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Oliedruk omkeerkoppelingen zonder en 

met vertraging 

Onder alle omstandigheden betrouwbare 

kwaliteitsprodukten gebaseerd op een 

meer dan 60-jarige ervaring.

B.V. BREVO
Amsterdam. N.

Telefoon 36.87.65 (4 lijnen)

Telex 12539 

Telegrammen Brevo-Amsterdam

Agente voor de Belgische Visserij :

s.v. SC AP
Werkhuizen : 

Ed. Anseelelaan Oostende 

Tel. 70.87.79 

Burelen : 
H. Baelskaai 27, Oostende 

Tel. 70.29.51 - 70.09.31 - 70.09.32

(7948V)

O S T E N D  STORES  
& R O P E W O R K S

Gedeponeerd merk :

HENDRIK BAELSKAAI 12, 8400 - OOSTENDE
Burelen en Administratie : Fabriek : Oudenburgsteenweg 31

Tel: (059) 70.55.81 (5 lijnen)
Telex: 810.28 

Telegramadres : PEFLOS - Oostende

Tel. (059) 70.15.42 
(059) 70.14.41 
(059) 70.70.33

HARDE VEZELSPINNERIJ SISAL, MANILA EN SYNTHETISCHE GRONDSTOFFEN 

MECHANISCHE FABRICAGE VAN AFSCHERM- EN VEILIGHEIDSNETTEN 
NYLON, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE GARENS, TOUWWERK en NETTEN

VOOR DE ZEEVISSERIJ :
Manila, sisal, nylon, polyethylene
en polypropylene trawltwine
Touwwerk
Alle soorten netten
Staaldraad
Alle visserijgereedschap

SPECIALITEITEN
VOOR DE LANDBOUW: 

Sisal bindgaren 
Pick-up garens

VOOR DE NIJVERHEID :
Inpakgarens in sisal 
en polypropylene

SPORT :
Allerlei netten
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D e  e e r s t e  u it z o n d e r lijk e  
s lo o p p r e m ie s  v o o r  

v is s e r s v a a r tu ig e n  
t o e g e k e n d

Deze week ontvingen eindelijk 16 
reders vanwege ihiet Beheer van 
Zeewezen bericht, dat de Minister 
van Verkeerswezen ma veel adimi- 
niibtratieve miuiizeniisisen en uitplui- 
zmgen op het Zeeweaen, op 28 de
cember een besliuit ondertekend 
heeft om voor 10f76 een uitaoindeir- 
lijke slooppremie toe te kennen 
aan de reldterijen, waarvan we hier
na de lijst weergeven.

Het heeft ondertussen toch no°' 
1(4 dagen geduwd vóór de admi
nistratie tijldi gevonden heeft om 
de belanghebbenden hiervan in te 
lichten, aodiat er viier maanden nô  
dig iziijin geweest om het K.B. van 
26-8-1.976 uiit te voBren.

De eersite schiijlf van 25 miljoen 
fr. voor ide sloop behoort immer® 
tot het budget van 1197-6 Anderzijds 
moesten alle reders welke wilden 
in aanmerking komen, vóór 1 okto
ber 1976 hun aanivraag indienen, 
wat is geschied. De administratie 
van het Zeewezen had üluis dlrie 
maandien nodig om na te gaan wie 
voor dit iK.B. in aanmerking kwam, 
wie niet en waarom, en dit op 34 
aanvragen.

De ene werd voordelig beoor
deeld volgens die idee van sommige 
ambtenaren en voor een ander 
werd het K.B. op ©en andere wiiae 
opgevat.

H00GWATER- 
BOEKJE 1 9 7 7

Opnieuw is het Hoogwater- 
boekje, d itm aal voor 1977 ver
schenen.

Het bevat, benevens de 
Hoogwater- en Laagwaterge- 
tijen in de verschillende ha
vens van Belgie, Noord Frank
rijk en Holland Revend allerlei 
nuitige inlichtingen.

Het is verkrijgbaar tegen de 
prijs van 25 fr plus 5 fr BTW  
verzendingskosten inbegrepen 
te stortem op per 0'00-0418987-44

