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DIESELMOTOREN 

Wiedauwkaai 43, Gent 
Tel. (091) 23 45 41 
Telex. 11 298 abc gt b 

Z.512: uitgerust met 6MDX-motor — 400 pk. 

EN WIJ HEBBEN EEN NIEUWE 
MOTOR ONTWIKKELD... VOOR DE 

SS—1—2191: « ITXASO », uitgerust met 8MDX-motor 1.080 pk — 750 tr/min. 
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BRENGT EEN BEZOEK AAN ONZE STAND ARR OP DE „SCOTTISH FISHERIES EXHIBITION 
— IN VERNES" — 11-9 • 17-9-'74. 

INGANGSKAARTEN GRATIS T E BEKOMEN BIJ S.C.A.P. 
H. BAELSKAAI 27 OOSTENDE — TEL (059) 70 29 51 
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VANGSTBEPERKINGEN OP HARING 

VOORBODE VOOR 
GROTER BEPERKINGEN OP VISVANGST ? 
Eeuwenlang heeft de zeevisserij zich vrij en onbelemmerd kunnen 

ontplooien. De zee behoorde toe aan niemand en aan iedereen. De rijk
dommen die uit de zee werden gehaald vielen te beurt aan de eerste de 
gereedste die er maar jacht wilde op maken. 

De enige beperking die lange tijd gold was dat de visserij binnen 
de territoriale wateren — met de breedte van een kanonschot — voorbe
houden bleef voor de Vissers van de kuststaat. Dat betrof een smalle 
kuststrook van 3 tot 4 zeemijlen breedte. Geleidelijk werd de voor de 
nationale visserij voorbehouden zone uitgebreid en kozen vele landen 
voor een 6 of 12-mijlszone. 

Na Wereldoorlog II schonk ook dit geen voldoening meer. Onder 
impuls van een aantal Zuid-Amerikaanse staten hebben meerdere landen 
reeds hun territoriale wateren of hun voorbehouden visserijzones enorm 
verbreed, gaande van 50 tot 200 zeemijlen. 

Er 'is op dit gebied een echte chaos ontstaam, waarvoor de Ver
enigde Naties momenteel, en tot nog toe tevergeefs, zich inspannen om 
enige orde te scheppen door internationale afspraken en akkoorden. 

OVERBEVISSING 

Er is een grens aan alles. Ook aan het ongebreideld' bevlssen van 
de visstapel die in de zeeën aanwezig is. Wordt de grens overschreden, 
dan spreekt men van overbevissing. Tientallen jaren al is dSt een term die 
geregeld weer opduikt, vroeger heel vaak ten onrechte. Als er vroeger 
overbevissing plaats had, gold dit meestal een welbepaalde vissoort, 
dikwijls slechts in een duidelijk te omschrijven gebied, en vaak alleen 
gedurende een kortere periode, één jaar of één seizoen. 

De jongste jaren is de toestand evenwel veel verslechterd. De 
aangroei van de vissersvloten, de enorme stijging van de vangstkapacitelt 
van de schepen, de onoordeelkundige bevissing van de jonge jaarklassen 
oefenen een te zware druk uit op de visstand. 

De overbevissing is niet langer een toevallige of tijdelijke en lokale 
kwaal geworden, maar een wereldomvattende moeilijkheid waar de zee
visserij nu overal de gevolgen van te dragen zal hebben. 

VANGSTBEPERKINGEN 

De vroegere maatregelen tot bescherming van de visstocks, de nel-
maaswijdten en de mliiluimmaten der vissoorten, volstaan vandaag de dag 
niet meer. 

Daarom werden in de Jongste jaren nieuwe beperkingen ingevoerd, 
zoals gesloten seizoenen, gesloten visvakken ©n viszones, beperkingen 
op het vrij gebruik van het vistuig.. Blijkbaar gaven ook deze maatregelen 
geen voldoende bescherming voor de visstapel, want zeer onlangs werd 
beslist een volgende stap te zetten: het invoeren van vangstbeperkingen 
door toewtijzing van te vangen hoeveelheden : „kwota". 

KWOTA 

In principe komt het begrip „kwota" hier op neer: een aantal 
landen verbinden zich gedurende een bepaalde periode van een of meer
dere vissoorten slechts een welbepaalde hoeveelheid te vangen. Doel is de 
•normale ontplooiing te verzekeren van de visstapel, waarbij vooral getracht 
wordt de onvolwassen jaarklassen tot normale groei en voortplanting te 
laten komen, in één woord de toekomst en de leefbaarheid van de zeevis
serij veilig te stellen voor de volgende generaties. 

HARINGSTAND 

Van alle vissoorten in de Noordzee en het Noord-Oosten van de 
Atlantische Oceaan is de haring wel het meest door overbevissing bedreigd. 

Onderscheid dient hierbij gemaakt te worden tussen de normale 
visserij op haring voor menselijk verbruik en de industriële Visserij op 
jonge haring bestemd om als grondstof te dienen voor de vismeelnijver-
heid. Vooral in Noorwegen en in Denemarken heeft deze industriële 
haringvisserij een hoge vlucht genomen. 

Het massaal wegvissen van de zeer jonge haring maakt een ern
stige bedreiging uit voor het instandhouden van de haringstapel; deze 
wordt immers bovenmatig uitgeput en krijgt weinig kans zich normaal te 
herstellen. 

Hoe langer hoe meer werd op internationaal vlak d© noodzaak 
aangevoeld deze noodlottige evokitlè tegen te gaan door het treffen In 
gemeenschappelijk overleg van beperkingsmaatregelen. 

Aldus hebben de landen, aangesloten bij de Noord-Oost Atlantische 
Viserijkommissie, voor de periode van 1 Juli 1974 - 30 juni 1975 een kwo-
teringsstelsel aanvaard voor de haringvisserij in de Noordzee en het 
Skagerrak. 

HARINGKWOTERINGSSTELSEL 

Overeengekomen werd dat de in dit jaar door de kontrakterende 
landen gemaakte haringvangsten in de Noordzee en het Skagerrak (zie 
kaart in bijlage) in totaal de 494.000 ton niet mogen overschrijden. Daar
van mag ten hoogste 107.000 ton jonge haring zijn. 

De verdeling per land heeft volgende kwota opgeleverd (in 1.000 
ton) 

Denemarken (Faroër inbegrepen) 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
URSS 
Polen 
DDR 
Duitse Bondsrepubliek 
Nederland 
.België 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk 

210 
100 
43 
30 
20 
10 
6 

10 
27 

2 
18 
18 

Voor volwassen haring kan de hoeveelheid, onder bepaalde 
voorwaarden, met 5 % worden verhoogd. Hieronder zou België maksimaal 
2.100 ton haring mogen aanvoeren, een bedrag dat ongeveer overeen
komt met de in 1973 aangevoerde hoeveelheid. Opgemerkt moet worden 
dat bijvangsten van haring, verwezenlijkt ter gelegenheid van d© visserij 
op andere soorten ,van de kwota dienen te worden afgetrokken. 

TOEPASSING IN BELGIË 

ieder land heeft zich verbonden de kwoteringsregeiing stipt toe te 
passen en er over te waken dat'het toegekende kwotum niet overschreden 
wordt. In België is het de minister van Landbouw die belast is met de uit
voering en de kontrole van de kwoteringsregeiing. 

Vooraleer d© nodige uitvoeringsmaatregelen te treffen, heeft de 
minister er 'prijs op gesteld ter zake het advies van de Bedrijfsraad voor 
de Visserij In te winnen. 

Op 22 augustus 1974 heeft de Bedrijfsraad dit advies verstrekt. Het 
wordt volledig afgedrukt 

Samengevat is de Bedrijfsraad voor de Visserij van oordeel dat 
het Invoeren van het haringkwoteringsstelsel op dit ogenblik zeer onge
legen komt, nu de relance van de haringvisserij in ons land Juist goed op 

(Vervolg blz. 2) 
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gang gekomen was. Niettemin is het streven de haringstapel in de Noord-
Zee weer op peil te brengen op zichzelf nuttig en wenselijk. 

Voor de toepassing van het stelsel wordt de minister geadviseerd 
licenties of vergunningen te verstrekken aan elk schip waarvoor een aan
vraag wordt ingediend en dit tot uitputting van het kwotum van 2.000 ton. 
Hierna wordt voor de rest van het seizoen een vangstverbod uitgevaardigd. 

Een dergelijk systeem biedt het voordeel van de eenvoudigheid en > 
gemakkelijke kontrole, terwijl elke zeevisser die het verlangt de haring
visserij kan beoefenen. 

AANSTAAND HARINGSEIZOEN 

Binnenkort mag dus de verschijning van een Koninklijk Besluit ver
wacht worden ter uitvoering van de haringskwoteringregeling. indien de 
minister van Landbouw, zoals algemeen verwacht wordt, het advies van 
de Bedrijfsraad voor de Visserij involgt .betekent dit dat in principe eik 
Belgisch vissersvaartuig vrijelijk de haringvisserij in de Noordzee zal 
mogen uitoefenen, op voorwaarde er een vergunning voor aan te vragen. 

Deze vergunningen zullen evenwei onmiddellijk ingetrokken wor
den, wanneer de totale aanvoer de 2.000 ton bereikt heeft. 

In die omstandigheden Is een onbeheerste uitbreiding van. 
onze haringvisserij zeker niet aan te bevelen en dient aan nieuwe 
kandidaat-haringvissers eterk ontraden te worden nieuwe inves
teringsuitgaven voor aanschaf van vistuig en haringnetten te 
doen, gezien de mogelijkheid dat het seizoen voortijdig zou 
kunnen worden afgesloten. 

Vanzelfsprekend blijft de vrijheid tot het al of niet 
bedrijven van de haringvisserij volledig bestaan. Niettemin Is 
het in het licht van de Jongste evolutie wenselijk dat hoogstens 
eenzelfde aantal schepen als verleden jaar zich op de haring-
visserij toelegt. Dit zal een normale uitputting van het kwotum 
toelaten op een wijze die tevens alle waarborgen biedt voor een 
verantwoorde en rendabele exploitatie van de haringstapel. 

Het lijdt geen twijfel dat wij met de kwotering van de haringvisserij 
een historische gebeurtenis beleven, een ommekeer In de geschiedenis. 
De vrijheid Inzake de zeevisserij wordt daarmede aan banden gelegd. Na 
de kwotering van de haring zal allicht deze van tong en schol volgen ? 

WIJ zullen daarover in de Bedrijfsraad nog verdere besprekingen 
voeren en besluiten trekken. 

DRIES CLAEYS, 
- Volksvertegenwoordiger 
Voorzitter Bedrijfsraad Zeevisserij 

ADVIES OVER HARINGKWOTERINGSTELSEL DOOR 
DE BEDRIJFSRAAD VOOR DE VISSERIJ 

Gelet op de vraag om advies d.d. 30 Juli 1974 van de Minister 
van Landbouw betreffende de door de Noord-Oost Atlantische Visserij-
kommissie Ingevoerde of In te voeren kwoterlngsstelsels voor de zeevisserij. 

Gelet op het spoedeisend karakter van de adviesvraag betreffende 
het kwoteringsstelsel voor haring waarbij aan Belgiö voor de periode 
1 juli 1974 - 30 juni 1975 een aandeel van 2.000 ton wordt toegewezen, en 
waarvoor dringende toepassingsmaatregelen dienen te worden uitgevaar
digd om deze hoeveelheid niet te overtreffen, 

Gelet op de voorbereidende bespreking door het Dagelijks Bestuur 
van de Raad in zijn vergadering van 8 augustus 1974, 

HEEFT OP 22 AUGUSTUS 1974 VOLGEND ADVIES GOEDGEKEURD : 

Het. kwoteringsstelsel voor de haringvisserij In de Noordzee en het 
Skagerrak, waarbij België voor de twaalf maanden die op 1 juli 1974 
aanvingen, een aandeel van 2.000 ton wordt toebedeeld, komt op een 
eerder ongelegen ogenblik, gezien het feit dat een aantal Belgische 
reders ter zeevisserij sedert geruime tijd een reële Inspanning aan het 

.verrichten zijn om te pogen door toepassing van nieuwe technieken 
(o.m. door de visserij met de Danish-pair trawl) de Belgische haring
visserij terug tot bloei te brengen. 
De Raad wil er tevens op wijzen dat de maatregelen tot vangstbeper
king een uitvloeisel zijn van de overbevissing van de haringstapel, 
door bepaalde vreemde landen veroorzaakt, en waarvoor de Belgische 
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KAART VAN NOORDZEE EN SKAGERRAK 

teSi&ÉENZEN VAN HET KWOTERINGSSTELSEL VOOR HARING ( i a M 9 7 « ;. 30/6/197S ) 

visserij geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De Raad vindt het 
niet billijk dat de Belgische visserij in hoofde van de genomen beper-
kingsmaatregelen gepenaliseerd wordt voor misbruiken door andere 
visserijlanden veroorzaakt. 

