in Malesië. Meester Vermeersch die de belangen van schipper Dan- neel van de 0.247 «Amelie-Mathil- de»v erdedigde, woonde de zitting bij.
Een tweede zaak betrof de lichte aanvaring die zich in oktober van vorig jaar voordeed tussen de 0.279 «Aramblers» en de 0.127 «Okea- nos». Schipper Willy Lepeire, die terzake wordt anderhoord als getuige weet weinig te vertellen. Hij en drie opvarenden lagen op het ogemblik van de feiten te slapen, terwijl wachtsman Anthaerens op de brug was Schipper Lepeire werd pas vele uren later door de schipper van de «Okeanos» van de aanvaring ingelicht. Volgens getuige ontkende Anthierens aanvankelijk de aanvaring maar erkende nadien de feiten Schipper Lepeire wist te achterhalen dat Anthierens oavol- doende de wacht had verzekerd.
Ook het vastlopen van de trailer N.800 «Duc in Altum», ter hoog

te van de Nederlandse haven Stellendam, werd voortgezet. De raad wenste enkele toelichtingen nopens het al dan niet werken van de decca. Een vroeger ondervraagd bemanningslid had verklaard dat hij de schipper herhaalde malen had gewezen op de defecte decca Dit wordt door de eigenaar, Roger Plae. tevoet, die als schipper zijn zieke zoon Jozef had vervangen tijdens de reis, ten stelligste ontkend Volgens getuige werkte vernoemd ap

paraat normaal en was volledig juist afgesteld. Hij deed trouiwens een peiling met de wal en toen bestond er, steeds volgens getuige slechts een verschil van een kwart mijl. Wei dienden herstellingswerken uitgevoerd aan de echosounder.
Ook getuige Ghewy, een ander bemanningslid van de «Duc in Album» weet niets af van een mogelijk onklare decca, terwijl hij bevestigt dat de zeekaarten vlak naast voornoemd navigatieitoestel liggen.

IN MEMORIAM

HENRI 
PUYSTIENS

Eind vorige week overleed in een Nieuwpoorts rusthuis de 94-jarige Henri Puystiens. Samen met zijn broer Engel en Pol Soenen behoorde hij tot de allerlaatsten van de befaamde IJslandvaarders.Reeds op 15-jarige leeftijd trok hij aan boord van een IJslander het zeegat in. In feite mocht dit niet op zo’n jeugdige leeftijd maar een uitzondering werd gemaakt omdat de vader van Henri op hetzelfde vaartuig was aangemonsterd. Hij maakte in totaal 15 zeereizen naar IJsland waarvan de eerste in 1894. Nadien bleef hij verder varen en maaikte zich vooral t jdens het haringseizoen nuttig. Het was pas op 73-jarige leeftijd dat hij er definitief het bijltje bij neerlegde. Hij bleef in de Westhoek evenwel een gekend figuur en werd in 1948 o.m., samen met enkele andere oud-IJs- landers gevierd door Achiel Van AckerHenri Puystiens had een uitzonderlijke gave en was hierom wijd en zijd bekend. Hij had nl. een uitzonderlijk gezichtsvermogen. Vooraleer de man in het kraaie- nest een vaartuig had gesignaleerd had Henri ditzelfde schip a! lang opgemerkt. Zelfs tijdens de jongste jaren kon hij vanuit het rusthuis te Nieuwpoort het uur aflezen op de kerktoren. Woensdag werd hij onder een ruime belangstelling ten grave gedragen. Wij bieden aan zijn achtbare familie ons gemeend rouwbeklag aan.



PRAKTISEREN
DE HERRIE ROND IJSLAND

’t Is al weer van half juni geleden dat de ministers van buitenlandse zaken van de Natolanden de koppen bij mekaar staken in  de hoofdstad van Denemarken), Kopenhagen. Dat was nu eens een gelegenheid voor de Britse minister van Buitenlandse Zaken en deze van IJsland om elkaar te oh) moeten op neutraal grondgebied. Wellicht was er reden genoeg om optimist te zijn aangaande een nieuwe start van de besprekingen,, om nu eens te gaan denken dat de dialoog het zou 
gaan winnen van het handgemeen in  de IJslandse wateren

Er was daar evenwel ail'emaal niks van. De IJsiIandse minister was bij deze gelegenheid' nog maar eens extta ijskoud en vertelde botweg dat als de zaken z» doorgingen het lidmaatschap van zijn land bij de Atlantische Organisatie op de fles zou gaan. D it was niet de eerste chantagepoging trouwens waWfc dezelfde minister wees de Verenigde Staten erop dat ze maar best niet teveel neusden in  de IJslandse kwestie want dat anders de Amerikaanse militaire steunpunten op IJsland gevestigd, wed eens zouden kunnen worden opgedoekt ! Eigen’.ijk een smerige zet waarvah de Amerikanen nog altijd niet te best bekomen zijn, men zou van minder schnikken !
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken die het gesprek tussen beide politiekers vo'gde probeerde de gemoederen te bedaren en drong erop aan bij de IJslanders om vriendschap te sluiten met de andere visserijlanden maar deze bleef omwrikbaar op zijn standpunt. Daar eindigden de besprekingen dan maai.-.

HERRIE (2)

Wat wïilen de IJslanders toch wel ?
Eerst en vooral moesten deze vaartuigen teruggetrokken worden vooraleer kon worden gepraat over het bijleggen van hetgeen voortdurend maar een  
. nnval" genoemd wordt, liever dan een gewoon mense'ijk konflikt. Kleine Douglas Home, in  naam va'n zijn land, vond met typisch Brits flegmatismer dat daarover wel even kon worden gepraat en was zelfs bereid de drie Engeüse fregatten terug te trekken maar dan op voorwaarde dat de IJslandse kustwachten eveneens een elastische terugtocht zouden doen Deze . vaartuigen zijn inderdaad harde tegenstanders van Britse vissersvaartuigen, Home’s voorstel was beslist redö'ijk te noemen  En ziedaar/de tijd vCiegt, tempus fugit, en we zijn al nagenoeg een jaar ouder. De zaak is steeds maar giftiger geworden, hét is een palaber waarnaar'alle vissers ter wereld op/:en precies omdat ze zich allemaal erbij betrokken voelen. M eest‘van al ev<nwei zijn de Europese vissers met het geval; bekommerd. Iedereen denkt nu aan de konferentie van S'ni’iago die in 1\964 moet plaatsgrijpen. Ze zal naar het schijnt goed1 voorbereid zijn wanneer ze aan de slag gaan op deze konferentie, en in ieder geval zal ze daar een prototype van konflikt omtrent visserijgrenzen als voorbeeld hebben.

Doch, in afwachting is he't een zenuwoorlog die zich afspeelt. Beide partijen willen vermoedelijk een positie innemen die op de konferentie van Santiago nieT meer zou kunnen betwist worden. Inderdaad op de achtergrond van het gehele gebeuren tekent zich nu scherp de konferentie af.

HERRIE (3)

Op 21 juli ontstond een ernstig voorvafl ongeveer een twintigtal mijlen binnen in de IJslandse vijfi'igmij'sgrenzen. Een Brits vrachtschip, m/s „L'oydmann” va'n 2000 brutoton, ha,d een aanvaring met de IJslandse kustwachter „Odinn”. Het Britse vaartuig wais niets anders dan eem soort moederschip dat bevoorrading en post bracht naar de Engelse vissersvaartuigen en op haar beurt vis aan boord laadde. Ge'.ukkig was er daar geen sprake van zware aanvaring al werden over deze happening” heel wat vertelseltjes de wijde wereld ingeetuundi.
’t  Was evenwel in deze gespannen sfeer dat de Britse staatsminister bdj de Poreigh Office een perskonferentie hield omtrent het publiceren van een witboek over de kabeljauwoor og. De perskonferentie was evenwel een regelrechte aanval op de IJs’andse minister voor de Zeevisserij die de harde kern van de IJslandse koalitie-regering vertegenwoordigt. De Engelse staatsminister, Lady Twee'ismur, voegde aan haar mening nog toe dat „indien er geen kommunisten in  de IJslandse regering zaten er wel een akkoord zou kunnen worden b°reikt”. De „Times” heeft op deze woorden geen kommentaar uitgebracht !
Deze Britse perskonferen'’ ie werd anderzijds met spanning verwacht toentertijd in alle betrokken middens en ook wel er buiten omdat

het een boeiend spektakel ging bespreken. En inderdaad de perskonferentie vatte aille Britse argumenten samen die p eitten tegen de uitbreiding der IJslandise wateren. Tenslotte is h»et wel zo dat de IJslanders hier alleen, en koelbloedig, een maatregel troffen die in feite zovele landen en mensen aangaat. Het zou wel de moel‘e geweest zijn er eerst eens over te  gaan praten. Zodanig dat z e fs  de man in  de straat is gaan beginnen geloven dat er wel iefts meer in deze maatregel steekt dan al’een maar vele bennen kabeljauw... ! Moeten we inderdaad niet gaan denken aan gro'ie wereldpolitiek als we weten dat er in de IJslandse regering ve e kommunisten zitten die erop aansturen de Amerikanen uit IJsland weg te krijgen wat op het internationale schaakbord wel eens verregaande gevolgen zou kunnen hebben. Is het eigenlijk geen onderdeel van de reusachtige machtsstrijd kommunisme-demokratie ?

