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MINIMALE 
KOSTEN 
MAXIMALE 
RESULTATEN 

Loze (advertentie) kreten? Neen! Uitspraken van mensen met Bolnes ervaring' 
Want zij weten, dat het die kruishoofdkonstruktie en die eenvoud zijn, welke een Bolnes motor 
tot een brok techniek van zuinigheid en ekonomie maken. 
Bolnes bouwt dieselmotoren m vermogens van 450-1500 pk bij 500/600 omw/min in lijn en 
1800 - 3000 pk bij 600 omw/min met 12 - 20 cyl m V-vorm. 

BOLNES 
verantwoord 
investeren 

BOLNES MOTORENFABRIEK BV 
Postbus 3, Krimpen aan de Lek, Holland 

tel. 01807 -14900 telex 22439 

BOLNES stuwkracht in staal 

HOOFDVERTEGENWOORDIGER VOOR DE BELGISCHE VISSERIJ 
Fa. S.V. SOAP, H. BAELSKAAI 27, OOSTENDE 

TEL. (059)70 29 51 • 70 09 31 • 70 09 32, na 18 uur: 70 45 32 
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0 .186 «SHANNON» 
IN BEDRIJF GENOMEN TE OOSTENDE 

Zaterdag was het feest op de Hendrik Baelskaai, het hart van 
onze zeevisserij, waar in tegenwoordigheid van vele vooraan
staanden uit de maritieme middens en andere overheidsdiensten 
werd overgegaan tot de doop van de kloeke stalen treiler 0.186 
(( Shannon», gebouwd voor rekening van de Oostendse rederij 
« Shamrock » en die onderneming staat dan voor Frans Van der 
Veen, alom gekend in de visserijmiddens als een knap reder, 
een bekwaam vakman en tevens een visser die niets onverlet 
laat om zich in te wijden in de evolutie die de zeevisserijsektor 
de jongste jaren heeft meegemaakt. En dat is dan al heel wat... 
De plechtigheid had tevens een toch wel biezonder karakter, 
want niemand minder dan Mevrouw Lavens, echtgenote van de 
Minister van Landbouw, had het meterschap over de a Shan
non >) aanvaard, terwijl de h. Van den Moortel, sekretaris-
generaal bij hetzelfde ministeriële departement en tevens voor
zitter van de nationale visserijkommissie als peter fungeerde. 
Een select gezelschap dus wel dat nog werd aangevuld door 
een grote groep andere voorname functionarissen, reders en 
mensen uit de handels- en nijverheidswereld, was er ook tegen
woordig. 
Treffend en verrassend was bovendien het optreden van het 
prachtig koor van Aimée Thonen dat de vooraanstaanden ver
welkomde met enkele passende vissersliedjes en bij een doop 
iets nieuws mag genoemd worden. 

Tijdens het jongste weekeinde werd, in tegenwoordigheid van 
minister Lavens, wiens echtgenote het meterschap had aanvaard, 
de nieuwe treHer 0.186 «Shannon" gedoopt. Op de foto : de 
heer Vandenberghe overhandigt hê t gelegenheidsgeschenk aan 
Mevrouw Lavens. 

s» •*• 

Na de feestelijkheden trok de «Shannon» voor een korte trip in zee en., 
iedereen hield zich kranig ondanks een lekkere bries. 

Nadat E.H. Comeillie, onze vis
serijaalmoezenier, Gods zegen over 
de «Shannon» had ingeroepen, 
greep in een van de zalen van de 
rederskoóperatieve S.C.A.P. een 
biezonder geslaagde ontvangst 
plaats en werd tevens plaate ge
maakt voor enkele toespraken, de 
eerste van de heer Vandiercruys-
sen die namens de Westvlaamse 
Scheepswerven te Oostkamp, die 
de scheepsromp bouwde, sprak en 
hulde bracht aan reder Frans Van 
der Veen, zeggende : 

«Als wij samen een schip in de 
vaart brengen, dan kunnen wij het 
uitrusten, zodat het voldoet aan 
de laatste normen van een voorui1> 
strevend visserijbeleid, maar wat 
wij niet kunnen, is de rentabiliteit 
bepalen. Dat hangt uitsluitend af 
van de bekwaamheid, de werklust 
en de ervaring van de bemanning. 
In de traditionele visserij ging de 
aandacht vooral uit naar de klei
nere schepen, die in korte tijd de 
visgronden aandeden om zo vlug 
mogelijk de thuishaven te herei
ken. Nu, helaas, door de uitbrei
ding van de territoriale wateren 
en de opgelegde quota's, zullen we 
in de toekomst onze visgronden 
verder moeten zoeken, zoals om.. 
in de Ierse Zee. Wij denken wel 
dat Frans Vajn der Veen ver voor
uit gezien heeft, omdat hij zijn 
schip heeft uitgerust met een zwa
re motor, degelijke bunkerruimte 
en last but not least, het schip uit 
te rusten voor alle vismetodes, zo
als de bokkenvisserij en de pela-
gische visserij. Zitten we nu eer

der in een zwakke ekonomische 
toestand, wat zioh in elke bedrijfs
tak laat gevoelen, toch mogen wij 
m de visserij nog hoopvol zijn aJs 
we de ondernemingsgeest en de 
vooruitziendheid zien van reders 
als Frans Van der Veen», besloot 
de h. Vandercruysse ziin uiteenzet
ting. 

PRANGENDE 

PROBLEMATIEK 
Vervolgens nam de h. Vanden

berghe, direkteur van de redersko-
operatieven S.C.A.P. en Hulp in 
Nood het woord, waaa'bij hij zich 
vooral tot de hogere overheid richt
te in een oproep tot meer steun 
aan de zeevisserijsektor, die mo
menteel biezonder harde tijden 
doormaakt. Tot minister Lavens en 
zijn medewerkers zegde hij o.m. : 

«U hebt reeds enkele zeer posi
tieve punten verwezenlijkt, want 
de « Shannon » is het eerste vaar
tuig dat gebouwd werd met de 
steun van F.E.O.G.A. terwijl ook 
de drie volgende eenheden deaelfde 
financiële tegemoetkoming zullen 
krijgen. 

Een tweede belangrijke realisa
tie in het kader van de E E.G. is 
Uw hardnekkige tussenkomst van 
enkele weken terug voor de mer
kelijke verhoging van de mini
mumprijzen der vis welke straks in 

(Vervolg bladzijde 3) 



OOK DE 

0.186 „SHANNON" 
VAN REDERIJ 

VANDERVEEN 
IS UITGERUST MET EEN 

HODI.STRAALBUIS ! 

WAAROM ? 

OM DEZELFDE REDENEN 

WAAROM DE REDERIJEN 

ROGER CALCOEN 
N.15 „DE KOTTENS 
EN 

MARBI 
ER OOK TOE HEBBEN 

BESLOTEN. 

## 

WANTEEN H O D I - S T R A A L B U I S 

ECONOMISCH VERANTWOORDE INVESTERING 

IS EEN 

JA ZEKER ! door de 

TREKKRACHTVERMEERDERING 

BRANDSTOFBESPARING en 

MINDER SCHADE AAN SCHROEF EN NETTEN 

HONDERDEN PROGRESSIEF DENKENDE REDERS HEBBEN HET REEDS TOT 
HUN VOORDEEL IN DE PRAKTIJK ERVAREN. 

HODI - ZALTBOMMEL B.V. TEI 913141802654 TELEX SOUO 

LID VAN DE VAN VOORDEN GROEP - ZALTBOMMEL / NEDERLAND 
(7751V) 



(Vervolg van bladzijde 1) 

VELE 
PERSONALITEITEN 

Onder de talrijke personali
teiten die aanwezig waren, 
bemerljten wij benevens Mi
nister Lavens en zijn dame, 
sekretaris-generaal Van den 
Moortel en zijn dame ; Volks
vertegenwoordigers Dries 
Claeys en Laridon ; H. Du-
marey, schepen van de vis-
sershaven ; H. Vandewalle, 
a t taché bij het Ministerie van 
Landbouw ; M. Vandenbosch, 
a t taché bij het Ministerie van 
Verkeerswezen. Verder note
ren we nog de HH Stuyck, 
direkteur-generaal bij het Mi
nisterie van Landbouw ; 
Hoofdwaterschout der Kust 
O. Vermeulen ; Havenkapitein 
F. Ghys ; Michielsen en Mar
tens van de Zeevisserijdienst ; 
Hovart, direkteur van het 
Rijksstation voor de Zeevis
serij ; Van Roose, alg. sekre-
taris Bedrijfsraad ; Bontinck, 
van het Ministerie van Finan
ciën ; De Paepe, hoofdinge-
nieur-direkteur Zeevaartin
spectie ; Van Craeynest, di-
rekteur-generaal bij het Zee-
wezen ; Dumon van he t N.M. 
K.N., de hh . Menu & Pinte-

lon en Deroose van de Reders-
centrale ; Schatz, direkteur 
Brevo-fabrieken Amsterdam, 
Van Capellen Jr., direkteur 
Bolnesfabrieken Nederland ; 
E.H. Comeillie, aalmoezenier 
van de Zeevisserij en talrijke 
prominenten uit de handels-
en nijverheidswereld. 
Waren verontschuldigd : pro
vinciegouverneur Ridder P. 
van Outryve d'Ydewalle ; P. 
Vandensteen, direkteur bij 
het Bestuur van Zeewezen en 
van de Binnenvaar t ; Marcel 
Poppe, direkteur-generaal van 
he t Ministerie van Verkeers
wezen in he t buitenland, en 
de h. J. Van Lierde. 

het kader van de E.E.G. van toe
passing zullen worden. 

Uw derde belangrijke tussen
komst is de kwestie van de kwota-
regeling waarin België, vergeleken 
met andere landen, Let er het 
minst sleoht heeft vanaf gebracht», 
aldus de h. P. Vandenberghe. 

DE BRANDSTOF
KWESTIE 

In verdere bewoordingen had hii 
he t over de voortdurend stijgende 
algemene onkosten, waarvan de 
uitgaven voor brandstof minstens 
25 % van de opbrengst opeisen In 
juli 19T3 bedroeg de officiële ver
koopprijs nog 1,92 fr. Thans moet 
de reder 4,83 fr. neertellen per liter 
gasoil, m.a.w. een verhoging van 
nagenoeg het driedubbele. Welis
waar hebben wij dank zil uw tus
senkomst, aldus P. Vandenberghe, 
een r is toume van 0,50 fr. per liter 
verkregen maar sedert dit in voege 
kwam, is de gasoil gestegen van 
3,66 fr. in februari 1975 tot 4 83 fr. 
in september, hetgeen onmiddellijk 
de staatssteun te niet doet. Vol
gens een besiissing in 1975 geno
men door de E.E.G., is he t elke 
l idstaat toegestaan op het verschil 
tussen de prijs van september 1973, 
die toen 2,2ö fr. bedroeg en van 
het huidig ogenblik, met name 
4,83 fr., een subsidie toe te staan, 
welke neerkomt op 50 % van 2,58 
fr., hetzij 1,29 fr. oer liter. Wij 
krijgen thans slechts 0,50 fr., zei 
spreker. 

In de marge van de visserijpro
blematiek drong de h. Vandenber
ghe dan ook sterk aan, opdat al 
deze vraagstukken dringend zou
den behandeld worden in de Na
tionale Visserijcommissie. Tevens 
zou moeten nagegaan worden waar 
eventueel de nodige fondsen kun
nen gevonden worden (V.O.Z O.R.) 
en hoe de terugbetaling van kre
dieten kan verlengd, 2» besloot P. 
Vandenberghe zijn uiteenzetting 

GESCHENKEN 
De heer Vandenberghe besloot 

zijn rede namens de rederij, SC AP 
en de werf als volgt : 

«Door het feit aUeen Mevrouw, 
dat U het metersohap van dit 
praohtsohip hebt willen aanvaar
den, hebt U ons allen een ha r t 
onder de riem gestoken, verdient 
U dubbel en dik onze waardering 
en onze diepe erkentelijkheid. 

En omdat dit alles voor U een 
blijvende persoonlijke herinnering 
zou zijn, hebben we gemeend, af
wijkend van het traditioneel ge
schenk, U ter dezer gelegenheid 
een ander geschenk te moeten 
aanbieden, welke U moet toelaten 
het met fierheid thuis en overal 
waar Uw tegenwoordigheid geroe
pen is, het te drasen en met nog 

(Vervolg bladzijde 5) 

Mevrouw Lavens en de heer Vanden Moortel tijdens hun aan

komst aan boord van de uShannon». 

MINISTER LAVENS : 
„SAMENWERKEN EN 

MARKTORGANISATIE' 

De zeskoppige bemanning met uiterst rechts neder Frans Van der Veen. 
Veel geluk mannen ! 

De dterde spreker was temslrtte 
minister l a v e n s zelif, die zei diait 
hij begrip had voor die huidige 
visserijpnobliemen en zich befwust 
wias van de moeiliijkie peiriode die 
deae sektor doommaalkt. Hij beloof-
dle d a n ook de vmaagstulfck'ein drin-
gend te onderzoeken en door te 
spellen aan de Naibioniale Visseinid-
kommissie, die zeer binnienkortt biij-
eenigeroepen zal wootidein. 