2. Niettemin kan de Raad begrip opbrengen voor het principieel stre
ven van de Noord-Oost Atlantische Visserijkommissie de haringstapel 
in de Noordzee en het Skagerrak binnen een redelijke termijn te her
stellen. De op internationaal vlak bereikte consensus en de belofte 
vanwege de betrokken staten hun haringvangsten vrijwillig binnen de 
perken van welbepaalde Jaarkwota terug te brengen, kunnen uitein
delijk slechts heilzame gevolgen hebben voor de haringstand en de 
rentabiliteit van de haringvisserij. 
De getroffen regeling dient evenwel het tijdelijk en voorbijgaand ka
rakter van een overgangsfase te hebben en mag in geen geval een 
latere uitbreiding van de Belgische haringvisserij In de weg staan. De 
basis waarop de haringvisserij In vroeger jaren (historie performance] 
in aanmerking zal genomen worden, dient zo breed mogelijk te wor
den genomen. 

3. De Raad heeft een omstandig onderzoek gewijd aan de verschillende 
mogelijke uitvoeringsmodaliteiten van de kwoteringsregeilng voor ha
ring en heeft zich hierbij laten lelden door volgende principes: 
— de noodzaak het kwotum van 2.000 ton uit te putten, zonder het 

evenwei te overschrijden; 
— binnen de grenzen van dit kwotum aan elke zeevisser zonder 

onderscheid nooh diskriminatie de mogelijkheid te verschaffen de 
haringvisserij te beoefenen; 

— de wenselijkheid tot een eenvoudig systeem te komen dat met 
een minimum aan kontrolemaatregelen kan funktloneren. 

4. Op basis van voormelde overwegingen opteert de Raad voor het 
Invoeren van een systeem van licentlee of vergunningen, door de 
bevoegde diensten uitgereikt voor elk echip, waarvoor een aanvraag 
wordt ingediend. BIJ het bereiken van het kwotum van 2.000 ton worden 
alle licenties Ingetrokken en een vangstverbod uitgevaardigd; bij over
treding worden de voorziene sanktles toegepast. 
Bij het vaststellen van de uitputtingsraad van het kwotum. dient zowel 
rekening gehouden met de haringaanvoer in vreemde als In de eigen 
Belgische havens. 

5. De Raad zal in een later omstandig advies uitspraak doen over de 
in het vooruitzicht gestelde kwoteringsregeiingen voor tong, schol en 
eventueel andere vissoorten. 
In dit advies zal de Raad in het biezonder aandacht wijden aan de 
algemene gevolgen van het invoeren van vangstbeperkingen op de 
rentabiliiteit van de vaartuigen en het Inkomen van de bemanningen, 
alsmede over het in de toekomst.te voeren beleid inzake strukturele 
hulp aan de zeevisserij. 
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denkt u ~ 
aan hermotoriseren? 
SWD kan u in enkele weken 
een motor leveren! M 

Als grootste fabrikant van motoren voor visserij en binnenvaart in Nederland, 
kan SWD u niet alleen de meest economische, maar ook de snelste oplossing 
voor hermotorlsering bieden. 

Binnen enkele weken leveren wij u onze motortypen 

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

STDRK-UJERKSPOOR D I E S E L 
Zwolle. Postbus 608. Tel. (05200) 1 09 87, Telex 42116. 



Z 209 „Onedin" in bedrijl genomen! 
Hst voi'Kt nun'd, (loor/iOtUnKHVOr-

inoKfln on VOOnl gclool' In ds loo-
koinsj van hst MevlsMrijlMdrljf 
on In de huidlgS) blesondw moei 
lljko pBiiode, HOK '/.waar to gcuvn 
Invesieron In ds cuinkoop vun ssn 
VlAHCrHVuarLulg. Men tnost ST ssr-
blsd voor opbrsnMn s hst wskt 
zslfs bswondsring, voorftl dAn VIA 
(llcKcncn die (liiKcIl.lk.M l.n naiiwo re-
lat is staan mol ds zssvlissrljssktor. 

HSt kan Inderdaad vc-cl heler 
Kiuin In de/.c zo apiirie Industrie. 
vooral ds IngswlJdsQ woteai dsit. 
Os vooildiirend s IJkende nltlia 
tlngskosttn «IJn wol de grootvts 
hinderpaal VOOT SSn rendeiende 
otesploUablo, torwljl ds vivugston 
OOk al (inriKjlwekkend gijn gaan 
dalen. Weliswaar word or eon 
hausso OpgOtOlcond In ds aanvoer 
prijzen maar die blSksn op verre 

na niei bij niaehie de hoge onkos
ten waarin ds branu'.ofprljs 
vanzellsprekeiid de eerste viool 
speelt -- Is kompenseren 

TOOh liehhen de inen.'K n̂ van de 
ZsSbnigSS rederij « I )e WItlllQgiBO 8 
iet aangsdurfd ssn tweede vaar» 
iilK In bedrijf tS nemen In I.lnnil 

lSn werd de konventtonele stalen 
re tier i.i M.üüi i aungekooht SU om 
•.(•dooiil tOt ds Z.üdll « Onedin ». 
juinen mol, de Z.600 « TOIHUU' », die 
eeds sederj 1863 door vooriuM'inde 
cderij wordt ultgsbaai sal op ds 

Kronden van ds Noord/ee de 
< I lanl.sli Pair 'l'rawl » worden he 
IrsvSHi Op hoop van zogen, 

Illnke vaiiKslen on iiaveiiaiile 
)esomm lilden. 

Alleen al omwille van luin moed 
vsnssn wij dit loc aan alles dis bij 
is rederij « De WleliiiKen » li(>trok-

Knkvle beelden van de blexonder gsslaagds ontvangst In hst groot 
••ii<Kii/.i.lii van ds redenkoUporatlevt* SCAIV Het ging er Inchtlg aan toe. 
Htittkn wordt het bittere emit als de nOnedln" de grote vlakte opKuut. 

ken zijn. 
i'VeH.(>!ijk bevlagd lag ds Z.300 

« ()iiedln » alKenieerd liinHsheen ds 
OOStStldSS Hendrik Mnelskaal l.er 
iiooKte van de rodsrskooporatleve 
80AP en HULP IN NOOD. De der 
Hen Jaren noeste visserij onder No-
derlandss vlag werden prompt, go-
dsk', ondei oen nieuwe laag verl in 
BOVSrrS dat ds « Onedin » een sier 
lijk blikvanger was. Mol om aast de 
Z.600 «Telstar » die er ook al eólge 
Jaren heeft op gitten. H.raks gmtn 
ze samen, onder leiding van schip 
per Wllly Van Waos de grote vlas* 
Ie OP . Óp zoek nnni KUI en kahel 
JaUW want. dit Is he£ voornuumele 
oogmerk van de e Danish Pair 
Trawls. 

Vele promlnenlen waren Iron 
wens op de dooppleohtlfheld tegen
woordig toen vl.sserljaalinoezenlei 
E.H. Cornel il ie. toiH vaardige hand 
zoals steeds, Oods Zegsn over lohlp 
("n bemanning afsmeekis. Aldus 
herkennen wij om. de hoer Marcel 
Poppe. (Ilreklcur-Kenoraal bij Ver-
kcerHWO'/on, de lih. MlehlalHun en 
Martens van het. Ministerie van 
Landbouw. 1)1 rek lei ir P. Ilovar. van 
bet Hljksétatlon voor ds /.cevis.se-
rij. sohspen Buirl Dumarev van ds 
Oostsndse haven, havenKapiteln-

vlNinljndlrekleiir (lliys, dlrekteur 
.iet Deroose van de berociMtvervil* 
«Ing Hand in Hond, de nil. Ver 
hoeeti Praet en Dedrie ven do re 
derskooperatleve SOAP, de heer 
Seynaevo van de Bank Lambert, 
de hMr Hylvaln Morbec, do heer 
Del haul, van ds Soc. Qcnériile, rs-
der Wllly Bonny mét Mv. uoium 
Haiiju, sns. Vooral opgemerkt was 
de aanwezigheid vii.n de li. Zwan 
en zijn dame. De heer Henk Zwart 
die nu reeds Jarenlang onze visse-
rljbelaiiKen verdcdlKt, op Neder
landse bodem sn precies door zijn 
dlsnstbetoon sn inzet de eerbied 
VUl 1 ede ree n heen. welen af ' e 
dwingen, HIJ speelde trouwens ook 
al een voorname rol in de uitbouw 
van on:; produkUe apimraaH, want 
zo'n viji'lUyn Jaar geleden braoht 
hij meerdere trellerN va-n hol, ge
kende '27 meter type op de markl, 
nadat vsriêhUlenao Belgüohe rt* 
ders bij hem een order haddoai go-
ploattftt 

i''n uiteraard waren er ook motor 
mevrouw Van WUOH en psiter Proe 
Vandenhei Klie die nu reeds vele 
Jaren nauwe relaties ondurhOUdt 
met ds l'amlllo. Ton LI |de al van 
wijlen Oustaaf Van Waee die ons 
veel te vroeg ontvallen in. 

In het grote magiizljn van de 
firma S O A P groep aohteraf een 
on.vaunsl, plaats waaro|) alle ge
nodigden het glas hoog hielden op 
het hoii van sohip, rederij en be
manning. 

Hot was wni.v Van Wass, schip
per op ds nieuwe treiler on een van 
do vennoten van ds rederij die als 
oo IK to hst woord nam en een 
dankwoord riohtte tot allen die 
hadden bljgedragon tot ('<' aankoop 
en op tulging van de « Onedin t. 

Vervolgemi verleende hij het 
woord aan «peter» Pros Vanden-
berghe die zloh In een biesonder 
opKemcrktc l.oc.'ipraak als VOl0t lllt-
llol ; 
HULDE AAN PIONIERSWERK 

In gijn korte i-oosprauk wees hl] 
er op dat met '"'' ^etersohap ook 

van dit schip ts aanvaardsn, lilj 
het zich als sen sedelijko plicht 
aanzag verder te werken voor het 
behoud! de ontwikkeling sn het 
wel'/iljn van onss Bslglsche visserij, 
waar spijtig genoejg mensen ont
breken om net welnjn van reders 
en bemanning te bewerken. 

We slaan nier. volgens spreker. 
Immers voor een typisch vocrbseld 
van een paar wUtkrachtige jongs 
reders, wiuirvan binnen 14 uagon 
ook een tweede gelijkaardig ichip 
sal gedoopt worden, om de Danish 
Pair visserij te beoefenw. 

In lijn toespraak wees hU op het 
feit dat vader Oust Van wass In 
10S4 de Z,463 houwde en In 1068 
eigenaar wsrd te Zssbruggo van ds 
N?746 van de rederij 'M. Verooutitsr. 
Deze wilskrachtige en knappe rsder 
overleed echter In looi en kon het 
geluk niet smaken zijn soon winy 
hein als reder lO zien olivolgen, 
WSnt nleil IcKonslaande de moei lljko 
tijd welke men toen meemaakte, 
durfde de familie Van Wass hei 
aan bij de heer H. Zwart ts Umuv 
den een nieuw typisoh 37 m. trellsr 
te bouwen m navolging van ds 
rederij De Viiurloron. die de Start 
hadden gsgeven met de l)ouw van 
de 0.84) OM, 0.87 sn 0,88 in éég 
Jaar i>i.|d en de Z.637, 

Het nieuwe vaarlulg Z.600 zag 
op de werven " Zwart in 1068 hst 
licht so wsrd «Do Telstar» gs-
noemd. naar do naam van de ssrsts 
satellllet dia Bslglt. mei Amerika 
verhond ook toen waren we Peter 
van dit «chip. ssl «ie heer Vanden-
berghe En we waren er fier op 
omdat de schipperclKcnaai sleed» 
een knappe sonlpper Is gewcont, 
na seret bij nonkel Sugoon vilt-
tinck in de leer te zijn gegaan l 

We lijn des te fierder ook nu 
opnieuw gevraagd te zijn om vao 
dit tweede schip het peterschap 
waar te nemen omdat in het vor-
lopen Jaar wo hebben kunnen co* 
dervinden hoe sohippsr Van WaM 
met zijn vennoot André itacri, 
daarin bljuoslaan door ds knappe 
flohippoi' wllly Bonny van de ZiBU 
uiist.ekcndo resultaten heeft vorwe-
zoniijki. ra iij de elgsnlijke pio
niers zijn geweest van hoi lol 
stand komen van ds Danish Pw 
vi.sHorij in BelgiK. Hei was iminom 
In oogHt. 1079 divi Wllly Van Wan 

DE Z.209 
„ONEDIN" 

Tijdens ds rcosptte tsr Hoie-
gsnheld van ds doop van ds 
Z.300 ex \.\MT2i>, wsrd ds 
vraag gs^'sld van waair die 
naam komt. 
noze naam wsrd ul*|'ko/.en 
niiar de fsuUUoton in de Ne
derlandse TV wmiko de ge-
Mhledenls weergat van de 
overgang van ds zeiljacht 
naar stoom door de familie 
Onedin. 
Dit woord betekent ook ! 
„Nooit Oenoeg". 
Hopen we dat >,,Nooit Oe
noeg0 voor de Z.SOO zal bcie 
konen. StSSdS bo'olr vanKs'on 

Vervolg bfab ffi 
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dl iiioi'd luid gsdursnds maanden 
zijn M-hip en hult üi plan ie laien 
on net behulp van MO Oflen In 
hei Noorden van Enseland net een 
B&ffeli vlBsorHvaarliufff dc/o soori 
vissorii aan te leren. 

