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Wie bewijst 
dat ooic u toe leunt 

met minder brandstof? 

SWD. Graag zelfs. 

SWD en niemand anders 
Want in de praktijk blijkt 
steeds weer opnieuw dat F240 
dieselmotoren van SWD 
onbetwiste voorbeelden zijn 
van Hollandse zuinigheid 
Dat geldt niet alleen voor 
brandstof (155g/epk/h), 
maar ookvoorsmeerolie 
(1 g/epk/h) 

Trouwens ook op andere 
terreinen bespaart de F240 
kosten Neem het onderhoud 
Als gevolg van de robuuste 
en ongecompliceerde bouw 
en van de lange standtijd van 
de onderdelen liggen er zeer 
ruime perioden tussen de 
grote inspecties 

Bovendien zijn SWD motoren 
uiterst betrouwbaar Door 
hun compactheid vragen ze 
weinig ruimte 

U wilt dat eerst allemaal 
nog wel eens zien'' 
Uitstekend SWD is gewend 
te bewijzen wat zij beweert 
Zoals SWD ook gewend is de 
relatief korte levertijden 
stipt na te komen 
Vraag daarom die bewijzen 
ter inzage En laat SWD met 
ü meedenken over de optimale 
toepassing van dieselmotoren 
voor voortstuwing of 
energie-opwekking 

DR210 320-920epk 
F240 820-1 500 epk 

STDRK-UJERKSPDaR QIESE 

Verkoopafdeling Benelux, 
Postbus 608, 
Zwolle, 
Tel (05200) 10987, 
Telex 42116, 
Telegr storkdiesel 
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VIER VAN DE VIJF VISSERS UIT OOSTHOEK 

VERMIST NA OVERVAREN VAN B.604 "IBIS # # 

Een verschrikkelijke scheepsramp heeft de vissersmiddens uit 
de Oosthoek in zwaar leed gedompeld . De 1.555 brutoton me
tende Engelse zandzuiger «Bow Stream» is in de nach t van 
donderdag op vrijdag van vorige week, ne t even buiten de Zee-
bnigse havenkoppen, in aanvar ing gekoimen met de treiler 
B.G04 «Ibis» en sedertdien zijn vier van de vijf opvarenden 
vermist. 
Nopens de preciese feiten tas t men overigens nog steeds in het 
duister en alles wijst er op dat he t wel zeer moeilijk zal wor
den de juiste toedracht te achterhalen tenzij logboek en de 
aantekeningen in de machinekamer van he t aanvarend schip, 
stipt bijgehouden werden en deze achteraf kunnen ingezien wor
den. Zeker is, dat op he t ogenblik der feiten de zichtbaarheid 
ingevolge een dikke mist tot n a g e n o ^ nul was herleid en dat 
men daarin wel in eerste instatie de oorzaak moet gaan zoeken. 
Wat er echter aan boord van beide vaartuigen gebeurd is, vlak 
vóór de aanvaring, zal wel steeds dubieus blijven. Gissen kan 

men wel en dat deed men ondertussen reeds in de vissersmid
dens, maar tussen dit en feiten weei^even l ist een enorm ver^ 
schil. Wat ons echter ook verwondert is dat de Pas ter Pype van 
ons Loodswezen, die het eerst de ligging van he t wrak van he t 
vissersvaartuig heeft kunnen bepalen, hieromtrent geen verslag 
heeft kenbaar gemaakt en dat de loodsdienst van Zeebmgge 
die uitgerust is met een ul tra moderne decca en radar , de lig
ging van het Engels schip op het ogenblik van de aanvar ing 
niet heeft gepeild... 
Sedert die bewuste donderdagavond was men zonder enig nieuws 
nopens de vijfkoppige bemanning. Hoop bestaat er natuurl i jk 
al lang niet meer sedert men zondag met z e e r h e i d heeft 
kunnen vaststellen, da t het vlot ongebruikt is gebleven m a a r 
wie van de crew nog in het wrak zit oi^esloten was evenmin 
gekend. De bar slechte weersomstandigheden beletten vooralsnog 
alle opzoekingen, al s t aa t men dan bij de Zeemacht s tand bye 
om bij de kleinste weersverbetering onmiddellijk ui t te varen. 

Voor deze vijf vissers van de 
B.604 « IBIS » was er geen 
weg terug meer. 

Boven van links naa r rechts : 
schipper Rudolf LEBAHN, 
motorist André WILLE en 
matroos Willem DE GROOTE. 

Onderaan : 
matroos Eugene LAGAST 
en scheepsjongen 
Norbert CALUS. 

Commandant Schlim heeft ter 
zake trouwens reeds enorm veel in
spanningen gedaan om minstens 
die lijken die zioh mogeJijks in het 
wrak van de «Ibis» bevinden te ber
gen. Kort na de feiten trouwens 
dook een du ike r sp lo^ in de duis
tere kustwateren. Op hoofp van ze
gen maar men moest onverriditeir-
zake terug naa r de OT>pervl»kte ko
men Enkel he t wrak" kon Keid«nti-
ficeerd worden als dat van de «Ibis» 
maar binnenin het vaartuig kwam 
men niet. Alleen al omdat de net
ten rond de «Ibis» verstrenigeld za
ten en commandant SoMim he t 
tereclit een te gevaarlijke karwei 
vond. Dinsdag wanen nöieuwe acties 
gepland om naax het wrak te dui
ken. De minister van Landsverde
diging had inderdaad, op aandrin
gen zijn collega van Landbouw, 
opdracht gegeven nieuwe opzoekin
gen uit te voeren en onmiddellijk 
werd «De Valk» in gereedheid ge
bracht Ook nu weer moest men 
afzien van duiken wegens de zeer 
slechte weersomstandigheden. Er 
stond met name een windkracht 8 
tot 9 uit N.N.O.-richting en dat 
maakte meteen alles onmogelijk. 

Het actieplan van de Zeemacht 
zou tweeledig zijn. Een eerste ver
kenning zou uitgevoerd worden om 
te zien m welke mate men de net
ten rond het wrak kan verwijde
ren. Ben tweede verkenning zou 
dan moeten uitwijzen of het wense-
Injk is dat men al dan niet binnen 
in het wrak gaat. Het gevaar voor 
een plots omslaan van de «Ibis» 
blijft immers altijd bestaan en com
mandan t Soblimm weigert — zeer 
terecht overigens — zijn personeel 
in gevaar te brengen. Neemt niet 
weg dat men bdj de minste moge
lijkheid, aJi-es zal ondernemen om 
de eventuele lijken te bergen, maa r 
zo voegt men er aan toe, de voor-
uiitzichten wat betreft de weersom-

(Vervolg bladzijde 2) 



De B.604 „Ibis" in de thuishaven. 

(Vervolg van bladzijde 1) 

standigheden zi.in ver van goed. On
dertussen kreeg comniandant 
Sohlim de bouwplannen van de 
«Ibis» terwijl reder Boussemaere, 
zelf schipper ap een zeesleepboot, 
tekeningen van zijn vaartuig ter 
hand stelde. Hij gaf de onvoorwaar
delijke toelating alles te doen wat 
mogelijk is om de silachtoffeis te 
bergen en ondernam zondag trou
wens ze f stappen om nadere infor
matie te krijgen. 

OP EIGEN INITIATIEF 
Zondagnamiddag trok men met 

de Z.581 «Uranus», waarmee de 
«Ibis» vorig jaar nog in span vis
te, naar de plaats van de ramp. Op 
veilige afstand van het wrak wer
den duikers over geplaatst op een 
Zodiak die verder doorvaarde tot 
boven het wrak. Ook deae duikers 
konden weinig nuttigs verrichten. 
Er was amper een twintigtal centi
meters zichtbaarheid terwijl de 
zeer sterke stroming de opzoekin
gen biezonder moeilijk maakte. 
Bén punt werd niettemin achter
haald : het pneumatisch opblaas
baar vlot is ongebruikt gebleven en 
dat houdt dan in dat de vijf vis
sers totaal verrast wenden en... dat 
hoop op leven nu wed totaal is uit-
ges.oten. Wie evenwel in het wrak 
zit of wie eventueea over boord werd 
geslagen blijft tot op heden een 
dmstere zaak. 

Totdaar dus de stand van zaken. 
De feiten nu, voor zover die bekend 
zijn. 

POTDIKKE MIST 

In de nacht van donderdag op 
vrijdag heerste er een potdikke 
mist met een zichtbaarheid die na
genoeg nul bedroeg. In dit «dik 
weer», zoals men in zeemanster
men pleegt te zeegen, zocht de 
B.e04 «Ibis» zidh, teiug van een elf 
dagen durende reis naar de vis-
gronden van de Kreeftenput, een 
gat naar de thuisiiaiven. EKn reis 
die tot dan toe obstakelvrij was 
verlopen. Alles was wel aan boord 
en dat meldde de 31-jarige schipper 
Rudy Lebahn ook toen hij om
streeks 22 u. een gesprek met de 
wal voerde. 

Hooguit een half uur later zou 
de «Ibis» de veilige thuishaven 
binnen lopen, zo vertelde schipper 
Lebahn nog, want hii en zijn va
rensgezellen bevondefa zich toen ofP 
zo'n drie mijlen benoorden de Zee-
brugee havengeul. Gesprek dat ove
rigens ook gehoord werd aan boord 
van de Z.583 want ook dit vaartuig 
was op weg naar huis. De B.604 
«Ebis» werd overigens nog waarge
nomen op de radar van de Z.583... 
tot de «spot» op het scherm eens

klaps verdween. Tot laatstvernoemd 
vaartuig, dat ook aJ niet zonder 
moeilijkheden de toegang tot de 
vissershaven invoer, aanlegde was 
er nog geen spoor van de B.604 
waar te nemen. Maar kom, lang 
kon de «Ibis» niet meer uitblijven... 
dacht men ! 

X X X 

De B.604 «Ibis» zou evenwel nooit 
meer de havenkoppen door voren, 
want omstreeks 22.15 uur liep bij 
Oostende Radio het bericht binnen 
dat de Engelse zandzuiger «Bow 
Stream» in aanvanns was geko
men met een niet nader te identi
ficeren vaartuig. Bericht dat bevel
voerder Plent van de «Bow Sitream» 
ze-f doorzond, en waardoor aan
stonds het ganse reddingapparaat 
in werking trad. De ix>tdikke mist 
bemoeilijkte uiteraard alle opzoe
kingen in zoverre dat men zelfs 
aan boord van de «Bow Stream» 
het aangevaren schip uit het oog 
verloor. Captain P.ent verklaarde 
dat hij nagenoeg onmiddellijk na 
de aanvaring niets zag en niets 
hoorde. Kon ook moeilijk anders 
bij een zichtbaarheid die amper vijf 
meter bedroeg. 

Vanuit Zeebrugge voer aanstonds 
een snelboot naar het rampgebied 
uit terwijl de staatssleepboot «Zee-
tijger» eveneens de Oostendse ha
ven verliet. 

In die momenten kwam 'n nieuw 
bericht door vanwege de bevelvoer
der van de «Bow Stream». Captain 
Plent kon visueel kontakt krijgen 
met het wrak waarvan hij vermoed
de dat het een vissersvaartuig was 
maar nadere gegevens kon hij niet 
doorseinen. Het wrak dreef met na
me met de kiel naar boven. 

KLOPPEN 

BINNEN IN «IBIS» 

Rond 23 u. kwam dan de meest 
dramatische me ding van captain 
Plent. In een nieuw radiobericht 
meldde hij dat er geklop waarneem
baar was binnenin de «Ibis»; m.a.w. 
de vissers trachtten op deze alou
de zeemanswijze de aandacht te 
trekken maar kort hierop verloor 
men weer visueel kontakt met de 
«Ibis» en dat was ook de laatste 
keer dat men de «Ibis» kon waarne
men. Wel werd de treiler verder 
gevolgd op het radarscherm. 

ENORME 

REDDINGSOPERATIES 
Ondenbussen was heit rampoord 

ovemspae'ld meft hulpbensiiide vaar-
tungien terwijl men omsrtireeks mid-

demiacht ook de assistentie inriep 
van de Zeemacht om met gespecia-
liisesnd matisriiaol ter plaatee te ko
men. De «Valk» tirok met een dui-
kersploeig ter plaatse terwijl zich 
eveneens twee geneesiheren aan 
tioord bevonden alsmede een de-
compressiakamer. Ook de «Herstal» 
voer uit en tenslotte werd ook de 
hooigzeemijnenveger «Dufour», voor-
ziien van een sonar, en asdicinsltal-
liaJtie, ingeschakeld. Alle deze sche
pen kwamen echter te laait want 
oimstreelks een half uur over mid-
ds-rnacht kwam het tragisch be
richt binnen dat die «spot» van de 
«Ibis» op het radarscherm van de 
,<Bow Stream» verdwenen was. 
Meiteen was alle hoop op redding 
vruohtetoOiS. Hooguit wend nog ge
dacht dat opvarenden van de «Ibis» 
m zee zouden drijven maar oiok die 
opzoekingen werden door ds dikke 
miBit O'rnnoigelijk gemaakt. De «Ibis» 
zonk m de cm,gevi!ng van de «Bol 
van Heiat» op ongieveer viier mijl 
van ds plaats van ds aanvaring. 
Door de sterke noordoostelliijke 
stroming was het vaartuig ver af-
gedinsven 

ZEKERHEID 
Ondertussen had men nog geen 

zekeatieid om welke tnedlier heit in 
feite ging en ds betirokken over
heidsdiensten weigerden ook maar 
i=it3 lios te laten zolang men geen 
absolute zekerheid hajd. Venmoe-
dens waren er ondeirftussien wel 
want in de Zeebrugse viissersihaven 
waohtts men nog steadB teivergeefs 
op de komst van de «Ibis» terwijl 
tsivens alle oproepen onibeantwoord 
blaven. 

Die zeikenheid kwam er dan uiit-
emdelijk vrijdag even na de mid
dag to'en de «Dufour» op ongeveer 
800~ meiter benoorden de «Bol van 
Heiist» een sterk sonarecho kreeg 
terwijl luchtbellen vanuit de dJiepte 
ooborreldsn. Aanstond kwam de 
«Valk» ter plaatse en werden dui-
ksirs naar beneden ?sstuurd. Kor
te tijd later doken zii weer aan de 
oppsTvliakts op met de droeve ma
re • het wrak was wel degelijk dat 
van ds B.604 «Ibis». Toegang tot 
het wrak bleek evenwel onmogelijk 
omdat de neititen vollediig rond het 
vaartuig verward zaten en de toe
gangsdeur tot de brug totaal ver-
vTongen was- Er wemd nog op de 
soheepsiTomp ereklopt maar die sei
nen blieven helaas onbeanltwoord. 
Msit ds meest gsvoeliige apparatuur 
wend de scheepsromp afgeitast 
maar ook dat bracht geien resultaait 
Cip. 