HERRIE (4)

Er werd ook opgemerlsï door de Britse staatsministelr dat de IJs'.anders alles in het werk stellen om >de onderhandelingen te vertroebelen, inbegrepfn deze die in  het perspektief van Santiago liggen. Engeland beweert helemaal anders te handelen en de toestand grondig te ontleden En daarom zït er in het Britse witboek een gedeelte dat wëten- schappa'ijk de rijke wateren rond IJsland beschrijft.
Eigenaardig genoeg is dit wetenschappelijke dokument overtuigend genoeg. Hier wordt op wetenschappelijke wijze aangetoond dat de houding van IJsland alleen maar een taktisch maneuver is waarin de vis eigen ijk geen zó'n rol speel't, m et andere woorden ,,’t  kind heeft 

een naam”.
De beschuldiging dat Engeland de wateren van IJs'and leegvist is trouwens helemaal van geen teU meer als men weet hoeveel treilers IJsland in aanbouw heeft om binnenkort in de eigen wateren te gaan vissen. Overal waar mogelijk bestelt IJsland inderdaad vissersschepen.
Een zorgvuldige ontleding van de vangsten der laatste jaren zet Engeland ertoe aan in de onmiddeüijke toekomst een wetenschappelijke uitbating van de IJslandse wateren aan te vatten, een reglement moet 

daartoe worden opg°steld maar dit kan alleen gebeuren in gemeenschappelijk overleg en beslist niet op de manier waarop IJsland is tewerk gegaan met de uitbreiding van haar visserijgrenzen.
Het is evenwel altijd gevaar'ijk de bruggen achter zich op te  Wazen, en juist daarom is de Engelsman bereid verder zijn goede wil te tonen en aan IJsland het voorkeurrecht voou de visserij toe te kennen bij gebrek aan aiCeenrechten. Dit witboek is zeker en vast een  ernstig dokument dat in  het voordeel spreekt van het voorstel van Londen, waar men er wellicht nooit aan gedacht heeft dat zo plots zou moeten worden gewerkft aan een wetenschappe ijk uitbatingsprogràmma van de visrijke wateren rondom het eigen land en zeker in  de wateren die door IJsland als een alleenrecht worden beschouwd.

HERRIE (5)

Ondertussen heeft IJsEand het ook nodig geoordeeld een antwoord te geven aan de Britten en eveneens aan de Noren en de Denen die niet hebben nagelaten de IJslanders te steunen in hun opzet. Als dank daarvoor kregen Noren en Denen de (magere) toelating binnenin de limieten de kabeljauw te komen vissen met behulp van de lijnentechniek... ! Nu moet men weten dat deze visserij niet meer dan 3.000 ton per jaar ■bedraagt. Een treurige ges^e van de IJslanders voor zu'-ke goede vrienden als de Noormannen en de Denen.
Als klap op de vuurpijl hoorden we dan nog de Noorse minister voor visserij zijn tevredenheid en dankbaarheid verklaren voor deze feestelijke toegeving van de IJsCahders...! „De Noorse vissers waren uit

stekend behandeld” zei hij.
Ondertussen vernamen we dat de „A0gir”, het meest geduchte schip van de IJslanders bij de kabeljauwoorlog, in herstelling was. Het patroeljevaartuig „Thor” bleef terp aaitse en op datum van 27 juli slaagde dit schip erin de korretouwen van de „Artic Vandal” door te varen
In de IJslandse officië’e visserijmiddens hebben verscheidene verklaringen dan de aandacht gaande gehouden in  ’t  biezonder deze van de aanvoerder van de IJsCandse rechtse regeringsvleugel die zei dat de Nafo in haar geheel de IJslandse kwestie steunt en maar een enkel verlangen heeft : de Britse fregatten te zien verdwijnen uit de IJslandse wateren. Stout gesproken is half gewonnen moet hij hebben gedacht.

(Vervolg blz. 10)



(Vervolg van biz. 9)
De IJs'anders gingen evenwel biet over een enkele nacht ijs, ze bleken verder vastberaden het vertrouwen dat er bestaat tussen de Britten en de Duitsers te torpederen. Daarom stelden ze koa’Moedig aan de Duitsers voo; dat deze voorts mochten komen vissen tot op dertig mijl van de kus1'en. De Duitse afvaardiging ging niet rechtstreeks op dît voorstel in, de bedoeling tag en Immers vingerdik op. Trouwens op hetzelfde moment ontstond op zee eten ernstig voorval tussen de kustwachter „Albert” van de IJslandse (kleine) marine en de Duitse treiler „Tunfisch” ! Er werd verschillende keren op de Duitser gevuurd mê t scherp.

Op ’t ze ,fde ogenblik verklaarde de aanvoerder van de Duitse afvaardiging te  Reikjavik dat hij „optimist” wasi Ook zei hij nog dat de vriend- schappe,ijke sfeer van dß ontmoeting hem zeer aangenaam was... !
Uiteindelijk scheen het dat een overeenkomst zou kunnen worden afgesloten en toen schreven we reeds 2 juf.i 1973.

HERRIE (6)

De grote lijnen van deze overeenkomst waren de volgende en men zal bemerken dat geen enkel technische kant van de overeenkomst enig bezwaar heeft opgewekt v tn  de IJslanders :
1) De Duitse treilers zouden kunnch vissen boven een gebied van dertig zeemijlen en zij zouden misschien in een zekere mate naderbij kunnen komen tot aan de twaalfmijlsgrens. Als tegenprestatie zouden hen dan nog zekere visgrohden worden toegekend.
2) Deze toestemming zou worden vergezeld van „hoeveelheden” ! De Duitse afgevaardigden gingen niet akkoord met de cijfers die door de IJs anders werden vooropgezet, maar de kwestie was maar enkel! formeel en geen enkele moeilijkheid was daaromtrent te verwachten.3) De IJslanders hechten een g~oot- belang aan het feit dat hun wateren ooit zouden kunnen worden uitgebaat door fabriekschepen. maar steeds meer maken de Duitsers van dergelijke schepen gebruik Doch het was duidelijk zegden de Duitsers, dat vermits er alleen maar een zekere hoeveelheid vis mag worden gevangen, het gern belang zou kunnen hebben met welke schepen dit zou kunnen gebeuren. Toch bileef deze kwestie hangende, al was het antwoord nog zo raak.
4) Verder hielden de IJsSanders eraan dat de Duitse treilers die door hun kustwachten zouden worden gepraaid voor een IJsland gerecht zouden worden gedaagdl D ît voorstel werd niet betwist maar de Duitsers gaven er vanzelfsprekend de voorkeur aan door een eigen gerecht te worden geoordeeld.

Het aantal vaartuigen dat in  de IJslandse wateren zou worden toegelaten was natuurlijk een dér voorname punten, maar de verschillende meningen zijn niet uiTgegroeid tot tegenspraak.

HERRIE (7)

De Duitse nijveraars wensen evenwel voorgoed een einde te maken aah de IJslandse visserijzaak en daarom zouden ze we’, graag k ans e1 i er Brandt in Reikjavik zien. Ondertussen is de overeenkomst definitief geworden, naar het schijnt sedert augustus. Beslist, de Duitsers hebben de zekerheid verkozen boven de sofiidarteit maar het is ook zeker „dat het beter is vast te 'houden dan te gaan lopen”.
Trouwens allemaal deze prietpraat heeft niet belet dat de IJslandse kustwachten een sterke onpartijdigheid in  acht nemen bij hun optreden in de IJs.andse watereti. Op 8 juli werden verschillende kanonschoten afgevuurd door de kustwachter „Aegir” op de treiler „Hugomann” en  de „Thor had de korrctouwcn van de -,Berlijn” zonder pardon doorge- sheden. Binnen e°n tiental dagen en zelfs gedurende de besprekingen heibb°n aldus 4 ernstige voorvalCen IJslanders en Duitsers tegen mekaar opgezet,. Er kwam geen enkel geluid uit Bonn ne dat maakt natuurlijk dat de Engelsen steeds in een eenzamer positie komen te staan.
Te meer dat een fregat van de Navy beschuldigd werd het vuur te hebb°h geopend op de „Aegir” teneinde de Duitse treiler „Teutonia” uit Cuxhaven te beschermen. Het Britse schip noemt „Leopoard” en men moet met dergelijke naam niet vee’ verwachten : dezelfde dag nog loochende Londen het voorval en Duits'.aïid zweeg „optimistisch...!”
De jaarlijkse hoeveelheden die de Britten mogen vissen in de IJsüandise wateren bed'ragen 170 000 ton en de tijdsspanne heeft gelopen tot één september. Ondanks alle moeilijkheden is de visserij voor de Britten goed gebleken en de Britse oorlogsschepen kunnen gerust de limie'ten verlaten en hun basis vervoegen.
Wellicht zal dit de IJslanders met vrede stemmen want dat is het toch juist dat ze wi leh, de terugkeer van de Navy naar haar basis. Zullen de IJslanders nu bereid zijn te gaan praten ?
Wait and see !

INFORMATIES UIT 
HET BUITENLAND

WEER NIEUWE 
BEDREIGING VOOR 
ZEEBODEM ?

