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denkt u 
aan hermotoriseren? 
SWD kan u in enkele weken 
een motor leveren! 

Als grootste fabrikant van motoren voor visserij en binnenvaart In Nodorland, 
kan SWD u niet alleen de meest economisohe, maar ook de snelste oplossing 
voor hermotorlserlng bieden. 

Binnen enkele weken levuren wij u onze motortypen 

F240 

Neem contact op met Stork-Werkspoor Dlosel. Wij willen u gaarne Inlichten 
over de mogelijkheden die wij u op korte termijn kunnen bieden. Vraag naar 
de hoor Schokker, toestel 122. 

JnUUJD 
STORK-l lJERKSPDDR D IESEL 

Zwolle. Postbus 608, Tel. COS200) 1 09 87, Telex 42116. 

ftllïïffl 800 -1600 pk 
780-1000 om w/m In 
4-takl 
6-8-9 olllnders 

DR210 
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Kosten-batenevolutie in de 
Belgische visserij 

ilodcro nuuuid ijfaafl) clu (Dtonsrt) ivoor ZoovJsaoinlö (iMlnls'ta'lo vut, irjiWKl-
boiiiw - (B^N'Uiur itor ooononmlsodie 'tlliMisLtin) wu /«mwt̂ iorlJftUvtlHtlQllc 'iil'li, 
wiuwtumi iin.'l. door hnt bodrljf «ealif ei to woMig tvninidadtuli worcit ibostood. 

We lumnen nilvt v«i<waoiht«n dat OOM roclom bcnnvemé him vakuc-
k.wii.iiiiiiiiriil iwiMinimn elj viMik fBDoeg limn borcUliicid tot «kspcrlmenteren 
iiioppiiirn, ook «OK iu(i(uv(i!nilii(!ih ini/.lciiiilr Kiviiicton bscelt̂ em oil' dAlt «Hl, louiter 
luim <,u> hand VIM» <i(> tlgwa KO|6fQiv©iiö, vergttUJklngien aoudoni opstellen of 
imiilytntt .niiiikuii, illo ilicu wiiiciun bij brivnigiMi iwniiumnco <iii 'Wiuiwloor ilmnn 
iiiilJiiiiIiiiUii-'; /.(in 'kiiiivmiiu Uvn goodo cvolutMVMl. 

iijikiiiiiltiMMi VIIIIHI.KIIII.IKII' op de cliH'en bnnkpsikeninc oordelen 8l|] dat 
luim IIIIIIIKIII.IIIK iicJiiiinrli 8SAt Ml Ht'oiilcInukM-on odl] itl'iWi.Ml:li|; iKriivnIklkollJilc Of-
Wel iiliuli de VI-'L-IIJIiiiiiil nil.tsil/inire. wiiiii'itlflor de itorikoan;»!; uJMohiUooA wondit, ot 
wel diui, de méér ultRavon, door de enorme kostprlitHvwhoftiiiifren, nlm. (po-
dekt worden door voldoende hagere bpflormmlnigen, waarom ataivl̂ UiKsiMi-
Itdiii.'iil, df «nlKe oplooxlng bUJlct lbo etjn. 

Miiiupb.-.u.soh verwoord liodt het den enontljda dut de IboldceiwlssoaMiI 
jumi. de „wekken" dB >bozii0Ki iliocri nililigorookl, Bodo/t ds .vkiMorlj ten dode 
1B opKü.'H'ibinwica, en ondeixslJdH dut de umiwHiidiinljti so geweldliff te eoatogwi, 
ttrwtijl de ivltiitoDci-H initeb wensen de vis duurdsr te liropon, ssoda/t Jid, WU-
ilssoimwiiil) onaiiwendibiuir ia. 

De cemtddelde prtjs van de vin isou nodhtanti, voivena de iitcdi-iju'.-i-
riKWl, slodB filial met 80% eositagon wijn, tsodoib de vlsliandedi^ar dus n W 
onmlddellük nAnr de imundsitapal dient verwevion te wordon. 

iDivarom wil Ik do atutiwtlnlnvn vtun de Kltxsvilssoi'ijdte'isl) oeaiH Viiim na* 
dotibld bekijken, voonut a-ocds m'ljn voortmhoud maicande voor BitotlSWcon 
In iiuvl, algemeen, die gemiddelden KIIVIMI on due nooit voor aUe raden 
toeipiw.MolIJk kunnen MIJII. liiln met al (Ulijn gmneeiule en oprechte eerblod 
voor het wetk van dhr Vonde wallu, itooh die eerau* vaatstdHlmg : idnlli de 
oplbrenffsten, to lïaltenlandBe hovena igoboekt, hesib ook wukitan l a Iwt uu 
hooi verwerkt worden. 

AANVOER Ie SEMESTER 1974 

i indenkende Kliüt de gobrulkte KIIJII'IMII A M UI <H> de luvnivoer In iiidKl-
flclio ha/venn, «ondov dot Ik met cmilifjo nrlcciiheld ikiun v<Kin>|Mil«lliBn dat ov 
to 1073 méér aou vertcooht Mijn to liiinigoliiinicl dan dit Jaar, toon we dait er 
In 11074 yo.'üi):!,I>IIII kg werd biiivnwwHinifjiiii,, IKIIJ/.IJ IASOJOOO kg minder dan 
to H)7;t oif ibljna ean iteruglooip van 0%. ( in 1079 werd er 8.600.000 Iks meer 
Kviio.'ii, dnn to 107Q.) 

De ipeailnilHtLvn «ohljnen hier dnui retudii ihondoUd 'ten hondord geUJk 
te krijgen met hun bewwtog dat omnw traditionele vlxgronden ikapot ge
ploegd «ijiu mi dat we aen totalia ultroedtoC v t n dB vifistiupeii kunnen tage-
moBt aten, waiUMar ntet vliic ulteonderlljk Hxvporkende jnimiitreg'oloin, wor
den Ingiwocoxl. 

Voor ':iOT'3-7i4 valt echter aan to meuken, dot we to de cwsto MM 
maondeni vaa 11)74, 2.7H3 zeedn^com mlndar hebban weleend dan to 1078: dl'; 
IwiWliunt dat on'/o ganM vloot 1 weken mlndair igaviueeu heeft dan ito 1073. 
Dit betukent bovendien dot, ih^^f" we ewamveel Keedngen pfokend ada 
vmMudtn Jaar o n n fvlodt minatmui ovenveel ton vla bod atintcwoanl, wa't 
iiliUiramxl de aunvoerwuudiB tan igunsto ware igölcoimoai on de gcunlddoldo 
boaoamii'lmiK mot 19^00% KOU vathoogd hetotoon. 

Zo kan 'iiiviri-iu-d wurdon dut de totale oiyhrangnt voor de dB liol'ft 
ven 10Té aloclvta M% wtoog, dan kunnen we toch stal im dat dense Itouto 
apbrengat een atlJginK m u hebban tmkend van 36%, haddon we moolov 
Weer gehad l Nlat eo/xior de „wekken" aJa ve l het onnucalUJkB wwlrar ven 
dit Holwimi doet ons do dos o n . 

Voor wat het wtniird dn, iKeol' ik ook nog de vlalu weer ivan Ihóél oude 
vluawH ; do VIH siwomt togen de wind in on we hotoben dit Jmur voel te voel 
blil.l.ruwlnd Krliiid. üllr 1;: i-rcrn rodon tot WunlloOip. VOlgeno 'die OUdjBB, Wnnt 
de wind moot óénü koren, e n dBn komt de vla terug 

(Vervolg hl/.. 8) 

DE TOESTANDEN IN DE 
VISMIJN TE ZEEBRUGGE 

dore ha vena waa do prija 
ir In pinnis van IS fr en 

DE BENNENHISTORIE 
Hst artikel over de uttbnltinir van 

lledera en Handeliuira te Zeehrugge 
door het Bruga atadabBBtuttrl aoujiit 
In het Brnga aohepenoolloge van 
niim IKI.I iv veel opbel' en dlaouaalBB Ie 
hulibon tewooKiiehraohti 

Het heffen van een gebrulkareoht 
van 6 ir per hen aan dB reder en 
evenveel aan flé TlahandBlaar la 
Indenlimd een UitbQlUng op grotB 
Behaal* 

Het lB aan de Iteilnseendnlo 
Ooatknat of Hand In Hand, het 
Bruga baatuur niet alleen idUag te 
vragen maar hen er op te wlJ/.on 
dat towel aan de raden ala aan de 
handelaara voor de verlopen perlodo 
een bedrag van 8 fr. per ben voor 
elke rader en handelaar to voet U 
gerekend, goxlcn de bennen voor «le-
•/e laatiie aeifa tot aan h m pak* 
IMIIN nlat werden vervoerd an deae 
hel /eii moeten doen, 

In da andore havi 
per ben •> i'i 
daar varUaaan da ooneeMlonariiiiion 
tooh it'.'en geld aan» Ook hlar la er 
noohtana ean onaannainalijka toe-
Htand in dia /in dat aUaa door da 
reden heliuilil moet winden, waar 
illey.ell'ile hennen SvenvOBl Bh 'an-
gar door de handel gabruUtt wordt 
aan door dB reder. 

EN WAT GEZEGD VAN 
DE MODERNISATIE? 

Ook ile.N» /nak loopt mank .wiuil 
het ia niet de vliiortj die het voor 
het aeggen heen, n a a r hat Bruga 
atadabaatuur dal ondarhavlg la aan 
allerlei Invloeden van grote niaiit 
schappijen. Hat Is hnniers de inaal-
achapplj dor Brugaa Eaavaartlijnan 
dia de wet dloteen en nlt allea pro* 
fijt haalt tan nadele van om hat 
even wie, 

DB visserij la hij zaak, BOWBl voor 
de diepten van da vtaaerahavan, hat 
In da V I S S I : K S I I / \ V I : N varUIJvan 
van jaohtan, de Ugplaataen van da 
aohepen, het bouwen van ean allp 
welke man thana aohtar da alulnon 
wil bouwen ./odui én raden én 
aoheepabouwan ao luiigramarhand 
te vantoan gageven wordt dat da 
plaata voor nat heisieiien, kulaan, 
houwen, ana niei maar daar la. 
Da radónoentrale Ooatkiut aohljnt 
wakker geaohotan an baglnt In M 
'len dat ar hlar mat de voatan van 
da brave visser en Nelieepsboiiwer 
Kespeeld wordt. 

DE REDERS 
VAN DE OOSTKUST 
VERGADERDEN 

Da oehearraad van de Redeneen. 
Iraki OoslkiiNt kwmn dlnadagmON 
gen In apoodvargadarlng bijeen 
waarop In oe eerste plaata da toa* 
atanden door ona aangeklaagd, be* 
sproken werden. 

Man '/on aan vdgen plan voor da 
bouw en ligging van een allp aan 
hel, sebepeneol lege voorleggen, 
Met september BOU de vlNsersbaven 
coniinlssle bl.|e>.>nkoinen. 

ABA da Hederseenlrale Oostknsl 
nu raedn aan het atadabedtnuir van 
Brugge te vragen of /.ij hat reoht 
heeft grote wlnstinargen op da rug 
van een bepaaldo Heelor T U I da 
hevolkiiiK Ie verdienen on wat /.IJ 
schikt te doen met het anderhalf 
miljoen fnuik TB VEEL OBIND 
VOOr bennen. 

Hat ware normaal dat BOWB! de 
reden ala de handalaan alk 
«irie frank par ban natouraa ont-
vlngen. Of moeien de reders. «He 
hat ai ao hard hebban, opnlauw het 
gelag betalen. WIJ hopen dat het 
Hruga stadsbestuur on/e gedachten 
aal delen an dat bat aal oegrljpen, 
dat de visserij van HlBlat*Zeebrugge 
niet alleen diil/.enden mtnaen werk 
verscbai'i, maar ara der grata bron-
o n van liikomslen ia van hel llrugN 
sladsbestiiur. 

HOt aUn Immer» niet aHeen de 
mljnreebten die opbrengvn. n a a r 
da Vela belastingen, reeb 1 si reeks en 
onreelilslreeks, die een rijke bron 
van Inkomaten /.ijn. 

Do visserij IH veel te veel een 
melkkoe. Nu dB ^J^Bn ..alle hens 
aan dek" eisen om er Ie komen, 
moet ar nauwer gekeken worden 
naar dB vele uitgaven waarvan dB 
visserij hat voorwerp Is. 

BIJ nat ter perse gaan vernemen 
wa dat het Bruga atadabeatuur BBBB 
ie naar op ona varbolgan is. WIJ 
/i.|n dat gewoon en storen ona daar 
ami niet. 

Alleen alelKPii we bat Bruga slads 
baatuur da vraag i zijn da oawarln. 
gen In ons artikel van vorige Week 
gegrond of nlat r zijn aa nlat ge* 
grond, verreebl vaardig uw Kiens-
wIJ/e. WIJ /uilen bet graag onna* 
n a n on v gelijk govao ais U gelijk 
bstfk 

ft Vandonbrrgbe 

„MET VISSERIJBLAD" VERSCHIJNT NIET 
OP 16 OOQST 

Daar IB oogut op aen donderdag valt, en geilen de fecwldiigon, 
aal Bat Vlanrljbiud op n oogat nlat veriohijnrn on aal het eant* 
VOlgnd iiiinimor NiceblM op 24 oogut vim dB para komen mei de 
markt herlehten van da twee weken. 

1 — 



(Vervolg van biz. 1) inoedMlJIk, om niet te zeggen onbegonnen, ds het deze mensen te overtuigen 
saneringsmaatregelen te •wlllön overwegen. 

BESOMMINGEN Ie SEMESTER 1974 

Niettegenstaande het ommogelijke weer, üde de toeristen pest en on
ze vaartuigen aam de wal hoiKlt en waardoor iwe ivoor jamuail IWI zeeda
gen minder hadden dan In januari 1973, boekten we toch een grotere op
brengst van 12 Bdlljoen of een verhoging van 111%. 

Sterkste maand werd april met een verhoging van 30 mMjoen fr., 
hetzij 29% in meer, maar het was dan ook de enige maand met een gro
ter aantal zeedagen dan in 1973 (+ 217 dagen). 