Zei iimiiiiiU'n I illci SD Wil in 
maart 1978i beprocfdi tüj hit iel' 
IIH'I wiii.v Benny. 

Veel geld en tijd werd er In den 
beginne aan bii.ieci. Maar net een 
taaie volharding en ramipiefflng 
van Snfilie en Deinii vrionclen, 
kwan het ruultaat. 

Onze gelukwennn en fierheid 
lUn dn te semeendei ondat ver-
lohlilende reders hot nu ook oe* 
proitden. Daarin ssiliund door oni 

• MIHIHIOIIO . vun .. Iiiiiidlionw. ^. OUH 
Uljk;!;Hu; Ion 0-11 de 1 InuilcICIo lil:: 
Hisiicomsi bokonion van staaluelcre-
iiii'is Dhoore. zijn. we op de goede 
weg on n u alleen goede vangiten 
naar gwalliilt aan te von fn 

De heer Viuidenberghe braohi 
dan ook een warme hulde aan de 
hulp verleend door TOlktvertegm-
woordlgar Dries (JIUO.VN en vooral 
u n hm work vu n het Mtnlaterls 
van Landbouw <MI hïrt RUkMUvtlon 
cUit net de weinige nlddelen waar
over n bMohlkkeo, hier ulMtektnd 
werk iK'hiwn voiTichi,. 

RIJ maakte teinelotle van de aan-
weilgheld V%Q Direkteur-Oenoriuu 
Poppe en de virtegenwowdlgers 
van de nln liter van Landbouw ge
bruik on M M io meer te wijzon 
op de iware ftaanolüe offen door 
önzo wilikrMbttga rederi gebraoht 
tn Hiokio zidh de vraag hoe het In 
do toekomst nog mogelijk zal zijn 
bij nieuwbouw van dergtlljke iohe-
PHl, kupKiilcii vim so Buijoem op 
ii' brongeOi 

RIJ (ii'i'd dan ook beroep op de 
bevoogde InitantlM vooral de icioi-
no en nlddenilagrederi te willen 
hoi pon door bij aankoop van iohe« 
pin, kredlittn ie verlenen aan de
zelfde Intreii ali andéri ondat de 
httldlge tO«aland nltt tOOllUll. aan 
niuwoouw ta doen. 

Ouzo kleine reders nowtin gehol-
I><>II worden, Hen krtdlwtin virle-
Hem bij de aankoop van goodo lohi-
pm, onder itreniro kontrolt U In 
bit kiuici van Benelux ook een 
hulp. 

HIJ sloot lijn rode mol do bn-
mannlng t l wijwm op do zwiiro fl-
ninolölo olTeni welko /«wel do re-
oorlj Do Wlllln(jen ai;; roder Wllly 
J'onny mei, dl 2,83 KObi'Holvl, lieb-
hoii en Ml dut, coals In hel. vorle-
don. dij hit HUI een piloini aanmiK 
jlOn In ui hUQ iiionlIIJIclUKlen vorder 
te helpm en bil i.e itaan op oson-
biikken dat ze h m nodig haddin, 
['lot allNn als po tor van eon vaar-
niVi naar in de vfrionllliadi 
ninktlM waarin hij hm van dim-
Nto lc(>n zijn'. Daar mee WM llOl of 

..Meter" Va" Waen 
ID ..peter" 
Vu uilen l»ei({lie 
siinien U i t d l lir. 
Ilaeil klinken 
op bit '«eii van 

tt* 0 1 ..Oncilln" 

flcliel ucdeilti afgel(>i>oin m werd 
er nog nagepraat in gidronkin op 
hit willukiCin van di Danlih Pur 
vlanrlj. 

SCHIP EN BEMANNING 

Dl Z.309 «Onodhi» is oon tril* 
Ier Van h i t koinvenl lonele ï7-inol('r 
l.vpe die spec laai werd ultgeniHt 
On siiiuen met de Z.609 «'reÏHlar» 
de «Danlih Fair Truwi» te bedrij* 
ven. Het vaartuig is 21 m. langi 
heeft een bmdti van 6 n , in een 
dlipgang van S.lO n. Dl voortitu-
wing ZM geiohlidin bij middel van 
Mn llolnesinolor van 430 PK 7 
eyI Indors. D l I ()ne<l In » (ex 1.1111 
306) wird In 1961 gibouwd op di 
Zaandamit Sohoopswcrvcn. 

Volgindi bemanning woi'd aanne-
noniterd ; lohlppir van Waes Wil
ly, mo orlM liaerl. Aiidié. malro/eii 
Oattoor .Jniien én Titairt F n n i . 
llelniial roos Kvlaiiil Ivan en 
lohwpijongen Vandenbroeeke 
I"reddy. 

On/i* boflte hiüweiiHon virffe/ei-
len selilp KI iMMiianiiliiK all Zl 
nritdiuiKs di groti vlanti sullin 
opvaren 

FRANSE HEKTREILER LOOPT VAN STAPEL 
TE OtónBNDE • " 

/.niet'diiKvooriiilililiiK wils h i t weer vlagglü Keblii/.en op d l OoitondNO 
HeheepNwerven Itelliird Murdoeli. Aanleiding hiertoe WM de itapelloop van 
de iiekireiier iiCiisNiirdu die aldaar in aanbouw l i voor rekening van d l 
Kniimo rederij J.IVl. Ilesniird Uit I.orlenl. De ilOaiiardii Is do tweede Ireller 
In oen r i i k i van vier die door voornoemde rederij In beMtolllnir werden 
(tegeven. Het eernte vaartuig i l thaiiN In verdere iil'lioiiw eb xiil eerliiiiK: 
naar de I'limse IIIIIINIIIIven I irlenl afvuren. 

Tlgenover de reedx eerder geleverde hektrelleii /tjn d l vier hnldlgl 
vaartuigen Iets kleiner. De lengte bedraagt niettemin tooh nog ll.KO m. 
tussm de loodlljnen voor een breedte van IO.H m. D l brutotonnomaut be-
ilraagt ongeveer 620 ton, 

D i hoofdmotor beeft een vermogen van 9,000 PK die. teruirkerend 
naar d l welbekende soblkklng In d l vllllriji ulles aandrijft wal nodig i l 
voor d l beoefening van de /eevlmierlj. 

Aiie vlitnlg wordt bediend vanop de brug «i.m.v. een l t d Horen, KOIO-
vord door de firma B r u n i U i Marim Induitriii . D l hoofdllir heeft vier 
tronnnels met een kiibelkapariteit van 3X8,000 m. kabel van 34 mm. door-
ineter Hit bodeninel wordt behandeld door vier livdratillNche liiilplleren 
terwijl het polaglioh net net een nettrommel irewonden word'. 

Men opname Van do hlktril ler „('imnard" dl l enkele Ogenbllkkein luier 
van do liolU&g IOU gaan.., op hoop van /eifen. flinke vangsten en nave 
iiiiiile iH^sommlnKen. (I'oto IMvdK H e r m a n ) . 

GOEDKOPE KABELJAUW EN 
SCHELVIS IN AUGUSTUS 1974 

i 'e whipin dli hot In dl maund 
auguitui In di ooreti piaaiK van 
rondi vil noMtin hibbïn zijn be-
drOgttl IlllKekoniell DlO Noorleil 
worden I n n i n HOKHI noodkoop vir* 
kOOht, VOOl' d l .spiinvl.MserH waren 
de vangstm M m aan de ruüni 
kant, nitgeen de sohade tnlgszlm 
kOD beperken Dl Noordschepen 
hebben tint oehtor irg flauw gi* 
daan. Ook voor de KaBaaliohopon 
vlei ir doorftiuvni nlit veei t i ra* 
pin. Vin iJiland wann hvt rodf 
/.ecbaars. leiiK en HelielvlN dl l met 
veel lager prijzen dan gowoonlljk 
nOeitlB li'vieden zijn, 

DUUr bleven FOg, kellrof.;. /omne 
vli, tarbot, grlvt ra nlddiniort^ 
ring tong. 

Dis totale opbrengst dmiidi tn 
aUgUltUI V U 49,064IBS7 fr, nnai 
41.044.169 fr. De aanvoor lag nooh> 
tans niei zo irg v u l lagir i s ver-
nlndirdi ilMhii n i t 18 ton tot 
3087,787 kg, Br werd n n r VIH aan 
gevoerd door de ilgin uhipin. Het 
feit eohtit dat gim vreende lohi* 
pin aan di afslag kwanin, deed dl 
'olaie iiimvoei veriiilndeten 

Een trg eeniijdlgi aanvoer lij
dend di voorbije augustusmaand 

m l vooral kabeljauw, gul ra lohil* 
vis op de markt, Dize soorten wei 
den door dl iiiivoei en voor de zou-
leiijen opgikooht, Hii Mpieeki van
zelf dat die laaiitra ir ueen top-
prllzen vooi be^iialden 

Voor wii| di opbrengsi van ulgon 
schepen bitriftt dll iteeg van 
88,470 369 fr naar 88,344,687 fr. 

"e aeliieiTduid In d l aanvoel 
dli rieds tljdins di nrati naand 
Van dit laar Opnlopin werd, kon 
ook nu nlit goi^iizenaakt worden. 
De totale opbrengit ligt nog sieed.i 
80 miljoen hoger dan dli van vir> 
leden jaar en bedroeK einde aUgUI-
tua 488,760,884 fr. Hot groots to gi-
deelte kwam van de OoetendNo 
•ohipin, die tooh nog aiiijd voor 
I06,TU,630 fr vin wrgdan. Do Hche 
pm uit Znbruggi virkoohtra voor 
40,838.890 'fr' vil lerwiji door Mb»-
IMMi met Nlenwpoorl, alN llnilKlia 
von VOOr 86.987,887 fr vla aange-
VOlrd werd. De totale aanvoer be 
dron voor d m sohipm 18M4,688 
kg. Br werd LO| nu l<x< 171.196 kg 
vil aangevoerd door vreemde nhi* 
pin ra dat braoht 4.888,098 fr op, 
in 1878 word, einde augustus I-OOUH 

VOOr 10 2HU 320 fr vreemde vl.i vei 
kooht, Tom kwamen rigilnatlg 
IJilandn lóhipra hlir hun vangi' 
lussen. 

Dl opbrengHi, vim dl ueschatll 
vil li 'agir dan virlidin Jaar, Nog 
flMhti 3.867 860 fr tigm 3.881.970 
ir. NiMhiaiiH wird ir In dli pirlode 
edit n n r vis in di vismijn g i m 
dOOr d l kil-siVINMOIIJ. In ogendeel 
Waar verleden laar regelmatig nog 
enkele bennen plalJON, Heliiir in 
l o m ook wat tong gebracht wird, 
zien wi nu nog allien naar Inkt
vis In pooi;;, lel;; wilt men aan d l 
trap blljkbniir nlO|, kwijtraakt. Het 
bed HIK van de verkoop van dMlVll 
op naam li nitegen van 1,869,630 
fr naar 3.009,996 fr, Tooh lt hei ook 
hier duidelijk dat steedi minder 
koopjes deelvla iiKM'len verkoeld 
worden 

Wat di priji heiron. ar wird i w 
Ki'inlddelde bereikt van 96,90 Ir 
hol, kg tagon 81l80 fr la 1878, Bin 
iieii.e aontirultgaag ten opalohti 
van de eeral.o zon mmuulon, naar 
dat l l lljdens d l •/oiiiermaaiulen 
BOrtnaal, B u kleiner vraag, ook uit 
hei biilienlnnd. 
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Ongelooflijk maar waar 

ER WORDEN NOG 
SCHEPEN GEKAAPT ! 

Vorige week hadden we het reeds 
over dit schip dat bij zijn {vlucht, 
uit IJmuiden ondertussen van 
naam veranderde en te Zeebrugge 
binnenkwam om daar bewarend 
beslag te zien leggen op els van 
schuldeisers ? 

He; schip «Pelicitas II» varend 
onder Nederlandse vlag, reisde veel 
naar de Perzische Golf onder, het 
bevel van de Nederlandse kapitein' 
Bootsma. Toen het schip na een 
reis terug de Amsterdamse haven 
binnenliep legde de kapitein Klacht 
neer omdat de eigenaars hem nog 
450.000 gulden (6,5 miljoen Belg. 
frank) schuldig waren voor lonen 
en herstellingen. Het Nederlands 
gerecht legde het schip aan de ket
ting lm één der dokken van Am
sterdam tot de zaak, zou geregeld 
aljn. Tijdens een korte afwezigheid 
van de kapitein speelden een Ne
derlander en twee matrozen het 
klaar het schip buien de haven 
te brengen en de zee te bereiken. 