Volgens de „Washington Post” heeft de miultimiljardair Howard Hugues 250 mii]]̂ jlom, dJolliax (meer dan 10 miljard B.F.) geïnvesteerd voor de uitwerking van een hieuw plrocede voor de uitbating van de bod.emrijfcciomm.en onder de oceanen.De „Glomar Explorer”, een schip dat in  het geheim gebouwd werd en speciaal voor dit onderzoek werd uitgerust, is uit Philadelphia afgevareh om mangaan, koper en nikkel op te sporen op de oceaanbodem. Het b.ad meent te weten dat het schip een reusachtige „hark’ achter zich aanaleept om de hogergenoemde metalen van de zeebodem los te  maken waarna ze door een buis naar de oppervlakte gezogen worden. De krant kon niet te weten komen waar het schip ging opereren omdat de betrokken firma „summa inc.” dit weigerde mee te delen. Wel weet heit b.ad te zeggen dait de belangrijkste vindplaatsen voor koper, ziiik en mangaan op de zeebodem zich tussen Hawai, San Francisco en Zuid- Califorhië bevinden. Het is zeer waarschijnlijk dat het schip daar zijn destruktieve taak is gaan beginnen.
OMGEKEERD 

ECHOLOOD....
De hoogte van de golven en de waterstand van de zee wordt normalerwijze van de oppervlakte af gemeten. Een in Kiel ontwikkeld „omgekeerd echolood” waarbij de wijzigingen in de waterhoogte van de grond af gemeden worden, is veel precieser. Bovendien kunnen met een dergelijk toestel de zandbewe- gingen op de zeeboden en de ijs- vorming aan de wateroppervlakte gemeten worden. Het toestel werd al op aktieve wijze gebruikt in de Noord- eh Oostzee, nabij de eilanden Sylt en  Hehmarn.Hét principe van dit toestel is even eenvoudig als dit van een gewoon echolood : van een aendertje op de bodem worden gebundelde ultratonen naar de oppervlakte ge

stuurd en vandaar naar een ontvanger op de Ibodem teruggekaatst. Via kabels gaan de gegevens naar een komputer ih een station aan land die ze verweirklt. Met het toestel kan men tot op een halve centimeter nauwkeurig de hoogte van de golven meten. Bouwer van het toestel is dr. Fahrenholtz uit Kiel die zich vroeger al möt echo- loodstudies bezighield.

Publiciteit in

HET VISSERIJBLAD 

doet Uw

Zakencijfer stijgen

FRANKRIJK 
FONDS VOOR 

GELDBOETEN

Wie denkt dat de „fondsen”-ge- dachte door ons is uitgevonden, heeft het verkeerd voor.In landen als Nederland en Frankrijk bestaan op basis van de solidariteit reeds lang, voor allerlei zaken, fondsen, ingericht op privé-initiatief en veeleel gedeeltelijk gefinancierd van overheidswege en deels door de bijdrage van ieder reder op basis van het soli- dariteitsbegrip.Het blijkt dat in Frankrijk een speciaal fonds zou worden gevormd, waaruit geldboeten zouden worden betaald de Franse reders zouden hebben opgelopen tengevolge van het vissen binnen de Britse visserij- zones. Alhoewel ook de Fransen verondersteld zijn op de hoogte te zijn van wat mag en niet mag, zouden er toch talrijke schippers en reders in de mening verkeren dat, nu het Verenigd Koninkrijk tot de E.E.G. is toegetreden, ook de Britse visserijgrenzen voor alle vissers van de lidstaten toegankelijk zijn.
De instelling van het fonds zou mede het gevolg zijn van het feit, dat de Franse regering weigert haar consulaire diensten in Groot- Brittannië in te schakelen om dergelijke geschillen te beslechten.Men zou het eens bij ons moeten proberen, waar de ervaring met de weinige fondsen die wij hebben niet zo schitterend is, althans niet voor sommige.Waar in veel landen enorm veel begrip wordt getoond voor de solidariteitsgevoelens, geldt bij ons nog steeds slogan ,,’t zal mijn tijd wel meegaan” of „ik trek er geen rechtstreeks profijt van dus betaal ik niet”.....

WALVIS BEDREIGD 
MAAR DE WALVISJAGERS 
WILLEN TOCH DOORGAAN

De walvis wordt in zijn bestaan bedreigd. Daarover is iedereen het eens. Maar als puntje bij paaltje komt, wil iedereen toch Wijven doorgaan met de jacht op het grootste zoogdier ter wereld Daarvoor is Japan alvast rondweg ui't. gekomen, gezien het aangekondigd heeft bij de International Whaling Commision (IWC), de Internationale Kommissie voor de Wa vis- vaart, te protesteren tegen haar beslissing de jacht op de blauwe vinvis in de watteren van Antarctica drie jaar totaal te verbieden Deze overeenkomst werd getroffen op de konferentie van de walvis- vangende landen die in juni jl te Londen werd gehouden. Overigens had men daar nog resoluties aangenomen waarbij een oproep gedaan werd maar 5.000 stuks te schieten van andere soorten walvissen zoals id© portJViB. Japan aeH geen beperkingen op de wa visvangst te kunnen aannemen omdat het vlees van deze dieren een belangrijke bron van proteïne is voor de Japanse bevolking en omdat de beslissing van het IWC niet gesteund is op wetenschappe- ijke gegevens. Japan voegde er wel aan toe aan haar schepen „afdoende zelfbeperkingen” op te leggen ges' eund op wetenschappelijke gegevens inzake de wal visstand.
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
Zonder de IJslandse vangst die woensdag aangevoerd werd en die feitelijk een dag te laat op de markt was, zou de aanvoer te Oostende weer erg bleekjes geweest zijn. In totaal slechts 7800 bennen vis van de eigen schepen, daartoij dan Klag de 1900 toennen diie woensdag door de IJslander gelost wienden. Hot faeitnoif hliiar voonal node Beietoaars, reden te meer dat vangst eerder op de markt had moeten zijn. Voor uitvoer naar Duitsland is het. in feite ook te laat aangezien die vis

BOKKENVISSERIJ !

daai maar donderdag aankomt. Talrijke kopers hebben toch niet anders gekund dan gewacht op die vangst. Ondertussen hebben we tijdens de voorbije week nog maar eens hogere prijzen gekend dan de voorgaande week. Toch verkiezen sommige schepen nog in Engeland te gaan verkopen. Dat is zeker geen pretje voor de handelaars die dat met lede ogen aanzien en elke week meer vis tekort komen. Voor hen is het nu zeker een triestige tijd want de verbruiker is steeds niet bereid die hoge prijzen voor vis te betalen. De mentaliteit bij die verbruiker, dat een vismaaltijd nog altijd een goedkope maaltijd moet zijn, is er zeker nog niet helemaal uit. Al zal dat dan ook wel niet meer terugkomen.
Weinig vis dus weer en zeer hoge prijzen voor praktisch alle soorten. Ook kleine wijting, kleine totten en de allerkleinste gulsortering waren die keer duur. De hondshaai van het Kanaal noteerde tot 15 fr, de haaien stegen tot 22 fr het kg. rariteiten als staartvis, koningsvis en zonnevis, worden bijna onbetaalbaar. Van tongen hoeven we eigenlijk bijna niet meer te spreken, die zijn al meer dan een jaar zeer duur,. Waaraan je weer maar ziet dat alles een gewoonte is. De weinig aangevoerde roggen stegen tot 47 fr het kg, de steenschol kreeg tot 55 fr, platvisjes en scharretjes noteerden meer dan 1000 fr per ben. Platjes haalden dinsdag zelfs 1300 fr de mand. Het spreekt vanzelf dat met dergelijke prijzen, de resultaten voor de verschillende kategorieën schepen hoog opliepen. Voor de 0.288 « Lans » werd het zelfs een nieuwe top met 1.908.000 fr. voor 1860 bennen. Ook koolvis doet de gemiddelde prijs van de vangsten van IJsland nu nog amper dalen, er werd inderdaad ook bij de 20 fr het kg voor betaald.

De blauwe leng steeg dinsdag boven de 40 fr., de witte leng lag dicht bij de 40 fr. Rode zeebaars was er maandag en ook dinsdag zeer kennelijk tekort, vandaar tot 26 fr het kg. Ook schelvis had er gerust meer mogen zijn. Meer dan één opbrengst van 7 cijfers meteen deze week aangezien ook de 0.236 het tot 1.073.000 fr bracht. Ook miljoe- nenopbrengsten zijn stilaan heel gewoon aan het worden.
De kustvisserij heeft het, ondanks een paar dagen minder goed weer toch weet erg goed gedaan. De garnaalvangst per schip is nog gestegen, de prijs is op zowat hetzelfde peil gebleven met maandag toch de beste noteringen. Ondertussen staat het nu al vast dat we in september van dit jaar een nooit gezien aanvoercijfer zullen bereiken met zeker meer dan 60.000 en misschien tot 75.000 kg garnaal. Dat zou dan niet meer het dubbel maar het vijfdubbel zijn van verleden jaar.

HODI STRAALBUIZEN 

tel. 91-31-4180-2654

Cf

De totale aanvoer bestond deze week dus uit 9750 bennen vis, 3200 kg tong. De opbrengst hiervan bedroeg 12.154.599 fr. De garnaalopbrengst bedroeg 554.426 fr.
VTEEL TE WEINIG GUL

De aanvoer van ide Nloord ibleef alleszins beniaden peSl. KaJbeljauw en gul kregen we nog imeesit van ail te wieinig. Sommige schepen met geen kabeljauw, andere imieit tientallen baJkikem. Vooral dinsdag was die aanvoer van kabeljauw zeer gering, slechte drie baikten uiit twee wangsten. Meteen werd er tot 51 fr. heit lag. vaar ibetaald nadat maandag de prijs ooik al opliep van 38 naar 45 fr. De gullen diie vrijdag de mihsifc ihoge prijizen kregen em toen tuissen 750 en 1400 fr. noteerden haalden idiinsdiag reeds ibussen 1050 en 2100 fr. per faen. Ooik de totten wenden steads iduumder met grote sortering tot 25 fr. en, kleine romd de 18 fr. Kleiine wtiijting kreeg wan 12 oit 17 fr. grote van 22 tat 26 fr. Van prijszinkiing voor steenschol was er dit keer helemaal geen

spraaJk, de prnjs lag bestendig tussen 35 en 55 fr. Haaien, ,düe er weer niiiet wetel waren, Ihaddeh' tdijlkbaiar ooik ean andere naam idan voor een  paar welken. Br wend nu wan, 1-0150 naar 1.200 fr. per ben voor betaald. Plattwiis, die er al even schaars was als kabeljauw ikreeg tot 35 fr. en platjes walgden ide algemene stij- igiendie Hjn door op tte lopen tat 26 fr. Zeer maoüe resultaten meteen woor de noardsdhepen ooik ai warnen de rvangsten dikwijls eng ikleto- Dinsdag lag de gemiddelde prijs per ben voor Noaridwis Czonider kabeljauw) hoven de 1.300 fr. per ben. Aile resultaten Ibilewen dan ooik foô  ven ide 300.00 fr.
ZEER WEENCLG TONG