Wel werd tamelijk enge schade 
vasitgesteld aan het achterschip 
teirwijl het wrak, dat op de kiel 
rust, licht slagzij naar sibuunbooird 
maakt. Ook ds «Blow Stream» zou 
naar verluidt overigens tamelijk 
zwans averij hebben opgeliopen maar 
kon, na meerdere unen tdr plaaitse 
te zijn gebleven, toch koers zetten 
naar Londen. 

Wat we hier vooraf meeidelen 
was de toesitand heden dinsdag
avond. 

DE TOESTAND 

WOENSDAG 

Hed/en woensdagmorgen evenals 
dinsdagmorgen om 7 uur is de 
HMS «Valck» van de Zeemacht 
met Ct Kiekens zelf aan boord met 
alle modiige apparatuur uitgevanen 
om niet alleen de schade aan het 
wrak te trachten te bepalen, maar 
ook om na te gaan of de stoffelij
ke overschotten van de bemanning 
in het schip zelf niet zouden te 
vinden zijn en heit sibel netten dat 

alle nonmalie weirlkzaamheden belet
te, weg te kappen. 

Dinsdag moest dait schip onver-
riohteraake de haven van Zeebrug-
gs aandoen om te brachten heden 
woensdag te heitoeginnen, maar 
ook hier lieten ds weersomstandig
heden geen enkele werkzaamheid 
tos, zodat ook ds Vlaamse tellevisie 
onverrichitenzake mocht terugke
ren 

Ondsrtussen meldde de politie 
van Middelkeirke, dait woensdag
morgen rond 8 uuir het stoffeJijk 
overschot van motomsit WiHüe André 
i>i jaar van Blankenbemge, op het 
sitrand te Middaïkerlfce aangespoeld 
was. 

Werd er dan tooh gisitracht zich 
levend of al zwemmend te red-
dan ? 

Stond Wille m de brug of op de 
uJÜkijk. 

Zal de «Bow Stream» nog Zee-
brugge of Oostande aandoen met 
dezelfde kapitein ? Bn zal men van 
die geleiganheJid gebruik kunnen 
m.aken om hem te ondei-vnagien ? 

Zal hij zich aan een verhoor la
ten oodsnwenpen, want zolang hi(i 
op zijn schip blijft, staat hij op 
vreeimde bodem en is hij daartoe 
mat venplioht. 

En nog zoveel andere vragen ddis-
nen beantwoond, gezien de Bou-
sbram dszelifde dag naar Londen 
verder vaarde, naar het schijnt 
ook nogal zware schade zou heto-
ben opgelopen, maar noch zijn 
aigentefi, noch zijn rederij ieits van 
zich laten honen. 

DE VERZEKERING 
Immens de B.604 was een schip 

van een lengte van 21 m., een 
breedlte van 6,27 m. en een diepte 
van 2,50 m. 

Het was vooirzien van een motor 
Cummins van 370 PK datenend 1969 
en het was bij de Oniderlinge Ver-
zetoeiringBmaiaiüschiappi;j Huïp in 
Nood verzekerd voor de som van 
2.522.000 fr zonidsr de waande van 
de toesltelliein te bepalen, dïe zeker 
500.000 fr bedraigien. 

De tegenpartij needs vrijdag per 
telex ingelicht amtrent de aanva
ring en de venanitwoandelijkheid 
van ds Bow Stream, had zefllfs heden 
woensdagavond oiog geen teken van 
leven gegeven en zelfs niieit geant
woord op helt verzoek tot de tegen-
spnekeldjk vasbsteMóing van de scha
de aan beide vaartuiigen over te 
gaan. 

HULDE EN DANK 

Niiettagensbaande al de miseries 
m famiilieis en bij de belangheibben-
de reden, dient lanigs deze weg toch 
hulde geibracht aan de minister van 
landbouw en zijn kabinet voor de 
spontane wijze waarop hij reeds 
vrijdag de hulp inriep van de mi-
nisiter van liandsvendediging. die 
onmiiddsllijk akkoard was. 

Ook hier was men zelïs 's nachts 
ormiiddsliyk ter hulp uiltigevaren 
en wend al gedaan wat menseilijk 
mogelijk was om iets te beneSken. 

Zo dit tot op heden naet lukte, 
dan zijn alleen de slechte isiens-
omsitandigheden daar schuld aan. 

Ct Sohl'im van de Zeemacht en 
zijn staf, hoofdwatterschout Ver
meulen en zijn personeel Oostende 
Radio en directeur Jef De Roose 
van de Redarsveneniging Hand in 
Hand van Zeebrugige alsook de be
manning van de Paster Pype, ver
dienen onze dank en al wie in de 
viissenij betrokken is, daar zij zon
der veel lawaai alles in het werk 
hebben gesteld om te trachten te 
redden wat kon. 
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De Ijslandvisserij en de 
Televisie 

Vorige week donderdag heeft de 
Vlaamse televisie de secretaris van 
de Rederscentrale doen zeggen da t 
het akkoord met IJsland teneinde 
is en dat tijdens de onderhande
lingen we ke onze vertegenwoordi
ger van Buitenlandse Zaken deze 
week heeft met de IJslandse rege
ring geen beletsel is om de belgen 
die in zee zijn voorlopig niet lastig 
te vallen. TM is niets nieuws voor 
de visserij. We vragen ons af waar-
op de T.V. de vertegenwoordiger 
van de Ministerie van Buitenlandse 
Zaken die zeer bevoegd is in die 

kwestie of een ver t^enwoordiger 
van de Minister v. Landbouw daar
over niet heeft ondervraagd. Aldus 
zouden we tenminste iets meer kun
nen hebben vernemen. Verder zou 
de T.V. er toch moeten op waken 
of tenminste he t vragen da t zij 
die a's ambtenaar van een organi
satie voor de T-V. komen spreken 
behoorlijk gekleed zijn en gescho
ren of met een behoorlijke baard 
in plaats van zoals he t hier het ge
val was. Men had waarlijk gedacht 
met een visser op zee te zijn. 

REDDINGSDIENSTEN 
IN BELGIË EN ELDERS 

Niettemin heeft het verlies 
van de B604 opnieuw de dra
matische redding van de be
manning van de Alcatorda in 
het geheugen geroepen. Ools 
toen werd de apat ie en de on
kunde van de Belgische red
dingsdiensten openlijk gelaakt 
en aangeklaagd. 
Ook nu moest men het bele
ven dat op die droevige vrij
dagnamiddag de verantwoor
delijken nergens waren te be
reiken en da t de familie van 
de opvarenden in de grootste 
onwetendheid werden gelaten. 

Men kan zich de verontwaar
diging indenken van de Bel
gische kustbevolking toen 's 
avonds op radio en TV laco-
nisch werd medegedeeld dat 
er voor de bemanning van de 
B604 geen hoop op leven meer 
was. Iedereen hield zich im
mers vast aan de laatste spran
kels hoop da t men op he t 
laatste ogenblik er zou in ge
slaagd zijn het vlot buiten te 
zetten, dat een of meerdere 
bemanningsleden ergens in de 
mist rondzwalpten. Toen de 
pogingen van de zeemacht 
over wier krachtinspanningen 
zij mogen fier zijn, gestaakt 
werden en de reder vroeg of 
de kikvorsmannen konden zeg
gen of het reddingsvlot al dan 
niet verdwenen was, wist men 
geen antwoord te geven en 
werd de reders zelfs officieel 
aangeraden voor eigen reke
ning duikers te charteren om 
he t wrak van de B604 te gaan 
onderzoeken. (Reder Bousse-
maere zou dit dan ook doen 
maar zondagnamiddag helaas 
moesten we deze laats te hoop 
de kop indrukken, want het 
vlot was goed en wel bevestigd 
gebleven aan dek van de 
B.604) 

Het schip dat op onze kust 
verging kostte a a n vijf leden 
van ons bedrijf een jammer

lijke dood. Het vaartuig dat bij 
de engelse kust verdween had 
gelukkig geen enkel leven te 
betreuren. 

We moeten eerlijk zijn en 
toegeven da t he t verloren 
gaan van deze eenheden niet 
kan vergeleken worden; de 
omstandigheden waren hele
maal anders, waardoor ook de 
mogelijkheden op redding to
taal anders lagen. 

Buiten de almoezenier, E.H. 
Corneillie, heeft niemand de 
familie officieel ingelicht noch 
bijgestaan, en het gerucht doet 

hardnekkig de ronde dat het 
hoofd van de reddingsdiensten 
administratief verdwenen was 
en dat hij nagelaten heeft, zo
als bij de Alcatorda, helicop
ters onze kust te laten afzoe
ken. Hij was in elk geval ner
gens te bereiken. Iedereen 
zegt het met gerechtigde bit
terheid dat he t voor de B.604 
rampzalig was te moeten ver
gaan tegenaan het weekend, 
want op vrijdagavond werden 
alle verdere opzoekingen ge
s taakt om onze redders te la
ten genieten van een paar da
gen welverdiend einde week-
verlof. 

Telkens bij dergelijke ge
beurtenissen moet worden vast 
gesteld dat er geen coördina
tie, geen beleid en geen ver
antwoordelijkheidszin bestaat. 
Op zondagavond wist nog nie
mand van de familie, evenmin 
als de almoezenier of er zou
den pogingen gedaan worden 
om de lichamen van de be
manning te bergen. En het is 
niet de taak van de Zeemacht 
die haa r plicht deed, de Bel
gische reddingsdiensten beve
len te geven. Integendeel. Het 
omgekeerde zou eerder waar 
moeten zijn. Daarvoor wordt 
men : reddingsdienst betiteld. 

Er werd ons zelfs herinnerd 
aan vroegere mijnrampen 
waarvoor, terecht en mense
lijk, wekenlange reddingsak-
ties werden aangewend. Hoe 
men er ook tegenover s taat , 
he t blijft voor de overlevenden 
een stille troost het l ichaam 
van de afgestorvene te mogen 
begraven, en hoe smartelijk 
ook is he t heilzamer dan de 
verlammende onwetendheid. 
De menselijke geest wü nu een
maal niet het onherroepelijke 
aanvaarden en lijdt veel meer 
onder een moordende ongerust
heid dan door de pijnlijke 
waarheid. 

Onze vissers loven unaniem 
de daadvaardigheid van de 
diensten in het buitenland en 
schimpen op de administratie
ve rompslomp en pretentieuze 
onkundigheid van onze eigen 
diensten. Dat onze parlemen
tairen toch asjeblieft konden 
opkomen opdat hieraan defi
nitief zou worden verholpen. 

Dit is wat we ter gelegen
heid van deze ramp eens te 
meer te herhalen hebben, in 
plaats van uitvluchtsels te ver
kopen. 

P. Vandenberghe 

De Belgische visserij 
in IJsland 

Bij het ter perse gaan vernemen wij dat heden woensdag 
op het Ministerie van Buitenlandse Zaken besprekingen plaats 
hadden tussen IJsland en België, waarui t blijkt da t er goede 
hoop mag zijn dat onze vissersvaartuigen zonder de 200 Mijl te 
erkennen, daar zullen mogen vissen en dat een vast kwantum 
tussen 6 a 8.000 Ton aan België zal toegewezen worden. 

Volgende week zullen wij hieromtrent waarschijnlijk een 
definitieve overeenkomst kunnen mededelen. 

Wij brengen hulde aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken, daarin gesteund door onze Minister van Landbouw en 
zijn ambtenaren en hopen dat de vriendschappelijke betrekkin
gen welke tussen IJsland en België reeds bestaan, wederzijds 
zullen kunnen voortgaan. 

Wat Duitsland betreft is heden donderdag in Bonn een 
overeenkomst met IJs land gesloten, waarbij a a n Duitsland 
65.000 Ton wordt toegekend, maa r waar blijkt da t bepaalde 
zones niet zullen mogen bevist worden tijdens bepaalde periodes 
van het j aa r en ook Duitsland niet verplicht is de 200 Mijl te 
erkennen. Waar anderzijds Duitse schepen gepraald worden, 
zullen de vaststellingen van de overtreding tegensprekelijk ge
schieden en zal noch het Duitse schip, noch de IJslandse 
wachtboot iets kunnen doen zonder dat de Duitse kontrole 
de reden van he t praaien heeft kunnen nagaan. 

Wat de Engelsen betreft, is er voorlopig nog geen over
eenkomst. 

STAAT ER EEN NIEUWE 
KABELJAUWOORLOG 

VOOR DE DEUR 
MET ENGELAND ? 

iMaanldlaigiavioind. koinidiein we venae. 
mien diatt die onjdJeifhanldleil&nigiein tus
sen Gaioolt-Bniittiawië len Uöliainld 
aanigaamidie een bill&ICenalle oveiieieini. 
Icomslt vdor he t vülssen iln die U s -
lamdËie wabeiien fvorigie week, ¥er-
bnotoein weröen. Helt ils indieiridiaBid 
zo, diait Bnigfeland leen vrüijte vangEt-
'kwoibulm vam 110 dlulilzenld Ton ölst, 
toiwiljl Usllanld slechte 85 dtiilzenid 
Ton wenst toe te Jiaiteni. Andere ja-
rien haiailldie Bngelamd meer d a n 130 
dftilKeinid Ton uilt die UBllandise wa
teren, zodat he t viaan die Engetee 
reldsrliijen die 110 dtuSlzenld Ton öen 
uiiltierBlte igrians was. iNia hielt ivenbaie-
kisn dier ondlerihandleliiiiigen, dieeüldie 
men van IJstondfee aitjd eimedie, dait 
zitj met 'aJlie molddieEien die h a n d zou-
dien hooidlen aan dë eieilbiefflgiing 
dtaor andieme Handen van die 200 
miyienzione. iEJngeland wan hiaair 
kanit veirlfclaaipde idlatt eenihelden van 
de Brliltse «narln/e dte eigen voÊsers-
viaartbuigen zoudten igiaan beischer-
men tegen d e wediennedhtteirmijllde 
aanmaW^ing van UBlllanidise pa^ 
tnoiuiiillleivaairitullgen. De messen ziijn 
d t e 'getlriolkiken zodlalt mien ziidh aan 
een iniiieiuwe kabeljaiuiwoariLoig mag 
vearwaiohtsal. Onidertiussien vema-
mfin wte da t een iJslamdiae pa^ 
taouiill^elbcx* de slieelpitoiuwien van een 
Brtts en van een Wesitduüts visseirs-
•vaailtluiilge diite in de vertoodlen zame 
Openelendlen, heeft dborgieivairen. AlB 
helt langs de ene ziljdie onmogieilidk 
woiidlt iVoTto UsSiand om die ganse 
'aoo mjijlienizöne eJffnicltenlt te gaan 
toontiiiollerian, dan iS het oolk onmo
gelijk voior de Brütee miairSne om een 
versippedidie vloot te gaan ibesoher-
men. ünidendlaad te eien pldts opda
gen van een IJsJi|n!dB wachtschip, 
verwiütltiigd door die heülilkopteindienst, 
oiolk aOltitjd mogeüiiJik. Wte ettellen dan 

oiok die wnaiag of Tvie tenug naiajr hfelt 
teonvDoStenisibellsiel giaian-, namellijjk he t 
vilssen in gmepen in befiaailldie zo
nes- lOmldiePtussen Ihieibbien onizie ©ilgen 
wilsBers een veirillanig vian aets maan-
djen. 