Deze illegale daad vond plaats 
op 26 augustus 1974. Dadelijk zet
ten helikopters en andere schepen 
de achtervolging in. Een Neder
landse kruiser kreeg opdracht het 
schip te enteren. Ongelukkig ge
noeg vond de ontmoeting tussen 
beide schepen plaats bulien de Ne
derlandse territoriale wateren zo
dat de kruiser de kleine coaster 
moest laten gaan. 

Nu blijk', ook dt hel schip «Pe-

licitas I I» tijdens !djn vlucht om
gedoopt, werd tot «Laga» en ver
anderde het ook van eigenaar. Het 
vaarde plo s onder Panamese vlag I 
en zou toebehoren aan een inter
nationale groep (EXRE) die naar 
men aanneemt de coaster naar Z. • 
• AmeMkaansè^ wateren zou willen i 
brengen. Dit om allerhande duiste
re .ransporten te verrichten. Don-: 
derdagnamiddag, na ruim een week! 
rondgedobberd te hebben op zee,, 
geraakte het schip zonder brand
stof. Ten einde* raad kwam de 
coaster Zeebrugge binnengevaren. 
De politie was reeds verwittigd en 
toen deze de kapitein naar zijn pa
pieren vroeg, bleken deze niet in 
orde te zijn. Ook kon geen bewijs,' 
van zeewaardlgheld voorgelegd, 
worden. 

Na inlichtingen ingewonnen te' 
hebben bij Interpol en de klacht i! 
van de gewezen kapitein van de' 
coaster, dhr Boo sma, werd het; 
vaartuig aan de ketting gelegd en 
nadien naar de achterhaven van' 
Brugge gesleept. 

Daar wordt het schip bewaakt 
door een rijkswachter zodat er de-,' 
ze keer aan geen ontsnappen meer! 
te denken valt. Binnenkort zal dan-
ook een vonnis geveld worden door. 
de rechibank. Daarmee zal mis-' 
schlen een einde komen aan het' 
avontuur van de kleine, amper 600, 
ton metende coaster «Pelicitas n » 
die nu echter nog voorlopig de 
naam van « Laga » draagt. 

ANTWOORD AAN HORATIUS 
MET BETREKKING TOT DE VISPRIJS 

Ken U zelf zei Diogenes dit is 
het begin van de wijsheid. Nu zeg 
ik aan Horatius, ken U zelf. Moest 
U koper zijn en in de gezegende 
maand van Augustus praktisch zon
der bestellingen zitten uit blnnen-
noch buitenland, of U dan bereid 
zou zijn meer vis op te kopen dan 
U nodig hebt, en voor die meer-vis 
die TT niet nodig hebt een konkur-
rentlestrild aangaan met andere 
kopers. Sen U zelf Horatius I U 
hi'w gesproken uit het standp'mt 
derpröducent en hetgeen TJ zegt Is 
Juist. Het is Jammer, zelfs godsjam-
mer van die schone vis aan 16 fr. 
bet kilogram enz... Maar geeft dan 
maar de omstandigheden en het 
seizoen en de slapte in de verkoop 
de schuld van deze paar rotte we
ken aan de producent. We zijn 
werkelijk benieuwd of Horatius in 
zijn pen zal klimmen de dag dat het 
voor de koper zal verkeren en dan 
de staf breken over de producent. 
Het ie nu eenmaal zo dat er perio
den zijn van rotte en zotte prij
zen en dat een verstandig man dit 
door elkaar neemt. 

En denkt nu niet, Horatius, dat 
de koper de zotte prijzen zo maar 
kan doorrekenen. Er is een grens 
aan alles zo een koper zijn klienten 
niet voor de borst wenst té stoten 
of te verliezen. Van één ding is on
dergetekende wél zeker, namelijk 
dat Horatius over dit laatste zeker 
heel weinig ondervinding noch ken
nis bezit. Anders mag hij wel eens 
een paar dagen op tournee meegaan 

en dan nog gratis. Dat hij zijn wijs
heid gaat opdoen ergens in een 
viswinkel op een grote allee met 
prijzen voor «les gens chlcs» en op 
basis hiervan zijn lyrische proza 
aan de openbaarheid ten beste 
geeft, wordt stilaan een doorgesto
ken kaart. En dan nog is het al
tijd fout een andermans rekening 
te maken. Gaat dan maar eens te 
rade wat die mensen aan huur, koe
ten en belastingen te betalen héb
ben. Misschien is Horatius ook één 
van die gewilde mensen die niet 
wensen te weten dat een benne 
maar 28 kg. verkoopbatre kabellanw 
geeft, een ben rog een gemiddelde 
v*n 18 kg. een ben filefvl8 zowat 22 
kg. en van de andere soorten nave
nant. Van één ding zijn we nu ech
ter wel overtuigd, dat men in leder 
vismijn slechts één enkele Horatius 
nodig heart als koper en dat dit 
voldoende is om de tijdelijke rotte 
prij7en op te vangen en de opvang-
regellng zelf naar het verleden te 
sturen. Waarop wacht Horatius ? 
Dan heeft men noch Pros Vanden-
bergbe, noch de Unie, noch de Re-
derscentrale nodig 1 

«sprokkel» 
Nota der Red. : Moest de propagan-
dacommissle voor vlsverbruik, waar 
alleen woorden de nek gekraakt 
wordt en niets verwezenlijkt doen 
zoals In Prankrijk elke dag de aan
voer en de prijzen bekend maken, 
dan zou ze nuttig werk verrichten 
en' een praktische propaganda mo
gelijk maken. 

BEDENKINGEN NA CARACAS 
ZAL DE VISSERIJ WERELDLIJK 

GEREGELD WORDEN ? 
Men is het er in het algemeen 

over eens dat de Berg een muis 
baarde. De algemene indruk is dat 
men het slechts over één enkel feiit 
eens is, namelijk dat] men het niet 
eens is. Dit ds zeker niet verwon
derlijk daar waar 150 landen sa-
senkomen. Men zegt toch wel meer 
« zoveel hoofden zoveel zinnen» I 
Ondertussen hebben we geleerd dat 
er voor sommige problemen' liefst 
37 verscheidene en verschillende 
oplossingen naar voor gebraclv 
werden. Toch zijira er enkele opti
misten die er op wijzen, dat men 
tenslotte deze verscheidenheid heeft 
weten i* herleiden tot 3 verschll-
lende standpunten en dat voor en
kele andere problemen men nage
noeg aan een kompromis toe is. 

Volgens de heer Shirley Amera-
singhe, voorzitter van deae derde 
konferentie op het zeerecht, die zo
pas in Caracas eindgde, is het toch 
noodzakelijk dat men zo spoedig 
mogelijk tot een akkoord komit om
dat anders zeker verscheidene lan
den hei recht in eigen hand zullen 
nemen en tot het nemen van een
zijdige maatregelen zullen over
gaan. Zolang men niet tot een 
overeenkomst geraaki., zal dit ge
vaar boven de hoofden van de deel
nemers aan de konferentie blijven 
hangen. De voorzitter Is eveneens 
pessimistisch wat betreft de resul
taten van de volgende sessie, die 
zal gehouden worden in de lente 
van 1975. We hebben Inderdaad 

zegt hij, met moeite de processus 
van de onderhandelingen te Cara
cas begonnen en ik zie niet In hoe 
we zouden konkluderen in 8 weken 
tijd te Geneve. Zolang de konser-
va.teven die aan de oude voorrech
ten hangen, niet van gedachte ver
anderen, zal het zeer moeilijk wor
den om tot een akkoord te komen, 
aldus de voorzitter. Volgens ande
ren is te Caracas toch de basis 
gelegd van een overeenkomst en 
zien deze, zoniet in Geneve 1975, 
dan toch in de nazomer te Caracas 
of ten laats.e in 1976 de finale 
overeenkomst ondertekend. 

Ondertussen is het duidelijk ge
worden dat te Caracas iwee sterke 
Stromingen tegenover elkaar sten
den, namelijk deze van de jonge en 
doorgaans arme landen en deze die 
men traditioneel de konservatieven 
noemi of ook nog wel de rijke lan
den. De jonge landen wensen niet 
alleen een uitgebreid zeeterritorlum 
maar eveneens rechten daarbuiten 
wat de eksploita'iie van de zeebo
dem betreft, ook al gebeurt deze 
door middelen en kapitalen die de 
rijke landen moeten verzamelen of 
ter beschnkking snellen. Dit geldt in 
het bijzonder voor de rijkdommen 
van de zeebodem buiten de 200 mlj-
lenaone. In belde kampen onder
scheidt men dan nog de gematig
den en de harden zodat men' inder
daad niet meit zekerheid kan voor
spellen wai- er ulteindeliijk uit de 
bus zal komen. 

STAAT VAN VERANDERINGEN IN DE 
LIJST DER BELGISGHE 
VISSERSVAARTUIGEN -

MAAND AUGUSTUS 1974 
8400 Oostende, geschrapt op 19.8.74. 
O.80 „DUCHBSSE DE BRABANT" 
Ö.85 „PRINCESSE MARIE CHRIS
TINE" 
O.90 „PRINSES PAOiLA" 
Eigendom : Pêdheries & Vapeur S.A. 
H. Baelskaai 14, 8400 Oostende. 
Geschrapt op 19.8.1974. 

Verandering van thuishaven, eige
naar en B.T. : . 

0.55 „GOEDE HOOP" wordt Z.6fi 
..GOEDE HOOP". 
Eigendom : Rosseel Gaston, St. Do
naasstraat 28, 8380 Zeebrugge — 
Bruggeö. 
B.T. 48,82 
Zeebrief : 7.8.1974^ 

Verandering van eigenaar : 

Z.481 „PIRMIN LIEVENS" eigen
dom : Sorreyn Lucien, Reygaert-
vliet 5, 8380 Zeebrugge - Brugge 5. 
Zebrlef. 7.8.1974. 
z.553 „NOORSTER" eigendom: 
Vlietinck Louis ,St. Donaasstraat 64, 
8380 Zebrugge - Bruge 6. 
Zeebrief : 26.8.1974. 

Verandering van eigenaar plus 
naam : -

Z.430 „ST DONAAS" wordt Z.430 
„MARGIBEL" eigendom : Martony 
Jozelf, Adm. Keyesplaats 4, 8380 
Zeebrugge — Brugge 6 ,• 
Zeebrief: 14.8.1974. 

Adresverandering : 

Z.556 „DONNA-ROSA" eigendom: 
Dobbels Hubert, Veerbootstraat 81, 
8380 Zeebrugge — Brugge 5. 

Geschrapt: 

0.754 „DIANA" eigendom : Mej. 
Belpaeme Diana, Rogierlaan 75, 

0.86 „EDISON" 
0.89 „MARCONI" 
O.300 „NZADI" 
O.310 „M'BIZI" 
0.311 „VIOTOR BILLET" 
0.319 „NOORDENDE IT' 
0.322 „RENE GOEMAN" 
0.323 „CROIX D ü BÜD" 
0.328 „PIERRE STANER" 
O.330 „SANZALA" 

Eigendom van : Armement et 
Pêche Maritime S.A., Luxemburg-
straat 19, 1040 Brussel. 
Geschrapt op 19.8.1974. 
0.164 „VICTOR SEGHERS" Eigen-
dom van Rederij Polaris, Slipway-
kaai 4, 8400 Oostende. 
Geschrapt op 18.8.1974. 
0.318 „OIMARRON" Eigendom : 
„Profrlgo" N.V. Bredestraat 1, 1000 
Brussel. 
Geschrapt op 19.8.74. 
Z.603 „ROLAND" Eigendom Braet 
Maurice ,Prans Vantorrestraat 21, 
8390 Knokke-Heist. 
Geschrapt op 5.8.1974. 
N.36 „NADINE". Eigendom: Ram-
meloo Hilaire, Recolletenstraat 33, 
8450 Nieuwpoort. 
,Z.e6p „NARWAL" Eigendom : 
Maatschappij voor hoogzeevisserij 
N.V. Patboekweg 58,. 8000 Brugge. 
Geschrapt op 14.8.1973. 
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De geldversping voor ooze 
y irisserijscholen 

Sedert- jaren hebl>en we hier in 
'deze kolommen tevergeefs gepre
dikt op een versmelting van onze 
visserij scholen om er aJeen nog 
drie of twee rijksvisserijscholen van 
te maken voor het weinig ge al leer
lingen welke ze hebbin en voot de 
vele miljoenen welke verspeeld wor
den aan vaak onbevoegde leraars, 
nu meer dan ooit, gezien de vorde
ring van de 'techniek en de weten
schap waarbij zou ondervonden 
worden, dat leraars, leerlingen 
mogen worden. 

Men zoekt op allerlei wijzen naat 
sociale en technische verbeterin-
gan. 

Talrijke miljoenen worden nutte
loos verspild omdat de poli' iekers 
alleen hun eigen politieke visie ui-
zien en niet het bejang van hett 
land en het onderwijs zelf. 