Mei met een zelfde opbrengst en ijuni met een te verwaarlozen ver
hoging van 2,5% zijn zonder meer slecht te noemen en, gezien dit het 
meest vers tal het geheugen ligt, de grate aanleiding om iedereen te doen 
geloven dat lflf74 een rampjaar wordt met niet meer weg te denken dra
ma's voor zeker 30 - 30% onzer reders. 

Met voor de eerste zes maanden een meer ojpforengst van 69 miltjoen 
fr of 14%, kan geredelijk aangevoerd worden dalt dies» verhoging te gering 
Is t.o.v. de stijging der kosten waaronder de gasoil gemiddeld schuldig 
zal zijn aan een groter uitgave van SOO.0OO Sr, maar voor de izware pile's 
zeker meer dan 1 miljoen frank verhoging zal betekenen; als ook de piritls-
verhoging voor staaldraad, netwerk, lïurloon enz. iwóndlt meegerekend 
blijkt overduidelijk dait een groter opbrengst van 14% al te gering zal zijn 
om tot een zelfde balans als in 1973 te komen. 

De vrees vooribarige konMusies te trekken uit stadastaieken en ge
middelden deden mij echter ook de cijfers nagaan per grootte vaartuig, 
wat toch wel enkele opmerkelijke vaststellingen gaf (deze cijfers zijn 
uitelulftend van Zeebrugse vaartuigen) : 
— vaartuigen van 50 B.T. en minder kennen een status quo in opbrengst, 

el dient gezegd dat de gamaalvangers een zeer goed 1973 hebben ge
kend; anderzijds zijn de uitgaven van deze kategorie weinig belang
rijk, zodat die momenteel nog het best de huidige dreiging kunnen 
weerstaan. Laat er me nochtans dadelijk aan toevoegen dat deze groep 
daarentegen het meest afhangt van de weersomstandigheden en dus 
immer uitermate kwetsbaar is. 

— 50 — 120 B.T. : gemiddeld 400.000 fr hoger opbrengsten, al loipen er 
tussen van méér dan 1 miljoen, vooral dan deze vaartuigen die vroeger 
met de borden 'visten en nu overgeschakeld zijn naar het Danish Pair 
systeem. In 1973 was dit een betreurenswaardige kategorie, die de kop 
geen jaar langer boven water had kunnen houden en daarom vandaag 
allerminst moet benijd wonden, i (Zonder staatstussenkomst hebben ze 
het eksperiment gewaagd, op eigen kosten en eigen risiko( waarom ik 
niet begrijp dat de minister die mensen in de kou laat staan en waar
om onze fcustparlementaxiens hiervoor niet recht op hiun banken gaan 
staan.) 
Wat voor de Ie kategorie niet opgaat, geldt voor deze 2e klasse wel, 
het gevaar namelijk te veralgemenen en zich op statistieken blind te 
kijken : volgens die bedrijfsraad wordt voor deze klasse van 70 - 120 
B.T. een gemiddelde besomming voor 1974 geraamd op 5.680.000 fr. 
Onze cijfers daarentegen tonen hier enorme tegenstellingen : een mo
dem vaartultg 100 B.T. è. 500 (PK boekt 2J500JOOO fr (x 2 ' « 5.000.000 
fr) in de eerste helft van 1973 en, op 4.000 fr. na besomt het in 1974 
evenveel; daarnaast heb ik eenlOOJB.T. è. 350 PK met in de eerste helft 
van il878 4.800.000 fr (x 2 = 9J0O0J00O fr) en, op 16.000 fr na, {hetzelfde 

' la 1974. Geen van belden vaart op gullen. Samen beschouwd geven ze 
een jaargemiddelde van 7.400.000 fir. 

— de vaartuigen boven de 120 B.T. schijnen momeniteel het minst sterk te 
staan. Deze vaartuigen lijden immers het ergst onder de vettoogtogen 
van de gasoilprijzen e.a., terwijl htm opbrengsten weinig of niet ver
hoogden. Hierdoor is het des te beter begrijpen dat de drang naar 
steeds zwaarder vermogen plots is afgezwakt, vooral als duidelijk wordt 
dat dite méér PK's beden veel meer geld gaan kosten aan onderhoud 
en verbruik zonder iets meer op te brengen. 

KOSTENSANERING 

Kan het minder goed weder oorzaak zijn ven onvoddoende vangsten 
(met buitenwinden die de vis de gewone visgronden deden verlaten ?), 
terwijl de gemiddelde vlspiijs iweUicht teager verhoogt dan de kosten, dan 
moet een eerste reaktie op de huidige toestand het betraclilben zijn de toos
ten en 'uitgaven in te dijken. 

In gesprekken met tal van reders hebben we voldoende optimisten 
ontmoet, die weliswaar mee hullen met de wolven in de blinde hoep dat 
vadertje staat zijn (lege!) portemonnaie zal geven, maar die in een 
vertrouwelijker gesprek toegaven dat hun eigen persoonlijk bedrijf het nog 
zó slecht niet stelt. 

Dit zijn de gevaarlijken! Ze vertrekken van het eeuwenoude princi
pe dat de zwakken moeten verdwijnen opdat de sterken sterker zouden 
worden. 

Dit zijn vaak ook de stommerikken. iZe hebben, toen het beter ging, 
tan pakhuis vol gestopt zodat ze vandaag geen duur netwerk, geen 160% 
duurder geworden staaldraad, enz...... moeten kopen. Ze achten hun uit
bating, kijkend naar bun bankrekening, nog altijd tamelijk gezond, maar 
ze beseffen niet dat hun stock op het einde van het Jaar zal opgebruikt 
zijn en dat ze derhalve honderduizenden frank zullen izljn verarmd. Hoe 

De gedachte een wankele uitbating te genezen door het loonpakket 
te herzien stuit op het grootste verzet. Al wil hiermede geenszins geraakt 
worden aan de verdiensten van de bemanning, maar als een matroos op 
een kustvisser 250.000 fr verdient en zijn kollega op de middenslag er 
400.000 fr ontvangt, moet de reder die aam nieuwbouw doet of een 2waar-
dere motor plaatst toch besefflen dat die 400.000 fr er geen 700X100 fr kun
nen worden, wanneer de opbrengst evolutie aan de kustvisser sleöhts een 
verhoging toekent tot 280.000 ifir. 

De gedachte hun uitgaven te besnoeien door coöperatief aan te ko
pen en zich- in hun coöperatieven sterk te maken, stuit op nog groter 
verzet. Omwille van personen, uitsluitend terwille van mensen worden de 
meest stompzinnige gevolgtrekkingen gemaakt en houdt men angstvaMg 
vast aan praatjes en schijnbaar onmiddellijke praflijtjes. Ik ben me be
wust dat ik me hier op gevaarlijk terrein begeef en de kans loop te wor
den verweten dat ik voor mijn eigen kapel preek. Daarom zal Ik me be
perken tot dit ene vooibeald : de grote internationale maaoutleivetiancieirs, 
de trust, had in het verleden regelmatig een teveel aan gasoil, waardoor 
die dode stocks enorm veel geld kostten en absoluut dienden gelikwldeeid 
te worden, zodat het produkt aan bradeerprijEm op de markt werd ge
smeten. Vandaag, na de olieciisis en misschien om de regering te doen 
geloven dat ze niet liegen wanneer ze beweren dat ze aan gasoil „toedra-
gen", wordt de brandstof voorlopig verkocht tegen de officiële prijs. Daaav 
door kunnen de coöperatieven, die geen winsten beogen, bun officiële 
commissie gedeeltellijk teruggeven. Dat deden ze in 1973 en dat kunnen 
ze zeker ook voor de eerste helft van 1974. Komen de redere dus naar de 
coöperatieven, die ze door een massale omzet nog zoveel sterker zoudein 
maken ? 'Wtelnee, ze gebruiken de teruggave van de coöperatieven om van 
hlun gewone leveranciers hetzelfde te krijgen ; ze dreigen wel zich ook te 
zullen bevoorraden bij die coöperatieven en ze zijn fier als een gieter, als 
ze vermoeden dat ze een paar centiemen méér terug krijgen dan hun kol
lega, want dat Juist is de sterkte van die firma's, dat ze de kleintjes laten 
kreperen en dat ze de „groten" elkaar laten beliegen en elkaar laten de 
kop afbijten : de sterken mogen sterker wonten. Het is ook een vorm 
van saneren. 

Het was nochtans niet de bedoeling melt dit artikel het nut van 
Hand in Hand te willen aantonen, dit kan veel sprekender en veel een
voudiger ; het was mijn inzicht de huidige paniekstemming te relativeren, 
hopende dat de Zeevisserij dienst de maandelijkse zeevisserij statistiek nog 
grondiger zal uitwerken en mogelijk in staat zal zijn voor de toekomst, 
konkreter In het (besluiten, richtlijnen te verstrekken' over de visserijgron-
den, de kostenevolutie, de toestand in het buitenland enz mede met de 
beverige hoop dat de beheerders van zowel Hand in Hand als van de Unie, 
van Soap als van de Redarsoentrale zullen inzien, dat de individualisiten, 
die zo graag vitten en nog liever veten In leven houden, de mond moeten 
gesnoerd worden om er toe te komen,vooraleer het vtiljf vóór twaalf wordt, 
hun hersens te gebruiken en de zwammen te verwiflderen. 

JEP DEBOOSE 

Unie der reders 
Aan alle reders en organismen 

werd vorige week en ook aan ons 
blad hiernavolgende mededeling 
gezonden. 

Hiermede hebben wij de eer TT 
te laten weten dat de Unie der 
BederS Beroepsvereniging, bij 
beslissing van de Raad van Sta
te, vierde kamer, van 26 maart 
1974 verschenen in de ((verzame
ling der akten van de beroeps
verenigingen» bijlage tot net 
Belgische Staatsblad van 6.4.'74 
onder nummer 86 bekrachtigd 
werd als officiële Beroepsvere
niging voor Reders ter Zeevisse
rij. 
Bestuur en beheerraad zijn sa
mengesteld als volgt : 
Voorzitter : de heer A. Van Lul 
Klemskerkestraat 15, Bredene. 
Ondervoorzitter': de heer G. Le-
bluy, Clivialaan 46, Oostende. 
Sekretaris : de heer H. Finteion, 
H. Baelskaai 34, Oostende. 
Penningmeester : J. Seghers, 
Slipwaykaai 4, Oostende. 
Beheerders : H. Lambregt, H. 
Baelskaai 15, Oostende; R. Deek-
mijn, Meeuwenlaan 20, Oosten

de; A. Bosteen, E. Hamman-
straat 17, Oostende; R. Vieren, 
Nijverheidstraat 34, Oostende; 
R. Claeys, Bastenakenstraat 12. 
Zeebrugge; L. Decreten, Noord 
Edestraat 41, Oostende; TJ. te-
gein, Hoogstraat 36, Nieuw
poort. 
Administratie : JU Decreten. 
Sekretariaat : N. Verbanck. i 
De zetel is gevestigd te Oosten
de, H. Baelskaai 32. tel. : 059/ 
70.68.60. 
Tot daar die mededeling. 

Daar uit moeten we besluiten dat 
er van hereniging der afgescheur-
den met de Rederscentrale nog geen 
sprake schijnt te zijn, iets wat ten 
zeerste in het belang van alle re
ders te betreuren valt, daar in en
kele maanden tijd Inzake de In
ternationale moeilijkheden, de 
brandstoffen en loonsvoorwaarden 
reeds vergissingen worden begaan 
en alleen in de kaart gespeeld wordt 
van de syndikaten op een ogenbUk 
dat men verenigd dient te blijven 
om het hoofd te kunnen bieden 
aan de zware problemen die ons te 
wachten staan. 

— 2 



Belangen van de visserij en de Reders 
Een reder van Helst schrijft 

ons: 

Mijinlheer, 
Toen dé heer Vandentoergihe 

einde december afgetreden is en 
ook later zijn ontslag als beheerder 
raam lilt dë Redersoemtoale, waar 
wij ndets vao wisten, zou alles 
beter gaan, ook met de Unie. ' 

Sedertdien is het zowel te Zee
brugge als te Oostende een soep 
geworden en is ook de Reders-
centrale een graf, waar men ons 
zo weinag mogelijK imiiöhit en alles 
bekokstooft onder enkelen. 

Te Zeebrugge moet men maar 
eens kijken naar de toestanden in 
de vismijn, naar de bennenkwestie, 
naar het lossen, naar de beloften 
voor de verbetering der iutven, 
naar de Slipiway die, niettegen
staande alle ledersoenitmlen en 
Unies In de sclhuurput komt, zie ook 
maar eens hoe de gamaalvissers 
nog zoals in {Middeleeuwse toestan
den hun verkochte garnaal zelf 
naar de pakhuizen dragen enz. 

Zijn artikel over het gebruik van. 
bennen te Zeebrugge, heeft eens 
temeer oiphef gemaakt. 

Wat dóen degenen daartegen die 
in de vlssershavenkommlssie zit
ten ? 

Die toestand is al zes maanden 
zo en we moeten een Vandenlber-
ghe hebben, die deze schandelijke 
toestand aanklaagt, zoals hij te 
Oostende de zaken op punt stelt. 
- t IS' weeral Vandentoergihe die 

zijn bezorgdheid weergeeft over de 
toekomst van de visserij, zoals (hij 
achter de schermen, toen de land
bouwers hulp kregen, ook deed 
denken aan1 de visserij. (Dat weten 
we van' een ambtenaar). 

En dan spreken we niet over al 
zijn tussenkomsten Wj allerlei In
stanties, zoals het doen verdwijnen 
van VOZQR, waar de Redersoen-

trale niet meer roert omdat som
migen meer belang hechten aan 
een zitpenning, zoals hij destijds 
voor een vijftigtal onder ons, onze 
schulden aan de regie deed schrap
pen. Wat deed hij niet voor ons 
inzake oorlogsschade aan onze 
schepen ? 