Mimister Lavenis zei o.m- : 

« I k ben me wel bewust van het 
feilt dIat dte enorme sitijigiraig van de 
bnamdstoifpnijBen zich heeft inge-
werflct op de kostprijs van het 
produkt, m a a r ook de andere uit
gaven veel duurder zijn gewor
den. De vilsssatj zit in een moei-
lioke silbuaitile. Juis,t daarom is het 
dulbbsl danlkbaiar en vemheogend te 
moeten vaststeMen dat een m a n 
als Frans Van der Veen het nog 
aandurft vele miljoenien te spen-
dene in deze bedrijfstak. Hij stelt 
een voortoeeM voor anderen. EJr is 
inderdaad nog toekomst voor die 
visserij, maa r dan moet er samen-
honig door he t georganiseerd be
drijf gewerkt worden, terwijl er 
ook meer aandach t moet besteed 
worden aan de marktorganisat ie. 
Onze hanidel zou veel meier moeten 
afgetsiteimid wonden op de eigen aan-
voeir, terwijl er nu nog steeds enor
me hoeveelheden vis worden inge-
voend. Onze aandacht zou zelfs 
naa r het buitenland moeten gaan 
waar nioig völe afattgebieden open 
liggen. Het belgische visserijproduct 
heeft een goede reputat ie ; het zou 
dierlhaive verkeerd zijn daarvan 
geen gbruiik te maken en zodoende 
onize positie te verstevigen. 

Vandaag moeten wij niet alleen 
werlken a a n het averwimmien van 

de huidige problemiatiek m a a r te
vens de basis leigigen voor een be
tere toekomst door o.m. een nau
were samjenwerking met de over
heid n a te streven», aldus minister 
Ijavens die zijn toiespraak besloot 
met de belofte de |\|aitionale Visse
rij commissie dringend samen te 
roepen en te streiven naa r een au-
wer samewerking met aJDie visserij, 
omganisimen, die a a n de kust geves
tigd zijn. 

Dries Claeys (links) één en al aan
dacht tijdens de toespraak van mi
nister Lavens. 

— 3 — 



PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK 

I iiii I 

Momenteel zijn prachtige visserijmappen verkrijgbaar (70 cm. x 
100 cm.) in kleurendruk bij 

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 è 360 F. (B.T.W. Inbegrepen) 

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

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

1. KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN DE 
NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN 

2. ZEEDELICATESSEN 

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd 
met 40 F. portkosten. 

(668SW—7937N—7436V) 

West-Vlaamse 
scheepswerven 

N.V. 

A. VANDER CRUYSSE 

LEGEWEG, 

8020 OOSTKAMP 

TEL. 050/33.33.60 

PRIV. 050/31.34.42 

NIEUWBOUW 

VISKOTTERS 

(7748V) 

BREV 
Oliedruk omkeerkoppelingen zonder en 

met vertraging 

Onder alle omstandigiieden betrouwbare 

kwaliteitsprodukten gebaseerd op een 

meer dan 60-jarige ervaring. 

Agente voor de Belgische Visserij 

N.V. BREVO S.V. SC AP 
Amsterdam. N. 

Telefoon 687.65 (4 lijnen) 

Telex 12539 

Telegrammen Brevo-Amsterdam 

Werkhuizen : 

Ed. Anseelelaan Oostende 

Tel. 70.87.79 

Burelen : 

H. Baelskaai 27, Oostende 

Tel. 70.29.51 - 70.09.31 • 70.09.32 

(7750V) 

— 4 — 



(Vervolg van Wadzijde 3) 

meer fierheid te kunnen zeggen, 
dat U de meter zijt van het mo
dernste, technisch best uitgeruste 
schip van de vloot en da t U, zich 
voor die vloot meer zult inzetten, 
dan al de mannen die het tot taak 
hebben. En dan zal die Minister, 
dan zal die PETER, wanneer U 
zioh niet laat doen, wel moeten 
oppassen dat ze U niet teveel mis
hagen. 

Voor de visserij zal het ons toe
laten te weten bij wie we moeten 
aankloppen en wie U moet aan
wakkeren om ons uit die dramati
sche toestand te redden. Want 
niemand meer dan de PETER zal 
Uw vakgenoot zijn in het zedelijk 
besturen van dat schip, van die 
vissierij, waarvoor U zich totaal in
gezet hebt. Wil dus dit kleine ge
schenk aanvaarden als blijvende 
blijk van de erkentelijkheid welke 
de visserij U verschuldigd is en de 
waardering welke we hebben voor 
die dame, die in het laar van de 
VROUW het aangedurfd heeft, dit 
schip en onze visserij bij te s taan, 
daar waar het hoort en nioet. 

Daarop werd Mevrouw Laveins 
een geschenk aangeboden. 

Zich vervolgens r ichteed tot de 
pebeir, zei de heer Vandenberghe : 

« E n omdat die PETER daarte-
gemover niet wrangig zou sitaan, 
helbhen we gemsisnd hem als Peter 
een and'or geschenik te moeten aan
bieden welke h e m thuis tevens heit 
liiohtt zal moeiten brengen da t het 
bedrijf hean nieit geeft, nodSIg om 
die zware vraagsitulkken van die vis
serij, van die laadlbouwems op zee 
die er dag en nadhit op ronidldolen 
om de bote broodB, te t rach ten op 
te lossen. Niem.and beter d a n zalj 
vend'iiemen het, zonder te sprefcen 
van uurloion, anbeidisduur, enz. 

Mijnheer de Sefcneltaris-Generaal, 
wij zijn tevemis oveirtuiigd dat diit 
kllleine geschenk slechrtls een mi-
niieme vergelding zal zijn voor wait 
U voor de visserij needis geidaan 
helbt en n/u, U noig groter verant-
woordeilijkheid te dragen zult heto-
ben, nog meer zulit doen, alduis de 
zware taak van Uw minister en 
die meter samen met Uw knappe 

ambtenaars te volbrengen om. de 
vissierdij uilt de miseriie te brengen 
waarin zij thans gedompeld is ». 

Dit gazegd zynde, werd een 
prachtige scheepsiamp aiangelboden 
en h a d daarop een drink plaats, 
waar enkeQe minuten over het wel 
en wee van de visserij verder werd 
gepraat. 

EKKELE 
TECHNISCHE 
GEGEVENS 

De 0.1&6 «Shannon» is een ste
len treiil,er, waarvan de iromp ge
bouwd werd op de Westvlaamse 
Scheepswerven t e Oostkamp en 
waarvan de verdere afbouw gebeur
de door de OostiendSe redersooope-
ratieve SCAP. De hooifdkianakteris-
tielken zijn de volgende : lengjte 
over allies : 34,35 m., breedte 7,60 
m., holte 2,10 m. De voortstuwing 
gsschiieidlt bij midddiel van een Bol-
nles-dilesefllmotor 7 DNL van 1.050 
PK bio 600 t .pjn. Een hulpmotor 
Lisiter met een vermogen van 50 
PK is erveneienis inigebouwd. De 
hooifdmotor drijft een schroef aan 
van 2.500 doormeiter geSeverd door 
de fmma Van Voorden uiit Zaltbom-
mel, terwijl de firma BrusseJle 
zorgde voor de vislier. De eleotiro-
nische appairatuur werd geleverd 
door de firma Stof ens Electro. De 
«Shannon» kan zowel de bokken-
alB de pliankenvissettiiü beoefenen op 
peJaigiscihe en semljpelagiscihe vis
soorten. Tevens is hét vaartuig uit-
geiruist met een neitrol. 

Vea-moedelijk zal de «Shannon» 
eind daae week met Frans Van der 
Vean als «waarnemer» aan boord, 
een eerste keer de grote vlakte op
trekken. Plaats van de eerste ac
ties • de Nooridzee- Hiervoor werd 
volgende bemann-ing aangemon-
siterd : schipper Anthierens Roger, 
motoriist Bacquaert Gustaof, stuur
man Vandewal'e André en mat' 'o-
zen Anthierens Btienne, Van dier 
Veen André (broer van de reder) 
en Lepeire Ronny. 

LOSSE PUNTJES • • • 
I n GrootiBrattanië rij-zen' niieuiwe pnofoHemen in d e vdsserlj. 
iNiettegentataanide 80 treilers In 'li8 maanden tilld ui t die vaa r t gingen, 

pij ne r echeipen 410 aian de kaai moeten Mijvieini liggen... iw^ens een 
tekort a a n pensoneel. 

Anderzijds zijn vele scihapen a a n de uitpuibtiing van h u n quota toe. 

X X X 

/Volgens Noorse onderzoekingen izoiu ca 60 t.h. van d e afval van 
de koppen van de vis en van fileeraifvai kunnen /worden gerecujpereerd 
en geschikt gemaakt voor menselijk verbnifc. 

Ê r Kijn nog imaar twee problemen, n)L. de appara tuur voor de recu
peratie en de verkoop van de gereciupereeiide vis. 

X X iX 

Het Russische meisje Ivanaka Monyevaya tieeft op d e «Kaldnigrad 
High School of Marine Engineering» toet idiploma van stuiunnan (lees : 
stuurvrouiw) 'behaald en zij mag op Russische schei)ein in dienst gaan. 

Proficia/t. 

X X X 

In de Haagse Courant lozen we idat he t OSfederianidBe taag-exspexi- , 
ment in de Go f van Biskaye tot nog toe redelijk is geslaagd. 

Drie schepen nemen deel a a n he t experiment ,inil. 'Sdi aS, T X 22 en 
UK 22. Vangsten van 1700 tot 8.000 kg tong werden m de afgelopen 
weken gemaakt. 

Deze vangsten worden per oonitoiimer n a a r Sdheveningen overge
bracht en aldaar verkocht. 

X X X 

I n Groot-Brittannië aijn ide kosten van ide leningen (lees : die Smt-
tresten) toegenomen. Een lastpost temeer voor de reeds steilke deficitaiire 
uitbatingen. 

X X X 

Eveneens in Groot^Brittonniië hebben' die versdhSlendie r«dra:siveire-
nigingen ibeshst samen te smelten. 

De Scottish Fishermen's Federation, de Scottish TraiwterB' Federa
tion, de Grimsby Seiners' Associa.tion, d e Fisheries OnganisatiDn Society 
en de British Trawlers' Federat ion hebben idaairfcoe onlangs toesloten. 

Doel van de samenisme'-iting is om mssir één s tem t e kunnen ^. ten 
horen bij 1) h e t bepalen van d e gemeenschappeilijke visserijptfliitiek e n 
1') het uitstippelen van de politiek t e n aanzien van d e ivoBBerijgrensseo. 

BIJ DE DOOP VAN DE 

0.186 ((SHANNON» 
Iedereen vond he t nogal 
vreemd hem daar te zien 
rondlopen en iedereen tracht
te te achterhalen waar hi j 
vandaan gekomen was, maar 
zelf troli hij zich daar hele
maal niets van aan en g:ing 
hi j iedereen te lijf met zijn 
pitt ig Engels en zijn enorme 
weetgierigheid. Samuel Torpe, 
secretary of fishery in Gam
ble; petekind van direkteur 
Deroose. Gambië telt 500.000 
inwoners, heeft 300 Km. kust 
met onschatbare rijke vis-
gronden, die worden leegge
haald door de Japanners die 
er reusachtige diepvriesinstal
laties hebben gebouwd, de in
boorlingen gebruiken en mis
bruiken en aan de stamhoof
den prachtige kleurtelevisies 
schenken, waar beeld noch 
klank uitkomt. Samuel Torpe 
wil daar iets aan doen en be
studeert onze visserij. Dusda
nig — met zijn Gambische pre
sident geportretteerd op zijn 
shi r t — voor alles interesse 

RODE KAVIAAR 
tonend, liep h i j rond aan 
boord van de nieuwe Vander-
veen, die gedoopt werd door 
P. Vandenberghe. 
Eigenlijk was he t de Zee-
machtalmoezenier die zegen
de, bad en wijdde, daar in bij
gestaan door een oude wit-
grijze koster, die met een ou
derwets blinkend wijwater-
vat rondzeulde en klaarblijke
lijk het onvergetelijkste mo
ment van zijn leven beleefde, 
toen hi j met minister en mi
nister 's vrouw m a a r bleef ge
fotografeerd en geteleviseerd 
worden. 
Mevrouw de minister Lavens, 
gehuld in een prachtige bont
mantel , was meter en mocht 
de champagne morsen; de pe
ter was een Engelsman. Zo 
dacht ik he t toch omdat die 
man zo ontzettend goed op 
een bulldog leek. Toen hij zich 
vergewaardigde even te glim
lachen werd hij opeens veel 
sympatieker en bleek hij géén 
Engelsman t e zijn m a a r de 

machtige sekretaris-generaal 
van Landbouw en Visserij, in 
wiens handen de visserij leeft 
of sterft. 
F. Vandenberghe was alom te
genwoordig : h i j heet te de mi
nister welkom, de direkteurs-
generaal, de kontroleurs, de 
inspekteurs, de hoofden van 
dienst en van de buitendienst, 
de Stuycks en de Vandewalle's, 
Van Craeynesten en Depaepe's, 
maar hij dirigeerde ook he t 
koor, kontroleerde de zeevaartr 
politie, die moest kontroleren, 
hield een speech, bood kaviaar 
aan maar durfde niet mee op 
zee, omdat die zee hoog stond 
en een brakende direkteur eer
der een braker dan een direk
teur is. 
De kaviaar was rood. Ik dach t 
dat er slechts zwarte kaviaar 
bestond, maar een charmante 
gentleman, hi j noemde Mi-
chielsen of Vermeulen, h i j kan 
zich ook hebben voorgesteld 
aJs Ghys of Menu, wist me te 
vertellen, da t kaviaar niet 

uitsluitend van steur afkom
stig is maa r ook wordt ge
bruikt ui t tonijn en rode poon 
en dat de echte onbetaalbare 

kaviaar vloeibaar is zijnde het 
binnenste van de eitjes, maar 
de gewone korrelige kaviaar 
van Amerika of Duitsland, ge
maakt is ui t he t kuitvlies en 
de eierzakjes. 
Het was je reinste volkshoge
school, waarop de ernst gebro
ken werd door he t koor, da t 
reeds een loze vissertje en he t 
de ernstige woorden van e m -
vissersgebed had gezongen, 
maa r toen kweelde van snoe
zige stoeiende poezen, zodat 
stige mannen wat afdreven 
en vervolgens werden wegge
spoeld. 
' t Was mooi, eenvoudig en 
deugddoend voor een minister, 
die dagelijks veel beslomme
ringen heeft en zich hier in 
da t midden van jong en oud 

thuis voelde. 