Die aanvoer wan tong Sis Beer klein geweest. Een rv,angst van' Iheit >ka- naal iop de maandagmartrt, en  een eng IflMne vangst op de vrijdagmarkt. In totaal toch maar 3-100 kg. meit Ikleïme sortering Ihet meest geibradhit- De pniyis woor düe Ikleiinie sarterihg lag rond de 115 fr.. slips kregen tat 105 fr. De andere sorteringen knagen tussen 120 en 154 fr. meit drieikwartsorterinjg alls duurste.D b IblijWangsIt wan de 10-254 bestond Ihaofldlzalkeliijlk -uit plaltwls, rog en igiul. Al die soorten werden aeiar diuluir verkocht- .Alle pialtavïisisoirteriin- gan ikregen nond de 28 fr- en  nog hJaialldie tolt bit) öe 40 fr. Ooik de gulllen iwaren meer dan geiwoton maar diuiur. Ten statte wendien ooik alle fcMne vissoorten wlot en dluiur wenklodhlt. (Die oplbrengsit bedroeg dan ooik 5718 000 fr.
OOK IJSLAMDVUS PEPERDUUR

Twee EJsilandse wangsten maandag, samen aowat 2.850 bennen Wis, dinsdag nog een kleine wangsit wan de 0.3)16 na een gabroäsen nais- Woensdag dan de vangst rode aee- toiarls wan de ieigemjli|jkie usliander. In totaal dus Bowat 5j170 ibennem Uslandwis tof een stuik meer dan de hieHflt van de totale aanvoer. Maandag, een aaer behoorlijke aan- waer wan Ikioolvis. Toch bleef de prijs ervoor zeer goed miet dinsdiag zalfs woor hiet eerst sedert lang  meer dan 1000 fr. per toen. De uiit- woer Iheeft duildeïijlk een aeer grote wraag naar deae wissoartt. Ooik de miididiein- en kleine sorteringen doen het izeer igoad en haalden dinsdag aofk tot 900 fr. ien meer. Rode zeebaars kreeg maandag en diinsdag Bowat dazelfde prlijBen, diait ïs rond de 1-2150 fr- par toen. Voor blauiwe lieng ging ide prijs crescendo van ,1.670 naar 2.070 fr-, de wiltte leng ikraeg van 1-350 tot 1-450 fr. Schiel- wis was ook hieel erg duur en. no- teende tussen 1.250 en 1-850 fr. vol

gens de gnooitte. De totten stegen wan 850 naar 1000 fr., die kleine totten kregen nog tolt 800 fr. Ka- ibiölijauw en gul wenden zeer sohaans aanigiavtoerd, idaib was ook het ge- wal (aoials gewoomlijk) melt sitaant en Iheülbot. Beide laatste soorten Iknegen idian ooik tat maer dan 100 fr. ihiet ikg. Voor scihoitse sclhol liep de (priijs over 870 naar 1.050 fr e n  ‘hondstiong wend gewoonlijlk afgazet aan 1-500 fr. idie Ibien. Schaat was bo- lalls Oioik ide waongaanidie weben pe- pendnur en kreieg tat 54 fr. Eïiikelie toennien witjtiSng ' (idüie we aaer weinig izSlen van Usland) (kragen tat 1-250 fr- De lammen tolijwen ooik ;in prijs sltiljgen ien Iknegen nu ooik tot bij die 1-000 fr. par ben. Zelfs woor de ratten (kleinst mogelijfce nogsiontetfing) werid tot 8 fr. Ihetfc ikg- bietaald- Vnae- ger gling die saarlt mieiesital naar vis- mieiel. iSltieenselhoI iviiél dit teer evenmin uiit de tioon, de Ikleime sortering knaeg izelifs tolt 18 fr. ien igrote sortering tot 38 fr.
EN INOG EENIS IMINDER VIS VAN DE WEST

Een wiertbail Westvangsten maar, iaën aanwaer idlus wan amper 250 ibennen vis. Een paar waoigsibjies nade (knorhaan wendien dinsdag wer- taooht tussen 870 en 1-050 fr. voor -Mefae sorterlimg ien tiussen 1-450 en ,1-910 fr. woor grote sortering. Zon- neivis ikreeg itsot 102 fr. en één grote Itarlbolt wan 6 ikg. kreeg 178 fr. het ikg. iSoorten ais Wlaiswiljting, rodie pooni, hondshaai en, BeMs steianhollk en öclhar waren izeier duur. Meit fkleiine wangsten wenden heit alidus taclh nog nadeliijlke uiiltslagen.
iSTEEDS ZEER GROTE iGARNAAIiVAINGSTEN

/Uüt 1516 wanigstien wenden deae week :1I9.078 ikg- garnaal aange^ woend. Deee wendien verkocht waar1 5Ö4.426 fr. en iknegen prijizen die ibeignepen warten tassen 18 en 48 fr. De gemiddelde iprijs bedroeg 29 fr. terwijl de wangsit per sdhip steeg war> i280 kg- werladien weelk naar 340 kg. daze weeik. Meteien is oiok de opbrengst per schip nog een stukje gestegen en wal tot 9-900 fr. Van een renderend igamaaisieiiaoen gesproken diiit is er wel een. We kregen op vrijdag 21 september ide grootste aanwaer ooiit te Oostende laangewoerd : 5-751 1^-, die dag lag de gemiddelde wangtst op 411 Ikg- met Uiltschietars tot 600 en 700 kg- per waantuiig.
OOK WOENSDAG NOG FLINKE PRIJZEN VOOR UiSLANDm  tegenstiallEng met w-ait lenigs- Bins werwadht werd kregen de circa '1-240 B node aaelbaars woensdag nag hoge prijizen. Ook de «hdene Wissoonben wendien aeer duur vermocht zodat het woor de GK518 uilfc IJsland een meevaller wend. De opbrengst, miet maniden wis ibadiroeg 1-928.134 fr.VORDAP

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

VAN VOORDEN ZALTBOMMEL N.V.

Faoriek
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
Tel. 04180-2654

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

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

(AEZZS)
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MARKTOVERZICHT ZEEBRUGGE
Deze week waren er opnieuw 

slechte 20 vaartuigen aan de afslag 
daarvan waren er vijf van de Kreef
tenput, vier van de West, drie van 
het Kanaal, de overige waren af
komstig van de Noord en de Kusit. 
De 14.882 kgtong soorten afkomstig 
van de Noord en het Kanaal, vorm
den een vrij grote aantrek vooral de 
grotere en middensoorten waren in 
trek, van 130 tot 144 fr het kg en 
van 132 tot 162 fr. De overige soor
ten bekwomea van 100 tot 122 fr 
het kg. Minder pladijs dan de vo
rige week, voor de vier sorteringen 
werden prijzen geboekt van 18 tot
32 fr. In  hoofdzaak werden pla- diiijssoortien van 3e silag gelost. Ook 
waren er eea 200 tal ongegutte pla- 
dijssoorten aam de markt, die wed 
iets minder in prijs bekwamen don 
de andere doch wei renderend uit- 
vielen.

De tarbot en de griet soorten wa
ren bójaonder goed initarek, vooral de

grotere tarboteoorten waren rende
ren din prijs vanl 42 tot 161 fr het 
kg. Br was een vrij groot tekort 
aan ronde vis, vooral aan kabeljauw 
die dan ook winstgevend was la 
prijs van 42 tot 54 fr. de verschil
lende gulsoorten bekwamen volgöns 
sortering van 19 tot 44 fr het kg. 
De wijtingsoorten schommelden tus
sen de 10 en de 26 fr. het kg en de 
zeehaaien van 10 tot 23 fr het kg.

De rogegvis vooral gelost door de 
vaartuigen van de West vormden 
eveneens een grote aantrek, de ver
schillende soorten haalden van 14 
tot 41 fr. het kg. De steenschol 
vooral van het Karman bekwam van 
27 tot 44 fr. en de schotse scho] van 
14 tot 43 fr het kg. De 28.963 kg gar
nalen bekwamen volgens sortering 
van 9 tot 69 fr het kg De kreef- 
tenaanvoer lag hoger dan de vorige 
week, de 12.668 kg haalden prijzen 
diie schommelden rond de 50 fr. het 
kg.

KRUISVAART 
A960 GODETIA 

NAAR ZUID-AFRIKA
Het-, Commando- en Logistiek stennschiD A690 GODETIA onder- njeemlt leen Kruisvaart dn de Atlantisch? Oce'aan van 13 okober tot 19 december 1973.Het schip, dat onder bevel staat van Korvetkapitein H. STRADIOT, zal volgende havens aandoen.

— Tenerife (Canarische Eilanden) van 19 tot 20 oktober
— Rflo de Janeiro (Brazilië) ivan 2 tot 5 november— Buenos Aires (Argentinië) van13 tJot 16 november— Recdfe (Brazilië) van 28 tot 1 december
— Dakar (Senegal) van 7 tot 10 december.
Voor de briefwisseling, met de bemanning zijn de volgende schikkin. gen van toepassing:
Dg brieven dienen telkens toe te komen op de Marinekazerne Bootsman Jonssen.
— Voor Tenerife voor 16 oktober om 16 uur: Prankering: binnenlands tarief + 1 fr per 5 gr.
— Voor Rio de Janeiro voor 31 oktober om 10 uur. Frankering : binnenlands tarief + 3 fr per 5 gr.
—■ Voor Buenos Aires voor 13 november om 10 uur. Frankering : binnenlands tarief + 3 fr per 5 gr.
— Vtaor Recife voor 28 november om 10 uur. Frankering : binnenlands tarief + 3 fr per 5 gr.
— Voor Dakar voor 4 december om 10 uur. Frankering : binnenlands
tamef +  2 fr. per 5 gr.

