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CASINO-KURSAAL OOSTENDE 
NIGHT-CLUB 

„LA CHAMPAGNE" 
Zaterdag 9 februari 

van 22 uur af 
Zondag 10 februari, 

the-dansant 
van 16 tot 20 uur : 
MERINO COSTA 

Y SU ORQUESTA 
Piano : FRANZ ANDRE 

Als attraktio : 
PABLITO Y LOS 
TROVADORES 
PARAGUAYOS 

Vokale en 
Instrumentale groep. 

Elke vrijdagavond te 20 uur : 
„OSTEND 

FRIDAY CLUB" 
- Ontspanningsavond In 

relax-pak ; 
- Degusteren van 

Belgische specialiteiten; 
- Orkest MERINO COSTA. 

Vrijdag 15 februari: 
- Ardeense-worst-schotel 
- „Vitoulets" 
- Suikertaart 

165 F per persoon -
Dranken van 40 F. af 

(Dienst en BTW inbegrepen) 
- Plaatsbespreking gewenst 

Dinsdag 19 februari te 20 uur ; 
„Amities Franqaises" 

„DES CHAINES 
DE MONTAGE 
A L'HOMME 

D'AUJOURD'HUI" 
door M. Pierre llERC'OT -
P.D.Q. Hon. van Citroen. 

Inkom: 80 F. -
Lokatle en inlichtingen : 

Sekretariaat 
« Amitiés Prangaises » -

Tel. : 068/772.84. 

AUDITORIUM 
Vrijdag 8 februari te 20,30 uur : 

Nederlands Toneel Gent 
stelt voor : 

„DE AANNEMER" 
van David storey. 

Met JEF DEMEDTS, 
HUGO VAN DEN BEBGHE, 

SUZANNE JUCHTMANS, e.a. 
Inkom : 85 - 100 en 115 F. 

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

'Zondag io februari 
te 20,30 uur : 

De «Galas Karsenty-Herbert» 
stellen voor : 

„LES AMANTS 
TERRIBLES" 

van Noel Coward. 
Met DANIELLE DABBIEUX 
SQ JEAN-PIERRE AUMONT. 

Inkom : 200 - 250 en 320 F. -
Jeugd : 120 F. 

(op plaatsen van 200 F.) 

Maandag i l februari 
te 20,30 uur : 

Ontdek de Wereld stelt voor : 
„AUSTRALIË, 

ONBEZOEDELD 
KONTINENT" 

Kleurenfilm en verhaal door 
Yves DE COCK 

Inkom : 60 en 80 F. -
Jeugd : 40 F. 

Maandag 18 februari 
te 20,30 uur : 

Ontdek de Wereld -
Reeks in het Frans 

« Exploration du Monde » -
Gig. : VA.C.V. 

« L'ORIENT 
SOVIETIQUE » 

Kleurenfilm en verhaal door 
Albert MAIUJZIER. 
Inkom : 60 en 80 F. -

Jeugd : 40 F. 

Vrijdag 22 februari 
te 20,30 uur : 

BALLET VAN 
VLAANDEREN 

Met 
PAOLO 

BORTOLUZZI 
Begeleid door 

DE FILHARMONIE 
VAN ANTWEEPEN. 

Inkom : 100 en HBO F. -
Jeugd en 3de leeftijd : 

50 en 75 F. 

Lokatle : 
Alle dagen van io tot 13 uur 

en van 16 tot 19 uur — 
Telefoon : Oöe/TSHJia. 

Vrijdag 1 maart 
te 21 uur : 

BAL DU 
RAT MORT 

Tema : 
(( KARNAVAL 

TE BANGKOK » 
Inkom : 250 F. 

per persoon 

Inlichtingen: 
Telefoon : 059/270.86 

(913SW—8971N—768SV) 

REDERS, 
LEEST U W 

V A K B L A D 

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEH 
IN KLEURENDRUK 

Momenteel zijn prachtige visserijmappen verkrijgbaar (70 cm. x 
100 cm.) in kleurendruk b i j : 

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

BUREEL 
VINDICTIVELAAN 22, OOSTENDE 

Deze visserijmappen zijn ook verkrijgbaar door storting van de 
overeenstemmende prijs op postrekening nr 41.89.87 van „Het 
Nieuwsblad van de Kust" 

Het gamma omvat volgende mappen : 

A. VISSERIJMAPPEN è 300 F (B.T.W. Inbegrepen) 

1. NOORD-AMERIKAANSE VISSOORTEN 
2. ZOETWATERVIS 
3. ZEEVIS 
4. SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
5. MIDDELANDSE ZEEVISSOORTEN 
6. VISSOORTEN UIT DE ZUIDELIJKE ZEEËN 
7. SPORT- EN LIJNVISSERIJ 

B. VISSERIJMAPPEN è 260 F (B.T.W. Inbegrepen) 

1. KAART DER VISSERIJQEBIEDEN IN DE 
NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN 

2. ZEEDELICATESSEN 

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd 
met 30 F portkosten. 

(668SW—7937N—7436V) 

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) 
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Enkele overwegingen bij het 

verlenen van extra steun aan 

de Hollandse visserij 
Naar aanleiding van het veel 

duurder worden van de brandstof, 
heeft de Hollandse minister van 
Landbouw en Visserij vorige week 
in de Tweede Kamer bij de behan
deling van de begroting verklaard 
dat als gevolg van de oliekrisis, de 
kostprijsstijging van 7 tot 20 t.h. 
varieert en hij dit jaar anderhalf 
miljoen gulden meer zal toezeggen 
aan de visserij. Dit betekent een 
toelage van ongeveer tweeentwin
tig miljoen fram meer. 

Hij noemde de rentabiliteit In de 
visserij niet erg somber omdat hij 
door de schaarste van de vis, 
daarvan een prijsverhoging ver
wacht. Het gevaar voor een ver
slechtering van de konkurrentle 
positie van Nederland op de Inter
nationale markt, achtte hij niet erg 
groot omdat ook de andere visserij-
landen met de brandstofmoellijk-
heden zitten. 

Hij was echter gekant tegen het 
seven van een toelage, zoals men 
dat in Italië wil doen. Liever zou 
hij dan een soort steunoplossing 
willen zien tot stand komen op 
EJE.G.-nlveau. Deze verklaring van 
de Hollandse minister voor de 
Tweede Kamer vinden we niet erg 
gelukkig. 

Hij vergeet dat wanneer er in de 
visserij een prijsverhoging is van 
de visprijzen, dit In verhouding 
staat met de aanvoer zelf, zodat 
de rentabiliteit van een vissersvaar
tuig daarom niet groter is in acht 
nemend het steeds duurder worden 
van alle materialen en nu de 
brandstof in 't bijzonder. Wat erg 
f' is het feit, dat de gasolle welke 
°6n Jaar geleden met de ristournes 
inbegrepen, 1,26 fr kostte, nu bij 
ons 2,76 fr betaald wordt en to an
dere landen zelfs nog duurder en 
zeker meer dan dan 8 frank bo-
Wftagt. De huidige besprekln-
«en op hoger vlak wijzen er 0P, dat we ons to België mogen 
verwachten aan nog een prljsver-
noging van minstens 0,50 fr, wat 
de prijs op 8,20 fr zou brengen, zo
dat de gasoil welke begin vorig Jaar 
Uo ir kostte van 260 t.h. geduurd 
«, wat enorm mag genoemd woi> 
aan In de eksploltatle van een 
sonip, waarvan het aangevoerde 
Kwantum en de soms betere prÜs 
niettegenstaande een techmson 
veel betere uitrusting bij vroeger. 

niet in verhouding staat tot de 
eksploitatlekosten. 

Onze visserij is daarenboven 
vooral artisanaal ingericht en haar 
rentabiliteit hangt vooral af van 
de rijkdom der NoordzeevisserlJ-
gronden. 

Het is op dat vlak. dat aller ogen 
dienen gericht. Het is niet voldoen
de en daarenboven logisch dat elk 
land afzonderlijk gaat denken en 
handelen, zoals het in de laatste 
tijden gebeurt. 

Elkeen wil zijn eigen visserij 
gaan beschermen door de limieten 
te gaan uitbreiden tot zelfs ontzag
lijke onverantwoorde en onaan
vaardbare breedten. 

Want van wie is de zee ? 
Destijds was elk land gerechtigd 

de driemijlszone als territoriaal te 
aanzien. En dat was toternationaal 
aanvaard. Sedert enkele Jaren me
nen verschillende landen zich ge
rechtigd daarvan af te mogen wij
ken 0P hun wijze en zonder zich te 
bekommeren tot wie die zeezone 
wel behoort. 

De zaak zou nochtans op inter
nationaal vlak veel eenvoudiger 
kunnen opgelost, moest elkeen zich 
willen onderwerpen aan een inter
nationale regeling op gebied van 
verbodstijdstippen en verbodszones 
OP bepaalde ogenblikken van het 
Jaar en voor zekere 'kweekgronden. 

Deed Engeland dat niet zeer goed 
met de Moray Firth 1 

Men zou weliswaar misschien ge
durende een drietal jaren zekere 
kategorieën van vissersvaartuigen 
finantieel moeten steunen, maar 
eens deze periode voorbij, zouden 
alle vlsgronden veel rijker worden 
aan kwantiteit en kwaliteit van vis. 
Er is in dat opzicht geen mooier 
voorbeeld geweest dan de laatste 
oorlog. Een honderdtal kleine Bel
gische vissersvaartuigen van am
per 40 tot 60 ton, brachten in een 
drietal maanden niet minder dan 
60 miljoen kg haring aan omdat in 
bepaalde zones niet gevist werd. 

De wetenschapsmensen komen 
sedert meer dan 26 Jaar samen te 
Kopenhagen, waar elk Jaar een 
gemoedelijk praatje gehouden 
wordt, maar waarvan In de prak

tijk en in 't belang van de visstand 
in de zeeën die ons omringen, niet 
veel in huls komt, omdat elk land 
zich veel te gemakkelijk laat lei
den door het eigenbelang. 

Protesten van vissers wanneer 
bepaalde maatregelen overwogen 
worden, doen er dan nog een schep
je bij, zodat men van alle goede 
voornemens in de praktijk niet veel 
ziet terecht komen. 

Steun dus aan de visserij : goed. 
Maar ze moet oordeelkundig en 
niet egoïstisch of avontuurlijk in
gesteld zijn. De stelselmatige uit
putting moet de visserij lelden naar 
gebrek aan rentabiliteit. Moet dat 
dan de aanleiding zijn om de rege
ring te verplichten finantieel tus
sen te komen ? 

Wij zeggen, 't is verkeerd. 
Wat ten andere onze Noorderbu

ren betreft, dient de evolutie of het 
gebrek aan rentabiliteit en vraag 
naar groter finantiele steun zozeer 
niet gezocht to bet gebrek aan 
aanvoer, dan wel aan de steeds gro
ter bouw, veel te sterke inbouw van 
motoren, waarvan men steeds een 
groter vangkracht verwacht en ver
langt, maar dat ook veel duurder 
eksploitatlekosten voor gevolg 
heeft. 

Men heeft in Holland daarenbo
ven nog geluk dichter bij rijke vis 
en garnaalgronden te liggen dan 
wij. 

Maar als men ziet welke enorme 
uitbreiding de technische uitrusting 
heeft genomen, en gewone scheep
jes van 26 tot 27 meter voorzien 
worden van motoren van soo tot 
zelfs duizend P.K., dan stelt zich 
toch de vraag of men hier niet aan 
overdrijving is gaan doen en of 
daar niet het gebrek aan rentabili
teit zich straks meer en meer zal 
laten voelen. 

De scheepsbouw is in Holland 
enorm groot voor een visstand wel
ke steeds meer en meer uitgeput 
wordt. 

En wat we hierbij ook vaststellen, 
is het feit, dat veel kleine reders 
daar vastgeankerd zitten aan ds 
schulden op banken met zeer dure 
toteresten en verpllchtlnKen, hier 
of daar aan hoge premies bij maat

schappijen door de geldelijke 'ban
ken opgelegd, verzekerd te zijn, 
dan men to koöperatlef verband bij 
ons heeft. 

In België is de koöperatleve 
geest in zake verzekering, mate
riaalaanschaffing veel sterker uit
gebouwd. Alleen de verkoop van 
het produkt is niet koöperatlef uit
gebouwd, zoals de Urkers dat uit
stekend hebben aangepakt, 

Voor wat de rest betreft, is bij 
de bouw van schepen en de Inbouw 
van motoren, de tussenkomst van 
de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid bij ons 
een zeer heilzame zaak geweest, 
omdat ook hier de Belgische Staat 
met een tussenkomst in de interes
ten, welke tot 4 & 6 t.h. beloopt, 
het mogelijk heeft gemaakt, niet 
een vloot uit te breiden, maar ten 
zeerste te moderniseren aan voor
waarden welke de Hollandse vissers 
zeker niet hebben, 

De steeds groter wordende finan
tiele tussenkomst van de regerin
gen, zijn daarom niet altijd geluk
kig te noemen omdat om de visserij 
rentabel te maken het niet altijd 
moet gezocht worden in finantiele 
steun, zoals men het in Holland, 
Frankrijk en Italië opvat, maar in 
de eerste plaats er een gezamenlijk 
streven^ zou moeten zijn in het zoe
ken naar de middelen om de vis-
serljgronden niet verder uit te put
ten en integendeel meer vruchtbaar 
en dus opbrengend te maken. 

En dan zou het finantieel steu
nen van de visserij alleen nodig 
zijn om technische en wetenschap
pelijke verantwoorde vlstuigen en 
vismetodes aan te moedigen. 

Wij hebben gemeend dat het wel 
eens noodzakelijk is aan dit pro
bleem meer aandacht te wijden op 
een ogenblik dat straks een wereld-
konferentie zal plaats hebben om 
over uitbreiding van limieten te 
spreken, waar op Europees vlak, al
le landen aan de Noordzee gelegen, 
veel beter en meer aandacht zou-
dan moeten hebben voor het vraag
stuk en hat beschermen van paal-
grondan en paaiitljdetlppen, waar
aan elkeen zich zou hoeven te on
derwerpen In 't belang yen die
zelfde Europese vlsserijgemeen-
sohap. 

P. VANDENBERGHE 



Voor ontduiking van douanerechten ~r 
vishandelaars bij verstek veroordeeld of... 

HOE SENSATIEBERICHTEN 
DE WERELD INGEZONDEN 
!Sf 1* WORDEN j 9 1 

Vorige week donderdag moest de 
Oostendse vishandelsfirma Van 
Geluwe en zijn personeelslid Char
les Borgoo voor de boetstraffelljkeSr 
Rechtbank te Brugge verschijnen 
om zoals vele vislnvoerders het 
reeds gedaan hebben, invoerrechten 
ontdoken te hebben. 

Wij zeggen : «Zoals » want 
van deze pekelzonden zijn Inder
daad weinigen vrij te pleiten en als 
de doeane er op valt, door klacht 
van afgunstigen, dan heeft men 
natuurlijk prijs. In de pers werd 
het vonnis bij verstek op sensatio
nele wijze weergegevetaj' 

Deze pekelzonden 'kennend heb
ben we niet alleen de zaak ter 
rechtbank gevolgd, maar de juiste 
toedracht er van onderzocht en in 
het betrokken milieu Ingelicht, dat 
ongelijk gehad heeft zich niet te 
laten verdedigen, zodat een zware 
veroordeling bij verstek niet uitge
bleven Is. 

Van beschuldigde zijde," zal men 
natuurlijk tegen het vonnis beroep 
aantekenen en meldt men ons het 
volgende : 

De sehsatleberlchten In enkele 
dagbladen over W. Van Gheluwe 
van de gelijknamige PVBA en Ch. 
Borgoo wijzen op een aktie van 
een bepaalde kant. 

Voor een moord of voor het ka
pen van een vliegtuig zouden nog 
geen dergelijke berichten verschij
nen. 

De PVBA Van Gheluwe & Oö^W 
bloeiende firma, werd op 28 decem
ber 1965 opgericht (Belgisch Staats
blad van 21-1-166 nr. 1772) met als 
belangrijkste vennoten Patrick Ma-
deleln (zoon van Georges Made-
leln van de N.V. Georges Madeleln, 
vismijn Oostende) en Walter Van 
Gheluwe (van de vroegere firma 
Jacques Van Gheluwe - zijn vader). 