Dat het de bedoeling van de Mi
nister is gmreesitj, de vloot te sa
neren en er geen profiteurszaakje 
van te maken, akfcoord ! Als men 
dlan ziet dat van een paar vaartui
gen reeds vóór het K.B verscheen, 
dims vóór ide menseni er konden op 
uit zijn geweest te profiteren, een 
paar reders voor hiun uitbating 
noodgedwongen die helft van hun 
vaartuig aan een schipper verkocht 
hadden en hun medtevennoot voor 
de andere helft nu nâeit in aan
merking komt, omdat hij. niet lang 
genoeg reder is, dan vragen we ons 
af waar die ispitwondigbeid dient ge
haald om die toevallige sukkelaar 
■uit te schakelen. De helft van het 
schip komt dluis slechts; in aan
merking en die vennoot die enkele 
dagen te laat eigenaar werd van 
datzelfde ouid schip en dusi niet 
läng genoeg eigenaar is, moet de 
andere hielft foeihioiuiden, of geruï- 
neerd wonden, daar het sdhdp moet 
gesloopt wo-ndien. Hij heeft er des- 
tijldls kapitaal ingestoken om die 
helft over te nemen. Nü kan zijn 
vennoot het sdhip in twee kappen 
eni de ïaatsite vennoot, die een vis
ser is, op straat zetten ofwel kan 
deze, ide begunstigde beletten zijn 
helft te slopen.

®n fei tdaarmee het doel door de 
minister beoogd : de vloot sane
ren, bereikt ?

Wat zal de houding zijn van de 
adlmihistaatie als die eerste eige
naar die nu de helft als slooppre
mie krijgt, de andere helft tierug 
inkoopt en de slooppremie volledig 
vraagt.

Hij viel binnen de bepalingen 
van het K.B vóór hij de helft uit 
nood verkocht. Nu niet meer !

Eh wat moet de houding zijn 
van een brave schipper die er al 
zijn geld in stak om mede-eigenaar 
te worden en die eerste eigenaar 
aldus redden in zijn uitbating ?

Moet deze zijn centjes fcwijit- 
spelen, daar de helft van dit schip 
hem toch toebehoort. Of moet hij 
zijn mede-eigenaàr beletten te slo- 
pen, geizien hilji voor de helft eige
naar is Is dit de sanering welke 
men beoogt ?

(vervolg blz. 2)

WORDT DE 
REDERSCENTRALE EEN 

GELDKLOPPERIJ ?
. Vanweg-e de beroepsvereniging Hand in Hand van de Oostkust 

tvingen we hiernavolgend verzoek voor inlassing.

h6t. i“ teffraal volgen zoals het ons toegestuurid werd en

• *2 *? ' vaststelIend «a* 'de rederscentrale een volle- 
hebbenf Wordt ten nadeIe van alle reders, die het al zo moeilijk

00k de îni!toestanden aanklagen welke niet meer mogen 
verzwegen worden voor de brave leden en die een schril licht zullen wer- 

^ e ^  produceiiten organisatie geworden te en hoe de zaak 
geleid wordt in het belang van enkelen.

De redactie

De tekst van Hand in Hand luidt :

DE OPVANGREGELING
. Een standpunt van 

de Beroepsvereniging Hand in Hand, Zeebrugge

» ,  J edf een herinnert 2ich n°S  hoe er in i975 enorme kwanta schol 

œn Z t  kr«^OPf  Vanffen WOrdC? ’ waardoor de kas van het opvangfonds 
S n  J  ' **“  ■Paar mdl0en- Toen 18 het gebeurd dat soms voor
gekomen ” ** Voor 2 tot 300 000 fr «knide te worden tussen-

,ra197f  ^ . “ ar niet alleen daardoor, een rampjaar maar in perio
des ran knsis zijn er altijd die trachten hun plan te trekken ten laste 
van de anderen. W e  moeten dat trachten te beletten, maar we moeten 
ook eerlijk genoeg zijn te durven erkennen dat meer dan één reder reeds 

K R IJG T  ° P 0pvanffvis O M D A T  H H  TOCIH D E  M IX O IL M P K IJS

Dit kan allerminst de bedoeling geweest zijn van de opvangrege- 
ling. Toen Rederscentrale werd gesticht en het Ministerie van Landbouw 
ons enorm gesteund heeft, was de algemene betrachting onze vis niet 
r ' 9Ö centiemen te laten in de handel komen. D E  OPVANGREGE-  

N  p r ijs b °D E M , w i l  D E  PRIJS V A N  ONiS P R O D U K T  

W IL  G E E N  SPA A R PO T  ZIJN  V O ° R  ON-

FEOGA ■ PRIJS

..D e  EÆ-G. heeft in die geest ,jaren geleden, het systeem opvang- 
regeling in Europa ingevoerd met 2 principes :
a) een ophoudprijs doen eerbiedigen door de vishandel,

b) een E.E.G .-tussenkomst om de visser gedeeltelijk te vergoeden voor 
wat hij door spekulatie van de handel of door marktontwrichting zou

gedeeltelijke E.E.G.-tussenkomst wordt bij ons de 
f G A  (E .O .G .FX .) of de Franse afkorting voor «Europees Oriën- 
tatie- en Garantie Fonds voor de Landbouw) genoemd.

