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BESCHERMKLEDIJ VOOR VISSERS
De vissers kunnen voor hun P U N T E N  hiernavolgende beschermkledij bekomen : 
Een punt is ÉÉN F R A N K  waard !

KNIELAARS 250 fr.
LAARS gevoerd met wol 385 fr.
DIJLAARS 700 fr.
HEUPLAARS 885 fr.
OVERALL blauw goed - maat 50 tot 56 570 fr.

maat 58 645 fr.
BROEK blauw goed 305 fr.
VEST blauw goed - maat 48 tot 56 320 fr.

maat 58 335 fr.
BROEK met borststuk - maat 48 tot 56 365 fr.

maat 58 420 fr.
JUMPERS blauw goed

small en medium 310 fr.
large 315 fr.
extra-large 325 fr.

ZUIDWESTER (lange kap) 190 fr.

OLIEHEMD zonder kap 640 fr.
met kap 760 fr.

OLIESCHORT 325 fr.

OLIEBROEK met bretels 420 fr.

GUTTERS 60 fr.

AIRCOAT BROEKEN 465 fr.
broeken met bretel
maat 42 - 56 700 fr.

58-60 785 fr.

JUMPERS aircoat 455 fr.

Deze punten kunnen omgezet worden bij S.C.A.P., H. Baelskaai 27, Oostende, en 
bij HAND IN HAND ZEEBRUGGE.

Ook nog in deze magazijnen te verkrijgen 
aan zeer goedkope prijzen

ANDERE WERKKLEDIJ VOOR VISSERS, WERKLIEDEN, WERKGEVERS, AANNEMERS

VAATDOEKEN

Radical DETERGENTZEEP - 1 

LEVIS VERF - alle kleuren 

REGENKLEDIJ (broek en vest) 

WOLLEN DEKENS 

MESSEN PIJKENAAS 

PRISMAKIJKERS 

REDDINGSVESTEN 

UURWERKEN met stuurwiel 

BAROMETER met stuurwiel

10 en 18 fr.

liter 25 fr.

148 fr.
I 450 fr.

320 fr.

200 fr.

2.055 fr.

950 fr.

2.800 fr.

2.100 fr.

UURWERKEN elektrisch 2.250 fr.

BAROMETER 1.500 fr.

DUFFLE COATS grijs en g:oen 800 fr.

echte engelse, blauw 1.250 fr.

extra 1.520 fr. 

DUFFLE COATS gevoerd 1.690 fr.

1.820 fr.

WERKSCHOENEN - anti-slip & versterkte top

laag model 725 fr. 

hoog model 675 fr.

Alle aannemers, industriëlen en werkgevers die aan hun volk werkkledij moeten geven, 
kunnen deze tegen zeer voordelige prijzen aanschaffen bij de rederskoöperatieven

S. C. A. P.
H. BAELSKAAI 27, OOSTENDE 
Tel. (059) 70 29 51 - 70 09 31 - 70 09 32

HAND IN HAND
REDERSKAAI, ZEEBRUGGE 
Tel. (050) 44 41 17
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NAPRATEN OVER DE 5e ZITTING VAN 
DE DERDE ZEERECHTKONFERENTIE

door A. THURMER

INLEIDING
In ons vorig nummer hadden w e het over de werking van het Ne

derlands Hospitaal - Karkschip „D e  Hoop” , het bezoek aan de Oostendse 

Vissershaven, de ontvangst op het Stadhuis en het prachtig werk vooral 

van voorzitter Thurmer, die niet alleen dit werk op alle mogelijke wijzen 

tracht te doen nuttig zijn, maar die als Nederlandse vertegenwoordiger, 

de Internationale Zeerechtkonferenties bijwoont en er zeker een zeer za

kelijk oordeel over heeft.

Naar aanleiding van het bezoek van het Nederlands iHospitaalkerk- 

schip had de heer Vandenberghe daarenboven met de  heer Tihurmer, die 
vergezeld was van kapitein Maarten Rog. en onze Belgische konsul in 

IJmuiden, de heer Henk Zwart, een onderhoud over de laatste Zeerecht
konferentie welke te New  York plaats had.

DE ZIENSWIJZE VAN DE HEER THURMER
Daarover vertelde hij 'het volgende :

Alle schone verwachtingen ten spijt, heeft ook de 5e zitting van de 

3e Zeerechtkonferentie niet geleid tot een consensus over ontwerpen van 

wet, die samen gestalte en inhoud moeten geven aan een Conventie over 

nieuw internationaal geldend zeerecht.

Zelfs de tussenkomst van Dr. Kissinger en van andere Ministers 

van Buitenlandse Zaken, heeft niet kunnen verhinderen, dat het grootste 

ondenhandelingsforum dat in het kader van de Verenigde Naties ooit is 
gehouden, is vastgelopen,

De vruchten van het overleg, die in de voorjaarszitting zichtbaar 

leken, zijn gedurende de zomerzitting niet geoogst kunnen worden, omdat 

het wantrouwen in eikaars bedoelingen het won van de politieke wil om 
te slagen.

Niet de vraag wie souvereine rechten bezit t.a.v. de exploratie en de 

exploitatie van de levende- en de niet levende rijkdommen binnen de ex
clusieve economische zone, heeft tot de pat-stelling geleid. Want over die 

kwestie zijn de Staten het in meerderheid eens : dat is de Kuststaat.

Het gaat ook niet zo zeer om de juridische status van de exclusieve 

economische zone, of om kernpunten als de „territoriale zee” ,'de „volle 

zee”, „internationale zeestraten", „het recht van doorvoer en het recht van 

overvlucht” , „gesloten en half gesloten zeeën” , „eilandengroepen en eilan
den Staten” , „wetenschappelijk onderzoek” , „marine milieu” en nog vele 

andere essentiële onderwerpen. Neen, want hoe moeilijk deze zaken ter 

conferentie ook lagen, voor al die problemen lijkt overeenstemming zelfs 
nog maar enkele handbreedten weg.

DOOR WIE ONTGINNING DER OCEANEN ?
Het kardinale punt, waar het in laatste instantie om gaat en dat de 

Conferentie in al haar doen en laten heeft beheerst, draait om de vragen : 

wie zal de metalen in en op de bodem der oceanen ontginnen, en ten bate 
van wie moet dat gebeuren ?

Aangaande deze kwesties staan de standpunten van de ontwikke

lingslanden en die van de geïndustrialiseerde landen diametraal tegenover 

elkaar. De ontwikkelingslanden klampen zich vast aan een leerstuk van 

de Verenigde Naties dat zegt dat de rijkdommen van de oceaanbodems 

deel uitmaken van het gemeenschappelijk erfdeel der mensheid, en der

halve toebehoren aan alle volkeren die deze planeet bewonen. Zij verlan

gen, dat alle inspanningen en aktiviteiten, die tot doel hebben om die

schatten te vergaren, onder toezicht zullen staan van een te stichten nieuw 

orgaan van de Verenigde Naties : de „Internationale Zeebodem Autoriteit” . 

D e  geïndustrialiseerde landen weigeren echter akkoord te gaan met inter

nationalisatie van diepzee-bodem exploitatie. In dat geval zouden zij alles 

moeten leveren, d.w.z. : kennis van zaken, machines, werktuigen, geschool

de mankracht en kapitaal. De ontwikkelingslanden, daarentegen, zouden 

voorshands in het geheel geen inbreng hebben. Door hun groter aantal 

zouden zij echter wel domineren in het bestuur van de Internationale Zee

bodem Autoriteit, en daardoor de baten van de exploitatie voor een be

langrijk deel tot zich kunnen trekken. Het zo nodige evenwicht in verhou

dingen zou bij een dergelijke werkwijze ontbreken, en dat is een positie, 

waarin de geïndustrialiseerde landen onder geen beding zouden willen 
berusten.

De inzet is hoog. Op  het spel staan billioenen tonnen koper, nikkel, 

kobalt en mangaan. Het is een zaak van vrede of van oorlog. Alle Staten 

beseffen dat een Verdrag in het belang is van alle naties : ontwikkelings

landen en ontwikkelde landen.

HOE UIT DE IMPASSE?
O m  uit de impasse te komen —  en daarmede uit de impasse, waar

in de Conferentie verkeert — , zal in de volgende zitting gekozen moeten 

worden voor een middenweg, en wel met dien verstande dat de ontwikke

lingslanden een claim krijgen op een deel van de financiële baten van de 

exploitatie van de oceaanbodems, alsmede op langere termijn het vooruit
zicht van deelname aan de exploitatie zelve.

De volgende zitting zal wederom plaats vinden in New York. Ze zal 

worden begonnen half mei, en 8 weken Iduren. Het zal de allerlaatste on- 
derhandelingszitting zijn. De kwestie van de oceaanbodems krijgt dan de 
hoogste prioriteit.

DE 200 ZEEMIJLEN
Een conferentie, die steeds maar verlengd wordt, brengt Staten in 

verleiding om tot eenzijdige aktie over te gaan. D e  Zeerechtkonferentie 

vormt op dat ervaringsfeit geen uitzondering. Belangrijke delen van de in 

behandeling zijnde ontwerp-teksten zijn een eigen leven gaan leiden, of 

zijn reeds in nationale wetgevingen opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor de ontwerptekst aangaande de exclusieve economische zone van 200 

zeemijlen breed. Deze tekst kan men nu —  althans in grote lijnen —  

aantreffen in de nationale wetgevingen van de Verenigde Staten en van 

Canada. Het mag als bekend worden verondersteld dat beide landen in 
navolging van IJsland en Mexico het voornemen hebben om een exclusieve 

economische zone te proclameren. Canada doet dat met ingang van 1 ja

nuari 1977 en de Verenigde Staten doen het op 1 maart 1977. Wie de dag

bladen goed heeft gevolgd, kan weten dat ook Noorwegen in dat opzicht 

plannen heeft, en dat om die reden de Commissie van de E.E.G. aan de 

Raad van de Gemeenschap heeft voorgesteld om vanaf 1 januari van het 

volgend jaar een Communautaire exclusieve visserijzone in te stellen van 
200 mijl. Het voorstel van de Commissie komt bepaald niet onverwacht. 

Besluit de Raad het voorstel te aanvaarden —  en dat zit er in —  dan zal 

het openbaar bekend maken van het instellen van een communautaire 

exclusieve zone worden gemotiveerd als een daad van noodweer, onder

scheidenlijk als een daad van zelfbehoud. En de werkelijkheid gebiedt te 
erkennen dat die beweeggrond volstrekt aanvaardbaar is. Immers, zou de 

Raad van Ministers de door de Commissie van de E.E.G. voorgestelde 

maatregel afwijzen, dan kan een ware plundering van de gemeenschaps- 

visgronden door derde landen worden tegemoet gezien. Trouwens dege

nen, die sinds verleden jaar de aktiviteiten van bijvoorbeeld Russische 

schepen in de noordelijke- en in de centrale Noordzee regelmatig hebben 

kunnen gadeslaan, wetend dat d e  Russische visserij aldaar met het woord 
„stofzuigen”, mild wordt gekwalificeerd.

(Vervolg op blz. 2)



(Vervolg van blz. 1)
IN HET BELANG VAN DE VISSERIJ

Ergo : de instelling van een communautaire exclusieve economische 

zone zal als proeve van slagvaardig beleid van de Gemeenschap onge

twijfeld in het belang zijn van al haar vissers, dus ook van de Nederlandse 

vissers.
Wordt door deze vaststellingen de voorgenomen handelswijze van de E.E.G. 

in alle opzichten gerechtvaardigd ? Het antwoord moet naar mijn mening 

luiden : ja, en neen. Deze opvatting houdt op sociaal-economische gron

den een goedkeuring in, maar erkent anderzijds dat de geloofwaardigheid 

van de E.E.G. in 'het internationaal overleg minder hoog kan worden aan

geslagen, omdat op basis van tiet nog geldend klassieke internationaal 

zeerecht voorshands formeel onwettig wordt gehandeld. Dat andere Staten, 

waaronder heel belangrijke, zich mede aan dit feit schuldig maken en zelfs 
voor de Gemeenschap aanleiding zijn om het ook te doen, maakt in begin

sel weinig verschil.

EN WAT MET 12 EN 30 à 50 MIJL ?
Als w e in aanvulling op het voorstel van de Commissie van de Euro

pese Gemeenschap ervan kennis nemen dat Groot-Brittannië heeft beslo

ten om een zone van 12 mijl, gemeten vanaf de laagwaterlijn, te stuiten 

voor de haringvisserij —  wat mag krachtens de artikelen 2, 3 en 5 van 

het Londens Verdrag van 1964 —  dan nemen we tegelijkertijd afscheid 

van een suggestie, die vlijtig is rondverteld, met name dat het Verenigd 

Koninkrijk in (het belang van zijn eigen visserij een zone van 30 à 50 mijl 

zou kunnen opeisen. Niets is minder waar. Groot-Brittannië is lid van de 

E.E.G.. Het heeft zelfs zijn lidmaatschap door een volksstemming bekrach

tigd. Uit dien hoofde is dit land evenals de overige 8 lid-Sitaten gehouden 

om krachtens het Verdrag van Rome de Gemeenschaps-verordeningen na 

te leven. Verordening nr. 2141/70 van de Raad van Ministers van 20 ok

tober 1970 bepaalt dat de lid-Staten vrije toegang tot eikaars wateren heb

ben, alsmede het recht om eikaars visgronden op voet van gelijkheid te 

bevissen. Daarbij dient dan te worden opgemerkt, dat nog nadere regels 

zullen moeten worden gesteld ten aanzien van de zones van 0 —  6 mijl, 
en van 6 —  12 mijl, gemeten vanaf de laagwaterlijn.

Met andere woorden : voor laatstgenoemde gebieden, geldt de evenge- 

noemde Verordening nr. 2141/70 niet.

DE E.E.G. IS EEN GROTE KUSTSTAAT !
Op grond van dezelfde Verordening wordt het mogelijk dat de

E.E.G. zich bij het instellen van een exclusieve economische zone van 

200 zeemijlen opstelt als één grote Kuststaat. De  Communautaire Zee zal 

er dan ruwweg als volgt uitzien :

Een zone van 200 —  voor zover dat geografisch mogelijk is —  

rondom de kusten van Italië en ten zuiden van de kust van de Franse Ri

viera. (Instelling van die gebieden is overigens nog niet aktueel, omdat 

de Middellandse Zee-Staten vooralsnog de huidige toestand wensen te 
handhaven).

Voorts eenzelfde zone vanaf de noordkust van Spanje geprojecteerd 

op de Franse kust tot dwars van Brest en vandaar langs Land's End, de 

westkust van Ierland en de Hebriden tot een geografisch bepaald punt 

bnoorden de Shetlands, om tenslotte over te gaan in een denkbeeldige 

'lijn, die vanaf deze plaats de Noordzee begrenst tot aan het Skagerak en 

eindigt ten oosten van Denemarken op een punt gesitueerd bij de ooste

lijke grenslijn van de Oostzeekust van de Bondsrepubliek.

Tot slot nog enkele achtergrond gegevens en kommentaar bij de 

hiervoren genoemde plannen van Canada en de Verenigde Staten betref

fende 'het instellen' van exclusieve economische zones.

WAT IS DE ACHTERGROND VAN HET 
INSTELLEN VAN EXCLUSIEVE EKONOMISCHE 
ZONES ?
CANADA :

Toen de Canadese Regering haar voornemen kenbaar maakte om 
een 200 mijls visserijzone te gaan instellen, bracht zij omstreeks diezelfde 

tijd tweezijdige overeenkomsten tot stand met de Sovjet-Unie, Noorwegen, 

Polen en Frankrijk. Zulks om te kunnen beschikken over een kader, waar

binnen het toekomstig toewijzingsbeleid zijn beslag zal kunnen krijgen. 

Nadien volgden nog overeenkomsten met Spanje en Portugal. Al die Sta

ten samen vertegenwoordigen 88 %  van de buitenlandse visserij-inzet in 

Canadese wateren. In bedoelde overeenkomsten wordt bepaald dat sche

pen van Vlagstaten toegang zullen verkrijgen tot dat deel van de jaarlijks 

toelaatbare vangst, dat Canada niet met eigen schepen kan vangen. Cana

da stelt éénzijdig de totaal toelaatbare vangst vast, alsmede de condities, 

waarop de schepen van Vlagstaten worden toegelaten binnen de exclu

sieve economische zone. Tot op heden zijn nog geen quota voor vreemde 

schepen bekend gemaakt. Wel is aan derde landen medegedeeld dat de 

toestand van de visstapels van die aard is, dat in de nabije toekomst nog 

niet kan gerekend op grote hoeveelheden „overschotvis” . Deze sombere 
situatie zal naar schatting 3 jaar aanhouden.

GEVOLGEN
In verband met het voorgaande, zij opgemerkt, dat de Commissie 

van de E.E.G. aan de Raad van Ministers voorstellen heeft doen toekomen, 

waarin wordt bepaald, dat lid-Staten, die toewijzingen aan vis 'hebben ver

worven in wateren buiten die van de Communautaire Zee, deze quota na 

het tot stand komen van gemeenschappelijke interne- en externe visserij- 

régimes automatisch zullen moeten doen toevallen aan de Gemeenschap. 

Dat betekent dat bijvoorbeeld Frankrijk een eventuele toewijzing van Ca

nada t.z.t. zal moeten afstaan aan de E.E.G., die de aldus op papier ver

kregen hoeveelheid voegt bij de totale hoeveelheden vis, die jaarlijks 

naar objectie maatstaven gemeten onder de lid-Sitaten moeten worden 

verdeeld.

In de onderhavige voorstellen verzoekt de E.E.G.-Commissie tevens 

aan de Raad van Ministers haar uitsluitende en volledige volmacht te ver

lenen om namens de Gemeenschap visserij-onderhandelingen te voeren 

met derde landen als Canada, de Verenigde Staten, IJsland, Noorwegen 

en andere. De Commissie schijnt overigens in dit opzicht al meerdere 

contacten te hebben gelegd.

De I.C.N.A.F.:
Zowel Canada als de Verenigde Staten hebben besloten om hun 

lidmaatschappen van de Internationale Noordwest Atlantische Visserij Com

missie op te zeggen. Dit in verband met de gewijzigde omstandigheden. 

Beide Staten sluiten evenwel niet uit dat een soortgelijke Commissie als 

die van de I.C.N.A.F. in de toekomst een bepaalde rol kan gaan spelen bij 

de bepaling van het visserijbeleid in het kader van de nieuwe wetgevingen.

Entreegelden :
Als „verkopers” van visrechten aan derde landen zullen Canada 

en de Verenigde Staten een systeem uitwerken voor het heffen van entree

gelden voor het vissen door vreemde schepen ibinnen hun exclusieve eco

nomische zones.

DE VERENIGDE STATEN :

Evenals Canada sluiten ook de Verenigde Staten overeenkomsten 

met derde landen voor het wegvangen van overschotvis. Aanvragen moeten 

voor elk schip ieder jaar opnieuw worden ingediend onder vermelding van 

tal van bijzonderheden. Polen was het eerste land dat op grond van de 

nieuwe nationale wetgeving met de Verenigde Staten een visserij-overeen- 

komst afsloot. Daarna volgden Bulgarije en Roemenië. Onmiddellijk na het 

afsluiten van een verdrag kunnen verzoeken om toewijzingen volgen. Toe

wijzingen aan overschotvis zullen o.a. zijn gebaseerd op historische rech

ten, alsmede deelname aan het visserij-onderzoek en het tot stand helpen 

brengen van conserveringsmaatregelen. Verkregen visrechten per schip 

zijn slechts 12 maanden geldig en moeten dus jaarlijks worden vernieuwd.

Overwegend dat het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek en 

Frankrijk in de wateren van de Verenigde Staten historische rechten tot 
gelding kunnen (brengen, kan de Europese Commissie in, dat opzicht prach

tig werk doen, waarvan de eventuele resultaten —  zoals reeds opgemerkt

—  aan de gehele Gemeenschap ten goede kunnen komen.

Welhaast voor zeker mag worden aangenomen dat de afdeling „Ex

terne Betrekkingen” van de Europese Commissie reeds met de Regering 

van de Verenigde Staten dienaangaande onderhandelingen voert.

Mijnheer de Redacteur, harteljik dank voor de verleende plaats

ruimte.

TH UR M ER

Nota der Red.: Deze klare en zeer zaakrijke uiteenzetting geeft ons een 

duidelijk beeld van wat aan het gebeuren is, en welke belangrijke gevolgen 
de toekomstige beslissingen met zich zullen brengen.

BELGISCHE TOELAGE AAN 
HET HOLLANDS 

HOSPITAALKERKSCHIP „DE HOOP”
N a a r  aanleiding van  het bezoek van  dit hospitaalkerkschip 

„ D e  H o o p ”  a an  Oostende en  de vele diensten a a n  bem annings

leden v a n  Belgische vissersvaartuigen verleend, werd door de 

heer V andenberghe Prosper, directeur van  de Onderlinge Verze

keringsmaatschappij voor Vissersvaartuigen H u lp  in Nood, n a 

m ens deze m aatschappij een check van  tien duizend frank over

handigd  als waardering voor het vele goede a a n  schepen en  be

m a n n in g  bewezen.



ONTSTAAN EN ONTWIKKELING 
VAN ONS RIJKSSTATION

Woensdtag 22 september, hebben 
we onder voorzitterschap' van 
dihr. Viamldler iSlycfcem, dürekteur van 
heit Rijikscemltrum voor Landbouw
kundig Otnidletrizioek te Gent en ie te- 
getniwooridliglheid vtam Minister La
veras, ons mieuiw proefstation voor 
Zeevisserij ziien imhjuldfigem, waar
over we het in ons miumimeir vam 24 
september iin helt tart hadden met 
de melding dat we in een onzer vol
gende nummers idle geschiedenis er 
van zouden weergeven doOr die voor
zatter, idirekteuirHgiemeraial Lievenis, 
in al zijm vormen1 en details weer
gegeven.

Hierna volgt de historische rede 
vian dilriekteutr-gemieiriaal Lievenis, diaatr 
het voor onze lezelm en ide belang
hebbenden een historisch overzicht 
weeirgeeift vam groot bellang in de 
gesidhiedlenis van ontzie wietemsichaip- 
pelijke ontwikkeling Voor die vis
serij.