Als vertrouwensman voor de 
koop - verkoop hadden zij Charles 
Borgoo (vroeger werkzaam In de 
Prold Industrlel). 

Walter Van Gheluwe kwam ech
ter volgens hem weldra tot de vast
stelling, dat zijn vennoot hem pro
beerde uit te schakelen en de winst 
tot zich alleen te trekken. 

Walter Van Gheluwe had enkel 
de belangen te verdedigen van de 
PVBA die zijn naam droeg, terwijl 
zijn vennoot tevens nog beheerder 
en aandeelhouder wajs van zijn 
vader zodat hij moeilijk twee, al
hoewel gelijklopende toch tegenge
stelde belangen kon benaarstigen ; 
de helft van de winst ging toch 
naar een konkurrent: Walter Van 
Gheluwe. 

Boekjaar 1967-68 was een zeer 
goed jaar geweest en In de ogen 
van de vennoot van Walter Van 
Gheluwe toch een konkurrentie 
voor zijn eigen firma. 
De verstandhouding ging aldus ge
leidelijk te loor. Een vennoot trok 
de winsten naar zijn kant doch 
nam zijn voorzorgen tegenover zijn 
vennoot W. Van Gheluwe. 

Daarenboven zou hij In 1968 en 
begin 1969 de vennootschap ver
dacht laten maken bij leveranciers 
en klanten, en alhoewel er voldoen
de geld voorhanden was, weigerde 
de vennoot van Van Gheluwe vol
gens hem de overschrijvingen mede 
te ondertekenen, zodat niemand 
nog met de PVBA wilde werken, 
met als gevolg dat haar aktivltelt 
praktisch tot nul herleid werden In 
maart 1969. De vennoot weigerde 
verder nutteloos geworden perso
neel af te danken In de hoop de 
PVBA en W. Van Gheluwe alzo In 
financiële moeilijkheden te brengen 
(de PVBA droeg toch zijn naam 
niet !). 

HIJ zou daarenboven de boekhou
ding wederrechtelijk weerhouden 
hebben zodat W. Van Gheluwe 
zelfs de staat van zaken van de 
PVBA niet kon opmaken. 

De vennoot dreef het zelfs zover 
te beweren kwestige boekhouding 
niet In zijn bezit te hebben, tot hij 
deze uiteindelijk slechts op 7 no
vember 1969, na bedreiging met 
klacht, voor een deel, onafgewerkt 
en in wanorde, teruggaf. Nu ont
breken er zelfs nog een aantal be
langrijke stukken (fakturen en kas-
stukken). 

Aanvoelende dat de vennoot het 
echter te bont zou gemaakt hebben 
(Intussen was de wagen van de 
PVBA met geleider Ch. Borgoo 
reeds een paar keren (In 1968 en 
1969) onverwachts door de douane 
gekontroleerd), liet deze zijn aan
delen over aan W. Van Gheluwe en 
nam op 2 december 1969 ontslag 
als zaakvoerder (zie Belgisch 
Staatsblad 12-12-1969 nr 2981-4) en 
zo bleef W. Van Gheluwe alleen 
over als zaakvoerder. Intussen ging 
het onderzoek door de douanemen
sten verder met kontrole boekhou
ding, enz., waar bepaalde fakturen 
werden gevonden betreffende op
slagkosten, aankoopkosten, kommis
sies buitenland, enz., alle regelma
tig geboekt, die echter niet In de 
basisprijs van de eigenlijke vis. be
grepen waren aan de grens. Van
daar te weinig geheven rechten, 
met bijbehorende boeten en betite
ling van slulklnvoer, vissmokkel, 
enz. 

Een paar fakturen werden In de 
boekhouding ook ontdekt Inzake 
herstelling vrachtwagen in Duits
land. BIJ terugkeer aan de grens 
werd de taks daarvoor ook niet ge
kweten. Ook deze fakturen werden 
normaal geboekt. 

De hiervoor aangehaalde feiten 
gebeurden dagelijks ook met ande
re firma's, zonder dat er daarover 
ruchtbaarheid wordt gemaakt, doch 
gezien de kontrole hier gebeurde 
op klacht (!) of een tip (!) bleven 
de gevolgen niet uit. 

Op het ogenblik dat de ene ven
noot ontslag genomen had, diende 
hl] onmiddellijk een vordering In 
tot terugbetaling van zijn «tegoe
den » en legde hij bij een bank be
slag op de gelden van de PVBA ; 

de machtiging tot beslag-arrest 
werd echter door de voorzitter van 
de Rechtbank van ie aanleg te 
Brugge op 19-12-1969 geweigerd. 
Zijn vordering op zijn zogezegde 
tegoeden werden door de rechtbank 
ook afgewezen en in plaats daar
van bleek de PVBA nog te moeten 
ontvangen van de ontslagnemende 
vennoot (vonnis Rechtbank van 
Koophandel, te Oostende 28-4-70), 
zodat de rechten van de PVBA 
van dan af volledig gevrijwaard 
waren. 

Gezien de vennootschap Intussen 
zonder aktlvitelten gevallen was en 
de vennoot op 2-12-1969 ontslag als 
zaakvoerder had genomen (dechar
ge als zaakvoerder werd hem ech
ter op heden nooit verleend), werd 
de PVBA op 4 december 1969 In 
ontbinding gesteld met als vereffe
naar W. Van Gheluwe (B. St. 
25-12-1969 nr. 3071-9). Na zijn ont
slag op 2-12-1969 zou de ontslagge-
vende vennoot door tussenkomst 
van de konkurrent alle schuld
eisers ophitsen om onverwijld de 
betaling van hun schuldvordering 
in rechte te vervolgen en raadde 
deze hen zelfs aan dezelfde raads
man te nemen, blijkbaar met het 
doel meer effekt te kunnen maken. 

Ingevolge dit optreden werden 
bepaalde zaken, die door andere 
raadslieden in der minne geregeld 
werden, aan laatstgenoemden ont
trokken, om rechterlijk aanhangig 
gemaakt te worden. 

Terzake had men In hoofde van 
de ontslaggevende vennoot onbe
twistbaar te doen met een gekarak
teriseerd inzicht om W. Van Ghelu
we en zijn PVBA Van Gheluwe & 
Cie, schade te berokkenen. 

Intussen konden de tegoeden op 
kllënten worden Ingevorderd en de 

leveranciers worden vereffend. 
De vereffening van de vennoot

schap kon echter nog niet worden 
afgesloten, gezien het hangende 
onderzoek met de douane. 

Ingevolge deze langdurige kon
trole werd proces-verbaal opge
maakt op 26-4-1971 met aanvullen
de P.V.'s op 17-5-1971 en 21-2-1972 
voor de feiten van 1968 en begin 
1969. 

Op 15 oktober 1973 werd door de 
douane twee minnelijke regelint 
gen voorgesteld als volgt : 

— 98.329,— Fr te betalen tegen 
31-10-1978- nadien verlengd tot 
15-11-1973 bevattende : 32.856,— fr 
invoerrechten en 53.273,— fr over-
(ttachttaks en 12.200,— fr boete) ; 
jtf 962.879,— Fr eveneens tegen 
31-10-1973 te betalen, verlengd tot 
15-11-1973 (BSvattende 389.107,— fr 
invoerrechten en 513.172,— fr over
drachttaks en 60.000,— fr boete). 

W. Van Gheluwe, vereffenaar 
van geUj^iamige PVBA en Ch. 
Borgoo waren van oordeel dat de 
overdrachttaksen (53.273,— fr en 
S Ï s m — fr l"1567.045— fr In to
taal) niet meer verschuldigd waren 
ingevolge verjaring. De douane in
tegendeel wel. Vandaar de dag
vaarding op 27 december 1973. 

Deze dagvaarding vermeldt inder
daad de overdrachttaksen niet 
meer. doch enkel nog de rechten. 
Door een misverstand was er nie
mand om Van Gheluwe, Borgoo en 
PVBA te verdedigen, vanwaar von
nis bij verstek met vermenigvuldi
ging van de boeten. 

Tegen deze uitspraak zal binnen 
enkele dagen verzet worden aange
tekend, met daarna desnoods be
roep, zodat mag gehoopt worden, 
dat alles zich zal herleiden tot het 
klein bedrag aan invoerrechten. 

Dat de aanstichter(s) van deze 
zaak — indien ze bestaan — tevre
den wezen ! 

Het spreekt vanzelt dat deze sen-
satieberichten in de dagbladen de 
goede naam schaden van W. Van 
Gheluwe. waartegen hij feitelijk 
niets kan inbrengen, gezien het 
toch een uitspraak is van de Kor-
rektionele Rechtbank te Brugge. 

Tot daai. wat de betrokken firma 
ons meldt. 

Het is aan ons niet de verdedi
ging van de veroordeelde firma op 
te nemen en de gegrondheid van 
zijn beweringen te onderzoeken. 

De zaak kan waarschijnlijk in 
beroep een andere wending nemen, 
want in vishandelskrlngen moet 
men omtrent niets verwonderd 
zijn. 

WIJ laten het bijgevolg aan die 
firma over haar toestand en han
delwijze voor het beroepshof te ver
dedigen. 

ZAAK SCHIPBREUK VOOR BRUGSE RECHTER 
De korrektlonele rechtbank te 

Brugge behandelde woensdag de 
zaak van een aanvaring die plaats 
had op 12 mei 1969 op de Noordzee, 
ter hoogte van de Westhlnder, tu»-
sen het Noorse vrachtschip «Tarn» 
en de Zeebrugse visserssloep g.428 
«Deo Gratias». Van de vier be
manningsleden van de Z.428 over
leden er drie nl. kapitein René 
Vantorre (32) en de twee matro
zen Daniel Houteman (20) en Jo
zef De Koninck (26), allen uit 
Helst. Motorist Alfons Hiel (47) uit 
Zeebrugge kon gered worden.' HIJ 
dankt zijn leven aan het feit dat 
hij aan het roer stond en zo In zee 
kon 'springen terwijl de anderen 
in het ruim sliepen en geen kans 
kregen het schip te verlaten. Het 
vissersvaartuig had voorrang maar 
niettemin boorde de «Tarn» het 
in de grond. De kapitein en de 
stuurman van het Noorse schip 

sliepen op het ogenblik van de 
ramp. Belden werden voor deze na
latigheid reeds streng gestraft In 
eigen land maar de rechtbank van 
Oslo oordeelde in een gemotiveerd 
vonnis dat er geen oorzakelijk ver
band was tussen deze nalatigheid 
en de aanvaring. De families van 
de slachtoffers kregen aldus geen 
schadevergoeding toegewezen en 
daarom wendden zij zich tot de 
korrektlonele rechtbank te Brugge. 

Deze veroordeelde bij verstek de 
kapitein Odd Mittag Accholt tot 
drie maanden gevangenisstraf voor
waardelijk en 2100 fr boete en de 
stuurman Roy Iversen tot zes 
maanden met uitstel en 3.600 fr 
boete. Aan de familieleden van de 
slachtoffers en de andere burgef 
Ujke partijen werd een provisionele 
schadevergoeding van 1 fr toeg»" 
kend. 
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PRAKTISEREN 
RADIO (1) 

„Selcodie" is een boelendi nleuwsoortlg Brits radiotoestel dat het 
mogelijk maakt op welk ogenblik en waar ook, rondom de Britse 
eflandeii een Engels vaartuig op "te roepen zonder dat dit op luister
stand staat. Het gaat om ene van de wal tot sdhip oproep. Het sein dat 
dat van de wal uitgaait en ontvangen wordt aan boordl, beeft helemaal 
niks te makten met de gewone radiobewegingen- Het stelsel werkt evenwel 
over de normaje radiokanalen maar met een kodesein, dat een scheeps-
aJarm in werking brengt. 

Er werden met hei apparaat over de Noordzee uitgebreide proef
nemingen gedaan en de betrouwbaarheidi van de werking van het 
toestel werd daarmed» afdoende bewezen. De praktijk heeft laten 
den dat een „selcode'^eto door de decoder aan boord van het vaairtnig 
lean worden herkend' onder omstandigheden waarbij het lawaaipeil vier 
keer s/terker is dan het sein zélf. In Gtwyt-Brittanlnlë worden de ver
bindingen tussen de schepen en de waJ hoofdzakelijk Tterzekerd door de 
postdiensten. 

Wamneec het schip waarmede men de verbinding weöst te bekomen 
zich binnen een bereik van 250 mijlen bevindt kunnen de uitzendingen 
worden gedaan' ofwel bij middel van tetefonle, ofwel bij mldideil van 
rnoïseiseinen. Maar de eerste seinen krijgen dikwijls geea antwoord 
tenzij het schip op dit moment toevallig aan het luisteren zou zijn. 
Luistert het betrokken sohijpi öieti, dan worden de naam en de 'roep
letters alfabetisch op de lijst geschreven die dte vaartuigen bevat waar
voor trafiek bestaat. Het kuststation zendt haar „trafieklijst" uit met tus-
seniptozen van twee uren zowel in morse als in telefonie. De schepen die 
hun oproep ontvangen, nemen dlan veitolnding op met het kusitsta'lon 
om de voor hen bestemde tnafiek te vernemen. 

Dit stelsel maakt het mogelijk, dat de schepen luisteren op 
bepaaldte tijdstippen om te vernemen oif er enig bericht is dat voor hen 
is Westemdji maar het kan geen snelle ontvangst van een bepaald 
bericht waaitoorgen. Bij de kleinere vaartuigen wardft het vraagstuk 
trouwens nog scherper gesteld omdat de waJchthebbende stuurman 
naast het .Inteteren naar die radio nog een hoop andere werkzaamheden 
heeft. 

Tengevolge daarvan worden In alle trafleklijsten schepm gemist, 
oproepen worden niet ontvangen en daardoor kunnen de vertragingen 
soms wel tot tien uren bedragen. 

RADIO (2) 

Het nieuwe toestel werd on'worpen om te pogen een einde te 
maken aan d'eze toestan. Het ttsstaat uit twee delen : een codetoes^el 
dat aan de wal opgesteld is bij een zendapparaat en een „decoder" die 
aan boord van het schip is opgesteld' en verbonden is met die ontvanger. 

De fabrikant heeft aan de postdiensten van Engeland dergelijke 
toestellen geleverd, om op te stellen in de kustetations rondom de 
eilanden. Het zijn gewone radio-onwoTmers die met die hand gedraaide 
nummers uitzenden onder vorm van eten reeks overeenkomstige hoor
toon frekwentles. 

De decoders herkennen het hoorioonsein en zetten het om in een 
hoorbaar aliarmseto. De automatische aard van het decodeertoeÊftel kan 
een verbonden alarm laten horen etender waar aan boord van he1, 
schip. Al kan de decoder op een of verschillende frekwentles Ineens 
uitzenden, wat afhangt van de radio ontvanger. Het zwijgt tot haar eigen 
eigen signaal wordt herkend ! Het weikingspfrinclpe is beitrekkelijk 
eenvoudig. Het steunt op eten' internationaal aangenomen codenummer, 
(dat aan het schip wend' toegewezen en dat uit; vijf nummers bestaat. 
Het codetoestel aan boord van het schip zal antwoorden op haar eigen 
sein en zal bovendien alle andere seinen verwerpen met uïteondering 
evenwel van een „all-ships" oproep die biezonder bedoeld' is voor 
noodgbvallen. 

Er bestaat trouwens nog een bijkomstige mogeUjkheidi, een sein 
dait kan worden ontvangen door een bepaalde groep schepen zoals een 
treilervloot op een toepaalde visgrond die dezelfde mededeling wensen 
te ontvangen of bv. schepen van eenzelfdie rederij-

Om een bericht door het „selcode" stelsel te verzenden, draait de 
operator In het kuststation het gewenste nummer eto drukt de zendknop 
ta. Het decodeertoestel aan boord van het schip erkent zonder ver
wijl haar eigen steln en trekt een alarm open dat gewoonlijk op die brug 
's opgesteld. Het alarmsein vervalt dan en het schirt roept het walsta-
uon op om het voor haar bestemde bericht te ontvangen. 