Bak-vis. 
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KORTE BERICHTEN 
SPECIALE 

KLEURAANWIJZING 
VOOR DETERGENTEN 
Het is niet de eerste maal dat 

zich vergissingen en ongeluk.ien 
voordeden in de visverwerkende nij
verheden waar men detergenten 
voor reiniging gebruikt, maar even
eens flessen en recipiënten voor in-
leggerijsausen, verduurzaamde mid
delen, azijnen, enz... zodanig dat on
oplettende werknemers al eens een 
verkeerde fles of recipiënt gebruik
ten, vooral wanneer het produkt 
zowat dezelfde kleur had. Een grote 
wereldproducent van detergenten 
heeft hierop ingehaakt en een stu
die ondernomen van de kleur van 
de gebruikte inleggerijprodukten 
evenals van de vorm van de reci
piënten en zijn eigen produktie 
hierop aangepast om duidelijk de 
verschillen met de door hem gele
verde detergenten te doen uitko
men. Aan de detergenten werd een 
produkt toegevoegd, die de vloei
stof rood kleurt voor het reinigings
middel dat absoluut niet in aanra
king mag komen met de vis. De 
groen gekleurde detergent mag wel 
gebruikt worden voor de reiniging 
van bakken en plaatsen waar de 
vis rechhitreeks mede in kontakt 
komt. Ook de verpakkingen dragen 
dezelfde kleur. De firma is over
tuigd, dat aldus vele vergissingen 
en ongelukken in de toekomst zul
len vermeden worden. De voedings-
verwerkende nijverheid heeft dit 
initiatief ten zeerste op prijs ge
steld. 

BOUW VAN VISMEEL-
EN VISOLIEFABRIEKEN 

IN DE EMIRATEN ? 
[De lAtfaJbSsohe iEJminajtein Umm.ai-

Koeiwaiin heblben aan sen Noorse 
igtnaep opdiraoht igelgeiviein voor «en 
sltudjie op üte miogSSükheidten van 
kjpritahtiing op hiun ikiusï; vam. een 
inistaHatite Voor iVismeël en .viaoHlle 
melt een pnodukltiekapaciiteat van 
ÖlaigeliijkB 300 Ton ! IndSen die Emi
raten tot de oprichting overgaan 
zal de Noorse Groep de kaders en 
hei technisch personeel leveren tot 
het eigen lokaal ipersoneel voldoen
de gevormd zal zijn. De kusten ter 
plaatse schijnen rijk te zijn aan 
kleine vis en in het projekt wordt 
de aanschaffing van zes vissers
vaartuigen voorzien möt de modern
ste eleci:ron!ische uitrusting. 

STEDELIJKE VISMIJN 
VAN GRANVILLE 

DOOR DE 
HANDELSKAMER 
OVERGENOMEN 

De Kamer van Hanidle!! en midlus-
trie heeft Üe rvlsmijn en alle ma
teriaal van üe sted Granville in 
Frankrijk lOvergenomen voor de 
syimtoolische prijs van 1 frank. De 
Kamer van Handel eni Industrie 
neemt van haar kant üe delging 
van de lening wer die üe sitad jaar
lijks te beifcalen heeflt ten bedrage 
van cinoa 250-000 B. iflr. en inder-
tl'jid aanigegaan voor de bouw van 

de vishaMen. Verder betaalt de Ka
mer eveneens jajarlijkis 180.000 B. 
fr. als delg-ing voor de eigen geld
middelen die de stad aangewc'nü 
heelit in de toouw van de vishallen. 
Alle kosten van uitbating vaUen 
vanaf üe overname ten laste van de 
Kamer van Handel en Industrie. 
Eén en arJder is het gevollg dat men 
overtuigd is dat een privaatuitba-
tiing heel wat efficiënter zal 'zijn, 
dan een overheidfiuitbaiting. We ge
ven dit initiatief ter overweging 
aan onze sitadsoveiïieid. 

HET HERWAARDEREN 
VAN SCHELPENAFVAL 
Men is er ten slotte in geslaagd 

uit de schelpenafval van zeedieren, 
krabben, enz. een produkt te trek
ken, dat zowel in de scheikundige 
nijverheid als in de voeding, toe
passing zou krijgen. De fabrieken 
en de schelpdieren-verwerJiende in
dustrie zitten inderdaad met een 
immer groeiend probleem van een 
schelpenbsrg. Deze werd wel ge
deeltelijk terug in de zee gewor
pen, maar men bleef toch wel met 
het probleem zitten. Studies op 
de verwending van deze schelpen 
en schalen hebben ten slotte geleid, 
ttot 't produceren van een calcium 
chloride breid, het chitin, samenge
steld uit 25 tot 40 % proteïne en 
40 tot 55 % kalciumkarbonaat, een 
soort kalklijm. Deze beide substan
ties kunnen een toepassing vinden 
in de voeding en in de scheikun
dige nijverheid. 

Wanneer het proces in üe prak
tijk voldoende ekonomisch kan ge
voerd worden, zal de schaal- en 
schelpendieren verwerkende in
dustrie van een probleem verlost 
worden. 

NYLON SCHROEVEN 
De nylonïchroeven die reeds in 

1958 in de praktijk kwamen onder 
meer in Engeland bij de Navy voor 
de kleinere schepen en vedetten, 
krijgen stilaan een ruimer toepas
singsveld. Studies op deze schroe
ven hebben niet alleen toegelaten 
hieraan verbeteringen te brengen, 
maar hebben ook uitgewezen dat 
deze schroeven tweemaal langer 
levensduur hebben dan de bronzen 
en dat bij het slaan op harde voor
werpen, de schaden ook heel wat 
geringer zijn, dan bij andere schroe
ven en deze zich ook minder door
zetten aan de motor. Nylonschroe-
ven lijden ook niet aan electrolyse 
en ook praktisch niet van erosie. 

Volgens de Navy zou er jaarlijks 
bijna 10 miljoen B. fr. kunnen uit
gespaard worden, alleen reeds door 
de aanwending in de Navy van ny-
lonschroeven voor kleinere vaar
tuigen, zonder rekening te houden 
van de besparing op herstellings-
duur en genotsderving van het 
vaartuig. Een typisch voorbeeld 
was de herstelling van een bron-
zenschroefblad dat nagenoeg 16.000 
B. fr. kostte, terwijl de vervanging 
van een nylonblad, bij hetzelfde 
type-schroef, slechts 7.500 B. fr. 
kostte. Deze vervanging kon gemak
kelijk tussen twee getijen in ge
beuren, terwijl de hersteUing van 
het bronzenschroefblad heel wat 
meer tijd vorderde. 

Een zaakje om door ons proef
station onderzocht en beproefd ie 
worden. 

ACHTERUITGANG VAN 
CUXHAVEN 

'De vorzitter van de bedrijfsraad 
van de Zeevisserijhandel van Cux-
haven meldt dat üe omvorming en 
achteruitgang vao Ouxhaven als 
visserijplaats nu reeds merkbaar is 
met betrekking tcit Üe IJslandvis. 
Aldus wordt aeze vis onder meer 
nu rechtistreeks van Oosltende naar 
het Roergebied ingievoerd. Prijsaf-
taikeling en een saech'ie eortermg, 
zouden hier het gevolg van zijn. We 
gaven dit weer voor de Ooscenüse 
uiovoerdei-s opdat 'zij er üe nodige 
besluiten zouden kennen uit trek-
Ken. 

VAN HET GOEDE 
TE VEEL 

In o-nzs vorige uitgave hebben 
wa het aando-en van üe Oositenüse 
atsOag voor deze week van 3 trei-
lers uit IJsland gemeld, namelijk 
de „Runnofiu-", de ,,Homar" en de 
„Arnatoorg". Onüertussen deed üe 
Jupiter maandag 6 oktober even
eens de haven van Oostenüe aan 
om op woensdag te markten. Dit 
vaartuig geeft een vanigist van 2300 
bennen op. Behalve een éénmalig 
profijt van zeer vcorbijigaanide aard 
voor de handel, zou een oververza
diging en d)e hiermede gepaaj-d 
gaande prrjsinizinking zeker niet te 
goede komen aan de mogelijke uit-
DouiW van' üe OotStendse afslag met 
IJslandvis. Ook üe producenten moe-
taa een zekerheid hebben aan hun 
trekken ite 'komen. 

DWAZE SYNDICALE 
EISEN IN FRANKRIJK 

Niettegenstaande de zeer moei
lijke 'toestand in Fran'krijk van de 
grote rederijen op de verre visserij, 
wensen Üe syndïkaiten, heit uitlke-
ringsgeld voor Üe werkloze vissers 
m 'de dode 'perioden 'tussen twee 
kampagnes, tot 90%- te zien bren
gen van de lonein. Dit optrekken 
zou moeten ten laste Vallen van de 
reüerijen ! Ms men nagaat Üat 
één 'der grootste franse reüerijen 
op de verre visserij, na-mllijk de 
,,Pêcheries Bordeaux-^Bassens" een 
recente ultra-miodeme nieuwe een
heid, onlangs in Italië gebouwd en 
aan üe rederij aif^eleverd, wegens 
de moeilijke toestand in de visserij 
aan üe kaai dient ite Ia.ten, (dan kan 
men hieraan beist de enormiteit van 
de syndikiaJe demagogie me ten. Arm 
Frankrijk waarvan men vroeger 
oO'k 'al eens zegde, <Jat men er amto-
tenaren zaaide en belasitingen oogst
te. 

Met een varia taie zou men nu ikunt-
nen zeggen, Üat men er syndikaten 
zaait en sluitingen en falingen 
oogst. 

EEN PROEFDOK 
VOOR VISSERIJ-

SCHEEPSMODELLEN 
TE LORIENT 

Na Boulogne die reeids over der
gelijk proefdok besdhildt, wordit nu 

binnenkort te Lorient een dergelij
ke installlatie /ten dienste van het 
visserij-onderzoek gesteld,. Dit proef
dok is overdekt zodat men er het 
ganse jaar proefondervindelijk kan 
werken m tegenstelling met Bou
logne waar Ihet in open luchit lig't 
en in ide winiter m'oeilij'k of niet 
toegangkelijk is voor de proeven. 
lx», meet 22 meter op 2,60 m en de 
aispte van het water is '1,70 m. Ge
zien men hier scheepsmodellen g'e-
bniikt, aijn al 'deze afmetingen tot 
deze maketten te vermenigvuldigen 
zodat het voldoende ruimte biedt 
voor de studies op de gedragingen 
van de vaartuigen en de netten. In 
plaats van de scheepsmodellen een 
voortstuwing 'te geYen, Wij.Pt dit 
laatste vast te Eggen en wordt he't 
water volgens een taepaalide snel
heid, eigen aan de veronderstelde 
visserij, voontigiestuwid. De bodem be
staat uit leen beweegbaar tapijt zo
danig üat het sUldgigende net pre
cies ha.lzelfde effekit heeft van een 
voortgesleept net over een stillig
gende bodem. Men gebruikit netten 
vO'Oir pelagische en boüemvisserij en 
kan aldus de beste stanid van het 
net voor een bepaalde visserij en 
een bepaalde snelheid, enz, nagaan, 
Men zal kunnen nagaan of een 
thans gebruikit 'net niet moet aan
gepast worden, of het mini-net dat 
een götoruwe 'kopij is van het in 
werkelijkheid gebruikte ne't, niet 
slecht 'gesneden is, of öe mazen 
goed staan, enz. . Het proefdok 
van Bouiogne 'had ree'ds een aardig 
su'kses ook vanwege reders en vis
sers die mochten gaan kijken. Het 
proefdok van Lorient da-t geprofi
teerd heeft van de onvolmaakthe
den van Boulogne, 'zal des te be
langrijker ;^tudiemateriee'l opleve
ren. 