G E S C H I E D K U N D I G E  
U I T E E N Z E T T I N G  
V A N  V O O R Z I T T E R  
L I E V E N S

Goed' een anderhalf jaar ma. de 
oprichting: vian het Besbuuir voor 
Landbouwkundig1 Onderaoek werd ik 
in september '1ÖÖ8 ontboden op het 
Kabinet vian ide toenmalige Minis
ter van Lamdlbouw, wijlen bairon de 
Vleesichouwer.

Hij' richtte zioh eerst als profes
sor itot iz’n  ouidrtstuidient, wat onmid- 
idlellijk leidde toit een zeer open at
mosfeer.

Diaa-rmia izegde hij! „en ntu is het de 
Minister idie .zich richt toit de lamb- 
tenaiair” en Onij vtroeg „Weet gij iet® 
af van die zeevisserij en habt gij' eem 
idlee van de toestand vian het we
tenschappelijk ondeirizoefc in de zee- 
viasieiriji”.

Op het eenste gedeelte van zijm 
Vraag antiwoomdidle ik dat itwee van 
mijn ooms op aee haiddem gevist, 
dat ontzie hoeve aan ide zes Jaig en 
dlat ifc de izeevisserij dloor heel mijn 
jeugd had geivo'lgdi. O p  het tweede 
gedeeilte van ailjln viriatag, antwoordde- 
ik dat ik daardoor inderdaad die 
toestand van het wetenisGhappelijk 
ooderizoek in de zeevisserij vtah ta
melijk idlichübiji hiatd bekeken, en 
daarbij tot de volgend© bevindingen 
was gekomen :
—■ dat inzake wetenschappelijk on

derzoek in de ziesvdsserij ver
schillende organismen zich zeer 
Epoiiaidisich miet het onderzoek op 
dit gebied 'bezig hieldien.
Zo bv. werkten in hst toenma
lig Zieewietsnisehappeiljfc IN STI
T U U T  ! ! twee technici en een 
administratief bediemidie, onder 
ledldlilng van eein administratief 
comité ien vatn een wetemBclhap- 
pr ijk lid van het Koninklijk 
Instituut voor Natuuirwetem»- 
schappm  'Op idiit ogemlMik rntu 
iziijn 1er 312' memisen (waarvan 7 
,universitair gevorimldiemi) betrok
ken1 bij het toegepast weten
schappelijk ondenzfoek in die zee
visserij1 (hieirina genoemd T .W .O . 
Z.) rechtstreeks of onrechtstreeks 
in het fcadier van het departe
ment

— idatt wiilj het 'enigste lianid waren 
met zeevisserij dat niet oiver een 
idtegelijk imgieridht onderzioekimgs- 
iüstituiuit vioior T .W .O .Z . beschik
te terwijl de TOOdizakelijfcheid van 
een diergelijk plroefistatiom onidier

meer was omtderlijmd geworden 
dloor de beroemde nationale com
missie voor idle studie van ide 
problemen, die aan België wer- 
dlen gesteld door die vooruitgang 
der wetenschappen, commissie 
geleid door Zij me Majesteit Ko- 
miimg Leopold U I, door de gespe
cialiseerde wetrkgtroep' va.n de
F.A.O. en 'dloor het Coördtoatie'- 
comité voor de Studie van de 
moei'ijlkihiedein op zee van West- 
Vlaanderen.

iOp' het eindie vian dit gesprek 
vroeg de Miniisiter mij een grondige 
studie te maken over wat er terzake 
moest gedaan wordem.

Ik begom dan met een vergadering 
te beleggen met die af gevaardigden 
van alle middens die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met dte zeevisserij te 
maken hadden, om de noden ervain 
beter te kennern.

Deze vergadering verliep in het 
begin in 'een behoorlijk rumoerigs 
atmosfeeir, wataruit twee gedachten 
na.ar voren kwamen : wiat kennen 
die vam Birtussiel daar van de zeevis
serij en is het noidliig weer een nieu
we organisatie tot staind: te roepen.

Maar weldra kwam het tot een 
gedisciplineerd miaiar vrij opera.' ge- 
'sprek, dat tiot zee'r goed omlijnde 
bestuiten aanileiidinig gaf.

Deze besluiten medegedeeld aan 
de Minister, waren: in het kort de 
volgends :
—  onze visserij' fo'evimidlt zich in uit- 

zoindeiriijfc zwiare omstandighe
den;

—  onze zeevisserij is kwalitatief op 
een zeer 'bedenkelijk laag peil;

—  beweerd wordt idlat de kwaliteit 
van onze vis één van die laagste 
is van Europa, dat die vloot fel 
achte'riuittoopt 'en dat men inzake 
ztuiveir technische aispectem vam 
de Zeevisserij (keuize van de vis
gronden, techniek van de vangst, 
'bewarinig vam de vis) men werke
lijk nog onibehiolpen was.

Ik wees erop dat in dit kader het 
dringend noodzakelijk was het T .W .
O .Z. struic'tuireiel goed geordend in 
te sichakelen in het kader van de 
toenmai’dge orgiamisatie vian het we- 
tsnschappelijk onderzoek in de 
landbouw teneimidle onkosten en nut
teloos werk te bespalren en gebruik 
te maken' vain 'die ondeirvinidfcig op
gedaan imtzake het to'emimailig orga- 
niisatorisich wetenschapelijk onder- 
zoieik.

Ik stelde daianoim voor in de kortst 
moigelijke tijd 'over te igiaan tot het 
opricihten van een speciale commis
sie, die de kern zou uitmaken van 
het izo vlug moigelijk op te richten 
Rijksstation voor T .W .O  .Z., dlat we
tenschappelijk werk zou uitvoeren, 
in nauwe siamenweïking met het be- 
diniijif. D e  lomkositen zoydien kunnen 
gadiekt worden door eem speciaal ar
tikel te bekomen van het Parlement, 
waardoor het mogeMijk izou worden 
onmidiieaijk over alle nodige mid
delen te beschikken, ziomdier te moe
ten pasiseriem doorheen de soms jâ  
renlange rompslomp vam alle moge- 
lijike en ibiezonlder animogetijke aid- 
minisitratieve regelingen.

Het werd dan het fameuze ajtdkel 
28, dlat na een kriachtdadigs tus- 
senlkomst viam de toenimahge Minis
ter van Landlbouw inder'daad na 
gtnomidige ibespreki’ng in de bevoegde 
parlementscommissies 'em idöor het 
Païüement zelf werd goedigekeurd 
Het lldet toe onmiddielliijk over te 
giaam tot 'die loprichting van een spe^ 
oiifiske werikgirioep en dlit is eigenlijk 
de oorsprong viam de oprichting vam

de werkgroepen van het Departe
ment, voorbeeld dat onmiddeilijk 
door ver&chillemdie depairtememten 
weird gevolgd.

Het pirincipe daarvan is niet zo 
ingewikkeld : aiami die ene kamt van 
'die tafel, als men het ao Doemen wil, 
d'e mensen -die met hum beide voe
ten in het harde tetaam vian de 
Zeevisserij zitten en (die hum viriaag'- 
stukkem KUNNEiN formuleren; aan 
de landere kant de wetenschaps
mensen 'die deze vraagstukken be* 
sitiuderen en magaam wat aiij kunmien 
-doem om ze op te Hossen. In het ge
heel heeft het depart ement 3'2 van 
dergelijke werkgroepen opgericht, 
waarwam er enkele, na beëindiging 
van hun taak, ontbondien werden.

Ik stelde aan de Minister voior 
deze1 werkgroep, gemioemd Commissie 
T .W .O .Z . (en hier zijm we er), te 
gelasiten met dte meest dringende 
vraagstukken vast te leggen en irn- 
tussentijd, en 'dlit lijkt mij mag al
tijd vam giroot belamg te zijm, na te 
gaan wat reedis kom gedlaan worden 
voor die stlulïie vam :
a) de opzoekimg en de kennis vam 

de visgronden; ;
b) de toenimialig reeidls betekenisvol- 

le veïimimdiering van de op
brengst vam idle garnaal-, de 
isprot- em de haringvangsten;

c) de vamigst en de behamidieling viam 
d!e visserijipinoidlukten tijldens die 
vaart, ide verhandeling en de 
distributie;

d) die verbetering van de vorm en 
die inrichting van de visserij- 
sichepen;

e) de 'biologische en hyidpo-bioliogi- 
ische problemen die zich in de 
zeevisserij steilem;

f) de airbeidsmethioiiem aan boord 
viam de visserijvaartuigen;

g) alle terihnische maatregelen die 
kunmien ibij'dragem tot de verho
ging vam de vangsten en de ver
mindering vain die cokostem;

h) -het gepast lomvarmen van het 
toenmaliig zeewetemschappelijk 
insititmiut.

Deze luiteemzetting kwam terug 
met eem schriftelijk besluit van de 
Minister, dat elke rechtgeaaïde 
ambtenaar gaarne Jeest : „akkoord 
en vooruit”.

Op '1 januari 1069 verscheen dan 
het foesliuit over de oprichting van 
de Oommissie T.iW.O.Z. dlat precies 
de hierboven voorgestelde doelein
den omvatte. Zij was samengesteld' 
uit '115 Cediem, ml. wamiuit de weten
schappelijke inrichtimgem, de etxino- 
mische 'dïemstem van het Departe
ment, het Koninklijk Imistituut vooï 
Natuiurwetemischappem; het Vierbomd 
idiefr Belgische reders, die grioothande- 
latara in vis, idle verwerkingsin
dustrieën en de oesterkwekerij van 
de famihe Baleiwijck.

Door 5 ministeriële besluiten werd 
de Commiaae geleidiehjk aamgevulld 
met leden vamiuit de politieke' mid
dens, van de Etócfceringsindustrie, 
van het 'Ministerie van Economische 
Zaken en van de symdikale mid
dens.

D e  Oommisisie heeft als een ge
heel gewerkt tot aan het jaar 1972 
(daiarover is var dier spnafce) miaar 
langsheen specifieke ondieirwerk- 
groepemi. Korte tijd madden werden 
niieuwe werkgroepen opgericht, dit
maal betoelaagd dloor hst I.W .O .N .L . 
waarbij later eveneens bij het
I.W .O.N .L. een derde belangrijke 
werkgroep werdl opgericht. Hier mo
ge ik de zeer begripsvolle en kracht
dadige medewerking van de leiding 
van het I.W .O .N .L . onderlijnen op

een ogenblik, en ook dat mag on- 
darl'iljlnd Woildiein, dat de herstructu
rering van he't Insitituut nog niet 
was doorgsvoerd 'en dius dat toen
maals ide 'giainse begroting ervan 
door het Ministerie van Etoomomi- 
sche Ziafcem werld beheerd.

Tot rond de jiarern 1960-70 warem 
de belamgstelling vo'or het wierk van 
de Oommlssde T .W .O .Z . en die deel
neming aan die vergadering ervam 
zeer groiot. Meerdeire malen is 
in Het Viisserijlblad het dynamisch 
kaïrakter er van ondeirstreept. Ook 
iin het Parlement, aowel in de Ka- 
meir ;als in ide Seinaat, werd die wer- 
iking vian de Commissie T .W .O .Z . 
verschillende mal'en -lovend aange- 
haaM.

Gsdeidelijk echter (kregen de be
sproken ondierweirpen een steeds 
zuiverider weteniscihappeilijk karak
ter, waardoor de belangstelling en 
ide d)ee[mame aan idle vergaderingen 
vanwege mïiet wetenschappelijke lê  
den stilaan verminderde.

Toen. d'aarembovem in 1072 mijn 
geizondlheidi het belgiaf, heb ik die 
verantwioioirdehjlkheid genomen om 
niet mee;r de Goimimissie T .W .O .Z . 
in haar geheel bijeen te noepen.

Door een deir ouidSte leidién van 
de 'Commissie weHd, tmij de raad ge  ̂
geven om de algemene Commissie 
T .W .O .Z . in vijif grote werkgroepen 
omdeir te del'en, deze werkgroepen 
gevoelig uit te breiden met menisen 
uit het Ibedirijifslevem' en afe alge
meen voorizitter alleen het recht te 
behouden tot het geiven van gepaste 
algemene richtlijnen en het alge
meen toezicht over (dte uitvoering 
ervan. Deze raad heb ik opgevolgd:. 
DaamdOor is de herstructurering van 
die Commissie tot haar huidïgle vorm 
tat standi gdkomen. Tot dan toe 
had ik persoomlijk 85 velrgaderingen 
voorgezeten en geleid.

Hier past het eriaah te herinne
ren dlat eigenlijk het hoofddoel van 
de Commissie T .W .O .Z . bij dte op
richting ervan de voorbereiding was 
van de oprichting vam het Ri'jks- 
station voor Zeevisserij.

Dit Rijksßtatioin werd opgericht 
op 3 aplrdl 10102 met dien verstände 
dlat de takern opgelegd aan de Com
missie T .W .O .Z . verder wenden 
doorgevoerd, 'echter omder 'de we
tenschappelijke leiidimg vam, die di
rect etur vam het Riijksistattion, ter- 
wiji aan ddt laatste eem' aamiziem- 
lijtoe veiritareidinig van de otnderzsoe- 
kingsigebiedten en imidiem völgemtsi ver
schilfende -nieuiwe taken weirdien' 
toevefrtbrioiuwd.

Het wats' dlaiairlbiji uitemaard aange
wezen en het stond oiok op het 
pirioriteitsplan van de investeringen 
vam het Departement, dat zo vlug 
mogaliljfc iziou oveirgegiaan worden tot 
de lopriicihting vian gepaste gebou
wen:, laboratoria en uitrustingen.

Er was namelijk vooraien da.t van 
de ;li3 op ts .richten Rijksstations' 
(beter Rijlksinstiitutem) de eerste 
twee 'diit Rijfcsisitation en dit vam 
Sieïïplantenteelt izouldem zijm. De 
getooiuiwen vam het Rijksisitlatiom voor 
Sierplaintenteelt waren (betrekfcelijk 
spoedig im. oiid'e, dte vergaderzaal 
niet medegerekemidl D IT  Rijkssta.- 
tion, dlat het eenste' hajd mioetem op- 
gericht wordemi, is het laatste gs- 
woirden van de 113 opgeriohte Rijks- 
stations.

De oprichting vami die gebouwem is 
inderdaad eem ecthte Jijdemisweg ge
weest. Ziehien eem' zeer korte op
somming vtam de eitiapes doorlopen
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van-1850 tot i m  ,( + 15 j!aar) —  om 
deae Mjldlensweg aam te tonen. Het 
aal daarbij wiel een wniek feilt aijrn 
dlat een Station voor wetenschappe
lijk ondenaoek onidlergebracht wend 
iin een sitadhuia. Ein het past desbe
treffende een woord Man uitzonder
lijke dank te betuigen vioor het be- 
grip vian die istadaiutoriteiten teraake. 
Ziomder dit aou. het Rijksstation in 
onimogelijke werktoesfcunden hetabem 
moetcn werken.

Heit ils pais; 115 ijiaar na het priiori- 
teitspilam dat wij: vandaag dan dit 
mooi gebouiw mioigem imhulidlgem, in 
aialniwezigheid wan idle hoogste auto
riteit vian het land nai hot Staats^ 
hioiofd.

Over die werking van, dit (Rijkst 
station aal de directeur ervan, de h. 
Hiovart, specifiek uitweiden.

Heit ils niet mioigelijk in1 Iheit bestek 
van eien dengelijke (toespraak een 
uiteenzetting te geven over het 
weiflk dat Intussemitijd door de Com
missie T.W .OJZ 1. wend, verwezenlijkt. 
Aiiileen al hieit activiteitsiverslag van 
idie Commissie T .W .O .Z . over de kor- 
tie periode- 1195041085'; verschenen, 
ondier de vorm vian ide publicatie 
nr. 11(5- wan heit -Riijlksisitation, beslaat 
reeds 318- Italadzijidiem gecondenseerde 
t-dkist.

H-et leek ons niettemin gepast en
kele Ibijlziondierie veindlragende resul
taten miet praktische imslag zeer in 
hiet toomt toe te lichten, waarbij van 
heit principe wondlt uitgegaian dat 
het noemien vain namen van Men
sen imioeit vermieden, woirdem tenzij 
met aeer ibepeirkte- uitzonderingen, 
2»  ibv. betreffende idle betreuirdte 
h-eer Verstraete en nog een paar 
andere aeer verdienstelijke persona- 
litedt-en, [buiten het kader van het 
Wetenschappelijk Omderaoek.

Ook -enkele diepe ontgoochelingen 
hiebbem idie werken vian de Commis
sie T .W .O .Z  begeleid* Daar kom ik 
laiter op teiruig. Misschien is het 
hier idle plaaite -om er op te wijlzen 
dlajt ook sommige negatieve nesulta- 
ten voor idle Ziesvistserij ae-er belang
rijk aijrn [geweest, door heit feit dat 
voior de eerste. maal nd-et de zeevis- 
isieïniji het gelag imioesit' (betalen maar 
wel de offiiciële instanties.

Hier volgen sommige vian deze 
mierkwaamdäge resultaten.

Totaal verrassende resultaten 
zijn geboekt geworden op gebied 
vain geluidisionderaoekingen uitge- 
voerd' onder leiding van Dr. Prof. 
Oaparit die directeur vian heit Ko
ninklijk Instituut voor Natuurwee 
temschlappen, die siamen met de h. 
Smiissaert jarenlang omidenvoorait- 
ter is geweest vian de Ooonmisisie 
T.W .OJZ.

Deae resultaten hebben- een grote 
invloed uitgeöefend op de lokalise
ring Man die vissiclholen en man die 
soiortten elrvian.

Kvenecns uitzonderlijk belialnigrijk 
aijïm geweekt idfe studies op die ver- 
stelbare 'schroeven. Nlu -wondt daar 
niiet meer o-ver gepraat, maar toen- 
dentijd was dat een, vraagstuk. Daar 
kan Sk over meepraten.

En  idian -die fameuze geschiedenis 
van de aboomikorren. -Dit werd vol
ledig op piumit gezet niet alleen wat 
de techniek zelf van het vissen be
treft, rnaiar ook, na de aware rarnjp 
die wi!j hadden met het eerste schip 
dait met ditfc isitelsel ,was ingericht, 
hiet op punt stellen van het veilig- 
heidlsâteilsel. Hier wil ik iteruig bij 
uiiitaondlerinig een naam vernoemen, 
nl. viani Ir. Verhoest^ idie iop düt ge
bied! de aeiewtiisiseiniijl in de- gehele we
reld) ontzagwekkende idiiensten heeft 
beweaeni. Nlui is de 2-boomkor'rem- 
techniiek als een gewoon verschijn“ 
siel erkend en idlait iis gelulkkilg.

Komend op het vraagstuk vian de 
nietten, over hetwelk in die laatste 
tijd herhaaldjelijk geschreven, wondt, 
mogen wij- niet vergeten dlat de 
Commisisie T .W .O .Z , dit vraagsituik 
vanaf heit begin van haar bestaan

( Vervolg van blz. 3) hieefit -bestudeerd. nrouwens een 
eerste congres over netten heeft in 
Oostende plaats gehad. De daaruit 
vootwlioeienidie Ibeisliuiten- heb ik dik1- 
wijls terug ontmioet tijdens mijn 
reizen- in- het Ibuiitenlamidu

Reedis in ide eerste janen van 
heit ibeistaan van de Oommissie 
T.W.-O.Z. werden een tiental syste  ̂
men van netten bestudeerd en in
geschakeld in onze eigen zeevisserijs 
sitpucituur.

Ooed uitgevoer-die pnoteven werden 
dooirigevoerdi met Iboidemmeiüten,, pelar 
glischie neitten en &emâHpeilagiische 
netteni Verder met sprotnefcten ge  ̂
taidkitoen door één sdhip of in span- 
visserij,.

iVeWdier mogen-, in helt kader van 
deze proefnemingen, ibiij,zonder wait 
het pela-gisch nettenonderaoiek be
treft, die veelvuldige contacten ver
noemd worden, idie ondiethouden 
werden met internationaal ge
lijkaardige onderaoekfingiseeinhedien, 
meer speciaal in Ptantori-jk, Duits
land en Nederland:.

'Zou het -geen gemeenplaats zijn 
te beweren dat heit wetenschappelijk 
onderzoek in de zeevisserij meier 
dan elders een besaisit uitgesproken 
initemaitioniaial karakter1 heeft. Zo- 
bv. wait de Noordzee betreft, indien 
op weinig na aJll-e algemene parar 
meters dezelfde zijn, is die uiting 
van ide algemene ibioitypen- en alles 
wat ermee verband houdt, echter 
verschillend van plaats tot pla-ats 
en van lalnd tiot land. Diaardooï heb
ben ze eiveneens op heit vlak van 
de zeevisseriiji telkens, een specifiek 
karakter. D e  Polders zijin- overal 
even mooi, maar eUke hoek iS ver- 
schil-lend. De Ibiotypeni van de 
N-ooridlzee verlionen overal veel ge
lijkenis1 maar eveneens met bijtan- 
diere lokale verschillen.

Daarom hebben dte Nooïidfeeelan- 
Öen er alle ibelaing bij Ite werken in- 
enge samenslliuitinig en -die resulta
ten van helt onderzoek ononderbro
ken uit te wisselen. Maar1 daarom 
moeten wij waardig zijn oe kunnen 
meepraten. Wiiji moeten over de 
nodige middelen en over de. nodige 
contacten kunnen beschikken. Het 
komt er dus op aan de bevindinh 
gen en de bekomen riesultaten van 
elk visserijlaJnidi maast meikaar te 
leggen, de door elk aeevisserijland' 
bekomen resultaten in, ide komtst mio- 
gelijke tijd ter beschikking te stel
len van de eigen zeevisserij- en de- 
andere per land gedifferenc-ieerde 
resultaten aan ide resulta-ten' ivan 
de eigen aeevilsiserij te toetsen,. Aan 
deza, mijtois inziens als voorzitter 
van idle Oommissie T .W .O .Z  nood- 
aaikeaijke 'stelregel heeft de’ Com
missie aich -van het ibegtin af en la
ter het Rijfcsstation met alle be
schikbare middien vastgehouiden.

Een andier ibelangrijk vraagstuk 
was het volgendie. Wanneer toenter
tijd gesproken wend- over de voor- 
waajrden in welke de vissers moesten 
werken* had ik het gevoel idat daar 
een onrechtvaardigheid geibeurde. 
Zo onüstandl de oommissie van de 
arbeidsvoorwaarden aan hoord1. Er 
was geen redlen wiaarom de visserŝ  
zoals trouwens de kleine landbou
wers, moesten werken in voorwaar
den die de airlbeiders in de andere 
Ibeidiriijffssectoiren nieit zouden hebben 
geduld.