Het toesbel voorziet niet In de herkenning van het kusftstatlon. 
Maar de codezenders zijn uitgerust om een aanvullendte Identificatie
code uit te zenden in de gevallen waar schepen zouden kunnen worden 
opgeroepen door verschillende stations.. Aan boordl van het schip kan de 
identiteit getoond worden op een nummerbord in de decoder ingebouwd 
of zelfs afzonderlijk van het toesöel. 

Met dit stelsel kunnen daardoor schepen worden bereikt onafge-
zleji' van de radiogewoonten op zee en daardoor wordlt tijd gespaard, 
onnodige herhaling van oproepen wordt vermeden. 

Het ligt voor de hand, dat bij een verspreiding van het stelsel, 
htet gebruik van de „trafleklijsten" zal verminderen en dat de roetlne die 
daarmee gepaard gaat sal verdwijnen 

RADIO (3) 
Noorwegen Is het enige zeevarende land, voor het ogenblik althans, 

dat zijn schepen verplicht, zowel koopvaardij- als zeevisserijschepen 
een noodradiabakeneender mee te voeren, die kan uitzenden op 
twee golflengten die worden gebruikt door de burger- «n de militaire 
luchtvaart. Alle Noorse buirgervllegtuigen die vaste lijnen verzekeren, 
moe'en wanneer ze vliegen luisteren op deze golflengten. 

In de beginne dat het stelsel in voege trad, faalden de proeven 
doordat niemand dte seinen van het noodtoestel kende en niemand 
het bovendien bad in werking gesteld. Macur daaraan werd gedokterd. 
Als het nodig bleek werden piloten van binnenlandse lijnen ingelicht, 
de nodige afhiiötering werd gedaan tijdens de vlucht en de noodbakens 
werdlen aan boord van de vaartuigen aangebracht. 

Onlangs werd het stelsel aan een echte proefneming onderworpen 
— zonder verwittiging, wanneer een baken recht van de fabriek, afge
leverd aan (boord van een schip maar steeds In de verpakking, haar eigen 
noodsein begon uit te zenden. Op dit ogenblik lag het schip gemeerd In 
de haven nabij Kristiansund- Het was slecht weer en de bemanning 
was aan de wal. Vier vliegtuigen hoorden het noodsteln en daarmee 
begon zonder dralen een drukke lucht-zee reddingaktle. Een hefschroef-
vliegtulg, zette dadelijk koers naar de uitgezonden positie, landde naast 
het schip en de piloot ging zelf aan boord en zette zelf het toestel af. 
De 'reddingvaartuigen en de htelikopters werden teruggeroepen en dan 
werden later 300 van dergelijke bakens vooralen van veiliger, relais. 

Het prompte gevolg dat werd gegeven aan een. zeer zwak sein 
(uit een verpakte poet waarvan de antenne zelfe niet was uitgetrokken !) 
gaf nadrukkelijk de doelmatigte werking weer van de vlieglljnen waarvan 
de hoofdnavigator persoonlijk alle piloten had op de hoogte gebracht van 
de vier verschillende sonten noodoproepen aangewend op deze golflengten. 

In het vernoemde gevaJ werd een ondterbrokeni sein van onge
wone toonmodulaitie uitgezonden, een der piloten die heb ontving, nam 
het eigenlijk voo~ een soort radiostorlng maa* werd er door zijn oo-
piloot van verwittigd dat het ook een noodsein kon zijn. De piloot was 
nleb aanwezig geweest op de uitfeenzebting over de betekenis van de 
seinen en bevond zich aldus in de toestand van vele lijnpiloten die 
buiten Noorwegen werkzaam waren. Indien het was uitgezonden geweest 
bi Jeen echt noodgeval. Laat ons zeggen over de Shetiandellanden, dan 
zou het vennoedlelijk niet- herkend zijn geweest. 

Alle piloten zijn evenwel opgeleid om te luisteren naar noodseinen 
van vliegtuigbakens. Dit zijn ononderbroken seinen die veel gemakke
lijker te horen zijn ondier moeilijke omstandigheden en zij geven een 
veel beter karakter om dte peilingen te bepalen, de 'richting en de positie 
van de ramp. Het zou aangewezen zijn. dat bakens die door schepen 
worden gebruikt» diezelfde seinen zouden geven met dezelfde karakters 
als deze die gebrulKt wordten bij de luchtvaart. In dit geval zouden 
alle piloben heifc sein herkennen als een kreet voor hulp en niet als 
radiolawaai of een storing in de atmosfeer. 

En bestaat maar een soort S.O.S. en er bestaat maar een sooW 
MAYDAY : waarom moeben er dam vier soorten noodsetaen bestaan 
die verschillen in ritme van ui'zending en in toonhoogte, zelfs wanneer 
ze allemaal op dezelfdte golflengte woren uitgezonden ? 

Iets om over te praktiseren ! 

D. VERBEKE 
•k SCHEEPS- EN BOUWSCHILDERWERKEN 

* ZANDSTRAALWERKEN 

• BEHANG EN BEVLOERING 

• KENITEX MUURBEKLEDING 
MET 10 JAAR TOTALE WAARBORG 

Weidestraat 346 

8320 

Tel. 

BRUGGE 4(Assebroek) 

380.61 

{e884N—7519V) 



1974 WERD TE OOSTENDE GOED INGEZET 

OPBRENGST IN DE VISMIJN 
STEEG MET 4,4 MILJOEN FRANK 
Voor de reders en vissers is ja- . 

nuarl, ondanks de hogere mazoul-
prijzen, een gunstige maand ge
weest. Het slechte weer heeft wel
iswaar de visserij zeer sterk belem-. 
merd. en dal heeft de totale aan
voer zeker helpen omlaag drukken. 
Vooral de aanvoer van het Kanaal 
dan, van waar kleine vangsten aan
gevoerd ' werden, De Westschepen 
zorgden ook • voor - minder grote 
vangsten dan normaal zodat uitein
delijk de totale aanvoer met ruim 
800 ton daalde. Dat Is dan wel .een.. 
minder prettige 'vaststelling'.' Des
ondanks is de totale opbrengst op
nieuw gesteken en viel zelfs 
4.410.835 fr meer-opbrengst te note
ren. De prijzen voor de verschillen
de vissoorten zijn dan ook weer 
zeer hoog geweest. En dat zal dan 
zeker heel wat minder prettig ge
weest zijn voor de vishandel. Die 
moest immers gemiddeld voor een 
kg vis meer dan 28 fr het kg be
talen, een gemiddelde dat nooit 
voordien werd bereikt. De hoge 
prijzen die regelmatig voor IJs-
landvls betaald worden, hebben 
Mier zeker een grote Invloed gehad. 

De tongprljs had te Oostinde 
minder Invloed, die soort werd im
mers zeer weinig aangevoerd. Tong 
Is dan ook de ganse maand duur 
gebleven. Roggen waren even 
schaars als tong en In verhouding 
ook even duur. veel gebrachte soor
ten (waarbij « veel» met' een kor
reltje BOUt moet genomen worden) 
als gul en wijting deden het even
eens erg goed. Alleen gedurende de 
laatste dagen van de maand ging 

wijting In prijs dalen. Gullen en 
kabeljauw konden tijdens die laat
ste week evenmin de hoge prijs op
houden wat niet belette dat kabel
jauw steeds boven de 30 fr het kg 
noleerde. Platvis en platjes werden 
hier niet zoveel gebracht, de grote 
aanvoer van die soorten In Zee-
brugge, drukte hier echter de prijs. 
Toch bleef ook platvis. in vergelij
king met andere jaren; nog redelijk 
duur. Van opvangen was zelfs he
lemaal geen spraak. Daarvoor is 
het vistekort In andere landen te 
groot. Platjes'"gingen dan Ook gro
tendeels naar Holland en dit aan 
prijzen die zelden onder de 20 fr 
daalden. 

, Meteen werd een totale opbrengst 
bereikt van 57.191.571 fr tegen 
52.780.736 fr In Januari 1978. De 
aanvoer evenwel verminderde van 
2.813.681 kg tot 1.993.468 kg. Ben 
groot gedeelte van deze min-aan-
voer werd veroorzaakt door de klei
nere aanvoer van vreemde vis 
(slechts 220 kg tegen 706.886 kg 
verleden jaar). 

De opbrengst van de vlsverkoop 
bedroeg 65.549.646 fr, verleden jaar 
was dat cijfer 49.680.849 fr. Op
merkelijk hierbij Is dat er door 
schepen uit Zeebrugge slechts voor 
3.118.328 fr vis aangevoerd werd 
tegen voor 9.793.725 fr vis door 
schepen uit Nieuwpoort. De Oost-
endse vaartuigen zorgden voor 
42.687.693 fr vis. 

De gemiddelde prijs steeg voor de 
ganse aanvoer van 18,7 fr naar 28,7 
fr. Vis was dus wel zeer duur. 

FLINKE GARNAALVANGSTEN 
IN JANUARI 

De wintermaand, die januari 
toch is, ondanks het zachte weer, 
heeft niet belet dat er te Oostende 
weer een nogal ruime garnaalaan-
voer bereikt werd. Die aanvoer lag 
zelfs duidelijk hoger dan verleden 
jaar en steeg van 11.084 kg naar 
19.247 kg. Een vermeerdering dus 
met 8.163 kg. Er zijn januarimaan
den genoeg geweest dat een aan
voer van 8000 kg niet bereikt werd. 
Er kan dus niet geklaagd worden. 
De vraag naar garnaal is gewoon
lijk, en dat is normaal, minder 
groot tijdens de wintermaanden, 
toch moet bet zijn dat de mensen 
tijdens de voorbije garnaalweelde, 
de garnaalsmaak te pakken gekre
gen hebben. In elk geval bleek de 
vraag slechts te bevredigen wan
neer enkele dagen na elkaar een 
redelijk ruime anvoer kon geboekt 
Worden. De prijzen hebben wel zeer 
sterke schommelingen vertoond. 
Dat Is ook normaal bij een aanvoer 
die sterk varieerde en soms amper 
ttO kg bedroeg terwijl andere da-
ien tot bij de 1400 kg aangevoerd 
Werd. De hoogste prijs lag dan ook 
boven de 100 ir. 111 fr namelijk, de 
laagste prijs bedroeg 30 fr. Gemid
deld toch nog een flinke prijs, 62,20 
fr en dat Is dan nog meer dan in 
Januari 1978 toen bij een toch klei
nere aanvoer maar 58 fr gemiddeld 
betaald werd. 

j De opbrengst is dan ook met een 
redelijke sprong de hoogte Inge
gaan en steeg van 660.144 fr naar 
1.197.290 fr. De vangst per schip is 
zeker renderend en zelfs ongewoon 
groot geweest voor een Januari
maand Er werd 121 kg gemiddeld 
bereikt met uitschieters tot boven 

de 800 kg, voor sommige schepen. 
De gemiddelde opbrengst lag ook 
op een renderend peil en bedroeg 
7.680 fr. 

Van sprotaanvoer is dit keer in 
Januari niets in huls gekomen 
voor onze kuitvissers. Dat is dan 
minder goed dan verleden Jaar, 
toen toch 68.600 kg sprot binnenge
bracht werden die 304.120 fr op
brachten. Ook vis is er erg weinig 
te vangen geweest tijdens de eer
ste maand van 1974. Daarmee ble
ven onze kustvlssers trouwens in 
de lijn van het algemene. Ook de 
grotere vaartuigen brachten veel 
minder vis binnen dan verleden 
jaar. 

De kustvisserij heeft het dus voor 
wat de garnaalvisserij betreft veel 
beter gedaan dan andere Jaren. 
Wat de sprot- en de haringaanvoer 
betreft werd het een fiasco. Ook 
bier dus zuur en zoet. 

BRAND OP DE Z.511 
Terwijl de Z.611 van reder Van 

Kerschaver maandag aan de korte 
lag, brak brand uit in de machine
kamer, welke het winden van de 
korre onmiddellijk voor gevolg 
had nadat de machinekamer door 
de schipper volledig afgesloten 
was. Met een natte doek voor het 
gelaat kooiden schipper en moto-
rist tenslotte met zand de brand 
meester, die ontstaan was aan de 
elektrische installatie, welke volle
dig vernield was, zodat op eigen 
kracht nog de haven van Zeebrug
ge kon aangedaan worden. 

VERANDERINGEN IN DE LIJST DER 
BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 

MAAND JANUARI 1974 

INBOUW NIEUWE MOTOR OPDBIXVEN PK. 

2)38 „MOBY DICK" — eigendom : ViLIETINOK Alfred R., Onderwij»-
straat 125, 8800 KNOKKEi-HBIST. 
Motor Oaterpillair — 481 P.K. — nr. 47 B 3168— bouwjaaa- 1973. 
Zeebrief : 2-1-1974. 

INBOUW NIEUWE MOTOK 
TONNEMAAT : 

OPDRIJVEN P.K. + VERANDERING 

VAN ILUIL André, Klemskerke-O.iao „GABRIEILLA" — eigendom 
straat 15, 8401 BREDENE. 
BT. 92,09 — N T 30,49. 
Motor Baudoium — 400 P.K. — nr. 690143 — bouwjaar 1965. 
ZeebMef : 7-1-1974. 

NIEUWE VAARTUIGEN : 

Z.14 O.P.AJN. — „DE BOUNTY". 
SJT. 175,80 — NT (W.TO —• 1Ö78 — 48 — 34 — staal. 
Motor STORK —900 P.K. — nr. 70114 — 1973 
Naviga'tle^insta-uimeniten : RP — R — DN — US — DNiP — OP — 
VHP. 
Eigendom : DE BOUNTY P.VJB.A., Heiststraat 48, 8380 ZEEBRUG
GE - BRUiGGE 6. 
Zeebrief : 8-1-1074. 

N.41 O.PO.O. — „TER STREEP" 
BT. 108,68 — N„T. 8*84 — 1874 — 9 — Staal 
Mo'or A.B.O. — 376 P.K. — mr. 11068 — 1973 

RF — R DN RG US DNP — 

Karel Janssenslaan 41, 

Z.19 

1073 
US - DNP — OP — 

Navigatie-inslrumenten 
DB1 —OP 
Eigendom : Rederij NORPIBH PJVJB.A., 
8400 OOSTENDE. 
Zeebrief : 8-1-1974. 
O.P..A.S. — „SONJA" 
BT.. 142,80 — NT. 68,16— 1974 — 14 —staal 
Motor A.B.C. — 700 P.K. — nr. A 10080 
Navtgatle-inetrumeniten : RP — R — DN 
VHP. 
Eigendom : VANTORRE André, Onderwijsstraat 113, 8390 KNOK-
KE-(HEIST. 
Zeebrief: 31-1-1974. 

GESCHRAPT : 

0.37 „ANNIE" — eigendom : Rederij PSoherles KANZI, Banana — 
Zaïre, pi/a H. Baelskaal 30, 8400 OOSTENDE. 
GeschVapt : 11-4-1973,. 

Z.416 „ZEB1ARBND" — eigendom : VANDIERENDONCK René, Steen
straat 78, 8390 ENOKKE - HEIST. 
Geschrapt : 11-12-1973. 

N.147 „SUZANNA" — elgendiom : VEBOOÜTTER Noflbert, Boudiy-
straat 21. 8458 O O S T D U I N K B R K E . 
Geschrapt : 19-1-1974. 

0.329 „COR JESU" —eigendom : CHRISTIAEN Arthur-VANHOVE, 
Veumestraat 25, 8470 DE PANNE. 
Geschrapt: 18-1-1974. 

VERANDERING VAN EIGENDOM.: 

Z.444 „L'AVENIR" — eigendom : DESMEDT Raymonda (eoh'g. DE-
MUNTER Robert), Dutadistellaan 13, 8870 BLANKENBERGE; 
SNAUWABRT Ronmy, Panmestraat 347, 8390 KNOKKE-HEIST 
Zeebrief : 16-1-1974. 

0.275 .DEO VOLENTE' — eigendom : WIOCTRY P.V3.A. Stanleylaati 
26. 8400 OOSTTSNDB. 
Zeebrief 

ERRATUM: 

20-1-1074. 

0.37 „ANNIE" — eigendom 
„p.v.B.A." schrappen-

ADRES VERANDERING : 

Rederij. Pêcherles KANZJ. De aanduiding 

Z.533 „VIRTUS" — eigendom : RAPPE Jozef 
laan 78 8390 KNOKKE - HEIST. 