Vergeet men' dat allemaal ? 
Wie zou het in zijn plaats ge

daan hebben 7 
Veel mensen denken dat het vod-

doende is en ze zijn er der op. 
dat ze In een kommissie zitten. 
Maar hoevelen, Mijnheer, zijn er 
bekwaam en nuttig ? Hoevelen zijn 
er gelijk hem die overal en ten 
allen tijde invloed en werkkracht 
genoeg hebben om ons te helpen 
wanneer we In de miserie zitten ? 

Een zaak is spijtig te moeten 
vaststellen en dat Is, da/t we geen 
leiding meer hebben, dat er nie
mand zoals hij, zijn pen noch ken
nis diunPt «n ban gebruiken op de 
manier zoals hij dat doet. 

Ze hebben hem allemaal nodig 
gehad en nu .nog wekelijiks, wan
neer ze in de miserie zitten. Zijn 
zogezegde vijanden zijn dezen die 
niets orarechibvaardigs kunnen be
komen. Sommigen zijn tegen hem 
voor een schadegeval of omdat ze 
voor een opsleping niet meer krij
gen dan gerechtvaardigd is. En zo 
mengen ze alleen hun persoonlijk 
belang met de grote problemen 
die hij voor ons moet beredderen. 

En als ge dan ziet dat die smoel-
trekkers de eersten zijn om zijn 
hulp nu nog In te roepen, wan
neer ze hem nodig hebben, dan 
vraagt ge U af of een Redere-
centrale, Hand In Hand, Unie en 
wat weet ik al, alleen maar moe-
tem bestaan om het eigenbelang te 
dienen, om zitpenntogen ült te de
len, en achteraf te zeggen: 'k Heb 
het hem eens goed gezegd, of we 
hebben hem niet nodig, enz., wan

neer ze in feite alleen stommiteiteh 
hebben verteld. 

Is het dan niet mogelijk om hem 
te doen begrijpen dat hij ons, en 
in 't bijzonder de kleinen niet ver
der mag in plan laten, daar dezen 
altijd door hem geholpen werden 
en ze mu niemand meer hebben. 

Hij Is hard, maar heeft voor ons 
een gouden hart en veel gedaan. 

Heeft • hij Bugeen Vlietlnok, 
•Stientje van Rapes, de Samille 
Van Waes, Cesar Amys, de Ram-
meloo's, Jan Dewaele, die tot zijn 
kop in1 de miserie zat. Pier Pa/trys-
se, Henri Cattoor, Prans Vantorre, 
Karel Louis Gheselle, H9, Leon 
Vandierendonok en nog 20-talien1 

anderen in al hun miseries er niet 
uitgetiolpen. 

Eni wie durft er van 't leer ge
ven voor ons, zoals hij ? 

Is er geen overheid, die oos bij 
zijn bezoek aan Helst, onlangs 
zegde, dat het spytlg Is, dat hij 
alles heeft laten vallen omdat er 
enkele dilbke nekken1 het beter 
zuilen dloen en dat daardoor de 
klein het meest gaan te lijden 
helbben. Want voor dezen wordt er 
niets gedaan. 

Ik schrijf je dat en zou het wil
len In de gazet zien komen, want 
velen weten zelfs niet, dat hij niet 
meer in de Redersceratrale en al 
die 'kommissies Is. En de reden zou 
wel eens moeten gekend zijn. 

Een Heistenaar die veel aan 
hem te danken heeft. 

Nota der Red. : Wij maken van 
de afwezigheid van Mr Vanden-
berghe gebruik die brief In te 
lassen, al vrezen we, dat hij zal 
zeggen, dat hij het beter al lang 
had stilgelegd, om anderen toe te 
laten het toeter te doen. 

'Ook wij vrezen dat de kleinen 
er het slecht zullen bij varen. 

Toch Uslandse vissersvaartuigen 

Maandag en dinsdae hebben 
twee Uslandse schepen toch de 
markt van IJmuiden aangedaan in 
plaats van naar Oostende te ko
men, waar de kortzichtigen nog vis 
te veel hebben om de Oostendse 
markt volledig naar de vaantjes te 
helpen en zowel de handel, de vis
serij, de knechten en al «Ie van 
net visje leeft, er profijt van «m-
den hebben. 

Het Oostends stadsbestuur heeft 
ongelijk daarvoor een commissie 
van «egoïsten» die niet verder zien 
dan hun neus lang is, te raadple
gen. 

Vóór en na de oorlog waren er 
tien IJslanders per week aan de 
markt. En wat zien we nu ? En als 
dezen denken dat met minder Us
landse vis aan de markt, se een 
cent meer zullen verdienen, dan 
is het een misberekening. 

Ook een grote invoerder Is er te
gen omdat de tienduizenden kg. 
welke hij wekelijks invoert, daar
door niet meer alleen zon zijn en 
omdat hij nn kan vragen wat hij 
wu. 

En door ai zulke adviesen laat 
ons stadsbestuur zich vangen en 
Oostende als «Euro vissershaven» 
(?) naar de vaantjes gaan. 

De Umuider Courant van dins-

te IJmuiden 
dag schrijft omtrent deze aanvoer 
van Uslandse vis te IJmuiden het 
volgende. 

Besommingen lager dan 
in andere landen 

Uslandse 
vissersschepen 

kwamen vis brengen 
aan Umuldense markt 
Maandag en fUn^dgg zijn aan 

de markt In IJmuiden twee Us
landse vissersschepen verschenen, 
in het kader van een handelsover
eenkomst tussen de Uslandse rege
ring en de Nederlandse regering, 
kwamen deze vissers hier de markt 
verkennen. Als eerste; loste maan
dag de trawler GK 006 «Grinvlkin-
ger» 2200 kisten verse haring en 
maakte een besomming van 69.000 
gulden. 

Dinsdag leverde een tweede traw
ler, de GD 197 «Thorkatla» 1100 kis
ten kleine makreel an 950 kisten 
haring aan de Umuldense markt 
af. Dit schip besomde 23.000 gulden. 

Normaal gaan de Uslandse sche

pen met hun vis naar Duitsland, 
ditmaal probeerden zij het eens in 
ons land. Aan boord vond men de 
besommingen echter maar matig. 
De schipper van de «Thorkatla» 
verklaarde : «Nu moet Ik tweehon
derd mijl meer draaien en ik krijg 
nog minder geld op de koop toe. 
Dit kost me geld». 

De Uslandse trawlers zijn zoge
noemde ringvissers. De aangevoerde 
vis vingen zij bij de Shetlandse 
eilanden. Aan de markt In IJmui
den zagen de vissers er nauwlet
tend op toe dat zij schoongespoelde 
kisten aan boord terug kregen. 

Vandaar is de «Grinvikinger» tn 
de Vissershaven in het dok gegaan 
voor een kleine reparatie. HOT schip 
had enige roerschade opgelopen. 

Daarmee stellen we eens temeer 
vast dat, waar men hier aan het 
kibbelen gaat om zo weinig moge
lijk IJslanders te zien komen, men 
in IJmuiden het slimmer aan boord 
legt en alle middelen gebruikt om 
ze er heen te lokken, al dient ge
zegd dat IJmuiden geen markt is 
voor Uslandse vis, zoals Zeebrug
ge er geen is. Zo men te Oostende 
zo blijft voortboeren, zal Oostende 
als «Euro vissershaven» spoedig ver
geten zijn. 

WAAROM GEEN 
ANDERE 

VERKOOPREGELiNG 
VOOR ZEEBRÜGSE 

GARNAALVISSERS? 

Onze Correspondent schrijft... • 
Bij de Zeebrugse gamaalvissers 

heerst er momenteel een zekere 
wrevelige atmosfeer, die niet van 
gisterendateert en dit fn verband 
met de toestaande verkoopregeling 
in de mijn waardoor zij veel tijd 
verliezen die anders nuttig zou 
kunnen 'worden benut. De zaak zit 
zo In mekaar. Een gamaalvlsser 
vertrekt gewoonlijk 's avonds rand 
acht ó. negen uur en keert terug 
met zijn vangst rond negen uur 
('s ochtend om de markt van 10 u. 
te halen). Tussen vertrek en markt 
ligt ee ntijdspanne van 14 uur. Hij 
Is verplicht in de mijn te wachten 
totdat de laatste ben garnaal ver
kocht Is. Nadien, dus na verkoop 
va nde garnaal, Is het te Zeebrug
ge een traditionele slnchte gewoon
te dat de garnalvisser zijn verkoch
te garnaal ook in de pakhuizen 
van de koper moet afleveren. Dat 
Is onaanvaardbaar en onwettelijk. 
Bij verliest dus zowat één vol uur 
met te wachten vóór het begin 
vande markt en zowat evenveel na 
de markt. Dit geeft voor gevolg, dat 
er voor de gamaalvlsser nadat hij 
weer thuis is gekomen, zich gewas
sen, en gegeten heeft, er niet veel 
tijd meer overblijft om nog te gaan 
slapen. Rond vijf uur in de namld-
da gis men trouwens weer verplicht 
op te staan om de nodige voorbe-
reidselen te nemen om tegen acht 
uur weer de visserijgronden tege
moet te varen. Voor de aflevering 
van de verkochte garnaal naar de 
pakhuizen door de gamaalvissers, 
verlaten de meesten hiervoor de 
mijn om de pakhuizen te toereiken, 
men kan zich de vraag stelten, wat 
voor gevolgen zou dit voor de gar-
naalvissers hebben. Indien onder
weg iets zou gebeuren met de reeds 
verkochte garnaal warvoor ze in 
feite niet meer verantwoordelijk 
zijn. Kan hier inderdaad geen an
dere verkoopregeling worden ge
troffen, waardoor de gamaalvissers 
niet nutteloos kostbare tijd hoeven 
te verliezen. In Breskens ven ande
re havens verloopt de gamaalver-
koop op veel vlottere wijze. Daar 
worden de garnalen na in de mijn 
te zij ngebracht, op ieder uur van 
aankomst gezeefd en alleen de gro
te worden gewogen, de zlftelingen 
gaan naar de puf. Na verkoop 
zorgt de vismijndirectie voor bel; 
transport naar de frigo's van de 
kopers. 

Wij komen hierop terug. 

GEVRAAGD 
voor magazijn 3.C.A P., 

H. Baelskaai 27 Oostende 

LOOPJONGEN 

Zich wenden burelen 
tussen to en 12 uur 
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PRAKTISEREN 
'tcrt'ltorl'.yio aoo, d j wc/e ibclnm^nljilc of rnilc'i, mloi; te vorzosaiso /•ij" nufc 
hot VHiiki"w-sjjctoiruWc, BlJssvoOg leun «en M'IM' Ie hocl miwoan <liu Ki°cn(ncn 
uUibrclclem, lot 200 IIIIJIIMV, daardoor toolofc /e ïieliQTnanil inile't dnt de 
amtU'i e yiccvfiii'oncl'Cini doorhci'iii dovie watwen vniî iii om. hiiaiidol r.ic diiljven 
of Bewoon doorheen dit p̂ eblcdi bc VIXPOIII. 

MIMI. nconi'l, w d e r (tfln <to/t de •oeverelnit'SfC' van «en swentaai'j gaal 
ovctr de öipipcrvlnilclie, de zee erondetr, het /cebed 6n dv ondergrond vmni de 
vsoe in id il; Koblocl. Daar moeten divn nog govolcond wondon de ver-
nilpiiwbmip rijkdomuwn zoaJ.s de o'llc. Dili IIM van «eoi' oir/.lonbfUremd beliuivg 
voor de elcortomlKeliio ojilwHtlcelliiK van sommige lenden. 

i'iii voor wfc'O de beselwinmlnj v'm. S{M*1 | Bjungaaü ? In hot 
ibeiang van die bevotldngen dTultt de soeverednlMlt v tó een sttuii'i zloh uit 
In roglementon die de prospekMw on. de nliiml IHK van de bdolonrlsche 
lirljkddimiiinii/ vrgclt, dczio die dan JiulsTI bij dH Inimdl Mhoren, Ho't Is 
talflieen maar op dc/.o manic'r dr,H de/.e rlJJcdommon. 'tcgiein de bedrclKlmK 
•van onwfUeJIJ'lMï pnUctljkioiv doelmatig kuinincrii bp.nclio'nnd worden. 

Dergelijke beschoiTOondo inaaUregelen gelden voor öillo vl.vmoirtpn 
on i'wondo wcsion« In hun wwtcron en dit) zonder oen Minelag 'ie doen op 
iiH pi'liK'ipe T U I dB gelljklvold disr StniVo en zelf» /.oaidcr boroep te moeten 
doen op maatrogiclcn zoftls dl'i. van ds viuigHItooovölihold dlc. Indien hot ln> 
l̂ivi-dand aanvaard wordt .do rw^ten cin de vdrl'Angon.s van do mlndctr 

oan'.wl'lckcldo london suU Mniasten. 
Hot nieuw zeerecht moc'ti op hol; „vecht" ^ostcundi Kljn en dit is 

oen opvatting die idol. veronlRbaar ie met hol ontwerp vim vordollng van 
•/.oicciKi vissoorten en met do gcdiKihlo hot vangsUpotonltloel vani de 
knstHtant to begrenzen. .Do/o belde oirvuttlngcn cljn onvonmlebaar met hot 
prlnolpo van do «oovoivlnltrtit. 

ZEERECHT (4) 
Een bcUvngirljiko vriu îg la deze vani de samoniworklng en do konml-

'iutl(i bussen1 do voi'w.lrHJoiMlo Internationale oiiganlKa'tlcs en dilit op het 
poll van' de goblod'cn zioif fln op /lokaal vliuki. Ds atunpailiendo waitoïionj dor 
zocstni'Qii 7,1 Jn vanzelifHproknnd zoen' vorwihlllonid. volgone de gebieden 
•waaitin ze golewon zijn, waaJrdoor do belangen vani desno Staten on hun 
ijbotu'oltk'liivgon; mst de nndeno Icuvdon cvorioons v^randoron 

m ds stneAlc van hc't miden van de Btllls Oceaan, bv, ohiu, Psru en 
Eicuador word sodctn'j 1883 oen gomoonsohcuiiiM^Iijko pmillloüc '.vamgomomen 
voor wa'j. do M S anmigaat. DC/JO landen hebben kunnen gsnioten van ds 
waardovollo idtéhaton van do „Kotrnnlrwle van de Znklolljko Btlllo Oceaan" 
dis In samenwerking ano'ii verscheldono luitlonalo en InlornmMnnmio 
oi'Kiiid.'iatlo.'i de 'Matiniriljkc rijkdommen van do aoaigroncondo KOOtSn hoort 
bepaald, ds prospeMls hoert op punft gestold ovcoals de ulUba'clng van 
do/o ii'ljkdonimon Sn de maatrogolen voor ds Instandhouding van ds 
rljlsdiommen heeft vertoPterd. 