DE VERDELING VAN 

DE FRANSE 

HARINGKWOTA 

ONDER DE 

HARINGVANGERS 
Op basis van het franse haring-

kwota door 'de Nioard-Oost-Atlan-
tische Koimissie vasfgelegü en ge
zien Frankrijk ideze beslissing van 
üe betro'kfeen kommissie erkenü 
heeft, werden door de administra
teur van het ministerie van 'zeewe-
zen bepaalde vangnormen per vaar
tuig opgelegü. De haringvangers op 
de Noordzee zuMen per reis maksi-
mum '120 ton haring onogen bin
nen brengen. Er wordt een afwij
king van '10 ton voorzien omidat de 
vissers natuurlijik geen weegschaal 
aan bo-ord hebbeni, maiar dan komt 
deze tien iton. in mindering voor een 
volgende beurt. Het franse kwota 
dat 160 miljoen kg "bedraagt voor de 
nweede semester van 1975, zal aldus 
meenit men, op een rationele wijze 
opgebruikt kunnen worden met in
begrip voor een vendelende en ver
spreide aanvoer, die zoveel moge
lijk rekening houidit mat de behoef
ten van üe 'konsument en de ver
werkende nijveriaeid. Deze regüe-
menterinig is ingegaan 'voor de fran
se vaartuigen die eigen en vreemde 
havens aandoen, vanaf 16 septem
ber. 

http://Wij.Pt


• Z.14 ,,De Bounty" 

• Z.19 „Sonja" 

• Z.27 „Mercurius" 

• Z.162 „Van Dyck" 
en onlangs de 

• N.15 „De Kottens" 
werden 
gezandstraald 
en geschilderd 
door 

Firma D. VERBEKE 
• SCHEEPS- en BOUWSCHILDERWERKEN 

• ZANDSTRAALWERKEN 

• BEHANG en BEVLOERING 

• KENITEX MUURBEKLEDING met 

10 JAAR TOTALE WAARBORG 

WEIDESTRAAT, 346 
' ^ 050/33.80.61 

8320 BRUGGE 4 

R E D E R S ! 

Laat uw schip zandstralen, het is een waarborg tegen roestwering en op langere termijn een 
forse besparing. 
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GEEN GEBREK AAN GARNAAL 
IN SEPTEMBER 1975 

fl 

De Oosteindse garnaalvissers 
zorgden voor rekordcijfers tijdens 
de voorbije septemibermaajid. Te-
gienover verleden jaar is de aan
voer inderdaad bijna vervierduib-
beld waardoor niet minder dan 
72.142 kg in de afsCag verkocht wer
den. Verleden jaar geraakten we 
maar aan 19.130 kg. Zeer grote 
vangsten die vaak boven de 400 kg 
uitstegen met uitsclijieters tot 600 
en zelfs 70O kg voor sommige sche
pen. De gemiddelde vangst kwam 
oip 262 kg, dat geeft eigenlijk lich
telijk een vervalst beeld. De enkele 
kleine vangsten die niet in de af-
S!!ag verkocht worden van schepen 
die hun garnaal laten schatten, 
drukk'Cn het gemiddelde inderdaad 
omlaag. De gemiddelde vangst mo
gen we voor de normaal verkopen
de schepen rond de 350 kg schat
ten. Ondertussen is dat gemiddelde 
toch ook meer dan verdubbeld ten 
overstaan van verleden jaar toen 
in plaats van 262 kg slechts 107 
kg gemiddeld verkocht werden. 

Bij een aanvoer die dergelijke af
metingen aanneemt is het normaal 
dat de prijs giaat dalen. Gemiddeld 
geraakten we ito september toch 
nog aan 37,60 fr tegenover 61,30 fr 
verleden jaar. Uitgedrukt in op
brengsten valt dat echter nog gun-
sitiger uit voor dit Ijiaar aangezien 
we met 9.90ö fr oplbrengst gemid
deld nog duidelijk boven 1974 blij
ven to«n miaar 6.507 flr bereikt 
wierd. 

De prijzen zijln over het alge
meen redelijk vast geweest. Alleen 
op één zaterdag viel het sileoht uit 
en zakte de garnaal onder een ge
middelde prijs van 18 fr. Die dag 

noteerden we edhter ook een re-
kiordaanvoer van meer dan 650O kg. 

De garnaalvisserij geraakte in 
september 1975 aan een officiële 
totale opbrengst van 2.714.161 fr, 
verleden jaar sleciits 1.174.323 fr., 
een stijging dus met ruim 1,5 mil
joen fr. Slecht kan dat niet ge
noemd worden. 

ACHTERSTAND NA 9 MAANDEN 

BIJNA INGELOPEN 

Nadat gedurende acht maanden 
van dit jaar telkens minder gar
naal gebracht werd dan in 1974, 
staan we dank zij de uitzonderlij
ke vangsten van september toch 
nog bijna op hetzelfde aanvoercij-
fer als vorig jaar. De achterstand 
is nu tot op 3200 kg na, ingelopen. 
Voaritgaande op de vangsten die 
worden ziet het er naar uit dat we 
ook begin oktober nog gebracht 
na 10 maanden met een grotere 
totale aanvoer zullen staan dan 
verleden jaar. 

Die totale aanvoer bedroeg na 
negen maanden in 1975 toch al 
weer 203.631 kg tegen 206.849 kg 
verleden jaar .De opbrengst is een 
flink stuk hoger dan verleden jaar 
en steeg van 14.276.442 fr naar 
16.38311.6 5fr, hetzij met 2,1 mil-
jloan fr., waarvan 1,5 miljoen in 
septsmtoer. De gemiddelde prijs 
over deze periode steeg van 69 fr 
naar 80,40 fr terwijl de vangst nog 
iets kleiner blijft dan in 1974, na
melijk 86 kg in plaats van 94. De 
gemniddölde opbrengst ligt niet zo 
ver boven die van 1974 maar liep 
toch op van 6520 fr naar 6970 fr. 

ZIJ HADDEN PECH... 

IJSLANDSE TREILERS 

VERKOCHTEN TE OOSTENDE 
We hadiden een kort gesprek met 

een vertegenwoordiger van de IJs-
landse schepen die deze week hun 
vis in de afslag te Oostende brach
ten. Hij was eerder mistevreden 
over de prijs van de rode poon om
dat het heel goede kwaliteit was die 
in de markt gezet werd. Hier werd 
zeker op 1200 fr de ben gerekend, 
terwijl er slechts 900 fr te bekomen 
werd. Wat de prijs van de koolvis 
betreft, noemde hij deze goed, maar 
hij was hiervan overtuigd omdat 
al deze vis, volgens zijn eigen we
ten, reeds bij voorbaat door West-
Duitslaod geclaimd was. Inderdaad 
zijn de opslagplaatsen voor koolvis 
in Duitsland, volgens het zeggen 
van onze spreiker, totaal ledig en is 
er in Bremershaven en Cuxhaven 
een zeer grote vraag hiernaar. Voor 
een regelmatige bevoorrading van 
de OcKStendse markt door de IJs-
landse schepen zelf, zou er wel één 
en ander te doen zijn, maar men 
wordt hier gekonfronteerd met een 
heleboel tegenstrijidige groepsibelan-
gen die niet van aard zijn om een 
regelmatige aanvoer in die hand te 

werken. De IJslandse schepen die 
deze week de Oostendse haven aan
deden, vaarden op Bremershaven 
zodat het duidelijk is, zegde onze 
spreker, dat de aangebrachte vis 
voor de uitvoer zal bestemd zijn. 
Wij zelf deelden de vertegenwoor
diger omider andere mede, dat bij 
een regelmatige bevoorrading door 
IJslandse vaartuigen van de Oost
endse markt, er zich hier ook gelei
delijk een koopketen zou vormen, 
zodanig dat de afzet weldra volledig 
zou georganiseerd zijn en de vis 
van de IJslandse schepen, wat de 
prijs betreft, zeker wel tot zijn 
recht zou komen. Met echter slechts 
eens om de twee maand te komen, 
moet men ook kunnen aanvaarden, 
dat er in dit geval wel eens moei
lijkheden kunnen optreden en dat 
deze dan op zekere manier ver
klaarbaar en aanvaardbaar zijn. 

Maar zullen de viislossers opge
ruid door hun syndikaten niet op
nieuw hun eigen ruiten inslaan ? 
Of is ook hier de dop de ziekte ge
worden ? 

— De B.5 „Drakkar" van 
schipper Jozef Vandewalle ge
raakte in een hevige storm met 
windkracht 10. Een hoge zee trof 
het kontainer-vlot dat met geweld 
uit zijn stoel werd gelicht en te
recht kwam tegen de luchtkoker 
van het kookhuis. Deze luchtkoker 
werd afgerukt en ging overboord. 

— Ter visserij kreeg schippei 
Jozef Welvaert van de Z.12 „Sa-
brina" een oproep via de radio van 
de Z.558 die om sleephulp vroeg. 
Na akkoord werden de boelen aan 
boord van de „Sabrina" gewonden 
waarna koers gezet werd naar de 
Z.558 welke naar Zeebrugge werd 
gesleept. 

— De Z.596 „De Zwerver" van 
schipper Robert Savels lag ter 
visserij. Aldaar kreeg men een op
roep via de radio van de Z.435 „La 
Madeion" die met motorschade had 
af te rekenen, en om sleephulp 
vroeg. Beide vaartuigen lagen an
derhalf uur varen van elkaar. Beide 
schippers waren het eens en de 
Z.596 werd naar Grimsby op sleep 
genomen. 

— De Z.175 „Quo Vadis" van 
schipper André Wtterwulghe, was 
ter visserij met de schroei op een 
onder water zittend voorwerp ge
stoten. Daarna begon het achter
schip te daveren. De boelen wer
den gewonden en na enkele malen 
vooruit en achteruit te hebben ge-
maneuvreerd bleek alles weer nor
maal. De visserij werd dan opnieuw 
hervat. 

— De Z.582 „Eldorado" Uep ter 
visserij schade op aan de schroef 
door op een onder water zittend 
voorwerp te slaan, zonder dat dit 
echter verdere hinder veroorzaakte, 
daar de motor normaal bleef draai
en. Terug in de vissershaven werd 
het vaartuig op de slipway ge
plaatst. Vastgesteld werd dat twee 
bladen van de schroef geplooid wa
ren. 

— Ter visserij kreeg de Z.484 van 
schipper Willy Paeys schade aan de 
keerkoppeling. Voor herstelling 
werd naar Grimsby gevaren. Terug 
op de visserijgronden liep de tem
peratuur van de keerkoppeling ab
normaal op. Alhoewel er abnor
male geluiden in de keerkoppeling 
werden gehoord, werd verder gevist 
totdat men terug naar de thuis
haven liep. 

— De Z.512 „El Cid" lag ter vis
serij waar de visserij normaal kon 
bedreven worden. Plots viel de mo
tor stil nadat een tros in de schroef 
was geraakt. Na vruchteloze po
gingen kwam de staatssleepboot 
„Zeetijger" ter plaatse en nam de 
Z.512 op sleep naar Zeebrugge. 

— De Z.38 „Moby Dick" van Vlie-
tinck Alfred sloeg vast aan een 
wrak. Tijdens het winden is de 
winch gebroken. De 0.243 in de 
nabijheid was, hielp de boelen aan 
boord hijzen, waarop beide vaar
tuigen de thuishaven vervoegden. 

— Z.588 „Vita Nova" kreeg een 
stuk nylon in de schroef waardoor 
de schroefas en lagers in roer be
schadigd werden. 

— De O.104 „Zeehond" van Das-
seville H. liep schade op aan de 
keerkoppeling, waardoor het schip 
door de „Zeetijger" naar de haven 
diende opgesleept te worden. 

Dat er op een vloot van meer 
dan 250 eenheden elke week mo

tor- of andere schadegevallen zijn, 
hoeft niet gezegd. 

— De 0.104 van Dasseville moest 
vorige week door de sleepboot „Zee
tijger" naar de haven van Oosf> 
ende gesleept worden met gebro
ken rollagers van de keerkoppe
ling. 

— De Z.189 „Shamrock" moest 
met korre in de schroef door de 
0.198 naar Middlesborough (En
geland) opgesleept worden, waar 
deze door een duiker werd verwij
derd om terug naar zee te kunnen 
varen. 

— De Z.435 „La Medeion" moest 
door de Z.175 met motordefekt 
naar de haven van IJmuiden op
gesleept worden. 

— De N.719 moest met tros in 
de schroef door de N.45 van Mi
chel en Gabriel Vercoutter naar 
de haven van Oostende gesleept 
worden. 