DEBUCK, Dulnlbergen-
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Berichten van de Rederscentrale 
PUNTEN BESCHERMKLEDIJ 

WIJ 'herinneren het varend per
soneel eraan dat de punten voor 
bescheimkledij voor de tweede se
mester 1978 ter beschUddng liggen. 

Te Oostende : bij de O.V.A. 
Te Zeelbrugge: bij Hand en 

Hand en Rederscentrale Oostkust. 
Te Nleuiwpoort: bij onze afge

vaardigde In heit Bestuursgebouw, 
vismijn. 

Deze punten zijn tegen bescherm-
kledij om te wisselen : 

Te Oostende : bij de S.V. SOAP 
Te Zeebrugge : bij Hand In Hand 

en bij onze afgevaardigde, Bestuure-
gebouw vismijn. 

Te Nieuwpoort : bij de daartoe 
aangestelde persoon- van de Reders
centrale ter vismijn. 
Opgelet: 

De thans In omloop zijnde punten 
zijn nog geldig tot 30 Juni 1974. 
Vanaf deze datum verliezen deze 
punten hun waarde. De belangheb

benden zullen van de nieuwe rege
ling tijdig op de hoogte worden ge
bracht. 

PARITAIR KOM ITE E KOMT 
BIJEEN 

Vrijdag 8 februari tornt het Na
tionaal Paritair Comité voor de Zee
visserij bijeen. 

De agenda vermeldt de goedkeu
ring van een aan/tal Oolleotieve Ar
beidsovereenkomsten voor de te-
werkgestelden in de pakhuizen der 
vlstnijnlhfindelaars, die o.m. betrek
king hebben op de weiik'kledlj, de 
classificatie van de werknemers en 
de respektievelijke lonen, de einde
jaarspremie voor 1973 en de sociale 
premie voor 1974. 

Verder zal ook de aangelegenheid 
ter sprake komen «van een garantie-
toon voor de vlslossers. 

Tensiobte, en dat is wel het be
langrijkste, staalt de aangelegen
heid van de forfaitaire daglonen 
voor het varend personeel op de 

What's in a name ? 
Os vlag dekt de lading niet. Niet altijd. 

Wat betekent het voor U, dierbare lezer, wanneer men op onze kust een 
tiental kerncentrales (atoomcentrales) zal bouwen, om elektriciteit te pro
duceren, waar binnenin men daartoe atomen zal splitsen, dan wel centra
les waarin men atomen zou fusioneren. Wat betekent een naam ? Niets. 
Nochtans, als men atomen splitst kan dit voor duizenden mensen In de om
trek doodgevaarlijk zijn; als men die lieve dingetjes niet splitst maar doet 
fusioneren, doet In elkaar kruipen, la daar helemaal niets gevaarlijks aan. 
Men kan natuurlijk vruan, gezien het zeewater aanmerkelijk zal verwar
men, dat In het laar 2000 opnieuw, zoals In de voorhistorische tijden, klei
ne of grote zeemonsters op onze kust zullen zwemmen. Maar dat Is een 
ander kapittel. Hoewel, naar het heet, een stukje geroosterde Ichtyosaurus 
best lekker kan smaken. 
(Tussen haakjes: niettegenstaande het schepenkollege van Brugge de 
bouwaanvraag voor de kerncentrale met een ongunstig advies heeft afge
wimpeld, zouden de optimisten liefst wachten met hun vreugdedans, want 
ds heren van de elektrlclteitscentrales geven niet zo vlug de moed op, 
zeker niet In de verkiezingsstrijd, wanneer de politiekere wel graag een 
paar honderdduizend frank zwijggeld Inkasseren voor hun klespropaganda 
en daarvoor hun eigen ziel en uw Zeebrugge willen verkopen. Boven mijn
heer de burgemeester tronen de goeverneur, de deputes en ministers. 
Ebes blijft een goede kans maken, geloot me). 
Aldus ben Ik bil de politieke vlaggen beland. What's In a name ? 
De alleen-zaligmakende nationale, belglsche, krlstelljke partij Is een vlag 
die twee totaal verschillende ladingen dekt: de waalse CVP (PSC) heeft 
de vlaamse CVP in de rug geschoten. Het spijt me voor Dries Claeys. maar 
de krlsten-demokraten hebben wel een erg gescheurde vlag I De PVV Is 
zelfs In 3 stukken gebroken, en ze was reeds zó klein, zodat die 3 kleine 
rimpeltjes nauwelijks merkbaar zijn en waarom leider Vanaudenhove bit
ter zijn aohup heeft afgekulat; salut en merci. In de VU zijn ze ook al niet 
gelukkig met een groep jongeren die een beetje links willen, een midden
kern van Intellektuelen en Idealisten en een handvol vooroorlogsen. Alleen 
de BSP heeft één grote vlag; die vlag kan echter niet groot genoeg zijn. 
Om alle Ibramco-mlserle en de vele RTT-schandalen te kunnen bedekken. 
What's In a name 7 
En zo ben ik bij mijn onderwerp gekomen. Er schijnt goede hoop te be
staan dat de Unie en de Rederscentrale een wapenstilstand zouden slui
ten. Meer zelfs, dat alle reders opnieuw zouden opgenomen worden In de 
moederschoot om na de algemene vergadering van mei als een nieuw 
krachtig kind de visserijproblemen te lijf te gaan. Echter, de laatste strui
kelsteen zou zijn: de naam van dat kind. 
Om de weglopers niet te doen blozen zou het geen Rederscentrale mogen 
heten, van de andere kant omdat 75 % van de visserij moeilijk de grillen 
van de afgescheurde 20 % kan involgen, mag het al evenmin UNIE noe
men, zodat onze leiders sinds vele nachten de rust opofferen om In dikke 
visserijalmanakken een passende naam te vinden. Op het ministerie van 
Landbouw moet er om onze redertjea nogal een atukake gelachen wor
den 
D/( allemaal om de eenheid In de opvangregellng te bekomen, waar de 
eensgezindheid van de beroepaaktlvltelten zoveel noodzakelijker la. 
Daar Ik juist las dat de beroepsvereniging Hand In Hand van Zeebrugge 30 
iaar bestaat (die van Oostende bestaat 39 jaar!) en haar stichters wil In 
de bloempjes zetten, zou Ik suggeren dat men de prodtteentenorganisatles, 
de v.z.w.'a en tutti quanti nu eens « Hand In Hand » zou noemen. 
fn dan maar zingen, jongens: « Hand In Hand, kameraden...^'vu 

HORATIUS 

dagorde. Dit punt werd aanhangig 
gemaakt door de Minister van So
ciale Voorzorg, die om een advies 
verzoekt van het Nationaal Pari
tair Comité betreffende een verho
ging van de forfaitaire lonen voor 
het varend personeel. 

Sedert 1 januari bedraagt het 
forfaitair loon per arbeidsdag 629 
fr. voor het varend personeel met 
uitzondering van de scheepsjongens, 
waarvoor het forfaitair loon 314 fr. 
bedraagt. Deze bedragen worden 
aan de index aangepast. 

Zoals bekend, zijn hot deze for-
laitaire lonen die als basis dienen 
voor de 'berekening van de bijdra
ge nivoor maatschappelijke zeker
heid. 

ARBEIDSONGEVALLEN 
VERZEKERING 

Donderdag kwam ook het Tech-
nlsöh Comité van het Ponds voor 
Arbeidsongevallen, afdeling Zeevis
serij, bijeen. 

Eén van de printen die aan de 
orde is gekomen, is ondermeer een 
verzoekschrift van de Rederscentra
le om een afwijking Inzake het 
boetestelsel te bekomen, ingeval van 
niet tijdige betaling. 

Het is Inderdaad zo, dat de wet 
terzake 'boeten oplegt wanneer de 
reders de ongevaUenpremle niet 
binnen de gestelde termijn betalen. 
Nochtans is de reder hiervoor niet 
altijd aansprakelijk , omdat de be
taling laattijdig kan toekomen ten 
gevolge van een samenloop van om
standigheden buiten de wil van de 
reder. Verschillende voorbeelden 
zijn hiervan te geven. 

Momenteel kan van het boete
stelsel niet worden afgeweken om 
de eenvoudige reden dat de wet 
geen afwijkingen voorziet; precies 
daarom ook heeft de Rederscentrale 
vjorgesteld dat het Technisch Co
mité de bevoegde overheid zou ad
viseren de mogelijkheid te willen 
voorzien om hiervan te kunnen af
wijken in die gevallen dat het wer
kelijk 'bewezen is dat de laattijdi
ge betaling buiten de wil van de 
reder valt. Een algemene afwij-
klng is inderdaad niet mogelijk, 
omdat het niet logisch zou zijn 
dat men zou dulden dat een ver
valdag niet gerespecteerd wordt. 

Gezien deze vergadering pas he
den donderdag plaatsgreep zijn wij 
verplicht hierop volgende week te
rug te komen. 

KWIK 
De Raad van de „Organisatie voor Ekonomische Samenwerking en 

Ontwikkeling" heeft een aanbeveling aangenomen die de landen welke 
lid zijn van de Organisatie ertoe aanzet, een gezamenlijke aktie t e 
voeren om de afval die samengesteld is uit kwikbestandidelen minder In 
het leefmilieu te laten terechtkomen. De maattegelen die rechtstreeks 
zouden kunnen worden genomen, hebben het volgende tot doel : een 
einde maken aan het gebruik van de alkyl-kwiksamenstelllngen In de 
landbouw, leder gebruik van kwiksamens'• elMngeni in de papt en papler-
nljverheid uitsluiten en zoveel als mogelijk het storten van kwik afkom
stig van kwik-elek'troly'tische cellen die gebruikt worden In de zeep-
nijveWieidi, verminderen. 

De aanbevelingen van die Organisatie slaat eveneens op de uitwis
seling van inlichitlnigen betreffende het gebruik van kwik en de maatre
gelen die door de regeringen afzonderlijk genomen worden. 

Twee jaar geleden werd doo'r de „Ekonomische Organisatie" een 
mi'.leukomltee aan het wedk gezet op zoek naar de aanwezigheid (on
vrijwillige aanwezigheid dan) van scheikundige bestanddelen In het 
leefmilieu. Deze bedrijvigheid van de Organisatie maakt deel uit van 
een plan om de samenwerking van de ledenlanden betreffende de milieu
vraagstukken die invloed hebben op de handel en de ekonomle, aan te 
wakkeren. Een nieuwe studie oveir aanvullende middelen om de ver
vuilingsgraad te metten' en ze te harmoniseren, werdi aangevangen' en 
dit moet dan lelden tot een overeenkomst aangaande het makslmumpell 
van kwik welke zou mogen toegelaten worden' In de Industriële uitstro
ming en in de afgewertete waren. 

In 1989 bereikte de werel'dvoortbrengst van kwik meer dan 
lOiOOO metrische ton, 66 procent daarvan werd voortgebracht door de 
landen van de Organisatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwik
keling, Volgens bepaalde Inlichitingen werd dit totaal veMeden Jaar 
verhoogd met 2.000 ton. Twintig percent van deze voortbrengst komen 
opnieuw in de levenskring terecht. 

Het grootste gedeelte van de voortgebrachte kwik dient voor de 
vervaardiging van chloor en loog. Kwik wordt eveneens aangewend bij de 
vervaardiging van elektrische toestellen, kontrole en meettoestellen; 
hij wordt gebruikt als element In de verven en bij die samenstelling van 
de metalen die dienen om tandem te vullen. HIJ dlenti ook als kataly
sator voor de behandeling van zaaigranen. Kwik wordt verder nog 
gebruikt, to mindere mate evenweJv In de laboratoria voor vorsingen, 
In de apoleefc, de paplemljveVheid en de looier!J. 

De laatste Jaren werden de vooi-naams'-e gevallen van overlijden 
•eni Invaliditeit vastgesteld als gevolg van heb eten van de vis die In de 
kustgebieden werdl gevangen en dit voomdmelijk In Japan, evenals als 
gevolg vatoi het e'en van vlees van dieren die werden gevoed' met granen 
die werden behandeld met kwik. Ook nog door bet rechtstreeks eten 
van de granen dde behandeld waren met kwik. Dit kwam meermalen 
voor In de landbouwgebieden van de ontwikkelingslanden, waar derge
lijke granen bestemd voor het zaaien werden gebruikt voor de berei
ding van eten. 
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UITKOMSTEN VAN DE VISSERIJ OVER DECEMBER '73 
Aanvoer volgena visserijgebied 

Gemiddelde resultaten volgem visgrond, haven en tonnemaat 

De totale bcsomming van de Belgische vaartuigen In onze havens 
bei-elfcte voor de maand december 1973 het rekord van 130.076.279 fr. en 
'dit niettegenstaande de ongunstige weersomstandigheden. 

A. AANVOER 

Tijdens de verslagmaand werden In de Belgische havens door onze 
vaartuigen 4.188 ton zeevleserljprodukten aangevoerd tegenover 3.934 ton 
In de overeenstemmende maand van 1972. Dit betekent een lichte stij
ging met 249 ton of 6%. 

Heit aantal reizen bedroeg 1.286, het totaal aantal zeedagen 3.839, 
zodat de gemiddelde duur per reis 2,98 Z.D. duurde. Voor december 1972 
bedroegen deze cijfers 1.485, 4.080 en 2,75. 

Te Oostende en ode te Zeebrugge steeg de aanvoer met respektleve-
lijk 371 en 47 ton. Te Nleuiwpoort echter daalde hij met 167 ton. 

De totale aanvoerwaarde nam toen in de drie havens'! te Oostende 
met 14,3 mlij. fr., te Zeebrugge met 10,4 milj. fr. en te Nieuwpoort met 
0,6 milj. fr. 

soort 

IJSlandse schedvls 
Andere schelvis 
Uslandse kabeljauw 
Andere kabeljauw 
Koolvls 
Wijting 
Schol 
Roggen 
Noorse schelvis 
Andere demersale soorten 
Tomg 
Haring 
Sprot 
Garnaal 
Noorse 'kreeft 
Totale aanvoer 

december 
(ton) 

12 
26 
21 

1.204 
96 

344 
462 
99 
64 

761 
227 
385 

75 
77 

3 
3.934 

1872 december 1973 
(ton) 

26 
79 
25 

782 
115 
408 
514 
142 
220 
769 
208 
597 

16 
110 

3 
4.183 

+ of — 
(ton) 

,. + 14 
-1- 53 
+ 4 
— 422 
+ 19 
1 64 

+ 62 
+ 43 
+ 166 
+ 8 
1 71 

" -t «12 
- 59 

+ 33 
— 

+ 249 

B. VISGRONDEN 

1. Aanvoerwaarde 

Oostende 

Zeetorugge 

Nieuwpoort 

2.644 ton 
(1072) 2.173 ton 

68,4 milj. fr. — 664 reizen 
49,1 milj. fr. — 618 reizen 

1.438 ton — 61,2 milj. fr. — 495 reizen 
(1972) 1.391 ton — 60,8 milj. fr. — 602 reizen 

201 ton — 6,6 milj. fa-. — 227 reizen 
(1973) 368 ton — 6,1 milj. fr. — 265 reizen 

De-maand december 1978 taracht ons, en dit voor het eerst sedert 
april jl. een aanvoer die deze van de overeenstemmende maand van 1972 
overschreed. Dit werd echter grotendeels In de hand gewerkt door het 
feit dat de aanvoer In december 1972 een duidelijke teruggang vertoonde 
en 1040- ton of 21 % minder was dan in december '1971. Oorzaak hiervan 
was vooral de geringe aanvoer ven nlet-IJslandse kabeljauw (—854 ton). 
Die kabeljaiuiwvangsten waren nog kleiner In de verslagmaand (—422 
ton). Die teruggang werd gelukkig gecompenseerd door een meer-aanvoer 
van alle andere soorten (ulteonderlng : sprlt) : 

— voor de meeste Uslandse soorten was die meeraanvoer eerder 
gering (schelvis -I- 14 ton, kabeljauw + 4 ton, koolvls -|- 19 ton), doch 
voor de Noonse schelvis toereikte ze toch + 156 ton ; 

— van andere Uslandse schelvis, die In het verleden gedurende de 
perloden waarin de kabeljauw ontbrak, af en toe in grote hoeveelheden 
werd aangevoerd, werd slcc'hls 79 ton aangevoerd (+ 53 ton). 