Ook ’ daarvan is geen puiblic re
lation gemaakt geworden, maar de 
resultaten zijn- er. Het is een zeer- 
stille arbeid geweest. Maar bij mij 
is geiblevem en aal folijiven de diepe 
indiruk toen Idie betrokïaen onderzoe
kers en ide leiders -ervan mij' enkele 
betooimien verwezenhjkinigen toonden 
op verschillende visserijschepen in- 
aake de verbetering van ide aribeids- 
en levenisvoorwaardien van de Viŝ  
sei® aan boord. Ook hiervan mag 
geizegd worden dat daarvan weinig 
in de persi, in radio of televisie is 
doorgegeven gewonden^ maar de ner 
sulitatm waren ten guinste ,van onze 
aeevisBarjüi en dat is hoofdzaak.

Een andere interessante geschie
denis is deze van het ontstaan van 
dte werkgroep „Voorverpakking Vis”. 
Het is bijna een kleine roman in 
het wetemEchappeliljfc onderzoek. Wij 
vertrokken van de gedachte idia-t als 
men een aiilk bederfbare waar als 
vis kon, inbrengen en verklopen in 
volledig luichMedigie verpakkingen 
uit polyester, m en bijna zeker zou 
aijn van het lang behoud van de 
kwaliteit vian de verpakte Produk
ten. Hier wil ik terug een naam 
noemern, en idiat is de h. fBioe'ls, voor
zitter van idle werkgroep- „Vïsverwer- 
kenldie Bedirijven 'en Voolnverpak- 
king Vis”. Hllji stelde zi-jn bedrijf 
en aijln werven ter besidhikking op 
-eigen irisioo en miet de betrtokken 
verpakkingen. De- -eerste maandien 
war,en 'dte resultaten Be,eri aanmoedi
gend!, imia-ar -weldra, was het eenvou
dig toaitastroifaal. D e  op deze manier 
veipaikte priodiulkten warieini weldra 
meer bedloriven dan de Produkten die 
'lainigs de traditionele weig: waren ver1- 
pakit.

Het toeval iwilde dat kort daarop, 
ter -gelegenheid van een ontmoeting 
met idie h. Nicolaï, idie oudnvoorzitter 
van het UWJOJNjL. en iteviens oiok 
leider van de bijzonderst-« fruit- en 
groentenveiling van Himbuïg, deze 
zijn bezor'gdhéid uitsprak over de 
gevoelige verandering van de kwa
liteit Man, fruiit en groenten die ver
kocht werden in deze synthetische 
verpakkingen.

'Qnmiddellijk werd contact opge
nomen met idle -grote industrie Sidac, 
-dite in onis land miljarden stuks 
van deze synthetische- ve-rpakkingen 
prodluoeert Het gevolg daarvan, was 
da,t een geaamemliijk londieraoekings- 
programma, werd op punt geaet en 
dioorigevoerd.

Een hartel-ijke danfc hiier aan dieae- 
grtote indlustrie idie van Ibiij het be
gin een ibreed begrip toomde ten 
oveVstaan van de -grote belangrijk- 
heidi van- het igesteldle proWieem.

Vian idaiEuruit -wierid eem aeer br-eedl 
oinlderzoekingsproigramma doorge- 
voerdj, bij' hetwelk, in  nauw verba,nd 
die- werkgroep „Vioorve-rpakkimg 
Vis” en het Riljiksstationi van dicht- 
Ibiji betïiokk-en aijn geweest.

Ooik dei leidii'iïg van de grote- 
diistribuitieketen G .B . aeigldle haar 
voU-edige medewerking toe.

De uitzonderlijke belangrijke re
sultaten; aowel voor de- consumptie 
'als voor de -prodluctie, en tuissem 
ibeiden in voor 'de distributie, werden 
niet langsheen idle moderne rnedlia 
daorgeseindi Miaaï' ze hebben zowel 
op beidlrijifBi- als op wetenschappe
lijk gebied -en aoiwel op nationaal 
als op internationaal vliak een brede 
weerklank en, waardering.

Dit aoveel ite meer dat deze- on
derzoekingen aich vrij' spoedig: ni'et 
meer beperkten tot idie invloed vam 
idle synthetische verpakking op dte 
kwaliteit van de vis, maar zich 
luititaredden tot de stadie van de in
vloed vian- de behandeling dieï- vis- 
serijipnadukten lanigsheen de lopeenr 
violgiende produlktÊe- en disitributie- 
schake-ls, -in andere- woordem gezegidc 
vianaf de vangst tot (biiji de verkoop 
van de vis aan de consument.

Elr izijin, aoalsi ik hoger ze-gdie, ook 
enkiele1 awore ontgoochelingen ge
weest ZO' walt betreft dte- acpaciul- 
tUMr. ',Reieldisi 16 jiaari geleden aiijh 
wïji, ïn hat kadier van dei TJW.O.Z. 
idiaiarmiee begonnen met de eerste 
proefnemingen met igamälen. Te- 
viens' wanen wij miet een volledig 
Projekt klaar. Maar zoals wel eens 
meer voorkomt im administraties en 
kabinetten wend de hele zalak gekel
derd. Wiji hebbem idaar een- unieke 
kans verloren. Het feit dat mu 16 
jaar nadien met deae techniek 
terug maar varen wordt gekomen 
als een totaal nieuw initiatief, diöet 
een beetje meewarrig glimlachen. 
Maar och ikom, als het er jnaar 
doongaajt.

Verder nog het proefkanaal. Alle 
plannen waren klaar, kredieten wa

ren beschikbaar em er was plots 
een „neen”. Goed), wi$ hebben geen 
proefkainiaal. Verschillende anidere 
visserijlanden hebben -dat wel. Noe
men we maar Groöt*Brittannië, 
Duitsland, Noorlwegen, Nederland, 
Ffcanifcrijfc en ik iztoiu fcumnen voor1>- 
gaan, hebben een dergelijfc proef- 
kanaial en aiji hebben gelijk. Voor 
oms ibl-ijven het alleen, te bezoeken 
installaties.

Heitzelfidle kan gezesgdl woïidien van 
het iverkemnen van nieuwe visgron
den. IRe-edla vianaf I960- weriden 
proeven onltworpien eni gedieelteliijk 
uiittgevoeird, waarvan m en mu de 
realisatie idiriingemd eist. Oiok dit 
priQgnamma iwerld! getoeldiend. Het 
was nlochtans 'één vam de hoofdpuns 
ten reeds in 10158 van ide zendiing 
van de Oommissie T .W .O .Z ., aoals 
idlit duidelijk, itot uiting! komt in het 
Oprichtingsbesluit van deze Com
missie. In  dit oprichtingsbesluit 
komt dit programma als eerste prio- 
nïteitspumt voor.

Het is echter1 duidelijk dat deae 
ontgoochelingen niet aullem kunnen 
verhinderen idat zowel de Commise 
-sie T.1W .0 .Z. ajlsi het Rijiksstation 
haridinekJkig àullen blijven dóórwer
ken.

D e  süuldie van emkele -bepaalde kri
tieken leiden miji ertoe even idie op
vatting van de manier vam werken 
te «nderlijmen.

iRe-edb in ide woorstellen gedaam 
en de vensiaigen overgemaakt aan 
de -Minister baron die Vleeschiouwer 
werd er gewezen op dei noodzake
lijkheid om deze ohdierzoe'kiingen in 
ao geslotem moigelijk contact met de 
praktijk idoor te voeren. Daarom 
-werden de opgadlame gegevems en 
op punt stellingen stelselmatig 
doorgegeven. Een schakel hebben 
wij' gemist. Dat aijn de visserijsc-ho- 
ïiem. Ik heb dat nooit begrepen, 
maiar ik ‘ben ien miet in gelukt om 
dit punt tot istamdl te brengen.

Mein heieift mij- meerdere maten 
venweten dat wä|| mi-et gernoeg deden 
iniaatoe publio relations (ik houd 
nie-t van enigelse uitdrukkingen; 
maair het is een geëikte inltermatio- 
male iteïim geworden). M en wees 
daarbij maar sommige onderzoekers 
idie bij de gerimgste resultaten en 
izÄtei viooraleeir neSulitaten werden 
geboekt, of bij1 het imvoerem van 
een programma massa’s mensen bij
eentrommelen en lainigs radio- en 
televisiei, laat het mij- aondet' ,de 
minste kwaadaardigheid: maar ge
rust izeggem, somls veel gerucht ma
ken.

Ik heb daarbij altijd geantwoord 
en imiijim lamtwoordl blijifit : de public 
relaitioinsriol is een preriogaitief van 
de Minister, geholpen door ai|jn Kar 
tainet, de Mini-siter zljndie- het verant- 
woiotidielijk -gezag tegenover het Par
lement. Onize nol als ambtenaar be
staat 1er in en mioiet er iblifl'lven in 
bestaan om de door de titularis van 
het Departement vastgelegde ïiicht- 
liljhen iopi ide meest efficiënte wijze 
voor te bereiden en te- laten uit̂  
voeren, welke iook de personaliteit, 
weze„ aowel op poilititek als om, hiet 
even welk vlak, Van de geizagdra- 
ger van het Departement. Daaïom 
hebben wij bv. zo weinig aan puiblic 
relations! gedaan inzake de resulta
ten bekend in de -technieken in de 
zeevisseriji. M aar ide resiultaten aijn 
daar en de publicaties ook en de 
doorlstiiamling naalr het bedrijf wondt 
aorgvuidig venzotrgd.

Nochtans dietnit -er hier op een 
begripsverwarring gewezen- te wor
den tussen -einenziijdS' de plaats van 
de onderzoeker in- eem Departement 
inaafce public relations em arnder- 
aijds het recht op de intellectuele 
eigendom ten overstaan van öe op
gedane omdieraoekimigsresuïtatem. Ja
is geen -enkel gestaafde reden waar
om de vorsers in onze rijlksimstellin- 
gen- van wetenschappelijk ondei^ 
zoek ook' op Idiit sitiuk andtens zoudien

(Vervolg blz. 5)
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behandeld wardemi dam deze in 4© 
hogescholen of die instituten van 
openbaar nut die werlklzatalm zijn 
op het gebied ,vam heit wetenschap
pelijk onderzoek.

Het is zelfs hum plicht hum wetem- 
sohappalijke bavinidtatgem in de 
kOritet 'magiehjkie tâjid: mede te delem 
aan de bevoegde oollegai’s im bin
nen- of [buitemäamldl. Dit gebeurt re- 
gaiimatig lamgis persoonlijke comitac- 
ten of lamigis gespecialiseerde tijd- 
schriffiten.

Dit recht van die wetenschappe
lijke vonsers op een nationale em 
iriiterniaiti'Oiniale confrontatie vam de 
bekomen resultaten tussen sipecia- 
listeini ls absoluut miet in sitrijd met 
de plicht vam onze weteoachappe- 
lijkse vorsers om deze resultaten 
ook laags meer eenvoudige weg ter 
beschikking te steilem van die be- 
taolklkem gebi edlem, hiier die Zeevisserij 
en afies iwiat ermee verband houidit 
en idit langs de door het hoogste 
gezag bepaalde weg.

Ik heb er als voorzitter vam de 
Gomimisisie alti.'d de hamidi aa,n ge- 
houdem dat aam deze1 balde gromde 
beginsels miet worde geriaiakt en dat 
geldt zowel voor die Commissie 
T.W .O.Z. als voor het Rijkisistation.

Een objectieve en vam alle paissiï 
onitdiaine vergelijking tassen ide 
taastamid van mu en deze die wilj' 
kenden foiji het opriichten van ide 
Comimdsisde T .W .O .Z . toomt aam dait 
d!e foegame weg die goeide was.

Simsdiem zijn nieuwe problema’s
gerezen : 0 0  bv. die algememie proble- 
miatiak, moger.ijke oorzaken, brom
men em gevolgen vam de verontrei
niging vam de zee, de rationele uit- 
'battg van die zee, dte gedragingen 
van, de vis tam averisitiaam vani die 
visserijteehmiekem, omdarzoekimgem 
in verband met de miormen vam de 
Coidex alimetariuiSi dte electrischie 
visisielriji waiarvam idie onderzoekingen 
op internationaal vlak bijzondere 
belangstailing hebben opgewekt emiz.

Ook deze vraagstukken weiridiem 
stelselmatig 'gevolgd, sommige ervam 
in samenwerking met de organis
men die zidh op breed vlak met 
dteze problema's ibeiZig houidtemi, zoaCsi 
bv. ide grote studiegroep vam de Int- 
terministeriiële Commissie voor W e 
tenschapsbeleid, irnzake de veront
reiniging van (het lieivemtsmilieu.

Zoals ik hoger gezegd heb zal de 
eigenlijke tajak vam het Rijksistatdon 
voor Zeevisisarij' mauiwer toegelicht 
Wondlem dloior idle directeur ervam». 
Hier wil Sk besluiten. met 'een har- 
teilijke dlamk uit te breingen voor al 
diegeinem idiie dicht foetrotkkem zijin 
geweest bij deze brede waaier van 
onderzoekingen, aam alle letdtem vam> 
de GamMisisie voor hum medewer
king gedurende vele jaren aan de 
85 vergadietrimgem idïe ik persoonlijk 
heb voorgezeten em dam aam die 
verdere ve-rigaldlerimgiem in: idle ver- 
schillandie weMqgroepeni, aam de lei
ders vam die werkgroepen, aan de 
gehele staf al dam miet universitair 
gevormde medewerkers welke deel
genomen hebben, aan het omjüwerpem 
of uitvoeran vam die wetenschappen 
lijlke of zelfs zuiver technologische 
ondterlzoekingen aam het I.W .O.N .L., 
voor zijm begripsvolle em krachtda
dige hulp iem tussenkomst em tem 
slotte aam U, Miljmheer dte ©ecreta- 
ris-Oeneraaï idie hoewel geem mems 
van idie kuist em vam de zee, maar 
vamiuit het Pajottenland. ommiddel- 
lijk een zeer 'breed begrip hebt op
gebracht, voor alles wiat die zeevist- 
serij an haiair T . W . O jZ . aanbelangt.

WORDT DE VISMARKT 
TE BRUSSEL 

AFGESCHAFT ?
Ergerlijke Brusselse maatregel

Het is niet de eerste maal dat de 
pers het bericht geeft dat de stad 
Brussel van plan is de vismarkt ge
lagen langs de Baksteenkaai en de 
Brandhoutkaai, af te schaffen of 
de aktiviteit er ommogelijk te ma
ken door het omlbouwen van deze 
kaaien tot een voetpadwijk.

Geziem er nu inderdaad een pro- 
jekt uit de bus is gekomen voor de
ze ombouw, heeft <3® Groepering 
van Vis-, Oesters en Kreeften- 
grocthandel evenals de daar tevens 
gevestigde groothandelaars in bo
ter- en melkproduktem een fel pro
test laten horen tegen deze plan
nen. Het is inderdaad zo, dat het 
ontwerp praktisch het einde bete
kent van de pliaatsellijke groothan
del in vis en andere, daar deze 
geen toegang meer zal hebiben tct 
hun magazijnen, frigo’s, diepvrie
zen en werkplaatsen. Inderdaad 
zuljen zowel de nationale als inter
nationale transporten, zowel tij
dens als na de werken de maga
zijnen met meer kunnen bereiken. 
Deze lokale bedrijven stellen sinds 
ve:ia jaren esn 4610 personen te 
werk, zodat we werkelijk van een 
belangrijke tewerkstelling mcgem 
spreken in de huidige moeilijke 
ekonomische tijd. Het is nu duide
lijk dat deze werkplaatsen, bij uit
voering van het projekt verloren 
zullen gaan.

Waarvoor dan 
de propaganda 
voor meer 
visverbruik ?

Wij zelf em ook sommige rege- 
ringsdiensten hebbem door middel 
van subsidies het visiverbruik aan- 
gemoedigd. De propaganda gaai zo
wel uit van privaatgroeperingen als 
van officiele imstanties. Is het dan 
aanvaardbaar dat cmze hoofdstad 
zelif, hier een aanslag pleegt op het 
visverbruik ! In ieder geval is het 
ontoelaatbaar dat, indien het Pro
jekt toen tot uitvoering komt, niet 
eerst gezorgd wordt voor een ver
vangende marktplaats en de han
delaars zodanig vergoed worden, 
dat ze elders opnieuw hun aktivi
teit tem voordele van het visver- 
bnuik kunnen opzetten. Wij zelf 
vernemen dat heel wat leurders die 
de streek van Brussel in een straal 
van meer dan 50 km met vis be
voorraden, regelmatig de Brusselse

vismarkt aandoen om hun voor
raad aan te vullen in geval van 'n 
goede weeikvarkoop. Voor deze men
sen zal het afschaffen van de Brus, 
seise vismarkt evemeens hard aan
komen.

W e kumnen dan ook niet anders 
dan ons protest bij dit van het ge
troffen bedrijf voegen en de be
voegde dienst van het Ministerie 
van Landbouw verzoeken het nodi
ge te ondernemen om een voldoe
ning gevende oplossing van het 
Brusselss stadlsbestiuiur trachten te 
bekomen opdat, bij eventuele uit
voering van het projekt, minstens 
de belangen van de visgroothandel 
en andere bedrijven zouden gevrij
waard blijven.

DE T.V. 
EN DE VISSERIJ
Heden zemdag 10 oktober 

wordt op de T V  te il*4u3i0i een 
programma weergegeven in 
het kader van Boer en Tuin
der.

■De titel aal zijn :
Van Scheepsjongen tot Schip
per.

Dit ibeiangirijk vraagstuk 
wandt herhaald op zaterdag 16 
oktober te 16 uur op dtezelfde 
Vi&amse golflengte.

Aan onze mensen toet te be
kijken.

N I E U W E  S T A A T S T O E L A G E  VAN  
1 0 M I L J O E N  V O O R  

E X P E R I M E N T E L E  V I S S E R I J ?

M et de ervaring dat de door de regering ter beschikking 

gestelde toelage van  18 miljoen fr. voor de experimentele 

visserij is opgeslorpt, heeft volksvertegenwoordiger Dries Claeys 

jij staatssekretaris D ’Hoore van  Vlaam se Streekekonomie aan 

gedrongen o m  een nieuwe betoelaging te voorzien. E en  bedrag 

■an 10 miljoen wordt voorop gezet Punt  is dat nu  dat de h. 

D ’Hoore de zaak zal bekijken in overleg m et kollega Lavens van 

L andbo uw , waaronder ook de zeevisserij ressorteert, en dat dit 

voorstel in ieder geval gunstig zal geadviseerd worden.

TE KOOP 
GEVRAAGD

OPBRENGST 
TER NIEUWPOORTSE 

VISMIJN
M e t  bijzonder veel genoegen werd 

vastgesteld dat in de vsiimijn een 
veel hoger opbrengstcijfer w erd  ge

noteerd, vergeleken bij vorig jaar.
Inderdaad, tijdens de periode van  

januari tot september 1976 w erd  een 

opbrengstcijfer genoteerd vam 27 
milj. 974.094 fr. Voor dezelfde perio

de in 1975 geeft dit cijfer 32.972.971 

fr., hetgeen een m eeropbrengst van  
15.001.123 fr betekent.

D e ze  verhoging is grotendeels te 
danken  a a n  de aanvoer v a n  m eer 

duurdere soorten vis, o.a .tong.
E e n  alleszins gunstige verbetering 

in de visserij !

In  deze kontekst is de adverten
tie in het weekblad «De Visserij- 
wereld» eerder bedoeld als eem per
siflage op de kwotaregeling en de 
illegale handel. Mem vraagt een 
booreiland te koop liefst met vries- 
inrichting en koelcellen en men 
zoekt in dezelfde advertentie kon- 
takt met een aantal vissers die be
reid zijn er hun vis te komen los
sen. Daargelaten dat men een der
gelijk booreiland niet kan vinden 
en er ook geen losmogelijkheden 
voor vis aanwezig kunnen zijn, il
lustreert dit alleen de illegale han
del in vis, juüst zoals men het deed 
met illegale uitzendingen. Boor
eiland gevraagd, kummem we dus 
best vam uiiit die hoek ziem em de 
adverteerders hebben alleen het 
aksent willen leggen op de flore
rende illegale handel. De adver
teerder, de Vishandel Prins en 
Zoon uit IJmuiden, drukt het zelf 
kort en kernachtig uit : Ze praten 
maar over het tekort aan vis, maar 
je kan er overal volop krijgen.

In plaats van een booreiland, 
zou men het ook met een moeder
schip kunnen doen met vriesinstal- 
latdes aan boord die buiten de 200- 
mijlenzone en de vis die buiten de 
kwotaregeling aangevoerd opvangt. 
Het is wel als persiflage bedoeld 
vanwege de Vishandel Prins, dit 
veronderstellen we tenminste, maar 
tenslotte zou het toch nog op die 
wijze kunnen gebeuren, want kon- 
trole op wat en waar vaartuigen 
vis gevangen hebben die niet in de 
afslag komt, is toch wel bijzonder 
moeilijk.

ZEEROBBEN 
UITERST GEVAARLIJK 
VOOR DE VISSTAND

W e herinneren. he;t groot imisi- 
baar dat gemaakt werd' romd het 
doden vam de izeerobbem door ge
specialiseerde jagers. De argumen
ten Idle de afschaffers van de jacht 
op zeerobben gebruiken, taijm ech
ter ten zeerste eenzijdig. Een stu
die door Ijlslamdise expertem em bio
logen. uitgevoend op basis wan de 
zeerobbenpopuilatie in de IJslanfdse 
waterem heeft uiitgewezem, idat deze 
verajnitWoordelijk Kiijm voor het ver
dwijnen van meerdere tienduizen
den tonnen vis ,namelijk de helft 
van de hoeveelheid idie in de. Us- 
lanldBe wateren zou kumnem gevan
gen worden zonder de stociks aan 
te tasiten. Die zeerob verslindt in
derdaad een grote hoeveelheid kust 
vis en gezien deze praktisch geen 
natuuriiijlke vijanden heeft, moet er 
eem 'gedeelte uitgenoeid worden. IJs
land heeft ’berekend idat de zeerob
ben zoveel vig weghalen als een 
grote moderne zeevioot en m en is 
in dit lianjdi tot de Ikonlklliusie geko
men, dat er beslist maatregelen 
dienen overwogen te worden om 
de zeer'oibbeinpopulatie binnen, re
delijke perken te houden. Deze 
laatste 'bedraagt 'rond LMarnds 40 
duizend stuks en gezien im de laat
ste 'tijden geen georganiseerde 
jacht op deze dieren meer wordt 
gehouden, ïgaiat Idit getal altijd 
maar de lucht in meit het. nadelig 
gevolg, dat de visstoefcs aangetast 
warden. M en  stelt het in IJsland 
dan ook als een noodzakelijkheid 
voor het zeerobben aantal binnen 
zekere perken te houden. Dit is in 
ieder geval een beschermingsmaat
regel voor de vis waarmede alle 
landen zoudem moetem akkoord 
gaan.