Als de E.E.G. derhalve verordent dat de ophoudprijs bv 18 fr. zal 
zijn ,dan wordt de F E O G A  prijs echter bv. slechts 12 fr. Ieder land en 
ieder producentenorganisatie mag echter zelf dit verschil van 6 fr. bij
passen. En  in België alleen hebben we dit altijd gedaan, tot en met 1975.'

Het tekort van enkele miljoenen in 1975 verplichtte nochtans de 
Rederscentrale ofwel de redersbijdrage fantastisch te verhogen, ofwel 
net verschil tussen ophoudprijs en FEOGA-tussenkomst N I E T  bij te 

PaSS®.n' .ff*. V6el wikken en wegen werd beslist alleen de tussenkomst 
van de F E O G A  aan de reder te geven, zodat men met een zelfde reders
bijdrage te innen de put van 1975 zou kunnen vullen. Dat was een 
gezonde maatregel en sloot misbruiken uit. Voor het eerst in de geschie

denis heeft de reder dus slechts de Feogaprijs gekregen, en geen 5 t.h. 
der reders hebben zich daarover beklaagd.

(vervolg op blz. 2)



DE EERSTE UITZONDERLIJKE 
SLOOPPREMIES

D E  G E L U K K I G E N

Hierna geven we de M  vaartui
gen weer mlet hiun nummer, eige
naar een bruto tonnage, alsook het

bedrag wellke hen toebedeeildi wondlt 
en die voor ide eenste sidhiijlf 1976 in 
aanmerking komen 
Deze Zijn :

Nr. V Bruto 
vaartuig Ton

Per
TOn

Te ontvangen 
slooppremie

Eigenaars

0.9(4 Ü16.051 Bant. X 20.000 fr. =

0.21117 1135.65

0  2®ll ai50.r7S
0:486 22,25
Z.17'5 80.59

Z.207 60.30
Z,21021 94,22
Z.2/95' H36JU6
Z.421 B7.41

Z;.43& 84.09
Z45& ailf7.69>
z!463 74.05
Z.477 29.38
Z:560 35.012

N.4I20 69.311

VOORWAARDEN
Al dieze eigenaars ontvingen dus 

een schrijven, waarin vermeld 
staat,, dat ze hun vaartuig V O O R  
25 JA N U A R I 1977 moeten uit de 
vaart nemen en dat de bovenver
melde som slechts zal uitbetaald 
worden na het bewijs van sloping 
voorgelegd te hebben aan het 
distrikthoofd V O O R  31 DEC . 1977.

Zodra deze voorwaarden vervuld 
zijn, wordt de slooppremie uitbe
taald.

In ons volgeed nummer komen 
we op deze aangelegenheid terug 
en maken we de lijst kenbaar van 
de andere reders die voor de twee
de schijf in 1977 in aanmerking ko
men en ook de vaartuigen welke 
slechts gedeeltelijk in aanmerking 
komen voor de slooppremie.

W e (hopen dat de administratie,

2.301.000'

2 7il3.000

3.Ö1&.00»
445.000

1.7311.800

1.207.800 
li.8B4.400
2.723.200
1.748.200

1.681.8010
2.353.800 
1.493.000

587J0OO 
700.400

1.386,200!

Cih. Seghers en 
imlw. Victor Seghers
A. Van Dul,
Afuig. Ghys 
pvtoa Vieren 
BouMliaert Marcel 
WtteriWuiIghe André en 
moeder
Meseure Werner 
Claeys Raymond 
Dobbelaere Bmiel 
Mw. Vamidierendonck 
en kindeirs 
(Delandttmeter Jacq. 
Vatóke Gebrs. 
Vaniderlhiaeglhen L. 
Vandepitte Fïnmin 
Vermander Mldhel en 
Vianihöutte Simonne 
Vetfbanok Anette

die samen met zijn minister be
oogd heefifc, elk misbruik te vermij
den, dërgelijke gevallen zal bekij
ken niet in tiet lacht wan de letter 
van de wet maar in het kader van 
de geest, die deze wet heeft doen 
tot stand komen.

In Holland its de adminisitratie 
en zijn minister veel verder ge
gaan, dan bij! onisi en in plaats van 
af te breken, krijgtt men e® zelfs 
een grote som om ‘die stóhepen 
aian het buitenlanid te verkopen.

Daarover hebben we het een 
anidier maal, daar we hbpen dat de 
Minister die elk afgewezen geval 
zelf mag beoordelen, het onzinnige 
van sommige beslissingen zal in
zien Geen enkel wet noch K.B. is 
volmiaakt. Ook tie administratie 
niet in haar ziensiwïijize.