— de totale aanvoer van „andere demersale soorten" bleef haast 
ongewijzigd, ( + 8 ton) ; van wijting 408 ton ( + 6 4 ton) en van de rog-
soorten werd 142 ton (+ 43 ton) aangeland ; 

— de harlngoanvoer toereikte 600 tan (+ 212 ton). Dat kan veel 
llijiken, maar wanneer we het aantal vaartuigen In aanmerking nemen 
die deze visserij beoefenden, dan lag de aanvoer eerder aan de lage kant. 
Da rcsulituicn van de beloftevolle Inzet Intset In oktober Jl. schijnen defi
nitief tot het verleden te behoren. 

— rekening houdend met de ongunstige weersomstandigheden 
(veel wind en veel tegen) en met het beperkt aantal vaartuigen die de 
gamaalvlsseiij nog beoefenden, waren de aanlandingen van garnaal (110 
ton) bevredigend. Per reis bereikten ze nog gemiddeld 256 kg. 

In de maand december 1973 bereikte de totale aanvoerwaarde het 
rekord van 130 miljoen frank, d.i., 24,2 milj. frank meer dan In de overeen
stemmende maand van 1972 (Of 22,7 %). 

Tegenover de vorige maand noteren we een fors hogere aanvoer
waarde uit da kustvisserij (+ 6,1 milj. frank), uit het Kanaal (-1- 8,4 milj. 
frank), maar vooral ulit de West (+ 17,1 mllij. frank). Van de Uslandgron-
den steeg de besommlng tot 17 müj. fr. en 'bereikte meteen de hoogste 
aanvoerwaarde die de laatste Jaren op deze gronden word verwezenlijkt. 
Van het Kanaal werd andermaal een individuele topbesommlng gereali
seerd : 2.139.050 fr. 1 Een daling daarentegen valt te noteren voor de Noord 
de Kreeftenput, de zuidelijke Noordzee en de Ierse Zee. 'De andere vls-
gronden en/of visserijen bleven dicht bij da opbrengsten van vorige maand. 
Ook werden opnieuw 3 reizen von Noup Head opgetekend. 

In vergelijking met de overeenstemmende maand van 1972 zijn de 
meest opvallende feiten de betere resultaten voor de Haringvisserij, van 
het Kanaal en vooral van IJsland, waarvan de opbrengst verdubbelde. 
Ulit die drie gronden werd de gerealiseerde meerwaarde van bijna 24 milj. 
gehaald. Alle aanvoerwoarden van de andere visgronden bleven dicht bij 
die welka verleden Jaar werden verwezenlljtet. 

TABEL II 

Vergelijkende tabel der aanvoerwaarde uit de voornaamste visgron
den (In miljoen frank). 

visgrond (visserij) december 1872 november 1878 december 1978 

Kustvisserij 
Haringvisserij 
Garnalenvisserij 
West 
Oost 
Noord 
Kreef'teraipuit 
Witte Bank 
Noordzee Zuid 
Noup Head 
Kanaal 
llerse Zee 
IJsland 

23,3 
8,7 
4,4 

23,3 
6,4 
8,4 
2,9 
— 

0,4 
8,— 

16,4 
4,6 
8,8 

28,9 
7 , -
4,8 
8,9 
5,7 

1 2 , -
8 , -
0,8 
6,3 
— 

16,1 
8,6 

14,4 

24,— 
8,3 
6,6 

26,— 
4,8 
7,6 
2,1 
— 
2,7 
1,9 

24,6 
6,7 

17,— 

TABEL I 
Alle visgronden 105,9 10,6 180,1 

Vergelijkende aanvoer van do voornaamste soorten vermeld op de 
voorlopige statistiek — december 1978 t.o.v. december 1972. (wordt vervolgd) 

M m ni 
VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

M HIIIIHIIIIHIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIII 

— 6 



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
(i 

dus 
de week A 

hoofdzaak aai 
rode zeebaars 
1650 bennen 
Verder werdei 
en In mindere 

De vishandelaars hebben deze 
week hun plan moeten trekken met 
amper 6000 bennen yis. Daarbij 

njks 8000 kg tong. Op
een weinig Interessante 

ilshandelaars die In 
[ewezen waren op 
waarvan dan toch 
aangevoerd werden, 
vooral wijting, gul 

mate schelvis, kool-
vis en leng aangevoerd. De prijzen 
voor praktisch alle soorten lagen 
dan ook opnieuw hoger dan verle-

VOOR MEER 

TREKKRACHT 

den week. Wijting vooral deed het 
veel beter al was dinsdag toch al 
weer een prijsdaling te noteren 
voor kleine sortering. Aan grote 
sortering was er blijkbaar niet ge
noeg op de markt om de prijs te 
doen dalen. De IJslandse soorten 
werden zoals gewoonlijk weer erg 
duur verkocht. Vooral blauwe en 
witte leng waren peperduur, de eer
ste soort tot 52 ir, de tweede tot 
40 fr het kg. Schelvis varieerde tus
sen 30 en 45 fr met de grootste 
soorten als minst aangevoerde. De 
kanaalvangsten waren bijzonder 
klein. Weinig rog, weinig gul, wei
nig platvis en weinig tong. Om van 
de andere soorten te zwijgen. Alle 
soorten werden dan ook zeer duur 
verkocht. Staartvis tot 118 fr, 
heel tussen 30 en 58 fr., platvis tot 
26 fr. Op zich zelf lijkt die 26 fr 
voor platvis niet zo bijzonder, re
kening houdend met de zeer rui
me plat visaanvoer te Zeebrugge is 
die prijs echter nog zeer goed. Plat
jes werden opgekocht voor de uit
voer aan een prijs die rond de 19 
fr lag. 

De fijne vissoorten waren zeer 
duur. Toch nog een opmerkelijk 
Prijsverschil tussen West- en Ka
naaltong. Zeer begrijpelijk overi
gens. Lappen varieerden tussen 96 
en 103 fr, de bloktongen tussen 140 
en 100 fr, kregen de hoogste prij
zen. Tarbot en griet hebben we 
weer minder gezien dan de voor
gaande weken. De prijs bleef ook 
voor die soorten zeer goed. 

De aanvoer van haal blijft zeer 
klein, de prijs voor die vissoort 
meteen erg hoog. Een dertigtal 
manden kregen dinsdag tot 32 fr, 
hondshaai blijft ook rond de 20 fr 
het kg halen. Voor kabeljauw is 
opnieuw een prijsstijging ingetre
den, oplopend tot 55 fr het kg op 
de tweede verkoopdag. De gullen 
waren over het algemeen ook duur
der dan de voorgaande week met 
Krote shelfcod tot 43 fr het kg. 

Dank zij die prijzen werden het 
voor de verschillende schepen nog 
zeer behoorlijke resultaten. De vis-
handel zal weer zeer moeilijk haar 
klanten kunnen tevreden stellen, 
tenware die uitsluitend' fileivls lus
ten. 

IETS MINDER GARNAAL 

(De gamaalaanvoer is tijdens de 
afgelopen week iets kleiner geweest. 
Toch kregen we nog 4.627 kg gar
naal op de Oostendse markt en de
ze werden dan verkocht voor 394.761 
fr. of eemiddeld 68,70 fr. De vangst 
per schip Is wol Iets teruggelopen 
en zakte tot rond de 100 kg ge
middeld. Ook hier kon lang met 
regelmatig gevist worden als gevolg 
van slecht weer. Toch blijft de gar-
naalivsserlj voorlopig nog renderen-
der dan de visvangst. De kustvis-
sars moeten het Inderdaad doen 
met zeer kleine vangsten. Ze wer
den gelukkig duur verkocht, 

(JEUIKKIG WAS ER 
IJSLANOSE VIS 

De helft van deze week te Oost
ende aangevoerde vis, kwam van de 

EN MINDER SCHADE 
AAN SCHROEF EN 

NETTEN 

IJslandse vlsgrondren. Gelukkig kre
gen we nog die soorten. (De zowat 
xooo bennen Uslandvls bestonden 
in hoofdzaak uit rode zeebaars, 
gul en schelvis. De koolvisvangsten 
waren zeer klein en werden zeer 
duur verkocht, tot 1.060 fr per ben 
op de dinsdagmarkt. (Rode zeebaars 
kreeg maandag tot 1.420 fr., dinsdag 
viel die prijs terug tot 1Q30 fr. de 
ben. Kabeljauw was aanzienlijk 
duurder dan verleden week en kreeg 
tot 38 fr. Grote schelvis bleef boven 
de 40 f r het kg .on voor blauwe leng 
werd van 47 naar 62 fr gegeven. 
Kleine vangsten leng overigens 
waardoor OOK de witte sortering 
weer tot 40 fr opliep. Grote wijting 
noteerde tot 88 fr, kleine wijting tot 
22 Ir. De schotse schol kreeg tussen 
22 en 06 f r. hst kg mét de grote sor
tering all duurste '(bestemd voor tl* 
Iets). Schaat was wel schaarser en 
kreeg opnieuw tot W fr. Heilbot en 
staart hebben we bijna niet gezien. 
Opnieuw flinke resultaten die begre
pen waren tussen ii.ao6.000 fr en 
1.044.1130 fr. dit voor de 0.834 en 

de 0.31117. De dUslanders blijven 
het dus doen. 

KEER KLEINE 
KANAALVANGSTEN 

Lange reizen en erg kleine vang
sten voor de vier kanaalschepen. In 
het geheel amper IB0O DB. vis en 
5.500 kg. tong. (Meest kleine tongsor-
tering die wel iets duurder was dan 
de grootste soort, maar toch terug
liep op de tweede verkoopdag. Bij
vangsten die bestonden uit gul, plat
vis en minder uit rog en statut, wer
den duur verkocht. Verloren reizen 
werden het niet al is het dan ge
woonlijk beter rond deze tijd van 
bet Jaar voor die visserij. Kabel
jauw en vlaswijting hebben we bij
na niet gezien. Ook minder kleine 
vis als wijting en hondshaai. Die 
kleine vis kreeg trouwens weer erg 
goede prijzen met zelfs steenbolk 
tot 750 f r de ben. 

TOCH NCO EEN VERLAAT 
IIAKXNGSEIZOEN ? 

Deze week was er een lichte her
opleving van het harinsselzoen. 0 6 
twee nog overblijvende spannen 
brachten elke dag en min of meer 
grote vangst op de markt met dins
dag toch al weer 209 bennen voor de 
N .70H en de N.TOÖ. Misschien zal de 
geschiedenis zich ook bier herhalen 
en krijgen we zoals ds voorgaande 
twee Jaar weer meest h^nng in 
februari. (Mits beter weer, zou hst 
hier trouwens ook vel beter gaan. 
Nu kan men ofwel maar laat uitva
ren, ofwel most men te vroeg terug
keren. Ondertussen blijft de haring-
prijs op een zeer hoog peil, maandag 
tot 18 fr., dinsdag iets teruglopend 
tot 016,40 f r. 

HODI STRAALÖUIZEN 
ZALTBOMMEL 

tel. 91-31-4180-2654 

GEVAARLIJKE 
CARGO'S 

Terwijl de B.604 van reder Mw 
Boussemaere Oattoor in de nacht 
van woensdag op donderdag aan 
hst vissen was, werd het door een 
cargo aangevaren en grote schade 
berokkend. De cargo is In hst duis
ter verder gevaren zonder zich om 
zijn slachtoffer te bskommsrsn. 

Ds visserij moest gestaakt wor
den en de haven van Zeebrugge 
aangedaan. 

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

TIJDSCHRIFTEN 
Het Januari-nr. van „Ik Vaar", 

maandblad voor watersport, komt 
eens te meer uit met 65 pagina's in
teressants informatie voor al wis 
een boot heeft of er een wenst: 
het „Logboek" van Jan van Dorp 
boeit en trilt van pikants details. 
Ds grote race's en de Amsrica-cup 
zijn in de mode. Zeer merkwaardig 
is de thesis van Dr. Pigeon over ds 
voeding van de solozeilers en hun 
lichamelijke en psychische perike
len. Nouveau té's van hst Salon te 
Parijs, vaarbewijs in Nederland, de 
universiteit van Southampton, ds 
420, Fireball en Europe en zsfs twee 
testen door „Ik Vaar" uitgevoerd. 
De redactie kondigt aan in het fe-
bruarl-nummer hst dossier „zwem
vesten" uit de doeken te doen, en 
hst wordt een spannende konfron-
tatle met Test-Aankoop dis nis
mand zal willen missen. „Ik Vaar" 
kost per Jaar 300 fr., of per num
mer 35 fr.: bij ultg. Vyncke, Sa-
vaanstraat 92, 9000 Gent. 

KRUISVAART 
EENHEDEN ZEEMACHT 

Het Commando- en Logistiek 
steunschlp A960 Godetla, en het 
Smaldecl Kustmljnenvegers samen
gesteld Uit M927 Spa, M930 Roche-
fort, M938 Helst, M9SS Koksljde, 
M.9S2 Nieuwpoort en M936 Veur-
ns ondernemen een kruisvaart in 
hst (Kanaal van 14 februari tot 7 
maart 1974. 

De mijnenveeggroep, die onder 
het bevel staat van Korvetkapltein 
H. Stradiot, zal aanleggen te Cher
bourg van 92 tot 26 februari 1974. 

De briefwisseling, voor de beman
ning, dient toe te komen in de Ma
rinekazerne Bootsman Jonssn te 
Oostende vóór 20 februari 1974 om 
16U.00 
Adressering; 
Aan (Naam, graad) 
Aan boord. (Naam ven hst 
schip). 
Marinekazerne Bootsman Jonsen. 
8400 — OOSTENDE. 
Fruikerlng: Normaal binnenlands 
tarief. 

CAR-FERRY 
TE WATER GELATEN 
Heden woensdagnamiddag werd 

bij het ter perse gaan op de 
scheepswerven Boel en Zonen te 
Temse de nieuwe oar-fetrry „Prin
ce Laurent" voor rekening van ds 
Regie voor Maritiem Transport ra 
bestemd voor de lijn Oostende-
Dover - Folkestone, te water ge
laten, waarna op die werf een re
ceptie plaats had. 

VAN VOORDEN ZALTBO EL N.V. 
Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
Tel. 04180*2664 

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

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

(6723V} 
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LEKGESLAGEN Z.307 „ZEETRAPPER" 
DOOR „ZEETIJGER" BINNENGESLEEPT 

Toffe tussenkomst van Loods- en 
Reddingsdiensten der Kust 

MARKTOVERZICHT 

ZEEBRUGGE 

Ruim 30 vaartuigen van de Noord 
on do West bodon hun vangsten 
aan. Er waren geen vaartuigen aan 
de markt van hot Kanaal. Ook wa-
korto duur. lOII, kwam vooral door 
de minder gunstige weroosmstan-
r tn do meeste zeorolsjes van vxii 
dlghedon van deze week. De 14 
vangsten van de gullonvangsteu wa
ren nolt bijzonder groot on hot wa
ren dan nog In hoofdzaak wijting 
soorten dis gelost werden door de
ze spanvlssers. (Do grootste aan
voer was pladljs, de markt was bij
zonder soed voorzien van deze vis
soort. MILS van oen paar kopen grote 
pladljs werd allo overige sortering 
afgenomen, aan pi-IJzon die schom
melden tussen de 11,80 en de 33 fr. 
hot kg. Alle vaartuigen hebben pla
dljs gelost maar vooral dan de 
grote bakkers hebben de grote hoe
veelheden gelost. Het groom In aan
voer waren de pladljssoorton twee 
en drlo. Aan tongon was er wol geen 
tekort, de afname prijzen waren 
goed, doch er werden schommelende 
prijzen geboekt .Voor de grotere 
•oorten van 100 tot 146 fr., voor ds 
874 van 1146 tot 164 fr. De midden
soorten haalden van 136 tot 164 fr 
het kg. De kleinste slag met TB? so 
slips behaalden van 108 tot 136 fr. 
De tarbot on grletsoorten bekwamen 
eveneens prijzen dlo vrij sohom-
molond waren, voor do grotere soor
ten van 70 tot ITO en van 66 tot 74 
fr hot kg. Kr was wel een vrij groot 
tekort aan kabeljauw en gulsoor-
ton. 