KORTE BERICHTEN
GROOT ONBEHAGEN 

OVER DE BOUW 

VAN EEN REUZE 

ITALIAANSE TREILER

Het onbehagen, over de bou.w van 
een reuze Italiaanse treiler, de 
, .Assiuniua; Tont-inli Madr" van 4.000 
ton is bijzonder groeit in Gro-ot- 
Bn.i: ;:innie en in Ierland. Deze trei
ter van nagenoeg 1110 meter lang,
2 miaaa zo groot als de grootste 
Britse diepvriestreiler, zal zeker 
nieC. welkom zijn in de Nooni-Oost 
AtlarJtiek. M en gist n=g altijd 
waairlhaen ideze mastodont naartoe 
zal gaan en op welke viisssrlj deze 
zich aal specialiseren1. Het gevaar 
zit hem hier voorali in dat Italie, 
ais deeluitmakende van d'e EE G  
en volgens de status1 van de EE G  
ze e  ’toit, ilB mijl -ondieir- de Britse en 
Iers® Iklu&t aal mogen komen vissen.

Heit sdhip heeft twee motoren 
van e'llk 3.000 PK . 'Volgens- de heer 
Austen 'Laing, directeur van de 
Britse Vissarijlfedisratie, 'bezit een 
dergelijlk ischip een vamglstlkapaci- 
bsiit -van too ton daags ein één en
kel vaariiuig van dieize afmetingen 
zou reeds heel wat schade kunnen 
aannichten aan de viSStocks ! On- 
bEigrijpslijb voor. ideze middens is, 
door ide bouw van diergelijke sche
pen, de opvoering van de vamgst- 
kaïpaciteit -van ide EEG-Vloot. gezien 
d-e bwotering'srageiüng, M en zou, al
dus ide heer L/aing, 'eerder moeten 
streven naar een baperking -van 
de vanjgistlfcapacite'iit van de EEG- 
v.-cct om gemakkelijiker tot een pa- 
l-itiiek ivan. bescherming -van de vis
stand: te 'kunnen ovargaan. In  dit 
opzicht troffen de Nederlandse en 
Belgische regeiringen trouwens al 
maatregelen miat hun speciale sia- 
nerinas- e-n slopingswetgeving.

Het Italiaans re-uzeschip Ss even
eens gebouwd en uitgenuBit om in 
de Airbtiebwateren te gaan vissen. 
Men vreest in Britse kningen, da.t 
Italie die verscheidene visgronden 
l'angs de Westbust, van Afrika ver* 
1-o-or 'door het uitfomde-n van de 
Kustwateren door Marokko, Maure-
taniië, enz..... zich nu zou bunnen
klaar maken via het lidlmaatschap 
van ide E E G  om hun teveel aan trei- 
liers -naar de West-Euriopese wate
ren te izandien. Wij izje*llf -vinden het 
zelker ean gawaiagd eksperiment om 
in itlijiden van overbevissing en ver
mindering van dte vispopulatde nog 
dergelijke pro-jebten voor reuzetnei- 
lers -oip touw ta gaan -zetten.

VIJF 35-METER- 
SCHEPEN 
VOOR DE 

FAROE-EILANDEN

Poolse werven bouwen 5 treilers 
van een ispeciaal 35-meter-type voor 
reders uit de Earoë. De Earoë sa
men met Ierland moderniseren nog 
altijd hun Vloot .ongeacht de moei
lijkheden die andere laruden in dit 
verband kennen. In Ierland en op 
de Paroë ziiin er inderdaad nog 
veel houten kustvaartuigen omdat 
bij beiden' de visserij lange tijd een 
meer artisanaal karakter had. W e 
viniden het echter toch no« al ge
waagd, dat deze landen hun vloot 
moderniseren 'en uitbraden op een 
ogenblik dat men voor verscheide
ne vissoorten tot beschermings
maatregelen is overgegaan.

RUSSISCHE, 
ROEMEENSE 

EN CUBAANSE 
TREILERS 

OP DE 
IERSE MAKREEL

'Nadat Ide Britten van Cornwall 
hun priotsstan lieten horen over ide 
vloten van d'e Oosltfo-loklanlden die 
de makre-elSicobs kernen wegvissen, 
-komen -ook d e  Ieren nu in het, TOr' 
weer tiegen toenemende Idnub van
wege Russische, Roemeense -en Cu
baans© treil/ars op de mafcrtseïstocks 
rond 'de Ierse busten. Ook de Ieren 
dtrirjgen er op aan, dait die E.E.G. 
zo spo-eiddg mcgelijk die  200 mijlien- 
zon-e afkondigt cm ideze- stocks te 
nedden voor de veelvraterij van de 
vloten van d 'e  Oostbloklanden en 
Ouba. Volgens inlichtingen zijn 
landen als Roemenië en Cuba mog 
altijd volop aan het uitbouwen 
van hun trailervdoot, die ze- idan in
zetten, ondier -meier in de w-ate-ren 
van id© WeSMEuropese Dandien. De
ze treilens vangen allies weg, onge- 
acht d'e grootte en ide aard van d'e 
via. W at hiet ban ingevroren wor
den voor verbruik, dient voor- vis
meel of v-ocr visitraan. Het optre
den van d e z e  vloten wordifc inder
daad aliarmerend1 en het is! zeker 
tijd, dat men zich in de E.E.G. be
zint en ook tot uitbreiding -van de 
visserijigirenzen overgaat en liefst zo 
spoedig mcgelijk.

NU REEDS 
EEN JAARREKORD 
IN DE BESOMMING 

TE PETERHEAD!
Eind september, dus in 9 maan

den tijd kende Peterhead reeds 
een rekondioijfeir van visverkoop. De
10 miljoen Pond of -nagenoeg 700 
mdijoen B . Er. [wenden reeds in de 
afslag overschreden teriwijl het re
bond van /vorige jaren slechte 9,6 
miljoen Pond bedroeg of zowat 670 
milijoen' B. Er. Alleen reeds in de 
voorgaande week, kreeg men te Pe

terhead een aanvoer van 21 dui
zend van onze bennen voor een 
waarde van ong. 22 unilj. Br. E. 
hetzij een ge-mid. van '1.050 Br. Pr. 
de ben.

PROTEST VAN 
DE SCHEEPSJONGENS 

IN IERLAND 
TEGEN TE LAGE 

VERGOEDING
<In de wereld! is niemand nog te- 

vireidie-n : zijn nui ide scheepsjon
gens.

Een vergadering van scheepsjon
gens’ te Dingle in Ierland heeft aan
leiding gegeven tot een schrdijven 
aan (de minister van Landbouw en 
Visserij w-aarin izij hun ongenoegen 
uitdrukken over ide te lage vergoe- 
-ding van 40i0 B.fr. in ide week.

Deze vergoeding werd aldus be
paald rekening houdend meit het 
feit, idiat ide reder eveneens m-oet 
voorzien in de kost en slaping. De 
scheepsjongens wensen nu een part 
in de besomming van minstens J/4 
van de m a: roos. Volgiem® een be
paalds reder brijgen vele scheeps
jongens echter een aandeel in de 
besomming en sommigen zelfs tot 
de helft van wat een volte matroos 
verdient ,idit vooral wanneer het 
om -een goede kracht gaat, idie- men 
niet wenst te- verliezen. In  Ierland 
woridlt ide vorming van vissers via 
h©t stelsel van dia scheepsjongen 
bijlzondier -aangamoedligid omdat de 
Ierse visserij zich nog uitltareidt en 
müidieirniiseiert en men anders een 
tefcomt zou brijgen aan beniannings- 
leiden. Anderzijidls bunnen we inder
daad niet zeggen dat een vergoe
ding van 4t00 B.flr. per week een 
bijzonder© sltimiulans is om ide jon
gens ertoe te brengen de -visserij- 
sltiei aan te lenen,
De regering zal «  zeker ieitis moe
ten -aan doen.

Onze scheepsjongens verdienen 
meer- per dag.

GEVOELIGE UITBOUW 
VAN DE SCHOTSE 

PRODUCENTEN
ORGANISATIE

Nadat de Schotten vele jaren als 
’t type van individualist aangezien 
werden, zodanig dat men hen moei
lijk in een producentenscihap kon 
verenigen, is er het laatste .iaar 
hierin een opmerkelijke kentering 
gekomen naar meer eenheid. In
derdaad is in het laatste .iaar het 
ledental vani de Schotse Vissers- 
organiSatie gestegen van 120 tot 
700. Nu bestrijkt deze producenten
organisatie een gebied vanaf Pe
terhead in het -Oosten tot White
haven- in de West inbegrepen Shet
land en -de Outer-Eilanden en be- 
strekt aldus het grootste gehield; van 
alle Britse organisaties. De hoofd
zetel van de organisatie is Edin
burg. Maar gezien de uiterste af
standen, van laat ons zeggen, aan 
de ene 'kant Lerwiok en aan de 
andere kant Stornoway, heeft men 
zioh verplicht gezien om lokale 
agentschappen of verbindingsman
nen aan te stellen. W at nu de 
waarde van de aanvoeren betreft 
van -de aangesloten léden, teldte 
men in 1976 een verkoopscijfer van 
meer dan 12 miljard B. Pr., hetgeen 
het belang van de Schotse Vissers- 
organisatie iduidjelijk aantoont.

Dit heeft ook voor gevolg gehad, 
dat deze producentenorganisatie 
(The Scottish Fishermen’s -Organi
sation) nu -haar stem tot op het 
hoogste niveau in regeringskringen 
kan laten horen.

STAKING BIJ DE 
NEDERLANDSE 

GARNAALVISSERS
Biegin ideze wieek is bij idie Neder

landse garnalenvdsseirs uit protest 
tiegen de verlaging van de opvang- 
prij-s der garnalen een staking uit- 
geibrcke.ni. 'Deze prijs is namelijk 
iveinmindend1 van <39 B,fr tot 24 B.fr. 
Heit verschia tussen idie 39 en- 24 
B.fr. iwas hetgeen ide groothandel 
bijpaste. Deze laatsten hebben zich 
nu ulit ide regeling teruggetrokken 
vanwaar het stopzetten op Ide gar- 
naJenvang'st door 1de bëfarobken vis
sens. Indien deze staking aanhouidit, 
zal\ iddt waarschijnlijk een invloed 
hebben op Ide pitij|svoriming in onze 
a&Dagen omidiat idieigenen idie zfclh 
in (Nederlandse garinaa! bevoor. 
raadden zich nu natuurlijk tot ide 
DiU'itse en Belgische garnaal zullen 
moeten wenden.

bouwt  de m a c h i n e s  van morgen en 
van maarschalkerwaart levert ze.
gen.vetterstraat 75, tel.176460, amsterdam, telex 11352



1975
EEN RAMFENJAAR 
VOOR SCHEEPS- 

VERLIEZEN 
IN DE 

HANDELSMARINE
Volgenis de statistiek van ide 

..LQoytdi’s Register of Shippings" uit 
Lonäen die Woensdag 20 .septem
ber vrijgegeven wendj, is IflTB uit- 
gegroeid 'tot een rekordjaar wat 
hei; vergaan van handelsschepen 
toeitreifi,

Br (gingen indeiridiaad 336 han
delsschepen boven Idte MM Brt ver
loren met een igezamelijike Ibruto- 
itonniemaat van |1 miljoen 'tegenover 
Sill eenheden hielt vorige jaar en 
809 dulilzend 'Birt. Aldus gezien neemt 
1975 ;die tweede slechtste plaats in 
wat de verliezen betreft in ide ge>- 
schioaenis van de harudeilsvtoot.

Kelt veonniaamisite verlliesi in dit 
jaar was de Uiberiaanse petroleum- 
taniker ide „Berge-üsttea” Va,n ilil5 
duizend Brt ldie verHorens Iging na 
ean brand aan iboordi. D e  meeste 
wereldlverläezen gebeuren langs de 
Europese igrenis (van de Atlantische 
Oceaan em ide Noordaee, en verder 
ini de iotmigieiviiaig’ van idle Japanse-, 
XrJiO'Eiese en Philipijnse eilanden. 
Van Ide 33(6 'schepen leden er 232 
schipbreuk, 34 gingen vedtaren na 
©en aanvaring, 6I1: idtoon 'brand eni 9 
'door onduidelijke redenen. In deze 
taJürijfce iverlüezen: waren er slechts 
25 eenheden boven de llü.'OOOi Brt 
en meer d'an 155 %  boven de 500 
Bïlt.

Dioor 'toevaliilige omstandigheden 
kenide Denemarken het grodtlst aan
tal verliezen gevolgd door de lan
den onder goedkope vla'g izoafe Pa
nama, Taiwan, Cyprus. Singapour, 
Grieteenlandj, 'ZMdHKorea, Liberia,
eniz..... Dat deze landen de meeste
vaartuigen verliezen is niet verwon
derlijk gezien hun gebrekkige' uit
rusting en heterogene samenstel
ling van weinig onid'erliegd bemian- 
ninigispertsoneeli. Pranfcrijk komt on
deraan met een verlies van slechts
2 vaartuigen meit in totaal 3.7il8 
Bril

Wat. niu hiet in sloop brengen van 
vaartuigen aangaat heeft '19715 even 
eens een retard gesillaigen met meer 
dan 5 miljoen Brt. tegenover nog 
geen 3 miljoen Sn 18714;. Dit is een 
gevolg van een teveel aan tonnage 
giezien de efoonamisohe Ikriisis die 
zich vooral in 111975 manifesteerde. 
Het zijn vooral de petroiieuirhtan- 
keris die onder ld» stoophamer kwa
men, namelijk 3.859 miljoen Bnt 
of zowat TB % . D e  meeste van dieze 
tankers Iklasserdien izich tusseni 10 
en 35 jaar ouderdom. Dait zoveel 
tankers klasseerden zich tussen 10 
eveneens een gevolg van de bouw 
van supartankers waardoor idte klei
nere niet imieer 00 rendabel varen. 
Heit oudste gesloopte; viaartuife was 
die Spaanse JMai’té” van, iets meer
dan 3.00.01 gebouwd ia .... 11893!
Heieij1 80 jaar. ouid: !

NIEUWE 
VISSERIJHAVEN 
OP SAKHALIN

Sovj et-Ruisland heeft een volledi
ge nieuiwe haven gebouwd op het 
Saklialin-eiland in het Verre Noord 
Oosten. Deze haven werd od helt 
land gebouwd en afgezet door een 
dam die als laatste hindernis ivoor 
een verbinding met de zee ddende 
opgeblazen ite worden en verwij
derd.

EEN AFZONDERLIJK 

ZEERECHT 

VOOR DE 

BAHAMA-EILANDEN ?
Na een kwasi ©sinlstemmigheid be

reikt te New-York met betrekking 
tot da vtrije d'ocrvaart 'dloor zee
straten en zeeëngtem, vernemen 
we 'dat hét parlement van de Ba- 
hamia-ëülanid'eni, 'gelegen aan de in
gang van de .Golf van Meksifco, ’n 
wet gestamd, heeft, waarbij dit land 
tolgelden kan vorderen van 'de 
schepen die door izâjm territoriale 
wa'tersn varen ! Zo de vaartuigen 
dit aouden weigeren (te betalen, 
kan het schip worden aangeslagen 
en verkocht en 'de kapitein tot een 
gevangenisstraf werden veroordeeld 
De ©ksbravagantieis van j'oinge ont- 
wikkeilingslanden Iiopen toch wel 
eenis de spuigaten uit, aChoewel we 
menen dat men op dia Baham a’s 
tooh wel neg 'eens .goed izal nadlen- 
ken vooraleer 'dit feodaal' syslteem 
in vcege te taengen.

TWEE VISSERS 
OP HET

LAATSTE OGENBLIK 
GERED UIT 

BRANDENDE KABIEN
Twee vissers' werden aian boord 

van de «Northern Eagle» o d  een 
werf te OHiull nipt -van de dood ge
red toen de kabien waarin ze ver
bleven in brand schoot.

De brandweer, met speciaal ap
paratuur en maskers uitkerust, kon 
twee 'mannen uit de bnand halen 
die nochtans eerst met reanimatie- 
apparatuur moesiten bijgebraoht 
worden. Ze werden verder voor 
brandwonden overgebracht naar de 
kliniek wiaar men hen met goed 
gevolg in verpleiginig heeft opgeno
men.

PANAMA 

VERPLICHT WATER 

DN DE WIJN TE DOEN
'Onder de landen die varen onder 

goedkope vlag. hetgeen, voorall in 
dte laatste tijden, aanlteiddng heeft 
gegeven tot heel wat Keine muite
rijen onder de opvarende zeelie
den die maar half betaald worden 
en in omstandigheden dienen te 
lieven en te werken van honderd 
jaar terug, heeft Panama nu aan
vaard dat vaartuigen die onder zijn 
Vlag varen, vanaf 1 januari 1977, 
jaarlijks zullen onderworpen zijn 
aan een inspectie met betrekking 
tot de internationale reglementatie 
voor de zeevaart.
internationale regfflemenitatie voor 

W e nemen aan 'dlat men deze 
vaartuigen aan een inspectie zal 
onderwerpen, maar of die tekort
komingen eenvoudig zullen vastge- 
steld worden zonder dat er eent ge
volg iza'l aan 'gegeven worden, moe
ten we nog afwachiten. Men roeit 
inderdaad niet op „één-twee-drie” 
vastgeroeste misbruiken uit, zodat 
we veronderstellen dat de misbrui
ken ndelt zullen uiitfeeroeid zijn met
li januari eerstkomende;

NIEUWE BRITSE 
MINISTER 

VAN LANDBOUW 
EN VISSERIJ

De nieuwe Briitse minister van 
Landbouw en Visserij ide heer John 
Silkin, heeft ter gelegenheid van 
het opnemen van zijn ambt, een 
boodschap aan de visserij en de 
visserij-industrie gestuuirid, waarin 
hij hun bezorgdheid deelde en be
loofde het ibesite van zijn krachten 
in te zetten zowel in GnootiBrittan- 
nië als in het buitenland voor deize 
bedrijfstak.

GOED RESULTAAT 
VOOR EEN VROEGER 

BELGISCH 
VISSERSVAARTUIG

Een vroeger Belgisch kustvaar
tuig, thans omgedoopt in «Susan 
Bird» maakte in Fleetwood, na een 
zeer korte reis, een besomming van
2515.000 B. Pr. met zaïwat 2100 bennen 
zeehiaai. Het was een rekcedbe- 
somming voor dit eerder klein vaar
tuig. Ook andere kustvaartuigen 
maakten grote resultaten met de 
aanvoer van haaien.

VERMOORDT 
RUSLAND NU OOK 

DE RODE ZEEBAARS- 
STAPEL ?

Uit « Nieuws uit IJsland » verne
men we dat Rusland, met een 
vloot van meer dan tachtig treilers 
ten 'Oosten van Groenland iin een 
gebied dat gekend staat als de 
groeikamer voor de rode zeebaars 
(onze rode poon) een ware slach
ting aanirioht. In IJsland is men 
hier bijzonder bezorgd om, omdat 
het deze opgroeiende rodle zeebaars 
is die naderhand naar de IJslandse 
wateren komt uitzwermen. Het is 
praktisch al ondermaatse vis die 
de Russen medenemen 'en' het is 
werkelijk een echt schandaal dat 
dit mag en kan gebeuren in tijden 
dat men beschermingsmaatregelen 
moet nemen voor de vis. Nu vrezein 
de IJslanders, zo er later geen rode 
poon aanwezig zal zijn, dat men 
zioh des te meer op de kabeljauw 
zal werpen, niettegenstaande ook 
hier reeds besehermin gsmaatrege- 
len van doen zijn. Het is met de 
Russische vloot overal hetzelfde, 
daar waar nog geen kwoteringen 
opgelegd aijn, want Rusland is ook 
lid van de Noord-Oost Atlantische 
Vtisserijfcommissie en volgt de re
glementen na, gaat de Rode Vloot 
alles wegvangen die zich beweegt. 
Eén der redens van het Iers projekt 
heeft ze bezig gezien en van wat 
zij vangen, gaat tot het kleinste 
visje toe mede aan boord, hetzij 
voor vismeel, hetzii voor visolie. In  
die zin gezien is het werkelijk 
dringend nodig dat de landen in 
wier wateren deze roofbouw ge
beurt, de 200 mijlen visserijlimie- 
ten 20 spoedig mogelijk uitvaardi
gen. Daar kan m en dan ten minste 
onredelijke landen', die niets ont
zien;, buiten houden. Als de rode 
zeebaars zich naderhand niet meer 
in de Uslandse waterfen laat zien 
dan zullen ook wij hiervan de ge
volgen dragen.

AUSTRALIE 

VOERT VOOR BIJNA 

DRIE MILJARD B. Fr. 

VISPRODUKTEN IN

Met verbazing heeft m en in Aus
tralie vastgesteld idiat m en prak
tisch voor bdjna 3 miljard B. Fr. 
vdsprodiukten inrvoert en dan nog 
hoafidaakelijk van vissoorten, die in 
de Australische wateren gevangen 
werdien. Dit drukt natuurlijk 00  na
delige wijae de betalingsbalans van 
het land. Men. wijt dit vooral aan 
die slechte toestand en defektueuse 
uitrusting -van de eigen vloot en 
daarom wenst m en hieraan iets te 
doen. Men neeft dian ook een on- 
derzoekskommissie samengesteld 
die moet nagaan of men Keen mid- 
deiien zou kuinnen ter hand stel
len voor ide eigen visserij om deze 
te zien hersitiruktareiren en verder 
om een minimumprijsije te waar
borgen voor de eigen visprodiukten 
een soort opvang dus waardoor het 
belang in het visserijbedrijf vanwe
ge de eigen bevolking zou vergro
ten.