OHen Idliliyilomatiiiekie ttnoieif dSie uilt 
hamidien van Uslanld gWaOllien is, 
ziet men hier in datt niu, me(t die 
oiieuiwe uiltbreüldling tolt 200 miiiji, ook 
die bellanigen van die lanidien van helt 
Obetfoldk d|uichti|g gjeBchaad worden, 
aoldlat rvian dieae ïanidsn geien biS-
aondiene sltewn te venwiacihlten vait 
telgen die Westeireen. 

lOnldterttiuBBen vemaimien we Jn 
Daiatslte instentie dalt Hnlgelllanid een 
vietltaü b«scihieirim3migBsdhe|pen, dile 
inigazet waren tyilj da tooometilllaniden 
n a a r petirolleiuim in die Noortdlziee, ate 
bageleildilnig^sohepen naiar iUsland 
'geatuiumd heeft. Deze sidhepen zijn 
eohtier onlbeiwapend en h u n oip-
dttiaiöhfi aal er dian oolk sliedhts kun
nen iln bestaan de 'UBlia(nldfe.e 'pa^ 
tnoiulilllfesdheipen in h u n beiwelgftngen 
te hindieiien zodialiig, dlaft. ze ver-
pOiichlt wordien uiit die (buurtt van die 
Engedlse 'VissiensivaairttuBlgen t e blij
ven, wiUlten ze een aanvailnig otf 
rammimg met die BngieflBen vemmitj-
iden. Alls dlilt he t soont besoheirmiinig 
is, diat Engeland zich vooinwenidlt 
a a n ziljn eigen visseirliij t e geven, 
dIan is ze z&er minültyaiall. Het zal 
'inidierdiaad een vemnasisdingsmianoeu. 
ver van de UslanldBe paibrouifflie-
vtaiaritiügen niet kunnen veilhinidie-
nen. AndeiriZijds veimame we teinug 
dajt die saeseplfljen van een nieuwe 
Bnigallae Uslanidtnefislieir te rue dloor-
gavainen werden. E n diit a J f e voor 
helt visije enenzijds e n andieiBiljdB 
is helt voor IJsJabd ook een leveos-
kiweötiie. 
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1 4 9 6 "DAMAR,, GEZONKEI 
ZES OPVARENDEN VEILIG THUIS 

Amper twee dagen na de r amp met de B.601 «Ibis» werd de vis
serij uit de Oosthoek andermaal biezonder zwaar sretroffen. De 
kloelie stalen treiler Z.496 «Damar» werd op 20 mijl van de 
Engelse Oostkust zodanig hevig door een grondzee getroffen 
da t he t lek sloeg, onmiddellijk zwaar ging kapseizen en redde
loos verloren ging. Gelukkig konden in dit geval de zes opva
renden gered worden. Dinsdagmorgen konden zij, nog zichtbaar 
beroerd door de emoties maar geukkig omdat he t leven behou
den bleef, weer voet aan wal zetten te Zeebrugge waar zij door 
de ontroerde familieleden en vele kennissen opgewacht werden. 
Nog een treiler, nu al de zesde dit jaar , ging verloren. Men kan 
dus wel spreken van een rampjaar voor de zeevisserij die a l met 
biezonder moeilijke tijden heeft af te rekenen. 

De feiten deden zich voor zon
dag in de vooravond toen de «Da-
mar » aich op zo'n twintig mijl 
van Plamiborough Head, ter hoog
te van de Engelse Oostkust bevond. 

Het vaartuig ging daar regelmatig 
vissen om van daaruit de vangst 
in Grimsby te verkopen. Zio was 
het geen ze'dzaamiieid dat de «Da-
mar » slechts om de maand in de 
thuishaven aanlegde. Kortere rei
zen naar de visgi-onden betekenden 
meteen minder zware uitbatings-
kosten en een vooruitziend reder 
als Constant Pauwaert hield daar 
nauwgezet rekening mee. 

De «Damar » kwam dus zondag
avond plots in een ware orkaan 
terecht. Er stond een windkracht 
9 tot 10 toen het vaartuig plots 
door twee zware grondzeeën werd 
getroffen en nagenoeg aanstonds 
vol water liep waardoor vervaarlijk 
slagzij gem^aakit werd. Zeer snel gaf 
de bemanning zioh rekenschap van 
het feit dat de « D a m a r » reddeloos 
verloren was. Die gedachte won 
nog toen ook de hoofdmotor uit
viel waardoor men onmogelijk kon 
maneujvreren om de steven naar de 
wind te wenden. Er zat dus wel 
niets anders op dan zo snel moge
lijk het vaartuig te verlaten. Kort 
voordien had schipper Pauwaert , 
zoon van de reder, stormseijien op
gevangen waarop inderhaast de 
boikikein en het aiuder vilsitiuig wenden 
bdnnengehiaald. Men wi'de zo snel 
mogelijk een schuilhaven aan doen. 
Zo ver is men helaas niet geraakt. 
Door de niets ontziende kracht van 

het water werd de deur van de 
motor kamer aan stuurboordzij de 
opengeslagen en stroomde het wa
ter binnenin he t schip. Nagenoeg 
omiddellijk viel de hoofdmotor uit 
en meteen was alle hoop op red
ding verzwonden. 

EEN MOEDIG SCHIPPER 

Zeer snel gaf schipper Pauwaert 
bevei het vaartuig, dat reeds zin
kend was, te verlaten. Zijn vijf va
rensgezellen s tapten over in het 
pneumatisch opblaasbaar reddings
vlot. Schipper Pauwaert b eef al
leen aan boord van de « D a m a r » . 
Ondertussen was hulp komen opda
gen. Zes schepen, waaronder het 
Nederlandse hospitaal - kerkschip 
«De Hoop» kwamen in het ramp
gebied terwijl ook de Z.483 van de 
rederij Hertsens ter plaatse kwam. 
Ook een helikopter van de Engelse 
kustwaoht verscheen die er in 
s 'aagde drie vissers uit he t vlot op 
te i:rifcken en over te brengen naar 
een Engels ziekenhuis. De twee 
overige opvarenden in het vlot wer
den aan boord genomen van de 
Z.483 die hen later eveneens op en
gelse bodem afzette. Een uur later 
werd schipper Pauwaert , door een 
ondertussen andere opgedaagde he
likopter, niet zonder moeite van 
boord gehaald. Hierbij dreunde de 
duiker die Pauwaer t hielp tot vier
maal toe tegen de re ' ing van de 
« D a m a r » en liep hierbij erge let
sels op. In zoverre zelfs dat hij na-
derliand In een ziekenhuis eveneens 
moest verzorgd worden. 

(Vervolg blz. 5) 
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Reder Constant Pauwaer t beleeft een onvergetelijk ogenblik. Hij drukt 
de schipper ,zijn zoon André en zijn schoonzoon Daniël Til in de armen. 

(Clichee H.L.N.) 

Ontroerend weerzien : de geredden met familieleden. 
(Clichee H.L.N.) 



Motorist Gerard Calcoen (31) heeft pas voet aan wal gezet of er wacht 
hem een hartversterkend welkom. 

(Clichee H.L.N.) 

"tr; 

De zestienjarige scheepsjongen Rudy Gevaert wordt het te machtig bij 
het weerzien van zijn huilende moeder. 

(Clichee H.L.N.) 

(Vervolg van blz. 5) 

TERUG THUIS 

Dinsdagmorgen dan zetten de 
zes geredde vissers weer voet aan 
wal te Zeebrugge, waar zij opge
wacht werden door watersohout De-
fever die hen aan een eerste ver
hoor onderwierp. Vol lof echter 
waren de vissers nopens het hulp
betoon diart hen verleieinid wend door 
de Engelse diensten. Volledig in 't 
nieuw gesteleen praten zij honderd
uit over de uitstekende verzorging. 

Nadien speelden zich ontroeren
de tafereeltjes af. Reder Pauwaert 
kon zijn zoon André en schoon
zoon Til André aan de borst druk

ken, de amper 16-jarige scheepsjon
gen Budy Gevaert werd dxx)r een 
wenende moeder opgevangen ter
wijl matroos Despiegelaere, de oud
ste aan boord, honderduit praatte 
over het moedig en vakkundig op
treden van schipper Pauwaert, die 
werkelijk alles had gedaan om aijn 
bemianning in veiligheid te bren
gen boen Meek dat de «Darmar» 
naar de haaien aou gaan. 

Een zware Idap is het ondertus
sen voor reder Constant Pauwaert 
die onlangs nog een nieuwe motor 
in de «Damar» liet inbouwen en 
zware investeringen deed om het 
vaartuig in optimale omstandigtoe-
den de grote vlakte op te sturen. 

Meer aanvoer te 
Oostende in oktober 

dank zij vreemde treilers 

Ook voor matroos Daniël TH (25) is de nachtmerr ie vo rl i. H_ werpt 
zich in de a rmen van zijn echtgenote. 

(Clichee H.L.N.) 

(Nlilet aOaieien die aamivöeir iwas tnoiu-
•wiems igroter, ook die optorengisit lag 
een sttulk hoger. Daiainvioior wae helt 
eohtteir mddlig dial esr wop meleir d a n 
18 mMJoen fr vneemide v4s wer-
kxxAït weirid (woomaimelMük UsIliaindL. 
vis). 

De aainivoieT stóeg vlan 1.990J239 kg 
nlaair C2.683.094 k|^ heltofitj een vier-
meeildteiilünlg me t 62i2.8as kg. Helt is 
j'ainen geaedlen diait zfoSjeltb niog geno-
Itaewd kon wordten. 

De meieriaanvoer gSmg sp3|jltiilg ge-
itoeg gepaand melt ie en dlailtiïiig van 
dfi giemildldlelldle priijs. Wlaar veilledien 
jaair in oktober 2öj5 fr helt kig tae^ 
ibaaM werid kon nu maiar 23,40 fr 
voioir leen kg viB ibeteooien woirtisn. 
Het viedte goedie weldar tSjdiens die 
"voioirtoiüe ptotolbeinmaanid WeJId die 
laiamivoieir IbKIjkbaatr owemal redtelijk 
hooig zo dait de vrajaig iriufflm klon 
vodldiaan wDnden. He t zï'jn vooral 
küleanis soheiltvils, wSlJting, kteïoe gul, 
TOldle izeelbaans en he t eSsndie v a n die 
maanld odk Waiuiwe leng, dSe hieell 
geodikoop vertkocMt wMldien. Ook 
v w r kaibelljauw lag die priijts m a a r 
ojp een (hetett beBdheddien peSl temwiljl 
tonigen eelfs maper helt pelill van 
'vienlleldien ijiaar hiaialldlen. AiWieen erg 
söhlaiartsie siaoiitian wiemdlen dluur ver-
kiodhtti, we noemen hlier Eonnievils, 
toöihiOK rag, heieik en. tariboit. Bode 
kniortiaan kineeg erg -wiilsiseiKvaMiiige 
iprfiijtzein. 

De tdtale opbrenigat Sb echter melt 
ruofln 10.5 miHfloen gestegien en wel 
tot 60.673.131 fr teigen 00.024.4142 fr 
in okltdbeir 1074. 

De <cpiotsltlen» diiie sibeia omlhoog gin-
igen izijn vreeimidie viiis en ga^Tiaail 
De vrteieimdie vis bnadhit mdierdaad 
13 miaijoen 162.892 fr op ibegen naiu_ 
wiëlliljkB 1 miljoen vemleölen jaar . De 
gairmaaOlvisBeirs (beaielilkten n a een 
uliteomldleirlljke gamaaitaaiand WKW 

het eferat meier dan 3 miiflijioen fr 
aptorengist walt ook bijna 2,5 mill^ 
joen meer is dan verlleidien jaa r . 
bmengsit vam die engien stóheipeni dole 
Minder goeö was hefc voor die o(p-
viemmiinldteiiidle van 47 rnSItioen 5ilil.940 
fr nlaar 43 nïilljoen 544.627 fr. 

Dait de OosöendËe tUstanidlerB twdh 
nog aMtJd ivoor e«n flfink gedieelte 
van de aanivoer zopgien blüijktt ulit die 
tobaile aanivoer dliie deize schepeo 
bdinnenibratóhtei : 3®8.4i95 kg voor 
10.400.0118 fr. 

AANVOER-
ACHTERSTAND 

BIJNA INGELOPEN 
Na tlilen miaanidien ib dfe adhltier-

sitiand voor wat die aanvoer be-
tiietBt itti die OositendBe viisimiijn biljna 
imigelopen. We (bereBKtien eSlnldie olk-
taber inuniers 20 miülj. 207.8i54 kig 
tegen 20 miilig. 2183.678 kig iin 1974. De 
oiPbnengsit.IBigt nog eien eSWd atóhiter 
op veirlfeid0n week en. zallate van 
5315.6315,145 fr naJar 484j8a6.5ei fr. 