Tot vervelens toe hebben we her
haald dat één vissa/ij school te 
Heist en Oostende voldoende zijn. 

Kom' heit er van, dan zouden 
deze scholen technisch veel beter 
kunnen uï'getust worden. Ook het 
programma van die scholen behoort 
tot de oude steur en is niet aange
past. 

Volksvertegenwoordiger vansteen-
kiöte heeft in verband hiermede 
de minister hiernavolgende vragen 
gesteld. 

„Visserij scholen. 
Ik zou dhr. Minister dank weten 

indien hij volgende vragen zou 
beantwoorden vla het bulle.in van 
Vragen en'Antwoorden : 
1. Hoeveel leerlingen werden er 

tijdens de laatste tien schoolja
ren ingeschreven in de onder
scheidene visserijscholen In hel 
land (per school) ? 

2. Welke leergangen volgen ze ? 

3. Hoeveel leerlingen voleindigen 
deze leergangen ? 

4. Hoeveel v. deze leerlingen vielen 
et weg, per ja^r en per school 
en om welke reden ? 

5. Hoeveel, leerlingen kozen uitein
delijk het vissërljberoep, m.a.w. 
welke was het rendement per 
school voor de zeevisserijseik-
tor ? 

6. Ui; welke middens kwamen de 

leerlingen ? Welke streken van 
hec land ? 

Antwoord : Gelet op de omvang 
van de gevraagde Inlichtingen, zal 
rechtstreeks aan hei geachit Lid 
ge^ntwootd worden." 

Totdaar vragen en antwoord. 

Dit antwoord van een C.V.P.-
minister geeft niemand voldoening. 
We hopen dat volksvertegenwoor
diger Vansteenkislte het zal open
baar maken, da-ar het minder om
vangrijk en Ingewikkeld is dan de 
minister wel wil doen voorkomen. 

Wij wensen alle cijfers en ook 
deze van de kosten van gebouwen, 
leraars en per school zien veropen-
baren. 

Het zouden kunnen cijfers zijn 
die op een schandelijke geldverspil
ling uitmonden. 

De vragen vjn volksvertegenwoor
diger vansteenkisïe dienen verder 
aangevuld. 

Wij wachten af. 

ZIJ HADDEN PECH... 
— Via Radio Oos*ende kreeg, 

schipper Jozef vandewalle van de 
B.5 „Drakar", opdlracht om sleep-
hulp te gaan verlenen aan de 
Z.161 „Knar", die in de haven van 
Grimsby Mg. Het defekte vaartuig 
werd naar Zeebrugge op sleep ge
nomen en aan de Kennedykaai al
daar Is de sleep overgenomen door 
de sleepboot „Burgemeester Van-
damme". 

— Op die terugreis van de vis
serij geraakte de Z.647 van schip
per Pr. Claeys in erg stormweer 
mee windkrachiU 8 è, 9. Het schip 
kreeg een zware zee op he. achter
dek. Hierdoor wetrd de versterking 
aan dek langs stuurdboord-achter 
weggeslagen. Ook werd een ruit to 
de brug stukgeslagen waardoor 
het water naar binnendrong en de 
dynamo beschadigde. Er weirden 
ook lekken aan stuulrboord acht er-
galg vastgesteld alsook 'tussen de 
stuurdboords uüten. Alle aandrij
vingsmotoren: van radar, radio en 
deectv werden omver gegooid. 

— Tljdiena het uithalen van de 
visboelen aan boord van de Z.618 
van schipper Louis Adams, en dodr 
het slingeren van bet schip, kwam 
de bakboordboel tegen de brug te-
irech'r. Er ontstond schade aan bak-
boordzijde van de brug en er werd 
een ruit stukgeslagen. Er 's ond 
een hoge zee met windkracht 8. 
Aan dek kreeg men een zware zee 
waatdoor een bakplank en een 
groen vlsserslicht In zee verdween. 

— De Z.184 van schipper Leon 
Laseulre bevond zich op weg naar 
de visserij toen men een harde 
sl-ig op het achterschip hoorde. 
Daar het schip hevig trilde, ver-
onderstelde men dat er een blad 
van de schtroef was geslagen. Dl': 
beek wat later toch juist te zijn 
toen het schip op de kulsbank 
werd gezet. 

Hoofdvertegenwoordiger 
„INDUSTRIE" 
dieselmotoren 

alle reparaties aan 
visserijschepen 

motoren 
viswinohes 

SPECIALITEIT 
verbouwing van 
viskotters voor 
de pelagische- en 
semi-pelagische visserij 
Reeds verbouwd 0.236, 
diverse opdrachten in 
uitvoering 

REDERS, 
Bedrijfszekerheid; kracht en zuinigheid zijn kenmerkend, 
vraag het de reders met „INDUSTRIE"-motoren : 0.128, 0.129, 0.134, 0.217, 0.236, 
0.275, Z.16, Z.27, Z.183, Z.196, Z.331, Z.431. 
We maken U gaarne vrijblijvend offerte. 
Wij staan met een snelle service dag en nacht voor U klaar. 
Wij leveren U goed en snel werk en kunnen desgewenst ter plaatse repareren. 
Binnen afzienbare tijd DWARSHELLING geschikt voor visserijschepen tot + 40 m. 

MACHINEFABRrEK I ^ - ^ 

VAN DE SANDE 
BRESKENS i 
NEDERLAND 
TELEFOON (1172) - 1765. 

NA 16.30 uur 1569 - 1590 



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
Een week waarin alle vissoorten 

zeer sterk stijgende prijzen noteer
den maar waarbij vooral kabeljauw 
en gul peperduur waren. Witte ka
beljauw van de Noordzee kreeg In
derdaad tot meer dan 70 fr en 
grote gul noteerde tot 50 fr en 
meer. Wat een verschil met de prij
zen van voor een paar weken. Ook 
schelvis deed het zeer goed, grote 
sortering haalde tot 50 fr, kleine 

BOKKEN VISSERIJ! 

schelvis noteerde steeds boven de 
25 fr. Het spreekt vanzelf dat ook 
soorten die weinig aangevoerd wer
den, erg duur waren. Staartvis, 
grote steenschol, rode knorhaan, 
zelfs wijting kregen prijzen die 
zelden geboekt werden. Prijzen die 
zeker niet verwacht werden zo 
vroeg in het seizoen en die in de 
hand gewerkt werden door het 
stormweer van de laatste weken. 
Er was immers nergens vis, de 
Deense kabeljauw bleef ook achter
wege. 

Voor de tangen werden eveneens 
stijgende prijzen betaald. De drie
kwartsortering steeg weer boven de 
196 fr het kg. De goedkoopste (?) 
sortering was de kleinste die rond 
de 105 fr kreeg. 

Voor de meeste schepen werden 
het dank zij deze prijzen mooie re
sultaten. Voor de IJslanders werd 
drie keer een opbrengst van 7 cij
fers genoteerd, de hoogste uitslag 
ging naar de 0.288 die het tot 
1.438.240 fr bracht. De meest ge
brachte soorten waxen biet kool' 
vis en rode zeebaars, soorten die 
nochtans ook duur bleven. Voor de 
spanvissers waren de vangsten zeer 
klein, gelukkig werden er zeer ho
ge prijzen voor betaald. Slecht 
weer ook voor deze schepen die 
bijna nooit regelmatig konden vis
sen. Vangsten van 200 bennen wa
re dan ook geen uitzondering. Naar 
het schijnt zouden enkele spannen 
er voorlopig mee ophouden, de da
gen worden tekort. Dat zou mee
brengen dat het haringseizoen 
door sommige van die koppels bin
nen een paar weken reeds zou Inge
zet worden. 

De totale aanvoer deze week be
stond uit nagenoeg 7400 bennen vis 
en 7800 kg tong. Er werd een to
tale opbrengst bereikt van 11.686.146 
fr. 

DURE EN GOEDKOPERE 
GARNAAL 

Een erg onregelmatige aanvoer 
van garnaal deze week, ook door 
het slechte weer. De prijzen ver

toonden dan ook weer grote ver-
schillen met meer dan 100 fr bet 
kg op het einde van de voorgaan-
de week en nog zowat de helft 
daarvan in het begin van deze 
week. De vangsten lijken toch wel 
groter te worden, zodat mits gun
stig weer, de aanvoer redelijk groot 
zou kunnen worden binnen afzien
bare tijd. 

USLANDSE SOORTEN 

MEER EN TOCH DUURDERE 

Weer 5 IJslandse vangsten op de 
Oostendse markt. Dat is dan vier 
meer dan verleden week en dat gaf 
een aanvoer van 4220 bennen vis. 
Het grootst gedeelte bestond uit 
koolvis en rode zeebaars. Er wer
den inderdaad 1037 bennen «bo
nen» gelost terwijl we 1498 bennen 
koolvis aangeboden kregen. Kool-
vis waarvoor flinke prijzen betaald 
werden, van 100O naar 1200 fr per 
ben met de kleinere soorten duide
lijk bestemd om het gullentekort 
te dekken. Rode zeebaars was vrij
dag het goedkoopst, de prijs steeg 
nadien tot 1370 fr (dinsdag). Schel
vis en toitten waren eerder schaars. 

HODI STRAALBUIZEN 

ZALTBOMMEL 

tel. 00-31-4180-2654 

vooral de grotere sohelvissorterin-
gen waren duidelijk veel te kort. 
Vandaar dat er tot 50 fr het kg 
voor betaald weid. De kleinere tot-
ten deden het nochtans ook voor
treffelijk met prijzen die varieer
den' tussen 20 en 28 fr. In totaal 
zowat 450 bennen schelvis en tot
ten. Zeer weinig kabeljauw en gul 
van deze visgrond, de prijzen wa
ren' dan ook niet van de poes en 
schommelden tussen 34 en 44 fr 
het kg. Leng, zowel blauwe als wit
te leng, bleven aan de schaarse 
kant. Toch iets meer blauwe sorte
ring, er werd van 2100 tot 2370 fr 
per ben voor betaald. De 92 ben
nen witte leng gingen weg tussen 
1600 en 1770 fr per ben. Ook voor 
zeewolf werd veel geld gegeven, tot 
33 fr het kg voor de grote soort. 
Wijting, heilboi en staart waren 
zoals gewoonlijk erg schaars. Hier

door kregen ook de grote heilbot
soorten hoge prijzen. Flinke resul
taten voor deze schepen. 

KANAALVANGSTEN 
BLIJVEN KLEIN 

Een vijftal Kanaalsohepen zorg
den voor 660 bennen vis «n 6.850 
kg tong. Zöker weer geen reuze-
vangsten' die in de afslag stonden. 
De bijvangsten bestonden vooral 
uit rog en platvis. Een mooie par
tij schotse schol voor de 0.181 en 
een mooie partij staart voor een 
ander vaartuig. De prijzen voor 
bijna alle soorten waren zeer goed. 
Grote rog was toch. wel duurder 
OP de maandagmarkt, toen grote 
rog tot 2400 fr haalde. Dinsdag viel 
die prijB terug naar 1650 fr. Grote 
schotse schol kreeg tot bij de 40 
fr., platvis ging weg tussen 30 en 
bij de 40 fr. De tongen gingen nog 
stijgen in vergelijking met verlc 
den week. Lappen stegen 'iot '149 
fr, grote tong kreeg woensdag tot 
170 fr en dnlekwarttong kreeg- als 
hoogste prijs 'tot 196 fr. Bloktong 
werd verkocht tussen iSO en 198 fr 
terwijl de voorklelne sorterlngi va
rieerde tussen 134 en 190 fr. Kleine 
tong steeg van 109 naar IM fr en 
slips draalden Irond de 105 fr. Resul
taten die ongewoon laag1 uitvielen 
voor sommige vaartuigen. 

KLEINE VANGSTEN VOOR 

DE SPANVISSERS 

Zes koppels zorgden voor slechts 
1300 bennen vis, een ongewoon laag 
getal. Zeer veel slecht weer was 
hier de grote handikap. Vangsten 
van 200 bennen waren maandag 
een algemene regel, dinsdag zet
ten de N.708-709 toch ruim 300 ben
nen in de afslag. De hoge prijzen 
hebben hier toch nog iets gered, 
al konden de meeste resultaten 
niet bevredigen. De hoogste uitslag 
was voor voornoemd span dat bm 
tot 679.510 fr bracht. Kabeljauw 
meer, wijting varieerde tussen 30 
toi 79 fr., guÉen rond de 50 fr. en 
en 40 fr., kleine schelvis ook steeds 
rond de 25 fr. en haal, nog de 
minst dure soort, rand de 22 fr. 