ZEERECHT (5) 
Ds lin'l'frnailoni.s.io 7/oovl.sw<rijgemeen.schMp Is do laju'sts Jasnso nogal 

wiul, gaan ysrandersn. Van ssn nogal samenhangends gsmex^nschap, 
•/Ijiii' we gekomen tot Mn erg wsprelde gomMmKchap, AlRosn llfl Slaliein 
hadden deelgenomen onn do „to boolcotolllng van IQonovo". (DaanblJ héb
ben ds AMglo-Hak.sl.soho landen O<MI heersende rol goftpeold. Maar DU 
zijn do ouds gskoloni.Heoixle landen opgodoken. Deze london biïschlkken 
miloi. over ecin vloot maan /IJ slgen me1" kracht hun rechten van „nni'lo dis 
aan dio zee gronsf'. naolrdodr /.IJn 148, waarvan 110 land en,, In ontwikke
ling vertegenwoordigd op die „laironnulloinalo 'koavl'ercntle voor hCi, ZSS-
iree.h'l/'. ïicel dikwijl* vlndrai deze tonden dal m niet sutomatleoh ver-
bonidoni '/.Ijim Mn hst gewoontorechft, ctot treods bstftond vooraüosr zlj'/elf 
tot ds onafliankeü.ljkheld wordon' geroepen Do/o nieuwe staten^ dlo ont
wikkelingslanden zijn, ITOWWMII hist gevoel idnu';, hun belangen ümdors 
liggen, dan decs vmm di? andere landen, der/e van de grote mariusms 
nm'i ii'.'ii dio ilimdui.'ïtvlio.liuiiidioiri y.ljin, voor wal; lin'j. igdiynilk viuni de zee w.uv 
(raat on hei' /ewmllleu In hantn geheel 

BIJ Stollen tegenover ds vrljholirli van. do '/oo, nh;;! ni.k'l. begrip, SN(X 
l'imikllonelo opva/ttlng over de /eei, Indien v» mleitj helemariil Ivl, prlnclipe 
van de vVIJlwld van do zee verweiipen, dan kennen zij heft IKMemaal geen 
nbsol'ule aii.'ni toei Dc/e landen veriiuigon zonder meer mftdo ito genieten 
•wain ds rljlcdommen van de zoc en daarom zljm w dan odk gro'ie voor-
H'mniders van de algemene 'reglomenta.tle vnin het grbrullE vmn ds ooearum 

Sr Is nog oen falctor In <v amtwUkkeilng van het zeeireeht en '/IJ ia 
Tin wci'einMelKvppellJks SO teehnlsehe rang. Ds prOBi>ektle win de ZOG-
rtjkdomimen wordt druk doorgevoerd en de oceanen nemen Hteeds moor 
dSTorm aan van aan'/lonlljksrtjikdomvoorrad'en, vcxvLteb-IJkdommen, delf-
Stofrljkdomimen, namelijlk d i s ion metaal dds gewoomlljiic „nifmig>inoslum-
imoedeüH K*vMW*mA wrfrdemi. Deze metalen bolletjes Tonnen op grote 
diepte reuflmehi'lg'e 'laipljtem. Dtalrtiegenoiver staat dat dis ÜlUtdlgie Stand 
vam do itsohniek ds iiiiii>,ili.iig van deze mctnilcni Mnikon. In lOBS schoon 
ocol dletvte vnn 200 meter heto meJkslmum voor die mogelijke ufbatlng 
van ds oeeaandloptoni. Maar sedortOlon zijn de opvattlngon daafOTST 
gTondlg -verandieüxl. 

In do sck'lor van do zeovlasoHJ heeCU ds ontwlkkri'lng v.m de blo-
lOglSOhS kennis aangetoond, dM do vlsvoorraden hiel om aal niet (Kiinillipiil 
Wijle zijn en bopaoldo soorton zijn reeds verdwenen of U n lio'.( voï 
dwljnen. 

Het syndikaat 
Tolüfonorond uit Stollondnm moot Ik horen dni do vêkbond(Bn) oon ho-
richt zond nun do vissors, hen er op wijzend dut In rodorsmlddons ovor-
woQon wordt von de brutobosommlnQ een bodtng et te trekken, voornloor 
de lonen worden berekend, teneinde en zodoende de bemennlno godooh 
te!ijk de vorhoQlncf ven de mnzoutprlls to Ntten helpen betelen. In voorkn-
mend govtil, zont do vnkbond, zullen we steken. 
Twee dagen voordien en omdet Ie niet eeuwig In de regen kunt hlljvon 
rofidlopoii, wee ik In IJmuiden In een bioscoop blnnongosukkold en ben ik 
o!dus The Qodtether wezen bekilken. 
Terwijl Ik den een die telefoon hing, trochtto Ik tevergoets nu eens de kop 
ven de schopon ven de Oostondso heven en den woor het ondoflnloot'boftr 
hoofd ven een ACV-bons Op de romp ven Msrlo B rund o te plootson. To* 
vorgoofs, zeg ik, omdet B rond o mij veei gelootweerdiger lijkt* Of enders: 
voor een leeuw kun je schrik hebben meer niettemin eerbied of ontzsQ, 
voor een ret heb je hoogstens weig govooions. 
Niet det voornoemden c/ongstor zouden zijn, leeuwen of retten; wst 
Ik bedoel Is det goon van belden volgens mijn niet geschoold fltmlsoh 
oordeel voor de film kunnen slagen. 
Ook niet vow het syndikaat. 
Voor de vekbond imiuuiiljk wel. Er is nemelljk een bijzonder groot ver* 
sohll tusson het eyndikaet w do vakbond. Een syndlkeet Ie meer QB 
liever zelf neer The Qodfather kijkon, den weot jo het. Een vekbond, elvsst 
voor de zoovlssorlj, schlfnt mij oon organisme te zijn, zoels Bolglo or zove* 
Ie kent, det eJleen en uitsluitend nuttlff Ie voor de peer mensen die er hun 
dagolijkse koekebrood mee verdlonen. 
De vekbond wil dus eteken omdet sommige rodors niet lenger in staat 
zou don zijn de eindjos een mokanr te knopen. 
Do vakbond zal vragen aan schipper X een vaartuig ven 20 miljoen een ds 
kede te houden omdet schipper X govaar loopt slechts 480*000 tr te ver
dienen i.p.v. 500.000 fr. 
Oe vekbond zei doon stakon omdat een gerneeibootje slechte 2.000.000 fr 
opbrengt en een IJslandor 16.000,000 fr bereikt* 
De vekbond wil voorteen het zoggon hebben togen welk peroentego do bo 
iiifiniiing mag aangomonstord worden. 
Zou mijnheer de schopon ven de vissorsheven en mijnheer de voorzitter 
ven de openbare onderstand niet liever zelf In staking gaan ais ze menen 
d$t bun teek oi m besteat voor een werknemer die 600,000 fr TERECHT 
verdient, nog te moeten tussen komen opdet die tevene zou kunnen dop* 
pen, bosciiermkiedij zou ontvengon en voor tel ven endere pleterighodon 
waar een reder, die govaar ioopt In faling te gaan, geen begrip voor heeft? 
Och Qod, Ik wil me niet kweed meken» ik wil die heren el evenmin hun 
koekebrood betwisten, ik wil niet oons mijn pen loogschrljvon voor een 
schljnsyndlkaat* det nog niet oons een goeie ouwe vekbond Is goblovon, 
zoels in de tijd ven Anseele en priester Deems. Ik wil hoogstens een stil 
gobod prevelen opdat de heren ven de vekbond dozo beloofde steklnQ 
/oor spoedig zouden uitroepen. 
Aldus zouden do vissors eindelijk kunnen vaststellen welke luiierel hen 
verteld wordt, torwljl de reders ongevraagd kunnen genieten ven een oorst-
dnngs misschien noodzakolljko meer daarom niet zo gemakkelijk te bowor-
ken lock-out. 
Zouden we het weertljk beleven det de vekbond het In het blnnenlend ge-
scheurd blezoen treoht op te leppen met In het merglneel vleserljbedrilf 
non oohio oudorwotso steking te organlsoron, die uiteindelijk een lock-out 
zou wordon, weerdoor de reders de ministeriele eendeoht zouden trekken 
en de bemennlng etekersgold zou krijgen I 
Pedmoe en Meeskant schijnen het niet te begrijpen, mnar Brufntêee ligt 
0Ok zo verschrikkelilk ver ven het óvor^eociale België. 

HORATIUS 

ZIJ HADDEN PECH... 
— Ds ZM SAVAN moest op weg 

naar do visserij mst motordofekt 
door do Z.S28 die In ds nnbljhokl 
iHgnaar Newtuivsn genlenpt worden 
waar do QSTstslUng wenl uitgevoerd 
'l'oniK OP de vbmorlj, krssg men op. 
nlsuw hotzoll'do dofekt. Daarvoor 
stond de Z.S08 In voor ds opslsptng 
naar Boulogne. 

— BIJ hst Inhalen van de netten 
aan boord vsn de Z.fiS? van sohlp-
psr Joseph Moibóo, sloetf ds «tuur-
DOOldbOSl In dS MchriMir Allo po 
glntfen bloven vruolhtsloos, vla de 
ni.iiia word nioopiiulp gevraagd ao/n 
dn Z<98, die hst dsifekte sohlp nuar 
Nowhiwon op sleep nam. Daar 
inaalctun twee klvoramnnnen cw 

aohroef woon* vrij on stelden vaM 
dat de Btuuibooraboel veriorso VNl 
geguaa. 

- Bij liet Inhalen van ds boelsn 
aan booid vsn ds z.<U)f) kroeg sohlp» 
por Jozef Vstbske de bitklxionllcoi'-
re In ds Hohioof. Na vruchteloos ge* 
poogd te hebben h Ion tan te voriiol-
pon, moest men vla de radio sloep-
luilp Inrooiion vim do Z.662, dio dl 
Z.wB op sloop nam naar ds tibull* 
haven. 

— 'rljdoiis dS l,criigrcl;i vim dS 
vlflsnrlj, hoorde sdnippsr Marcfl' 
Oartan ^an do Z.409 hasdv kloöpeo 
op ' hst aohtsnohlp. Touwwerk In 
de sohioof' vorpllontto ds terugreli 
aan to pakken op halve kmcM, 

— e — 



STAAT VAN VERANDERINGEN IN DE 
LIJST KM BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 

H) JULI 1974 
NIEUWE VAARTUIGEN 

O.110 - O.PJDJB1. — «JBJAJNININIE-IMlATlOAIRBTr» - - BT. 89,27 
NT, 0,70 — bouwjaar 10S7 — wm-J.' 46 — atoal — motor Oeute —100 FK — 
nr. oiitookoiKl — bouwjaar iiiiKiH. 
INiivlKiitlo-'lnail'iiuiimonlion ; SIBP - VB - O D?- R - ECX. 
OOÜgonclom ; VWVBUEarr Roland, egt. De BruyaMstnuit 64, «400 OOSTON-
OE Se VüBBBifHS/r OharlM. Sgt. (Do Bniyncöbnifut 16, 6400 OOSTTCNII'MÏ. 
Zcobilol'. : 1.7.11>74 

N.46 — 0<IPJB.e. — 4HXIltiAK1 /ffiS» — IBT, 14A,48 — INT. 60,1)2 — 
bouwjaar looi — woif 61 — staal — motor Ouvaat »- OM) (PK. — ar. 3403 
— bouwjaar i IM; i 
NnvIKilUP-1 n.sLni11ie11l.(Mi : liV' - R - ON - VB - OP. 
Blgendom : fVWROOUTAUIJi-t Mlohol. DulnlcftrkoHlriiat'l, 8400 NIVIUW-
POORT * VBJROOUrrTBB Oabrlöl, Solhlpfitraat 00, «4f)0 NIETtrWPOOIlT, 
Zeebrtof I 17.7.197H. 

N.3 — O.I' A.O. ïp «l'MMCI Jl'IK 1( 'K I'A'I'W.K 'K» — BT. ! III,-1(I — NT. 
34,00 — bouwjaar I»7-I — ww-r 34 an 48 — siival — motor A.U.O. — 400 
KEC. — lii'i A .111088 — bouwjaar ilOTS. 
Mfwignblo-Jnatrumoaiibon : BS1 - DN' • B • ONF - VB - OP - VSHP. 
EHgandom : VWJB-vmRJUEmm IP.V.(B.IA., IZeelium VIS, Tel. 068/011800 -
8400 KOKBTJTM. Tel. OOO/OIUSflO.ZMferlait : W.l.nm. 

ADRESVERANDERINGEN 
0,306 «KBüBJElAIN-HBNSON» — olgondom : DBOKMfYIN Raymond -

OLOBT, IMeeuwenlaan 00,6400 OOSTENDB. 
0.986 KdUfAINB» —• eigendom : Rederij IiAM6 P.'V.B.A., Btanleylaon 

43, 8400 OOeTENOB. 
0.33 «NORBBRT» - clgoiidom : SEWBOUT EMgard, NOtolmu-H-

Ml.niii(, 87. 6400 OOHTMim Ml. 
17.798 «PMiLüSTTElR» — dgondom : CKEBiASUD & PUYSTEEJNS 

P.V.IB.A., Boudryfltraat 31, IMIiill OOSTDUUNKfflKKE. 