Hen zeier muiitae StfiIJBSIng van die 
oplbiriemgsit van de vireieindie vis, dSit 
wan 5.472.576 fr n a a r 36.6712^24 fr. 
Denen len UsJandierK wiainen d e 
voomaamsltte aanlbnenigefrs van 
vraemidie ivils dlie nïieit laJItSljd eiven. 
welKom wais. Ooik een nogaJ d/uïde-
liljk verBdhiiil in kwafllilbeit voor be-
paaJIdie vanigslten waiairlbilj dlie 'van 
d'e Dsnen veel beiber wae dlan die 
van ide UlsOlaindierB. De oiftaiengHt 
van de dbca- (Belglilsicihe schepen 
aianigevtoierldie Vis ligt veel lager dan 
vemlieldisn jaar en vemiiMdfeitide van, 
5Cl3.9i24.543 fr n a a r 421926.420 fr. 
Niistt alUlelen d,te kJietiiieirie aamvoer, 
miaar ook de minidter gunstiige pri j
zen züjn oonzaak van deze sterlkie 

De Bederskooperatieve S V SOAP, 
Hendnk Baelskaai, 27, Oostende, 

verzoekt ons het overlijden te melden van haar beheerder, 

DE HEER 

Frans DANNEEL 
Geboren te Oostduinkerke op 21 mei 1903 en overleden te 
Oostende op 14 november 1975. 

(2029N—7758V) 
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KORTE BERICHTEN 
NIEUWE VORM VAN 

PROTESTAKTIE VANWEGE 

FRANSE VISSERS 
De Noordfranse vissers uit het 

vissersstadje Etappes zijn om ver
scheidene redenen, waaronder de 
lage visprijzen en uit protest te
gen de beweringen van de franse 
overheid als zouden de produktie-
kosten lager zijn dan verleden 
jaar, met hum vis naar de stad 
Rijsel getrokken om deze persoon
lijk aan de verbruiker aan te bie
den. 

Gezien dit gebeurde aan zeer 
voordelige prijzen, konden de vis
sers i-uim 10 duizend kg afzetten, 
terwijl zij anderzijds zelf nog be
ter aan hun trekken kwamen dan 
in de afslag Het is niet de eerste 
maal dat er stemmen opgaan on
der de vissers om hun eigen waar 
zelf aan de verbruiker te verkopen. 
Bij ons kennen we daar reeds een 
vorm van, namelijk door de ver
koop door eigem fcuistvisserij aan de 
trap, ailioewel dit nu precies niet 
gebeurt aan voorde'ige prijzen. De 
fransen zeggen echter «l'apétit 
vient en mangeant» want ook eer
tijds waren de prijzen door de pro
ducenten toegepast aan de «trap» 
heel wat voordeliger dan nu. 

DE HOOGSTE 

INFLATIERITME 

IN IJSLAND 
Te Parijs publiceerde de Orga

nisatie voor Ekonomische Samen
werking en Ontwikkeling haar 
maandcijfer over de indeteen van 
de konsuinptieprijzen van 23 aan
gesloten industrielanden. Van sep
tember 74 tot september 7ö kenden 
we m België een inflatieritme van 
nagenoeg 11 % (il0i,9), in Luxem
burg 10,8 %, in Oanada 10,4 %, 
evenas in Frankrijk. In Duitsland 
is dit inflatieritme slechts 6,i % en 
in Zwitserlan nog minder 5,4 %. De 
Verenigde Staten blijven op een 
middelmatige inflatie van 7,8 %. 
Het hoogst is dit cijfer echter in 
IJsland met zowat 50 % ! In ver
band met de IJslandse verkoop van 
vis in het buitenland is deze feite
lijke munitontwaarding zeker wel 
van belang. 

VOORSTEL 

TOTAAL VERBOD OP 

HARINGVANGST 

IN DE NOORDZEE IN 1976 
De biologische eksperten in ver

gadering te Londen bevelen voor 
de ganse duur 1976 een totaal ver
bod op de haringvisserij aan in de 
Noordzee ! Inderdaad is het, vol
gens de gegevens van de eksperten, 
beslist nodig de totale uitroeiing 
van de haringibanken te vermijden. 
Reeds in mei van '75 hadden zelf
de eksperten een vermindering van 
de vangsten met 70 % voorgeste d. 
Nu werd vastgesteld dat de ontvol
king van de haringibanken in de 
Noordzee nog veel rapper in wer
king trad dan men had kunnen 

vermoeden. De haringreserven zijn 
voor het ogenb'ik minder dan één 
zeside van wat ze voor enkele jaren 
terug waren. 

URKER VISSERSVAARTUIG 

LIEP VAST 

VOOR IJMUIDEN 
Verleden week liep de UK.23 

vast op de Noorderpier voor IJmui-
den. Onmiddellijk voer een sleep
boot van de reddingsdienst Weis
mulier voor assistentie naar het 
vastgelopen schip. Ook de reddings
boot en een vedette van de Rijks-
havendianst zochten hu.p te ver
lenen. Gezien het schip geen ge
vaar liep, verkoos de schipper op 
het hoogwater te wachten om met 
eigen middelen los te kom-en. Met 
behulp van enkele andere vissers
schepen kwam de UK.28 tenslotte 
toch los en Jiep de haven binnen 
op eigen kracht. 

GEDEELTELIJKE 

DEENSE, NOORSE, 

ZWEEDSE EN FINSE 

INSTEMMING MET IJSLAND 
In een bijeenkomst van buiten

landse ministers gehouden in de 
Nioorse hoofdstad Oslo en waarbij 
de minister van Buitenlandse Za
ken van IJs'and, Einar Agustsson 
aanwezig was, kon deze laatste be
komen dat betrokken ministers hun 
begrip betoonden voor de redenen 
die IJsland naar voor brengt voor 
de uitbreiding van haar territoriale 
(jrenzen. 

Na deze bijeenkomst werden be
trokken ministers gevraagd waar
om zij niet reso'uiter het standpunt 
van IJsland bijtraden. Het ant
woord was dat men toch liefst het 
eindresultaat van de Konferentie 
op het Zeerecht van de Verenigde 
Naties afwacht. Anderzijds hebben 
betrotokien landen ze'f nog al een 
uitgestrekte kust, zoals zij hier een 
zekere kompensatie zouden vinden 
bij een algemene uitbreiding van 
de territoriale wateren tot 200 mijl^ 
of anders hierin, bij wijze van we
derkerigheid, een zekere onderhan-
delingBfaktoor in handen hebben 
voor bilaterale onderhande'ingen 
met andere bevoordeligde kustlan-
den. 

IJSLANDSE 

VISPRODUKTIECIJFERS 
Men heeft zich ai meer dan eens 

afgevraagd wat IJs'and aan to
taalcijfers van vis per jaar uit zijn 
wateren haa t. Het gemiddelde cij
fer in de laatste 15 jaar was nage
noeg 730 duizend ton, zegge dus 730 
miljoen kg. Dit is ongeveer 120 
maal wat onze tota'e IJslandse 
vloot heden ten dage jaarlijks aan
brengt. Men kan zich d̂ us best 
voorstel en welk bslang de vis heeft 
voor dit land, name'ijk iedere week 
tweemaal de totale JAARLIJKSE 
aanvoer van al onze IJslanders sa
men ! 

Met dit cijfer vangt IJsland on
geveer 50% van a l e vis die in 
deze wateren genomen wordt. Een 
laagtepunt was m 1967 met slechts 
46,ö % en een hoogtepunt in 1969 
met 59,9 %. Het is duidelijk dat 
IJsland moet kunnen beschikken 
over de Westerse havens om haar 
vis in de afslag te kunnen zetten. 
Dit is dan ook een troef die de 
Westerse onderhandelaars zullen 
uitspe en bij het eventueel tot 
standkomen van bilaterale overeen
komsten met betrekking tot het be
komen van traditionele visserijrech
ten m de uitgebreide territoriale 
zeezone. 

GROTER UITVOERCIJFERS 

VAN VISMEEL 

UIT IJSLAND 

Het is vooral dank zij een sub
stantiële hogere uitvoer van vis
meel naar Rusland, dat de cijfers 
van de handesbalans tussen IJs
land en Rusland voor IJsland niet 
meer zo deficitair zijn. Een voor
naam uitvoerprodukt van IJsland 
naar de Sovjet-Unie is ook diepge
vroren vis. Wat nu de gevoelige 
verhoogde elasport van vismeel be
treft, in acht genomen dat IJsland 
praktisch de totaliteit van zijn ge
vangen vis in verse toestand in ha 
vems van de Westerse en Oosterse 
landen afzet, doet dit toch eerder 
denken aan pufvisserij dan aan be-
sohermingsmiaatTegeilen. 

ZEEROBBEN GROOTSTE 

VIJAND VAN DE 

VISPOPULATIE 

De Visserijiiaad van Canoida heeft 
een studie laten verschijnen waarin 
aangetoond wordt dat de zeerobben 
alleen resds in de Noord-West-At-
ilantiek, zowat een 2001000 ton jaar-
h-jks an vis verslinden^ Deze enor
me hoeveelheid van 200 miljoen kg 
is praktisch groter dan de totale 
aanvoer van Canada en vreemde 
landen in de Noordwest-Atlantiek ! 
Berekeningen over de populatie 
van ide zeerobben en aanverwante 
soorten geven een cijfer van meer 
.dan 1 miljoen, 3 hondendduizend 
Situks. Gezien de beschermings-
imaatregelen ten voordele van deze 
soorten groeit dit getal voortdurend 
aan. Dit bewijsi ten slotte nog eens 
de eeneiijdige voorstelling bij het 
laaniklagen vap, die jacht op de zee
robben gekruid met eea overvloed 
ivan sentimentaliteit. Intussen mo
gen deze veelvraten de visiStapel 
.uitiToeien en wonden beperkingen 
van node op de visserij. In deze op
tiek heeft de Visserijraad een reso
lutie uitigegeiven ter overweging aan 
de Canadese regering om ide zee
robben op de Canadese kusten op 
maiksimumhocigte te jagen. Hierop 
zullen natuurlijk de ciïerenvereni-
gingen en andere overgevoelige ver
enigingen im het geweer komen om 
dit te verbieden. We menen dat het 
houden van een gezond evenwicht 
onder de vis en de visjagers echter 
een idiingende vereiste is. 

VtSKOPPEN EN VISAFVAL 

VOOR KONSUMPTIE 
Een situdie van het Noorse Comd-

Ité voor de Visbijproduikten heeft 
toeiweizen dat meer dan 50% van de 
viskoppen an filletafval kan aange-
werul voor menselijke voedintg. Hier 
voor zouden echter nieuwe technie
ken en, nieuwe maohienen m.oeten 
lontwifckeM worden en het Weten
schappelijk en Technisch Insitituut 
voor Onderzoekingen in Tromsoë 
iin Noorwegen 'houdt zich hiermede 
beizig. 

Een ander probleem, is natuurlijk 
.hieirvoor de nodige afzet te vinden. 
•Een gevaar is echten, als men vis-
afval kan omizetten in menselijke 
voeding, men dan eveneens terug 
isen nieuwe afzelt vormt voor puf
visserij. 

EIWITACHTIGEN 
UIT VISAFVAL? 

Voor het ogenblik worden enzy
men of eiwitaohtigen uit vleesaif-
val geproduceerd en verwend in de 
drogenj- en artseniiibereidingen. De 
IJslandse Visserijilaboratoria en het 
WetensöhappeHjk Instituut van de 
IJslandse Universiteit onderzoeken 
nu gezamenlijk de mogelijkheid 
voor het produceren van eiwitachti-
gen uit visafval. Mocht men hierin 
slagen, dan zou er een nieuw© 
markt voor de visafval ontstaan^ In 
konkurrentie met deee van de vis-
meelfabriek. 

BODEMWARMTE VOOR 
HET DROGEN VAN 

GEZOUTEN VIS 
In een plaats gelegen ten lOosten 

van de hoofdstad van IJsland, 
heeft men de bodemwarmte, die 
daar een bijaonder lokale eigen
schap is, waarschijnlijk vanwege 
onderaardse warme bronnen, ge
bruikt voor het bespoedigen van het 
drogen van gezouten vis. Niette
genstaande de transportkosten van) 
de vis van Reykjavik en terug, is 
deze wijze vain drogen toch nog 
voordeliger daar men aan de kust 
hiervoor bijzondere hangars en ver
warming met brandstof voor nodig 
heeft, hetgeen heel wat duurder 
komt dan het vervoer heen en te
rug van de vis. 

ZEEWIER 
UITVOER ARTIKEL 

IN KENIA 
Het betrokken ministerie in Ke

nia heeft een projekt voor de ex
port van zeewier en zeeplanten-
winning goedgekeurd. Pirmas uit 
Singapoor en Japan hebben inder
daad een grote belangstelling voor 
dit artikel, dat in hoge mate aan
wezig is o(p de kusten van Kenia. 
In het eerstkomend gunstig sei
zoen veronderstelt men ene 50 Ton 
zeewieren en algen te zullen kun
nen klaar hebben voor de export. 



^ Hulpeloze nacht op 
mistige Noordzee 

AJidus titeJt een dagiblia,d over het 
wedervaren van de opvarenden van 
een gielegenheidsbootje op visvangst 
vorige week voar onae kiMt. Men 
heeft het over een schipper (?) 
die uitgevaren was te B'ankeniber-
ge met zijn zoontje van 12 jaar en 
diens vriendje van 13 jaar. 

Het booitje kreeg motordefekt, na
melijk een plastieke zak die zich 
rond de schroef had gewikkeld en 
bCesf aldus hopeli(x>s liggen de gan
se dinsdagnacht tot de Woensdag
morgen toen het door de sleepboot 
«De Zeetij'ger» opgem.erkt werd 
en binneoges'eepit. Het was inder
daad zo. dat de ongeruste familie 
reeds in de vooravond alarm had 
gesaag-en omdat het booitje, ondanks 
de vallende misit, niet teruggekeerd 
was. Toen reeds was de «Zeetij-
ger » op zoek geweest maar had de 
p-ogingen moeten opgeven. De poli
tiediensten van de kiuistgemeenten 
werden eveneens verwittigd en ob
serveerden in het bij'Zomder het 
strand op een mogelijke sltrandlng 
van het bootje of op hulpgeroep 
van In nood verkerenden. 