P. Vandenberghe.

Aan onze postabonnees
De postbode zal een dezer dagen het hernieuwingskwijt- 

schrift voor het abonnement op « Het Vlsserijblad » bij U aan huis 
aanbieden. Wij durven U verzoeken hiermede rekening te willen 
houden en het abonnementsgeld klaar te leggen tegen zijn komst, 
daar het kwijtschrift slechts éénmaal wordt aangeboden.

De abonnementsprijzen voor 1977 zijn :
1 jaar 
9 maand 
6 maand 
3 maand 
Nederland 
Buitenland

1.500 fr.
1.125 fr.

750 fr.
380 fr.

1.600 fr- (110 gulden)
1.700 fr.

Wij danken U voor de interesse die U steeds voor ons 
blad hebt betoond ; het zou ons verheugen U verder tot onze 
lezerskring te mogen rekenen.

WORDT DE 
REDERSCENTRALE EEN 

GELDKLOPPERIJ ?
(Vervolg van blz. 1)

M A A R ... hadden iwe voor 1976 *met eenzelfde bijdrage van 15 fr., 
de volle ophoudprijs moeten uitbetalen idan was er op vandaag reeds een 
tekort van 6 tot 7 miljoen frank.

BIJDRAGE

Van  ide 15 fr. bijdrage die (de reders betalen per 50 kg. aangevoerde 
vis, wordt er uiteraard een bedrag ingehouden tot dekking van de ad
ministratiekosten. D e  jongste jaren was idat 6 fr. administratie en 9 fr. 
opvangfonds. Heit is juist die 9 ftr. die te weinig was in 1975 en waar
door er een put in de kas kwam.

Die 9 fr., die in 1976 niet meer moest dienen om opgevangen vis te 
vergoeden, zorgde ervoor idat die put gevuld werd en dat er nog een deftig 
overschot bleef. Dit vmordelig saldo dat op de rekening blijft staan van 
ieder reder, kan door de beslissing van de algemene vergadering aan de 
reders worden terugbetaald.

Niu is het de vraag :
|1) zullen we idle 9 fr. verder doen betalen en het overschot voor 

de reders laten oplopen tegen einde ’77 tot 7 miljoen ?
12) Zullen we die 9 fr verder doen betalen maar ook de volle opvang- 

prijs uitbetalen, zodat we mogélijk tegen einde ’77 een nieuwe put zullen 
te vullen hebben ?

13) Zullen we die 9 fr. niet meer doen betalen en aan de reders, 
voor hun opgevangen vis, slechts de F E O G A  uitkeren zoals in 1976 ? 
Die dus per ben 9 fr winst is voor ide reder.

Een beslissing dienaangaande wend in de beheerraad met meerder
heid in de Rederscentrale genomen . de 9 fr. wondit voort geind, maar 
voor opgevangen vis wondt de volledige ophoudprijs uitbetaald. Als men 
meent dat de meerderheid van de vloot toch zou verkiezen de volle pot 
te betalen om de volle pot te ontvangen bij oprvang, dan nog had men 
preventies kunnen inbouwen en bv. kunnen voorzien dat in elk geval 
kuutzieke vis hoogstens de FEO  GA-prijs zal kunnen ontvangen. Zelfs in 
de E.E.G. overweegt men bepaalde vissoorten gedurende (bepaalde periodes 
niet te vergoeden zoals gewoonlijk. Bij ons is het toch ook zo dat in 
januari - februari veel meer platvis wondt opgevangen dan gewoonlijk 
en zulks voornamelijk omdat dan de pladijs mager en praktisch onve» 
koopbaar is.

W e  willen de beslissing van de beheerraad der Rederscentrale niet 
betwisten, maar we betreuren dat, vooraleer deze beslissing te nemen, 

niet alle reders naar hun oordeel werd gevraagd.
W e  durven daarom vooralsnog hopen dat de reders zullen afwegen 

wat het meest verkieslijke systeem is en dat ze hun mening zullen willen 
bekend maken, omdat het ons voorkomt dat in de huidige omstandig
heden een kleinere bijdrage verkozen wordt boven een eventuele hogere 
opvangsom.

Het bestuur van de redersvereniging 
Hand in Hand, Zeebrugge

Schadegevallen 
in de zeevisserij

Bij heit opwinden van de bokken 
kreeg de Z.27 van reder Neyts Leo
pold een staaldraad in de schroef 
waardoor op slow naar Oostende 
diende devaren, waar een kikvors- 
man deae verwijderde.

De Z.465 Andrie van Raymond 
Vandierendomck kwam bij het aan
doen van 6e haven van Zeebrugge 
met de bakboordsteven tegen de 
achtersteven van de Z.580 waardoor 
deze terechtkwam tegen de Z.42 en 
de Z.580 schade opliep.