Zii
hadden
pech...

—  De Z.583 Angelina moest met 
motordefekt naar Grismby varen 
voor herstelling. Terug op de vis
gronden herbegon het defekt, zodat 
men besloot de thuishaven aan te 
doen.

—  In  die vissershaven van Zeielbrug- 
ge kwam de Z.599 «Zeevogel» van 
schipper Wem er Vermieke in aan
varing met de Z.581 Uranus. De 
Z.599 was aan het maneuvreren om 
de haven te verlaten. De trossen 
waren losgegooid en de schroef op 
achteruit gezet. Bij het zwaaien 
dacht de schipper dat de schroef 
al uiitgeslagea was. Gezien dit niet 
het geval was, is de Z.599 midships 
aan bakboordzijde tegen de Z.581 
gevaren.

—  De B.602 van schipper Wem er 
Bogaert moest van de visserij door 
de Z.550 met motordefekt naar die 
thuishaven gesleept worden.

—  Tijdens de visserij sloeg de Z.578 
Carohein met beide boelen vast. 
Door de hevige ruk is de as van de 
kleine visitor gebroken. M en geluk
te erin de boelen boven te halen. 
Daar herstelling ter plaatse onmo
gelijk bleek, besloot schipper Geor
ges De Groote de haven aan tie 
doen.

AAN REDERS TER VISSERIJ
De bevoegde Britse dienisiten delen mede dat vanaf 

1 oktober 1073 tot en met 17 oktober 1973 de vtisseiril op haring 
(Clupea harengus) verboden is in de wateren gelegen binnen 
de Britse visserijzonie rondom het edland Man.

Oostende, 26 september 1973.

De Zeevisserijdienst

•  O liedruk omkeerkoppelingen zonder en 
met vertraging

•  Onder alle omstandigheden betrouwbare 

kwaliteitsprodukten gebaseerd op een 
meer dan 60-jarige ervaring.

Amsterdam. N.

Telefoon 687.65 (4 lijnen)

Telex 12539

Telegrammen Brevo-Amsterdam

Agente voor de Belgische Visserij

N.V. BREVO S.V. S C A P
Werkhuizen : 

Ed. Anseelelaan Oostende 

Tel. 787.79

Burelen :
H. Baelskaai 27, Oostende 

Tel. 729.51 - 709.31 - 709.32

(7399V)
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Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem.
VISAANVOER TE OOSTENDE

21- 9 5 49.950 1.317.58024- 9 115 266.400 6.797.49525- 9 5 55 500 1.482.82026- 9 3 Hlil.500 2.556.70428 483.350 12.154.599
GARNAALAANVOER TE OOSTENDE

19- 9 14 4.207 131.137 18,— 42,—20- 9 2 397 12.816 28,— 42,—21- 9 . : 14 5.751 122.104 18 — 41,—23- 9 2 410 15.605 32 — 48,—24- 9 12 4.284 146.119 27 — 40,—25- 9 12 4.029 126.645 24,— 40,—
VISAANVOER TE ZEEBRUGGE

20- 9 8 26.171 1.307.800 49,2521- 9 7 40.930 1.634.670 39,9324- 9 8 49.368 1.838.770 37,1225- 9 5 47.187 1.949.760 41,1526- 9 7 41.015 1.545.130 37,27
WAARVAN TONG

20- 9 8 5.159 700.690 135,4921- 9 7 5.959 756.860 127,0124- 9 8 5.945 788.260 '132,3525- 9 5 6.716 887.350 132,8326- 9 7 2.221 293.750 132,57
KREEFTAANVOER TE ZEEBRUGGE

20- 9 i 4.240 207.765 49,—21- 9 2 3.299 182.580 55,3424- 9 1 1.226 73.380 59,1025- 9 1 3.362 166.330 49,1526- 9 3 8.080 359.530 44,40
GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE

20- 9 116 6.467 195.090 <1*7,— 70,—2:1- 9 24 9.643 256.244 10,— 70,—24- 9 18 9.129 276.877 14,— 72,—
25- 9 23 10.179 273.441 9,— 68,—26- 9 22 9.655 216.406 14,— 69,—

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT

20- 9 5 1.423 31.718 20,— 28,—21- 9 1 84 3.780 45,— 45,—24- 9 6 1.560 38.665 19,50 39,—25- 9 6 1.203 31.726 22,— 36,—26- 9 2 550 18.523 25,— 39,—
VISAANVOER TE NIEUWPOORT

20- 9 1 618 4-0.41521- 9 2 201 17.25224- 9 7 15.506 470.72126- 9 6 10.957 376.192

Afvaarten Oostendse Haven
DONDERDAG 20-9-1973 0  312, Noord0.202, IJsland 0.224, Noord0.317, IJsland 0.181, Kanaal01127, Noordzee 0.72, Kanaal0.303, Noordzee 0.198, Kanaal0.169, Noord N.185, West0.285, Noord N.579, West0.172, West N.719, West0.156, West N.715, WestN.422, West 0.284, WestN.720, West Zjl96, West
VRIJDAG 21-9-1973 MAANDAG 24-9-1973O 231, Noordzee O 369, Noordzee0.217, Noord OJ141, Noordzee0.274, Noord 0.329, West0  .232, Noord 0.135, Noord N.185, West

0.142, West
DINSDAG 25-9-19730.329, West 0.118, Noord

ZATERDAG 22 9-19730.35, Noord
0.309, Noord 

WOENSDAG 26 9 1973
0.243, Noord 0.151, Noord0.123, Noord N.706, JN oord0.82, Noord 0.182, Kanaal

* O O S T E N D 1
VRIJDAG 21-9-1973

NOORDZEE 0.141-369 12 305 — 384.810
NOORD0.3090.118 912 385280 - 472.180342.480
KANAALN.543 14 20 700 108.950

MAANDAG 24-9-1973
IJSLAND0.2360.288 1717 10001860 — 1.073.5351.908.480
NOORDZEE Z.597-279 12 Z. 38-452 11 0.206-275 12 Z.509-562 12

245340285440 -
406.820506.840504.060582.730

KANAAL0.254 17 220 2400 578.630
NOORD0.151N.7060.114

131213
260300240 - 338.320358.330302.360

WESTN.723 10 90 - 111.740

DINSDAG 25-9-1973
IJSLAND0.316 12 410 — 495.020
NOORD O. 26 0.307 1212 260280 - 346.520331.550
WEST 0.192 O. 66 58 60100 - 112.520159.040
KUST0.486 1 1 41 8.090

WOENSDAG 26-9-1973
IJSLANDGK.518 18 1900 — 1.928.134
NOORD0.2290.128 1114 160280 - 239.700372.140

WAARHEEN GINGEN 
DE APEKALLEN ?

Mijnheer de directeur,
Woensdag ward van heit IJslands vaartuig zoals naar gewoonte alle vis verkocht onder het waakzaam oog van de stadstoezieners.
Groot was onze verwondering vast te snellen dat 2 Aoekallen die pamen ongeveer 1200 kg wegen, uit de markt gehaald werden vóór de verkoop en met een kamion van de Vooruit, weggedaan werden zonder de markt te passeren. Waarheen ? Was het bij een visgroothandelaar van de andere kant ?
Als pen visser een beetie toneen of platvis buiten de officiële markt verkoopt, wordt hij gestraft en dit mag gebe*uren onder de ogen van de stedieldjke toeaiemer Hjuiisseune.Wij zouden nochtans voor de 2 Ape kalen 5000 fr betaald hebben.

R. (Vishandelaar)

N I E U W P O O R T

DONDERDAG 20-9-1973
N. 36 40.415Een kleine vangst van 230 kg tongen, en enkele bentjes rogsoor- ten. De tongen van 105 fr voor de kleine tot 175 fr voor de 4e soort, welke de duurste waren.
MAANDAG 24-9-1973
N.591 46.677 N.736 186.550N.147 79.598 N.761 74.160N.710 62.733 N.805 9.716N.788 11.287

Tweehonderdentachtig bennen vis, met 1200 kg tongen werden gelost. De tongen kenden een daling in prijs, vooral de 4e en 5e soorten. De kleine kregen dezelfde prijs als verleden week, ttz van 103 fr tot 110 fr de kg. De lappen of le  127 fr, de 2e 140 tot 130 fr, de 3e van 143 tot de duurste 160 fr, de 4e van 156 naar 147 fr, de 5e 120 tot 127 fr en de kleine zoals reeds gezegd van 103 tot 110 fr. Weinig kabeljauw of grote gullen op de markt. Deze kopen kregen 2250 fr, de gullen van 1800 tot 1410 fr. De « voorkleine » waarvan N.736 een hele partij had (58 bennen) kregen 1300 fr ! De min i’s werden gekocht aan 900 fr (72 bennen). Platvis werd gekocht aan 1300 en 1400 fr de ben voor grote en drielingen.
De grote wijting kreeg 1200 fr, kleine 600 fr ! Moerroggen 1800 fr en tilten 1600 fr. De variasoorten werden heel goed verkocht, wijl er praktisch geen tarbot en grieten op de markt waren.
Zo was de maandagmarkt. 