Bij het binnenö'epen van het 
bootje bevond de familie zich aan 
de kaal en het is begrijpelijk dat 
er ontroerende tafereeltjes bij te 
pas kwamen vanwege de respektie-
vedijke huisgezinnen van schipper 
Meesschaert en van het vriendje 
Bouidens. 

Wij van onze kant zien ons toch 
verplidht op de onverantwoordelij
ke handelwijze te Wijz«i van de 
schipper (?) die zonder ervaring op 
zee, op een mistige dag zo maar 
met twee k eine jongens de zee in-

t. De radio aan boord 230u de-

dekt geweest zijn. Maar we moeten 
tooh ook weerom vaststellen, dat er 
nieits aan boord van het bootje 
aanwezig was om door middel van 
signalen de aandacht van één of 
ander vaartuig te trekken vooraleer 
de vo'.Iedige mist inviel. We vra
gen ons verder af wat dit avonibuiur 
weerom gekost hesft voor het in-
schake en van de reddings- en po
litiediensten. We zijn gelukkig en 
voelen ons ontlast dat deze mensen 
behouden aan wal werden gebracht 
miaar dergelijke feiten zouden zich 
zeksr niet miogen voordoen. Vioor 
wanneer een reglement op de sport-
visserij en de aanwezigOieid van 
kinderen op dergelijke bootjes. 

Vissers mo'gen geen jongens van 
14 jaar, die er hun beroep van zu"-
len maken, meenemien en in de 
sportvisserij is alles toegelaten, 
zelfs uit te varen met drijvende 
doodskisten. ,• ig-

Vissersvaartuigen zijn aan stren
ge teohniche en veiligheidsmaatre
gelen onderworpen. 

De jachten en pleziervaartuigen 
die vooral tijdens de weekends voor 
het lijnvissen (?) met tien tot 20 
mensen aan boord uitvaren, zijn 
ver van in regel met veUigiheids-
maatregelen. In het geval van de 
B'ankenbergse boot die met twee 
kinderen van twaalf en dertien 
jaar aan boord dit avontuur be
leefde, ware het esns interessant 
te weten wat dit avontuur aan de 
Staat gekost heeft. Tens'otte doen 
dergelijke onbezonnen daden in de 
winter waar we bestendig aan mist 
en slecht weder kunnen onderhevig 
zijn, mieer kwaad dan goed. 

Hollandse haring 
naar vismeelfabrieken 

In de nacht van dinsdag op 
woensdag kwam de Vlaardingen 73 
te Oostende binnen gelopen met 
een lading haring die om 14 uur 
in de markt gezet werd. 

Na het lossen werd een ganse 
partij haring afgekeurd en ver
wezen naar de vismeelfabrisk. Deze 
haring was reeds in staat van 
ontbinding en we begrijpen werke
lijk niet dat men met deze haring 
verscheidene dagen lang in het 
ruim bleef zitten. Een honderdtal 
bennen van „B" kwaliteit werden 
verkocht aan de opvangprijs, zijn
de 310 fr. de ben en een bijkomen
de vijftig bennen werden opge
vangen. Voor de afgekeurde haring 
bekomt de Nederlandse eigenaar 
60 B. fr. de ben. Voor de opgevan
gen bennen bekomt hij onmiddel
lijk 60 B. fr. en het verschil tussen 
de opvangprijs van 310 Ir. met 
deze 60 fr. wordt hem later langs 
de opvangregeling uitbetaald. 

Op hetzelfde ogenblik werden 
een paar honderd bennen haring 
verkocht van het Nieuwpoortse 
koppel N.708 en N.709 die 800 fr. 
de ben bekwamen. 

Ten gerieve van onze Hollandse 
vrienden kregen deze laatste 55 
cent het kg. en de nog verkochte 
„B"-kwaliteit van de Vlaardingen 
713 kreeg amper 22 oent. De beman
ning van de" Vlaardingen beweerde 

dat de haring erg door het slecht 
weder geleden had, maar dat kan 
onmogelijk het gevolg alleen zijn 
van de afgekeurde bennen waar de 
haring reeds een begin van ont>-
binding kende. Echt jammer dat 
men het zover liet komen. 

ZEEFARM AAN 
DE OOSTKUST 
VAN RUSLAND 

In de Peter De Groote-baai aan 
de oostkust van Rusland in de 
StiUe Oceaan, wordt een zeefarm 
gebouwd. De kapaciteit hiervan zal 
in de miljoenen kg. gaan aan zee-
komkommers, mosselen, oesters en 
schol te kweken. Er werd ter 
plaatse inderdaad een methode voor 
scholbroedtng ontworpen. Kuntma-
tig bevruchte scholkuit wordt in 
broedmachines geplaatst waarin 
zeewater aan bepaalde temperatu
ren, snelheid en druk doorstroomt. 

Gezien in de natuur zelf, grote 
hoeveelheden kruit door andere 
vissoorten gegeten wordt, ofwel 
niet tot incubatie komt wegens ver
nietiging, slechte weersomstandig
heden en zo meer, verwacht men 
van dit kunstmatig uitbroeden zeer 
gunstige resultaten. 

Visventersvólksbal rhèt 
Johan Stolz 

Het Nationaal Verbond van 
Visventens zal op zaterdag 28 
nov. weer de gastheer zijn 
voor een zeer talrijk publiek 
op hun eMde Visiventereivollks-
bal. 

De inriclhteirs hebben dit 
jaar voor een bdjzonidere at-
traktde gei&orgfl : een vedette 
als Johan Stolz'zaJ. met zijn 
show-cakest voor een ambian
ce instaan aoals wij dat van 
het Visventersvólksbal reeds 
gewoon zijn. 

iZoals elk jaar is er oofc 
weer een grote tomtoola ten 
voordele van het soilldariteits-
f ondis. De treklliing gebeurt op 
het ibal. 

Het «baJ met de grootste 
amIWance» gaat door in Thier-
Brau, Luchthaven Oostende. 
Al wie dan van ver of van 
dicht iets te maken hesift meit 
het visje is er zaterdag 29 nov. 
venwadht. 

Deunen open vanaf 20 uur. 

ZIJ HADDEN PECH... 
— In de vissershaven te Zeebrug-

ge lag de Z.0O1 «Marie-Madelon» 
van schipper André Desmidt langs-
heen de Rederskaai afgemeerd. Al
daar werd het aangevaren in het 
midden van de achtersteven door 
de Z.587. Door deze botsing werd 
de metalen bekleding van de ach
tersteven-reling over 30 cm. ge
kraakt en het dek op het aahter-
sohip ontzet. 

— Ter visserij kreeg de Z.186 
« Jan Van Gent» aan beide korre-
stokken averij. De slepen op deze 
zeebodem gaan steeds gepaard met 
rukken en stoten wegens de aant-
wezigheid van vele stenen en door
dat de bodem hier rotsachtig is. 
Bij het ophalen van de netten zag 
men dat beide korrestokken ge
plooid waren. Niettemin werd de 
visserij verder bedreven, maar na
derhand liep men naar Hantsholm 
voor verkoop van de vangst en 
voor herstelling van de twee korre-
stokken. 

— Ter visserij begon opeens aan 
boord van de Z.465 van schipper 
Freddy Depaepe, het toerental van 
de motor te zakken- en voelde men 
trilhngen in het achterschip. Bij 
nazicht bleek het dat een groot 
stuk witte plastiek in de schroef 
was terecht gekomen. Na vele po
gingen gelukte men erin dit stuk 
plastiek voor het grootste gedeelte 
er weer uit te halen. 'Nadien kon 
de visserij worden hervat. 

— Op de terugreis van de vis-
serijgronden, kreeg de Z,99 «Terra 
Nova» een oproeip van de Z.SSö 
«Venus», die om sleeixhuln vroeg. 
De Z.526 die op zowat 4 mijlen af
stand verwijderd lag van de « Terra 
Nova», werd op sleeptouw geno
men naar Zeebrugge. 

— De z.4ai «Concordia» van 
schipper Carlos Moens, was vanuit 
Oostende naar de visserijgronden 
van de Noordhinder gelopen. Daar 
kreeg men een harde dwarszee op 
het aohtersohlp ter hoogte van de 
bakboordbrug. Door de hevige 
noord-oosteniwind werd het Hol-
meslioht van de reddingsboei afge
broken en brandde volledig uit. 
Daarna is men naar Great Yar
mouth gelopen om te schuilen, 
vanwaar men opnieuw ter visserij 
is gevaren. 

— Terwijl de Z.19 « Sonia » van 
André Vantorre, afgemeerd lag aan 
de Vlsmijnkaai in de Zeebrugse 
haven, werd het aangevaren door 
de Z.3a4 «Wielingen». De Z.19 
werd geraakt aan de stuurboord 
achterzijde door de voorsteven van 
de «Wielingen». De reling werd 
over een lenete van 1 m. ingedrukt, 
trewijl een plaat van de bovenbouw 
ter hoogte van het achterschip 
langs stuurboordzij de, eveneens be
schadigd werd en ook één korre
ijzer. 

— De Z.553 « Noordster » die van
uit Zeebrugge de visserij was gaan 
bedrijven, kreeg via de radio een 
oproep van de Z.44'?, die om sleep-
hulp vroeg, daar de korre in de 
schroef was gedraaid. 

Het defekte vaartute werd naar 
de thuishaven op sleeip genomen. 

BERICHT AAN 
DE SCHIPPERS 
De VdlsserSo oiveilhedien .voor 

Sdhotbliatnd zijn Van plan dirdte lich
te meeilbaeien te leggen aan h©fc 
aoötellijk emide van liooh EM (3 aee. 
moljl N.W. van Font Wüliliiam), on-
gerveieir 1 zeemitjl West van de vier-
nlaoiWingön tussen Loöh Unntoe en 
Loch Elfl. 

De meertooeien 2iulilen ddicht bij 
elkaar Iiiiggfn, wiljl de oentnaal ge
legen meertooei gameikt 'zal zijjni 
met een handboei vooralen van een 
noöd en gele vSaig en van een radar 
nelflieötior, ziidhtbaar 's niaohts dioor 
een wijt snel ondBrtwiekend fllikker-
lachit. 

Deze boeien zullen aanwezig zijn 
van 8-H12 decemlber 1975. Ban on>-
deir^oeklingsivaartuiig zaï gedurenidie 
dült expemimentt in die amgaving zijn. 

lOndieriwabeirtitnBitirumeniten zullen 
toffe SOO yardis venspreifd ^ n , geme
ten van de centraJe boei. De sche
pen wondien verzocht om daze meei^ 
boeien op ruiime afsitamd voorbia' te 
varen en ze de ruimte te graven. 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

»«»-^te<»-^^fl • • ^ < r 
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 

HODI 
LAMieiein maandag hleielft raein te 

Ooatendie een v<Me •vatsmiiljn bdljeen-
geikrelgen, de andere dialgein was he t 
noig igeen haïvie miljn en woensdag 
zelfs maa r een paar schepen. De 
lalajnvoer 'van vis was dan ook damWg 
jkHeiin walt samen mett die slttoirm, de 
iPrBdaen heeft dloen siÉitJgieiii. Van de 
Imiseislbe soionben alltttifans. AJllielen de 
Weiinieiie vtesoorten alls kleSne 
SdhieQlvnb, küieine wijitlunlg^ honöishaaa. 
en pliaitjes kregen de mimjümumprlijs 
öf ieibs eolboven. •Vtoor Ikatoemjiaiuw, 
gul, schiSilfviËi bteiuiwie leng, vüiaswid-
Itlitag, toaek, zeiewoDf, Schoitise sohoil 
«n haa i wanen dte prSlJHen emg goed. 
Odk schol kwam goiöd aan 2iijn 
taieikiken temwiül Steensidhioll eSeêsa 
datrusdlaB llöts in prügs gltn^ "dlaJien. 

Voor die twee UsJlandens, dtue geien 
te grote vangsten aanivaemden, wer. 
dien helt wel bevneldiigenide prfttjaen. 
De 0-'81 geraaWe 'zelfs met nog 
rond de 900 bennen aan 1.666.000 fr. 
Die gemilddelide prnjB lag dan ooik 
neldeillijk hoog. Bl&iuiwe llenig steieg 
dtuülde'Ilijk in praljs van 2.100 n a a r 
2.1500 fr de ben, node aeelblaaiis ech
ter bKeelf hanigen ronid de 1.420 fr. 
Sciheillviis gimig erg vOiot weg en ooik 
TOOT wilütJe leng en kooOivils wanen 
er gelen pBoIbtenen ivam alflaett. 

Voor de NoartdtaeeMiisserB ging he t 
reidleJIiljk igoed al was de pnilJB van 
die «bdtitlem» niet z» gioeö ailis verJIe-
d)ein week maanldag. KJednie siorte-
rfag 2ialklte zeWs n a a r ö80 fr tenwilji 
gwoiSe toltften tassien 770 en 1-000 fr 
niciteeiriden. Ditnsidag oen filksie sitSJ-
gtag van de grote Wiiitfirngprias tot 
'IjlOO fr, kledtnle wiiflting geraalkte 
nlilet alleimaial vericocht. 

IDs viilssens dlie met hiun schdip uSit 
het Kanaial tier.ugikeeindien losten in 
hloiofdlaaak gul, pllatvis, nog fen 
hpnidlslhiaaii. Ben vangsltije heiek ging 
ook zeier duur van' öie hamld en 
fcrieieg tossen 48 en i60 fr. TVxngen 
kweigen ver ulilteienJlopenide priytsen 
waairibiy die gnote tóng tot 180 fr 
kneieg en de sUfijps ronld idle 85 fr no
telenden. Ben erg mooiiJe reSfe voor 
de ZM dliie het tolt 960.000 fr 
toaichtt. 

De Wetstteichepen konldön' dloor-
gaanis geien grote vangtstien aanvoe-
neiTL Wat gebnacht wend kreigg wel 
een flnlke priljs. Zo stieieg kaibel-
jiaiuw tot bi|j de 80 fr en wenden 
igullien veitoooht tiusislen 35 en 45 fr. 

De harnmigiviissers heibben er deze 
week nolet veel kunnen van uenedht 
brienigen. Ziy moesten hiöt giwotate 
giedleeWJe van dlile week wachten op 
beiteir weer, samen tnoiuwens m«t 

ZALTBOMMEL 

TELEF. 91-31-4180-2654 

hiun Neüemianldlse ooilllietga's dlie hen 
geBeHschap kwamen hüiuden aan die 
kaai . 