De N.470 van Zeger Lycke moest 
terug de haven van Nieuwpoort 
aandioen met defekte keerkoppeling. 
Hij werd opgesleept door de N.590.

Bij het afmeren van de vismijn 
van Zeebrugge heeft de Z.472 scha
de toegebracht aan de Z.548. 
hinder» sloeg tijdens de visserij 

De Z.506 van de rederij «Noord- 
met zijn visboieï vast aan een onder

water zittend voorwerp. Door de 
hevige ruk brak de SB-bok, alsook 
de as van de voetrol van de SB- 
voorgalg. De SB-boel ging verloren 
en koers werd gezet naar Zeebrug
ge.

Tijdens de visserij sloeg de Z.516 
met beide boelen vast aan een on
der water zittend voorwerp. Door 
de hevige ruk is de mast gescheurd. 
Juist onder het punt waar de bok
ken aan bevestigd zijn. 
werd bij het invaren van de vissers-

De Z.525 van de weduwe Savels 
havengeul te Zeebrugge midscheeps 
door de Z.405 aangevaren.

Door de hevigheid van de aanva
ring werd de beschermband van de 
houten reling af gerukt, vier à vijf 
stutten gebroken en werd de SB- 
reling gelicht vanaf de SB voorgalg 
tot de achtergalg.



WAT HET JAAR 1976 DE VISSERIJ 
BRACHT TE NIEUWPOORT

INŒIOING

Nu 'het jaar 1976 voorbij is, komen we meer en meer tot de vaststel
ling dat we in de visserij een «historische» periode aan het beleven zijn.

W erkelijk komen we to t tie t besluit, dat het gedaan is met de «vrij
heid» van de zee. Waar (het sinds heugelijke tijden een traditie geweest is, 
dat de schipper aan boord van zijn vaartuig, eenmaal «buitengaats», ging 
vissen waar hij wilde, meebracht wat fhij wilde, en... hoe meer hoe beter.

Deze periode van «vrijheid» is nu eenmaal voorbij ! I !
Door landelijke overeenkomsten (EEG) werden quota-regelingen 

in voege gebracht E lk land krijg t zijn beperkt !deel in aanvoer, en dit voor 
verschillende vissoorten. Tong, pladijs, haring mogen volgens het stelsel 
maar 'in beperkte mate gevangen en aan land gebracht worden. Op kaart 
worden de 'beschermde vangplaatsen aangeduid. Waar slechts gezamen
lijk  maar zoveel mag gevangen worden en dit alles op advies van biolo
gen van de partnerlanden. Dat 'de vooruitzichten en voorspellingen van de
ze geleerden niet altijd bewaarheid worden en de geheimen van de zee nog 
ver van opgelost zijn, bleek ook in het voorbije jaar, 'die ten andere be
stempeld was als een «mager» tongjaar ! Pas waren we in juni 76, of het 
toegestane kwantum was praktisch binnengebracht.

Om te redden wat nog te redden viel, ^verdeelde men het overschot 
onder Ide «tongvangers», d it op basis van de motorsterkte, en 'kregen de 
schippers een «vergunning», vermeldende het aantal 'kilo’s tong die  ze nog 
modhten binnenbrengen tot op het einde van het jaar ! I I

Gelukkig voor 'de Belgische vloot, liep deze periode vlot voorbij daar 
een gedeelte van 'de vaartuigen, ide tongvisserij stop zette, om in span de 
«gullevisserij» of de «haringvisserij» te beoefenen.

Slechter was 'het gesteld 'bij onze Noord erb uren. iHun toegestane 
kwantum voor tong was nog vroeger uitgeput, of liever binnengebracht en 
de gevolgen daar waren fantastisch : de helft van de Nederlandse vloot 
bleef aan de kaai liggen, en nieuwgebouwde grote vaartuigen wedden te 
koop gesteld.

Dit alles wordt nu op het ogenblik nog in minderheïd gesteld met 
de opgang zijnde 200 mijlen zone voor de EEG lidstaten. 'Hierbij is 'het de 
wens van de EEG de visstapels zo 'doeltreffend m ogelijk  te beschermen 
tegen overbeviss'ing, ongeacht of deze bedreven wordt door de eigen vloot 
of door die van derde landen. Wat echter onze «kleine» reders de schrik 
op het li jf  jaagt, is, op het ogenblik de «eis» van Engeland om zijn terri
toriale wateren to t op 50 iMIJL uit te breiden. iMoest d it bewaarheid worden 
dan ware dit een drama en «doodsteek» voor onze vloot. Verschillende in
ternationale vergaderingen zijn reeds belegd geweest, en de Europese vis- 
serijpolitiek zit momenteel in het sukkelstraatje en tot een breuk tussen 
Negen zal het zeker wel niet komen. Hopelijk is de uiteindelijke 
oplossing voor onze eigen visserij niet al te nadelig; we zijn nu wel ge
wend aan een gele idelijke afname van de vangsten, maar ook aan deze 
daling is ergens een grens !