BRITSE PRODUCENTEN 
GEWONNEN VOOR 

EEN GROTE 
UITBREIDING VAN DE 

TERRITORIALE 
WATEREN 

We wezen er vroeger reeds op 
dat de Engelse visserij middens de 
toetreding van hun land tot de 
E.E.G. afkeurden, vooral vanwege 
de hierdoor ontstane gebonden
heid met deze landen, die een 
eventuele uitbreiding van de En
gelse territoriale wateren ten op
zichte van de E.E.G.-partners on
mogelijk maakt. Niettegenstaande 
deze gebondenheid geen preferen
tieel regiem voor één der participe
rende landen normaal mogelijk 
maakt, hebben de Britse produ-
centenorganisaites nu toch weer 
hun stem laten horen opdat de 
Engelse regering vreemde vaartui
gen, waaronder ook deze der part^ 
nerlanden, uit een brede kustzone 
zou weren. Dat deze kringen zelf 
op een zeer grote uitbreiding van 
de territoriale wateren staan, is 
slechts koren op de IJslandse mo
len en verzwakt natuurlijk de 
onderhandelingspositie van de 
EEG tegenover IJsland. Engeland 
heeft een uitgebreide kust en heel 
wat vreemde vaartuigen komen tot 
onder de Engelse kusten de vis 
weghalen. Met de op gang zijnde 
uitbreiding van de territoriale wa
teren rond IJsland en elders vre
zen de Britten nu natuurlijk dat 
er nog wat meer vaartuigen hun 
geluk zullen beproeven op de zang-
gronden onder de Engelse kust. 
Het is best mogelijk dat de En
gelse regering, onder druk van de 
eigen visserij, toch zal trachten 
iets voor eigen vissers las te krij
gen van de partnerlanden. We 
hebben al argumenten horen hante
ren als een toekenning van een 
kontingent onder de EEG-landen 
in verhouding tot de uitgestrekt
heid der kust en in verhouding tot 
het aantal vissersvaartuigen waar
uit Engeland een niet onaanzien
lijk voordeel zou puren, enz. 

Laat ons echter afwachten. 

— 9 — 



A. LOWYCK & 
ZOON 

VICTORIALAAN 36 - OOSTENDE 
TEL. (059)70 88 21 

• 
HERSTELLINGEN 

I N R I C H T I N G E N 

• 
Agent en depothouder voor de Visserij : 

SCHEEPSVERVEN 
SIGMA COATINGS 

(Bundeling van Pieter Schoen, Varossleau en Vettewinkel) 



HDLÜINOSE FINüNOiaiE STEUN 

AAN PROJEKTEN DIE 

AFZET VAN VIS BEVORDEREN 
Het Hollands ministerie van 

Landbouw en Visserij heeft de mo
gelijkheid geopend individuele 
marktstruktuurprojekten op het 
terrein van de visserij aan te mel
den voor een bijdrage uit het Eu
ropese Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw. Aanmel
dingen kunnen tot 15 december a.s. 

TOELAGEN VOOR 
MODERNISERINGS-
WERKEN VOOR DE 

ZEE- EN 
KUSTVISSERIJ 

Door het verschijnen van het 
K.B. van 22 juli in het Staatsblad 
wordt het thans mogelijk recht-
srteekse toelage te bekomen voor 
de reders die onder bepaalde voor
waarden moderniseringfiwerken la
ten uitvoeren. Deze toelage kan tot 
30 % gaan van de aangeschafte 
uitrusting. Tot deze uitrusting be
horen bv. ook de spoel- en sorteer-
machines voor de kustvisserij. 

Vroeger kwam de Staat alleen 
tussen in de rentelast. Nu heeft 
men de keus tussen een eenmalige 
rechtstreekse toelage van 30 % 
van het aangewend kapitaal of 
een tussenkomst in de rentelast 
van de lening die de reder voor de 
modernisering heeft moeten aan
gaan. Deze tussenkomst is gelijk 
aan het verschil tussen de werke
lijke rentelast en de tegen 2 % 
berekende rente. Dat wil zeggen 
dat de rentelast van de lening 
hierdoor teruggebracht wordt op 
2 %. Nochtans mag de totale tus
senkomst in de rente het bedrag 
gelijk aan 4 % van het geleend 
kapitaal, niet te boven gaan. 

N.V. PESCATOR 
in vereffening 

Maatschappelijke zetel : 
H. Baelskaai 14 Oostende 
Handelsregister Oostende 

nr. 175 

De heren aandeeïhouiders wor
den verzocht deel te nemen 
aan de algemene vergadering 
op zaterdag 35 oktober 19T5 te 
111 UUT. ten maatsohappeldjken 
zetel 

Dagorde : 

1 Verslag van de vereffenaars. 
2 Toestand einde boekjaar. 
De aandelen moeten neerge
legd worden ten maatsctiap-
pelijken zetel, of blj de Bank 
van Brussel, bijhuis Oostende, 
vijf dogen vóór de vergade
ring. 

Wij verblijven 

Hoogachtend. 
Eeaii Vereffenaar, 
R. BAUWENS 

(7742V) 

worden ingediend bij de direktie 
van de Visserijen van het ministe
rie van Landbouw en Visserij, Be-
zuidenhoutseweg 73, Den Haag. 

Een advieskommissie, waarin on
der meer vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven zitting hebben, 
beoordeelt welke projekten voor 
aanmeldüig in Brussel in aanmer
king komen. Prioriteit zal worden 
verleend aan de volgende drie ka-
tegorieén : 
— Algemene infra^strukturele pro
jekten, die in beginsel aan de ge
hele bedrijfstak ten goede komen; 
— Projekten, die betrekking heb
ben op investeringen, die een nieu
we of verbeterde afzet ten doel 
hebben; 
— Projekten die een wezenlijke bij
drage vormen tot een daadwerkelij
ke verbetering van de marktstruk-
tuur in een groot geografisch ge
bied. 

Zodra de minister — mede op 
grond van het uitgebracht advies 
— in principe heeft besloten de 
bijstandsaanvragen bij de Europese 
Kommissie in te dienen, zal de 
aanvrager daarvan bericht ontvan
gen. Bij aanvragen voor steun kan 
voorlopig worden volstaan met de 
volgende basisgegevens; 
— Een globale omschrijving van 
het projekt; 
— Een omschrijving van de geo
grafische ligging van het projekt 
met vermelding van het gebied van 
aanvoer en afzet, dat wordt be
streken; 
— De totale investering en fnan-
ciering van het projekt; 
— Een omschrijving van het sta
dium van voorbereiding en ver
melding van de beoogde aanvangs
datum van de uitvoering van het 
projekt. 

Met de uitvoering van het pro
jekt mag niet zijn begonnen voor
dat de aanvraag in Brussel is in
gediend. De aanvraag moet worden 
ingediend door een natuurlijk per
soon of rechtspersoon, die de aan 
de verwezenlijking van het pro
jekt verbonden kosten draagt Deze 
kan echter een ander machtigen 
namens hem de aanvraag in te 
dienen. 

AANKOOP DOOR DE 
VISSERIJ VAN GASOIL 

IN DE VREEMDE 
Verschillende reders laten hun 

vaartuigen in den vreemde hun 
gasoil laden. 

In sommige landen, zoals Enge
land en Holland, was de verkoop
prijs vorige week maandag 3,80 fr 
en in België 4,73 fr. waarop in 
werkelijkheid voor grote hoeveel
heden een ristourne gegeven wordt 
van 0,45 fr. en 0,50 fr. van de Staat 

De reders die hun aankopen in 
het buitenland verrichten, worden 
nogmaals de aandacht gevestigd op 
het feit dat zij op deze aankopen 
geen Gtaatstussenkomst van 0,50 fr. 
per liter bekomen, wat van het 
grootste belang is bij de exploitatie 
van het schip. 

Velen denken de gasoil aldus 
goedkoper te hebben gekocht in 
het buitenland. 

Hun berekening is verkeerd. 

OOSTERSCHELDEDAM 
DREIGT TE DUUR TE WORDEN 
De afsluDblng van de Oostersohel-

de met een soliuivein-.dam lijkt op 
dit moment itechnisdi mogelijk. 'Wel 
zal het eeer moeilijk zijn de kosten 
van de „open" 'dam binnen de ge
steldie 21000 miljoen iguliden te (hou
den. Dit schrijfit minister Wester
terp in een rapport aan de Tweede 
Kamer. 

Eind vorig jaar ging de Tweede 
Kamer akkoord met de voorgestelde 
oplOBsmg, 0(p voorwaai-de dat het 
project niet imeer aou kcstien dan 
1750 midijoen giulden plUs 20 per
cent. Valt de afsluitbare dam toch 
duurder uit, da<n moet 'de Ooster-
sohelide alsnog geheel worden afge
sloten. 

RijksiwatJerstaat heeft nu twee 
varianten in altudie, die bedde uit
gaan van een syateem man hefschui-
ven. Dat aljn : 

— de EQigenoemde speellt.oplossing 
waajTibij de caissons over de vrijwel 
volledage sluiitgatbreedte vian 3500 
meter worden geplaatst en de hele 
opemng uit een (horizontale spleet 
bestaat; 
— de zogenoemde slee1>jopllio6siog 
waarbij de caissons over een breed
te van oa. '1200 meter worden ge
plaatst. 

Ben groot technisch probleem 
vormt de vertoindihg itussen caasson, 
drempel en ondergronds Wesiterterp 
deelit üe Tweede K^mer mee dat 
het onder2icek maar een fundering 
op palen wordit vooritgezet omdat 
bij andere funderingismethoden on
zekerheid blijft bestaan, aldus 
Westeriterp. 

(Het IS een feit dat de beslissing 
voor de oester- en mxjsselkweek van 
het grootste belang is. 

N E D E R L A N D 
Visaanvoer te Den Helder 

Week van 29 september tot en met 4 oktober 1975 

De aifgeloi>en week kenmerlkte aioh door op maandag na, alle dagen 
een goede aanvoer, die voor goedie tot izeer goede priijaen van de hand 
kon worden gedaan. 

lOpmerke ijk was de grote aanvoer op vrijidag en de bijzonder gnjedie 
besommingen die konden worden geimaakt door de priijaen die m.n. viij-
dag voor de vis werden betaald, hoewel ook aateitiag vereohnllllende par
tijen schol ,die overigens van udtstekemde kwaüiit^ was, vaak boven de 
f 125,— per kist vaji 40 kg koaiiden wordien ver(koclhit. 

Het was dan ook hierdoor dat van de ©i voamtujigen (date op vrijdag 
en zaterdag aan de markt waren en 3i6 een besomming maakten boven de 
f '20 000,—, waarvan lil kotters meer dan f 2Ö.OI0O,—; 8 kotters meer dan 
f 30.000 —; 2 kotters meer dan f 35.000,—; 3 kotters mjeer dan f 40.000,—; 
2 kotters meer dan f 45.000,—; terwijl eveneens twee (kotttens meer besom-
den dan f 50 000,—. 

De hoogste besommer voerde 8.250 kg. vis aan, waanvan ruim 1.500 
iBg schol en ruim 3.7100 ikg tong (igem. prijs f 111,08 per aangevoerde kg.) 
voor een totaalbesommmg van ruim f 95.900̂ —. 

Dat de omzet hierdoor een tophoogte kon ibemeiken van ruim 11/2 
miljoen gulden over de afgelopen week, Iaat aich dan ook hierdoor 
verklaren. 

Al met a' voor alle betrokkenen een uitsteikende visweelk. 

Door 107 kotters werden de volgende hoevelheden vis aangevoerd 

91003 
23 288 
77 100 
59 505 

1.933 
6 990 
8 525 
6 230 
3 855 
1.472 
1.205 

893 
763 
590 
230 
621 

kÊf 
kg 
kg 
kg 
kg 
kK 
ks 
kg 
kK 
kg 
kK 
1^ 
kg 
kg 
kg 
kg 

TONG 
TARBOT 
SCHOL 
KABELJAUW 
G R I E T 
SCHAR 
WIJTIKG 
BOT 
POON 
HARDER 
©TEENBOTK 
KREEIFT 
PALiaSTG 
SCHRTJVTS 
HAAI 
DIVlERSiBN 

381.193 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

928.32(2,34 
158.262,89 
31111.661,81 
108.788,65 

7.226,36 
9.766,31 

11.411,66 
6.838,03 
8L4!711,31 

3.1852,86 
l.aO'8,001 
3.286,88 
3J004,20 

820(50 
866,00 

I.ö4i3l,713 

1.544.431,52 

van 
van 
van 
vaaa 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
vani 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

1506 
1083 
320 
638 
589 
208 

aoo 
113 
176 
370 
167 
411 
788 
23& 
169 f 

f 

633 
211 
126 
033 
186 
090 
111 
093 
049 
223 
050 
mi 
3150 
16211 
050 
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Beuiezen huialiteit 
door geleuerde prestaties 

Vissersschepen - Binnenvaartschepen -
Zeeschepen - Duw- en sleepboten - Zandzuigers -

Passagiersschepen - Plezierboten. 