Op dlile manier zal he t kwantium 
nog e'en paar dagen Itoiger van 
udltoutitting gespaand toTijven. Kwann 
tium dait onze miensen tot eind de-
cemiber op 800 ton bepaald hadden. 
De andere 1600 ton aoulden voor 
vOllgenld j aa r gesipaarld worden. De 
hamngprijs is niöt te best geweest 
en zaiote op zeiker ogemiblik tot on
der de 8 fr. Naldi'en llSeip dLe priljs 
weer op tot lil fr en dlidht taiij de 
112 fr cm maankfög bid eien aanvoer 
van amper 16.600 lag op te lopen 
to t 15 fr. 

De ig^^naalvilsisens mioiesiten hiet 
deize week met minder dan 10.000 
k<j garnaal doen. KHeünene vang
sten eniarziijdis en nioiglall veieü sHecht 
weieir andenaijidB dleen de totale aan 
voer tenuglopen tolt 8.699 kg en 

eien oplbnenfest van 323.807 fr. D a t 
ils dlus veel manider dam die heilft 
van wat we de laatsie wdken ge
woon gewonden wairen. Ha t kon niu 
eenmaal! nliet blijven dluren. De 
priljs van ide gamiaall iB to t aatendlag 
redeMljk laag gieweiest, Katendlag 
tetouwenls udtizonideillfiljk laag. De 
laaltfiite beurten haaMen nog lam-
peir die 20 fr. Diimsldag, n a een 
maandag Eondier aianivoer, toeo 
slechitis 232 kg getonaidht wendlen, 
slbeeg de paliijs leeiret tot ^ fr en la
ter tot 72 fr. 

STRAALBUIZEN 

HARINGMPOER OOSTENiE 
12 NOVEMBER 1975 

Span Aanvoer 
in kg. 

Totale 
opbrengst 

Min.-Max. 
prijs 

N.708-N.709 
O.306 - N.706 
ZJ209-Z.509 
0.127-0.303 
0 . a^ -0 .3 i69 
UK 128-1412 
UK.14a-27ll' 

13 NOVEMBER 1975 

0.(127-0.303 
N.708-N.709 
OJMl - 0.369 
Za09-Z.5OO 
O.306-N.760 

14 NOVEMBER 1975 

O.12I7-O.303 
0.141 - 0.369 
Z.209-Z.50I9 
N.708-N.709 

17 NOVEMBER 1975 

OJB7-O.30S 
0.141-0.369 

19 NOVEMBER 1975 

N.708-N.709 

56.050 
30.200 
44.300 
48.900 
17.000 
114.9Ö0 
16.300 

230.700 

28 000 
14.500 
10.950 

8.300 
34.950 

91.700 

10.600 
13.9150 
18.000 
18.660 

56.200 

7.700 
8.900 

16.600 

4.650 

507.510 
391.030 
380.390 
350.780 
1156.9190 
'1146.066 
138.613 

2.072.268 

210.080 
1131.760 
101.946 
78.746 

336.670 

859.202 

1119.364 
il'51.302 
202.280 
149^792 

622.688 

96.960 
1113.990 

209.950 

72.S70 

8,98 

9,37 

11,10 

12,64 

15,60 16,— 

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

BE IJSLANDER 

URUS-5VEINS0N 

VERKOCHT 

TE OOSTENDE 
Woensdagmorgen kwam de IJs-

landse «LaruiSHSveinson» de vis^ 
sershaven van Oostende aandoen, 
ada t he t schip in Grimsby gewei
gerd werd als gevolg van de heer
sende moei i jkheden bussen Knge-
land en IJsland. Het vaartuig heeft 
zowat 800 bennen vis in de afslag 
gezet waaronder voornamellijk giur 
len, schelvis en piatvis en verder 
een zestigtal bennen rode poon en 
enke.e bennen varia, waaronder 'n 
twintigtal bennen kleine heilbot. 
De IJBiander maakte een besom-
ming van 937.268 fr hetgeen onge
veer een gemiddjelde geeft van 1200 
fr de ben, wat redelijk is. Het is 
duidelijk, had de «Ivarus» een paar 
dagen eerder aan de mark t geweest 
of zelfs woensdag ktmnen verkopen 
in plaats van onderdag, he t resul
taa t gunstiger zou uitgevallen zijn. 

OOSTENDE 

DOVER / FOLKESTONE 

ZEEVAARTLIJNEN 
UURTABEL DER OVERVAARTEN 

voor de week van 
23 nov. tot 29 nov. 

Afvaarten uit Oostende n a a r Dover 
Western Docks : 
— Alle dagen te OTuiSO (x), te lOuOö 

(X) en te HtiSSi (x) 

Afvaarten ui t Dover Western Docks 
— Alle dagen te liliuSO (x), te iau4ö 

(X) e n t e l 8 u i 3 0 ( x ) . 

Afvaarten ui t Oostemde n a a r Do
ver Eastern Docks : 
— Alle dagen te OlluBB (x), te 13ua5 

(X), te 20u2ö <x) en te 2au2ö (x) 

Afvaarten ui t Oostende n a a r Fol
kestone : 
— Alle dagen te OiluilS (x) en te 

05U05 (X). 

Afvaarten ui t Dover Eastern Docks: 
— Alle dagen te OOuSO (x), te 0»u30 

(X), te 09u80 (X) en te 17»^5 (x) 

Afvaarten uit Fcdkestone : 
— Alle dagen te 07IUS6 (x) en te 

22IU45 (X). 

(X) Nemen ook voentuiigeii. 

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 Hoiland 
^^00-31-4180-2654 

Vert. voor Beigië 
J. Theunissen 
Terneuzen Holland 

00-31-1150-4117 

Reparatie-werl(plaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dijl(straat 7, Rupelmonde 

031-752051 
(5723V) 
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Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Maks. Gem. 

1»-1'1 
14̂ 111 
1741.1 
18^11 
19H11 

ia-11 
13-.1!! 
14^11 
15H11 
18-11 

ia-11 
i4raa 
17-11 
18-11 
19H11 

13-11 
14-ai 
17-,11 
18^11 
19-1)1 

13-111 
14nll 
17-11 
18^11 

13-111 
l&JlH 

17-11 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

13 
16 
24 
6 
1 

60 

91.700 
77.400 

202.800 
61.850 
5.060 

458.810 

863.8912 
1.568048 
6.947.0O8 
2J133.0IO(1 

133.830 
Iil.e4i5.779 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

m 
n 
9 

10 
4 

46 

2.662 
1.756 
L755 
2.2194 

2312 
8.699 

113.829 
77.758 
52.348 
68.836 
15.53i6 

323.307 

38.— 
39.— 
15.— 
17.— 
6 2 . -

54.-
61.-
55.-
46.-
71.-

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

11 
7 

27 
13 
10 

46.688 
26.336 
98.586 
63.365 
34.020 

1.607.984 
986.946 

3 681.558 
3.372.672 
1.859.280 

37,20 

34.47 
36.98 
37.34 
5 3 , ^ 
54.65 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
23 
32 
10 
3 
4 

6.825 
8.298 
2.797 
192 

1.520 

239jie2 
207.996 
135.355 
14.723 
79.979 

24.— 
15.— 
36.— 
61.-
46.— 

50.-
5®.-
79.-
84.-

KREEFTAANVOER TE ZEEBRUGGE 

2.801 
2.679 
5.146 
450 

2)14.300 
195.920 
303.480 
31.410 

76.48 
73.18 
58.97 
69.80 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

1.S59 
590 

43.201 
38J274 

33,-
60,-

36,-

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 
osjiii; 
14^1 
17-111 
19-11 

3 
2 
'8 
9 

S.275 
15.848 
25.486 
12.560 

1416.962 
216.529 
656.477 
308.708 

HARINGAANVOER TE NIEUWPOORT 
il 2.950 26.550 &,— 9,-

Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart 

Gisteren kwam de Onderzoeks
raad voor de Zeevaart te Oostende 
opnieuw bijeen, m a a r van de vier 
op de rol voorkomende gevallen kon 
er slechts één zaak behandeld wor
den. I n de twee andere zaken 
kwamen de getuigen nie t opdagen 
terwijl in de zaak van he t vergaan 
van de 0.288 „Lans" op he t einde 
van vorig jaar, een aanvullende 
konfrontatie werd aangevraagd 
door de raadsman van schipper 
Germonpré. Aldus zullen wachts-
m a n Sanders en motorist Michiels 
nog eens voor de Raad moeten 
verschijnen alvorens rijkskommis-
saris Bentein kan vorderen. 

Keren wij n u terug tot de zaak 
van de 0.224 „Noordzee" die op 
1 juni jl. verging n a een zware 
leldcage. Terzake werd mo.torist 
Lasat onderhoord m a a r deze getui
ge weet echter bit ter weinig te 
vertellen nopens de feiten zelf. Hij 
lag met n a m e in zijn kooi toen 

de „Noordzee" t ^ e n een zich on
der water bevindend voorwerp 
stootte. Hij werd wel gewekt door 
de forse dreun enerzijds en he t 
luiden van de alarmbel anderzijds. 
Toen Lasat inderhaas t op de 
brug kwam stelde h i j vast da t de 
schipper de hoofdmotor had uitge
schakeld uit vrees voor een ont
ploffing m a a r da t de pompen reeds 
in werlang waren gesteld. Deze 
werkten overigens uitstekend maar 
bleken toch niet bij machte het 
binnenstromende water baas te 
blijven. Verder weet hi j niet te 
vertellen of de schipper radiokon-
takt h a d gezocht. Toen de schip
per achteraf de motor weer in
schakelde voelde getuige geen ab
normale trillingen. Volgens Lasat 
zonik de „Noordzee" met he t ach
terschip eerst. Raadslid Ghys 
drong nie t temin a a n op nadere ge
gevens i n verband me t he t a la rm
systeem. 

N I E U W P O O R T 

DONDERDAG 13 NOVEMBER 

RM44 
.788 
.590 

120.856 
6.094 
6.955 

N.172 
N.470 

6.094 
6.955 

Er werd 5.300 kg vis gelost, me t 
inbegrip van slechts 275 kK tongen 
enkele tarbot en grieten, 23 bennen 
platvis, gullen en wijting. Tarbot 
kreeg 195 fr. grieten 80 ^ 90 fr. 
Platvis (niet gegut) 1600 en 1650 
fr. voor de drielangen, visjes 900 fr 
de benne. Tongschar 57 voor de 
grootste, 48 fr voor de 2de sorte
ring, de kleine 34 fr. Kabeljauw 
1800, de guUen van 1600 tot 1500 fr 
de benne. Grote wijting 600 en 580, 
de kleine 550 fr. Dit voor de don-
derdagmarfct. 

VRIJDAG 14 NOVEMBER 

N.40 88.656 N.41 127.873 

Twee vanigsten van de West, met 
de grootste «pak» wijting. Br werd 
15.850 kg vis gelost. Sdeöhts 23 kg 
tongen, werden geanijnd, ongesor
teerd van 139 fr. De kabeljauw en 
en grote gullen bregren 1700 en 1600 
fiT de benne. De «file» gulleties van 
940 a 1000 fr. Tarbot 185, grieten 
60 & 80 fr. Geen ixlatvls van beteke
nis. Zandschullen waren goedkoop, 
400 è, 550 fr de benne. Wijting, de 
grote 550 a 600 fr., kleine enkele 
bennen aan 580 fr., de rest aan 550 
fr. Tongsicihar : 55, 45 en 27 fr vol
gens de 3 sorteringen. Andere gul-
levissers hadden niet kunnen uit-
vare, gevolge de «potdikke» m i s t 

MAANDAG 14 NOVEMBER 

N.501 76.573 N.349 30.740 
N.73e 90.648 N.7fö 56.438 
N.345 110.260 N.715 119.091 
N.172 68.060 N.788 68.050 
N.590 32.089 N.470 32.089 

Vijf vangsten van die west, twee 
vangsten van «si)anvissers» en van 
een kustvisser, brachten 25.500 kg 
vis in de mijn. Slechts 100 kg ton
gen, die van 120 è, 16 5 fr. kregen, 
voilgens sortering. Het stormwêder 
zal wel de oorzaak geweest zdin, dat 
er een gevoelige verhoging van 
alle prijzen kon vastgesteld wor
den. Kabeljauw van 2000 tot zelfs 
24O0 fr de benne. Gulsoorten van 
3DO0 tot 1750. Voor kJeine guHetjes 
van lOao in st i ieende lijn naa r 1380 
de benne. Grote wijting van 710 k 
800 fr., kleine werden allen opge-
kooht, dit van 570 to t even boven 
de 60Ó fr. Platvis was eir slechts in 
heel beperkte mate , met als zeehon
den die lOOO fr de benne kregen. 
Speerhaaien van IIOO a 1200 fr. 
ZamdBcharren : 1000 fr voor de 
grootste, 780 fr voor de kleine. 
Bogsoorten : moers 2300 fr., tUten 
2200. 

Een vangstje har ing van 3000 kg 
werd veiTkocht aan 9 fr de kg. 

Di t voor de maandagmarkt . 

.VOENSDAG 19 NOVEMBER 

Gevodge he t stormweder, waren 
er m a a r 3 vaartuigen op de woens-
dagmarkt, met samen 12.500 kg. vis. 
Slechts een paa r honderd kg ton
gen, die van 15i a 178 fr kregen, 
voor de kleine 120 fr. Kabeljauw 
en gullen, waren in trek ,en kregen 
tot 2600 fr de benne (kabeljauw), 
en van 1800 a 2300 fr voor de gul
len. De «vóórkleine» van IIOO tot 
1280 fr. Grote wijting, 750 tot 940 
volgens kwaliteit, de kleine van 550 
tot 670 fr de benne. Weinig plat
vis, die rond de 40 fr de kg kreeg. 

Zeetionden 800 en 950, speertiaaien 
van 1000 a 1200. 