Tijdens het voorbije jaar werd ook de slooppremie door de regering 
goedgekeurd en van kracht. Deze premie bedraagt 20.000 F per Bruto Ton, 
met in aanmerking 'de ouderdom van 'het vaartuig, enz. Het aantal aanvra
gen over heel de 'kust bedraagt 34 schepen, waarbij twee van Nieuwpoort, 
de ;N.543 van iMarcel iDesaever (80 Ton) d ie  met zware motorbreuk, reeds 
uit de vaart was van 15 maart 1975, en de N.762 van Vercoutter Raphael 
(63 ton) die «stil» lag van einde ’75.

Zo hebben we 1976 doorspartel'd en b lijft onze Nieuwpoortse vloot 
met 33 eenheden over. Dit m et aftrek van N.543, en N.762, die gesloopt 
zullen worden, de N.804 (gamaalscheepje) verkocht voor sportvisserij (?) 
en de N.591 van Coulier (René, ‘die door brand op zee gezonken is. De 
iH. Kosters Theo kocht een tweedehandsvaartuig in Zeebrugge, d ie  nu het 
nummer N.408 draagt !

AANVOER —  VERKOOPCIJFER
Spijts alle voornoem'de beperkingen, is de aanvoer in 1976 in onze 

haven niet zo slecht geweest, in vergelijking 'met vorige jaren. iEen vast
staand fe it mag en moet toch vermeld worden : hebben we wat meer kg 
vis op de m arkt gekregen, is het verkoopcijfer 'hoger, dan is dit in de 
eerste p'laats te dan'ken aan 'het vaartuig N.15 «Oe Kottens» van Roger 
Calcoen. Waar veel kleinere schepen het niet aandurfden hun tongvang- 
sten in de th'uiähaven te verkopen, 'heeft Roger Calcoen, en dit met grote 
vangsten, n iet geaarzeld in  'Nieuwpoort te  markten. Telkens waren de tong- 
prijzen, dezelfde als in andere havens, en eigenaardig genoeg zelfs enkele 
franken de kg hoger ! Het op de markt zetten van 'de vangsten van de 
N.15 is een stimulans geweest om andere grote vaartuigen met tongvang- 
sten b ij ons te laten verkopen. Daarom voor 'Roger Calcoen onze «cha
peau» en dank in de eerste plaats. Tijdens ide zomermaanden kregen we 
ook de N.752 «Ter Yde» die de visserij bedreef op «kreeftjes» op onze 
markt I Waar alle w inkeliers van de Westkust de  gegeerde kreeftjes moes
ten kopen op 'de Zeebrugse markt, nam de N.752 het in itia tie f eens derge
lijke vangst te Nieuwpoort te verkopen. |De winkeliers waren in hun nopjes 
en het resultaat gaf meer dan voldoening.

Dit alles bracht er toe bij dat onze markt beter bekend werd door 
«vreemde» 'handelaars, waar verder heel de visserij van genoot ! !

Tevens kwam het Nederlands vaartuig ARM 44 (Amemui'den) 27 
maal zijn vangst b ij ons verkopen, wat een verkoopcijfer gaf in totaal van 
4.299.801 F (voor ons een «surprise»).

1976 VOOR NIEUWPOORT EEN TOPJAAR

Alles samengeteld, zijn we gelukkig te kunnen melden dat het jaar
1976, een topjaar geweest is, met een totaal verkoopcijfer van 
65.671.948 F.

Waar 1972 aan de spits stond met 62.698489 F, kregen we de 
daarop volgende jaren een 'inzinking :

1973
1974

1975

55.596.390
50.760.874

51.167.142

Dergelijke verhoging is dus te danken aan vangsten van grote 
vaartuigen, waarbij natuurlijk de tongensoort de grote rol heeft gespeeld.