WOENSDAG 26-9-1973
N.705 110.080 N.765 111.230 N.788 21.211

N.470 89.515 N.805 19.571 N.700 24.585
Twee vaartuigen met gulvangsten en varia. Een vaartuig van de West, en drie kustvissers samen 200 bennen vis en ongeveer 900 kg tongen. Deze markt werd gekenmerkt door zijn « dure » prijzen. De gullen op de grond van 2400 tot 1450 fr en 1500 fr voor de vóórkleine en 1000 fr voor de mini’s. De varia werd « heel goed » opgekocht. Weinig platvis welke 2000 fr kreeg voor een ben drielingen. De kleine platvis van 1300 fr, tot zelfs 40 fr de kg voor deze van de kustvisserij.Moerroggen 2250 fr, tilten 2.000 fr de ben. Stekkers (knorhaan) werden gemijnd aan 960 fr de ben. Weinig wijting op de markt : de grote kregen 1260 fr, de kleine tot 900 fr. De tongen werden verkocht aan : le 133 fr, de 2e 148 fr, de 3e 154 fr de 4e 160 tot 164 fr, de 5e 150 tot 160 fr en de kleinste soort van 110 tot 119 fr de kg !Dus alle soorten werden « goed » verkocht !

^  ^
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IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

24-9-1973 25-9-1973 26-9-1973
Schelvis

Groot 
Middel 
Klein 

Kabeljauw ....
Gul ............ .
Wijting
Schaat
ZeebaarsLengSchartong ....HeilbotKoolvisHondstong ....
Zeewolf
Staart

35,40-22,60111.40 27,— 26,— 25,— 49,—23.40 24,— 114,— 71,— : 16,—  15,20- 24,— 103 •

•37,— 32,— -20 — 30,40 •27,60
•53,4025.60 38,2019.60 111,2 •19,60 ■31,— ■28,40 ■110,4

3 7 .4 0 - ,— 39,80-41,402 5 ,-3 1 ,— 23,30-34,— 16,— 22,— 15,— 20,20.................. 36,20— ,—31,—— ,— 34,20-38,—23,------ ,— ........................... ;....... 42,------ ,—25.40-26,— 18,20-23,4028.40-41,40 28,40-37 —12,-23,40 ..................67,— 105 6 2 ,-8 2  —19.40-21,— 18,20-20,— 16,— 29,40  26,— 30,—  

Tong- en pladijsprijzen
TONG

Soorten
Lappen
Grote%
Blok
voor-kleine
kleine
slips

Soorten

Oostende
24-9-1973 25-9-1973120 -135,2 ...................
ÏÜ ’4'-138,4 .Z Z Z Z Z132 -134,2 ...................112,4— ,— ...................
IOC — ,— ................

26-9-1973

Zeebrugge

grote .................. 130 -132 130 -134 132 -138
blok .................  132 4133 134 -138 138 -144
fruit ..................  160 -162 148 -158 152 -158
schone kleine .................  161 4162 150 -158 142 -156
kleine .................. 132 -134 122 -128 122 -138
tout petit ___  ___ 116 -1(18 112 -120 114 -122
slips .................  100 -105 104 -ma 105 -110

Soorten 
Tong I 
Tong II 
Tong III 
Tong IV  
Tong V  
Kleine

PLADIJS

Soorten
Grote 
grote iek 
kleine iek 
derde slag 
platjes

SoortenIII TII IV

Soorten 
Moeien 
grote pladijf 
drielinge* 
platjes

Nieuwpoort

127 — ,—130 -140148 -160149 -156 120 -148 10 3 -(110

Oostende
24-9-1973............. 28,—-............  27,40-— ........ 28,20—............. 27,60-............. 17,80-20

133 — ,— 148 — ,— 154 — ,— 160 —150 -160 110 419

25-9-1973 26-9-1973
Z Z Z Z Z  27,—— ,—.................. 29,------ ,—26,------ ,— 30,—— ,—

Zeebrugge

21,— 23,-23,— 24,-24,— 25,-19,— 21,-
20,— 24,— 22,— 26,—22,— 26,— 20,— 22,—

21,— 28,— 22,— 29,— 2 4 ,-3 2 ,— 18,— 25,—

Nieuwpoort

26,------ ,—28,------ ,—20,— 26,—
30,— —,—40,------ ,—26,— 40,—

Z E E B R U G G E

DONDERDAG 20-9-1973
Z.429 8 30 700 175.680Z.570 8 50 200 114.520Z.465 8 40 1000 187.990Z.593 7 40 250 140.750Z.496 8 40 900 202.630Z.512 5 30 600 148.650Z.599 6 80 _ 86.430Z.463 9 200 100 251.150
VRIJDAG 21-9-1973
Z.505 8 20 300 87.500Z.484 10 180 300 269.380Z.502 19 160 2000 430.710Z.430 7 100 50 116.500Z.563 8 100 40 142.750Z.596 14 180 600 404.040Z.516 8 40 600 183.790
MAANDAG 24-9-1973
Z.460 9 70 _ 134.070Z.435 9 120 600 281.240Z.444 14 160 2300 516.210Z.547 10 130 700 325.470Z.551 7 80 30 131.510Z.175 7 60 — 55.760Z. 25 5 10 200 75.990Z.574 10 260 300 318.520
DINSDAG 25-9-1973
Z.176 10 300 600 563.550Z.451 9 80 80 184.970Z.462 16 210 2500 684.710Z.589 10 110 1400 416.490Z.420 5 40 300 100.040
WOENSDAG 26-9-1973
Z.295 14 90 1000 318.490Z.575 9 120 100 182.620Z.500 8 190 _ 222.030Z.604 10 100 _ 212.040Z.582 10 200 60 291.270Z.348 10 140 _ 164.880Z.587 8 40 400 153.800

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

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 
NOORD :0.306 met 250 bennen, t.t.z. 55 b. shelfcod, 100 b. gullen, 15 b. schelvis en totten, 20 b. wijting, 35 b. grondvis, 5 b. rode bonen.WEST :N.720 met 100 bennen, t.t.z. 20 b. gutvis, 55 b. gullen en 25 b. varia.
MAANDAG 1 OKTOBER
IJSLAND :0.334 met 850 bennen, t.t.z. 150 b. rode bonen, 300 b. schelvis en totten, 200 b. koolvis, 100 b. lengen, 50 b. kabeljauw en gullen en 50 b. varia.0.129 met 500 bennen, t.t.z. 150 b. koolvis 40 b. gutuvis, 50 b. rode bonen, 50 b. kreeftjes, 40 b. witte lengen, 80 b. blauwe lengen, 20 b. varia. 70 b. gullen.0.318PAHROE of IJSLAND : 0.81 KANAAL : 0.180, Z.34.NOORD : 0.238. 0.94, 0.249, 0.282,0.285, 0.159, N.705.WEST : 0.172, 0.156, N.722, N.715.
DINSDAG 2 OKTOBERNOORDZEE : 0.127 met 0.303. NOORD : 0.217, 0.274, 0,232, 0.135. WEST : 0.142, 0.329.KANAAL : 0.83, Z.499.
WOENSDAG 3 OKTOBER
NOORDZEE : 0.149 met 0.369.NOOR : 0.35. 0.312, 0.243, 0.123,0.82.WES : N.719, N.579, N.185, 0.284.

Informatie van het 

Ministerie van Landbouw

AAN DE HH. 
UITVOERDERS 

VAN VERSE VIS
ITALIE
Betreft : H anidelsvoorstellen.

De heren Uitvoerders worden er
van op de hoogte gebracht dat de 
firma SCAI, P.O. B O X  478, 16100 
G E N O V A , handelsbettrekkrngen 
wenst aan te knopen met Belgische 
firmals om vierae vis ia Italië in te 
voeren.

De belanghebbende uitvoerders 
worden verzocht rechtstreeks kon- 
takt op te memiem. met de firma 
SCAI.

âææææææææææfflææææææE

PUBLICITEIT
IN
HET
VISSERIJBLAD
DOET
UW
ZAKENCIJFER
STIJGEN

N.40 „RAVELINGEN” 
VAN DE HELLING

Vandaag te 17 uur werd op de Oostendse scheepsbouwwerven Be- liard Murdoch overgegaan tot de stapelloop van de stalen treiler N.40 „Ravelingen”. Bedoeld vaartuig is aldaar in aanbouw voor rekening van de rederij „Norfisk”. Op zaterdag 27 oktober as. te 11 u. wordt dan het zusterschip N.41 „Ter Streep” van de helling gelaten voor rekening van dezelfde rederij.

2 IJSLANDERS 
VOOR DINSDAG 
TE OOSTENDE

Dinsdag 20 oktober komen twee 
IJslandse vaartuigen hun vangst 
te Oostende verkopen. De eerste 
heeft 2200 bennen en de tweede 
3200 bennen bonen.

Het zijn : de «Jupiter» met 
400 b kools; 160 b kabeljauw; 80 b. 
schelvis; 120 b blauwe lengen; 1400 
b. bonen en een tweede vaartuig 
met 3200 bennen waarvan 1600 b. 
bonen aangevuld met bovengemel
de soorten.