HERRIE ROND HET 
UIT DE VAART NEMEN VAN 

DE „FRANCE" 
H.vniiikuic logUca mui. betrekki'iig; 

[ai het fepdaDde itllioggen van de 
ultobatlng van de „franoe" ds 
grootsto ptücetboot ter wereld. 
kvijKcu we weeir oons GCUI bultAnia* 
Mig HiuiiHJo van H.vncl'lkiiln loglku I 

volgeoa de mnuttichaO'pij ts net 
deflolet vnn dien aard oat een vor-
der uitbatlnf van deze lUndlenitf. 
nil cl. meer mogoiijk la, Ds N,vn-
dlkaten hebben de oljferi van het 
dsflfllet ondsrsooht sn betwlftso 
deze op bn.Mi.s van hst tMt dat in 
hst piusulvii van de maa'twhapplj 
ds amoptltatls van de boot opgs» 
nomsn is. Hun syndllcaile redone 
ving U nils volgt •. vöiimlts de i».iik 
K('M)()i)i. niet meer vsrvang-en wordt, 
dlsnt sr dus niet gedelgd te worden 
en wordt er dus door do maat
schappij vo/lfl gespssld ' 

Hst is tooh (luKiciijii dftt men 
ssn kapitaal delot, hetdj om csruf 
het beginkapitaal te votmen, iicuiij 
om de produktlemiddelen ts ver-
nisuwen. De Frinoe word ssflnian-
ossrd door kapltalsn uit nst pri-
vaii'i,. Dsss msnssn die dit luplcaal 
uit i'iKi'ii middelen gevormd hebbeni 

lubben toob wel vfdii op hun 
geld ii"iiiK MocHi, men de rede
nering van de syndlkaiuten voigi'ii, 
dun VXMI dit noch min noch meor op 
iiicf.siai neerkomen. Mei afwiinj 
vingitlcapitaaJL mag dut niet n> 
voiTihl worden en de mensen dir 
bun kapitaal In deze /.aak a'.akon 
worden het eenvoudig ontnomen 
of balei het tovng tt vormen. Op 
dc/,o manier souden de ayndlkateii 
mlssohltn de ulil bating renderend, 
of in ledsr gcviul vesT minder do-
ricllalr kunnen lioaiilim. niunclljlc 
met oen gsstolen kapitaal, — do 
pakketboot, — zalcoai drJJvon en al
dus iicwij/.cn dat zij renderend 
knniiieii wecken. Dat sou w oon 
beetje de hetrhaling van de ,,Lips-
affure" worden, namelijk de oui-
jsende en duiiende half afgewericte 
horloges op do produktleband bren
gen en vorkopen. Msn bswsea al
dus het bedrijf g<uinde te kunnen 
houden'vermits de lonen on kioinc 
bod'j'IJ l'slcoB'tQji uit ds verkoop be
taald werden. Men sprak natuur» 
lijk lisifat slet van de gestolsn 
stook half afK<vwsrkte horlogos. 
Van ayndlkale logika Kosproken ! 

Vl'Mtl IAJIX5T1K 
.DIttl.ANdll'K, 

VXJRHASOHE 
- nmLAINOHB) 

VERANDERINGEN VAN EIGENDOM 
0484 «BOBAUm» — eigondom : (VWOHMT Plotor -

VOorhavenlaan 101. 6400 OOSTEINOE «t J JAiNiNlüBL. Kiniel 
Ih. Van ILoostrattt 61, 8400 OOB'PÜINDE. iZoobrloC : llfr.T.<L674 

10.188 «iraAiOT-imr.,» — olgondom : 'vrasnomJNT Pleter -
Vooiüiavonlaan 101. 6400 OOSTDNDE 4E DAiN N Mi'll. lOmlel 
'Hi, VanILooatraatSl, 8400 O06TEINDB. Zoobrisf : I7,7.u>7-i. 

OJ3&J «Ni1;! J.v-au/,A(NiNii;» — oiuondom ; QRodorij ai,<)n.,i"ii,JHHLNa. 
K 1(Mn.skcike.slraal. 10, 9401 H1(.I'!I>KNK 

QE8CHRAPT 
IZ.4S0 «ivmiiiA» — eigendom ; Mevr. 8INAX7WAERT iMurlo-.iosó, vwn-

lu'ulHwiwtrnal: 7, 6860 KNOKKS-HHIST, Oesohrapt : 118.0.10714. 
0.037 «fNMïUllftr-e'ÜBAlNlNBIl» — eigendom : BederiJ SPOHTFISHIiNO, 

Kleiimkerkoflti'aall |1I6V 8401 fBHIDïDOIIlSIÏÏ!. <10Hc.lniapl, ; iLiliJlOTM. 
iN.7au «AiUDNB» — eigendom : CIOINMAÜ.'IDH Albett, Oudo iVourno-

vaart, oudo Veurnwaai-t IS, IMCO NXBIlTWPOOiRT. Oeedhnnt : 104.1074. 

DITJES EN DATJES 
UIT ZEEBRUGGE 

Onder dezo lioofding voiwJieon 
vorlodon wook in Bet ViMiorlJblMl 
oen bericht, al.s /.on de Kcdei'scen-
Male Oostkust '/Joh. IKXMIK'^IWOII 
gen, akkoord hebben veiklaard met 
een slipway adhter de sluiiso. 

Ds korrospondent, die dit artikel 
iiUEond, heen lioh nier weuoht K<V 

steund op een bospreklns in <ie 
Jüoobi'ugso vlemljnoomrnlsslo, die 
weken geleden plaats vond en waar
bij Hciicipon Rass wel begrip UeeC 
tonen voor een slipway binnen de 
viisershaven, maar er met spijl. In 
het h u t moest op wljssn dat, 4e 
ultokidolljlco boMiL-ialng Ugt bij hot 
Min latevlo van Openbare Werken, 
dat blijkbaar haixatarflg blijft wor-

de beste smeeroliën ^ ^ 
voor scheepsdieselmotoren 

tegen de nauwkeurigst SP̂  
* berekende 

prijzen 

VANELLUS 
ENERGOLIC-MB 

Overal te verkrijgen 
bij de belangrijke scheepvaart-voortverkopers 

ken voor een vestlginir aohter ds 
sinlssDi omdat een hollina binnen 
de t.IJlia ven omiioKch |k lijkt. 

Dat er bij doiwoljllco stommtngfl-
nni.lcorlj alajd wol anlcolo roden te 
vinden /.IJn .die menen dat het b<v-
ter is iets te hebben dan totaal 
niets, nidi, geen twijfel, al kunnen 
deze redoi'a siöh nog niet goed heb
ben voorgesteld hoe onzinnig hot 
op/.el, sou. worden. Het ia alsof men 
sou te .kie/.en hebben tusson de 
dood mei, de kogel of door de strop, 
en dat mtn de strop kleat omdai 
er dan goon bloed vloeit l 

De Rocloröoontavlo Oostkust is 
eohter allennlnst akkoord oen Nil)>-
way achter de slulsson te aanvaar
den sn mi zelfs allo mogelijke poll-
tloko macht, aanwenden oin dorgo-
lijke eventuele beslissing te doon 
hoivlen sn aan de kaak to stellen. 
De Oostkust vraagt goon helling In 
liroNkens, Brugge <>t Ooetendo. 
maar in de eisen sohulUuiwL 

Sinds sen uletal weken werd 
daarom ssn worltgroop Hiunongü-
steld, waar ook slet-roderN deel van 
uitmaken, die sioh tot taak geno
men heeft tegenover de voorstnllon 
van Bruggen en Wegon of van de 
MBZI alternaUeve plannen UU tS 
werken. 

Jllnlgszins Ki'handicapL door de 
verlotperiode, lioopl, iii<>n tOOh tegen 
sinds September iMdl voldoende 
reall;it.l.'.<'he voor.sl,elleji te kunnen 
voorleggen aan ds betrokken in* 
stantlM. 

Vorlodon dliusdag IH oon boiiork-
l,o coininlHttlo van do Rederscenti'o-
le Oostkust WJeengekomen om dl 
doolstolling van go/.cgclo workgroup 
te ondersteunen en tevens duidelijk 
te vorkltvron een slipway aohtov do 
sluizen eenvoudig to /.uilen weigo-
ran. 

j . Dsrooss 
liolioordor K.(;. Oostkust 

Nota der Rsd. ) Wij noemen dat 
goed work en zouden deealfde Rs-
(ler.seent,rale Willen /.Ion optrodon 
voor de bennen, die ook door QK 
stadsbestuur mét daden dient op-
gelost. 

— 7 — 



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
Meer zonnevis en meer heilbot 

op de Oostendse markt dam we In 
lange tijd gewoon waren Dat ' s 

zowat het meest opvallende. Daar
bij dan de steeds uitblijvende vis
vangsten van de kustvissers en de 
garmalprijzen die vanaf dinsdag 
begonnen te dalen. 

IJslandvis hebben we In redelijke 
mate gekregen, alleszins voldoen
de om de zomerbehoef;en te dek
ken. De prijs van de rode zeebaars 

VOOR MEER 

TREKKRACHT 

ging dinsdag zelfs dalen tot 19 fr. 
Kool vis kreeg een redelijk vaste 
prijs dde nooit ver onder de 20 fr 
bleef. Alleen de kleinere soort 
moest met lagere prijzen .evreden 
zijn. 

De Noordzeevlssers die het In 
span doen hebben het meestal met 
kleine vangsten moe-en doen.. .De 
kabeljauwprijs is wel iets opgelo
pen met dinsdag tot 37 fr het kg 
voor shelf cod. De gullen bleven het 
redelijk goed doen meï prijzen va
riërend van 17 tot 32 fr. Grote 
wijting hebben we weer iels meer 
gezien van de West. Van het Ka
naal redelijk wa^ vlaswijting die 
vlot verkocht werd. Ook de tongen 
zijn zeer duur gebleven al is het 
dan zo dat de kleine sortering 
prijsdalingen kenden. De kleine 
tong zak Ie dinsdag zelfs onder de 
100 fr. Zeker niet door de grootte 
van de aanvoer want die bedroeg 
amper 6.000 kg. 

Een soort die deze week zeer 
mag aanbevolen worden is schelvis. 
Deze vissoort was zeker nlei duur 
en kreeg doorgaans slechts tussen 
20 en 25 fr. Heel wat duurder was 
rog, hiervoor steeg de prijs op de 
tweede verkoopdag boven de 60 fr. 
Rog eten is een zeer dure liefheb
berij geworden. Ook de liefhebbers 
van s£aart, tarbot, lek en heilbot 
zullen heel wat moeten op tafel 
leggen om aan hun bevoorrechte 
soort te geraken. Schol is inder
daad zeer schaars de laats.e weken. 
Zodoende wordt er dan ook regel
matig tt 30 en 40 fr het kg voor 
betaald. De platjes van het kanaal 
halen zelfs boven de 15 fr. 

De totale aanvoer bestond deze 
week uit 7850 bennen vis en 5500 
kg tong. De to: ale opbrengst beliep 
toch nog 9.519.253 fr. 

die prijs teruglopen. Maandag werd 
nog tussen 68 en 108 fr beiaakl en 
dinsdag dan vielen de prijzen af 
naar 65 en 89 fr. De vangsten wa
ren dinsdag ook wel iets groter al 
blijven we nog ver van, de vang
sten die verleden jaar rond deze 
tijd bereikt werden. Hei zee1 er dan 
ook naar uit dat de garnaal nog 
wat op zich zal laten waohten. AI 
kan he. zeer vlug veranderen wan
neer de weersomstandigheden gun
stig blijven'. In totaal deze week 
een aanvoer van 3845 kg (waarvan 
1209 kg dinsdag). De gemiddelde 
prijs lag even onder de 90 fr het 
kg. Garnaal was dus nog duur, zo
doende bleef de visserij renderend. 

KOOLVIS VAN IJSLAND 

Koolvis /was tijdens de voorbije 
week ide meest gebnachte Uslandse 
vissoort, Redelijte grote sonbening 
waiardoor het mogelijk was diaJt de 
grotere schepen itooh nog aan be
vredigende resultaten geraakten. 

EN MINDER SCHADE 
AAN SCHROEF EN 

NETTEN 

Maandag lukte de O.202 een op
brengst van l.isa.ööo fr en dinsdag 
.was het de 0.317 die aan 1.325.000 
fr geraakte. De gemiddelde prijs 
voor Uslandvis lag rond de 1000 fr 
de ben. Hn volle zomer een Jang nteit 
onaardige prijs. Koolvis voor de 
uilbvoer kreeg rond de M fr, de (fctei-
ne sortering ging weg tegen 13 en 16 
fr. Eode zeebaars was maandag 
duurder dan dinsdag en kreeg toen. 
tot 1400 fr. Op de tweede tveïkoop-
dag werd er tussen HiOBO en 900 fr 
voor gegeven. De laanvoer .was die 
dag ook veel groter. KcIheJivis werd 
eveneens in niet Kleine hoeveeHhedd 
aangevoerd. De prijs schommelde 
hier tussen il9 en 40 fe volgens de 
'grootte en de kwaliteit. IHJedlbot heb
ben we In lange tijd niet meer zo 
veel geaien. De prijs lag op een zeer 
behoorlijk peil en varieerde tussen 
69 voor de grootste i(ö4 kg) en 120 

fr voor de mooiste sortering. Schot
se schol was goedkoop, hondstong 
kreeg rond de 25 fr en leng ging 
weg tegen 24 fr het kg. Blauwe leng 
kreeg tot bij de 40 fr. Voor de 
sohaat werd ook Beer (veel geld ge
geven, de prijs ging tot 55 fr. 

STIJGENDE KABELJAUWPRIJS 

De vaartuigen •welke vrijdag met 
kabeljauw en gul kwamen verkopen 
hadden dit keer ongelijk. De shedtf-
ood fcaibeljianiw viel die dag terug tot 
25 fr, nadien werd er weer tot 37 
fr het kg voor betaald. De gullen 
noteerden rond de 20 éi 28 fr, maan
dag en dinsdag wend van ven 25 tot 
33 tr betaald. De vangsten op zich 
aelf waren ook niet erg omvangrijk 
zodat het dit keer geen te beste 
resultaten werden. Uitgenomen dan 
voor de schejpen die woensdag aan 
de afslag waren en meer dan 900 
bennen losten. Toen kregen de gul-
prijzen echter een forse klap. De 
grote scouten eakten met 260 ïir per 
ben, de kleine soorten dealden met 
500 fr de ben. 