Daardoor lagen do afnamoprljzon 
vrij hoog, voor de kabeljauw van 
38 to til, fr. en voor de gulsoorten 
van 03 tot 4il fr. Koggovls werd er 
praktisch niet gelost, zodat ook de
cs afnamoprljzon goed van de hand 
Ringen. Ds prijzen schommelden 
tussen do '.',:> en do liu fr het kg. 
Van dS wljtlngsoorton wai-cn de 
grootste renderend, van 20 tot 36 fr. 
do kleinere soorten haalden van 0,05 
fr. tot IB fr hSt kg. .Scharren vleien 
eveneens In ds smaak van 18 tot M 
fr. Verscheidene vaartuigen kwa
men aan ds markt met zeehaalen 
ds prijs schoounslds tusson ds 27 en 
ds 31 f r hst kg. 

Robaards SB knorlman vielen 
ovenoons In de smaak, zodat de af-
namoprljzon eveneens hoog oplie
pen, van ".'.L! tot 46 fr hot kg. Ds 
stoonschol die veel minder In aan
voer was dan ds vorige week, be
kwam van 38 tot Sa fr het kg. Ds 
1M 7 kg zeokrooftjes haalden een Be
middelde prijs van 137, 16 fr het kg. 

Ds 111.088 kg garnalen haalden 
volgens sortering van i l tot 90 fr 
hst kg. 

jHjErEJHJBjafEJsrarajajHiajBiHJiri 
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ZEEBRUGS 
VISSERSVAARTUIG 

HiELP FRANSE TREiLER 
IN NOOD 

Ds Z.183 Christopher was vanuit 
Zssbrugge ds visserij gaan bedrij
ven. Wegens stormweer moest het 
vaartuig gaan schuilen achter hst 
Brits Lundy-elland. Terwijl men 
voor anker lag kwam de FranseIsrel-
ler Lorlont 5404 Kwlolet tegen 
boord liegen van ds 'Z.183 en vroeg 
om bijstand. Ds Franse trsllsr kreeg 
een zware zee waardoor ds bak
boord bovenzijde was weggeslagen. 
Bovendien maakte hst schip water. 
Daar vermoed werd dat de motor 
van het franse vaartuig ging stil
vallen, word ds treller Vastgemaakt 
aan ds Z.183. Ds Britse kabellegger 
« air is » die het noodberlcht van ds 
franse treller had opgevangen, was 
ondertussen ter plaatse gekomen. 
Daarop heeft, schipper Jaak Flit
ser ds franse treller langszij de 
« Slrls » gsslsspt, die zware pompen 
aan boord had en gemakkelijk het 
water dat de franse treller binnen
drong, meester kon. Hot Zeebrugs 
vaartuig Is na het luwen van het 
stormweer terug naar de visserij-
gronden gelopen. 

Zij 
hadden 
pech... 

- BIJ hst winden van ds korre 
aan boord van de Z.861 voelde men 
ssn ruk op de vlsboel. Verder win
den blek onmogelijk gezien ds tus-
senas van de vlsllcr gebroken was. 
Os 2.451 hielp ds vlsboel Inhalen, 
waarna ds Z.651 teruggekeerd 1B 
naar de thuishaven. 

- Os Z.B6S Zee Adelt moest met 
ssn zwaar voorwerp In de korre, 
naar Zeebruggs terugkeren. 

De si aalssleepboot Zeetljger 
mosat de Z.fiQD met defekte keer-
koppeling naai Zeebruggs slepen. 

- Os 2.295 van schipper Pr. nob-
belaere was aan het vissen loen ds 
bemanning een drijvende zeemljn 
zag. Dadelijk word Radio Oosten
de hiervan op de hoogte gebracht. 
Deze vsrwltUgde op zl |n beurt Ra
dio Newton. 

BERICHT 
AAN DE REDERS 
(KNOKKE HEIST) 

tiet bestuur van Bruggen en We
gen deelt mode dat, op het tor be
schikking gestelde terrein ten oosten 
van de Uederskaal, achter de groene 
sons, ALUsmN HERBRUIKBAAK 
MATERIAAL mag opgestapeld wor
den 
N1KT-HERURUIKBAAR-MATKR1-

AAL mag doh op dit plein niet be
vinden. Kr bevinden zich nl. tal
rijke stukkon aldaar dis niet moer 
gebruikt worden (zoals b.v. vlsplan-
ken enz.,,). 

Wannoor tegen 16 maart o.k. dit 
materiaal niet verwijderd Is, zal 
het ambtshalve verwijderd worden. 

De vrij gekomen plaats aal nl. ter 
beschikking gestold worden van de 
spanvlsserij. Er zijn borden aange
bracht welke materialen moeten ver
wijderd worden. 

Nadere Inlichtingen kunnen steeds 
bekomen worden bij de opzichter 
van Bruggen en wegen, Kantoor 
Wcrfkaal nr. 48, en bij do bestuur
der van do vismijn. 

Vooral door een vlotte samen-
wsrUng tussen ds Loods- en 
KeddlngBdisnBtsn der Kust, 
schipper Vereeeke sn /Ijn bsnia-
nliiK op de sleepboot uZeetiJ-
gST» Sn kommiindiint Dulnslager 
sn een paar brandweerllsdsn kon 
de lekgsslagsn trsllsr /.S07 ic/.ee-
t i jnr» vorige week n ts rdag nog 
veilig ds Oostendse haven bln-
ncngosleept worden. 

Op ongeveer 80 mijl ten suldwes-
tsn van de Noorohlndsr kreeg 
hst vaartuig In een «fftniwimw 
van tijd de motorkamer vol wa
ter nadat een bulsleldlng was 
gesprongen. 

Os Z.307 «Zeetrapper», sedert en
kele tijd eigendom van de Zeebrug-
so reder De Qroots had vorige week 
donderdag do Oostendse haven ver
laten met bestemming naar de vls-
grondon In de omgeving van de 
Noordhlnder. Zaterdag, omstreeks 2 
uur In ds morgen werd schipper 
Latoros door wachtsman Decloedt 
Ingelicht dat de motorkamer vol 
water stond. Toen de schipper ter 
plaatse kwam reikte hst water reeds 
tot kniehoogte boven do plaat. Na 
een tiental minuten draalen viel ook 
de hulpmotor uit. Vla de VHP riep 
schipper Laforce onmiddellijk ds 
assistentie in van de 0,306 en de 
N.706 die In de onmiddellijke omge
ving aan het vissen waren. Vanop 
de O.306 werd vervolgens Oosten-
dc-radio verwittigd met verzoek 
sloephulp te verlenen bij middel van 
een sleepboot. Op dit ogenblik wa
ren ds weeromstandigheden zeer 
slecht; er heerste een harde zulder-
wlnd kracht 7 tot 8 met zware zee
gang. 

Omstreeks 8.35 uur kwam ds «Zee
tljger» ter plaatse, nadat een pomp 
van de O.306 was overgegeven op 
ds Z.307 sn het pompen kon begin
nen. Reeds tien minuten later kon 
ds opsloplng door de «Zeetljger» 
aanvangen terwijl de vaartuigen 
0.30(5 en N.706 verzocht werden 
stnndbye te blijven. De schipper 
van ds Z.S09, dis hst gesprek tussen 
dc 0,806 on Oostenderadlo had op
gevangen, was ook ter plaatse ge
komen. Achteraf Is dit vaartuig op
nieuw naar ds vlsgrondsn afgeva
ren. 

STEEDS MEER WATER 

Tijdons de opsloplng kwam steeds 
meer water In het vaartuig. Twee 
helikopters kwamen ter plaatse 
Hot was do bedoeling een paar 
brandweerlieden aan boord van hot 
vaartuig te zetten. Wegens de zeer 
slechte weersomstandigheden bleek 
dit evenwel onmogelijk, zodat men 
onverlchterzake terug moest keren. 

Het was toon dat de Oostendse 
brandweer onder de arm werd ge
nomen, 

Kommandant Dulnslagor en twee 
brandweerlieden vertrokken aan 
boord van de sleepboot «Zeemeeuw» 
en werden in volle zee, met ssn 

wsrkboot en midden ssn hevig on
weer, overgeplaatst op de «Zeetrap-
per» waarop onmiddellijk met het 
pompen werd begonnen. De sleep 
bevond zich toen nog op een vijf 
tiental mijl van Oostende; de wind 
was afgenomen tot kracht 6 onder 
de beschutting van de wal. 

Rond 15 uur verlieten ook de 
belde vissersvaartuigen de «Zeetrap-
per» en trokken terug naar de vu-
gronden. Rond 18 uur liep de «Zee
tljger» met het lekke vaartuig op 
sleep de Oostendse haven binnen 

De «Zeetrapper» werd afgemeerd 
in dc plaatselijke vlssershaven waar 
ds ondertussen opgeroepen brand
weer het schip leegpompte. Na een 
onderzoek werd vastgesteld dat een 
afkosllngsbuls van de keerkoppeling 
afgebroken was waardoor hst water 
i de motorkamsr droog. Os motor 
sn hulpmotor, alsmede de dynamos 
met schakelbord hebben nagenoeg 
volledig onder water gestaan. 

Het Is hier wel sven gspast in de 
marge van dit ongeval, hulde te 
brengen aan do Loods- en Red
dingsdiensten der Kust, alsmede 
aan kommandant Duinslager en 
zijn brandweerlieden voor hun 
doeltreffend en snel ingrijpen. 
in zeer moeilijke omstandighe
den hebben zij hun taak tot een 
voorbeeldig einde gebracht. Ook 
mag dat wel even gezegd wor
den, 

We kunnen dit niet zeggen van de 
schipper en zijn motorist die oen 
onverantwoorde nalatigheid aan de 
dag legden. 

PETROLEUMTANKERS 
VOOR ZEEBRUGGE 

Volgende petrolsumschspsn wor
den In de haven verwacht op on
derstaande da ta : And ros Tltah 
(6-2) ; Splendid Diamond (7-2) ; 
Sea Serpent (16-2) ; Tabriz (21-2) ; 
Texaco Europe (29-2). 

SCHADEN 
Maandag berokkende de 0.217 

toebehorends aan reders Van Lul 
sn Ghys bij hst achteruitvaren lu 
ds vlssershaven schade aan de 
N.579 van ds rederij Westdlep, 
waardoor de zijde Ingedrukt werd. 

OPGESLEEPT 
Oe 0.638 van reder Frans Serie 

moest met korre In de schroef door 
de O.20 van dc rederij „Qoewlnd" 
naav de haven van Oostende gc-
SlSSpt worden 

XXX 

Ook ds O.740 van reder Bogaert 
André mosst o u t korre la de 
schroef door de Staatssleepboot Zee
tljger opgesleept woVden. 

VIS ETER IS VERANTWOORD ETEN j 
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Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem. 

2 
2 

.5- 2 
6- 2 

30- 1 
31- 1 
1-2 

,2- 2 
3-2 
4- 2 
5- 2 

s- a 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

3 
IS 
8 
4 
80 

19.600 
192.520 
99.560 
30.350 

342.080 

646.456 
5.863.147 
2.771.640 
768.896 

9.938.138 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
7 
8 

11 
6 
1 
8 
6 

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

m 724 
1.826 

492 
60 

727 
561 

53.449 
66.956 

• 74.607 
84.618 

4.200 
56.071 
14.960 

öö.— 
66.— 
44. -
60.— 

69.— 
62,— 

82 
94 
68 
80 

80 
89 

81- 1 
1- 2 
4- 2 
5- 2 
6- 2 

31- 1 
i - a 
4- 2 
5- 2 
6- 2 

6 
9 

16 
22 
22 

6 
1 

11 
14 
8 

59.828 2.183.110 , 
13.105 2.690.790 
70.589 2.111.080 

117.872 3.512.810 
96.308 3.029.865 

WAARVAN TONGEN 

10.495 1.199.270 
112 13.940 

4.983 660.790 
8.683 1.127.160 
9.168 1.304.640 

70.-

36,29 
20,76 
39,90 
29,10 
81,46 

114,28 
124,62 
133,40 
131,37 
131,39 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 

1-3 
4- 2 
6- 3 
6- 2 

18 
17 
1 

17 

6.324 
6.626 

148 
5.014 

369.106 
400.448 

11.860 
316.167 

41.— 
51.— 
70.— 
50.— 

91 
86 
87 
87 

GARNAALAANVOR TE NIEUWPOORT 

1- 2 
4- 3 
6- 2 
8- 2 

1- 3 
4- 2 
6-3 

4 510 33.640 68.— 
2 215 16.146 72.— 
6 663 37.131 63. -
1 78 6.476 73.— 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 
3 1.833 34.630 
6 0.383 618.308 
8 30.138 264.369 

69 
77 
69 
73 

SPROTAANVOER TE NIEUWPOORT 

1.160 6,60 

Afvaarten Oostendse Haven 
OONDERDAO 31-1-1974 

IJSLAND : 0.81 — 0.139. 
KANAAL: 0,369 0.333 — 

0.339 — 0.66 — 0.339 — 0.312. 
WEST : N.752 — 0.270 — N.719 

- 0.343 — O.206 — 0.312 — 0.284 
- 0.142 — N.185 — 0.249 — 0.36 
- N.730 — N.738 — 0.376 — N.40. 

VRIJDAG 1-2-197 J 

KANAAL: 0.114. 
WEST : 0.285. 

ZATERDAG 2-2-1974 
KANAAL: 0.183 • 

0.169. 
WEST : N.422 — 0.193. 

MAANDAG 4-2-1974 

W E S T : N.679. 

DINSDAG 5-2-1974 

WEST : Z.463 — N.705. 

WOENSDAG 6-2-1874 

WEST : N.346 — 0.123. 

O.löl — 
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Z E E B R U G G E 

DONDERDAG 81-1-1874 
Z.680 
Z.642 ' 
Z.108 ' 
Z.200 
Z.296 
Z.483 

VRIJDAG 
Z.608 . 
Z.257-437 
Z.455-474 
Z.468-601 
2.471-473 

MAANDAG 
Z.664 
Z.670 
Z.435 
Z.616 
Z.613 
Z.408 
Z.363 
Z.568 
Z.439 
Z.176 
Z.684 
Z.548-481 
Z.201-560 

4 
9 

16 
8 

16 
19 

40 200 
90 1300 
70 600 

270 1000 
80 800 

390 3000 

1-2-1974 
6 
1 
I 
1 
1 

90 
40 
30 
60 
60 

4-2-1974 
2 
9 

10 
3 
4 
4 
2 

10 
9 
9 
9 
1 
1 

30 
30 

100 
60 
60 
60 
40 

140 
70 

160 
300 

60 
40 

DINSDAG 4-2-1874 

Z.189 
Z.618 
Z.400 
Z.683 
Z.693 
Z.678 
Z. 30 
Z.506 
Z.424 
Z.460 
Z.649 
Z.569 
Z.408-658 
Z.468-601 
Z.455-474 
Z.471-472 
Z.538-554 

WOENSDAG 
Z.469 
Z.466 
Z.176 
Z.334 
Z.463 
Z. 14 
Z.420 
Z.462 
Z.257-437 
Z.201-560 
Z.554-538 
Z.468-601 
Z.455-474 
Z.403-558 
Z.471-472 

80 
60 
10 
80 
30 
30 

270 
370 
190 
70 

300 
330 
50 
60 
70 
40 

6-2-1874 
a 
6 

i l 
10 

6 
8 
8 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

130 
130 
300 
320 
130 
200 
130 
120 
SO 
30 
30 
30 
40 
30 
30 

SO 
100 
700 
100 
200 
300 
SO 
100 

1000 
100 
600 

100 
300 
100 
700 
60 
60 

1800 
1400 
300 
200 
400 
600 

80 

600 
400 
700 
1000 

4500 

200 

93.040 
181.630 
333.160 
441.640 
295.740 
828.020 

131.448 
. 33.300 
39.370 
43.610 
43.150 

40.980 
61.170 
271.710 
100.840 
134.020 
133.430 
70.470 
343.690 
817.860 
346.600 
378.520 
67.750 
66.040 

122.610 
153.260 
32.500 

380.890 
38.830 
60.340 
660.600 
669.360 
318.780 
313.100 
446.090 
467.370 
41.660 
63.680 
71.370 
33.030 
131.180 

221.780 
331.360 
684.360 
531.860 
138.580 
866.660 
179.176 
307.300 
60.310 
18.460 
14.870 
18.660 
37.040 
16.740 
17.800 

N I E U W P O O R T 

VRIJDAG 1-8-1874 
N.349 4.860 N.788 11.370 
N.808 11.370 N.730 6.940 

Oris luoino vangstan van guiie-
vlssers welke aan do plaatselijke 
handel heel goed verkocht werden. 