AANVOBR IN IKGIR EN FRANK
Onderstaande vergelijkende tabel met aanvoer in kg en in F zal d it 

verduidelijken :

Bodemvis
Garnaal

Haring
Sprot

(595 vangsten)

1975 
1.487.440 kg 

81.1121 kg

49.837 kg 
geen 

1.618.398 kg

1976
1.503.559 kg =  meer 16119 kg

68.437 gk =  min 12.684 kg

45.432 kg =  min 4.405 kg 
geen

1.617.428 kg =  min 970 kg

Opbrengst per soort : F
1975

Bodemvis 45.539.388 ;F
Garnaal 5 161 634 F
Haring 466.120 F

51.167.142 F

1976 
61.517.603 F 

3.580.556 F 
573.789 F 

65.671.948 F

meer 15 978 215 F 
min 1.581.078 F 
meer 107.669 F 
meer 14 504 806 F 

Wat de garnaal betreft, waren het aantal vangsten en de gemiddelde 
prijzen :
1975 : aantal vangsten 595 —  opbrengst 5.161.634 'F —  kg 81.121 —

Gemiddelde prijs 63,60 F.
1976 : aantal vangsten 426 —  opbrengst 3.580.556 F —  kg 68.437 —

Gemiddedlde prijs 52,32 iF.
Het minder aantal vangsten, spruit voort uit het schrappen uit de 

vloot van de N.804 «De v ijf gebroeders» van Legein Henri van Oostduin- 
kerke een specifieke garnaalvisser.

WAT BRACHT IDE VISMIJN OP

De volgende inkomsten konden geboekt worden, rekening 'houden
de imet de bijkomende spelingen :
mijnrechten : 3 pet op 65.671.948 F 1.974.592
koperkaarten (500 F) 56 500
loskraantjes 39.240
Van Zwertvaegher Arthur : 3 pet voor zijn berekeningen en uitbetalingen : 
Op verhuring van bennen 121.272 F à 3 pet 3.644
Op uitbetaling vislossers : 760.199 F à 3 pet 23.119
Op uitbetaling zout : 9.270 F a 3 pet 283
Van Oordenier Leopold : zijn berekeningen worden in de Kredietban'k uit
gevoerd.
Voor het Ned vaartuig ARM. 44, werd op zijn vraag voor sommige reizen 
d it Idoor ons berekend en uitbetaald !
Op verhuring bennen : 1.988 F à 3 pet 62
Op uitbetaling vislossers : 20.787 F à 3 pet 628
Verhuring van de pakhuizen en visafvalmagazijo.
Oud gedeelte vism ijn :
3 kleine pakhuizen à 4.400 per jaar 13.200
8 grotere pakhuizen à 8.250 per jaar 66.000
1 pakhuis ('N5) 10.000 per jaar 10.000
Nieuw gedeelte vismijn :
Pakhuizen nr 13 en nr 17 :: 25.000 F per jaar 50.000
Pakhuis nr 14 23.000
Pakhuis nr 15 22^000
'Bergplaatsen voor de verhuurders van 'bennen Oordenier L en Zwertva- 
gher A. 8.250 F x 2 16.500
Huurgeld van de gebruikers Visafvalmagazijn 1976 13.050

Totaal : 2.311.818 
(vervolg blz. 4)



HAVENRECHTEN

Zeeschepen : vijf'kustvaarders kwamen laiding lossen 
(ammonium sulfaat)
Aanlegreohten (5 'F op nettotonnage) 

Binnenvaartschepen :
zeven binnenschepen kwamen kolen lossen 
één lading met zand : 1 F per bruto ton 

Lijnvissersvaartuigen :
twee (Jan Bart I en II) 5 F x bruto ton per maand 

Mazoutbootjes met bestendig verb lijf :
5 F netto ton per maand

ELEKTRISCHE LASPOSTEN LANGSHEEN DE HAVEN
De elektrische schakelkasten langsheen de haven : b ij kielroos- 
ter lange 'brug, vóór het douane bureel, en b ij de kuisbank ha- 
vengeul, werden 64 maal gebruikt, dit voor herstellingen aan vis
sersvaartuigen, yaohlten en binnenvaartschepen. Dit gaf een ont
vangst van

ONTVANGSTEN VAN TELEFOONGEBRUIK
Van vissers en handelaars, voor het voeren van telefoonge
sprekken vanuit ons bureel : ontvangen

6.525

3.030

5.880

2.220
17.655

9.124

755

Recordcijfers in 
Zeebrugse vismijn

De totale opbrengst in de stedelij- 
ke vismijn van Zeebrugge voor 1976 
bedroeg niet minder dan 694 mil
joen 575.240 fr. Dit is ruim 113 mil
joen meer dan in 1975. Wat velen 
niet hadden durven hopen werd dan 
toch waar.

Dit prachtig resultaat werd dan 
ook vooral in de hand gewerkt dank 
zij de ondernemingsgeest van de re
ders, de bemanningsleden en de vis
handelaars, die niets over het hoofd 
hebben gezien om «hun» vissersha- 
ven op het voorplan te brengen en 
mesr dan ooit de mening zijn toe
gedaan dat de vissershaven van Zee
brugge moet behouden blijven. Wei
nig 'Otf geien steiun wieild er bekomen 
vanwege het stadsbestuur, ondanks 
de herhaalde smeekbeden van de 
verschillende redersorganisaties.