De rogsoorten waren duur, zo kne-
gen de moens 2540, en 2300 fr voor 
de tilten. Robaard, en andere koop
jes varia, werden heel wat beter 
verkocht dan in de beginweek. Alles 
bij elkaar geteld waren er dus 250 
bennen ,voor een totaal besomming 
van 308.708 fr. 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 14-11-1975 

KUST 
O.211-710 1 
0.111-628 1 
0.1I16-142 1 

KANAAL 
0.83 17 

WEST 
N.579 10 

SANDETTIE 
0.141-369 1 
0.107-303 1 
Z.209-509 1 
N.708-700 1 

17 
20 
25 

21.210 
28.530 
30.650 

146 4.360 586.905 

115 750 262.786 

13.950 
10.600 
18.000 
13.650 

MAANDAG 17-11-1975 

IJSLAND 
0.334 2 
o.ai — 

NOORDZEE 11 
112 
9 

12 
5 

0.94 
0.23I2 
Z.597 
0.231 
O.309 

WEST 
0.69 9 
Z.38 8 

KANAAL 
0.123 15 
O.180 16 
O.206 17 

SANDETT7IE 
O.127-303 
0.141-369 

WEST 
N.719 
N.720 
KUST 

o.an-710 
o. 116-142 
0.111-628 
0.491-737 

700 
90O 

250 
300 
260 
220 
40 

120 
140 

360 
120 
220 

28 

145 
1130 

16 
44 
m 
16 

200 

151.302 
119.364 
202.230 
149.792 

1.114.970 
1.616.340 

372.240 
448.350 
270.462 
440.475 
53.990 

144.965 
252.640 

1.400 569.090 
3.800 58.350 

— 388.560 

7.700 
8.900 

122.040 
113.990 

176.020 
142.840 

20.710 
65.116 
17.100 
20.510 

DINSDAG 18-11-1975 

KANAAL 
Z.34 17 

NOORDZEE 
150 7.850 960.780 

0.343 
Z.e2 
O 275 

WEST 
N.752 
0.19Q 

13 
12 
11 

9 
8 

265 
186 
210 

235 
36 

WOENSDAG 18-11-1975 

NOORDZEE 
N.3 7 100 -

SANDETTIE 
VL73 8 31.700 
N 708-700 1 4.650 

320.775 
229.740 
243.946 

286.180 
54.240 

127.130 

157.300 
72.570 

TE KOOP 

Stalen 
VISSERSVAARTUIG 

van 25 jaar 
85 brutoton - 25 m. lang -

motor 400 PK van 1966 
Stopzetten bedrijf 

Z.W.: HAND IN HAND, 
Tijdokstraat, 34, 8370 Zeebrugge 

Tel. (050) 54 4117 

(7759V) 

— 9 — 
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USLANOSE AANVOER TE OOSTENDE 

Schelvis 
, Groot 

Middel 
Klein 

Kabeljauw ... 
Gul _ 
Wijting 
Scbaat ._ 
Zeebaars 
Leng 
Schartong ... 
HeUbot 
Koolvis 
Hondstong ... 
Zeewolf 
S taar t 

17-11-1975 
36.40^47.60 
2«.80-33.— 
17.30-26.60 
40.—46.60 
30.—^43.60 
lö.40>^0.— 
36.40"5O.— 
28.20^11.60 
37.—-50.80 
30.—38.20 
68.—^112.4 
22.^38.— 
27.—42.40 
311.—' 

Tong- en pladijsprijzen 
TONG 

Soorten 
Lappen 
Grote 
% 
Blok 
voor-kleine 
kleine 
slips 

Soorten 
grote 
blok 
fruit 
schone kleine 
kleine 
tout petit 
slips 

Soorten 
Tong I 
Tong I I 
Tong I I I 
Tong IV 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Soorten 
Grote 
grote iek 
kleine iek 
derde slag 
platjes 

Oostende 
17-11-1975 

174 -176 

ÏKi,&-m6 
il48 -152 
107,8-1114 
90,40-96,— 

18-11-1975 19-1W975 

180".^— 
162 -172 
148 ^14i9,4 
109 -111,2 
90,60-94^— 

Zeebrugge 
163 — 
1185 —, 
177 —, 
ISO -
114 -
106 -
97,— 

170 Hirra 
1/93 -1195 
178 -182 
138 -f140 
109 — , -
100 — , -
90, ^.-

172 -Il74 
1.89 -1196 
170 -1174 
1136 -138 
112 ^115 
102 -̂ 106 
93,—^95,-

Nieuwpoort 
140 -1S5 
141Q -Iflfi iipn . i«^ 
TSO -ifig 
1>^ -1«^ 
'IW Hia4 

Oostende 
17-11-1975 
30, 
59—30-10 
38 31 
29,20—,— 
12,40^13,— 

18-11-1975 
34, ,— 
26,20—i— 
26,20—i,— 
2ö»—31,— 
12,40-18,-

lö l —,— 
160 —,— 
ir7,8 — , _ 
164 —,— 
130 —,— 
120 

19-11-1975 

Zeebrugge 
Soorten 
I 
n 
. ' t l 
V 
IV 

Soorten 
Moeien 
grote pladijs 
driellngen 
platjes 

125,-
26,-
34,-
32,-
IB,-

26,-
27,-
33,-
35k-
15,-

26,—28,-
24,—^26,-
26,—30,-
33,—35,-
21,—24,-

Nieuwpoort 

40,-
38,-
27,-

35,-
38,-
34,-

Z E E B R U G G E 

DONDERDAG 13-11-1975 

Z.324 
Z.484 
Z.421 
Z.431 
Z.58a 

Z.559 

Z.580 
Z.437-267 
Z.554-538 

500 
100 
9öO 

lil 1.000 
10 150 

3 
3 
18 

30 
30 
80 
220 
70 

11 400 

8 400 

VRIJDAG 14-11-1975 

Z.497 
Z.533 
Z.460 

Z.573 

Z.592 
Z.468-601 

2 
9 

10 

200 
50 
50 

10 200 

8 600 
2 — 

Z.512 
Z525 
Z.570 
Z.578 
Z.598 

Z.599 
Z563 
Z.4a9 
Z.516 
Z.408 
Z.575 
Z.427 

Z.547 
Z.546 
Z.600 

Z.574 
Z.402 
Z.437-257 
Z.601-468 
Z 201-560 
Z.&58^03 
Z.538-554 

4 
4 
5 
5 

10 

5 
5 
7 
7 
6 
6 

12 

7 
7 

11 

200 
200 
200 
350 
50 

100 
150 
50O 
400 
700 
50 

200 

500 
600 
150 

13 1.000 
12 400 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 

DINSDAG 18-11-1975 

Z.161 
Z.518 
z.sig 
Z.262 
Z.564 
Z.510 
Z.4e5 
Z.321 
Z.589 
Z.537 
Z.16 
Z.418 
Z.307 

4 50 
4 300 
8 l.OOO 
6 500 

600 
700 
700 
500 
700 
500 

3.000 
15 2.000 
4 100 

136.787 
92.715 

232.740 
427.970 
244.277 

40 b. kreeft 
80 247.742 
30 b. kreeft 
70 125.978 
60 85.680 
20 13.160 

1.606.994 

20 
60 
70 
25 
90 
35 
80 

100 

115.180 
99.315 

178.027 
kreeft 
243 874 
kreeft 
172.520 
133.080 
936.946 

MAANDAG 17-11-1975 

30 
10 
20 
40 
60 
50 b. 
50 
110 
40 
40 
50 
70 
80 
25 b. 
40 
45 
100 
60 b. 

270 
90 
60 
40 
70 
40 
50 

147.070 
87.840 
67.660 
135.180 
184.372 
kreeft 
101.600 
199.860 
177.820 
160.890 
219.540 
155.783 
206.991 
kreeft 
224.490 
225.068 
226.598 
kreeft 
529.622 
261.030 
95.520 
40.300 
104.470 
50.504 
77 400 

.681.608 

40 
30 
80 
60 
60 
50 
40 
40 
40 
60 
200 
200 
20 

66.940 
129 970 
264 880 
203.206 
195.846 
204.220 
25E 700 
235.330 
162.270 
156.700 
764.280 
626.380 
109.950 

10 b. kreeft 
3.372.672 

W O E N S D A G 19-11-1975 

Z.444 
Z.484 
Z.43Ö 
Z.568 
Z.27 
Z.183 
Z.5S2 
Z.176 
Z.507 
Z.542 

800 
400 
200 
300 

1.000 
300 
300 
100 
700 
700 

40 247.270 
40 
30 
70 
50 
20 
60 
60 
50 
70 

155.280 
164.110 
138 930 
279.500 
114.980 
190.950 
131900 
229.580 
206.830 

1.859.280 

VIS ETEN IS 
VERANTWOORD ETEN 

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

MAANDAG 24-11-1975 

IJSLAND : 0.182 : 700 m. : t.t.z. 
270 bonen, 260 bl. leng, 70 koolvis, 
45 Schotse schol, 20 kab & gul, 
35 schelvis en totten. 

0.236 : 900 m. : t.t.z. 16 shelfcod, 
60 kab. & gul, 140 koolvis, 150 schel
vis en tobten, 150 wijting, 110 rode 
zeebaars, 110 Schotse schol en mie-
ten, 130 gr. blauwe leng, 20 kl. blau
we leng, 75 varia. 

O.202 : 896 m. : t.t z. 50 kab. & 
gul, 260 koolvis, 150 bonen, 100 
Schotse schol en mieten, 26 heilbot 
en staart , 50 varia. 

0.318 : 850 m. 
0.317, 0.282 
NOORDZEE : 0.134, 0.239. 
KANAAL : 0.254. 0.118, 0.82, 

O 66. 
WEST : N.736, 0.317. 

DINSDAG 25-11-1975 

KANAAL : Z.409. 
WEST : N.lö, 0.26. 

WOENSDAG 26-11-1975 

WEST : O 279, N.719, N.720. 

DE HEER 
VAN LIERDE 

IS NIET MEER 
•Diinisaag is t)e iSt Pïletare Wolüiwe, 

Dr Jiacqoeis VanBeirtdle', hoofld van de 
BBG lianjdlbouiwdlreinigt volor (die Zee-
viisBeiilijj tan ,giriartre igedlraigiein. 

DolMteir Jacques Vian LSerüe hadi 
ide ouldisndlom van 49 j a a r bertelikt 
en wias de sohbonizraon van dte Höl-
lamidise miiailsiteT ivam (Lainjdlboiuiw 
'Vianldieir Stiee. 

De haer Van Llsirldle llaiait eien- we-
diuiwe met, vier toimldleran na . 

TaWjke amlbibenaaien en vüilenldlen 
-wwnldlen de ter aiaipdle beislteillfing bid 
iweDBfle vocoiaffgeigiaian weald te 11 uur 
van een di'enst in de Aleydisikenk 
Viertc van SIt polattems WoJluiwie. 

De zeer bnaippe lamlbftienaör waJs 
«en Vlllajmiing en beweeis ons lanid 
uliltisttelfcende idiiiensiten in de dielllilkaite 
Ifunldtaie welke hid * hiooifd vian de 
EEG viilsiseruijdienisit toeklieeidldie. EDiU 
was tJevens een onvwrimloeiilhaje wert. 
keff. Ben harltiitolfaincit was h e m 
iniaddlloltltilg. 

iHHj wals het ook dlile de fJlnancJle^ 
niwg idhor öe EEG van de vïier nööu-
we iBellgilsche tnöilleins hïeillp bewer
ken. 

Voor ons lanid en voor he t visse-
ilitiibé*.3ffld in de EEG ils zijn plote 
heienlgaian een gmoolt veirliaies. 

Aan zijn dame, IkSnidieinen en fa-
nïiilile Medlt ons Mad wjn innige 
deelneming aan in de Ziware rouw 
welke hen k!am,t (te treffen. 
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRUZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Tarbot groot (123) 
middel (123) 
klem (123) 
Griet : groot (123) 
middel (123) 
klem (123) 
Schelvis : groot 
middel 
klein 
Heek groot 
middel 
klem 
Lom 
Leng 
Rog (I) 
Keilrog (123) 
Rog (23) 
T i l t e n f9T) 
SpVipm^taaTfr ^99^ 
Halve m a n s (23) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw 
Gul (groot) 
Gul (middel) 
Gul (klein) 
HnyemnTirihnTnmn 
Wijting : groot 
klein 
Scliar 
Steensohoi 
Zeeliaai 
Hondshaai 
Doomhaai 
Pieterman 
Makreel 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Schaat 
Zeebaars (klipvis) 
Kongeraal 
Schartong 
Volle harmg 
IJle har ing 
Haringshaai 
Steenholk 
Heilbot 
Koolvis 
Steur 
Zeewolf 
Pollak 
Zonnevis 
Konmgsvis 
Vlaswij ting 
Zeeduivel 
Schotse schol 
Zeehond 
Bot 
Rode Poon (roobaard) 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten 
Langoesten (midden) 
(klem) 

^eebrugire 

17-11-1975 

71,60-76,— 
55,60-61,-
43 40 
4li—47i20 
38, -33,20 
13,—^31,— 
60,—612,— 
51 80 54,60 

.: 4 8 , — , — 

37,80—;— 
24,—48,80 
63,^64,60 

""***"** 

39,80-60,-
11,—40,60 

7ZZ'. 66,-1(35,2 
11,—^17 — 

13 —-20,80 
36,—^74,60 
16,—23,— 
11,20-19,60 

.- 76,—82,— 
ie,—^21,80 

10,—28,— 

— 14,—.18,20 

— 3 2 , ^ 8 , — 
40 46 

-~ 99,^-10l"' 

Ii8,—35,40 

17,4043,20 

Oostende 

17-11-1975 

1(86 — , — 
]M — i -
05.—80,— 
65, ,— 
SJ9 

A\R 

52, ,— 
48v 
50, 

35, ,— 
35, ,— 
(21l 1 

3 5 , - 3 8 , -
3 5 , - 2 6 , -

il(2,—^17,— 
10,95-111,-
11, ,— 

l a - ^ i e , -

I B , — 1 3 , -

Zeebrugrge 

18-11-1975 

159 -178 
110 —,— 
81,40—,— 
05,80—,— 

4 5 , — , — 
40,—45,20 
27,60-29,40 
11,80-21,40 

37,80-38,-
33,—44,80 
60, ,̂— 

42,"—49,— 
12,—42,60 

6Ö,'^i87 " 
11,-21,60 

16,80-28,— 
15,—68,— 
1(9,— 2̂11,— 
7,40—,— 

2 0 , ^ - ^ , — 

33,—35,— 
35,—43,60 

Ï6,'^e",— 
6 , — , — 

24,20-50,— 

Oostende 

18-11-1975 

165 —,— 
116 -140 
63, 812,— 
70, ,— 
5 3 , — ^ — 
50, ,— 

50, ,— 
48, ,— 

2 6 , " — ^ , -
37, , -
13, , -

42, '—^,— 
35, ,— 
38, ,̂— 

18, ,— 

- -

-

Zeebrufge 

19-11-1975 

1S2 -178 
95,—1110 
80,—94,— 
66,^74 ,— 
02,^64.— 

52, ,̂— 
35, ,̂— 
11,80^34,80 

41,-^55.— 
3 0 , ^ - 4 4 , -

'24,—25,— 

37,"^^,4Ö 

Oostende 

19-11-1975 

Ö4,—6«',— 

, .. 