MAANDAG 4-2-1874 
N.710 34.816 0.156 64.784 
N.591 71.008 N.730 7.310 
N.80S 18.040 N.788 18.040 

Bonderdtaobtlg bennen werden 
gelost. Weinig tongen welke duur 
kg. Hetzelfde voor de tarbot en 
verkocht werden 180 tot 173 fr de 
grieten en de slaartvls I Kabeljauw 
kreeg 3700 tot 3000 fr de ben. De 
gullen van 3600 tot 1800 fr. De 
«fï ié» gulletjes rond de 1800 fr. 
(voor de nachtvissers zelfs 1900 fr). 
Grie wijting van 1100 tot 1800 fr. 
Kleine van 710 naar 1000 fr I Plat-
v l s : grote 870 fr, driellngen 1000 
tr I Visjes 900 tot 860 Ir (Deze prij
zen, zijn deze van de groothandel, 

de leurders geven altijd meer. voor 
de enkele bennen welke ze nodig 
hebben). 

Posten van 600 tot 660 fr). Knor-
haan kreeg 1000 en 1300 fr de ben ! 

Zo was de maandagmarkt! 

WOENSDAG (i 
N.722 
N.349 
N.590 
N.700 
N.788 

65.680 
6.840 

116.396 
10.666 
11.205 

2-1878 
N.766 
N.7ei 
N.346 
O.104 
N.806 

84,714 
96.240 

104.498 
10,668 
11.308 

Vierhonderd bennen werden op 
do markt gezet. Er was variatie. 
Waar de bijzonderste soorten gul
len, wijting en platvls was, waren 
er toch vangsten welke bulten een 
100 kg tongen, tarbot en grieten 
konden uitleggen. Zelfs één vangst 
had een 20-tal bennen roggen, wel
ke nu als « rariteiten » mag aan
zien worden. 

De tarbot kreeg terug zijn 130 tot 
170 fr de kg. Grieten rond de 90 
fr. De tongen (slechts 300 kg ver
deeld over alle vangsten) werden 
verkocht aan 118 tot 170 fr en 177 
fr voor de 3e, 4e en 5e. De kleine 
148 fr. De grootste gulsoorten van 
3700 tot 3300 fr. De andere gullen 
3000 fr en 1700 fr. De voorkleine 
1300 fr. De wijting grote rond de 
1300 fr, de kleine van 610 tot 700 
fr. Platvls: 800 fr, driellngen 900-
960 en 900 fr voor de kleine. 

Merroggen werden verkocht aan 
3850 ft terwijl de lillen 3480 fr 
kregen. Speer haal en en zeehonden 
waren slechts In kleine hoeveelhe
den op de markt en werden dan 
ook duur gekocht (1800 en 1800 fr 
de ben). 

Voor wat buliesoorten. platvls en 
wijting betrof, kan gezegd worden 
dat het een vaste en gelijklopende 
prijs was over gans de lijn I 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 
WEST 

Z.483 
SANDET 

N.708-709 

MAANDAG 

1-2-1974 

9 
TIE 

1 

4-2-
IJSLAND 

O.S34 
0.316 

KAN AAI. 
O. 83 
O. 83 
0,141 

WEST 
Z.307 
0.133 
0.217 
N. 41 
N.705 
N.579 

NOORD 
N.708-709 
0.35-Z.38 

DINSDAG 
USLANf 

0.317 
KANAAL 

0.120 
WEST 

O. 94 
N.738 

NOORD 
N.708-709 
0.35-Z,38 

16 
17 

9 
14 
17 

6 
10 
13 
13 
7 
8 

205 

80 

1974 

800 
1090 

110 
60 

300 

100 
380 
400 
380 
80 

130 
HINDER 

1 
1 

1 
36 

5-2-1973 

17 

17 

U 
4 

1160 

100 

300 
70 

HINDER 
1 
1 

30 
33 

WOENSDAG 6-2-1974 
WEST 

0.384 
N.736 
N.345 
N.716 

KUST 
O. 18 
0.116 
0.211 
0.787 
O.404 

6 
4 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

370 
130 
108 
80 

11 
9 
6 
6 
5 

— 

6900 

— 

1700 
1200 
1300 

— 
— 
— 

660 
700 

8380 
8880 

1360 

13450 
1100 

_ 

— 
_ 

259.950 

129.170 

1.296.998 
1.896.890 

868.130 
232.620 
390.018 

44.600 
303.190 
636.460 
343.030 
139.770 
370.980 

140.780 
136.183 

1.844.120 

319.760 

372.630 
129.440 

242.820 
39.190 

331.990 
188.360 
133.080 
98.140 

10.160 
9.480 

. 6.150 
6.040 
4.860 

9 — 



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

Schelvis 
Groot 
Middel 
Klein 

Kabeljauw ... 
Oul , 
Wljüng 
Senaat 
Zeebaars 
Lang 
Schartong ... 
Heilbot 
Kool vis 
Hondstong ... 
Zeewolf 
Staart 

4-2-1974 
44.—45 — 
30.20-30.80 
26.60-28.— 
37.—41.20 
22.—33.20 
21.80-31.80 
46.—54.— 
26.40-28.20 
20.20-51.40 
18.—35.60 
81.—93.— 
24.40-29.60 
20.20-38 — 

5-2-1974 
37.80-44.40 
29.20-32 — 
19.60-30.80 
89.—39.90 
25.40-36.40 
24.—27.20 
48.—68.— 
24.60-26.— 
27.60-50.— 
13.60-84.40 
75.—112.0 
28.80-32.40 
21.80-39.60 

Tong- en pladijsprijzen 

TONG 

Soorten 
Lappen 
Grote 

Blok 
voor-kleine 
kleine 
slips 

Soorten 
grote 
blok 
fruit 
schone kleine 
kleine 
tout petit 
slips 

Soorten 
Tong i 
Tong i i 
Tong i n 
Tong IV 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Soorten 
Grote 
grote lek 
kleine lek 
derde slag 
platjes 

Soorten 
I 
H 
III 
V 

rv 

Soorten 
Moeten 
grote pladijs 
drielingen 
platjes 

Oostende 
4-2-1974 

90,4OiUil,40 
129,2-ü4;lt4 
140,4466,8 
146,4-1159,2 

' 148,4460 
,,-...„.... 126 —,— 

118 —,— 

Zeebrugge 

100 -108 
141 -146 
148 -104 
144 -ae4 
136 -144 
127 -183 
112 -1(15 

Nieuwpoort 

120 -
168 — 
164 — 
173 -
172 -
160 -

Oostende 
4-2-1974 

„' 22,60-20,— 
24,—26,— 
'18,—26,— 
31,60-27,— 
117,40-19,— 

Zeebrugge 

12,—18,-
16,—20,-
16,—20,-
20,—23,-
ie,—ai,-

Nieuwpoort 

5-2-1974 
96, ,— 

186,4—,— 
140 —,— 
140,4443,4 
189,4-141,4 
118,8—,— 
116,2—,t-

101 
140 
068 
164 
188 
186 
112 

5-2-1974 
28, -

23,40-26,— 
18,—80,— 
16,60-19,80 

111,3046,— 
13,—16,— 
W.—118,— 
20,—22,— 
•1/8,—20,— 

6-2-1974 

101 
140 
168 
169 
140 
180 
108 

-103 
-144 
468 
-160 
4 6 0 
-138 
-120 

116 — , — 
138 —,— 
ITO —,— 
177 — i — 
176 — , — 
146 —,— 

18, ,-
20,—24,-
18,—21,-

6-2-1974 

86,80—^,— 
88,30—,— 
18,2049,— 

11,80-18,-
14,—18,-
17,—80,-
19,—22,-
18,—20,-

16,—18,-
16,—19,-
18,—20,-

REDERS 
VISSERS 

WIN TIJD - SPAAR GELD 
IN MAXIMUM EEN DAG 
GRONDIGE REINIGING EN 
ONTVETTING VAN 

— MACHINEKAMER 

— MOTOREN 

— VISRUIM 

— DEKKEN 

— SCHEEPSROMPEN 

CONTACTEER 

TRANSCLEAN n.v. 
BARON DE MAERELAAN, 300, ZEEBRUGGE 
TEL 050/545.26 

(9037N—7534V) 

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

VKI.IUAG 8 FEBRUARI 1974 
WEST: 

N.706 met 260 bennen, t.t.z. 40 b. 
shelf cod, 60 b. gullen, 110 b. wij
ting en 40 b. grondvis 
O.306 met 200 bennen, t.t.z. 30 b. 
shelf cod, 40 g. gullen, 100 b. wij
ting en 30 b. rode bonen. 
0.37 met 260 bennen, t.t.z. 100 b. 
gullen, 70 b. varia en 80 b. plat-
vti. 
0.243 met 180 bennen, t.t.z. 20 b. 
kabeljauw, 65 b. gullen, 15 b. w ) > ' 
ting. 70 b. grondvis en 16 b. steen-
poeten. 

MAANDAG 11 FEBRUARI 1974 
IJSLAND 

0.288 met 1.700 bennen, t.t.z. 120 
b. kabeljauw en gullen, ioo b. 
grondvis, 150 b. schelvis en tot-
ten. 20 b. wijting, 1.050 b. rode 
bonen, 20 b. schotse schol. 10 b. 
scha ten, 200 b. lengen en 30 b. 
varia. 
0.3S6 met 630 bennen, t.t.z. 16 b. 
shelfcod, 46 b. kabeljauw. 90 b. 
grondvis, 86 b. wijtingen, 180 b. 
rode bonen. 76 b. schotse schol en 
300 b. lengen. 
0.318 met 850 bennen, t.t.z. 126 
b. kabeljauw en gullen, 100 b. 
koolvla. 25 b. wijting, 300 b. bo
nen, 40 b. schol en 260 b, lengen. 
O.202 met 800 bennen, t.t.z. 100 
b. kabeljauw en gullen, 160 b. 
koolvls, 70 b. gutvls, 360 b. rode 
bonen, 100 b. schotse schol, 10 b. 
schalen en 100 b. lengen. 

NOOP HEAD : 
0.231 met 360 benhen, t.t.z. 30 b. 
staartvls, ioo b. kabeljauw en gul
len, 70 b. schelvis en totten. 120 
b. varia en 30 b. haaien. 

KANAAL': 
0.134, 0.186, Z.697 

WEST : 
0.172, 0.142. N.422, N.722, 0.282, 
N.752, 0.279, N.719, O.206, N.186, 
N.738. 

DINSDAG 12 FEBRUARI 1974 
KANAAL: 

0.128, 0.118. Z.84. 
WEST : 

0.26, N.40, N.720, 0.275, 0.286 

WOENSDAG 18 FEBRUARI 1974 
KANAAL: 

Z.499 
WEST : 

0.192, Z.462, N.706. 

PAKKETBOTEN 
OOSTENDE - DOVER 
Uurtable der overvaarten voor de 

week van 10-2-1974 tot 16-2-1974. 

PASSAGIERSBOTEN 
Afvaarten uit Oostende 

— Alle dagen te 10.16 u. en te 
14.46 u. 
Afvaarten uit Dover 

— Alle dagen te 12 u. en te 
16.60 u. 

CARFERRIES 
Afvaarten uit Oostende 

— Alle dagen te 01.16 uur (1), te 
06.06 uur ( l ) , te 08.80 uur, te 13.30 
uur, t e 17 uur (1), (3), e n te 20.30 
uur. 
Afvaarten alt Dover of Folkestone 

— Alle dagen te 00.80 uur, te 
08.46 uur (2), te 09.46 uur (2) (3), 
te 12.30 u., te 18.80 u. en te 23.46 u. 
(2). 
( i ) Naar Folkestone. 
(2) Vertrek uit Folkestone 

— 10 — 



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Tarbot: groot (123) 
middel (123) 
klein (123) 
Griet: groot (123) 
middel (123) 
klein (123) 
Schelvis: groot 
middel 
klein 
Heek: groot 
middel 
klein 
Lom 
Leng 
ftog (I) 
Kellrog (123) 
Rog (23) 
futen (23) 
Scherpstaart (28) 
Halve mans (23) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw 
Gui (groot) 
Gui (middel) 
Gui (Klein) 
Hozemondhamme 
Wijting: groot 
klein 
Schar 
S teenschol 
Zeehaal 
Hondshaai 
Doornhaai 
Pieterman 
Makreel 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Schaat 
Zeebaars (kllpvis) 
Kongeraal 
Schartong 
Volle haring 
IJle haring 
Haringshaal 
Steenholk 
Heilbot 
Koolvis 
Steur 
Zeewolf 
Poilak . 
Zonnevis 
Koningsvls 
Vlaswijting 
Zeeduivel 
Schotse schol 
Zeehond 
Bot 
Rode Poon (roobaard) 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten 
Langoesten (midden) 
(klem) 

Zeebrugge 

4-2-1974 

160 -176 
100 -123 
87 
81,—87,80 
74,—76,— 
71 ,40—^.j . 

43, ,— 
115,40-31,60 

13,60-53,20 
54/80-56,60 

Oostende 

4-2 

150 
80 , -
6 0 -
94 , -
58 , -

1-1974 

-180 
-186 
-79 — 

> 

Zeebrugge 

5-2-1974 

68, ,— 
41, — 

. . . . « • ••••W*MV 

4 3 , - 6 8 , — 

i' rt"|^"» 

• • - • • • " • • • • • • • * • • 

39,40-50,— 

25,—42,40 

73,40-102 
31,80—,— 
14, ,— 
21,—27,— 
32,—68,— 
35,——g-
135-^-29,20 

8 6 , -
86 , -
8 0 , -
2 2 -

' " • • " * • • • • 

'"""""• 
-46,— 
- 4 1 , -
-38,— 
-25,— 

23,—28,— 
ia,—tt4,—" 
2 0 , - 2 2 , — 
86,—*7,— 

4 0 ~ ^ 2 ~ | 

24,—41,— 

5 9 , - 1 1 6 h 
30,60—,- | 
18,80—,— 
20,60-30,— 
88,—56,— 
91,90-37,60 
17,60—,— 

i Oostende 

5-2-1974 

160 —,— 
80,—100 
56, ,— 
66, ,— 
58, ,— 
41, ,— 

55,—58,— 
54,—55,— 
42,—56,— 
40,—41,— 
36,—40,— 
35,—30,— 
88,—42,— 
36,—40,— 
30,—87,— 
28,—24,— 

20,—27,— 
12,—^16,— 

40,—60,— 

Zeebrugge 

6-8-1974 

166 — , — 
ilX» —,— 

88, ,— 

6Ö',^«;— 

47,—68,40 

25,80-45,20 

3 8 , « ^ , — 
13,90—,— 
17,60-25,40 
42,—72,— 
31,60-83,40 

Oostende 

6-2-1974 

120 -146 
70,—108 
dö,—69 — 
66,—74,— 
68,—94,— 
48,—57,— 

40,—45 — 
86,—39,— 
26,—86,— 
22,—28,— 

20,—26 — 
9,—1'2,— 

18,—IS,— 
40,—•52,-
3 8 , — 8 0 , -

4-2-1974 

170 —,— 
180 —,— 
aoo —,— 
8 0 , - 1 1 6 

58,—«0,— 

SO^ -̂̂ O,— 

30,—30,— 
1 8 , — 3 0 , -
16,—25,— 

Nieuwpoort 

6-2-1974 

170 —,— .«,.rt.«j...i* 
180 —,— 
10O —,— ..™„ 
90, ,— „èlH, 

52, ,— K.l(̂ i 
60, ,— ,. 
48, ,— 
49, ,— „„„j», 

60,—55,— 

30,—48,— 

26,—38,— 
M—a^.-
17,—20,— 

36, ,— 

—............. .................. ........... 