GEVARIEERDE 

KANAALVANGSTEN 

Behalve de twee bokfcenvissers 
moesten de 4 andere schepen die 
van het Kanaal kwamen verkopen, 
het hebben van hun verschdMende 
vissoorten. Vlsswljting, staart, rog. 
gul en zonnevis waren hier nogal 
opgemeiücte soorten. iZönnevis idle 
de laatste weken duidelijk meer aan 
gevoerd wordt en dan ook terugviel 
tot rond de 60 *r. het kg. Roggen 
waren er eerder weinig, de prijzen 
liegen er niet om en varieerden van 
36 fr voor kleine igladrog tot 612 fr 
voor igrote rog. Mooie rode knorhaan 
kreeg tot 40 fr en de vlaswiijiting 
schommelde tussen 126 en 32 fr. De 
tongen kregen van 86 voor de slips 
naar 105 voor de zeer schaarse drie-
kwartsortering. Lappen stegen weer 
tot 1IQ6 fr, grote tong tot HM fr en 

HODI STRAALBUIZEN 
ZALTBOMMEL 

tel. 00-31-4180-2654 

bloks tot 160 ifr. (De voor/kleine sor
tering zakte tot 1&6 fr en de kleine 
tong kreeg dinsdag op het laatst 
nog amper 06 fr. Minder belangstel
ling dan gewoonlijk vanwege de uit
voer was oorzaak van deze prijsda- < 
ling. De opbrengsten van die Kanaal 
schepen legen tussen '275.000 en 
482.000 fr. dit laatste oijfer voor de 
Z3H. 

MARKTOVERZICHT 
ZEEBRUGGE 

De aanvoer was opnieuw niet zeer 
groot, nochtans werd er meer vis 
gelost dan de vorige weken. Voor
al op de maandagmarkt was de aan 
voer vrij groot. De overgrote meer
derheid van de vaartuigen waren 
afkomstig vian de Noord. De tong
soorten waren, gezien hun geringe 
aamvoer, zeer renderend in afname. 
De grotere soorten schommelden 
tussen de il82 en de 157 fr het kg, 
de fruits van 146 tot 11157 fr. De mid-
densoorten met de schone kleine en 
de kleine van il 115 tot 176 fr. De 
•kleinste slag met de Tï) en de slips 
lagen tussen de ®0 en de lllö fr. 
Het waren vooral de grotere soor
ten die gelost werden, alleen het 
Kanaal gaf een weinig kleinere tong 
soorten. De ibarhot en de grietsoor
ten gingen eveneens vlug .van de 
hand, met prijzen die schommelden 
tussen de 100 en de 160 en de 70 
en de '101 fr het kg. De markt was 
vrij goed voorden van pladijs, de 
prijzen lagen tussen de 10 en de 25 
fr het kg. Het waren hoofdzakeüdk 
derde en vierde slag pladljssoor-
ten die gelost werden De ronde vis 
werd vooral gelost door de span-
vilssers. De 'kabeljauw lag rond de 
30 fr het kg en de verschillende 
gulsoorten tussen de il3 en de 27 fr. 
De roggevis was en Meef duur in 
afname. De afname was dan ook 
zeer hoog, tussen 24 en SO fr. het kg. 
Van de wiJiUngsoorten waren alleen 
de grote In trek, ven 22 tot 28 fr. 
Ben partij zeehajaien bekwam ven 
20 itot 28 ifr. De steenschol en de 
schotse schol van (het Kanaal van 
11 tot 36 fr. De 18.000 kg zeekreeft-
jes toehaalden van 12.370 tot 3.750 fr 
voor de grote, van '1&50 tot l-SOO 
fr voor de midden en van 950 tot 
990 fr voor de kleinste. De gemid
delde prijs lag rond de 58 fr. 

De ruim 20.000 kg garnalen on
dergingen deze week een gevoelige 
prijsdaling, niet zozeer de eerste 
bennen want deze bekwamen van 
100 tot 13i6 fr, maar de volgende 
bijibennen dite slechts 30, 20 en zelfs 
op de idinsdagiiniarkt tot 7 fr het kg 
daalden voor de laatote toen. 

Het wordt tijd dat men de zeefde 
gebruikt I 

Publiciteit in 

HET VISSERUBLAD 

doet Uw 
GARNAAL AAN 
MINDER HOGE PRIJZEN 

Waar eind voorgaand© week no,? 
zeer hoge prijzen betaald werden 
voor de garnaal (zaterdag van 66 
naar 125 f r ) ging vanaf maandag 

VAN VI 

Fabriek 
Oude Stationsweg 16 
Zaltbommel Holland 
Tel. 00-31-4180-2654 

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

90RDEN ZALTBOMM 

Vert. voor België Reparatie-werkp 
J. Theunissen p/a Scheepswe 
Terneuzen Holland Dljkstraat 7, Rl 
Tel. 00-31-1150-4117 Tel. 031-752061 
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Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem. 

1- 8 
2- 8 
5- 8 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

6 
11 
8 
2 
27 

52.600 
159.400 
136.350 
48.500 
39e.7C0 

1.247.148 
4 052.416 
3.331.529 
888.160 

9.519.283 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

31- 7 
1- 8 
2- 8 
3- 8 
4- 8 
6- 8 
6- 8 

7 
3 
9 

14 
1 

12 
14 

296 
164 
595 
720 
40 

821 
1.209 

32.117 
17.887 
85.642 
73.871 
4.000 

70.681 
89.461 

343.649 

66 — 
85.— 

68.— 
65.— 

126 
126 

108 
89 

VISAANVOER TE ZEEBRUGQE 

7 
7 
14 
3 

5 
5 
10 
3 

51.373 1.728 640 
24.433 ' 1.055.280 
106.948 3.229.918 
21.632 746.920 

WAARVAN TONGEN 

1.379 
1.699 
6360 
1.140 

210.460 
260.240 
864.860 
176.870 

KREEFTAANVOER TE ZEEBRUGQE 

1- 8 
2- 8 
5- 8 
6- 8 

3 
2 
2 
1 

6.390 
4.115 
B.750 
3.284 

523.580 
321.440 
344.710 
188.150 

100. 

33,33 
43,46 
30,20 
34,68 

152,84 
183,29 
134,41 
155,14 

81,59 
78,47 
59,94 
67,64 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGQE 

1- 8 
2- 8 
6- 8 
6- 8 

26 
35 
35 
34 

4.448 
6.576 
6.086 
7.286 

358 662 
473.615 
420.801 
322.776 

3fl.— 
28.— 
20.— 

7.— 

132. 
181, 
136 
102 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

1- 8 
2 -8 
3- 8 
6- 8 
7- e 

6 
6 
4 
6 
6 

363 
205 
167 
417 
306 

30.961 
22.756 
16.905 
31.386 
21.809 

69,— 
74,— 

as-
es— 69 — 

106 
100 
107 

90 
77 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

2^ 8 
6- 6 
7- 8 

3 
2 
9 

5.808 
1.226 

27.470 

208.404 
112.795 
689.566 

Afvaarten Oostendse Haven 
DONDERDAG 1-8-1974 

'0,286, Usaand 
0.296, IJs land 
0.318, U s l a n d 
0.309, Noordizee 
0.135, Noordzee 
O.303, Noordzee 
0.127, Noordaee 
0.191, Kanaa l 
O.ITB, W«rt 
0.884, West 

VEIJDAG 8-8-1974 
0.231, Noordizee 
0264, Kanaa l 
Z.499, Kanaa l 
Z.418, Kanaa l 

ZATERDAG 8-8-1874 
1Z.176, Noord 
Ojl98, Kanaa l 

MAANDAG 5-8-1974 

OJ24S, Noord 
N.3, Noord 
.N.736, West 

DINSDAG 6-8-1974 

0.369, Noordzee 
0.141', Noordzee 
i0.2i85, Noordzee 
0.289, Noordzee 
i0.27ö, Noordzee 
Z.59e, NOordaee 

WOENSDAG 7-8-1974 

04.14, Noord 
0.180, Kanaa l 
N.42I2, West 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 2-8-1974 

WEST 
N.422 7 85 
N.738 8 145 

NOORDZEE 
0.141-369 12 
0.239-288 12 

460 
360 

MAANDAG 5-8-1974 
IJSLAND 

O.202 18 
0.282 18 
0129 18 

NOORDZEE 
0.279-Z.697 
N.752-0.123 

NOORD 
O. 14 

KANAAL 
0.159 
Z.502 

WEST 
O 69 

8 
10 

1100 
560 
500 

76 
290 

10 200 

17 
16 

180 
80 2600 

10 150 

112130 
204.620 

615.058 
374.970 

1.122.550 
570.976 
562.680 

119.920 
414.600 

232.510 

275.310 
462.660 

287.260 

DINSDAG 6-8-1974 
IJSLAND 

0.817 18 1360 
NOORDZEE 

N.719-708 11 360 
KANAAL 

O.120 11 366 
O. 66 10 200 

—1.828.212 

— 461.890 

— 431.710 
— 309.032 

Z. 34 

WEST 
0224 
N.720 

17 120 2600 482.430 

12 
9 

160 
90 

WOENSDAG 7-8-1974 

NOORDZEE 
0.36-Z.38 12 960 

- 215.770 
— 89.970 

888160 

N I E U W P O O R T 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1974 
N.730 42.561 N.736 88.001 
N.591 77.842 

Een « goeie » 100 bennen vis met 
800 kg. tongen werden gelost. Een 
Westvisser zorgde voor de gullen 
en de va r i a t i e ! De tongen werden 
gekocht aan 125 F. voor de klein
ste soort, terwijl de 8de en 4de 
opliepen tot 120 en 175 P . ! Slechts 
enkele kopen kabeljauw welke 
rond de 46 F. of 2.200 F. de ben-
ne verkocht werden. De andere 
gullesoorten van 1.750 tot 1.650 
voor de file's. P l a t v i s : grote en 
drielingen rond de 2.000 F. de 
benne. Visjes 720 F. Zeehonden 
1.000 F. Speerhaaien waren niet op 
de markt , en de zandhaaien kre
gen slechts de opvangprljs (240 
P.) . Rogsoorten in kleine hoeveel
heid op de markt , kenden altijd 
de gewone prijs, t.t.z. van 40 a 
46 F. de kg. ! De variatie tarbotjee, 
grietjes, zonnevis en rode soldaten, 
werden duur gekocht ! 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 1974 

N.690 98.513 N.788 14.282 

Twee vangsten waarvan één 
vaartuig 680 kg. tongen kon op 
de m a r k t zetten, me t 10 andere 
bennen vis en één kustvisser. De 
weinig andere vissoorten werden 
duur verkocht. De tongen van 
118 F. voor de kleine tot 173 voor 
3de en 4de soort. 

Geen garnaalschepen in zee, door 
't stormweder ! 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 1974 
Zes garnaalschepen verkochten 

417 kg. garnaal , dit van 65 P. a 
90 P. de kg. 
N.346 79.583 
N.761 
N.765 
N.723 
N.805 

59.783 
90.419 

148.146 
8.868 

N.346 60.659 
N.579 166.212 
N.710 76.577 
N.788 9.829 

Ruim 500 bennen vis, met 1.000 
kg. tongen werden gelost. Keus 
was er n u eenmaal genoeg, aowel 
voor koopjes tarbot, griet, dus van 
vis; als voor de andere vissoorten. 
Alle soorten van de West waren 
« present» , maa r in grootste ma te : 
gullen, wijting, speerhaaien, rog
gen en platvis. 

Een algemeen marktoverzicht ge
ven, is toegeven d a t - e r een alge
mene prijsdaling zich heeft voor
gedaan, en dit voor alle soorten, 
ook tongen inbegrepen ! De reden ? 
Volgens handelsmiddens : prak
tisch geen vraag vanui t he t bin
nenland en voor de export (Bou
logne-Par i j s ) geen beste l l ing: 
vakant ie en h e t h in te r land leeg ge
lopen ! 

De prijzen zijn zeker niet alar
merend, maa r we zijn hoger ge
woon ! 

Zo kregen de tongen van 98 F . 
voor de kleinste soort, tot 162 voor 
de 3de en 166 voor de 4de. I n he t 
begin van de m a r k t kon nog 120 
tot 183 F. opgetekend worden. Ka
beljauw werd verkocht a a n 2.000 
en 2.200 F. De grote gullen van 
1.800. De andere gullesoorten 1.300 
en 1.050 F. De filé-gulletjes 1.010 
tot 970 de benne. P l a t v i s : grote 
1.880, drielingen van 1.800 tot 
1.600 F., visjes 700 è, 800 F . I. Speer
haaien : 1.060 P. Grote wi j t ing : 
rond de 1.100 F., kleine van 450 
a 500 F. Grote rode soldaten 2.200 
F. de benne, middenslag . 1.600 F. 
Keilroggen 2.050, ruige moerrog-
gen 1.900. tilten 1.840. 

Zo was de middenweekmarkt ! 

Woensdag! weinig garnaa l te 
k n i p p e n ! Slechts 306 kg. van 6 
vaartuigen, van 69 P tot 77 F. 
de kg 

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

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1974 

KANAAL . 0.83 (3.000 tong, 110 
vis, waarvan 5 rare vis, 30 gutvls, 
30 rog, 46 zeehond). 

O.IGB (160 kg. tong, 140 vis) 
NOORDZEE : 0.278, O.206 (420 

b., waarvan 100 shelfcod, 200 ka
beljauw, 90 gul, 30 haa l ) . 

N.706, O.306 : 420 b. VlS. ,, 
Z.509, Z.562: l.ooo b. vis, waar

van 160 shelfcod, 128 kabeljauw, 
650 gul, 50 schelvis en totten, 15 
steenschol, 10 meiden. 