6 5 , — ^ , -
4 2 , — 4 0 , -
3 6 , ^ 8 , — 
30,—^32,— 

20, ,— 
112, ,— 

19,'-^^m",— 

. . . . „ 

13, ,— 

17-11-1975 

200 -220 
130 —,— 
96, ,— 
7 5 , - 9 5 , -

46, , -

43 ' ,—^^— 
44, , -
40, ^,-

42,—48,— 
4 0 , - 3 7 , -

14^—Ï6,— 
lil,—^112,— 
16,—'22,-

22, .— 

16 , -25 ,— 
10, ,— 

NIenwpoort 

19-11-1975 

1 8 0 ' — , — 
96, ,— 
70,—85i— 

ö l , ^ ^ -

40,——,— 
45, ,— 
3% — 

47,"^^^,— 
4 5 , — 3 8 , -

11,—14i— 
116,— 2̂11,— 

20",^^^;— 

—— — 

.......... 
*""*—*•*"**— 

" • 

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

IJMUIDEN 

Aan de woensdagmarkt van 12 
november werd aangevoerd : 36 kg. 
tong; 4 kisten tarbot en «riet; 
371 kisten kabeljauw; 1169 kisten 
koolvis; 70 kisten schelvis; 610 kis
t en wijting; 26 kisten schol; 65 
kisten cshar; 40 kisten makreel; 
652 kisten har ing en 128 kisten di
versen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : 
grote e ngrootmiddel tong 12,30; 
klelnmiddel tong 10,60; tong een 
8,59; tong twee 7,79. 

per 40 kg. : taxbot 338-172; griet 
114; kabeljauw één 132-80; kabel
jauw twee 156-77; kabeljauw drie 
136-98; kabeljauw vier 104-76; ka
beljauw vijf 90-38; koolvis één 97-96; 
koolvis tweie 97-92; koolvis drie 92-
76; koolvis vier 38-17; grote hake 
226; middel hake 184; hake één 
152; hake twee 126; hake drie 76-
44; blanke koolvis (groot) 80-78; 
blanke koolvis (Idein) 78-72; schel
vis één 160; schelvis twee 84; schel
vis drie 62; schelvis vier 58-28; 
schol één en twee 124; schol drie 
134; schol vier 108-100; wijting 
drie 63-27,20; wijting vier 44-36; 
makreel twee 52-20,80, har ing één 
51-40; schar 73-56; haa i (grof) 57-
52; kaai klein 28-21; leng 90-84; 
tongschar 46-42. 

De besommingen waren : KW.33 
en KW.180 f 3.000; UK.17 en XJK.56 
f 6.900; UK. 107 en UK.200 f 2.400; 
VD.54 en VD.77 f 2.700; UK.208 en 
tfK.236 f 10.600; VL.1 f 36.300; VL. 
34 f 1.420; VL.73 f 27.100; UK.78 
f 3.100; UK.234 f 5.000, VD.19 f 
9.700. 

Aan de donderdagmarkt van 14 
november werd aangevoerd : 355 kg. 
tong; 8 kisten tarbot en griet; 715 
kisten kabeljauw; 796 kisten kool
vis, 238 kisten schelvis, 377 kisten 
wijting; 51 kisten schol; 98 kisten 
schar; 1861 kisten har ing; 106 kis
ten makreel en 44 kisten varia. 

Prijzen in guldens per 1 kg. : 
zalm 8,74; grote tong 12,47, groot-
middel tong 13,36; kleinmiddel 
tong 11-76-11,04; tong één 8,58; tong 
twee 7,62-7,30. 

per 40 kg. : poontjes 48-46; blan
ke koolvis 94-82; koolvis één 97-76; 
koolvis twee 80, koolvis drie 92-86; 
koolvis vier 27-22,40, tarbot 292-128; 
griet 90-84; kabeljauw één 120-90; 
kabeljauw twee 144-104; kabeljauw 
drie 124-92; kabeljauw vier 100-68; 
kabeljauw vijf 71-42; schelvis één 
en twee 120; schelvis drie 85-52; 
schelvis vier 35-29; schol één 110; 
schol twee 134; schol drie 134-132; 
schol vier 100-98; wijting drie 49-
27,20; har ing één 41,20; makreel één 
50-40, makreel twee 44-22. 

De besommingen waren : KW.33 
en KW.180 f 2.450; VD.54 en VD.77 
f 2.050; UK.17 en UK.56 f 3.280; 
UK.18 en UK.23 f 14.500; UK.107 
en tJK.200 f 2.560; UK.135 en UK.145 
f 6.800; UK.208 en UK.236 f 6.960; 
VD.25 f 1.100; VD.6 f 7.890; VD.89 f 
10.900; KW.63 f 11.200; VL.131 f 
33.000; XJK.48 f 3.330; UK.78 f 1080; 
UK.218 f 7.870. 

R a n de vri jdagmarkt van 15 no
vember werd aangevoerd : 6.600 kg. 
tong, 78 kisten tarbot en griet, 916 
kisten kabeljauw; 937 kisten kool
vis; 131 kisten schelvis; 497 kisten 
wijting; 865 kisten schol; 136 kis
ten schar ; 3.368 WlBtein/ har ing, 
126 kisten makreel e n 84 kisten di
versen. 

TOT DAG 
Prijzen in gulden per 1 kg. : 

grote tong 12,30-11,99; grootmiddel 
tong 13,40-12,98; kleinmiddel tong 
10,47-10,01; tong één 7,84-7,61; tong 
twee 7,20-6,92; tarbot 11-72-10,84. 

per 40 kg. makreel één 35-52; 
makreel twee 44-20,80; har ing één 
42,40-25; tarbot 334-129; griet 182-84, 
kabeljauw één 132-98; kabeljauw 
twee 144-87; kabeljauw drie 140-84; 
kabeljauw vier 124-78; kabeljauw 
vijf 73-29; koolvis twee 81; koolvis 
drie 84-66; koolvis vier 41-23,20; 
schelvis één 120; schelvis twee 116-
82; schol één 83-77; schol twee 116-
82; schol drie 100-60; schol vier 62-
44; wijting drie 49-27,20; schar 63-
16; blanke koolvis 88. 

De besommingen : KW.44 en 
KW.85 f 97.000; KW.33 en KW.180 
f 3.000; UK.17 en UX.56 f 4.800; 
UK.18 en UK.23 f 2.800; UK.107 en 
UK.200 f 2.810; UK.135 en UK.135 
f 1.500; UK.208 en UK.236 f 3.400; 
SCH.81 f 33.000; SCH.73 f 11.000; 
KW.141 f 13.000; KW.222 f 15.000; 
VL.112 f 35.500; VD.243 f 11.000; 
VD19 f 5.300; IJM.4 f 11.000; UK. 
159 f 3.800; U K : . 2 3 4 f 8.600. 

Aan de maandagmark t van 17 
november werd aangevoerd : 29.420 
kg. tong; 258 Idsten tarbot en 
griet; 1.648 kisten kabeljauw; 1.047 
kisten koolvis; 87 kisten cshelvis; 
437 kisten wijting; 2.186 kisten 
.jonol; 222 kisten schar; 3.866 kis 
ten har ing; 56 kisten makreel; 
244 kisten diversen. 

Prijzen in guldens, per 1 kg. : 
grote tong 13,06-12,25; grootmiddel 
tong 14,07-13,46; kleinmiddel tong 
10,27-9,29; tong één 8,--7,60; tong 
twee 7,36-6,30; tarbot 11-14-10,19. 

Per 40 kg. : wijting drie 67-31; 
har ing één 29,20-28,20; makreel één 
44-34; makreel twee 42-24; schar 
44-25; tarbot 345-112; griet 188-71; 
kabeljauw één 144-102; kabeljauw 
twee 156-128; kabeljauw drie 136-
108; kabeljauw vier 108-36; kabel
jauw vijf 88-48; koolvis twee 81; 
blanke koolvis 102; poontjes 52; 
schelvis één 130; schelvis twee 138-
124; schelvis drie 104-72; schelvis 
vier9 2-45; schol één 87-80; schol 
twee 96-84; schol drie 82-64; schol 
vier 71-40. 

De besommingen waren : KW.4 
f 15.000; K W . l l f 27.000; KW.15 f 
22.000; KW.22 f 36,000; KW.24 f 
29 900; KW.25 28.000; KW.29 f 14.000 
KW.34 f 27.000; KW.45 f 32.000; 
KW,55 f 22,000; KW.88 f 25.000; 
KW.113 f 14.000; KW.117 f 21.000; 
KW.145 f 29.000; KW.149 f 16.000; 
KW.150 f 11.000; KW.152 f 11.100; 
KW.185 f 18.000; KW.187 f 13.000; 
KW.189 f 27.000; KW,194 f 24.000; 
KW.213 f 8 300; KW.214 f 17.000; 
KW,226 f 8.700; SCH.256 f 22.000; 
VL.llO f 29,500; IJM.30 f 34,000; 
IJM.20 f 16.000; IJM.44 f 28.000; 
IJM.115 f 37.000; IJM.154 13,000; 
spanvissers : IJM,211 en KW.206 f 
12,000; WR,32 en KW,167 f 18.900; 
KW.42 en KW. 142 f 65.000. 

Aan de diiasdagmarkt van 19 
november werd aangevoerd : 1.590 
kg. tong; 26 kisten tarbot en griet; 
180 kisten kabeljauw; 1012 kisten 
koolvis; 161 kisteii schelvis; 44 kis
ten wijting; 109 kisten schol; 22 kis
t en wijting; 2775 kisten har ing; 4 
kisten makreel en 41 kisten diver
sen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : 
tarbot 10,60-10,40; grote tong 12,89-
12,50 grootmldel tong 13,76-13,66; 
kleinmiddel tong 10,18-9,82; tong 

één 7,91-7,85; tong twee 7,15-7,08. 
Per 40 kg. : tarbot 340-118; griet 

162-88; kabeljauw één 144-132; ka
beljauw twee 812-130; kabeljauw 
drie 136-120; kabeljauw vier 108-94; 
kabeljauw vijf 100-45; koolvis twee 
107; koolvis drie 80; koolvis vier 
35-20; schelvis één 120; schelvis 
twee 142-106; schelvis drie 104-72; 
schelvis vier 65-18; schol één 86-82; 

schol twee 96-92; schol drie 92-82; 
schol vier 76-48; wijting drie 72-49; 
makreel twee 46; har ing 31,20-20,40; 
schar 84,44; blanke kolvis drie 92; 
poontjes 56-55; h a m 268-224; long 
120; schartong 64; lommen 102. 

De besommingen waren : KW.43 
f 49.000; KW.174 f 8.000; K W 175 
f 18.000; VL.90 f 38.000; UK.208 en 
UK.236 f 2.100. 

Visaanvoer te Den Helder 
Week vaa 10 to t en me t 15 no(vemit>er 

iMet een weer iets oplevenidie aanjvoer IVBH' de kilieiliieire kotters en 
een, omidat de vlsgronden veraf waren gelegen de afgeiopen week, wat 
tegenvallende vrijdagaanvoer, moest he t vioor de Rnote kotters weer op 
zatendag gebeuren. . .„„p™ 

Mede door de vnlj guiiBtdge weeansomHtandiglheden, waren de vsmge-
ten zowel van tong als van schol zeer redeüiivik. 

E r bon zelfs weer een stijBing van de sciholaanivoer oer vaartuig 
worden waajrgenomen. 

Hierdoor konden de grote kotters over he t algemeen redeHijke be
sommingen iboelken, ad konden door de grote zaterdagdnuikite een acht ta l 
kot ters niet meer lossen en moesten ibUflven overiligÊen voor de maajdag-
maiilct. 

De hoogste besommer maak te ruiim f 38.800,— voor 2!3f77 kg tong 
(f 9,60 per kg) en 6320 kg sohol m e t löOO kg andere vis. 

Een voor de tijü van he t jaiar uiteindelliijlk dus zelfs een goede 
visweek. 

Door 91 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevevoerd : 

eo.493 
I17.449 

1818.440 
517.86O 

3.630 
9.086 

23.4)10 
7.535 
1.815 
'1.325 
11.359 
,1.180 

699 
507 
365 
854 

375.906 

k g 
k g 
k g 
k g 
k g 
k g 
ilqg 

k g 
kg 
k g 
k g 
•kg 
k g 
k g 
k g 
k g 

T O N G 
T A R B O T 
S C H O L 
KABiElLJiAUW 
G i U l K l ' 
SCKAIR 
W I J T I N G 
BOT 
S C H E L V I S 
T O N G S C H A R 
H A A I 
MAKlUJiKL 
KAJVDMEIN 
R O G 
L E V E R e n K Ü I i T 
D I V E R S i E N 

f 
f 
f 

i 
i 

t 
t 
i 

£ 
f 

t 
t 
i 
f 
f 
f 

551.207,03 
10aeT4,07 
298,064,94 

88.032)87 
9.390,00 

IB.15'2,43 
17.448,20 

5.006,180 
2.100,27 
3.504,87 
1 J 4 3 1 , 7 6 

1.035,50 
4.076,45 

740,00 
420,63 

1I.I3047 
1.096.336,62 

iVan 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
wan 
van 
van 
van 
van 
van 

f ai40» 
f 1220 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
if 
f 
f 
f 
f 
f 

300 
54» 
312 
180 
108 
075 
130 
80S 
138 
ISO 

eai 
171 
aio 

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

ees 
2m 
(m 
mi 
104 
0158 

057 
04S 
101 
106 
0 ^ 
065 
499 
0T3 
083 

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

Beroepsvereniging 

HAND IN HAND 
O.V.A. VISMIJN OOSTENDE — Tel. 80 11 01 

(7390V) 
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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 in 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 



/H 

Samenwerkende Vennootschap 

H. BAELSKAAI, 27 - 8400 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 — 
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. 