—  14 —



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 

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

24-9-1973
Tarbot : groot (138) middel (123) klein (123)Griet : groot (123) middel (123) klein (123)Schelvis : grootmiddelklednHeek : grootmiddelkleinLomLengRog (I)Kedlrog (123)Rog (23)Tilten (23) Scherpstaart (23)Halve mans (23)Teelt (2)Katrog (2)Kabeljauw Gul (groot)Gul (middel)Gul (klein) Hozemondhamme
Wijting : grootkleinScharSteensdholZeehaaiHondshaaiDoornhaaiPietermanMakreelHorsmakreelZeekreeftSohaaÆZeebaars (klipvlis)KongeraalSchartongVolle haringU le haringHaringsihaalSteettiiolkHeilbotKoolvisSteurZeewolfPollakZonnevisKoningsvisVlas wijtingZeeduivelSahotse saholZeehondBotRode Poon (roobaard) Grauwe Poon (knorh.) Bode Knorhaan PostenLangoesten (midden) (klein)

12089,- -131,3

72,-

2 6 ,-2 7 ,-11,40-22,-

24-9-1973
168 *101 89,— 110
73,'—-80,—- 6 2 ,-6 5 ,— 49,— 60,—

25-9-1973
178 — >—

36,20— ,- 31,-18,60-25,—

25-9-1973
130 -158 80,— 118 51,— 76,— 72,— 84,— 61,— 71,— 40,— 60,—31,------ ,—29,------ ,—20,— —,— 
31,— 80,—

26-9-1973
180 — ,—

29,80-31,—14,60-23,40

32,-25,60-42,— .................. 35,— 48,20 .................. 51,60— ,—

36,— 43,60
19.60-35,—
1 1 5 — ,—23.60— ,—
13,40-15,60 32,— 54,60 17,-21,20  15,80— ,—

26,-

20,-16,-

36,—-38,- 29,— 32,- 25,— 43,- 11,— 26,- 19,— 29,- 14,— 16,- 54,— ,- 33,-31,— 33,- 1 9 ,-2 1 ,-
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N E D E R L A N D

VAN DAG TOT DAG
IJIMUTEDEN

Aan de woensdagmarkt 19 sept, wend te  IJmuiden aangevoerd : 2530 kg tong. 24 knsten itarbot ©n greet, 394 klisten kaibeljlauw, 2 'käsen schel vis, 47 kisten wijting, 438 kistein schol, 77 kisten schar, 3312 kisten haring, 256 kisten makreel 133 kisten diversen.Prijzen ia  guldens:Pier 1 kig : gr tong 10.11-9-54, gr tong 10.35̂ 10.117, kl tong 10.41-9-98; tong één 10-31-9.07, tang twee 8.78- 8.07. tarbot 10.18-9 62.Per 40 kg : tarbot 274-133. griet 188-84, kaibeljauw 2 158-112, "kabeljauw 3 148-100, kaibeljauw 4 114-98, kabeljauw 5 73-54, schlol één 81-65, schlol 2 81-68 schol 3 94-67, schol 4 78-60, scheüviis 1 94, schelvis 2 104, wijt'ng 3 67-)5S. harinig 1 28-20-19 60 mlaikreel één 54-40, makreel 2 24- 17.60, makreel 3 1880-17 60, schar 72-51, brasem 71-61, steenbolk 38-21 haai 65, rode poon' 61-40, bot 29-26, flint 52, hbrsmiakrael 12.50-7.Aan de woensdagmarkt werden de volgende besommingen gemaakt KW 1 f38 400, 206 f1-380 IJM 36 f42 500 EB 28 f4.600, GO 4 f8200, GO 24' f8 790 GO 27 f7.530 GO 43 f7 880, SCH 32 f5360 TH 26 f17 020 UK 148 f4 420, UK 200 f2-420, VD 9 f 1.950 VD 15 fl-420, VD 25 fl-080, VD 89,'6-640. WR 174 f21.250, IJK  25 f1080 IJM 23 f 1.780. Spanvissers: UK 78 en UK 107 f3.650, UK 135 en UK 145 f4.180 UK 196 en UK 234 f730-
Aan de donderdagmarfct 20 septwerd aiantgevoerd te IJmuiden : 3050 kg tlong 28 kisten tarbot en .griet, 145 kisten kabeljauw, 7 kisten koiolvis, 8 kisten schelvis. 28 kisten wijting, 466 kisten schol, 46 kisten schar, 6559 kisten haring, 398 kisten makreel. 25 kisten varia Prijizen in  guldens:Per 1 kg ■ gr- tong 10 30-9.98 grm tong 10 70-10.33 kim tong 10-76- 1020 tong 1 10 36-8-51 tong 2 8-94-7 51, tarbot 10-89-10.24.Per stuk : haiai 158-38
Per 40 kg : tarbot 302-137, griet 195-95 kabeljauw 2 48-80, kabeljauw 3 122-94, kabeliauw 4 114-102, toab-ljauw 5 78 5̂7, koolvis 4 30, witte koolvis 3 128 Schelvis 1 122, schelvis 2 116. schelvis 3 122-90. schelvis 4 122 schtol 1 82-65. schol twee 8167, schol 3 78-66, schol 4 ■78-64 wijting 2 50, wijting 3 72-61, schar 67-52, haring 1 42.80-19 60, makreel één 63-56, makreel 2 39- 21 60 makreel 3 18-17 60. rode poon 67-40. steenbolk 41-33 krab 56-31, tongschar 100-85, brasem 53-De besommingen waren : KW 74 f30250. KW 81 f36390, VL 34 f18 100, VD 6 f2 450, VD 243 f 18 200 IJM 57 f24.300, GO 20 f 13 30»; GO 21 f14 800. GO 26 f9 660 GD 6 f10 500. IJM 4 f13 200. UK 218 f20 350.
,Aian ide miaandagmarkt van 24 ßieipit. weird ite Umiiiidiein aiani êtvoerd.. iLn fciisiten van 40 kig.: 349 to te n  tong; 150 kisten barbot en griet;I.448 kdisiben kabeljauw; 905 kisten koiolvis; 4 kisiten leng; 158 Sâsteni schelvis; 1-790 .kisten wijting; 1-897 kósten scholl; 114 kasten schar; 16 kist ein hake; 8-073 kisten haring,II..121 klisten makreel; 122 kisten aiivemsen.Prijiam in guldens per 1 kg.: tarbot 10-55-9-50; grote tong 10.15-9-70; grootmiididiell tong 10.38-9.71; klein-

miildldie! tomg 9.01-9-89; tong één 8-65 -8.08; (tong (twee 7-776-7-39.
IPeir 40 kg.: Itartoöt 296-102; griet 108-812; kabeljauw één 168-1104; k£t- bielijiauw tiwee 146-108 ; kaibeljauw drie 184-1104; kaibeljiauiw iviier 1132-102 kabeljauw vriijf 9.6-5 0; ikloioliviils twee 56; kooiltviis drie 67-62; Ikortwis viier 52-44; sdhelVils één 94; sdheMs itiwiee 110-I84; scheiiviis drite 1110-84; isdhelvós wiier 84-00, sidhol één 01-69; sdhoil 

tmee 83-68, scihott idrfiie 84-66, schlol wier 04-62, wijtiiing (twee i03-42, wishing drile 54-36, 'Wiiijtiiing viier 47-45, makreel één 57-60-21.40; makreel één 57-60-21.40; matonaal (tiweie 29 17- 116-60; malkirieell cürnie 23.20-117.20; hailing één 34.60-23-60; taring  twee 17; isdhiar 95-47 •
Bieisommiingein :Aan de maanidaigmarkt iwenden de volgende besommingen gemiaiaikt KW 11 If 8.300, 29 f  19.000, 49 f  44.000, 01 f  17.500, 80 f  16.300, 87 f  111.500, 88 f 21-600, )1I13 f  13-800, 101 f  6.500, 145 f  21.300, 149 f 20-100 150 f  9.000, 1(52 f  11.900, 167 f  7-500, 187 )f 13-600, '197 f 16-700, 205 f 1-000, 206 f  6J200, 214 :f 19-900, !217 f 1(3.000, aai if 24.700, 236 f  18-700, 213 f 13-000, 2(10 (f 24.00, 209 f 25.700 1180 f  7 000. 174 f  20-800, 127 f  10.7, 16 f  13.300, 33 f  7.300, iSCH 171 f

16.400, 256 f  I14J0OO, VL 7 f  20-400, 16 f  11,500, 110 f  1.110, 142 :f 6.500, WR 45 f  9,200, 3(2 f  7.500, IJM 9 f  72.200. 18 f  311.800, 154 f  23.300.ISpamlviilasers : IJ1M 207 en UM  209 f  118-200, 205 ien 211 f  20-700, KW 42 ien KW |13'5 If 22-000, 44 en  85 f  115000.

MEDE-EIGENAAR 
VAN DE SCH.31 

OPGEVIST
Vorige week maandag is het stoffelijk overschot van de mede-eige- naar van de vóór 14 dagen vermiste SCH.31 door de Goedereede 6 opgevist en werd hij ’s vrijdags onder grote belangstelling ten grave gedragen.Over de juiste toedracht van het ongeval is nog steeds weinig bekend. Wel is dinsdag een garnalen- kotter vastgelopen aan een wrak, dat mogelijk het vermiste kottertje zou kunnen zijn. Dit wrak ligt op 1 1/2 mijl uit de wal voor Katwijk, zelfs bij ter plaatse bekende vissers is dit wrak niet bekend en ook niet op de kaart aangegeven. De minder gunstige weersomstandigheden van vorige week woensdag bemoeilijkten een nader onderzoek ; er zou ook een vaartuig van de marine worden ingezet.Tot op heden is de uitslag van het onderzoek nog niet gekend.

Visaanvoer te Den Helder
Hoeveelheid 

in kg.
Vissoort Opbrengst Prijs per kg.

67.40611.1952.037228.2659.8753.84519.8701.8633.380835209100654801

Tong
Tarbot
G riet
Schol
Schar
W ijting
Kabeljauw
H arder
Poon
Bot
Tongschar
Schelvis
W olf
Ham
Diversen

f 614.034,45 56.056,23 5.080,06 379.557,80 12.223,61 4.504,44 34.592,09 4.803,62 1.605,89 361,75 477,64 79,00 14,34 53,26 514,68

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

10,72
11,202,78

2,002,051,493.45 2,77 0,95 0,502.45 1,95 
2,39 3,07

to t f
to t f 
to t f 
to t f 
to t f
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f 
to t f

6.96
2,021,470,63
0,881,061,34
2,430,250,331,730,50
2,01

per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
pe r kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg

349.741 kg. f 1.113.958,86
De afgelopen week was opn ieuw  zowel voo r de gro te  als voor de 

k le ine re  kotters een u its tekende visweek, w aarin  goede besomm ingen 
konden w orden gemaakt.

Het was dan ook de gehele week behoo rlijk  d ruk in de vishal, met 
alle dagen rond tw in tig  ko tte rs  aan de m arkt.