Caterpillar voortstuwingsmotoren 
en boordaggregaten tot 1125 pk 

BELANGRIJKE MEDEDELING 
Bureau Veritab, de maatschappij voor scheepsclassifica-
tie gevestigd in Frankrijk, heeft onlangs de produkties van 
Caterpillar van motoren en reductoren voor de scheep
vaart gehomologeerd. Deze homologatie is gebaseerd op 
het feit, dat de serieproduktie globaal beantwoordt aan de 
normen die gesteld worden door de classificatie: de kwali
teitscontrole van Caterpillar staat naar hun oordeel op een 
dergelijk peil, dat elke eenheid die van de produktieketting 
komt automatisch conform verklaard wordt zonder indivi
dueel nazicht van het Bureau Veritas. 

Caterpillar wordt aldus de eerste Amerikaanse construc
teur van motoren met innerlijke verbranding die erkend 
wordt door het Bureau Veritas. 

De homologatie breidt zich uit tot alle wisselstukken die 
door Caterpillar gefabriceerd worden, zodat elk stuk dat 
door gelijk welke verdeler van het merk geleverd wordt 
zonder verdere formaliteiten op een motor of reducteur 
mag gemonteerd worden onder dekking van een B.V. cer
tificaat. 

Bureau Veritas is de vijfde maatschappij van internatio
nale classificatie die Caterpillar het voordeel van dit bij
zonder statuut toekent; de anderen zijn, het American 
Bureau of Shipping, de Lloyd's Register of Shipping, de 
Registro Italiano Na vale (Italië) en de Det Norslie Veritas 
(Noorwegen). Voor al deze maatschappijen is het homo
logatieproces van motoren gelijkaardig. Eerder dan ter 
plaatse een inspecteur te hebben belast met de talrijke 
controles die op iedere motor uit te voeren zijn, betrouwt 
de maatschappij zich op de eigen kwaliteitscontrole van 
de constructeur na ze te hebben onderzocht en goedge
keurd. De enige tussenkomst van de maatschappij be
perkt zich tot onverwachte bezoeken om de conformiteit 
na te gaan met de overeengekomen normen. 

Caterpillar verkoopt een gamma van scheepsmotoren en 
-reductoren die conform zijn, van 85 tot 1125 HP in continu 
dienst. 

N.V. 

• E 

VERKOOP • WISSELSTUKKEN • SERVICE 

TRECO N.V. 
Tel. (02)687 60 20 

Steenweg op Brussel 340 1900 OVERUSE 
Telegr. TRECOSA-BRUSSEL Telex: 23386 BRU 

Speciale afgevaardigde voor de scheepvaart: 
J.M. Neuville - Oostende. Tel. (059)70 11 84 

Caterpillar en CB zijn handelsmerken van Caterpillar Tractor Co. 
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 

HODI 
Een aanvoer die deze week boven 

iiet gewone lag en een stuk boven 
de 12O0 bennen bleef. Die aanvoer 
was redelijk regelmatig over de vier 
verkoopdagen verdeeld. Er had 
echter een IJslander meer mogen 
zijn op de maandagmark t en een 
minder op de woensdagmarkt. Dit 
in vevband met de aard van die 
beide vangsten die hoofdzakelijk 
uit de zeebaars bestonden. Bo
vendien zou de kwaliteit van de 
IJslander die dinsdag verkocht 
toch nog een stuk beter geweest 
zijn dan ,nu het geval was. De hele 
vangst was inderdaad bijna van 
kwaliteit B en dat is dan wel spij
tig. Had men die vangst 24 uur 
eerder gelost, het vaartuig lag im
mers tijdig genoeg binnen, dan zou 
die kwaliteit toch niet zo slecht 
geweest zijn. Nu moesten zelfs 60 
bennen afgekeurd worden. De aan
voer was nochtans niet groot maan
dag, slechts 3500 bennen vis. Ware 
die IJs lander erbij geweest, er zou-

STRAALBUIZEN 

den een goeie 5000 bennen op de 
mark t geweest zijn. Dat moet men 
im Oostende toch nog wel aankun
nen vooral als men de naam van 
Euro-visma,rkt wil di-agen. Gedane 
zaken nemen geen keer, misschien 
is men ge eerd voor een vo gende 
keer. In elk geval waren dit keer 
de omstandigheden Ideaal om een 
echte I '~"ander op de maandag-
mark t te brengen. Slechts een IJs
lander van de eigen vloot voor de 
ganse week en bovendien erg wei
nig andere schepen. De prijzen zijn 
de ganse week aan de renderende 
kant geweest. Toch dalen de note
ringen van vrijdag tot woensdag 
met vrijdag dit keer als beste ver-
koo:dag. Alleen de roggen waren 
die dag goedkoper maar werden 
weinig gebracht. Tongen zijn 
schaars geweest .naar kregen toch 
dalenje noteringen op de dinsdag-
markt Voor schaarse soorten als 
tarbot, rode knorhaan, zonnevis, 
griet, hei 'bot en schaat bleven de 
prijzen zeer hoog. De garnaalvis
sers blijven verbazend grote vang
sten aanvoeren, de prijs kende dit 
keer nogal sterke schommelingen, 
ook al mede door de weersomstan
digheden. Het lijkt echter een uit
zonderlijk jaar te worden voor on
ze garnaalvissers. 

r e totale aanvoer bestond deze 
week u ' t nagenoeg 12.350 bennen 
vis en 3000 kg tong. De totale op
brengst beliep 17.366.127 fr. 

GOEDKOPERE KABELJAUW 

Het was te verwachten dat de 
uitzonderlijke prijzen die verleden 
week voor kabeljauw betaald wer
den, niet zoolden behoulden bUjven. 
Dat is ook niet he t geval geweesit. 
Kabeljauw zakte weer naa r 50 a 
60 fr he t kg. Ook de gullen werden 
goedkoper verkocht met de grote 
shelfcodgul iionid de 42 fr, de andere 
sorteringen tussen 32 en 38 fr. 
Sdhelivls en tobten kregen behoor
lijke pr'ijzen imet de grote soheltviB 
tot meer dan 40 fr., die mldldiensor-
terinigen tussen 2fi en 30 fr en tot-
[lea van 650 naa r 10'50 fr idie ben 
volgens grootte. Steensdhol werd 
weinig in de mark t gezet, de prijs 
lag 'tussen 30 en bij Ide 80 ir . Schol 
en iek werden vlot en redelijk duur 
verkocht met piijzen die varieerden 
tussen 30 en 40 fr. Voor hoek Weef 
de prijs 'zeer hoog, ronld de 85 fr 
voor de iduiirste Boortt 2»lfs. Vlaswij-
tinig wordit steeidis schaarser en blijft 
even duur. Behoorlijke resultaiten 
met vangiStien die niet bijzonder 
groa„ waren. 

DE GARNAAL IETS DUURDER 

De minder gtuinsitigie weersomstan
digheden van 't einde vaai de voor
gaande week >deden de (garnaalpirjs 
stijgen. Vrljidiag tot 48 en zaterdag 
tot 58 fr. De vianjgtslten waren min
der talrijk, maandag zelfs geen 
2.000 kg miet prijaen die ook toen 
nog to t 67 fr opliepen. Dinsdag was 
het d a n weer de grote aanvoer, 
meer dan 6.000 'k|g en prijzen die 
weer erg bescheiden i tu^en 13 en 45 
ir schommelden. iDie dag zelfs een 
varngst van meer dan l.OOO 'kg voor 
de O.'190, iets wat nog niet voor
kwam t e Oostende. De totale aan
voer deze week bedroeg toch weer 
20.717 kg en (de opbrengst hiervan 
beliep Tl'2.51ö fr. Een gemiddelde 
vangat die ieits boven de 300 kg lag 
en een gemiddelde prijs die weer 
rond rond de 35 fr lag. Bij goed 
weer zal de aanvoer volgende week 
zeker even groot zijn, de prijzen 
even laag. 

ZALTBOMMEL 

TELEF. 91-31-4180-2654 

VIS ETEN IS 
VERANTWOORD ETEN 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 3-10-1975 

NOORDZEE 
N.708-709 
Z.209-509 
0.232 
O. 94 

WEST 
N.70g 
N.736 

7 
13 
15 
12 

8 
7 

550 
780 
350 

95 

225 
80 

— 1.048.110 
— 1.237.810 
— 568.390 
— 122.990 

— 484 940 
- 121.980 

MAANDAG 6-10-1975 

IJSLAND 
O. 81 18 

NOORDZEE 
0.141-369 
O.309 
0.134 
O.306 
O. 69 

KANAAL, 
O.206 
O.180 

15 
15 
15 
13 
13 

15 
16 

640 

120O 
360 
400 
260 
175 

175 
235 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
1450 

1.043.140 

1.586.046 
510.680 
630.822 
347.100 
225.435 

440.570 
550.861 

DINSDAG 7-10-1975 

NOORDZEE 
0.135 14 260 
0.231 14 320 
0.114 14 300 

- 373.550 
- 411.260 
- 373 740 

KANAAL 
Z. 34 16 120 250O 618 284 
O. 66 14 115 — 268.800 

WEST 
N.752 

IJSLAND 
SH.135 

WOENSDAG 

IJSLAND 
RE.181 

10 

17 

235 

1985 

8-10-1975 

14 

N O o n n z E E 
0.285 10 
0.128 12 

WEST 
N. 40 
N. 41 
N. 3 
0.279 

KUST 
0.116-1"" 

5 
5 
8 
5 

1 

2100 

400 
320 

140 
150 
230 
95 

27 

— 431.293 

— 2.O48.900 

— 2.283.133 

— 475.420 
- 337.960 

- 188 630 
- 243.030 
- 244.980 
- 109.480 

- 32.670 

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

MARKTOVERZICHT 
ZEEBRUGGE 

De aanvoer was v n j groot, een 
dertigtal vaartuigen en een viertal 
spanvissers waren aam de markt . 
De vaartullgen van de Kreefteniput 
waren me t BO italrijk aJs anders, de 
prijaen van de zeekreeftjes schom
melden tuissende 1650 en de 3360 
voor de verschi'liende soorten. De 
afname van de tongsooaiten schom
melde itussen de 'VS5 en de 195 fr 
voor de igrotere soortenj, de fruits 
bekwamen vaji 175 to t '197 fr. De 
midldensoorten met schone kleine 
en kleine haalden van 108 to t 166 
fr. De ikleinste slag met T p en 
slips schommelden twssen de 90 en 
de 118 fr he t kg. De tarbot en griet 
soorten blijven prijs beihouden, de 
verschiHenide soor<ten haalden van 
92 to t i255 fr en de griöten van 60 
tot 119 fr. 

De pdadljsaanvoier was eveneens 
vrij groot, de prijteen Mteven a a n de 
hoge kant, de vijf sooriten schom
melden tussen de 17 en de 36 fr 
he t kig. Veel ronde [vis sooPten wa
ren er m e t aan die afslag, daardoor 
bleven de kabeljauwsoorten a a n de 
hoge kant , van 32 tot 60 en die 
kleine kabeljauw van 14 itot 26 fr. 
Roggevis kenide eveneens succes, de 
verschillende soorten schommelden 
tussen 22 en 60 fr. V a n de wijting-
soorten waren alleen de grotere 
soorten in trek. Zeehaaien en zee
honden kreige neerder matige pr i j 
zen geboe'kt van 86 to t 75 fr. De 
schotse schol toekwam van 28 tot 
45 tr . 

MATROOS DOOD 
AANGETROFFEN 

IN LOGIES 
Het Zeebrugs vissersvaartuig 

Z.564 „Poolster" van reder Leon 
Jonckheere bevond zich op de 
visserijgronden die in de 
greep van de storm lagen. 
Toen matroos Roger Labat 
zijn wacht had beëindigd, ging 
hi j naa r het logies om zijn 
maa t Roland Calcoen, 22 jaar, 
en wonende te Heist, Conscien-
cestraat 16, te wekken om zijn 
wacht over te nemen. Rabat 
stelde echter vast dat zijn 
maat in de bedstee niet rea
geerde en dood was. Het 
loodswezen te Zeebrugge werd 
op de hoogte gebracht en het 
Parket van Brugge kwam ter 
plaatse om een lijkschouwing 
te verrichten. Naar de eerste 
vaststellingen te oordelen, 
zou men hier met een natuur 
lijke dood te doen hebben. 
Het stoffelijk overschot werd 
nadien overgebracht naa r he t 
dodenhuisje van het Minne-
vvaterziekenhuis te Brugge. 

V A N V O O R D E N Z A L T B O M M E L N .V . 

Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
@? 00-31-4180-2654 

Vert. voor België 
J. Theunissen 
Terneuzen Holland 

00-31-1150-4117 

Reparatie-werkplaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dijkstraat 7, Rupelmonde 
® > 031-752051 

(5723V) 
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Datum TaosBtcn K«r. FT. Mia. Maks. Gfm. 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

•4M10 

7H10 
8-(10 

»410 

8 
9 
7 
7 

104.000 3-619.900 
173.700 5.470.124 
1 6 9 0 0 0 4.603.830 
174.000 3.672.273 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

llHlO 
2410 
3410 
4410 
ft^lO 
7410 

Il3 
li5 
IB 

7 
6 

ll4 
€7 

3.996 
4.369 
2.008 
B.412 
1.778 
I6J154 

20.717 

imM-9 
1(27.769 

74.098 
107.495 
96.3il9 

177.015 
712.5115 

30 ,— 
22.— 
26.— 
3 3 . — 
49.— 
1 3 . — 

41 , ' 
«5. 
48.-
58.-
«7,-
'45-

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

2-10 
3-10 
6-10 
7-10 

3 
15 
14 
5 

15.091 
45.973 
57.5311 
35.156 

769.568 
1.987.896 
2.ei7.9'80' 
1.6189.080 

50,99 
43,11 
45,29 
48,15 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 

2-ilO 
3^10 
6-10 
7-10 

2-10 
4-10 
6-10 
7-10 

2-10 
3410 
6-10 
8-10 

26 12.653 315.491 16.— 03.— 
8 3.222 140.307 36.— 100.— 

26 13.513 415.132' 19.— 77.— 
27 13.911 275.649 12.— 60.— 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

4 11.019 30.384 26l— 3 3 1 -
2 487 16.318 33 ,— 421— 
4 1J107 42.41» 35 ,— 40,— 
4 969 29.81» 2 8 , - 34 ,— 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

5 4.470 2E0.748 
5 3.798 1112.(809 

10 16.631 606.168 
6 15.206 457.328 

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

VRIJDAG 10-10-1975 

IJSLAND : 
Harnarborg, 680 m. - 480 k:a,b.-gul, 

160 kools, 40 varia. 
KANAAL : 
0.254 (3100 tong, 70 platvis, 25 

rog, 30 wijting en gul, 25 var ia) . 
NOORDZEE : 
0.275 (250 m., 50 gul, 170 schel

vis en totten, 20 haai, 10 grondvis) 
— O.303-127 (450 m., 300 gul, 150 
haa i ) . 

WEST . 
N.719 - N.720. 

MAANDAG 13-10-1975 

IJSLAND : 
0.318 (700 m., 10 kab., 150 kools, 

2O0 bonen, 160 gutvis, 150 blauwe 
leng, 20 leng, 10 varia) — 0.236 
(660 m., 50 kab. en gul, 150 kools, 
120 schelvis en totten, 70 wijting, 
100 bonen, 40 gutvis, 120 leng) — 

0.317 (700 m.) — O.202 (900 m., 
20 kab. en gul, 250 kools, 50 schel
vis, totten en wijting, 250 bonen, 
20 mieten en schotse schol, 200 bl. 
leng, 50 leng, 60 varia) — 0.282. 

KANAAL : 
Z.502 — Z.499. 
NOORDZEE : 
Z.597 — Z.62 — 0.274 — 0.83. 
•vrarsT ; 
N.45 — 0.123. 

DINSDAG 14-10-1975 

KANAAL : 
0.118 
NOORDZEE : 
0.26 — 0.243 — 0.217. 
WEST : 
0.35. 

WOENSDAG 15-10-1975 

KANAAL : 
0.82. 
NOORDZEE : 
0.239. 
WEST : 
N.705. 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

t!S2ISISISS2I5S2I5IZI5I5IZISI3SiSSI5ISISI3S3ISI3SSISJSIEI5I3I5I^TSISS21 

N I E U W P O O R T 

DONDERDAG 2 OKTOBER 

N.349 15.236 N.700 13.806 
N.590 11.120 N.470 11.120 
N.172 4.625 N,788 4.625 
ARN 160.216 

Er waren 4.500 kg aanvoer, waar
bij 500 kg tongen. Ben paar kop
pels haddsn hun eerste nach t door 
op gullevangst. met slechts wat ma
kreel, en enkele beianen andere 
soorten, maar nog geen spO'Or van 
gullen ! Nu, hoop doet leven, en de 
eerste reis, moet dikwijls doorgaan 
als een proefreisje. Anders zouden 
de prijzen zeker niet slecht te noe
men zijn, als we deze bekijken wat 
voor enkele bennen gegeven werd! 
De tongen kregen 186 fr voor de 
grootste soort, 213 voor de 2e, de 3e 
230 fr en de 4e 190, de 5e 150 en de 
kleine van 120 tot 130 fr. Platvis: 
grote en drielingen 1800, visjes 1900 
Wijting (slechts een paar bennen) 
1900 voor de grote en 1210 voor de 
kleine. Tongschar : 62 fr voor de 
grote, middenslag 54 fr. Makreel 
werd gekocht aan 800 fr de benne. 
Robaard : grote 45, middenscort 
40 fr en de kleine 1500 de benne of 
30 fr. Dit voor de donderdagmarkt. 

VRIJDAG 3 OKTOBER 

N.590 
N.172 
N.723 
N.349 

4.865 
7.575 

60.550 
11.062 

N.470 
N.788 
N.700 

4.865 
7.575 

16.297 

Een vaartuig van de West, en de 
guUevissers, losten samen 3.800 kg 
vis ! Waar he t „West-vaartuig" 
slechts gemeld stomd met 15 bennen 
vis, en er echter 45 bennen loste, 
was er maar weinig belangstelling, 
daar veel handelaars het niet de 
moeite voniden de verplaatsing te 
doen! Eens te meer is he t gebleken 
hoe schadelijk he t is voor de reder 
en bemanning, de juiste vangst niet 
aan te geven ! Als de reden te zoe
ken valt ,C'm met minder op te ge
ven, één uurtje langer te mogen 
slapen om het lossen te beginnen, 
dan valt dat uurtje heel kostelijk 
uit op de besomming ! De tongen 
(alles samen 210 kg) krege.n 205 fr 
voor de twee grootste soorten, 3e en 
4e 180, de 5s 147 en 120 fr voor de 
kleine. Tongschar van 50 a 60 fr de 
kg. Wijting : grote 1100, kleine 700. 
Robaard 30 a 40 fr. Kabeljauw 4000 
fr, de gutlen 3500 a 2880 (deze soort 
was er slechts in beperkte hoeveel
heid). Tongscharren ; grote 55, mid-
denslag 54 fr ! Dit voor de vrijdag-
markt ! 

MAANDAG G OKTOBER 

N.738 
N.345 
N.591 
N.700 
N.172 
N.470 

68.230 
54.083 
76.055 
18.007 
20.947 
13.950 

N.762 
N.579 
N.715 
N.349 
N.788 
N.590 

43.550 
194.669 
75.480 
6.300 

20.947 
13.950 

Er was een aanvoer van 16.000 kg 
me; inbeigi-ip van 950 kg tongen ! 
Er waren vangsten van de „West" 
met denodige varia, één bO'kkevisser 
met de nodige varia, 1 boikkevisser 
nen platvis. en dan twee koppels 
guUevissers, en kleine kustvissers. 
Dus, in één woord, er was keus en 
dit voor alle soorten. De „rare" vis 
tarbot, zonnevis, rode solidaten, ro
baard ,eniz werd heel goed verkocht. 
De tongen werden verkocht aan 190 
voor de Ie soort, de 2e tot 220 de 
2e va.n 185 a 200 fr, de 4e 165,' de 
5e 136 en de kleine van 108 tot 115 
fr de kg. Kabeljauw 3.000 tot 3.300 
fr de benne. De gullen van 2.50O tot 
220O. Grote wijting 1450, kleine van 
940tot 1100 fr, Platvis 1600, drielin
gen 150O, visjes 1250. Rogsoorten in 

beperkte hoeveelheid : rond de 60 
fr de kg. Zeehonden 1350. ZaJid-
haaien 500 en 270. Zo verliep de 
maandagmarkt . 

WOENSDAG 8 OKTOBER 

N. 45 
A R M . 4 4 
N.172 
N.470 

96.006 
102.858 
41.225 
25,225 

N.761 
N.700 
N.788 
N.590 

96.343 
29.221 
41.225 
25.225 

Er werd 16.000 kg gelosifc,. De 'groot
ste deel waren gullen en wljitmg. 
Tongen ,alles samen 920 kg. Twee 
schepen hadden toch gezorgd voor 
de variatie. Een 40 bentjes platvis, 
enkele bennen roggen, en dan de 
gewO'ne achtervissoorten. 

Z E E B R U G G E 

DONDERDAG 2-10-1975 

Z.176 
Z.507 
Z.598 

9 90 100 354.790 
3 40 700 260.830 
9 60 50 153.948 

VRIJDAG 3-10-1975 

Z.600 
Z.484 
Z.596 
Z.512 
Z.573 
Z. 27 
Z.588 
Z.601-468 
Z.201-560 
Z.257-437 
Z.554-538 

10 
5 
9 
4 
9 
7 
5 
2 
2 
2 
2 

50 
50 

100 
30 

100 
120 

20 
30 
30 
30 
30 

50 
50 

200 
150 
50 

4O0 
400 

— 
— 
_ 

120.255 
169.950 
269.290 
150.230 
348.821 
416.900 
129.290 

95.090 
92.090 
97.419 
98.570 

MAANDAG 6-10-1975 

Z.497 
Z.537 
Z.578 
Z.525 
Z.564 
Z.175 
Z.583 
Z.161 
Z.465 
Z.568 
Z.421 
Z. 14 
Z.542 
Z.546 

D I N S D A G 

Z.429 
Z. 16 
Z.20O 
Z.516 
Z.580 
Z.481 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
7 
6 

14 

20 
20 
20 
20 
30 
30 

250 
130 

40 
80 
30 

100 
60 

100 

7-10-1975 

5 
11 
18 

7 
7 
2 

10 
240 
130 
30 
50 
10 

150 
200 
200 
400 
300 

50 
150 
200 
100 
450 
150 

1500 
200 
200 

100 
2000 
1200 

500 
500 

50 

75.510 
89.960 
99.550 
90.070 

118.590 
68.570 

318.340 
396.530 
162.440 
214.930 
117.700 
496.180 
112.190 
257.420 

72.930 
782.070 
418.850 
185.990 
229.240 

16.730 

WOENSDAG 8-10-X975 

Z.295 
Z.324 
Z.460 
Z.418 
Z.424 
Z.584 
Z.384 
Z.569 
Z.435 
Z.601-468 
Z.554-538 
Z.257-437 
Z.201-560 

6 
7 

13 
17 

2 
9 
8 
9 

17 
2 
2 
2 
2 

50 
90 

110 
150 

90 
60 
50 

100 
150 

80 
90 
70 

100 

300 
400 

50 
1500 
400 
200 

50 
50 

250 

— 
— 
— 
— 

169.650 
313.220 
213.020 
530.419 
268.800 
257.320 

92 506 
259.628 
321.218 
100.770 
119 070 
109 852 
144.270 

DONDERDAG 9-10-1975 

Z.592 
Z.599 
Z.549 

7 
9 
9 

250 
50 
50 

40 
40 

130 

160.980 
59.943 

252.420 
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USLANOSE AANVOER TE OOSTENDE 

Schelvis 
Groot 
Middel 
Klein 

Kabeljauw 
Gul 
^^ j t ing 
Schaat 
Zeebaars 
Leng 
Schartong 
HeUbot 
Kool vis 
Hondstong 
Zeewolf 
Staar t 

öilD-1975 
25.80-46.— 
34.40 
I1I8J— 
37.20-4)1.40 
2 8 . — 3 7 . — 

70 -72.1 • 
27.80^29.60 
8B.—46.140 
3 4 i — 4 0 . ^ 
100.-.132.'— 
214.60-28.-
9 0 J 

7-10^1975 
3 6 . — 3 5 . — 
2 3 . - 2 7 . — 

32.— 
26.80^311.60 

18.—20.60 
37.40-129.— 

59.40-140.— 
14.60-25.80 

8-10-1976 
18.00 
13.S0 
13.40 
26.60-30.60 

26.— 

17.60-21.40 
24.—^24.60 

164.—137.— 
2 0 . ^ 2 5 , 6 0 

26 .— 

Tong- en pladijsprijzen 
TONG 

Soorten 
Ijappen 
Grote 

Blok 
voor-kleine 
kleine 
slips 

Soorten 
gtrote 
blok 
fruit 
schone kleine 
kleine 
tout petit 
slips 

Soorten 
Tong I 
Tong II 
Tong ni 
Tong rv 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Soorten 
Grote 
srote lek 
kleine iek 
derde slag 
platjes 

Soorten 
I 
n 
V 
IV 

Soorten 
Moeien 
grote pladijs 
drlelingen 
platjes 

Oostende 
6-10-1975 

176 -183 
179 -186 
183 -186 
1'63 -177 
138 —>,— 
l i s —,,— 

7-10-1975 8-10-1975 
182,8—^,— 
184,4 ,— 
'180,4-193,4 
149,4—,— 
123 -131,4 
100,8-il08v8 

Zeebrugge 
194 -195 
195 —,,— 
190 -197 
168 -166 
135 ^133 

„ - 113 — • -
103 -105 

Nieuwpoor t 

18)1 -192 
1187 -1915 
175 ^180 
133 -144 
109 -115 
100 -105 
93, , -

Oostende 
6-10-1975 

21,40-36,40 
33,—38,— 
32,80-37,60 
3 1 , - 3 3 , -
19,40-20,60 

Zeebrugge 

35, ,-
34, ,-
34,^36),-
3 3 , ^ 3 4 , -
19,—'20.-

7-10-1975 
3 S , ^ — , — 
34,80—.— 
36,40— — 
30,^34 ,— 
U,—19,— 

3a,^-^— 
34, ,— 
3 4 , — , — 
3i2i—^,— 
19 , -20 ,— 

Nieuwpoort 

181- Hl85 
li85 -188 
1-81 -1815 
13Ö -1150 
108 -115 
100 -107 
9 0 , - 9 3 , -

190 —',— 175 • ^ . — 
211 -220 197 -187 
185 -200 195 -180 
165 —,— 157 - ^ , — 
136 —,,— 132 -—,— 
1111 — , , _ 90,—^100 