TE KOOP: 

Stalen 
VISSERSVAARTUIG 

0.249 
Bouwjaar 1967 

TeL (059) 70 95 88 
(9908N -Ï614V) 

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

MARKTOVERZICHT 

ZEEBRUGGE 

De aanvoer was opnieuw bijzon
der klein, dit kon ook niet anders 
want door de minder gunstige 
weersomstandigheden, is het groot
ste gedeelte van de Zeebrugse vloot 
slechts in het begin van deze week 
uitgevaren. De aanvoer van de ton
gen was eveneens aan de lage kamt 
de verschillende tongsoorten schom
melden tussen de 132 en de 161 fr 
Voor de grotere soorten, de midden-
soorten van 1140 tot 173, de kleinere 
slag bekwam van 102 'toj 132 fr, het 

De tarbotsoorten gingen eveneens 
vlug ivan de hond van 138 tot 200 
f r het lag en de kleinste slag van 
80 tot 110 fr. De verschilleiide griet-
soorten (haalden van 70 tot 114 fr. 
bet kg. 

iPladijssoorten waren er genoeg op 
de markt, de afname prijzen schom-
meldien tussen de 18 em de 31 fr. het 
kg. De kabeljauw en de gulsoorten 
werden vooral gelost door de vaar
tuigen in span, kabeljauw werd 
niet zo veel gelost zodat de afname 
dan ook vrij boog opliep, van 62 tot 
08 fr. het kg. De velschillende gul
soorten schommelden tussen de 26 
en de OU fr het 1%. Ook de rogge-
vlssoorten vielen in de smaak. Ook 
vooral door de geringe aanvoer van 
deze vissoorten. De afnameprijEen 
schommelden tussen de 30 en de 58 
fr het kg. De verschillende wij
tingsoorten haalden van 17 tot 34 
fr. Zeehaaien en zeehonden vielen 
eveneens in de smaak, van 12 tot 
30 fr. bet kg. De schelvis vooral 
van de Noord bekwam van '18 tot 
46 fr. De steenschol van de Noord 
en bet Kanaal van 31 tot 64 fr. en 
de schotse schol van 27 tot 50 fr. 

Zeefcreeftjes waren er opnieuw 
aan de afslag, de grotere, beikwamen 
van 11980 tot 2200, voor de midden 
van 1250 tot 11400 en de kleine van 
1070 tot 14150 fr. de ben. 

GEVRAAGD 
«oor magazijn S.C.A.P., 

H. Baetskaal 27 Oostende 

LOOPJONGEN 

Zich wenden burelen 
tussen 10 en 12 uur 

(966SW—9835N— 7608V) 

VAN VOORDEN ZALTBO EL 'N.V. 

Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
Tel. 00-31-4180-2654 

Vert. voor België 
J. Theunlasen 
Terneuzen Holland 
Tel. 00-31-1150-4117 

Reparatie-werkplaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
DIJkstraat 7, Rupelmonde 
Tel. 031-752051 

(6723V) 
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Oatam Vangsten Kgr. Tr. aan. Gem. 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

6- 9 
9- 9 
10- 9 
11- 9 

4- 9 
6- 9 
7- 9 
9- 9 
10- 9 

5- 9 
6-9 
9- 9 
10- 9 

5- 9 
6-9 
9- 9 
10- 9 

6- 9 
9- 9 
10- 9 

9- 9 
10- 9 
H- 9 

9- 9 
11-9 

2 
18 
6 
4 
30 

35.666 
229.000 
74.600 
37.600 
376.768 

f719.390 
7.303.906 
2.542.080 
1.120.768 
11.686.146 

GARNAALAANVOER 
2 96 
2 161 
5 335 
6 845 

11 1.260 

TE OOSTENDE 
9.786 

15.718 
36.560 86-
66.816 61-
82.454 4 9 -

136.-
89.-
82.-

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 
6 19.246 969.240 
6 29.415 1,156.150 
9 71.300 2.896.690 
6 72.293 2.536.890 

KREEFTAANVOER TE ZEEBRUGGE 
1 5.532 223.240 
4 12.766 467.640 
1 . 5.060 ,253.610 
1 960 42.390 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
16 3.854 352.828 58.— 150.-
36 7.806 1366.296 20.— 107.-
28 6.586 366.801 31.— 101.-

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 
3 387 22.898 4(9,— 8 6 -
2 146 8.081 47,— 62,-
2 206 11.777 52,— 6 0 -

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 
6 4.468 249.960 
6 2.250 135.810 

50,69 
39,89 
40,62 
36,56 

40,19 
36,80 
50,21 
44,15 

Afvaarten Oostendse Haven 
DONDERDAG 5-9-1974 

0.3S4, IJsland 
0.274, Noord 
OJ114, (Noord 

VRIJDAG 6-9-1974 

0.18B, Us land 
OJ161, NKXMXl 
N.45, Noord 
0.243, Noord 
0.3I12, Noord 
O.206, (Noord 
0.1I23, Noord 
0.275, Kanaal 
O.06, Kanaal 
O.120, Weet 
N.4!22,Wesit 

ZONDAG 8-9-1974 

o.284, Noord 

MAANDAG 9-9-1914 
0.316, Us land 
Z.597, Noordzee 
0.279, Noordzee 
0.69, West 
N.75a, West 
0.1912, West 

DINSDAG 10-9-1974 
N.728, West 

WOENSDAG 11-9-1974 
0.318, IJsland 
0.23I1, Noordzee 
N.579, West 

VISPRIJZEN IN FRANKRIJK 
BOULOGNE: 

Vorige week werd to Boulogne 
meer dan 2 miljoen kgr. vis aanr 
gevoerd. De uiterste prijzenu vol
gens grootte en kwaliteit waren: 
volle haring 7 tot 20 fr.; kabeljauw 
16 tot 48 fr.; gullen 16 tó '20 fr.; 
koolwls 18 tot 32 fr.; steenschd 88 
tot 56 flr.; llngen. 17* tot 32 fr.; wü-
ting 5 tot 26 fr.; platvis 8 tot 35 
fr, rog 6 tot 50 tr. De prijzen heb
ben een opgaande tendens. 

LORIENT : 

In de laatste week van augustus 
werden te Lorlenit 1.763.000 kgr vis 
aangevoerd .djnde 35.000 bennen. 
De prijaen waren ook onregelma
tig alhoewel sdcihi tot een hervatting 
voordeed. In de maand augustus 
werd er voor meier dan 6 miljoen 
kgr vis aangevoerd, zijnde meer dan 

120.000 bennen 1 Enkele visprijzen : 
grote schelvis van 16 tot 24 fr .; 
blauwe lengen 15 tot 21 fr.; vlas-
wljtlng 23 tot 56 fr.; kleine kool-
vis 10 tot 13 fr . ; grote 12 tot 18 fr.; 
kleine wijting 7 tot 17 fr . ; midden-
slag 16 tot 23 fr , grote 23 tot 32 
fr . ; gullen 14 tot 24 fr . ; grote gul
len 15 tot 29 fr . ; rog middenslag 22 
tot 86 fr . ; grote 28 tot 40 fr . ; ton
gen 146 tot 184 fr. 

LA ROCHELLE : 

Verleden weök werd te La Roebel
le 388.000 kgr. vis aangevoerd met 
volgende visprijzen. Tongen van 
145 tot 160 fr , doraden 32 tot 36 f r , 
middenslag staart 56 tot 64 fr , 
middenslag rog 28 tot 32 f r , gro
te rog 32 tot 36 fr , middenslag 
wijting 24 tot 28 f r , grote wijting 
32 tot 36 fr., tarbot 130 tot 145 fr , 
koolvis 16 tot 20 fr , vlaswijting 28 
tot 32 f!r. 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 6-9-1974 

20 675 
IJSLAND 

0.316 

NOORD 
Z. 14 2 50 

MAANDAG 9-9-1974 

IJSLAND 
0.318 
O. 81 
0.288 

KANAAL 
O. 72 
0.181 
0.198 
Z.499 

17 
17 
17 

18 
16 
16 
17 

NOORDZEE 
O.306-N.706 10 
O. 94-232 10 
O. 35-238 10 
0.239-285 10 
N. 40- 41 10 

830 
890 
1200 

110 
180 
80 

140 

200 
170 
220 
130 
200 

WEST 
N.723 8 70 

DINSDAG 10-9-1974 

IJSLAND 
0.236 18 

NOOP HEAD 
0.217 15 

NOORDZEE 
N.708-709 12 

NOORD 
0.229 

KANAAL 
.254 

11 

626 

220 

350 

126 

17 150 

WOENSDAG 11-9-1974 

— 639.380 

68 79.270 

— 1.066.783 
—1.125.010 
— 1.438.240 

1600 369.455 
1400 530.990 
900 290.390 
1000 335.490 

436.330 
373.760 
405.920 
279.440 
402.740 

— 130.020 

— 836.390 

— 407.490 

— 679.510 

— 203.230 

1350 398.880 

WEST 
N.579 

NOORD 
O. 26 
0.128 

WEST 
N.736 

8 135 750 347.598 

12 
12 

348 
209 

50 

— 315.900 
— 294.900 

— 117.060 

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

VRIJDAG 13-9-1974 

NOORD : 0.118. 
NOORDZEE: O.137-O.303 (250 

b.) 
KREEPTENPUT: Z.452 (20 b. 

vis, 110 b. kreeften). 

MAANDAG 16-9-1974 

IJSLAND : 0.129, O.202, 0.262. 
NOORDZEE : O.135-O.309. 
KANAAL : Z.34, Z.50a, 0-180 (of 

dinsdag). 
WEST : N.720, 0.172, 0.123. 
NOORD : 0.134. 

DINSDAG 17-9-1974 

NOORD : 0.114, 0.274, N.46. 
WEST : N.4a2, 0.69, N.78a, O.120 

(of maandag). 

MAANDAG of DINSDAG 

IJSLAND : 0.317. 

WOENSDAG 18-9-1974 

NOORD: O.206, 0.161, 0.312, 
0.243. 

WEST : N.728, 0.198. 

Z E E B R U G G E 

WOENSDAG 4-9-1974 

Z.537 
Z.262 
Z.465 
Z.518 
Z.431 
Z.547 
Z.402 
Z.307 

70 
80 

190 
150 
160 
80 

280 
300 

600 
300 
100 
700 
600 
600 

DONDERDAG 5-9-1974 

Z.568 
Z.573 
Z.580 
Z.429 
Z.588 
Z.510. 

3 
9 
3 
10 
10 
8 

20 
280 
. 20 
60 
40 
40 

150 

300 
1200 
500 
500 

152.240 
177.177 
246.980 
238.630 
278.060 
228.420 
210.690 
243.141 

53.370 
259.810 
61.180 
276.650 
133.890 
184.340 

V R I J D A G 6-9-1974 

Z.205 
Z. 24 
Z.596 
Z.463 
Z.500 
Z.598 

14 80 1000 296.760 
9 

10 
9 
9 
9 

140 
190 
200 
200 
140 

200 
104.420 
343.850 
141.470 
146.700 
124.460 

MAANDAG 9-9-1974 

Z.507 10 40 900 236.750 
Z.492 8 40 600 204430 
Z,584-421 10 400 — 759.660 
Z.526 8 230 200 387.380 
Z.405 10 130 200 234.540 
Z.418 12 160 3000 575.050 
Z.575 8 150 — 286290 
Z.183 8 160 — 212.690 

DINSDAG 10-9-1974 

Z. 19 
Z.162 
Z.435-175 
Z.348 
Z.576 

10 
15 
10 
10 
10 

250 
160 
350 
100 
500 

2400 

350 

WOENSDAG 11-9-1974 

Z.582 
Z.506 

11 
10 

180 
350 200 

339.510 
804.320 
671.350 
127.810 
593.480 

237.830 
506.000 

DE Z.200 
VERKOCHT 

TE IJMUIDEN 
De Z.200, behorende tot de rede

rij Carpe Diem verkocht donder
dag In de haven van IJmuldem en 
besomde 46.800 gulden of ongeveer 

DE H. MIS VOOR 

ROLAND LINGIER 

Zaterdag had te 10 uur In de pa
rochiale kerk van St. Jan te Oost
ende, een mis plaats ter nagedach
tenis van Roland Llngler die op 
18 oogst ter hoogte van IJsland 
aan boor van de O.S16 Belgian 
Skipper onverwachts aan een hart
aanval zou bezweken zijn. 

Roland was pas 41 jaar en werd 
door toedoen van reder André Van 
Lul op IJsland begraven. 

Ben grote menigte had er aan 
gehouden deze mis bij te wonen. 
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IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

schel vil 
Groot 
Middel 
Klein 

Kabeljauw ... 
Gul ......;.'... 
Wijting 
Schaat :.>o-« 
Zeebaars 
Leng 
Schartong ... 
Heilbot 
Koolvls 
Hondstong ... 
üeewolf 
Staart '... 

9-8-1874 
31.—45.80 
25,40-41.— 
33.20-28.80 
38.—41,20 
33,—36.— 
26.—28.— 
53 y 

21,80-26.— 
33.00MIO.— 
11.—26.— 
77.—105,0-., 
18.60-23,60 
38.—42,— 
31.—34,— 

10-9.1974 
80, 
84.44-
27.80-39.40 
44.40-
36.40- — 
31. 