Zowel de tong- als de scho lvangsten waren goed, de hoogste 
tongvanger bracht 3.336 kg. tong aan met ruim  5.000 kg. andere vis, meest 
schol, voor een besom m ing van b ijna  f  37.000,— , te rw ijl de hoogste 
besom m er ruim  11.000 kg. v is aanvoerde, waarvan 2.656 kg. tong, met een 
gem idde lde  p rijs  per kg. van f 9,10 voor een to taa lbesom m ing  van ruim 
f 38.800,— .

Dat de besom m ingen voo r de andere gro te  ko tte rs  eveneens b ij
zonder goed waren, b lijk t wel u it het fe it dat de tien  hoooste besomm ers 
gezam eliik  goed waren voor een om zet van ruim  f  325.000,—  te rw ijl de 
gem idde lde  besom m ing van de dertig  kotters d ie  op zaterdag aan de 
m arkt waren ruim  f 20.000,—  per vaartu ig  bedroeg.

De gem idde lde  tongprijzen  die de gehele w eek bleven varieren 
tussen de f 9,—  en f 10,—  per k ilog ram  gem idde ld , zakten door de grote 
aanvoer op zaterdag wel iets m aar bleven toch  op een hoog peil en 
bewogen zich a fhanke lijk  van de aangevoerde sorte ring  tussen de f  8,30 
en f 9,50 per kilo.
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SPORT- EN KUSTVISSERÎJ 
IN VAKANTIELANDEN 
STAAT ER SLECHT VOOR

De jacht heeft een aantal diersoorten op onze aarde bijna totaal uitgeroeid (tijger, neushoorn) manr de onderwatersporten hebben vóór de kusten van ide vakantielanden hetzelfde gedaan met de vis.. Dat wordt vastgesteld door de Weenise onderwaterbioloog dr. Hans Hass die vraagt dait de vervaardiging en het gebruik van het onidieirwatergeweer voor „sportvissers” zou verboden worden,. In een verslag aan de UNO te Genève stelde Hass dat de vis 'tegenwoordig geen kans meer heeft tegen duikers gewapend met geweren die tdt op 10 meter trefzeker zijn. De bioloog heeft dan ook een vereni- ring gevormd die de weg wil (beschermen tegen mekanische wapens. Tegen het visisen met de speer heefit idr. Hass nieits omdat er een zeer grote vaardigheid nodig is om de vis te  treffen die a dus een kans heeft om het tegen de mens op te nemen.
Dr. Hass zei dat een aantal landen de onderwatersportvisserij reedis totaal verboden hébben. Hij noemde de Seychelleneilamden, WesMndië, Antigua, Beilmuda en Soedzn en Australië zijn van plan dit soort visserij eveneens te verbieden. Enger is het gesteld met de vakantielanden voolr Europeanen zoals de oeverstaten van de Middellandse Zee, Italië, Spanje en Frankrijk. Hij zei dat de toestanden in die landen wraakroepend zijn. Er b ijft geen vis meer voor de industriële kustvisserij» zodanig wordt door de on- derwatervissers huisgehouden. Er is zelfs zo een dergelijke roofbouw geipleeigd dat zelfs de on. derwatervisisers niet veel vis me,°r voor hun geweren krijgen. Volgens Has moeten er drie dingen gebeuren om in die staten de vis vóór de kust 'te redden. De duikersorga- nisaties moeten de mekanische wapens voor de onderwatervisserij verbieden. De fabrikahten van deze wapens moeten ze minder krachtig maken en de regeringen moeten de vervaardiging, de verkoop en het gebruik ervan verbieden,
Dr. Hass keerde zich tenslotte ook tegen het aanwenden van sommige vissoorten (zoals de dolfijn) voor militaire doeleinden zoals door sommige grote mogendheden. Vo gens hem zul en dergelijke praktijken in oorlogs- of krisistijd leiden tot het aanvallen en zelfs uitroeien van deze diersoorten orndan ieder verdacht dier ih  de nabijheid van een schip of een basis zal gedood worden.
Hass besluit zijn betoog dat de dag zal komen — als het al niet zo ver is — dat de m°nsheid de zee hoogstnodig zal hebben) Wi’len we er echter gebruik van kunnen maken dan moet de menis een stap achteruit- doen en een deel vahi zijn arrogatie afleggen.

TE KOOP
MOTOR ABC

145 PK — bouwjaar 1962 Zich wenden : tel. 520.87 - Heist(7450V)



CASINO  
KURSAAL 

OOSTENDE
NIGHT-CLUB 

« LA CHAMPAGNE »
Zaterdag 29 en 

zondag 30 septem ber 
van 22 uur af :

MERINO COSTA
Y SU ORQUESTA  

Piano : FRANZ ANDRE 
A ls a ttrak tie  : 
G A N A E L

AUDITORIUM
V rijdag 28 septem ber 

te 20.30 uur :
De Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg ste lt voor :

«ALLO  MET W I E ? »
van Keith W aterhouse 

en W illis  Hall.
Met CHRIS LOMME,

RIK ANDRIES,
GERDA MARCHAND  

en JAN MOONEN 
Abonnementen :

720 - 630 - 540 F 
Jeugd, Studenten en miliciens : 

350 - 300 - 250 F
Plaatsen : 115 - 100 - 85 F 

Jeugd, studenten en miliciens :
65 - 55 - 45 F 

Lokatie : Casino-Kursaal, 
a ile dagen van 10 to t 13 uur 

en van 16 to t 19 uur. 
Telefoon : 059/751.11

RESTAURANT 
«LE PERIGORD»

« het tre fpun t van de fijn e  
Franse keuken in het hart 
van de kon ing in  der badste
den... »

LUNCH : 365 F - DINER : 415 F

(d ienst en BTW inbegrepen)

U itgelezen w ijnsoorten . 
P laatsbespreking gewenst. 

OPEN GANS HET JAAR.

Voor alle inlichtingen :
T e le fo o n : 059/751.11 
CASINO-KURSAAL - 
8400 OOSTENDE

(749SW— 8170N— 7452V)

TE KOOP 
GEVRAAGD

Tien VISSERSVAARTUIGEN, bezittende het bewijs van deugdelijkheid met opgave van de verkoopprijs en nodige inlichtingen op de meetbrief vermeld. Het is nutteloos zich aan te bieden. Alle inlichtingen zijn vertrouwelijk en moeten gestuurd worden naar ,,Het Visserij blad”, H. Baelskaai 30, Oostende. (7344V)

Publiciteit in 

HET VISSERIJBLAD 

doet Uw

Zakencijfer stijgen

Te koop ge'Taagd: EenVISSERSVAARTUIG minder dan 10 jaar oud. lengte 36 m„ dieselmotor 8 à 1200 pk van het type M.A.N.-Deutz. Schrijven bureel blad 7221V.

cc UW KAPITAAL,ONZE ZORG »
Schoenmaker blijf bij uw leest ! Laat derhalve het plaatsen van uw kapitaal, groot of klein, (min. 25.000,- max. 250 000,-) Opbrengst5.000,- à 45.000,- per maand over aan diegene welke daarvan hun stiel maakten. U bent nooit te oud om te leren. Geen bankzaken, obligaties, verzekeringen of agentschappen doch door en door beproefde amerikaanse wijze van investering. Voor gratis en vrijblijvend inlichtingen sehr, onder letter 677SW—7955N— 7439V bur. blad, noodzakelijk voor geheimhouding.

Voor ZEEKAARTEN ■ H.W-BOEKJES - 
ZEEMANSALMANAK 1973 - 
VISPROPAGANDAMAPPEN - 
PUBLICITEIT
in Nieuwsblad van de Kust - 
KLEINE AANKONDIGINGEN 

mag men zich ook wenden tot Boekwinkel, 
Vindictivelaan 22, Oostende.

(7923N— 7430V)

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw
SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING
wendt U in volle 
vertrouwen tot de

Beroepsvereniging

HAND IN HAND
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 811.01

(7390V)

EVEREST
SCHILFERIJSFABRIEK

Hendrik Baelskaai 40 

OOSTENDE Tel. 767.07

—  HET KOUDSTE

—  HET BEST BEWERKBAAR
(7386V)

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK

M om enteel z ijn  p rach tige  v isserijm appen ve rk rijgbaa r (70 cm. x 
100 cm .) in k leurendruk bij :

Drukkerij P.V.B.A. 
„NIEUWSBLAD VAN DE KUST”
H. BAELSKAAI 30, OOSTENDE —  TEL. 777.13-14

BUREEL
VINDICTIVELAAN 22, OOSTENDE

Deze visserijm appen zijn  ook ve rk rijgbaa r door s to rting  van de 
overeenstem m ende p rijs  op postreken ing nr 41.89.87 van „H e t 
N ieuwsblad van de Kust”
mm
Het gamma omvat vo lgende mappen :

A. VISSERIJMAPPEN à 300 F (B.T.W . inbegrepen)

1. NOORD-AMERIKAANSE VISSOORTEN2. ZOETWATERVIS
3. ZEEVIS
4. SCHAAL- EN WEEKDIEREN5. M IDDELAND3E ZEEVISSOORTEN
6. VISSOORTEN UIT DE ZUIDELIJKE ZEEEN
7. SPORT- EN LIJNVISSERIJ

B. VISSERIJMAPPEN à 250 F (B.T.W. inbegrepen)

1. KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN DE 
NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN2. ZEEDELICATESSEN

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd 
met 20 F portkosten.

(668SW— 7937N— 7436V)



hulp
in
nood *>

onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen

h. baelskaai, 27  oostende
Tel. (05 9 )716 .89  T e lex : hunood 192.29

Gedekte ris iko ’s : eigen schade —  schade aan derden —  
opslepingen —  totaal verlies —  licham elijke 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)