GROOTSCHEEPSE 
KAMPAGNE 
IN IERLAND 

TEGEN E.E.G.-ZEE
In Ierland ds m en gestart met 

het verspreiden van 50.0010 stickers 
voor een eksklusieve 50 miiiien zone 
voor de plaatselijke visserij bij al- 
dien 1de E.E.G . de 200 mijlenzone 
uitvaardigt. Otok een T.V . en Radio- 
kampagne werd geprogrammeerd. 
Ten alle kante trachtte men de pu
blieke opinie waren te maken voor 
de eisern van de visserij. Verscheide
ne parlementsleden hebben reeds 
hun steun toegezegd. Dit alles kan 
echter niets meer toevoegen aan 
het reeds ingenomen strakke stand

punt van ide Ierse vertegenwoordi
ging dn de bevoegde Kommissie te 
Brussel.

NOORSE STUDIE 
TER BEVORDERING 

VEILIGHEID 
AAN BOORD

'De Noorse regering heeft een 
fonds van zsowat 140 mini. B. Pr. 
ter beschikking gesteld voor een 
vierjaarlijkse studie voor de bevor
dering van de veiligheid van de 
bemanning aan boord der vissers
schepen. M en  zal zioh hiervoor in 
betrekking stellen met de werven 
en de resultaten der studies open
baar maken met wellicht sommige 
verplichtingen door de regering op
gelegd bij de bouw van schapen.

Door het organisme belast met de 
studie ter bevordering van de vei
ligheid, zullen verscheidene beman
ningsleden ondervraagd woxden en 
zal er zelfs gezocht worden mede 
te varen op de visserii. In  ieder 
geval een lofwaardig inä/Haitief.



KÜRTE BERICHTEN
BRITSE 

REDERSPROTESTEN 
NAAR AANLEIDING 

VAN HOGE 
INS PE CTIE KOSTEN

Zoals wie een paar maanden te
rug mededeelden wend in Groot- 
Brittannië een veiligheidswet uit
gevaardigd waandoor ook relatief 
kleine vaartuigen moeten voorzien 
wordien vam zend- en ontvangstap- 
paratuur en van een toeter en veili
ger uitrusting. Nia een inspectie aan 
boord, kregen enkele reders van 
oude vaartuigen een rekening van 
inspectiekosten aangeboden van zo
wat 500 Pond, hetzij een 34.000 B. 
Pr. ! Eén vian de betrokken kleine 
reders kreeg een faiktuur voor 49 
uiur inspectieduur, hetgeen overeen
komt met 6 volle werkdagen aan 
iets meer dan 6 uur pot dag ! 

Volgens bepaalde vissers die de re
kening aan. parbikuliere eksperten 
voorlegden, kon de inspectie gemak
kelijk in één' enkele idag gebeuren. 
De getroffen kleine reders vragen 
zich nu verder af, wat hen nu nog 
te wachten staat als zij het resul
taat vani de uit te voeren verbete- 
rings- en aanpassingswerken zullen 
toegestuurd krijgen als gevolg van 
deze inspecties. Volgens sommige 
zal diit waarschijnlijk gelijk komen 
te staan met hun vaartuig te laten 
optleggen. Ondertussen zijn ver
scheidene redersverenigingen reeds 
door ide ibetroketen vissers benaderd 
om bij de kompetente officiële in
stanties tuissen te komen opdat men 
meer begtrip zou opbrengen voor de 
kleine rederijen, met (betrekking to* 
de toepassing van de veiligheids
wet.

RUSSISCHE TREILER 
OPGEBRACHT

De Russische treiler « Belomo- 
rye » die donderdagochtend door 
de Ierse marine was aangehouden 
wegens het vissen binnen de Ierse 
territoriale wateren, is vrijdag 
vroeg opgebracht in de haven van 
Cork.

Aanvankelijk wilde de gezagvoer
der van de 2.500 ton metende vis
sersboot geen gevolg geven aan 
het bevel om naar Cork te varen. 
Een poging van de «Belomorye» 
om naar open zee te vluchten^ werd 
verijdeld door twee kleine Ierse 
marinevaartuigen. Door schoten 
voor de boeg werd de treiler ge
dwongen bij te draaien. Gezagvoer
der Sjinkakroek uit Moermansk wil
de echter eerst niet zelf naar Cork 
varen.

N a besprekingen in Dublin tussen 
de Ierse regering en de Russische 
ambassadeur kwam  hij tot andere 
gedachten. Met een groep gewa
pende Ierse militairen' aan boord 
zette de «Belomorye» toen koers 
naar de opgegeven haven geëscor
teerd door de twee Ierse marine
schepen.

EEN BELONING 
UITGELOOFD 

VOOR HET KLISSEN 
VAN VISDIEVEN

Ben beloning van 200 pond het
zij het equivalent van ong. 14.000 
fr., werd uitgeloofd door een groot
handelaar uit Grimsby voor het 
snappen van visdieven. Het is niet 
de eerste maal dat betrokken fir
m a hiervan het slachtoffer werd 
en toen nu terug twee bakken met 
kabeljauw verdwenen, besloot m ee 
een premie uit te keren aan die
genen die de visdieven konden 
ontmaskeren. Het stelen van vis ge
beurt dus niet alleen toij ons maar 
is heel waarschijnlijk wel een In
ternationale kwaal.

FRANSE 
ONDERZOEKERS 

AAN BOORD 
VAN RUSSISCHE 

OCEANOGRAFISCH 
VAARTUIG

Op 26 september kwam het Rus
sisch oceanografisch onderzoeks- 
vaartuig « Zund » uit de thuishaven 
Moermansk in Boulogne aanleggen. 
Aan boord werd genomen Franse 
pelagische netten en materiaal be
nevens twee Pranse onderzoekers 
die de netten hielpen ontwikkelen. 
De « Zund » is een vaartuig van 812 
meter lang en metende 2.240 Brt. 
De Fransen zullen ter plaatse in 
de Atlantiek de gedragingen van 
deze netten in het water zelf kun
nen nagaan binst de 40 dagen du
rende onderzoekingsreis. Het Sov- 
jetvaartuig heeft inderdaaJd een 
zakonderzeeboot aan boord die, te 
water gelaten, de gedragingen van 
het net kan nagaan volgens de 
diepten en volgens de snelheden 
van het nettrekkende vaartuiig.

Uit wederkerigheid heeft het 
Russisch ministerie die de visserij 
onider haar bevoegdheid heeft, Rus
sische pelagische netten naar Bou
logne gezonden, opdat m en zich van 
Franse zijde hiermede zou kunnen 
vertrouwd maken. Russische eks
perten zijn ondertussen ook te Bou
logne aangekomen om de maketten 
van deze netten te gaan uitpro
beren in het proefbassin van Bou
logne, waar men door een glazen 
wand in dit waterdok de gedragin
gen van het groot net aan de hand 
van het maket kan nagaan. In 
plaats van het net te trekken, 
wordt er stromend water doorge
jaagd aan verscheidene snelheden, 
hetgeen op hetzelfde neerkomt. Het 
Russisch onderzoekingsvaartuig is 
verscheidene dagen te Boulogne ge
bleven en slechts op één oktober 
af gevaren. De officieren en beman
ning bezochten de lokale installa
ties. Dit bezoek luidt een tijdperk 
van Frans-Russische samenwerking 
in op het gebied der visserij en 
zale gepaard gaan met een uit
wisseling van eksperten en weten
schapsmensen.

DE FRANSE VISSERIJ 
EIST OOK IN 1977 
EEN BRANDSTOF- 

TOELAGE

Het Centanale Camilté ter Visserij 
heeflfc in haar maandelijkse verga
dering de eds naar voorgebracht, 
noegdat ook voor I19T7 dezelfde sub
sidie zou voorzien wonden in ide 
brandstofprijs aOs voor 1076. Het is 
iniderüaad sao dat in 1187© een toela
ge van nagenoeg 8010 miljioien B.fr 
voorizen werdl terwijl in het buldget 
voor (19177 sledhts ilBOi imiljioen B.fr. 
voorzien wordlt. De Franse regering 
had 'die suitosSdie opgevait als een tij- 
delijke maatregel om Ide moeilijk- 
heisn veroomzaaktt Idoor dé pfliotse 
verhoging van de brandstofprijzen 
T,e hellpen overbruggen. Daarom ook 
de voorziene vermlin/dering voor 
1077. Hiertegen protesteert het 
Centraal Komi té voor ide Visserij 
en wijtsit er op, dat andfarzijds de 
prijis van de brandlstof in het jaar 
Ii97i6 iterug van ®,®0i BJfr. verhoogd 
wardi, waardoor het insfcan/ihouden 
van deizejfde subsidie als in (1976 
nog een dringender karakter krijgt.

Waar zijn -wij en waar blijft men 
met ide E E G  principes ?

PERU HELPT MEXICO 
IN DE 

ANSJOVISSERIJ
Peru, grootste producent in vis

meel, heeft adviseurs en techniekers 
uiitgeatuurtl naar Mexico voor de 
uitbouw van een vismeelindustrie. 
Gepland wordt een productie van
500.000 ton vismeel via de banken 
van amsjovisjes.

EERSTE 
BILATERALE 

VISSERIJ- 
OVEREENKOMST 
MET DE V.S.A.

Zoals we vroeger reeds mededeel
den, hebben de Verenigde Stoten 
van Amerika d© uitbreiding van 
hun visserljllmieten tot 200 mijlen 
vanaf 1 maajit 1977 vastgetegid. Po
len is nu het eerste land dat reeds 
een bilaterale visserijovereenikomst 
ondertekend heeft met voamoemde 
landen, waarbij sommige rechten 
voor de Poolse schepen in de Ame
rikaanse wateren gewaarborgd 
worden .Als gevolg hiervan, kregen 
we, benevens een bezoek van Polen 
aan de Venendgde Stoten, eveneens 
een bezoek van een delegatie van 
dit laatste land aan Polen, waaibij 
verscheidene Oosteeehavens en vis- 
seiijinstellaties bezocht werden. Dn 
ieder geval fcunnen wie schrijven 
dlat Polen er geen gras heeft laten 
over groeien.

KOMT HET JAPANS 
DIEPVRIES- 

MOEDERSCHIP 
TOCH NAAR 
ENGELAND ?

Een aanvraag vanwege d)e eige
naars van het Japanse diepvries- 
schip, (d© ‘ISO meter lange „Miaji 
Muro” om in de monding van de 
rivier Fall een ankerplaats te 'be
komen voor het invriezen vaait ter 
plaats© gevangen makreel, werd 
afgewezen. Niettegenstaande is dit 
vaartuig toch op weg naar Groot- 
Brititanmië en heeft reed1 Las Pal
mas gepasseerd in de wateren van. 
West-Afrika.
De Britse agenten voor ddt Japans 
schip hebben nog affltàjdi de hoop 
dat m en tegen il november een an
kerplaats Voor heb vaartuig aal 
vinden. Ze hebben dan ook reeds 
kontakt. opgenomen met Schotse 
haringvissers om voor de „Miaji 
Muru” te gaa>n vissen. Deze laatste 
wensen echter eerst te weten hoe
veel zij voor hun makreel zullen 
krijgen en of zij een waarborg krij
gen voor onbegrensde aanvoer. Het 
Japans schilp zal' 2.000 ton per beurt 
verwerken en verzenden met spe
ciale ingerichte lichte vrachters.

BRITSE VISSERS 

VRAGEN OM 

VOORTZETTING 

VAN DE 

HARINGVISSERIJ

Zoals vroeger reeds medegedeeld 
heeflt Groot-Brittannië de haar op
gelegde kwotering van 9.700 ton 
Noordzeeharing door de NoordOost 
Atiiainttisiöhe Visseri jkonferentie met 
aanvaard en haar vissers laten 
doorvissen tot een komitingenit van
23.500 ton werd bereikt. Nadien 
werd een aanvoerstop door de Brit
se regering uitgevaardigd. Onder
tussen vist m en nu op de haring 
in het gebied van het Man-eiland. 
De vangsten zijn tamelijk goed, zo
dat ook daar het toegekend kwo- 
tium van 8.000 ton weldra zal ge
haald worden. Een groep van 180 
schippers die op deze plaats op de 
haringvisserij zijn. hebben nu aan 
de Britse regering gevraagd1 het 
toegelaten kwotum wan 8.000 tot
9.500 ton op te voeren. Gezien men 
verwacht, dat het toegekend kwan
tum tegen het einde van deze1 week 
zal uitgeput zijn, heeft m en toij de 
regering aangedrongen op een 
spoedige toezfegging van een bij
komende 'l.SOO ton. Het antiwoord 
luidde echter dat het verzoek in 
overweging genomen iwerd, zodat 
men nog altijd in hetonwetende 
blijft met betrekking tot de uitein- 
deüjke beslissing.



SANERING VAN 
D E VIS S E R IJ H A VE N 
TE BREMERHAVEN

Volgens de A.F.Z. Hamburg zal' 
de deelstaat Bremen in il9<77 zowat1 
200 mfiljoen B.fr. uitgeven voor Üe 
sanering der haveninstallaties en 
der pakhiuishallen.

(Eén en ander zal waarschijnMjk 
wel betrekking hebben op Ide nieu
we uniforme EEG-regîementtiering 
op de visbe- en verwerking en op 
de akkomodaties.

In idiit verband! verwijzen wij 
naar ons K .B . van 30 april1 idat in 
voege 'treedlt op (ls Üecember en 
waar, voor de sftrifcte toepassing van 
dit besluit; totale sanerings:. en 
moderniisieringBiwenken aan ide. door 
de stad Oositenlde !te buur gestelde, 
pakhuizen zullen dienen uitge- 
vcerdi ite wonden.

FRANSE START OP 
DE ST.-JACOBSSCHELP

De kampagne 76-77 op üe St.-Ja- 
cobsschelp in Frankrijk startte op
1 oktober in bet oostehik gedeelte 
van bet kanaal. In  de baai van de 
Seine zullen de gegadigden echter 
moeten wachten bot 15 november 
vooraleer te mogen van start gaan, 
terwijl de Bretoenen, alhoewel te
gen de aanbevelingen van' de ek- 
sperten in  vanaf '1 nov. miet de 
jacht op de schelpen in de baai 
van St-Brieuc mogen beginnen. Men 
heeft voor dteze verscheidene ge
bieden wel een begindatum aange- 
duid maar nog geen datium voorop
gezet waarop de vangst op de schel
pen diieint istopgiezet. Dit zal nader
hand gebeuren aan die hand van 
de resultaten en van de dichtheid 
of schaarsheid der schelpenbaniken. 
Voor vele vissers is een goed schel- 
penseizoen het goedmaken van hun 
jaar. Daarom ook wenst de over
heid orde te scheppen op zaken en' 
te beletten dat men er, in de rush 
op deze schelpen, geen braderi.j 
van maakt zodanig 'dat bet voor 
eenieder een mislukt seizoen wordt. 
Dat de vissers die traditiegetrouiw 
in de baaien van St. Brietuc en Sei- 
nebaai vissen, moeten wachten tot 
respektüevelijk 1 en 15 november, 
staat hen zeker niet aan, maar 
deze beschermingsmaatregel achten 
de betrokken eksperten nu eenmaal 
noödzakelijk. Deze vissersvaartui
gen gaan dan ook voor zolanig hun 
geluk gaan beproeven in de inter
nationale wateren waar zij vooral 
de Engelsen ontmoeten. De Franse 
vissers beklagen zich echter over 
het door de Britten aangewende 
zwaar materiaal waarbij zware en 
scherpe puntbaken gebruikt wor
den die de bodem omwoelen en 
grote vernielingen aanwenden. Vol
gens sommigen is het niet op de 
openings- en sluitingsdata, dat men 
zich moeten werpen om de St.-Ja- 
cobsschelp-visserij te gaan bescher
men, maar op het materiaal en de 
techniek, die men aanwendt bij de 
vangst. M en kan nu inderdaad met 
de nieuwe technieken in een korte 
periode genoeg vangen en vernielen 
om de ganse schelpenvisserij in ge
vaar te brengen onafigezien van de 
openings- en sluitingsdata.

Volgens de vissers uit Dieppe, 
zouden vooral de Bretoenen zich 
eveneens aan zware visserij bezon
digen en daarom menen de eersten, 
dat zij ook zullen verplicht worden 
zware technieken aan te wenden. 
Volgens die heer Gosselis, direkteur 
van de Koöperatdeve uit Dieppe, 
kan men een beroep slechts red
den door orde op zaken te schep
pen, iets wat de visser echter zelf 
niet wil of kan begrijpen.

SENEGALESE 
IüNlJNVISSERIJ 

FAILLIET
D e Sénégallese Visseri jma atschap- 

pij „S.O .S.A .P.” heeft Ihaar balans 
neergeïegü. Deze maatschappij ge
vestigd t© Dakar^ was vooral iinge- 
stelü op üe tonijnivisserij en was 
bet eerste voorbeeld in Sénégal 
van samenwerking tussen een ont
wikkelingsland idie haar kustwate
ren ter beschikking stellde en de 
techniek van de geïndustrialiseerde 
landein. Dit failliet zal üan natuur
lijk ook vele rederijen van geïn
dustrialiseerde 'lianden doen naden
ken vooraleer zich te wagen in een 
lotsverbondenheid met ontiwikke- 
iingSilanüen.

BESCHERMING 
TEGEN LEKKAGE 
AAN BRANDSTOF- 

PIJPEN IN DE 
MACHINEKAMER

Gebreken aan pijpen tussen 
brandstofpompen en verstuivers 
van dieselmotoren, alhoewel spora
disch voorkomend moeten echter 
wel in aanmerking genomen wor
den in onbemande machinekamers.

Moeilijkheden kunnen voorkomen 
teweeggebracht door eein combina
tie van verschillende factoren, zo
als trillingen, hoge druk en wrin- 
gingskrachten door een slechte 
verbinding van pijpen.

Een onopgemerkte lekkage van 
brandstof kan belangrijke risiko’s 
meebrengen indien verstoven olie 
op een hete uitlaatpijp, of dergelij
ke moctot terechtkomen.

De bouwers van alle dieselmoto- 
den hebben hieraan een oplossing 
gegeven door de brandstofinjectie- 
pijpen in een sterk buigzaam om
hulsel te steken over de ganse 
lengte.

Enige lekkage van brandstof kan 
afgetapt worden dtior een opening, 
in het omhulsel, die verbonden is 
met een kleine tank, waarin een 
drijver met contact, die onmiddel
lijk alarm geeft bij een pijpgebrek 
of lekkage.

Het systeem is niet alleen be
doeld voor hoofdmotoren doch ook 
voor hulpmotoren.

Sh. &  Boat Intem.

SUKSESRIJKE 
VISSERI J- 

TENTO ONSTELLIN G 
IN ABERDEEN

Gezien het sukses van de Visse
rij tentoonstelling «Oatch 76» die in 
september in Aberdeen gehouden 
werd, hebben de inrichters beslo
ten eenzelfde tentoonstelling in te 
richten in 1978 en wel van 14 tot 18 
juni. Verscheidene van de firmas 
die aan de voorbije tentoonstelling 
deelnamen, hebben reeds stand
plaatsen voorbehouden waarbij 
sommigen zelfs tot driemaal de op
pervlakte van hun standplaats 
verhoogden. Op  de eerste dag van 
de tentoonstelling «Catch 76» telde 
men 3.000 bezoekers, hetgeen toch 
op ’n  tijdspanne van 10 uur gezien, 
nog altÿd 300 per uur is.

CALIFORNIA- 
TO NIJN VISSERS 
GEWEERD OP 

WEST-AFRIKAANSE 
KUST

Verleden jaar nog haalden CaM- 
forniaanse tonijnvissers een 20.000 

tan tonijn weg in de West-Afri- 
kaamse kustwateren. Hiervoor wend 
een vloot van 33 schepen ingezet 
Met de uitbreiding dit jaar door 
deze Staten van de visserijlimie
ten tot 200 mijlen, zijn deze vang- 
gronden voor de Amerikanen ver
loren gegaan. Zij worden dus ver
plicht bun geluk in de tonijnjacht 
eldens te gaan.

INDIVIDUELE 
VISVERGUNNINGEN 
IN NIEUWE E.E.G.- 
REGLEMENTERING

In  de Commissie ite Brussel heb
ben Üe Iense eni Engelse vertegen
woordigers ach vetrzet tegen een 
invoering van ide kwota onder de 
partnerlanden in ide EIEG-Regle- 
mentering omdat dit moeilijk te 
volgen is en aanleiding geeft tot 
misbruiken. Het anltwoord van de 
heer Iiardinoiis., E.E.G-landbouw- 
kamimisearis met bevoegdheid over 
de visserij, was, dat dé Gemeen- 
schap een nieuwe reglementering 
voorziet op basiis van een vergun- 
mingstelsel per vaartuig en dat er 
een E.E.G.-kontnole aal uitgeoefend 
worden op üe afslagen. Ook dit 
stelsel is een misbaksel. Het ite spij
tig dat dergelljke mensen, zo’n 
dwaze beslissingen nemen.

FRANSE 
TELEVISIEKAMPAGNE 
VOOR VISVERBRUIK

De Franse vereniging «Pro Mer» 
gesteund door overheidsgelden en 
door het visserijbedrijf, zal met 
een publiciteits- en televisiekam- 
pagne starten waarvan de kosten 
geraamd worden op 1.4 miljoen B. 
fr. De voornaamste slogan die zal 
gebruikt worden is deze van : Kom  
dichter bij de natuur door meer 
vis te eten. De kampagne zal tot 
eind december 1976 duren.

IJSLANDSE 
MAATSCHAPPIJ 

HERNEEMT ZENDINGEN 
VISMEEL EN STOKVIS 

NAAR ENGELAND

Ieder tien dagen, namelijk de 
tijd nodig voor de heen- en terug
vaart, zal een IJslandse cargo een 
lading vismeel en stokvis naar de 
haven van Ipswich brengen. De 
meeste stokvis zal echter terug 
uitgevoerd worden naar Nigeria. 
Het was een hele tijd geleden dat 
deze maatschappij nog verzendin
gen deed over een haven uit Groot- 
Brittannië.
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EEN EERSTE 
IJSLANDSE TREILER 

SINDS DE 
KABELJAUWOORLOG 

AAN DE AFSLAG 
IN GRIMSBY

Vorige week verkocht een IJs- 
lanüs vaartuig voor de eerste maal 
sinds de kabeljauwoorlog terug in 
een Britse haven, namelijk te 
Grimsby. De treiler zette ongeveer
1.900 van onze bennen in de markt 
voor een bruto-besomming van na
genoeg 2.860.000 B. fr, hetgeen 
toch een goede prijs is met een 
gemiddelde van 1.500 B. fr per ben 
of 30 fr per kg. De IJslandse kon- 
sul was aanwezig evenals een be
scheiden achteruit gehouden orde- 
wacht, omdat men toch nog altijd 
rekening hield met de mogelijkheid 
van een anti-IJslandse manifesta
tie als gevolg van de vele inciden
ten die gedurende de kabeljauw
oorlog gebeurden. W e  herinneren 
in dit verband aan het doorvaren 
van talrijke sleeplijnen van Britse 
vaartuigen en zelfs aan aanvarin
gen met betrekkelijfce schaden 
voor verscheidene Britse treilers. 
De verkoop gaf echter geen aanlei
ding tot enerlei incident of mani
festatie, zodat de IJslandse treilers 
de Grimsbymarkt zullen komen 
bevoorraden zoals zij dit in het 
vereiden deden.