26.60-27.40 . 
32.60-47.40 
29.40- — 
98. 
30.40-22.80 
33.40 
33.—33.80 

Tong- en pladijsprijzen 

TONG 

Soorten 
Lappen 
Orote 

Blok 
voor-kleine 
kleine 
slips 

Soorten 
grote 
blok 
fruit 
schone kleine 
kleine 
tout petit 
slips 

Soorten 
Tong I 
Tong II 
Tong m 
Tong IV 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Soorten 
Grote 
grote Uk 
kleine lek 
darde slag 
platjes 

Soorten 
I 
II -i 
III 

rv 

Oostende 
9-9-1874 

1(28,3-196,4 
i 1417 -US 
I 168,8-188 
•1 1IS0,4-<168 
f 194^1«1,4 
,, liie,8-r-,— 

109,8—,— 

Zeebrugge 

1812 -141 
148 -164 
107 -184 
157 -Ü65 
140 AtO 
U9 -13(2 
10B 410 

Nieuwpoort 

10-9-1974 
•136 - i v - t ' 
1160,4—,— 
188,8—,— 
170,4—,-«-
163,4—,— 
120,6—,— 
•1)10,4—,— 

11-9-1974 
149 —,— 
170 —,— 
107,8—,— 
106 -109,4 
106,2—,— 
ilSil,6—,— 

140 -148 148 —,-
164 -168 184 —.• 
,173 -176 198 —,• 
170 -173 190 —,• 
.148 -Ifla .".. 
12a -004 
1)10 -113 

i 188 — — 
, 1-80 —t— 

1 Ifl9 —,— 
190 ——i— 
tea —,— 

' 186 -164 

• •. ' . . h " . 

..w.v.v 

. > . . . . . . . 

...ifc...-.....? 

187 

m. 
104 
196 
ieo 
187 

— ^ 
-_ 
_^ 
-304 
-109 
-149 

Oostende 
9-9-1974 104-1974 

' 30,—31,40 33, ,— 
i 38, ,— 80,—33,40 
1 36,—34,— 2 8 , — , — 

«... 30,-34,— ( 27,- H) 
,.- 16,20-24,80 117,80^22,— 

11-8-1974 
86,40—,— 
24,80—,— 
26,40—,— 
33,80—,— 
M / — . — 

Zeebrugge 

.mts ti 

Soorten 
i Moeien 
grote pladljs 
drlellngen 
platjes 

33,—26,- 81,-88,— 32,-
24,—87,— 19,—80,' 

!%&..££. I 38,—81,— 33,—34, 
UU...Mih. ' 88,—88,— 89,—30, 

I 18,—'22,— 82,—34,-Ir* 
Nieuwpoort 

88,-
30,-
30,-
35,-

44, ,-
80, ,• 
30,—36,-

t.O i v' -OHpÜl . 
40,- ,-

in..6 40,—r-,-
16,—10,-

ALLES PER 

TIEN BENNEN 

VERKOPEN ? 
Als men In de Oositendse vismijn 

logisch blijft dan zullen binnenkort 
ook de tongen per tien bennen In
eens moe-.on verkocht worden. 

De laatste tijd Is het Immers zo 
dat soorten als staart, zonnevis en 
zelfs tarbot en grtot per tien ben
nen moe.en verkocht worden (als 
er nog zoveel staan). Bij een aan
voer van amper 20 bennen staart-
vis voor de ganse week lijkt dal 
toch wel een beetje overdreven, 
Êsn verkoop per twee bennen me' 
recht van bljname KOU hier zeker 
heel wat minder' kwaad bloed zet
ten bij niet-uil voerders. Wie kan 
er immers 10 bennen staar; gebrui
ken en waarom niet aan verschil
lenden de gelegenheid geven om 'n 
paar bennen te kopen ? Nu zul ion 
die mensen bijna verplicht worden 
om vooraf hun vis naar het pak
huis te laten brengen, wtut een In 
de hand werken van de zwarte 
markt is. Ook de ntot-ultvoerders 
moeten Immers hun koperskaart 
betalen en moeten dus logischer
wijze ook de gelegenheid Krijgen 
het nodige aan ie kopen. Voor de 
reder zou het bovendien In de 
meeste gevallen een -hogere prijs 
betekenen. Waar de tongen per 
ben verkocht worden wanneer er 
minder dan een bepaalde hoevcel-
held zijn, zou men ook staarlvls, 
zonnevis en andere schaars aange
voerde soorlen in kleinere hoeveel
heden moeten kunnen kopen. Ben 
mand staartvis kostte deze week 
tot 6100 fr., de middonsortering lot 
5000 fr en meer. Ook de tongen 
zijn vaak niet duurder en worden 
toch per mand of twee manden 
verkocht. 

L,a:,en we hopen dat in het ver
volg het reglement naar de geest 
en niet naar de letter zal toege
past worden, Dit tot voordeel van 
het grootste gedeelte van de han
del en van alle reders. 

N I E U W P O O R T 

MAANDAG 9 SKPT 

N.768 
N.470 
N.691 
N.700 ut 
N.340 
N.788 
N.498 

94,490 
49.113 
47.188 
34,884 
14.831 
17.093 
3,400 

Stormweer, gebroken reizen en 
kleine vangsten, dit is het resultaat 
van de laatste 8 dagen, waar prak
tisch de kleine vloot aan de kaal 
moest blijven liggen I 

Op en top, slecht 80 bennen vis, 
met 400 kg tongen werden gelost. 
Meer vraag dan aanbod, en hoge 
prijzen. De tongen van 166 tot 196 
ir. zelfs de kleine van 130 tot zelfs 
104 fr, de kg. Kabeljauw was er 
niet. De gullen van 35 tot 60 fr, 
Platvis kreeg 44 fr. voor de groot
ste soort, de drieUngen 60 fr., en 
de visjes ond de 30 fr. de kg of 
1.600 ir .de benne, Rogsoorten: 
moers 3.700 fr., tUten 3.300 fr.. Oro. 
te wijting 1.700, de kleine 1.030 tr, 
De visserij ziet verlangend uit naar 
beter weer. 

WOENSDAG 11 SEPT. 

N.806 
N.788 
N.349 
N.700 
N.öUÜ 
N,498 

37.891 
27.863 

8.383 
40.860 
27.336 

3.780 

Zes vangsten van kustvissers. 

' Tongen 460 kg met 1.800 kg an
dere vis, meest platvis I 

De tongen werden duur verkocht. 
de grootste' tong 167, de 3d 176, de 
3d 196 .de •ld 193 tot zelfs 204, de 
8d 186 a 300, de kleine van 187 tot 
149 fr. 

Enkele stukken tarbot werden ver
kocht aan 300 fr, de kg. Orote plat
vis kreeg 48 fr., de driellngen 40, en 
de visjes, zowel gegut als niet ge-
gul van 800 iï 860 ir .de benne. 

Grotere vaartuigen waren niet op 
de markt, daar ze ingevolge het 
•tormweer pas enkele dagen geleden 
zijn kunnen uitvaren i 

BIJ FAILLISSEMENT 

UIT TER HAND TE KOOP 

de casco van hat vissersvaartuig 

"Yvette-Freddy Z.4T7 
In «taal, lengte 20 m., breedte 5,41 m. 

netto-tonn'emaat 14,86 T — bouwjaar 1957., 

Te bevragen bl): meester Etienne MAES, 

Ellzabetlaan 331 • 8390 Knokke-Helst, 
telef. (050) 51 13 37 

I I 

(7628V) 
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VERGELIJKENDE TABEL DER VJSPRUZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

ZccbruKsre Oostende ZMbrugffe Oostende Zwbrncge Oostende 

Tarbot; groot (138) ' .......... 
middel (128) 
klein (198) 
Griet: groot (123) 
middel (123) ............ 
klein (138) 
Schelvis: groot 
middel 
klein 
Heek: groot 
middel 
klein 
Lom 
Leng 
Rog (I) 
Kellrog (128) 
Rog (23) 
Tllten (23) 
Soherpstaart (28) ; ............ 
Halve mans (38) 
Teelt (3) 
Katrog (2) 
Kabeljauw 
Qui (groot) 
om (middel) ..» .-•• 
Qui (klein) 
Hozemondhamme ............ 
Wijting: groot 
klein 
Schar 
Steonschoi 
Zeehul 
Hondshaai 
Doornhaal ............ 
Pieterman 
Makreel ••••.•• 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Sclinat 
Zeebaars (klipvls) 
Kongeraal 
Sohartong ............ 
volle haring 
Ulo haring 
Harlngshaal , . 
Steenholk ^: 

Heilbot 
Koolvls • ......i,,... 
Steur ........... 
Zeewolf 
Pollafc 
Zonnevis 
Konlngsvls 
VlaswiJUng 
Zeeduivel • ............ 
Schotse schol 
Zeehond 
Bot 
Rode Poon (roobaard) ............ 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten ...«*..... 
Lêagoesten (midden) ....M...... 
(klein) 

. 9-8-1974 

106 -4170 
118 H1S0 
95,—llilO 
84,—96,— 
76, , - -
31,—Bil,— 
42, ,— 
311,20-35 — 
26,—30 — 
66,80—,— 
42, ,— 
36,—311,40 

37,—47,80 

a a , — , _ 

82,—Ö6.4Ö 

Ïö,'2<)-57,4Ö 

7i81^!jjia", 

31,60-—,— 
ai.ao—,— 

30,—TO,öÖ 
Ifi,—B4,— 
12,—'10,20 

22,^40,— 

17,—*I),3Ö 

9-9-1974 10-9-1874 

170 — , — 126,3—,— 
140 —,— 102 —,— 
80,—100 80,20—,— 
94,—100 70, ,— 
«0, ,— 61, <— 
70,—68,— 03, ,— 
80, ,— 34,40-50,40 
120, ,— 23,—36,60 
18, ,— M,—26,60 

13,—3:8,— 

""""""""". 38,40—,— 
80,—47,— 

ïë,'^^,— Z'Z'.'.'.'.ZZ'. 
44,—48,— 
46,—Ö2,— ..„.. 
SS,—87,— 
80,—88,— . 
20,—26,— • 
62, ,— 63,—78,80 
SS,——»— 
88, ,— 30,—63,60 
ae, ,— 

i. 98,—123,0 
28, ,— 
17. -,— 
30,—M.,— 38, ,— 
81,:—84,- 39,—69,40 
18,—30,— 23,—38,40 
*.-*. 16, ,— 

".r."'""'"! 2o!ëo-2a,40 

"rr."""! sïpii;^ 
:z":":""" ^zz^r 

r."."*."""."".'.'. öëî iöï" 
38, r -

::::!::::::::::: ::::iz:::::: 

M,'^4S,— 
10, ,— 

aö,"^^",— Ï8,'^^',-
30, ,— 16,30—,-

28,—40,-
10,—08,— 'M 

10-8-1974 

1176 -183 
1104 -14a 
80,—90,— 
96,—104 
80,—86,— 
68,—79,— 
46, ,— 
88, ,— 
26, ,— 

11-8-1974 

106 496.8 
145,6—,— 

90, ,— 

39,—«a,— 
12,40-80,-

88,—64,-

11-9-1974 9-9-1974 

168 —,— ITO — , -
108 — , — 180 — , -
80, M - 130 — , -
100 -114 
80,—9a,— 
70,—74,— .. ....... 

38.—46,-
40,—4)2,-
3 8 , - 4 6 , -
33,—86,-
98,—88,-
16,—32,-
ai,—83,-
36,-

60, ,-
44, ,-
44,—«4,-
48, ,-
48, ,-

64,-
4 6 -
4 5 -
42,-

38,—86,-
81, ,-

39, ,-
17, ,-
18,—38,-
91,—60,-
16,—23,-

83,—69,50 48,—68,-

SiliZöViao 38,' ,-
38, r 

34,—50,— 

36,80—^,— 
26,20—,— 

36,40-60,— 
16,—18,40 

84, ,-
37, ,-
2 0 , - 3 0 , -
413,—67,-
16,—30,-

9 8 . — - . -
30, ,-
38,—40,-

18,—31,40 

30.—60,— 
1 8 , - 1 4 , — 30, 

22,-

ÏB,-
46,-

116,—84,-

Nleuwpoort 

11-8-1974 

200 —,— 
140 —,— 
180 —,— 

"Vf" "'""V(!i" 

ïoSKSvP 

ffii—il,— 

Say""."",—' Lees "HET VISSERIJBLAD„ 
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Werken in 
Nieuwpoortse haven 

Tijdens de jongste zitting van de 
Nieuwpoortse Vissershavenkommls-
sle werden gerechtvaardigde klach
ten geuiit In verband met de be
vaarbaarheid van de plaatselijke 
havengeul. Ten gevolge Van de 
bouw van een zgn. s.roombreker 
ten behoeve van de lokale Jacht
haven heeft zich In de vaargeul 
een forse aanslibbing voorgedaan. 
Het slijk aan de westzijde van de 
havengeul komt met name In het 
waier terecht hetgeen vooral bij 
lage tij moeilijkheden oplevert voor 
de vissersvaartuigen. Opmetingen 
door de Diensten van Bruggen en 
Wegen hebben uitgewezen dat de 
diepte slech s 1.70 m. bedraagt ter
wijl er normaal 3 m. nodig is 

Normaal moesten de baggerwer-
ken voor de' Nieuwpoortse haven
geul slechts lii december aangevat 
worden. Nu werd evenwel beslist 
het geheel einde toi. aan de zgn. 
Kromme Hoek onmiddellijk aan te 

vangen. Vooral de grotere vaarlul-
gen, die in het najaar de gullen-
visserij bedrijven zullen dus eer
lang obsiakelvrlj de Nieuwpoortse 
haven kunnen binnen lopen, Hc-
liül voor de hand dat de plaatse
lijke reders desbetreffend biezon-
der opgetogen zijn. 