N.40 - N.41 : 400 b., waarvan 80 
shelfcod. 200 kabeljauw. 90 gul, 80 
varia. 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 1974 
IJSLAND : 0.316. 
KANAAL : 0.118, 0.182. 
NOOP HEAD : 0 .211 
NOORDZEE! : 0.312, 2.462. O.309, 

0.135, O.303, 0.127 (800 b.). 
WEST : 0.172, 0.284 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 

KANAAL : 0.229. 
WEST • N.738. 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1974 
KANAAL : 0.184. 0.72 (vermoe

delijk). 
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IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

BclielvlB 
Groot 
Middel 
KMn 

Kabeljauw 
Qui ...... 
Wijting 
Schaat 
Zeebaars 
Leng 
Schartong 
Heilbot 
Koolvls 
Ronds tong 
ZeevoU 
Staart 

25.40 
11.40 

2,r).40 
2!2,— 
47.— 
22.00-
211.40-

8.— 
7 2 . — 
12.20' 
7,— 

28.— 
78,80 

•10T4 
41.60 
•28. 
10.— 

'26.60 
•!!!>.80 

53.60 
•28.— 
40.— 
' 9.80 
1120 
ai.— 
24.40 
•9140 
•116.0 

6-8-1074 
2 5 . 4 0 — 
21.—21.80 
19. 

Ü&M̂ "-
BÏ.—-
18.40-20.40 
22.—40.20 

8.—10.— 
61.—111.0 
13.80-19.— 
23. 
33.20 

Tong- en pladijsprijzen 

TONG 

Soorten 
Lappen 
Orote 
% 
Blok 
voor-klelno 
kleine 
slips 

Soorten 
grote 
nok 
fruit 
schono kleine 
kleine 
tout petit 
Klip» 

Soorten 
Tong l 
Tong II 
Tong III 
Tong IV 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Hoorton 
Orote 
grote lok 
kleine lok 
derde d s g 
platjes 

Soorten 

SL 
a in v 
rv 

Hoorton 
Moeien 
grote piadijs 
drlellngen 
platjes 

Oostende 

5-8-1974 
1121,1 i"^ 

i..;.'.. 140 -141,6 
i69,Mfla,a 

„....„ 1411,4-146 
• wiMHiao 

„... 107 ,2—,— 
108 ,2—,— 

Zeebruggc 

,180 -ia? 
140 -144) 
160 -103 
141. -,11613 
1115 4 M 
96,—ilOl 
80,—66,-

Nieuwpoorf 

147 
104 
na 
104 
110 

Oostende 
6-8-1974 

80, , -

Z"''.'.".Z aï'aö^'— 
92, , -

.......—. 10, ,— 

Zeebrugge 

17,—32,-
18,—21,-

le.-^o,-
117,-^24,-
10,-^l«r 

Nieuwpoort 

49,-
40,-

6-8-1874 7-8-1874 
126 —,— 
1401 —,— 
1105,6—,— 
14:1,4-11)0 

l i e -126,2 
108,4—,— 
00,40—,— 

187 
1OT 
160 
170 
183 
116 
102 

1.42 

—,— „T 100 4M 
—,— i 168 -188 
•111 / , 1615 —,— 
—,— 189 -1120 
•—,— •-•:• 98,—180 

32,—42,— 

6-8-1074 7-8-1874 
20 ,—09,40 
es, , -
24,40—,— 
82, , -
40,—22,— 

86, ,— 
9 4 , - 4 5 , — 
2 1 , - 2 4 , — 
2 2 , - 0 4 , — 
15,—(10,-

27, , -
20,—as,-

. HMIUK 10, ,—• 
.....i..'.ó....... i.......i......... 

Z E E B R U G G E 

V R I J D A G 2-8-1974 

81 
Z,599 
B.604-Z.I 
Z,408 
Z. 36 
Z.543 
Z.678 

M A A N D A G 

10 
i l 
8 
8 

U 
8 

100 
150 
20 
30 

180 
60 

-8-1074 

Z.618 
2,664 
Z.363 
Z.533 
Z.431-
Z.B87 
Z.403 
Z.466 
Z.600 
Z.588 
ZB80 
Z,596 

>84 

8 
8 

10 
6 

13 
10 
16 
8 

330 
40 

140 
120 
600 
40 
27 

180 
300 

40 
70 
80 

100 

500 
960 
100 
300 

!)00 
500 
800 

460 
1300 

100 

360 
400 

143.710 
367.480 
144.940 
113,360 
911.640 
146.840 

306.000 
147,880 
810.562 
197.380 
648.330 
160.480 
489.746 
363,000 
310,010 

61.610 
189,580 
75.360 

D I N S D A G 6-8-1974 

Z,516 
Z,500 
Z,434 

8 
11 
8 

140 
180 
300 

!>00 244.340 
338.890 

400 378,590 

W O E N S D A G 7 A U G U S T U S 1974 

Z.14 
Z.606 
'/,.4:!!l 
Z.348 
Z.559 
Z,S07 

7 
7 
8 

10 
10 

7 

1.20O 
300 
900 
100 
50 

600 

110 
30 
40 

10O 

ieo 
40 

280.150 
61,480 

891.780 
155.540 
200.980 
936.830 

1.235.(100 

D O N D K K D A O 8 A U G U S T U S 1874 

Z.108-331 
Z'573 
Z,437 

11 
10 
10 

60 
400 
190 
180 

437.380 
361.616 
183,310 
871.80S 

ZEEVAARTLIJNEN 
OOSTENDE DOVER/ 

FOLKESTONE 

Uurtabel der 
overvaarten 

voor de week van 11 tot 18 Mg, 
Afvaarten uil Oostende naar Dover 
Western Dooks i 
— All© dagen te 00u45 (x), te 07u40 

(x), te lOulB, to NWnMUlKx), te aiüwto 
en te 10ul0(s}> 
- Oiï Oil), dö o a Ii7.ö.'li07i4 bljkomcn-

de a f v a a r t t e OOuBO. 
Afvai ir icu u i ti>ovcr W e s t e r n Dooks 
— Alle dagen te o iuio (x), te OOuOO 
(x), te i moo, te Höu.oü (x) , t e lóueo 
en te lOuSOCx), 
- Op 11, 10 on ai7.ö.li074 bljkoman-
do afvaart te lOuOO. 

Afvaarten uit Oostende naar Dover 
Eastern Dookll 
— Al lo d o g e n te OlUSOCx), t e O4u20 
( x ) , t e 0 7 i ö 0 ( x ) , t e (LOuüOCx) té 
l » u 2 0 ( x ) , to HOuflOCx), t e aou20(x) 
e n te'2t iu20(x) a 
- Op Oil, 12, 16 en 17.84974 bljko-

menae afvaart t e ooulö(x). 

Afvaarten Uit Oostende naar Fol-
k e e t o ü i 
— Alle dogen te OlulACx) on te 
0©u0O(x). 
Afvaarten uit Dover SMtern Dooks 
— Al l e d a g e n t e 00u90(X), to 08uao 
( x ) , to oou20(x ) , t e 0i»u20(x), te 
Ii2u20(x) t é iUyu00(x), t e I8u20(x} en 
te 0luaO(x). 
— Op Hl, 02, WJ e n V7.e.l974 bijko
mende ul'vaoxt te 14ul6(x). 

Afvaarten uit FoIkoHtono: 
—• Alle dajgen to lOuSOCX) en te 
iKiu.4<y(x). 
(x) ook voertulgon. 

West-Vlaamse 
scheepswerven 

N.V. 

A. VANDER CRUYSSE 

LEGEWEG, 

8020 OOSTKAMP 

TEL. 050/33.33.60 

PRIV. 050/31.34.42 

NIEUWBOUW 

VISKOTTERS 

(7e06V) 

— 10 — 



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Tarbot: groot (138) 
middel (198) 
klein (138) 
Qrlet: groot (138) 
middel (133) .......... 
Itloln (123) 
Bohelvu: groot ,..•;•>... 
middel 
klein .M. 
Heek; groot 
middel ,..•• 
klein .......... 
Lom 
Leng 
Rog (I) —•> 
SeUrog (138) IV.^V^. 
Rog (88) M... 
Tuten (33) 
öcherp.sUuirt (38) 
Halve mant (38) 
Teelt (9) ' .1.......1 
Katrop; (3) 
Kabeljauw 
om (groot) ' - wt^if» 
Qui (middel) ..»•••••• 
Gul (klein) .......... 
Hozemondhamme 
Wijting: groot 
kleb 
Schar 
steensohol 
Zeehaal 
Hondshaai ' .......... 
Doornliaal ......u.. 
Pieterman .i........ 
Makreel 
Horamakreei 
Zeekreeft 
Bohaat 
Zeehaan (kllpvla) 
Kongeraal 
Bohartong 
Volle haring „„.. 
Ijle hating 
HarlngihiAl 
Bteenholk 
Hrtlbot ., 
Koolvle 
Bteur 
Zeewolf : ,. 
Pollak 
Zonnevis ., 
Konlngsvls 
VlHHWlJÜIlK 
Zeeduivel 
Sohotso schol 
Zoohond .......... 
Bot 
Bode Poon (roobaard) .........'.. 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan ........... 
Posten 
Langoosten (midden) .....•.•.« 
(klem) 

'AeebniKge Oostende /eebniirce Oostende Ceebrugge Oostende 

S-8-1874 

180,2—,— 
loo Hita 
82,—IOO,— 
M . r-T 

aa,—,— 
9 1 , 8 0 ^ 2 , -
14,40^23,— 
08,40—,— 

17,—I1Ö,— 

38,40̂ B6,60 
46,—©O,— 

33,—95,40 

711,—132,2 
0, , -
9,60—,— 

18,-44,30 
SI,—38,«0 
16,40—,— 

S-8-1974 

neo —,— 
68,-100 
48, , _ 
86, - , -
70, , -
80, ,— 
19,-34,— 
18,-16,— 
a a , — , -

40,—80,-
37,—ao,-
48, ,-
16, ,-
18, ,-
as ,—,-
30,-

6-8-1874 

109,6—,— 
103 —,— 
88,20—,— 
60,80—,— 
410,40—,-
83, , -

7,30-10,— 
38, , -
• • • • • • 

6-8-1874 7-8-1874 7-H-11I7» 

160 
80—HBil 
80,-^160 

V. m . . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . ion —,— 
w O , " " ^ t - " - , . 

80, s* Jjpj..^......^',- r...„..w-ff 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . W . . . . . M . . . . . 

a4,—416,— 

I • i ' ^ ' T " ? ' " 

34,—36,-
86, ,-
30, ,-

'öi',—air 
10,—ttl,-
10,—06,-
10,—86,-

8,80 
2 1 , - 6 0 , -
'69,—63,— 

20,80-87,30 

ÏB.ÖÖ^O/flÖ 

06,^134,8 
36,40—,— 

9,80—,— 
10.40^4,— 
20, -:w.m 
;w,(ii)-'.!i>,'i() 
11,20-10," 

•••••••••••••••••• 

MtssssssessssssH 

I «SSMM.SSSISS.SS 

• • • • • • • • • • • • • • • • . • I 

44,-
94,-

4»,—48,— v . . „ . 
ifl,—ac,— ,.,... 
a7,—»4,— 2)1,,—83,40 

'50,-
10,—13,- -y.. *a.W 10,30-10,80 

• • • • • • • • • • • • • 

8 3 , 8 0 — , -
37,60-311,- 38,30-20,40 
(H),()0-64(— 8»,40-6a,— 

90, ,— 

IKV»—,— 

68,-100 
liL—81,— 

7,—10,-

18,40—,— 
11,-

18,60-41, 117,40-30,— 

• • • 

ai,60J2«.(H) : 

127,—38,- 14,—26.80 
48. , -

Ö ö ^ s i — 23,'——jZ 
14, ,— 18,80—,— 
r l v i l » ^ - l ö j — ' <.*>•••••*«••••••• 

5 1 , 8 0 — , -
30,-HM,— 18, ,— 

• • • • • • • • • • • • • t s s i t • • • •^• • •s«•• • •«•«« • • • • H * • • • • • # • • • • • • 

• s M s i M i s M M s s M eeeeeesieeeeeeeee* • • - • - - - • — . « — • • 

• • • • • • • • • •s isssse* > | » u e i s M e a e » M • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

arr; -'• 
«" , ;r. « • • V ' " M"? 

•*•••••••••••••••• , ( •••••••••••••••••a (•••••••••••<(•••• 

• •••••••«••••••••* ^ •••••••••*••••««•• •••••••••>'•••••••• 

• M M S S M M M ^ S M * • • • • •HetaHeeesM ••• • • • •eaeneeeHs 

13v-
• issees i * • • • • • • • • • 

......... 

Nleuwpoort 

S-8-1874 7-8-1974 

160 —,— 160 

"W 70,-406 

*• 
• . . • • • • • • • • • • • • • • • 

•*H«HMesm*m . — , • • . - • - • • • . . . * 
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N E D E R L A N D 
VAN DAG TOT DAG Visaanvoer te Den Helder 

UMÜIDEN 

Aan d e woensdagmarlkt 31 juli 
werd in I Jmulden aangevoerd: 1160 
kg ton; ld kisten teibot e n g i le t ; 
184 kisten kabeljauw; Wl kisten 
wijting; 7 (kisten schelvis; 105 kis
t en schol; 40 kisten schar ; 1038 
kisten har ing ; 11116 kisten makreel 
392 kisten varia. 

Prijaen in guldens : P e r 1 kg 
grote toog 10.87; grootmiddel tong 
11,21; kleinmiddel tong 10.86-9.80 
tong één DOJW-9.00; tong twee 7.68-
7.00; taiibot ©.75^938. 

Per 40 kg : pilchards 17.40-15.20; 
t a ibo t 297-164; griet 16841109; ka
beljauw twee 128-96; kabeljauw drie 
122-88; kabeljauw vier 120-92; kar 
beljauw vijf 118^66; schelvis vier 75-
97; schol één 3246; schol twee 134-
86; schol dr ie 32-86; schol twee 
134-86; schol drie 10249; schol vier 
80-61; wijting drie 59-44; wijting 
vier 46-415; ha r ing één 48-31; ma
kreel één 57-60; makreel twee 39-38; 
makreel drie 25-18; schar 03-37; 
horsmakreel 13-7.20; bot 2446; ro
de poon 72-66; rode poon vier 32; 
poontj es 36-38; steenbolk 50; h a a l 
92; ha rders 80. 