Voor de kopers was dit in ieder 
geval goed nieuws omdat met het 
uitvallen van heel wat eigen 
schepen, de plaatselijke markt niet 
voldoende meer bevoorraad werd 
en de kopers zeker niet meer aan 
him trekken kwamen en sommi
gen reeds elders hun tenten had
den opgeslagen.

HET DEPARTEMENT 
BRETAGNE 

GEEFT EEN HULP
VAN 40 MILJ. B. Fr. 
AAN DE VISSERIJ

De departementale raadsleden 
van Bretagne die zich reeds hadden 
uitgesproken voor een hulp van 
40 miljoen B. fr aan de visserij, 
hebben in een nieuwe raadszitting 
de modaliteiten van de hulpverle
ning vastgesteld. Een som van 38 
miljoen B. fr wordt verdeeld onder 
de rederijen en vissersverenigingen 
via departementale kommissies. 
Acht miljoen wordt bestemd voor 
propaganda voor meer visverbruik 
en 4 miljoen zal besteed worden 
voor een studie voor een verbete
ring van de kommeroialisatie van 
het produkt.

Wat kreeg onze visserij intussen 
van de Provincie die we best kun
nen vergelijken met de Franse de
partementen ?

Het departementale voorbeeld 
van Bretagne wordt dan ook op
gedragen aan onze Provincieraad 
en Bestendige Deputatie.

VIS ETEN IS 

VERANTWOORD ETEN

.. m .



BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN
BELGIE

21/131 (T) Lombardsijde. —  Zeewaartse schietoefeningen.
Zie B.a.Z. 1/51-1976

Gedurende de periode van 11 tot en met 22 oktober 1976, zullen 

schietoefeningen uitgevoerd worden door artillerie in de grote en midden 

sector, als volgt :

—  week van 11 tot 15 oktober 1976 : op maandag 11, dinsdag 12, woens

dag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 1976;

—  week van 18 tot 22 oktober 1976 : op maandag 18, dinsdag 19, woens

dag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 1976.

Deze oefeningen worden gehouden van 0800 tot 1100 G M T  (0900 

tot 1200, plaatselijke tijd) en van 1300 G M T  (1400, plaatselijke tijd) tot 

zonsondergang.

□e schikkingen Jan B.a.Z. 1/52-1976 zijn van kracht.
(Med. A.A. Sch. Lombardsijde 24-9-’76 —  H. 60428)

21/132 Noordzee. — Boringen van bodemmonsters. Werk
zaamheden beëindigd.

De boringen van bodemmonsters uitgevoerd in zee, tussen de kust

lijn, de breedtegraad 51°25'N, de meridiaan van 3°00’E en de meridiaan 

van 3°22’E zijn beëindigd.

B.a.Z. 19/125 (T)-1976 vervalt.
(Med. Dienst der Kus! Oostende)

21/133 Noordzee. — Westhinder. Wrak N. 591.

Positie: 51°24’23” N —  2°29’33” E.

Het wrak van het vissersvaartuig N.591 ligt in bovenstaande positie. 

Aanbrengen een gepeilde wrakdiepte van 229 dm ,,Wk” .

(Zie Belg. krt. 0  11)
(Hydrografie Oostende)

21/134 Noordzee. — Droogte van Schooneveld. Wrak ge
wijzigd.

Positie: 51°25’00” .5N —  3°11’21” E.

Het teken van het gevaarlijk wrak „Samselbu", wijzigen in een af

gedregde diepte van 28 dm „W k ”.

(Zie Belg. krtn. D 11, „Monding der Westerschelde” en „Schelde” )

(Hydrografie Oostende)

21/135 Schelde. — Plaat van Lillo. Baken heropgericht. 
Wraklichtboei opgenomen.

Positie: 51»18’02” N —  4°17'25” E.

Het baken dekkende de afvoerleiding „Degussa” werd heropge

richt. Positie en verlichting ongewijzigd.

De groene wraklichtboei vermeld in bovenstaande positie werd op- 

genomen.

B.a.Z. 12 /97  (T)-1976 vervalt.

(Zie Belg. krt. „Schelde” )

(Med. Antwerpse Zeediensten 27-9-’76 —  H. 60424)

21/136 Schelde. — Drempel Oosterweel. Wraklichtboei op
genomen.

Positie: 51°14'17” N —  4“23’22” E.

De wraklichtboei, uitgelegd ter dekking van de aangevaren „Flan- 

dria” steiger werd opgenomen.

B.a.Z. 18/123 (T)-1976 vervalt.

(Zie Belg. krt. „Schelde”)

(Med. Antwerpse Zeediensten 30-9-’76 —  H. 60460)

N EDE R LA ND

21/137 Mond Westerschelde. — Wielingen. Betonning en 
wrakdiepte gewijzigd.

1. Schrappen op + :

a. 51°25’.4N —  3°29’.3E, de wraklichtboei bij het wrak „Birkenfels” ;

b. 51®25’8N —  3°30’.1 E, de rode ton W  8.

2. Op  51°25’30” N —  3°30’08” E, aanbrengen een rode stompe lichtboei 

met radarreflector „ W  8” : Iso r 4 sec.

3. Op  ± 51°25’.4N —  3°29’.0E de (afgedregde) wrakdiepte 104 dm  boven 

het wrak „Birkenfels” wijzigen in 135 dm.

B.a.Z. 4 /62  (T)-1973 vervalt.

(Zie Belg. krtn. D 11, „Monding der Westerschelde” en „Schelde” en Lich- 

tenlijst 1972 —  nr. 292)

(Med. B.a.Z. 2836 —  H. 60409)

21/138 Mond Westerschelde. — Oostgat. Tonnen gelegd.

Aanbremgen een B W V S  spitse ton op :

a. 51°29’56” .5N —  3°29’01” .5E „V  2” ;

b. 51 °29’52” N —  3°29’12” E „V  4 ” ;

c. 51°29’47” N —  3°29’22” E „V  6 ” ;

d. 51°29’42” N —  3°29’32” .5E „V  8” .

N.B. Deze tonnen dienen ter markering van (sport) visserijgrenzen. 

(Zie Belg. krtn. D 11, „Monding der Westerschelde” en „Schelde” )

(Ned. B.a.Z. 2837 —  H. 60409)

21/139 Mond Westerschelde. — Wielingen. Proefboei opge- 
nomen.

Op +51 °26 ’.0N —  3°30’.4E is de geel-zwarte lichtboei „PR OEF" 
opgenomen.

B.a.Z. 12 /98  (T)-1976 vervalt.

(Ned. B.a.Z. 2851 —  H. 60409)

21/140 (T) Westerschelde. —  Vaarwaters langs Hoofdplaat- 
en Paulinapolder. Springergeul. Wijziging be
tonning.

Zie B.a.Z. 16 /117  (T)-1976.

In verband met de werkzaamheden t.b.v. de Braakmanhaven is op

16 september 1976 de betonning tijdelijk gewijzigd, als volgt :

A. Vaarwater langs Hoofdplaat.

1. Verlegd naar:

a. 51°22’44”N —  3«40’48” E, zwarte ton VH 7 ;

b. 51°23’03” N —  3°40’03” E, rode ton VH 12 ;
c. 51 °22’55” N —  3°40’53” E, rode ton VH 14.

2. Gelegd op :

a. 51°22’27” N —  3°41'21” E, een zwarte spitse ton met kegel 
„VH 9” ;

b. 51°22’34” N —  3°41'31” E, een rode stompe ton met cilinder 

„VH 16” .

B. Vaarwater langs Paulinapolder.

1. Opgenomen de betonning in het vaarwater Paulinapolder, tussen 

(a) ±51°22’.3N —  3°41 ’.7E en (b) ±51021’.2N —  3”46’.1E (rode 

tonnen PP1 t/m PP7).

2. Vervangen op ±51°21’.4N —  3°45’.8E, de Z W H S  bolton met kegel 

FVN-PP door een zwarte spitse ton met kegel ,,23A” .

(vervcfg blz. 11)
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C. Sprimgergeul.

(Vervolg van blz. 10)

Jan de Gheldere
Gelegd op :

a. 51°22’27” N —  3°41’47” E, een zwarte spitse ton met radarre

flector „SP R 1” ;
b. 51°22’28” N —  3°42’20” E, een zwarte spitse ton met radarre

flector „SP R 3” ;
c. 51°22’28” N —  3°42’49” E, een zwarte spitse ton met radarre- I 

flector „SP R 5” ;
d. 51°22’34” N —  3°42’22” E, een rode stompe ton met radarreflec- , 

tor „SP R 2” ;
e. 51°22’33”N —  3°43’08” E, een rode stompe ton met radarreflec- | 

tor ,,SPR4” .

Vervangen op ±51°22’.5N —  3°43’.6E, de zwarte ton 19 door een

Z W H S  bolton met kegel ,,Pvn-SPR” .

1.

2.

(Zie Belg. krt. „Schelde” )

ERRATA
In B.a.Z. 20/127-1976:

1. op bz. 4, onder 3.3.3. en onder 3.3.4,
lees : 2 boven elkaar geplaatste zwarte kegels, 

in plaats van : 2 boven elkaar geplaatste kegels.

2. Kleurtekening „Isolated Danger Marks” (4.2),

lees : „Colour with one or more broad horizontal red bands” ,

in plaats van : „Colour white one or more broad horizontal red bands".

3. Op blz. 9, 6e alinea,

1973 —  19/142 : 

lees : wrakboei, 

in plaats van : wraklichtboei.

FRANSE VISSERSSCHEPEN 
NAAR DE 

SEYCHELLEN-EILANDEN ?

gevierd
De ex-burgemeester van Heist, 

Jan de Ghelldere, aan de Oostkust 
esn geliefd burgemeester geweest 
en nog een uitstekende notaris, 
werd vorige vrijdag samen met de 
beer Gilon van Kortrijk en Lin- 
clou van Tielit gevierd naar aan
leiding van hiun deirtig jarig pro
vincieraad lidmaatschap. De heer 
de Gheld'ere is daarenboven sedert 
1963 voorzitter van die provincie
raad, waar hij steeds op een on
partijdige maar meesterlijk© wijze 
de debatten heeflt geleid en door 
alle leden van welke partij ook, er

kend en naar geluisterd wordt.
Nadat elke partij aan hen hulde 

had gebracht en ze een pradht van 
een miniatuur zakuurwerk hadden 
ontvangen, danklte voorzitter Jan 
de Ghelde.re namens de jubilaris
sen.

Ons biiad wenst hen insgelijks 
geluk en ils tevens bijzonder geluk
kig Jan de Gheldere te mogen toe- 
juichen voor al hetgeen hij steeds 
voor het toerisme en in heit bij
zonder voor ons vissersvolk heeft 
bewerkstelligd.

P.V.

E.E.G. BESTUDEERT 
GARN A LE NKW ESTIE

ln de laaJtste week van septem
ber kreeg de Franse hajven Con
carneau het bezoeik van de heer 
André Uizieé, minister voor Land
bouw en Visserij in de regering van 
de Seychellen^eilanden. Dit is een 
eilandengroep die slechts onlangs 
onafhankelijk geworden is van het 
Britse moederland en vroeger nog 
tot het Franse koloniaal rijk be
hoorde. De heer TMcé heeft te 
Concarneau onder meer de Franse 
staatssekretaris van Verkeerswezen, 
de heer Cavaillé ontmoet.

De SieycheUen-edlanden zijn zeker 
wel bevoordeeld kwestie van visse- 
rijgebied. Ze beschikken inderdaad 
over een zone van niet minder dan
700.000 ifcml2 ! De visserii die door 
de eilandbewoners nog bedreven 
wordt op primitieve manier, name
lijk met de lijn en met de fuiken 
en zelden met het net, zou echter 
voornamelijk pelagisch moeten 
gebeuren, gezien dit gebied rijk is 
aan koraaleilanden en men dus 
niet, of zeer moeilijk op de bodem 
kan vissen. De Seychellen die in de 
Indische Oceaan gelegen zàjn, heb
ben voor Europa wel enigszins aan 
waarde gewonnen door het herope
nen van het SUez-kanaal. D e  heer 
IMcé izou nu graag' over technische 
en flnantiële hulp van Frankrijk 
wensen te beschikken om de vis- 
serijbedrij'vigheid in dit gebied te 
gaan uitbouwen. Onze kustbewoners 
zijn goede vissers zegt hij, maar 
hebben geen ondervinding kwa 
techniek en moderne middelen. 
Frankrijk zou dan ook voor zijn

(Ned. B.a.Z. 2919 (T) —  H. 60429)

vissers over een beivoorirecht statuut 
kunnen beschikken.

In Franse middens en dan voor
al in visserskringen, is men echter 
eerder voorzichtig omdat men niets 
kent over het vispotentieel rond de 
Seychellen. Zelfs plaatselijk kent 
men weinig meer dan wat de on- 
middellijke kust biedt. Er zal zich 
dan ook geen enkel rederij aan een 
eksperiment wagen als men ter- 
zelfdertijd niet gedekt is door een 
regeringswaarborg. Een Franse re
der, de heer André Delhemme, 
wenst het tooh te wagen maar dan 
met een paar vaartuigen van eer
der kleiner tonnage, uitsluitend om 
de kustwateren te prospekteren.

Deze missie zou zelfs verschei
dene maanden in beslag kunnen 
nemen om zich een voldoende oor
deel te kunnen vellen met betrek
king tot het bestaande vispotentieel 
in de iSeiyiclhelilen. In ieder geval 
wenst men eerst een onderzoek ter 
plaatse vooraleer van een effek- 
tieve samenweridng van Frans ka
pitaal en techniek met inlandse 
vissers te gaan spreken.

De heer Uzicé bracht ook een 
bezoek aan een paar opgelegde vis
sersvaartuigen waaronder een to- 
nijnvisser en een hektreiler. De 
minister van de eilandengroep ziet 
werkelijk brood in een samenwer
king met Frankrijk, maar verlangt 
dat Frankrijk de risiko’s en kosten 
zou dragen met de belofte van een 
later samenwerking die eveneens 
aan de Franse visserii zou doen 
profiteren.

De Nederlandse Landbouwminis
ter Van der Stee. heeft maandag 
in Luxemburg vân de Europese 
oomimiessie („dagelijks bestiuiur” 
van de EEG ) igedaan gekregen dat 
ze studie gaat maken van het gar- 
nalenproblieem. De moeilijkheden 
die Nederland op het ogenblik on
dervindt bij idie invoer' van goedko
pe garnalen uit West-fDuitsland 
kuininen niet bilateraal worden op- 
getost.

„Daarom hek ik ide commissie ge
vraagd een onderzoek in te stellen. 
Zij heeft daarin toegeisitemd” ver
klaarde jVan der Stee n a  aflioop 
vani de Buropetse Landbouwraad in 
Luxemburg.

In d© E E G  -bestaat wel een zoge
heten „ophoodprijls” voor garnalen. 
Maar die bestaat alleen voor pro
ducentenorganisaties. Niet all® 
Duitse garna'ilenvis'setrs zijn georga
niseerd in aUlIk® prodiucenitengroei- 
peringem en idie het nieit izijn voe
ren op heit ogenlblik tot groot on
genoegen van ide Nsderlandse gar- 
nalenvtfstsersi, hun vangsten uit 
naar Nederland. De Duitee garna-

Eagieise krabbenvissers uiit Zuidi- 
Devan hebben hun protesten ge.- 
voegd bij deze van Franse krabben 
vissers ever heit wegfcorren van hun 
materiaal door vloten uilt de Oost
bloklanden. Dit is ivoorali het ge
val voor vissers uit Pltyimouth, Sal- 
octmbe, Dartmouth en Paignton die 
de Polen, Russen en Oost-Duitsers 
beschuldigen absoluult geen atten
tie te verlenen aan hun uitsitaan- 
da potten, fuiken en ander mate
riaal. Er werid reeids voor tiendui
zenden franken schade aamgericht 
benevens hat venlies der vangsten. 
Volgens verscheidene schippers 
heeife men nog nooit izoveeli scha
pen van adhter het IJïzenen Gordijn 
gezien alls 'thans.

Eén enkel knabbenvlsser verloor 
praktisch al haar materiaal zijnde 
voor nagenoeg 40 duizend B.fr. De
ze vissers zien dan ook .verfangend

len worden in Nederland verkocht 
tegen iprijizen die een s'tiuk onder 
de ophoudjprijls liggen. Heit Neder
landse verlangen isj dat dte ophoud, 
prijs een pubffiiekrechtelijke zaak 
wotfSit.

Maandag hebben laestilg garnalen 
vissers uit Lauwersoog bij dei grens
overgang in Nieuwssichanis (Gr.) 
een vrachtwagen vol Dui'tlse garna
len tegengehouden Deze blokkade 
maakte deel uit van hun protest
actie 'tegen de geweldige aanvoer 
van goedkope garnalen uit Duits- 
ïandi AlMe garnalen wenden uit 
de .vrachtwagen (gehaald en over 
de weg verspreid.

Zoals, igemeJd is, iziijn allie igarna- 
lienvisseirs in het noorden deze 
week uit pröttest niet uitgevaren. 
Heden (woensdag zouiden ide vissers 
een gesprek met minister Van der 
Stee hebben. De Heer H . Lindemul- 
ier, s<eare'taris van de visserdjlvereni- 
ging Hulp dn Nood Lauwersoog : 
Deze aktie in iNieuwBcbans was be
doeld al® een voorproefje van Ide 
harde akties -die kunnen volgen 
wanneer heit gesprek imet de minis
ter op nieits uitloopt”.

uit naar li januarie e.k, gezien 
Groot-Brittannie desnoods eenzij
dig de aOO imijlllenzone zal uitvaardi
gen en dan minstens bij machte zal 
zijn ide vloter der Oostbloklanden 
bulten deze zone Ite houden.

Bretoense vissens iverwijten hun 
regering dat aa veel te Muiw optre
den in hun bescherming1 tegenover 
de Russen. Onlangs niog werd aan 
de Bretoense sichellpvissersvloot voor 
7019 duizend! BJfr. schade toege
bracht 'door een Russische vloot die 
al huini ultsitaand vissersgerief weg- 
kcrlde. iDuizendea poltJten werden 
veirnielld.'

Heit fe ipr.ecies of ide Russische 
vloot nog eens exitra ide West^Eu- 
ropese wateren wienst leeg te plun
deren ivo oral eer sen eventuele 200 
mijelenzoine zou wan (klracht worden 
en intJu's'sem hun eigen wateren spa
ren.

FRANSE EN ENGELSE KRABBENVISSERS 
PROTESTEREN TEGEN WEGKORREN 

VAN HUN MATERIAAL
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
HODI

Rond de 7.000 bennen vis deze 
week, dat is zowat het maximum 
dat we te Oostende nog kunnen 
halen. Daarvoor was het nodig dat 
een viertal IJslanders op het ap
pel verschenen met 3000 bennen.
Verder vooral vis van de Monkey 

Bank en de Noordzee. Van het K a 
naal een drietal schepen met gro
ter wordende tongvangsten. Van de 
West werd eerder weinig vis ge
bracht, de aanvoer van gul was 
zeker van aard om de prijzen te 
doen dalen, integendeel.

Schol was weer de minst gegeer
de vissoort al was de kwaliteit uit
stekend.

De garnaalaanvoer is dit keer ge
daald ten opzichte van verleden 
week. De prijs is daarentegen weer 
gestegen zodat de kustvissers toch 
nog een flinke week achter de rug 
hebben.

- FOLKESTONE 

OOSTENDE - DOVER
Uurtabel der overvaarten voor 

de week van 10 tot 16 oktober 1976 

Afvaarten uit Oostenidle naar Do
ver Western Docks :

Alle dagen te 7.35 (x) 10.05 (x) en 
14.40 (X)

Afvaarten uit Dover Western 
Docks :

Alel dagen te 12.40(x) 16.45 (x)

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Eastern Doöks :

19.15 (X)
Dageijks te 3.35(x) 13.15 (x) 
Op 10, 11, 12, 13, 14 en 15 okto

ber 1976 bijkomende afvaart te 
22.15(x)

Afvaarten uit Oostende naar 
Folkestone :

Alle dagen te 1.30(x) 5.00(x)

Afvaarten uit Dover Eastern 
Docks :

Dageijks te 0.20(x) 9.20(x) 
l«.20(x) 21.20(x)

Afvaarten  uit Folkestone :

Alite dagen te 7.00(x) 23.30(x)
(x) Nemen ook voertuigen.

R U IM E R E  IJSLA N D SE  A A N V O E R

Iets wat de laatste tijd eerder 
zeldzaam voorkomt, dat er vier 
IJslanders in één week, zelfs op 
één dag, op de markt zijn, hebben 
we deze week nog eens beleefd. Het 
wordt inderdaad een belevenis die 
steeds zeldzamer gaat worden nu 
volgend jaar ook nog een paar van 
die IJslanders onder de slopersha
mer gaan vallen. De soorten die 
meest op de markt waren deze 
week waren koolvis, rode zeebaars 
en schelvis. Van die laatste soort 
dan vooral kleine sortering. Leng, 
kabeljauw, gul, heilbot en schaat

S T R A A LB U IX EN

waren schaars gebrachte soorten. 
Opvallend dit keer de groters vang
sten steenschol. Steenschol die 
meteen in prijs daalde met de 
kleine sortering nog aan amper 6 
fr het kg. Schotse schol is op het 
einde van de verkoop ook in prijs 
gedaald en kreeg toen nog amper
23 fr tegen 32 fr in het begin van 
de verkoop. Rode zeebaars kende 
ook sterke prijsschommelingen met 
tot 33 fr voor rgote sortering en 
rond de 20 fr voor de niet gesor
teerde vangst. Blauwe leng kreeg 
rond de 46 fr, witte leng rond de 
38 fr. Schaat haalde weer tot 72 fr 
en heilbot varieerde tussen 100 en 
165 fr het kg. Koolvis kreeg van
1.080 naar 1.150 fr en vond vooral 
belangstelling bij de uitvoer. Rede
lijke resultaten voor deze schepen 
met de hoogste uitslag voor de 
0.216 : 1.022.153 fr.