8-10-1975 
28,—-28,60 
38v—33,60 
32i——,— 

12i!40-2o!— 

32,-
34,-
34,-
33.-
17,- -20 

32,—3a-
3 0 , ^ 3 5 , -
25, ,-

361 ,-
36, ,-
IB,—18,-

KWOTA EN TOELATING OP 
HET VISSEN OP TONG EN SCHOL IN 

BEPAALDE GEBIEDEN 
Biij Ministeriële Besluiten, gedagtekend op a9-9-75 en verscheneo in 

he t Staatsblad, -wordt alle visserij op en alle aanvoer van tonjg en sohol, 
herkamst ig uit he t Engels Kanaal , he t Brietol-^kanaal en die Ierse Zee, 
met ingang van 1-7-75 onderworpen a a n een stelsel van vergunningen. 
Wat -betreft h e t Engels Kanaa l en -heit CBristol-iKanaal wend de maksimum-
hoeveelheid van de a a n Belize toegekende kwota reeds bereikt, zodat 
he t vergunningsstelsel mjomentee. in fedite enkel betrekking heeft OD de 
Ierse Zee. Belanghebbende reders idle, eventueel van he t flvnnisteirie van 
Landbouw, Dienst voor de Zeevisserij, geen- vieigjunning Bouden ontvan-
g e a hebben voor de visserij op tong en sohol m- de Ierse Zee, gelieven 
Hioh hiervoor omveirwijil-d te wenden to t bedoelde Dienst van ide 'Zeevisse
rij , Kooinginne-aan, 59, Oostende (tel. 710.62jlö). 

Oi t besluit is van itoepassing op onder Belgische 'Vlag varende 
vóBsersvoartuigen tussen 1 jan. of 31 -dec. 1975 die i n genoemjdie aeevisserij-
gebieden vangen af van-uit -die -gebieden aanvoeren i n Belgische of vneem-
de havens. 

DE NtOORDZEE : 
De vangst of aanvoer vanui t -de Noordzee van d e hiemavermelde 

hoev-eeJheden mogen niet worden ovenschmeden : 
Kabeiljauiw ; 14.500 ton 
Schelvis : 
WJjjtang : 
Tong : 
Schol : 

Het voorziene ikwantuim van kaibeljauw, 
evenwel me t 10 t.h. overschreden -worden, wanneer he t -totaal van genoem
de soorten de 31.000 ton nie t oversohrijdt. 

3.000- ton 
8.700 -tons 
ijSOO ton 
Ö.500 ton 
schelvis en wijting mag 

HET KANAAL 

BRISTCXL-KAnsrAAL 

lERiSE ZEE : 

Tong : 
Schol 

Tong 
Sohol 

Tong 
Schioi 

-100 ton 
70 ton 

400 ton 
130 ton 

735 ton 
250 ton 

Verder bevat d i t -bes'.uit -eveneens he t verbod voer vaartaiEen van 
meer dan 50 Bruitoton of een vermogen hoger d a n 800 PK. om met 
süeepnetten de visserij op tong en schol t e -bedrijven b innen d e Ikust-
wateren (-12 mijl) . N-odhtans mag -er bij de viBserijj oip andere eoomten d a n 
tong en schol, toch 10 t.h. van de vangst ib^itaan ufflt detze ibeschermde 
soorten. Het toezicht op -dit -besluit igeschiedt door de Dienst voor Zee
visserij, de Rijkswacht, he t Watersohoutsambt, de gemeentepolitde e n de 
officieren van -de visserijiwachtschepen. 

W a t de, -door de Dienst voor -Zeevisserii, verleende vergunningen 
betreffen, verliest deze vergunning h a a r geMigheid, hetizaj door he t 
verstrijken van de duur waarvoor h e t uitgeschreven werd, hetzij zodra he t 
bepaald konitingent overschreden werd. Nada t h e t vergunningsdoikiumenjt 
zijn ge'jdigheid verloren heeft, d ient h e t onimiddeUijk t e -worden ingeleveird. 
Aniderzójids mx>et dit dofcument aaniweeig zijn a a n boord, en voongelegd 
worden aan de me t contro e belaste overheden. 

V-oor de toepassing van diit -besiuiit wordt ibeschouwd ailB visserij op 
tong en sohol: 

1) de visserij door -middel van boomkorren (bokkenvissertij). 
2) de visserij me t om he t even welk ander vistuig d a n de boomkior 

en waarbij de vangst tong en sohol bevat. 

VERANDERINGEN VOORGEKOMEN FN DE LIJST 
DER BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 

MAAND SEPTEMBER 1975 

VERANDERING EIGENDOM : 
Z.427 „ROELAND" — alleen eigendom van ; SAVELS René, Heester-

s t raa t 18, 8390 KNOKKE-HEIST. Zeebrief : 30-9-1975. 

TELEFOONNUMMER BIJVOEGEN : 
blz. 54 : VANHOUTTE Arthur, T. Goedhuy^ le in 20, 8450 NIEUWPOORT 

eigenaar van de N.700 „ALEX". Tel. : 058/23.53.10. 

ADRESVERANDERING SCHELDEVISSERSVLOOT : 
RAMMELOO Erik, Stat ionsst raat 54, 9961 BOEKHOXTTE, eigenaar van 

de BOU.5 „BONO FIDE". 
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Tarbot : groot (123) 
middel (123) 
klein (123) 
G r i e t : groot (123) 
middel (123) 
klein (123) 
Schelvis : groot 
middel 
klein 
Heek : groot 
middel 
klein 
Lom 
Leng 
Rog (I) 
Keilrog (123) 
Rog (23) 
Tilten (23) 
Scherpstaart (28) 
Halve mans (23) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw 
Gul (groot) 
Gul (middel) 
Gul (klein) 
Hozemondhamme 
Wijting : groot 
klein 
Schar 
Steenschol 
Zeehaal 
Hondshaai 
Doomhaal 
Pieterman 
Makreel 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Schaat 
Zeebaars (kllpvls) 
Kongeraal 
Schartong 
Volle haring 
IJle haring 
Haringshaal 
Steenholk 
Heilbot 
Koolvis 
Steur 
Zeewolf 
PoUak 
Zonnevis 
Koningsvis 
Vlaswijting 
Zeeduivel 
Schotse schol 
Zeehond 
Bot 
Rode Poon (roobaard) 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten 
Langoesten (midden) 
(klein) 

Zeebruffge 

6-10-1975 

212 -251 
138 ^li89 
86,—ill5 
97,60-98,— 
6 5 , ^ 7 1 , — 
5 0 , — , — 
27,—47,80 
19,40-20,60 
13,40-18,— 
85,—^91,— 
6 4 , - 7 1 , -
45,—^57,— 

37,-39,80 
31,80-46,40 
53, ,— 

41 , -54 ,— 
28,^50,20 

97,—^154 
17,—32^80 

17,—-28,40 
30,—«),— 
1 6 , ^ 2 1 , — 
13,—15,40 

31,—^37,20 
35,60-il,— 
102 -105 

Oostende 

6-10-1975 

251 -255 
1,3B —,— 
9 2 , - 9 3 , -
119 —,— 
88, ,— 
67, ,— 

60,— • 

51,—50,— 
59, ,— 

3 8 , — , — 
22,-^29,— 
57, , -
59* ,— 
51, ,— 
4 1 1 ' , - ^ , — 

29i -
19 , -

70, -

E 

— 

• — , — 

;— 

::::::::::: 

Zeebmgge 

7-10-1975 

215 -217 
110 -127 
8 0 , — , — 
loa —,— 
60, i— 
39,40—,— 
3 7 , - 4 0 , -
28,20-28,— 
19,40-22,40 
69,60-86,-
6 0 , — 6 5 , -

26,—-48,— 
52,—68,— 

40,—60,— 
i a 2 0 ^ — 

100 -14B 
11,60-28,-

10,—^10,20 
24,—69,— 
1 7 , - 3 2 , -
%—^15*60 

30, ,— 

26,—^3il,60 
36,—42,— 
84,80^106 
92, ,— 

20, — , 
17^60 • 
3 2 , - 5 4 , -

19,- 1 3 , - 3 2 , -
6,40- 7,40 

17,80^6,— 

Oostende 

7-10-1975 

141 -226 
100 -150 
100 —,— 
110 —,— 
70,—^83,— 
60,^50,— 

7 0 , ^ 8 0 , -

32, ,— 
33, ',— 
2a, ,— 
2 7 , — ^ , — 
12, ,,— 

5 4 , ^ ^ , — 
44, ,̂— 
38, ,— 

2 6 , ^ — , — 
1 3 , ^ — , — 
17,—^19,— 
75, ,— 

Zeebmgge 

8-10-1975 

30,—36 — 
19,—^24,40 
11,40-111,60 
75, -79,60 
65,—6»,40 
57,—59,— 

38,—46,20 
18,—39,30 

H,—^24,— 

2ö,—63.— 
15,80-2ai,— 

Oostende 

8-10-1975 

220 J235 
140 -153 
103 -110 
104 ^115 
8 4 , - 8 9 , — 
65,—75,— 

40,—12,— 

341—36,-
34,—^39,— 
23,—^24,— 
22,—24,— 

9, , -
50,—^58,— 
5 4 , - 5 8 , -
3 4 , - 3 6 , -
30,—32,— 

2®, ,— 
111, ,— 
16, ,— 
7 2 , - 7 5 , -
2 2 , — , — 

-

6-10-1975 

330 —,— 
150 —,— 

60,-

FIR 

58, -
50 

60,-
50,-

30,-
20 
1»,-

— 

,— 

-65,— 

^> 

- 3 0 ^ 

... 

Nienwpoort 

8-10-1975 

230 —,— 
130 —,— 

™ ^ ^ ^ ™ . . . „ 

45, ,— 
4 4 , — , — 

44,—48,— 
4 2 , - 3 0 , -

20,—24,— 
11,—112,— 
14 , -20 ,— 

-

" ——• 
—--—• 

-

-

.—...«.»»»..,». 

80,—-140 
4 5 , — , — 

8 , -10 ,— 

19, ,̂— 

ÏO,'- ï̂l"— 

34, , -
32,—-66,-

7a,'^l(35' 

-

2 7 , — , — 
6 ,—^,— 

25,—42,— 
5,— 9,— 

22, ,— 
e> -

20,,—^35,— 
> ' 

— 

...._........... 

• " • " " " " " " " " " ' " • 

Lees "HET VISS£RIJBLAD„ 
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EEN VAARWEL VOL VERTROUWEN ! 

„Itxaso" : 
Spaanse vissers
boot - 8MDXC 
1080 pk - 750 rpm 

i 
1 P 

h ' • .' 

Î S'̂ 'É ^ ^ ^ ^ B T ^ . 

^^^^^^glgj|^lfl 

^•HHI 

KARAKTERISTIEKEN van A.B.C.'s 
DX-GAMMA 

* 185 - 1200 PK 

* 750 rpm 

* Gemakkelijk onderhoud 

* Opvallende olie- en brandstofbesparingen 

* Lange levensduur 

* Uitstekende Dienst-na-verkoop 

* Lage bedrijfskosten 

Een goede reden voor een afscheid vol vertrouwen wanneer U kunt steunen op één van de 
wereldberoemde A.B.C.-DXmotoren. De DX-motor werd speciaal ontworpen voor voortstuwing 
van vissersvaartuigen en is daardoor dé motor om U datgene te geven wat U verlangt: 
betrouwbaarheid en zuinigheid. 
Voor verdere details: vul onderstaande coupon in en stuur 

Naar: A.B.C. 
Wiedauwkaai 43, 
B-9000 Gent 

Naam: 
Adres: 

Telefoon 

A.B.C. - ANGLO BELGIAN COMPANY 
Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent (Belgium) 

Telefoon: (091) 23 45 41 

Telex 11.298 abc gt b 
(7701V) 

(7716V) 

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

Beroepsvereniging 

f-l/l̂ f̂ p \f^ HAND 
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 80 11 01 

(7390V) 

LEES "HET tfISSEBIIBLHD.. 
sjafarammrajHJHJsiafHmjafafHfafHJHjafHJBJHJErafaj^jarajHizraf^ 

\ 
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Samenwerkende Vennootschap 

H. BAELSKAAI, 27 - 8400 OOSTENDE 

Tel. (059) 70.16.89 - Telex: hunood 192.29 

Gedekte nsiko's 
eigen schade — schade aan derden — 
opslepingen — totaal verlies — 
lichamelijke schade aan derden — 
navigatietoestellen — zeegoed — vistuig 

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

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