^L 
34,—31,— 
26,—31,40 

'•••••* " 

**iv 

18,40-116,— 

•* 
31,—33,40 

""•*"""• 

12,60-14,60 
11,80^18,-

•••••••••••••••••a 31, ,— 

- _ 

1 8 , - 1 8 , — 

1 2 - ,— 

21, ,— 

1 6 , - 1 8 , -

30,—45 — 
17,—22,— 

9,—13,— 

30, ,— 
4, ,— 

33, ,— 

33, ,— 
4, ,— 

Lees "HET VISSERIJBLAD„ 
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N E D E R L A N D 

VAN DAG TOT DAG 
IJMUIDEN 

Aanvoer van woemdaji 80 Janua
ri : ilffló kg, toog, 8 klstéa turboli 
on grist, IBOT klBten kaboljuu^r, 87il 
klston kooIvlH, UB kisten .schelvis. 
871 kisten wijiiiiK. 808 kisten schol. 
M kisten schiir. 104 kitten haring 
en 90B klsty diversen 

IMM.I/.MN IN OUIUDBINIS 
(Por 1 kg.: gr. tong '(i.iwi n.ni. grm 

tong lo.23-il0.0B, kim tong «.«i-ii.ija, 
tong <5ón ii.r.!. tong twee iii,i5ii-7.i>i), 
tarbot «.ai-BJid. 

Por 40 kg.; eteenbolk :M-20, tong-
sohar IIMHISB, lom 08-00, long HU-UI. 
ham met kop IOIMXI. gr sn in haks 
970, ham QHH, haks twss JWt, haks 
cirlo «iMiii, haks 4én 963-OB0. tarbot 
ai8-li68i grist 164-ilOB, luibcljniiw I 
.lIBf/JflH, kul iel in uw twee Î IMO, ka-
büljuuw drlS 'Illill-'M, k al iel J HUW vier 
I id-TC, kiiboljuuw vijl' «'1-70, koolvIK 
ó4n AIHM, kóolvls twee öiM4, kool-
vis drie 6741v koolvls vlor ;>̂ -4(i. 
bliinke koolvls 81, schelvis één en 
tWSS IIBHUOS, schelvis drie 104-108, 
schelvlH vlei- IH-B4, SOhol één •1(1-10. 
sohol twss C2-01, sobol drls 7M3, 
schol vier "M-GS, wijting drls 7B44, 
haring wn •UI-M, sohu 10(1-01, kult 
oa-cö, Isver 60-7, haal oo-oo, poon-
tjcN iKj-77, Nchortong ini-7a, bot U)-
730. 

lUOHOilVUMINCICN 
fTQOO, 310 f2900j8CH "Mi f1400, au 
CKOOO 97 ilSfOO, 00 tVJOO, ÜiK Hl 
rauoo, aoe nm. UM 931 rnoo. 
Spanvlusrs : Ü K I1Q3 en 88 M100, 
Utt sn SRI1 i'770(), 78 sn 107 £3700, 
110 en 900 f1700, 186 en 146 l'IMOO, 
'VID 134 en 78 IUIIJOÜO, YB 26 en ZL 
0 lllMIO. 

Aanvoel' van donderdag 31 Janua
ri : 11:10 kg tong. iia k laten tarbot, 
11202 kisten kuboljiiuw, 786 klston 
koolvls, 05 kisten MchelvlH, (UK) kil-
ten wUtlng, HOT kisten schol, SB kis
ten schar, 38 klstsn haring, aso kls
ton diversen. 

I ' I M . I / . I W 'IIN ( l ü i l .IM'rNH 
Psr 11 kg.: gr tong 4464.70, Knn 

tong i().27-i()()'i, kim tong 9.au-u.40, 
tong één ill.'WI-iil.OI), tong twee 7.mi 
7.öo, tarbot H.W-MII. 

iPur 40 kg.: stssnbolk 3̂ â4, bot 
HO.aô .ao, lever ot-iiiü, n sn m naks 
270, huke één lOQ, huke twss 148, 
hake drie 74, Isng 66-A8, lom 44, 
tarbot 914-1 sa, grist aöu-DU, kabel
jauw één 00-40, i'.alii'ljiuiw twee 94-
86, kabeljauw drlu 103̂ 70, kabeljauw 
vier W-W), kabeljauw vlJT 78-84, 
kddivis éiü 08, koolvis twee 4847, 
koolvls drls 47-lli, kolvls visr 47-42, 
schelvis één 110648, «chelvls tWSS 
111/2Jtt4, «chelvls vier 06-©3, sohol 4ta 
4B40, SChOl twee 6147, SChol drie 
HU ililt, SChol vier 77-4H. wUtlng (Irle 
40-22.40, Wijting vlor 9B-a3. haring 
tWSS SB, haring drie 0046, schar 
81-4B, schortong 0748, poontJeN x>-
60, haal 03-BiS, grote kult 8841 kl. 
kult iliM> 

imSOMIM 1 N( lil'iN 
SOW 61 I'IKIJIIOO, 74 l'li'l .'100, 140 I HiHiii 
um nn.wio, 2111 raa.ipoo, 174 fKiz/oo, 
309 Mil.•Kio, lUiiC 78 roiiOO, OZ 60 f 
«4170, 'Wilt, 'llli 111)200, .I.IIM 207 117.300, 
BOO I'lli.4i)(), YIB 96 en ZL 6 l'iKHiO, 
!IDH 7 on iVID A f7.000. 

lAanvoor van vrijdag l februari: 
8070 kg tong. 78 kisten tarbot, 1008 
klHtcn kabeljauw, I160A kisten kool
vls, 70 kisten schelvis, 87S klston 

wijting, 232 klston schol, 86 kisten 
sohol, 60 klston sohar. 883 klston 
haring sn 425 klston dlvsnsn. 

•PIIUMMIiJN IIiN (1 UI ,1WJNH 
i 'er i kg.: gr. tong 7.104.01, gr on. 

tong IO.HOHH)on. Wm tong 0.704J11, 
tong 11 BJKL4 JB, tong 8 111.110-7.21, tar
bot ll.-M)-iH.(B). 

i'er 40 kg.: gr. haks 988, mlddsl 
haks 881, naks il ina-MO, haks 9 
tiK-'/i'.!. hake 8 04, hammen 894470, 
lom 0347, bot IMO, isng 7)140, 
sohartons 6144, itongaoliw 180-138, 
tarbot a«8-tl08, grist (Ii07-il00, kabel-
lauw 1 39-03, kaboljauw 8 110340, 
kabeljauw 3 104HB9, kaboljauw 4 
'00-74, kabeljauw 6 8340, koolvlö l 
48-44, koolvls B 4B-3Ü, kolovls 8 l>2-
•17. koolvls 4 4843. schelvis 1 183-100 
schelvis 3 lOO-wa, schel Vil 3 Oi>, 
schelvis 4 69-40, schol .1 0040, schol 
3 10744', schol 8 716-03. schol 4 73-63, 
wijting 9 40-23.60, wijting 4 36-10.20 
haring 3 87, schar 67-84, Kleins kult 
114-104. Ki'ole kuilt 46-18, lever 63-43, 
haal 0442, poomtjos 7147, stcenbolk 
3848. 

BfflaOiMMilNÜIIiJN 
KW 89 flOOO, 34 1107.000, 61 fOü.OOO 
186 f3400, 108 lliaOOO, 331 f22.000, 
UK 1 11400, 148 f3400, 849 flOOO, 
vii ii)3 rai.700, U M 44 rao.ooo, W H 
67 I^SI.OOO. 
Spanvlsaers : KW 85 en iso raiioo, 
EB 88 SU UK 48 I'OIMK), IIIJH 7 sn IVD 
8 f300, UK 88 sn 48 fOOOO, 64 sn 806 
f1060, UüO en 845 £3000. HllD sn 900 
f41100, 1166 sn ili'lfi HZOO, 106 en 934 
f41100. VID 1 en 07 f6180, 10 sn 198 
£11.300, 34 sn 78 f3000, 48 sn 1116 
raaoo. 

Aanvosr van maandag 4 fsbruarl 
2i.U)0 kg tong, 168 kisten tarbot 
Sn grlSt. 9771 kisten kabeljauw, 1868 
klstsn koolvls, 17 kisten scholvls, 
'1506 klston wijting, •niioii klstsn schol 
323 klstsn schar, 461 klston haring, 

1)01 klstsn diversen. 

I I I M . I Z K N IIN 114111IIWUNIH 
Psr il kg.: gr tong 7.0'Mi.(Mi, grm 

tong ii,'o,:!'i-'i().oii, Um tong aô W-i).»!), 
tong één iiio.im JI.IKI, tong twss 0.Ö3-
6.88, tarbot S.884.33, /olm 7.G3. 

Psr 40 kg.: ham 183, haks twee 
164, haks drls 66, Isng 6849, lom 
IOO, kl. kult 09348, krab 4447. kl. 
krooft ii&a-aiao, poontjss 60, haal 
88-71, stssnbolk 36-16, gr. kult !>a-l2 
lever 47-Ü7. bot 12-7.20, schar 04-30, 
haring Men 61-41, baring twss 8840, 
wilting drie 56-83.40, wijting vier 
3640.80, tarbot 306-000, kriel, 810-
(l/li(l, kabeljauw één ilOII-TO, kabel 
lauw twee 100-76, kaboljauw drie 
86-70, kabeljauw vlor 1110-70, kabsl-
Jauw vijf 410-64, koolvls Mn 0841, 
koolvls twss 0044, koolvla drls 01-
•17. koolvls vier 46-46, SOhslVla één 
130, BChslvls twss 1IB6, schelvis clrlo 
198, schelvis vlor 0840, schol Mn 
41748, schol twee 7847, sohol drie 
TllMIK), SOhol vier 7l)l-(03. 
'IWIJHK )IIVIilVi;ilNlüiEN 
lll> lilll) I' 23.000, 1KIW 4 f18.000. 11 
rao.ooo, as f3eoo. 43 ra.ooo, 44 f38000 
01 f10.000, 60 11 1/7.000, 67 1'12.000, 66 
f94.000, IIOII ntOOO, 11116 fl4jl)00, :I2.1 
f&OJSOO, 183 f710.000, 107 f6000, 138 
f16.000, 145 f3aJ000, 140 f7000, 160 
f14.000, 1162, tBOOO, 163 I1HI.000, 107 
f7700, 174 f8100. ttlTiS ffiü.000, 176 
f48.000, 1160 ntaoo, 197 m.ooo, IM 
fllO.OOO, 300 i' i (i.ooo, 800 rau.ooo, 900 
l'liUIOO, 310 I •111(10, 918 f3800, 914 
I KI.0110. 817 lil3.000, 888 l'LKUIOO, SCH 
00 1' il!),O00. UM) tlilj.UOO, IVt, 7 f18.800 

16 IXlil.OOO. UK HO fOOOO, 376 f0100, 
vu) 26 mooo. «o fiiioo, -WIK, 38 f 18.000 
46 r»öO0, I.IIM u f17800, 16 f93.000, 
30 f97.000, 30 f80.000, 164 f81.000, SJOT 
flSOO, 309 MfflOO, aOil flft.OOO, MM 
906 sn 211 i;)4oo, VID 46 sn liU f 
6700, UK 66 on 186 f1760, 141 en 271 
r0700,168 sn 848 f 1600. 

Aanvosr van dinsdag 6 fsbruarl: 
217110 kg tong, 84 klstsn tarbot sn 
grist, lomi klston kabeljauw, 086 kls
tsn koolvls. 86 klstsn sohslvls, 363 
kisten wijting. 677 kisten schol, 41 
klstsn schar, 600 klstsn haring sn 
364 klston dlver.son, 

I"K,l.i'/,KN (SN OUUDENS 
Por 1 kg.: gr tong d.oa-ium, gnn 

tong i(),:i04).7ii, fciw tong 0.00-0.30, 
tong éïn 8.784J0B, tong twss H.30-
6J8B, tarbot 6.074.06. 

Psr 40 kg.: sohertong7746, stssn
bolk ao-w, bot (11540, haal 60-71, 
poon IJ es 04-CiO. lang 6440, tonselmr 

194-1122, gr sn m hako 360, hake één 
168-180, hake twee 084-186. haks 
drls 0840, tarbot 936470, grist j;>ti-
1O0, kabeljauw één «0-70, kabeljauw 
twoo 190-87, kaboljauw di'lo 0640, 
kabel lauw vier 90-74, kabeljauw vijl 
Hi2-7(), blanks kolvls één 06, blanke 
koovls twss 70, koolvls Mn 60-64, 
koolvls twee 5649, koolvls drie 54-40, 
koolvls vier 7441, sohol Mn 40-44, 
schol twss 7646, schol drls 04-72, 
schol vier 7648, wijting drie 4H-20, 
kl. krssft 1IO8, Isver 00.46. 

IVMHIOIMIVIINI lil'lN 
KW 10 no.ooo, 6OH ill7 £16.000. 
VIL 78 127.««o, ULO r30.3O0, 142 f 
118:000, SCXH 87 f8600, 86 111-300, UM 
04 f6000, IffiB 88 en UK 148 f8300, 
I'll 1 7 sn vu 6 f600, VD 46 sn UK 
116 f0400, UK 64 sn 208 fiUSOO, UK 
6(i sn 346 f6000, UK 115 en 300 f 
8900, UK 186 sn 046 MTOO, 'UK 106 
sn 934 rmioo. 

E L E C T R O - D I E S E L 
TERNEUZENLAAN 49. GENT TIL. 09/51.16.32 

WEGENS VERBOUWINGSWERKEN 

TOTALE UITVERKOOP 
VAN BATTERIJEN VARTA EN FULMEM 

Off. prijs : 2 Bat. 12 volt, 200 amp.: 10.280 (r. (BTW sxo.) 

NI U • 2 BAT- ,2 VOLT 2o0 AMP : 

5.900 Fs (BTW EXC > 
VOOR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

Dopol te ZEEBRUGGE : Voor depot te NIEUWPOORT : 

p.v.b.a. VINEX - VANDERNEUT 
VAN RU SS EL ! Kasi a. 
DOBBEU8 
Zusterstraat 6, 
ZEEBRUGGE 
Tel. 050-544.36 

NIEUWPOORT 
Tal. 088 • 831.61 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

KAARTEN DER 
V L A A M S E B A N K E N 

i ) 
verkrijgbaar: 

DRUKKERIJ 
„HET NIEUWSBLAD VAN DE KUST" 
Hendrik Baelskaal 30, Oostende 

2) BUREEL 
Vlndictivelaan 2% Oostende 

3) HAND IN HAND 
TIJdokstraat 34, Zeebrugge 

PrIJS : 1 5 0 F ( + BTW 18% voor nlet-vlssorsvasrtulgen) 
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O S T E N D I S T O R E S 
& R O P E W O R K S 

Gedeponeerd merk 

HENDRIK BAELSKAAI 12, 8400 - OOSTENDE 
Burelen en Administratie: Fabriek: Oudenburgsteenweg 31 

Tel.: (059) 755.81 (5 lijnen] 
Telex: 18128 

Telegramadres: PEFLOS • Oostende 

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

HARDE VEZELSPINNERIJ SISAL. MANILA EN SYNTHETISCHE GRONDSTOFFEN 

MECHANISCH FABRICAGE VAN NETTEN 

NYLON. POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE QARENS. TOUWWERK en NETTEN 

SPECIALITEITEN 
VOOR DE ZEEVISSERIJ: 

Manila, slsal, nylon, polyethylene 
en polypropylene trawltwlne 
Touwwerk 
Alle soorten netten 
Staaldraad 
Alle visserijgereedschap 

VOOR DE LANDBOUW! 
Slsal bindgaren 
Plck-up garens 

VOOR DB NIJVERHEID 
Sisal Inpakgarens 
Tapljtgarens 

SPORT: 
Allerlei netten 

TAPIJTEN 

REDERS 

NU SEDERT 1 JANUARI 1974 

PNEUMATISCHE VLOTTEN 
VERPLICHTEND ZIJN, WENDT U TOT 

S. C. A. P. H. BAELSKAAI 27. OOSTENDE — T I L 059/729.51 

OF TOT 

HAND IN HAND TIJDOKSTRAAT TE ZEEBRUGGE — T I L 060/841.17 



Onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen 

h. baelskaai, 27 oostende 
Tel. (059) 716.89 Telex : hunood 192.29 

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

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. 

(72aOV) 