S T IJG E N D E  G U LP R IJZE N

Voor de gulvangers was er niet 
zoveel te vangen, de vangst werd 
echter wel duur verkocht. Kabel
jauw is er bijna niet geweest, van
daar dat voor kabeljauw in ben
nen ruim 40 fr bekomen werd. De 
gulsoorten kregen dinsdag van 32 
naar 46 fr en waren toen wel iets 
duurder dan maandag. Schelvis 
werd dinsdag ook heel wat beter 
verkocht terwijl voor leng, vlaswij- 
ting en totten de markt eveneens 
beter was. Een flink resultaat met- 
bennen toch nog tot 507.800 fr 
een voor de 0.118 die het met 380 
bracht.

ZO N N EV IS  AA N  TO PPR IJZEN

Voor de Westschepen die aan 
wat zonnevis konden geraken was

een renderende reis meteen verze
kerd. De prijs van die soort lag 
immers weer boven de 140 fr het 
kg en wie weet wat er voor zo’n 
visje maar overblijft om op te eten 
kan zich voorstellen aan hoeveel 
oiets moet gekocht worden door de 
verbruiker. Voor rode knorhaan lag 
de prijs nogal ver uiteen en no
teerden we maandag de hoogste 
prijs . 65 fr het kg. Rog en vlas- 
wijtaing waren twee andere dure 
soorten die door de Westschepen 
aangevoerd werden. Een mooi re
sultaat voor de Z.597 die met 150 
bennen toch nog tot 368.156 fr 
kwam.

O O S T E N D E

V R IJD A G  1 
K A N A A L

O K T O B E R  1976

0.182 17 95 3377 587.120
M A A N D A G  4 O K T O B E R 1976
IJSLA N D
0.216 16 750 -- 1.022.153
0.334 19 880 1.018.096
0.318 18 770 898.790
0.236 18 560 689.550
N O O R D Z E E
0.114-0.274

11 150 -- 332.190
0.239 13 380 -- 470.141
K A N A A L
Z.502 16 40 4480 673.469
0.181 16 150 3620 711.912
K R E E F T E N P U T
N.752 8 130 1000 243.917

(kreeft)

ZA LTBO M M EL

1  TELEF'
91- 31-4180 -2654 ■

N O O R D
0.229 9 400 -—  375.740
0.275 11 320 ——  313.577
0.33 10 420 -—  458.100
W E S T
N.736 9 120 -—  271.934
N.720 8 170 -—  230.810
0.123 9 320 -—  514.452
0.279 9 140 -—  259.382
0.35 4 50 -—  132.738

D IN S D A G  5 O K T O B E R  1976 
K A N A A L
Z.499 18 170 5040 948.272 
M O N K E Y  B A N K
O  118 14 380 —  507.800 
N O O R D
0.26 14 295 — - 469.965 
W E S T
Z.597 12 140 --  368.156

D O N D E R D A G  7 O K T O B E R  1976 
N O O R D
0.37 14 200 --  233.492
N  719 14 225 --  226.336

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

KORTE 
BERICHTEN

KABELJAUWOORLOG 
HEEFT HET 

ENGELS TOERISME 
NAAR IJSLAND 
VERMINDERD

De statistieken hebben uitgewe- 
'Zen, dat heel wait iminider Bngel&en 
als toerist IJslanji hebben beaodhit, 
hetgeen men wijt aan de henriè 
en Ihétee ronldi de ikafoeljauiwoorlog 
en ook aan de koele behandeling 
door de IJSJiandieirsi van ide Engelse 
toerist 'ten tijide va<n de kafoeijauw- 
o'otrilög. Als toerist komt idfe Ameri
kaan lop ide eerdite (plaats, gevolgd 
door de West-Duitsers en ide De
nen.

Belgen gaan zeer weinig naar dit 
mooie land.

ITALIAANSE 
OORLOGSBODEMS 

TER HULP 
VAN OPGELEIDE 

VAARTUIGEN 
UIT SARDINIË

Vissersvaartuigen op tonijn met 
als thuishaven Sardinië, worden 
door Tunesische en Libysche kust
wachters opgeleid. Italiaanse oor
logsbodems wenden voor idie kust 
vn ideae landen gestuurd alls madhfe- 
ontptaoing en om idiruk uit te oefe- 
nien op Tunesië en Libië .

DUIKERS BRENGEN 
GEZONKEN WRAKKEN 

LANGS 
ENGELSE KUST 

IN KAART
Qp verzoek van de kleine kustvis

serij is m en onder meer te Christ
church tussen «Mudeford» en de 
«Neadles» door (het inzetten van dui
kers, begonnen ide talrijke wrakken 
langs ide kruist op kaart te brengen.

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

Oude Stationsweg 15 
Zaftbommei Hofland 

00-31-4180-2654

Vert voor België 
J. Theuntssen 
Temeuzen Holland 
* >  00*1-11504117

ReparaHe-werkplaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dffkstraat 7, Rupelmonde 
*>0*1-752051

(5723V)

12



Datant Vangsten Kgr. Fr. Min. Meks. Gem.

VISAANVOER TE OOSTENDE
1-10 1 8.127 8.681.921
4-10 18 311.600 2.313.093
5-10 4 54.290 11.591.291

23 454.017 596.280

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE
29-9 14 14 146.863 23.—  46___
30-9 15 4.528 134.933 14.—  42—
1-10 14 5.206 116.621 5.50 50—
2-10 10 2.638 91.851
4-10 7 2.247 108.190 39.—  61—
5-10 9 2.781 115.300 27—  60.—

69 22.011 713.756 5.50 61— 32.40

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE
30- 9 3 25.028 .1.1101.787 44,02
lrdO '1(3 47.876 2.241.059 46,81
4-10 14 75.660 3.793.887 50,14
6-1110 10 61J289 2.753.287 44,92
6-10 12 71.270 3.258.688 45,72

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUQOE
30- 9 17 9.102 294.773 02,—  92,—
M 0 18 9.292 322.344 22,—  105,—
4-10 1(9 10.(167 341.749 1(4,—  85,—
5-10 14 3.905 108.005 39,—  92,—
6-10 7 3.942 187.930 40,—  77,—

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
30- 9 2 2.014 1(29.460
4-10 6 23.914 1.050.063
6-10 1 2.472 94.130

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
30- 9 2 5812 23.138 35,—  45,—
1- 10 3 1.043 37.838 31i,—  40,—
440 3 724 30.044 35,—  54,—

Korte berichten
EEN NIEUWE BASIS 
VOOR RUSSISCHE 

TREILERS 
OP DE KANARISCHE 

EILANDEN
SovjetWRusiland zal eem som van 

50 miljoen B. Pr. besteden aan de 
bouw van een basis voor zijn Atlan
tische fcreiüervloot op de Canariscü* 
Eilanden. [De Russische treilers ge
bruiken nu reeds de haven van las 
Palmas als operatiebasis.

DE VIS 
IN DE POLITIEK!

De Philipijmse regiering heeft de 
iiwoer van ingelegde sardienen uit) 
Zuid-Afriika verboden. Dit als gevolg 
van de apartheidspolitiek gevoerd 
door Zuid-Afriika en om aan de 
resolulties van de Verenigde Naifcie® 
te voldoen die sahkities wensen op 
te leggen em zien uit te voeren ten 
nadele vam iZuid-Afiika.

BULGAARSE TREILERS 

OP DE WESTKUST 

VAN AMERIKA!

Men beeft niu de aanwezigheid 
van een vloot Bulgaarse treilers 
vastgesteld op de Westkust van 
Amerika in de Stille Oceaan ter 
hoogte van California en Oregon. 
Andere landen die 'daar hun vissers
schepen eenden, zijn onder meer 
■Rusland!, Japan, Canada, Polen!, 
Farmioisa 'OoisWDuitsiand!, Wlest- 
Duitsliand, Zuid-Koroa en Panama. 
Het is werkelijk opmerkelijk hoe de 
Oostbloklanden uit alle reven eten 
en men de treilers van deze landen 
overal aantreft. Het uitrusten van 
deze treilers gebeurt door de Staat 
en dit verklaart natuurlijk hun alom 
aanwezigheid en tevens hun veel- 
vmaÆetàj. W e  noteren als naar ge
woonte landen als Rusland, Polen, 
Oost-IDuitsiand en nu ook Bulga
rije.

Het verwondert ons dat de aan
wezigheid van Rioemeense treilers 
niet wordt gemeld.

N I E U W P O O R T

D O N D E R D A G  30 SEPTEM B ER  76

ARM.44 125.137 
N.788 4.323

Twee vangsten : 40 bennen vis. 
De tongen 140 fr voor de kleine, 
de andere soorten 180 à 200 fr. 
Platvis (niet gegut) 1500 fr de ben
ne, de visjes 700 fr. De tongschar
ren : voor de grootste 78 fr, de 
middenslag 65, kleine 36 fr de kg. 

Robaard de grootste soort 35 fr, 
middenslag 42, kleine 17 fr. Enke
le kopen kabeljauw en gullen kre
gen 2.500 en 2.300 fr de benne.

M A A N D A G  4 O K T O B E R  1976

N.172 64.422 
N.700 6.835 
N.579 594.500 
N.723 249.764 
N.715 38.795 
N.738 92.577

De maandagmarkt was goed be
voorraad : er werd 24.000 kg vis 
gelost. Een «bokkevisser» kon 4000 
kg tongen op de markt zetten, waar 
de Westvissers voor alle andere va
ria zorgden ! Er was minder be
langstelling dan gewoonlijk op de 
maandagmarkt, maar einde sep
tember is nu eenmaal de periode 
voor het sluiten van de viswinkels 
op de Westkust ! Vandaar dat veel 
bekende gezichten niet «present» 
waren. Dure prijzen en zeker geen 
topprijzen konden genoteerd wor
den en moest er voor alle soorten 
een prijsinzinking vastgesteld 
worden. De tongen van de West
vissers kregen 170, 180 en 186 fr 
voor de vier eerste soorten, de 5e 
161, en de kleine 126 fr de kg. De 
Kanaaltongen 160, 162 en 167 voor 
de drie grootste soorten, de 4e 155 
à 160, de 5e 140, de kleine 100 fr 
de kg. Platvis en drielingen onge
veer 1300 fr de benne. Wijting 1300 
voor de grote en 940 voor de klei
ne. Kabeljauw en gullen van 2350 
à 1000 fr de benne. Zeehonden, 
rogsoorten, zandhaaien en knor
haan werden laag genoteerd.

Tarbot van 140 à 170 fr, grieten 
van 55 à 80 fr, tongschar voor de 
drie sorteringen : 60, 56 en 36 fr. 
Zo was nu eenmaal de maandag
markt.

W O E N S D A G  6 O K T O B E R  1976

N.761 94.130
Slechts één vangst op de markt 

mst 2400 kg vis of ongeveer 50 ben- 
tjes. Lichte prijsstijging werd ge
noteerd. Platvis 1300 en 1500 fr de 
benne, visjes van 870 à 1080. Wei
nig tongen, die 160 fr kregen voor 
de lappen, de 2e 180, de 3de 203, de 
4e 173, de 5e 154 en voor de kleine 
werd 134 gegeven. Varia was er 
niet.

Robaardjes : 1400 fr de benne.
De rogsoorten goedkoop.
Een drietal koppels maken zich 

klaar om de gulvisserij te bedrijven 
ven in span.

Sommige vissers hebben er niet 
veel moed op uit reden van de 

langdurige zuidenwind. Het schijnt 
dat we noordwestenwind moeten 
hebben om de gullen naar de kust 
te loodsen. De tijd zal het uitwij
zen.

DE  M A A N D  SEPT EM B ER  1976 
Verkoopcijfer : 4.677.872 fr 
Vis : 81.301 kg voor 4.104.831 fr 
Garnaal : 16.511 kg voor 573.041 fr 
Garnaal 56 vangsten : gemiddelde 
prijs 34,70 fr.
Opbrengst 1975 tot en met septem
ber : 32.972.971 fr.
Tot einde september 1976 : 47 milj. 
974.094 fr.
Meer opbrengst van 15.001.123 fr.

Z E E B R U G G E

D O N D E R D A G  30-9-1976

B.5 lil 800 200 552.220
Z.575 9 — 80

60
2125.980 

b. kreeft
Z.175 9 60

70
328.587 

b. kreeft 
1.101.787

V R I J D A G 1-10-1976
Z.507 9 500 100 355.040
Z.14 10 1.200 Ii50 953.860
Z.559 9 — 60

100
253.268 

b. kreeft
Z.588 10 500 80 184.454
Z.569 9 — 60

100
252.370 

b. kreeft
Z.484 10 200 200 223.077
Z.444 10 800 80 272.590
Z.468-601 2 — 50 35.960
Z.257-437 2 — 90 41.750
Z.201-560 2 — 60 08.690

2.241.059
M A A N D A G  4-10-1976
Z.324 10 1.000 70 308.360
Z.578 9 600 50 218.660
Z.462 17 1.500 200 854.131
Z.32H 5 600 40 132.460
Z.418 18 2.000 200 781.955
Z.497 12 1.200 60 327.050
Z.429 4 600 40 212.130
Z.460 9 — 70

50
233.365 

b. kreeft
Z.596 9 — 90 323.006

60 b kreeft
Z.538-554 2 — 80 100.350
Z.257-437 2 — 80 100.650

3.793.887
D I N S D A G 5-10-1976
Z.490 12 1.000 60 317.040
Z.331 11 2.000 80 465.710
Z.189 10 300 220 413.381
Z.574 9 200 180 320.129
Z.573 12 — 200

135
3136.376 

b. kreeft
0.186 16 2.000 300 857.631
Z.554-538 1 — 20 17.200
Z.468-601 1 — 40 25.820

2.753.287
W O E N S D A G 6-10-1976
Z.510 8 600 30 171.870
Z.408 7 600 40 210.520
Z.568 8 650 60 246.850
Z.262 7 400 30 207.360
Z.16 11 2.000 70 929.740
Z.424 9 200 160 307.884
Z.512 9 700 80 348.740
Z.126 5 600 30 180.830
Z.584 10 200 160 253.623
Z.427 9 — 60 166.809

Z.582
40 b. kreeft

8 — 70 171.502

Z.599
40 b. kreeft

6 350 40 112.960
3.258.688

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

V R I J D A G  7 O K T O B E R  1976

N O O R D Z E E  : N.708/N.709 (200 
m „ 100 gul, 100 haai).

0.206/0.309 (500 m „ 300 gul, 200 
haai).

0.127/0.303 (420 m.).
N O O R D  : 0.128 (300 m., 85 gul,

175 schelvis en totten, 40 platvis).
M O N K E Y  B A N K  : 0.232 (180 m.. 

100 gul, 180 schelvis en totten) 
M A A N D A G  11 O K T O B E R  1976 

IJSLA N D  : 0.81, 0.129.
K A N A A L  : 0.180, N.40/N.41. 
K E L T IS C H E  ZEE : 0.198 N.705. 
N O O R D Z E E  : 0.134, 0.306. 0.217, 

N.45.
W E S T  : N.720, 0.66, N.15 

D IN S D A G  12 O K T O B E R  1976
K E L T ISC H E  ZEE : Z.34. 
M O N K E Y  B A N K  0.135, 0.285. 
N O O R D Z E E  : 0.94. Z.209/Z.509. 
K A N A A L  : 0.254 (mogelijk ook 

op maandag).
W O E N S D A G  13 O K T O B E R  197«

N O O R D Z E E  : N.706, 0.243 
(Verwachtingen onder voorbehoud 

wegens slechte weersomstandighe
den).

13 —



Schelvis grote 
Schelvis midden 
Schelvis klein 
Kabeljauw 
Gul
Wijting
Schaat
Zeebaars
Leng
Schartong
Heilbot
Koolvis
Hondstong
Zeewolf
Staart

AANVOER TE

4-10-1976

3 6 .- 4 4 .—
27.40-34.—  
13.— 19.20 
32.— 45.60

31.20-36.—  
23.60
55,— 71.—
19.60-30.—  
22.— 46.60
14.20-33 4 0  

8 5 ,- 1 6 0 ,—  
22,— 24,20
20.60-40,—

23.40-38,60

Tong- en pladijsprijzen
T O N C

Lappen
Grote
3 /4

Blok
Voor-kleine
Kleine
Slips

Oostende
4-10-1976

__________ 161' -163
........... ...... 171 -176

......... - 165 -1169

............ ....155 -101

......... .......1145 -151
______ __136 442

5-10-1976

Zeebrugge

Tout petit 
Slips

Tong I 
Tong II 
Tong III 
TonglV 

Tong V 
Kleine

PLA D IJS

Grote 
Grote iek 
Kleine iek 
Dderde slag 
Platjes

I
II
III
IV
V

M oeien  

Grote pladijs 
Drielingen 

Platjes

Nieuwpoort
...............  160 -1170
...............  162 -480
------  167 -186

...............  155 iias

...............  140 -160
------  100 -1.30

Oostende
4-10-1976

............  22,40-26,80
----  32,20-30,—
----  23,— 26,60
.......—  10,80-123 —
...........  14,60-26,—

Zeebrugge
............. .....28,— '31,-
----- --26,— 34,-

--------2 3 ,- 3 4 -
--------15,— 19-

22,— 28,- 
21,— 24,- 

20,— 24,- 

118,— '19,-

Nieuwpoort

1!7,— 26,—  
17,— 26,—  
15,— 18,—

6-10-1976

166 -168
160 -165

.167 -170
155 -166
142 -152
136 -143

Grote ................. 170 -172 177 -173i 170 -173
Blok ........ 171 -175 165 -168 170 -172
Fruit ..............- 174 -.178 166 -172 1711 -174
Schone kleine ................. 165 -.1614 153 -158 157 -164
Kleine ............—  144 446 144 -146 145 -162

160
180
203
173.
154
135

5-10-1976 6-10-1976
34,---
09,--- ............................
21,60— ,—
21,— ,-  ...................

26,-30,- 
22,— 25,- 
22,— 26,- 
17,— 119,-

27,-
30,-
20,-

ZIJ HADDEN PECH...
— Op weg naar de visserijgron- 

den, begon aan boord van de Z.542 
het toerental van de motor naar 
beneden te lopen. Een onderzoek 
wees uit, dat er een stuk net in de 
schroef was verward. Daar men na 
tal van vruchteloze pogingen de 
schroef niet kon vrijmaken, be
sloot men naar de haven van Brix- 
ham  te lopen. Dit gebeurde op 
halve kracht. Aldaar verwijderde 
een duiker het stuk net. Op de 
terugweig naar de thuishaven, 
moest een heel eind ook op halve 
kracht worden gevaren, daar de 
druk op de keerkoppeling was ge
daald.

— Ter visserij liep eerst alles 
voor de winid aan boord van de 
Z.108. Tot men plots met de bak- 
boordboel vastsloeg. Door de hevige 
ruk brak hierbij de bakboordbok. 
Terwijl het korretouw tegen de 
schroef terecht kwam. Schipper 
Leon Savels besloot daarna de vis
serij te staken en de steven naar 
de thuishaven te wenden.

— De Z.184 van reder Vandieren- 
donck Frans, werd in de haven van 
Zeebrugge gemeerd, zijnde schade 
berokkend door de Z.55 van Mw. 
Rosseel. Twee à drie planken wer
den vooraan bakboord ingeduwd.

De 0.35 moest met motordefect 
voor de haven van Oostende door 
de O.2i70 op terugreis opgesleept 
worden.

De Z.592 van rederi.i Pax heeft 
bij het kuisbamk varend, schade 
berokkend aan de Z.58'9 van Wal
ter Serie en zou ook schade be
rokkend hebben aan de Z.580 van 
M . Vantorre. Daarenboven liep hij 
eigen schade op.

— De Z.578 Carohein lag afge
meerd langsheen de Tijdokkaai te 
Zeebrugge. Bij het maneuvreren 
tussen de naastgelegen vaartuigen 
Z.546 en Z.5'80 om met de voorste
ven tegen de kaaimuur te komen 
liggen waar men iis moest inslaan, 
raakte men met de achtersteven de 
stuurboordlboeg van de Z.580. Dit 
gebeurde tijdens het achteruitslaan 
op dead-slow. Er werd een plank 
over een halve meter ingedrukt 
aan stuurboordzijde van de Z.580.

— Tijdens de visserij kreeg de 
Z.16 Kon-Tiki van schipper-eiige- 
naar Jackie Gevaert af te rekenen 
met een defekt aan de koelinstal
latie van het visruim. Dit werd 
veroorzaakt doordat het afkoelmid- 
del volledig verdwenen was uit de 
koelinstallatie. De reden van dit 
weglopen kon niet ontdekt worden. 
De visvangst werd voortgezet. Niet
temin moest de visserij met 4 da
gen worden ingekort worden, daar 
men steeds gedwongen was groter 
ijsivoorraden aan te wenden, waar
door men vroegtijdig uitgeput raak
te.

— Op de garnaalvisserii werd 
schipper Bonny Frans van de Z.474 
via de radiio opgeroepen om sleep- 
hulp te verlenen aan de Z.455, die 
een defekt aan de keerkoppeling 
had gekregen. Schipper Bonny 
sleepte die Z.455 naar de thuisha
ven.

Ter visserij sloeg de Z.58'3 van 
schipper Ronny Lagast vast met 
de bakboordboel ajan een onder wa
ter zittend voorwerD. Bii het bo
ven water komen, zag men dat de 
korrestok geplooid was.

—  De 0134 van de rederij Cou- 
dökerke moest na een harde klop 
in de motor de haven van Newlyn 
aarudoen. Na onderzoek oordeelde

men het raadizaam naar Oostende 
te varen, waar vasigesteld werd 
dat alle oirkelKeigimenten van de 
zuiger gebroken waren.

— De Z.455 van Desmidt Tri- 
pihon, wias ter visserij toen een 
harde klliop op het achterschip ge
hoerd ward. De motor moest stil- 
gelegtd worden en men moest zich 
naar Zeebruigg© laten cpslepen door 
de Z.474.