Anderzijds werd door de leden 
van de Nieuwpoortse. Vlssershaven-
kommissle ook aangedrongen op
dat de trap aan de kulsbank, die 
toegang verleent tot de tweede 
klelrooster van een stevige leuning 
zou vooralen worden. Momenteel 
worden deze werken uitgevoerd. 
Men richt tevens een verzoek tot 
al diegenen die gebruik maken van 
de kielroos'-er om geen flessen e.a. 
afval weg te werpen. Het is reeds 
gebeurd daft zich blessures voorde
den of dat de laarzen van men
sen die daar werkzaam waren open
gereten werden. Een beetje goede 
wil dus en alles zal een goede vaart 
nemen. 

N E D E R L A N D 
V A N D A G T O T D A G 

ZAIRE MAAKTE EEN EINDE 
AAN EEN AVONTUUR 

Enkele Jaren geleden was het al 
goud dat de klokke sloeg in Bel
gisch Kongo en reders of vaartui
gen welke hier geen resultaten 
maakiten of wier schepen als ver
ouderd niet rendabel waren, kon 
den het regelen om onder leiding 
van een Belgische rederij aldaar 
die nog na de komst van Mobutu 
in zijn gratie stonden, daar uitge
baat te worden en het grootste ge
deelte van hun visulg en benodigd
heden voor motoren, uit België be
trekken, alzo nog een winstgevend 
zaakje makend. 

Ook die lijd van een lukratieve 
opbrengst is voorbij. Alleen valt 
nog af te wachten welke schulden 
er Dij de NMKN nog overgebleven 
zijn en welke regeling hier zal ge
troffen. 

Ondertussen zijn deze • schepen, 
welke In een triestige ioestand ver
keren, door Zaire overgenomen of 
aangeslagen voor een bepaald be
drag, welke voor een gedeelte vol
daan werd. 

Wat de rest betreft, wordt ach
ter de schermen gewerkt om toch 
nog te trachten er van te bekomen 
wat mogelijk is. 

Deze schepen stonden tot op he
den nog s.eeds onder Belgische 
vlag ingeschreven. Veel van de be
manningsleden schijnen nog een 
groot gedeelte van hun loon of so
ciale bescheiden niet ontvangen te 
hebben. 

Hoe bet zaakje In mekaar zit, 
dient onder alle voorbehoud beke
ken wan; in zo'n gevallen bekijkt 
elkeen alles van zijn kamt. 

Wat er ook van zij, thans werden 
de O.HO, o 85 en O.90, eigendom 
van de Pech. a Vapeur, uit de 
lijst der Belgische Vloot geschrapt. 
De andere schepen welke aan ver
schillende reders behoorden, zoals 
de 0.86, 0.89, O.800, O.810, 0.311, 

0.319, 0.322, 0.323, 0338 en O.330, 
die verkocht waren aan de Arme-
meni et Pêche Maritime, waarvan 
de heer Raym. Bauwens ook voor
zitter was, werden. in Zaïre door 
Zaïre genationaliseerd. 

Werden verder geschrapt de 
0.164 van de. rederij Seghers (Po
laris). Ook stellen we vast dat de 
Z 565 «Narwal» geschrapt werd, 
die lange lijd veel Inkt deed vloel-

Aldus is de Belgische vlssersvloot 
officieel In een maand tijd van een 
geweldige tonnage verminderd en 
mag terecht gesproken worden van 
de teloorgang van de .Oostendse 
Vlssersvloot en Oostendse grote re
derijen. 

Op heden is er nog slechts ene 
grote reder met acht schepen en 
hel is deze van de heer Van Lul, 
die een zeer bedrijvige en werkza
me reder is, welke in alle opzichten 
de schepen goed uitrusi en beheert. 
Zonder dat, is een rentabele vis
serij niet meer mogelijk. 

VISSERSBOOT 
SLAAT OM 

Toen de N.279 op de kulsbank 
lag, wilde reder Toulouse met ds 
N.730 deze wegsiepen om zijn schip 
te onderhouden. Bij dit sleepma-
noeuver kwam het afbraakschip 
N.279 op de kant Ie liggen en liep 
zeer vlug vol. De opgeroepen brand
weerdienst moest met twee pompen 
ruim vier uur werken om het schip 
weer vlot te krijgen. Hel afbraak
schip werd door de sleepdlensten 
langs de kaalmuur gemeerd. 

IJMVIDEN 

Aan de donderdagmarkt van 5 
september werd aangevoerd: 9 
klaen tarbot en griet, 175 kisten 
kabeljauw, 8 kisten koolvis, 38 kis
ten schelvis, 8 klisten wijting, 70S 
kisten schol, 1' kist schar, 107 kisten 
diversen. 

Prijzen1 in gulden : 
Per 40 kg: tarbot 334-176, griet 

189, kabeljauw l 138-135, kabeljauw 
2 142-141, kabeljauw 3 164-144, ka
beljauw 4 152-138, kabeljauw 5 120-
106, witte koolvis 1 119-105, witte 
koolevls 8 118-103, wijting 4 114, 
schelvis 1 128-110. sohelvils 2 136-
183, schelvis 8 144-126, wijting 3 
134-114, schol 1 80-78, schol 3 83-
74, schol 3 124-94, schar 67, grote 
leng 108, tongschar 148-110, kleine 
leng 108, tongschar 148-110, kleine 
leng 112-72, grole hake 246, hake 1 
236-223, hake 3 204-202, hake 3 178-
140, ham 292-204, grote wolf 138-
126, wolf 1 120-96, WOlf 2 88-72. 

De besommingen! waren : 'VD.384 
f 6O.6OO1 Z.300 f 46 800. 

Aan de woensdagmarkt 4 septem
ber werd te IJmulden aangevoerd : 
116 kg tong, 2 kisten tarbot en 
griet,, 3 kisten kabeljauw, 21 kisten, 
schol, 6 kisten' schar, 10 kisten di
versen. 

Pniijzen in guldens : 
Per 1 Tsg : grote 'long 7,68, grm. 

tong 8.96, kim. tong 8.. 10, tong 1 
9.86, tong 3 6.16, itarooh 9.83. 

Per stuk: kreeft 24.03. 
Per 40 k g : tarbot 33&-149, griet 

212-146, kabeljauw 4 144, schol 1 
74, schol 3 88, .schol 3 104, schol 4 
98-90, rode poon 83, haal 88-76. 

De besomimlngen waren : Ha.76 
f 1100. OD.6 f 3600, 

Aan de vriJdagmanEt van 6 sep
tember werd aangevoerd1: 2360 kg 
tong, 61 kisten 'tarbot en igriet, 88 
kisten kabeljauw, 326 kisten kool
vis, 131 kisten schelvis, 304 kisten 
Wijting, 761 kisten schol, 678 kis en 
haring, 453 kisten makreel, 41 
kisten diversen. 

Prijzen In guldens. 
Per 1 kg: grote tong 11,18-10,76, 

grm. tong 12.36-12.46, tong 1 13,02-
12.06, ;ong 2 9.66-9.12, tarbot 13.28-
12.00. 

Per 40 kg : poontjes 25, gaars 50, 
hake 268, koolvis 4 44-30, haal 80, 
tngsohar 100-76, schar 100-76, schol 
1 82-74, schol 2 82-77. schol 3 96-78, 
schole 4 116-84, haring 1 44.80-40, 
makreel 3 43-17.60, tarbot 400-341, 
grist 316-160, kabeljauw 1 en 3 180, 
kabeljauw 3 184-136, kabeljauw 4 
188-136, kabeljauw 5 133-104, schel
vis 1 en 2 134, schelvis 3 86, schel-
vds 4 82-65, wijting 3 94-63, wijting 
4 90-61. 

De besommingen waren': L.7 ! 
17.100, 131 f 10.600. W.22 f 41,900, 
49 f 4400, 63 f 14400, 194 f 30,900, 
K.193 f 13000, IJM36 f 36.400. 

Aan' de dinsdag-markt van 10 
september werd aangevoerd: 1375 
kg tong 18 kisten tarbot en griet, 
199 kisten kabeljauw, 169 losten 
koolvis, 96 kisten schelvis, 8 kis.oii 
wijting, 163 kisten schol, 16 kisten 
schar, 1405 klsiten haring, 480 kis
ten makreel, 74 kisten varia, 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg : grote tong 11.88-11,80, 

grm. tong 12.48-12.26, kim, tong 
12.10-11.95, tong 1 10.41-9.84, tong 2 
9.62-6.66, tarbot 12.76-12.70. 

Per stuk : haai 388. 

Visaanvoer te Den Helder 
De maand september zette voor de visserij wel bijzonder slecht in, 

De harde wind maakte de visserij voor de kleinere kotters nagenoeg hele
maal onmogelijk, terwijl ook maar een enkele grote kotter de hele week 
kon vissen. De meeste kotters hebben wel een etmaa of meer liggen 
steken in afwachting van zodanige weensomstandigheden dat het weer 
verantwoord was de netten uit te zetten. 

Gezien deze omstondgheden vielen zowel de vangsten, en door de 
aanmerkelijk gestegen prljtaen omdat de aanvoer gedurende de week minl-
maa Iwas, als de besommingen nog erg mee. 

Opvallend was, in tegensteling tot de voorgaande weken, de geringe 
aanvoer van schol, die hierdoor overigens wel zeer hoge piijssen wist op te 
brengen. 

De hoogste besommer voerde ondanks het slechte weer toch nog 
2.700 kilo tong aan, voor een gemiddelde kllopiijs van 1 10,04, met nog 
ruim 3,300 kg andere vis, voor een totaalbesommlng van ruim f 33.700,—. 

Bovendien wisten nog 16 grote kotters boven de t 30.000,— te bedam
men, verschillende hiervan zelfs boven de f 25.000,— 

Gezien de omstandigheden zelfs nog een redelijke weekomzet, mot 
een aanvoer van ruim 01.000 kg tong, 60.000 kg schol en ruim 80.000 Kg 
andre vis, voor een totaal opbrengst van ruim f 773.000,—. 
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Beroepsvereniging 

HAND 

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

IN HAND 
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE —Tel. 80.11.01 

(7380V) 

REDERS, • I 

LEESTIUW 
VAKBLAD 

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK 

Momenteel zijn prachtige visserij mappen 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. 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 omvat volgende mappen : 

A. VISSERIJMAPPEN ö 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 LIJNVIS8ERIJ 

B. VISSERIJMAPPEN è 280 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—7937 N—7436V) 

BESCHERMKLEDIJ VOOR VISSERS 
De vissers kunnen voor hun PUNTEN hiernavolgende beschermkledij bekomen 
Een punt is ÉÉN FRANK waard ! 
KNIELAARS 226 pt 
LAARS gevoerd met wol 385 pt 
DIJ LAARS vr. 545 pt 
HEUPLAARS vr. 576 pt 
OVERALL blauw goed • maat 50 tot 56 

440 pt 
maat 58 

610 pt 
BROEK blauw goed 220 pt 
VEST blauw goed • maat 48 tot 56 

235 pt 
maat 58 

260 pt 
BROEK met borststuk - maat 48 tot 56 

275 pt 
maat 58 

316 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 

260 fr. 
385 fr. 
695 fr. 
626 fr. 

485 fr. 

555 fr. 
246 fr. 

260 fr. 

276 fr. 

306 fr. 

360 fr. 

JUMPERS blauw goed 
small en medium 
large 
extra-large 

ZUIDWESTER (lange kap) 
OLIE-HEMD zonder kap 

met kap 
OLIESGHORT 
OLIEBROEK met bretels 
GUTTERS 
AIRCOAT BROEKEN 

broeken met bretel 
maat 42 - 56 

58 - 60 
JUMPERS alrcoat 

215 pt 
220 pt 
230 pt 
165 pt 
570 pt 
670 pt 
290 pt 
366 pt 

60 pt 

566 fr 
620 pt 
425 pt 

246 fr 
260 fr 
260 fr 
190 fr 
640 fr 
760 fr 
326 fr 
420 fr 
60 fr 

616 fr 
676 fr 
456 fr 

HAND IN HAND 
REDERSKAAI, ZEEBRUGGE 
Tel. 050/54.41.17 



onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen 

h. baelskaai, 27 Oostende 

Tel. (059) 70.16.89 Telex: hunood 192.29 

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

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

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