De besommingen waren ; K W 
214 f 112.800, SCSH 35 f 1600, SCH 38 
t 6700, SCH 171 f 69.000, VL 1 f 
1300, VIL 7 f 000 EB 28 f 3700, "TH 24 
f 16.700, UK 17 f 41200, U K 48 f 4400 
U K W& f 1400, VD 8 f 1400, VÖ 16 
f 1800, VD 20 f 800, VD 25 f 11300, 
H D 5 i 3400, SpanivisserB : UK 78 en 
U K 107 if 850, U K 300 en U K 334 f 
3900. 

Aan d e donderdagmarkt van 1 
oogst werd aangevoeld : 1625 kilo
gram tong; 110 kisten (tarbot en 
griet; 164 kisten kabeljauw; 23 kis
t en schelvis; 118 kisten wijting; 
370 kisten schol; 46 kisten schar ; 
854 kisten har ing ; 30 kisten makreel 
e n 34 kisten diversen. 

P e r 1 kg : grote tong 11.18j10.46; 
grootmiddel tong 11.47-10.95; klein
middel tong 10.99-10.09; tong één 
8.96-8.14; tong twee 6.89^6.19; tar
bot 10.01-9.70; zalm 11.76. 

Pe r 40 kg : steenbolk 02; schel
vis vier 7 M 2 ; ta rbot 288148; griet 
187-60; kabeljauw één 114^80; ka
beljauw twee 120-81; kabeljauw drie 
1132-102; kabeljauw vier 102102; ka
beljauw vijf 136-94; schol één 98-92; 
schol twee 98-91; schol dr ie 94-78; 
schol vier 75-67; wijting drie 03-40; 
wijting vier 34; schar 34; har ing 
één 40-33; 20; makreel één 87; mar 
kreel twee 31^24; tongschar 133-133 
haa l 9444; rode poon drie 103; ro
de poon vier 47; pot ($7-0)4; horsma
kreel 17. 

De besommingen waren : K W 51 
f 14.000, K W OSa. t 7.400; K W 153 f 
6.100; BOH 10 f 0800, VD 6 f 4600; 
G O 2 f 14.900, U K 17 f 1500, U K 
18 f 6.90O, VL 131 f IHt; VL ISl f 
440, Vit 158 f HO VL 7 f 350, UK 
4/7 en U K 103 f 30.000. 

Aaa d e vr l jdagmarkt 3 oogst 
werd aangevoerd : 7740 kg tong; 
716 kisten ta rbot en griet ; 344 kisten 
kabeljauw; 1 kist koolvis; 157 kisten 
schelvis; 965 kisten wijting; 1164 
kisten schol; 1117 kisten schar; 4563 
kisten har ing; 648 kloten makreel ; 
116 kisten' diversen. 

Prijzen in guldens: 
P e r 1 kg. : grote tong 11.60-10.02; 

grootmiddel tong 11.53-10.73; klein
middel tong 10.63-9.87; tong één 
9.36-8.69; tong twee 6.85-6.19; ta r 
bot 9.91-8.80; zalm 12.19-11.49. 

Pe r 40 kg. : H a a l 82-05; poonjes 
38-29; bot 2014.60, horsmakreel 20-
17; rode poon 112^56; h a k e 142-80; 
tongschar 166-72; t a rbo t 096-112; 
griet 188-66; kabeljauw één 92-80; 
kabeljauw twee 11S-90; kabeljauw 
dr ie 1140-90; kabeljauw vier {112-90; 
kabeljauw vijf 116-67; wit te kool-
vis drie 90; schelvis één 88; schel
vis twee 120-102; echeilivls dr ie 113-
88; schelvis vier 84-49; schol één 
84-72; schol twee 92-713; schol drie 
92^68; schol vier 88-64; wijting drie 
6045; wijting vier 60-94; ha r ing één 
42,40-29.60; makreel één 62-46; ma
kreel twee 33-17,60; makree l drie 
19.20-17,60; schar 56-38. 

De besommingen waren : VL 7 
f 600,—; VL 34 m — ; VL m. 160,— 
VL 110 220,—; K W 49 33.000—; K W 
H 7 33.000,—; K W 135 3600,—; K W 
163 18.000,—; K W 185 08.000,—; K W 
213 006,— VD 9 BSO,—; VD 15 1.080 
VD 20 720,—; VD 46 8.600,—; VD 
89 9900,—; VD 006 ttflJOO,—: VD 243 
14.600,—; BB 26 1400,—; H D 6 1180, 
UK 17 1300,—; U K 1» 1 3 6 0 , - ; U K 
48 1800,—; U K VST 6600,—L^ÜK 138 
5000,—; U K 218 8400,—; W R 68 
4400,—; Spanvlssers : V D 68 en VD 
180 f 600,—; U K BOO en U K 234 
MBO,—: 'UK 138 e n U K 142 33.700,— 
UK 141' e n U K 371 34.00g£—J U K 
141 en UK 371 34.000,—; U K 206 en 
UK 33813100 , - . 

Aan de maandagmark t van 5 
oogst werd aangevoerd : 9.200 kg 
tong; 117 kisten itaibot en griet; 
'1291 kis ten kabeljauw; 133 kisten 
koolvis ;196 kisten schelvis; 1854 
kistenwijtlng; 2962 kisten schol; 
321 kiste nschar ; 38 kisten hake ; 
4006 kisten' ba r ing ; 010 kis ten ma
kreel en 103 kisten diversen. 

Prijzen in guldens: 

Pe r 1 kg. : grote tong 11237-10.08; 
grootmiddel tong 1339-10.11; klein
middel tong 10.02-SJIB; tong één 
8.7 I4H830; tong twee 6.38-8.73;tar-
bot8.73-8.29. 

Per s tuk : konlngsvls 70. 
Per 40 kg : t a rbot 276103; griet 

181-80; kabeljauw één 84-68; kabel
jauw twee 80-70; kabeljauw drie 
98-78; kabeljauw vier 94-78; kabél-
ja/uw yQt 82-01; koolvis vier 44; 
schelvis één 86-64; schelvis twee 
94-61; kabeljauw dr ie 6642; schelvis 
vier 9346; schol één 83-74; schol 
twee 8343; schol dr ie 7843; schol 
vier 7346; wijting drie 51-22; wij
t ing vier 41-118; makreel één 64-29; 
makreel twee 23-17.60; makreel drie 
26; ha r ing één 38.80-33; schar 53-
22; hake één 140- 88; h a k e twee 
100-86; h a k e drie 80-70; poontjes 
26-5; k r a b 18-15.50; mosselen 39; 
steenbolk 14; haa i 92-63; hammen 
180180. 

Aan de maandagmark t van 6 
oogst werd besomd door de H D 79 f 
16.400, K W 33 f 26.700, 24 f 34300, 
25 f 28.800, 39 fJ&OQO. JSl f 6.600, 
VT I 8.500, 88 f 09506, 103 f 8.900, 
141 f 31.000,149 f 14.600, 176 f 21.000 
178 f 9300, 1S5 f 6.900, 188 f 18.800, 
184 f 7.300, 210 f 10.000, 214 f 14.500, 
016 f 23.000, 217 f 11500, 221 f 19.700 
226 f 26.000. S C H WS 11.700, 396 
f 16X00, VL 7 f 930, 1J0 f 300, 113 
1 11.480, 131 f 760, 168 f 510, IJRf 1» 
f 16.000, 33 f 31.000, 44 f 18.000, 154 
f 13.0CO, VD 20 f 1.000, WK 44 f 
00X00, 46 f 8.300, 076 f 7500, O K 
606 f 63.700 ( U B I . ) , K W 44 en K W 
85 f 15.500, 83 e n 180 f 3.900. 

Week van 29 juli t o t en met 3 augustus 1974 

Hoewel de visserij voor de kleinere kot ters op d e visgrondea dicht 
bij d e kus t n e e bepaald geen grote resul ta ten opleverde, was er desondante 
lm d e afgelopen' week ftoch een Mietne oplevinlg waa r tie nemen. 

p i t resulteerde in een dagelijkse aanvoer v a n een vijftiental kotters. 
Voor de grote weekkotters bleken de visgronden- en daa rmee de be

sommingen zoals gebruikelijk rond deze t i jd v a n h e t j a a r erg verspreid 
t e zijn. 

(Hierdoor onts tonden d a n ook nog al vrij grote verschillen in aan
voer- en besomming v a n gelijkwaardige schepen, m e t een var ia t ie van ruim 
f 00.000,— to t rond de f 25.000,— 

Wisten enkele kot ters nog bi jna 2.600 kilogram tong te vangen, met 
als consequentie weinig «bijvis», d e hoogste besommer b rach t slechts 817 
kg tong mee, m a a r h a d wél rond de 13500 kg bijvis, voor een totaalbe-
somming van ru im f 36.500,— 

Opmerkelijk was d a t een belangrijk gedeelte van de aangevoerde 
tong, bestond u i t d e kleinste sortering, soms zelfs tot ru im 40 t.h. van 
d e vangst, enkele m a a n d e n terug was de verhouding n e t omgekeerd. 

Ui te raard h a d dit echter invloed op d e pr i js d ie voor deze soort 
werd betaald, rond d e f 6,30 per klXo, terwijl voor d e grotere soorten ruim 
boven de f lOJ— per kilograin werd afgedrukt. 

D e schol was eveneens behoorlijk a a n de prijs en varieerde van rond 
d e if 65,— per kist voor d e grote soorten to t rond f 65,— per kist van 
40 kg. voor de kleinste sortering. 

D e gemiddelde tongprijs per aangevoerde kilogram, liep vaak door 
de grote verschillen lm sorteing ver uiteen, en- bewoog zich afhankelijk 
h iervan tussen de f 750 e n f 9,715 per kilogram gemiddeld. 

Door 98 kotters werden d e volgende hoeveelheden vis aangevoerd: 

60.571 
9.999 
2.982 

129.685 
8.748 
4.236 
6.800 
8000 
3.015 
1.113 

528 
460 

260 
255 
825 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
'kg 
kg 
kg 
*K 
kg 
kg 
kg. 

T O N Q 
TAKiBOT 
O R I E T 
SCHOL 
e C H A E 
WlJTiNCJ 
KABELJAUW 
BOT 
POON 
HARDER 
TONIGSCHAIB 
MAKRKRT, 

R,|1H:IH|I|W>T;K-

SCHELVIS 
DIVERSEN 

509.111,03 
05.493,42 
8.660,92 

331,90339 
01.994,44 

4.77659 
18.717,182 

6X6837 
3.385,78 
3.750,39 
1.027,29 

265,00 
296,63 
62435 

2.031,54 

van 
van 
van 
van 
van 
ven 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

f 11199 
1028 
399 
220 
166 
190 
325 
072 
146 
272 
256 
080 
•155 
214 

616 
262 
177 
138 
095 
096 
099 
029 
OM 
229 
106 
044 
065 
löb 

240,316 850.805,20 

D. VEHBEKE 
* SCHEEPS- EN BOUWSCHILDERWERKEN 

* ZANOSTRAALWERKEN 

* BEHANG EN BEVLOERING 

* KENITEX MUURBEKLEDING 
MET 10 JAAR TOTALE WAARBORG 

Weidestraat 346 

8320 

Tel. 

BRUGGE 4(Assebroek) 

33.80.61 

(8884N—7519V) 
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BESCHERMKLEDU VOOR VISSERS 
De vissers kunnen voor hun PUNTEN hiernavolgende beschermkledij bekomen : 
Een punt is ÉÉN FRANK waard l 
KNIELAARS 225 pt 
LAARS gevoerd met wol 385 pt 
DIJ LAARS vr. 545 pt 
HEUPLAARS vr. 575 pt 
OVERALL blauw goed - maat 50 tot 56 

440 pt 
maat 58 

510 pt 
BROEK blauw goed 220 pt 
VEST blauw goed - maat 48 tot 56 

235 pt 
maat 58 

250 pt 
BROEK met borststuk - maat 48 tot 56 

275 pt 
maat 58 

315 pt 

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

S. C. A. P. • 
H. BAELSKAAI 27, OOSTENDE 

Tel. 059/70.29.51 - 70.09.31 - 70.09.32 

250 fr. 
385 fr. 
595 fr. 
625 fr. 

485 fr. 

555 fr. 
245 fr. 

260 fr. 

275 fr. 

305 fr. 

350 fr. 

JUMPERS blauw goed 
small en medium 
large 
extra-large 

ZUIDWESTER (lange kap) 
OLIE-HEMD zonder kap 

met kap 
OLIESCHORT 
OLIEBROEK met bretels 
GUTTERS 
AIRCOAT BROEKEN 

broeken met bretel 
maat 42 - 56 

58 - 60 
JUMPERS aircoat 

215 pt. 
220 pt. 
230 pt. 
165 pt. 
570 pt. 
670 pt. 
290 pt. 
365 pt. 

50 pt. 

565 fr. 
620 pt. 
425 pt. 

245 fr 
250 fr 
260 fr 
190 fr 
640 fr 
760 fr 
325 fr 
420 fr 
60 fr 

615 fr 
675 fr 
455 fr 

HAND IN HAND 
REDERSKAAI, ZEEBRUGGE 
Tel. 050/54.41.17 

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK 

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

Drukkerij P.V.B.A. 
„NIEUWSBLAD VAN DE KUST" 
H. BAELSKAAI 30, OOSTENDE — TEL 059/70.77.13 -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 omvalt volgende mappen : 

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

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

B. VISSERIJMAPPEN è 250 F (B.T.W. Inbegrepen) 

1. KAART DER VISSERIJGEBIBDEN 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 . 80.11.01 

(7390V) 

m 

REDERS, ^ ^ ^ H 
• LEESTIUW I 
^ ^ H VAKBLAD 
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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 — navlgatietoestellen — zeegoed — 
vlstulg. 

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. 