— Ook de Z.542 van Frans De- 
voogit moest het met een stuk in 
heit schroef afleggen en de haven 
van Brixham aandoen. Na dit ver
wijderd te hebben en terug zee te 
hebben gekozen, moest men vast
stellen dat er schade was aan de 
keerkoppeling en terug de haven 
van Zeebrugge aandoen.

— Zonder iets te melden heeft 
het Hollands vissersvaartuig Arm 
44, dat regelmatig te Nieuwpoort 
verkoopt, schade berokkend aan de 
N.728, waardoor de reling gedeelte
lijk iogedruikit werd,.

T.V.-film over Rubens 
N I E U W P O O R T S E  
H A V F N  
G F. S L O T E N

Op maandag 11 en wellicht ook 
op dinsdag 12 oktober a.s. aal de 
Nieuwpoortse haven gesloten zijn 
tussen 9 en 14 uiuir voor alle jacht
en sportvaartuigen. De vissersvloot 
mag wel uitvaren maair er dient 
voor gezorgd dat die vloot dan in 
één sliert de haven verlaat. Ook de 
garinaaltreilers, die rond de middag 
binnenlopen, zullen zo veel mogelijk 
in één vlucht moeten binnen zijn.

Waarom dat allemaal ? Gewoon 
omdat de B.R.T. maandag en ver- 
moedelijk ook dinsdag op het uit
einde van het oosteirstaketsel film
opnamen zal maken in het kader 
van het „Ruibenisjaar 1077" Ver
scheidene diensten werden reeds 
aan,gesproken om hand op orde te 
houden zoals o.m. de politie, Brug- 
gen eo Wegen, Waterschout en 
Loodsdiensten.

Wat de visserij betreft zal ten 
gepaste tijde nog mededeling ge
daan wordien op het bord in die 
plaatselijke vismijn.

DE BLAUWE WIMPEL
In het september-nummer van 

het maritieme maandblad „De 
Blauwe Wimpel” leizen wij het le
gendarische zeegevecht tussen het 
Amerikaanse liberty-ship „Stephen 
Hopkins” en de Duitse hulipkruiseir 
„Stier”. Talrijke originele foto's il
lustreren dit verhaal. Anderzijds be- 
schrljft medewerker D. Klagen Car
michael's „Mermerus”, een wolklip- 
per van de Goldein Fleece Line.

Korea’s admiraal Yi Sun Sin ont 
wierp deistijids het sohildpadschip, 
de verre voorloper van het 19e 
eeuwse pantsierschip

Talrijke schetsen en tekeningen 
maken van dit artikel een uiterst 

interessant stuk geschiedschrijving.
Verder krijgen wij een uiteenzet

ting over de schaal van Beaufort 
en de toestand van de zee. Hier ook 
wend royaal omgesprongen met foto
materiaal. Ruime aandacht wordt 
eveneens besteed aan de havens en 
de koopvaardij. Ook bevat De Blau
we Wimpel de laatste gegevens over 
de sleepvaart en de berging.

Het maritieme maandblad van de 
Lage Landen is verkrijgbaar bij de 
uitgeverij Die Branding, ŒOoritie Win. 
kelstraiat 13-15 te Antwerpen.



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRUZEN  

IN DE VISM IJNEN DER KUST

Tarbot : groot (133) middel (123) klein (123)Griet : groot (133) middel (123) klein (123)Schelvis : grootmiddelkleinHeek : grootmiddelkleinLomLangRog (I)Keürog (131)Rog (33)Tilten (31) Scherpstum (38)Halve mans (39)Teelt (3) ta  trog (3)Kabeljauw Gul (groot)Gui (middel)Gul (Klein)HosemondhammeWijting : grootkleinScharSteenseholZeehaaiHondshaaiDoornhaaiPietermanMakreel
HorsmakreelZeekreeftSchaatZeebaan (klipvis)KongeraalSchartongVolle haringIJle haringHaringshaaiSteenholkHeilbotKoolvisSteurZeewolfPoilakZonnevisKoaingsvisVlaswijtingZeeduivelSchotse scholZeehondBotRode Poon (roobaard) Grauwe Poon (knorti.) Rode Knorhaan PostenLangoesten (midden)(klein)

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort
4-10-1976 4-10-1976 5-10-1976 5-10-1976 6-10-1976 6-10-1976 4-10-1976

Mö -195 '1150 —  
1120 -1130 90,—— ,— 05,——,— 45,—-—,— 38,—-38,20 36,40-30,—• 1I2.-8CM1«,— 
86,— 102 75,-82,— 63,— 68,—
34,—-37,60 
24,60-58,60 
02,— 75,—

44,— 512',00 
12,-43,40

85,-150 
112,40-28,20

16,-20,40 
28,-74,40 
25,— 29,00 
.14,— '16,20

160 -219 
1110 -129 
55,— 65,— 
95,— 100

518,— 02,—

'50,— 96,- 
31,— 59,- 
38,— 40,-

48,— 52,- 
40,— 43,-

19,— 27,- 
1'2,— 23,- 
11',— '14,-

199 -203 
149 —  
76,— 116 
118 —  
74,-

152 -185 
'108 -0U19 
54,— 60,—  
82,— 90,—

53,40— ,— 
46,20— ,—
28.60-35,80
15.60-20,80 
80 — 90,—  
60,-04,20 
56,— 61,—

43,— 46,— 
26,— 58,40

44,-56,60
32,60-45,40

104' h144 
14,-28,20

17,40-01,80 
28,— 71,—

7,40-21,40

40,— '58,—

32,— 36,- 
34,—-88,- 
28,—J32,-

48,— 50,- 
42,-46,-

15,— .19,- 
12,— .14,- 
',1)1,— 16,-

H85 -209 
130 -135 
50,— 60,—  
92,— 98,—

45,— 50,-

32,— 50,- 
28,— 29,-

50,— 58,- 
42,-50,-

17,— 19,- 
10,— 14,- 
10,— 13,-

140 -170 
1100 -180

50,—-90,-

6-10-1976

48,--
45,--
40,--
35,—  
30,--

47,---,-
24,— 42,-

25,-
19,-
20,-
10,-

40,-

32,-
44,-

25,-
20,-
32-

lë'-

162 -166 
22,40— ,-

17,40— ,—

23,— 36,81 ................ 36,---,—
38,— 46—  .......... ...... 43,— 51,20
usa Hl55 .......... .....  120 -il46

6,- 10,—  .................  4,80- 6,—  ................  5,---7,— 22,—  30,-

2Ï’— ié,—  22‘‘i z z r z

9,— '10,—  10,--- ,—
1,60-63—  .....................12,20-34,20

20,— 24,40 21,— 26,—  22,---19,— 21,—  .......................... 5,— 21,—  10,---,—  08,-
13,---,—  9,- 10,—  10,---,— 6,—  9,—  ................  7,—  9,—  7,---,— 12,-

Lees ”HET VISSERIJBLAD„



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

Aanvoerberidit van 27-9 tot en met 1-10 1976 
Door 95 kotters werden ide volgende hoeveelheden ivis aangevoerd

14.30(5 kg TIONIG f (1170.304,!54 van f 1400 f 1045
17.022 kg T A R B O T f '1(12.001,67 van f 1246 f 369

102.900 kg S C H O L fi 1107.4)115,30 van f 2811 f 086
16.660 kg K A B E L JA U W f 31.11160,68 van f 300 f 094
3.0001 kg G R IE T f 11.006,65 van f 349 f 2118
8.085 kg S O H A R f 6.990,06 van f 1(21 f 040
7.320 ikg W IJT IN G f 7.057,40 wan f 136 f 084
6.'868 kg POIQN f 5.7174,71 van f lise f 040
4.3180 kg B O T f 2.510,76 van f 070 f 045
11,820 kg! SC H E LV IS f 1.001,6!5 van f 396 f 07(6
1.206 kg H E R D E R f 2.042,(64 van f 0714 f 229

837 kg R O Z E M O N D f 2i4öl,92> van' £ 309 f 280
3515 bg PAILJNG f 2.018,00 vaini if 600 f 650
390 kg K R E E E T f 11.1180,38 van f 3124 f 279
300 kg H A M M E N f 1.780,46 van f 604 f 499

2,4123 kg D IV E R S E N f 2.816,72 van If f189.882 917.399,50

Gerechtelijke 

vervolging na 

kwota-overtredingen

VAN DAG
IJM U ID EN

Aan de woensdagmarkt van 29 
september wend aanigevoend : 826 
kg tong; 13 kisten tartoot en griet;
4 Maten kabeljauw; 15 kisten wij
ting; 207 kisten schol ; 84 kisten 
schar; 1:10 kisten makreel; 31 kis
ten diversen.

Prijzen in guldens per 1 kg : 
grote tong 13,19; grootmiddeltong 
13.51-13.45; kleinmiddeltong 12.53- 
12.01; tong één 12,51-11,49; tong 
twee 11.79-10.42.

Per 40 kg : tarbot 274-188; griet 
122-104; kabeljauw drie 184; kabel
jauw vier 152; schol twee 114-112; 
sOhol drie 77-63; scshol vier 62^47; 
Wijting diüe 90-61; makreel één 42; 
makreel twee 35-22; schar 54-32; 
horsmakreel 36-32; rode poon 63-50; 
bot 26; krab 32.

De besommingen waren : H D  103 
U K  78 45.140; U K  123 5.440; U K
6.550; U K  48 2.330; U K  56 6.000; 
136 en 145 4.140; U K  234 1.620; 
V D  20 1.160; Y E  25 1.430; IJM  27 
1.610.

Aan de donderdägmarkt van 30 
september weild aangevoerd : 1.437 
kg tong; 24 kisten tarbot en griet; 
522 kisten kabeljauw; 664 kisten 
koolvis; 533 kisten schelvis; 380 
kisten wijting; 366 kisten schol; 
42 kisten schar; 329 kisten makreel 
en 137 kisten diversen.

Prijzen in guldens per 1 kg : 
kléine kreeft 81-80; horsmakreel 
34-20; schartong 56; rode poon 52- 
34; inktvis 90; bot 36-23; steenbolk 
25; fint 27; makreel één 42; m a
kreel twee 29-22; makreel drie 30- 
27; tarbot 388-166; griet 251-112; 
kabeljauw één 162-108; kabeljauw 
twee 174-100; kabeljauw drie 114- 
84; kabeljauw vier 108-80; kabel
jauw vijf 84-46; koolvis één en twee 
52; koolvis vier 30-26; schelvis één 
77; schelvis twee 96-37; schelvis 
dnie 66-35; schelvis vier 43-31; schol 
één 90-71; schol twee 88-72; sChol 
dnie 72-54; schol vier 72-46; wijting 
drie 55-36; sohar 90-36.

De besommingen waren : IJM  57 
57.700; IJM  27 1.220; LE  62 11.800; 
U K  18 14.300; U K  23 13.000; U K
25 440; U K  78 1.610; U K  137 16.100; 
U K  200 7.280; U K  234 1.060; V D  20 
950; WSR 108 13.700; W R  138.880; 
Y E  25 1.070; U K  135 en U K  145 
2.500.

Aan de vrijdagmarkt van 1 ok
tober wend aangevoerd : 2.330 kg 
tong; 85 kisten tarbot en griet; 718 
kisten kabeljauw; 1135 kisten kool
vis; 492 bisten schelvis; 775 kisten 
wijting; 830 kisten schol; 104 kis
ten schar; 1961 kisten haring; 207 
kisten makreel; 147 kisten ansjo
vis; 47 kisten diversen.

Prijzen in guldens per 1 kg : gro
te tong 13.79-13.38; grootmiddel- 
tong 12.91-12.68; kleinmiddel tong
11.69.
tong twee 11.08-10.10; tarbot 12.40-
11.32-10.65; tong één 11.48-10.70;

Per 40 bg : ansjovis 12.80-3.00; 
tomgsdhar 110-81; ham met kop 
108; hake 204-136; horsmakreel 24- 
17; rode poon 74-59; kleine kreeft 
67-49; krab 92; tarbot 388-158; griet 
220-118; kabeljauw één 120-96; ka
beljauw twee 156-120; kabeljauw 
drie 96-82; kabeljauw vier 94-68; 
kabeljauw vijf 86-25; koolvis één 
en twee 72; koolvis drie 71-69; 
koolvis vier 25.20-18.40; schelvis één 
60; schelvlis twee 98-47; schelvis 
drie 66-43; sdhol vier 65-30.40; schol 
één 83-73; schol twee 90-74; schol 
drie 76-50; schol vier 65-47; wijting

TOT DAG
drie 76-30.40; makreel twee 35-22; 
haring één 44,80-38; schar 66-20.

De besommingen waren : K W  
U  20.100; K W  194 9.320; LE  63 
9.210; U K  48 4.000; U K  56 4.840; 
U K  78 1.560; U K  107 7.430; U K  123 
4.140; U K  159 5.100; U K  234 890; 
VL  105 43.900; V D  6 11.200; V D  19 
18.600; V D  20 1.150; V D  24 14.400; 
W R  47 20.200; W R  138 1.320; IJM  
27 960; SL 1 en O D  8 17.680; U K
136 en U K  145 2.480.

Aan de maandagmarkt van 4 ok
tober werd aangevoerd : 12,780 kg 
tong; 270 kisten tarbot en griet; 
989 kisten kabeljauw; 780 kisten 
koolvis 540 kisten schelvis; 2.779 
kisten wijting; 2476 kisten schol; 
97 kisten sohar; 266 kisten haring; 
361 kisten makreel en 213 kisten 
diversen.

Prijzen in guldens per 1 kg : tar
bot 11,72-tll.OO; grote tang 13.96- 
12.98; grootmiddel tong 12.61-11.61; 
kleinmiddel tong 10.88-10.61; tong 
één 11.39-10.69; tong twee 11.08-
10.21.

Per 40 kg : hake 208-172; ham 
met kop 162-114; tongschar 192-72; 
schartong 62-55; witte koolvis één 
76; wiitte koolvis drie 74; leng 64; 
kleine kreeft 98-62; steenbolk 35; 
krab 40-6,50; tarbot 333-140; griet 
220-89; kabeljauw één 114-95; ka
beljauw twee 166-94; kabeljauw 
drie 104-88; kabeljauw vier 96-84; 
kabeljauw vijf 80-48; koolvis één 
en twee 68-64; koolvis drie 64-59; 
koolvis vier 44-33; schelvis één 100- 
84; schelvis twee 104-56 schelvis 
drie 100-35.40; sChelvis vier 72-29; 
schar 722-36; schol één 86-76; schol 
twee 88-68; schol drie 83-56; schol 
vier 61-52; wijting drie 48-30.40; 
haring één 43.40-40; makreel één 
48-39; makreel twee 322-22.

De besommingen waren : K W
226 26.400; K W  221 13.700; K W  214 
16.800; K W  189 26.000; K W  187 
9.500; K W  175 28,900; K W  174 
18.900; K W  145 137 16.900; K W  11 
16.400; K W  152 13.100; K W  149 
13.900; K W  34 22.100; K W  29 
319.200; K W  88 25.500; K W  51 
16.500; K W  25 26.900; K W  24 
18.100; K W  22 21.600; K W  15 
10.600; K W  4 14.700; S C H  173 
24.500; SC H  256 20.900; V L  73 6.800; 
W R  57 22.300; IJM  29 27.200; IJM  
30 28.900; IJM  201 8; IJM  44 32.50; 
IJM  11 539.700; IJM  1541 7.900.

Aan de dinsdagmarkt van 5 ok
tober werd aangevoerd : 1.325 kg 
tong; 40 kisten tarbot en griet; 51 
kisten kabeljauw; 28 kisten schel
vis; 50 kisten wijting 1293 kisten 
schol; 32 bisten schar; 50 bisten 
makreel; 64 kisten diversen.

Prijzen in guldens per kg : tar
bot 11.59-11.17; grote tong 13,86- 
13.86; grootmiddel tong 12.94rl2.31; 
kleinmiddel tong 11,36-10,71 ; tong 
één 11,68-10,75; tong twee 10.80- 
10.31.

Per 40 kg : rode poon 82-52; 
horsmakreel 40; hake 140-134; ham
men met kop 136-94; tarbot 294- 
148; griet 211-79; kabeljauw twee 
87; kabëljauw drie 130-86; kabel
jauw vier 114-84; babeljauw vijf
76-56; schelvis één 80; schelvis twee 
66-65 ; schelvis drie 61-60; schol 
één 81-46,80; schol twee 79-46.80; 
schol drie 104-56; sOhol vier 92-52; 
Wijting drie 94-36; makreel één 74; 
makreel twee 34; schar 84-41.

De besommingen waren : K W
45 74.600; K W  105 19.900; K W  117 
15.600; U K  135 en U K  145 3.620; 
U K  159 1.700; V D  1.600; V D  138
1.300; IJM  27 1.980.

In  Neiderlaind wend in verscheäde- 
oe Walden Ibeweerdi idlat Ide bestraf
fing van de vangstbeperkingsvoor- 
schriften willekeurig wordt gedaan.

Dit schijht niet het igevial te zijn, 
al is die bestraffing in zekere ge
vallen æwaar.

D e  jiusWIti© ontkent dait er bij die 
faekeuring van visiseiris idie vorig jaar 
de va-ngisitoeperlkiingismaorBCihriften' 
overtraidlen, imeft twee maten woirdt 
gemeten. Mr. Blos, die idfct vervol
gingsbeleid koöridineert, wijst toe*- 
schuildilgfagen uit de visserijwereild 
van de hand, dat ze im het ene ar
rondissement izwaamdere (boetes zou
den ikrtijgem idlam iini de andere.

Bbs : „Het is juist dat die bedra
gen uiteenlopen van 500' tot 20.000 
gulden. Maar Idat is niet het gevolg 
van een afwiijlkemlde interpretatie 
iVam de richtlijnen door die officiers 
van Jiuistitie. Er its mij maar een

De leden van de Brusselse Kom- 
imiissiiie heblben voorgesteld een som 
van 1,4! miljarid Oer beschikking te 
stellen voor idle uitdunning van ide 
E.E.G.4vloot en voor de tewerkstel
ling van de onMlagen vissers in 
andere of aanverwante sektaren. 
M en aou idluis een systeem op punt 
SteHeru, waarlbïïj de schepen zouden 
opgekocht en gesüoopt wondten. Dit 
zou vooral aan landen ten goede 
bomen, idie over-uitigeirasit zijn zo
als onder meer Nedeiftand. Alfe we 
over dit Projekt horen, flan doet 
het inderdaad toch paradoksaal 
aan. te moeten verneinen dat ïta- 
ISë een neuizetreSlen van mieer dan
4.000 Birft in Ibteidlrijf Bal nemen. Er
bend wend wel dait soanlmige landen 
zoaàs Ierlandi een recht hebben op 
veridere uiMibtoeiding en anodernise-

gewal toetend waiarin van een sa
mentrekken van meer bekeuringen 
sprake is en daar igühg het nog om 
kleine' ibednagien.”

E N  I N B E L G  I E ?
Naar het schijnt saoudien in Bel

gië op de visiseirijldiensit een 20-tal 
overtredingen igeböekt stbaan, welke 
eerstdaags aan de rechtbank ziullen 
oveirigemjaiakt worden

Wij weten niet wât de reden is 
waarop mem wacht ooi ze te voor
schijn te brengen.

Is men faanig van de weertoots ?
Heeft men onze menisen tijidlig in- 

gelicht ? ZuMen Ide eerlijken het 
‘bekopen voo!r degenen idie langis een 
achterpoortje het teveel konden 
vermiijiden ?

Veel vragen waarop we het ant
woord vooirlopilg schuldig blijven.

kome® is en dat Idie exclusieve 12 
mijlenzone omheen dit land reeds 
veel mogelijkheden voor de lokale 
Visserij openliaat. Waar ide Briitse 
en Ierse vertegenwoordigers een
zelfde standpunt verdedigen met 
betrekking itot een uitbreiding van 
de exclusieve zone, verschillen zij 
van mening Waar Gtnoot^rittannië 
de mogelijkheid wens topen te lar 
ten voor overeenkomsten unet diende 
landen aoaJs met Noorwegen en 
IJsiandi om er wedlerkerige rechten 
voor izijn ddepzeetireilers te kunnen 
bekomen. Ierlandi, die niet over der- 
gelijbe treilers toeschiklfc, wensit na- 
tuiurïijk geen deridtein/ te zien komen 
vissen in de EE-iG.-watereni omdat 
dit land toch niet van de wederke
rige rerihiten kan profiteren.

NAGENOEG 1,5 MILJARD VOOR 
UITDUNNING VAN DE E.E.G.-VL00T ?

ring omidiat Ierland hiierin een laatr
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REDERS en VISSERS 

kocpt steeds bij Uw

KOOPERATIVE

H A N D  I N  H A N D
Kantoren

Tijdokstraat 34, ZEEBRUGGE 
Tel. (050 ) 54 41 17 /  54 41 92 - 54 4« 56 _

Na de uren 3  
Joz. DEROOSE —  Tel. (050) 51 17 40 <

A. LOWYCK & 
ZOON

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

★

HERSTELLINGEN -  INRICHTINGEN

★

Agent en depothouder voor de Visserij :

Scheepsverven 
Sigm a Coatings

(Bundeling van Pleter Schoen, Varossleau on Vettewlnkel)

(7772V)

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)

E VE RE S T
SCHILFERIJSFABRIEK
Hendrik Baelskaai 40 

OOSTENDE Tel. 70 67 07 

— HET KOUDSTE

— HET BEST BEWERKBAAR
(7386V)

n r 11 n i n i i

R E D E R S

L E E S T  U W  

V A K B L A D

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK

Momenteel zijn prachtige geplastifieerde visserijmappen verkriig 
baar (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 000-0418987-44 van .Hel 
Nieuwsblad van de Kust”

Het gamma omvat volgende mappen

A. VISSERIJMAPPEN à 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 ZEEEN
7 SPORT EN LIJNVISSERIJ

8 VISSERIJMAPPEN à 300 F. (B.T.W inbegrepen)
t KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN DE 

NOORD ATLANTISCHE OCEAAN
2 ZEEDELICATESSEN

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd 
met 40 F portkosten



*****

Samenwerkende Vennootschap

H. BAELSKAAI, 27 - 8400 OOSTENDE 

Tel. (059) 70.16.89 - Telex: hunood 812.29

Gedekte ris iko ’s :
eigen schade —  schade aan derden —  
opslepingen —  totaal verlies —  
licham elijke schade aan derden —  
navigatietoeste’llen —  zeegoed —  vistuig

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

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