Ook de menigvuldige tussenkom
sten op parlementair vlak kenden

weinig of geen sukses bij het mi
nisterie van Openbare Werken, zo
dat de meer dan noodzakelijke ver- 
beteringswerken aan de vissersha
ven uitbleven.

Maar desondanks blijft men te 
Zeebrugge hopen op een herwaar
dering van de bloeiendste vissersha- 
ven aan de Belgische kust. Gedu
rende het afgelopen jaar werden er 
2.287 uitvaarten genoteerd, tegen 
over 2.243 in 1975. De totale aan
voer in 76 bedroeg meer dan 12 mil
joen kg vis, dit is 227 ton minder 
dan in 1975. De gemiddelde prijs is 
gestegen van 41,97 fr naar 52 fr het 
kg. De garnaalaanvoer haalde 1 
miljoen 128.964 kg, hetgeen 40 ton 
meer is dan in 1975.

De totale opbrengst bedroeg 59 
milj. 152.385 fr tegenover 65 miljoen 
750.912 fr. De gemiddelde prijs daal
de gevoelig van 60,32 fr per kg in
1975 naar 52 fr in 1976.

Kleinere aanvoer maar hogere 
opbrengst te Oostende in 1976

Het jaar zit er weer op. Meteen 
zijn ook de eerste resultaten be
kend. Opbrengst- en aanvoer voor 
de vismijn in haar geheel, resulta
ten van schepen afzonderlijk. In 
het oog springend is ongetwijfeld 
dat de opbrengst weer gestegen is 
(plus 23.447.603 fr) maar ook dat 
de aanvoer verder is teruggezakt. 
Die aanvoer verminderde ten op
zichte van 1975 met 4 miljoen 
332.581 kg tot 21 milj. 439.162 kg.

Dat is dam zowat het minste dat al 
te Oostende verwacht werd tijdens 
de laatste jaren. De prijzen zijn 
over het geheel jaar gezien goed ge
weest. De opbrengst steeg immers 
gevoelig tegenover een gevoelige 
aanvoervermind'ermg. Het wegblij
ven van de vreemde schepen (IJs
landse, Nederlandse, Noorse, e.a.) 
heeft de aanvoer ongetwijfeld nog 
meer omlaag gedrukt. Ook de vol
ledige mislukking van het haring- 
seizoen deed nog een duit in het 
zakje. Al met al staan we op 31 de
cember 1976 met een aanvoer van 
nauwelijks 21 milj. 439.162 kg voor 
629.915.464 fr. Veel meer dan verle
den jaar dus maar nog een heel 
eind verwijderd van het topcijfer 
van 1974 dat 642.440.810 fr bedroeg.

De tijd dat ieder ja&r een hoger cij
fer bereikt werd, ligt achter de rug. 
Laten we hopen dat binnen enkele 
jaren de heropleving zal komen. 
Van de eigen Oostendse schepen 
zal het nog moeilijk kunnen ko
men, die verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. De slooppremie zal het 
wegsterven van die vloot nog een 
beetje versnellen. We wachten dus 
op IJslamders, Hollanders, Denen, 
Fransen, Nieuwpoorteniaars en sche
pen uiit Zeebrugge. Er is hier alles
zins plaats genoeg, vooral met het 
nieuwe visserijdok.

Wat de topresultaten betreft, het 
is de 0.202 die dit jaar de hoofdvo
gel afschiet en met 18 milj. 391.782

fr ook schepen als de 0.81, de 0.317 
en de 0.316 achter zich laat. De 
aanvoer van IJslandvis is wel ge
daald ten opzichte van verleden 
jaar en dit van 5 milj. 944.473 kg 
naar 5 milj. 539.313 kg. Ook de IJs- 
landvloot wordt steeds kleiner, iets 
wat in 1977 nog zal verder gaan.

Wat de opbrengst van deze IJsland
vis betreft, hier ook een stijging en 
die van 121 milj. 934.242 fr naar 140 
mill 190.352 fr. Opnieuw veel hoge
re prijzen dus voor deze vis. Wat 
niet belet dat sommige schepen 
niet uit de kosten zullen geraken. 
Voor anderen werd het wel een goed 
jaar. Te onderstrepen dat de hoog
ste opbrengst dit jaar duidelijk on
der de hoogste opbrengst van ver
leden jaar blijft.

GEBROEDERS VERBIEST 
BLIJVEN OP HUN 
GARNAALTROON

Met een totale vangst van 40.643 
kg garnaal waarvoor zij een gemid
delde prijs van 48 fr kregen, bereik
ten zij een opbrengst van 1 milj. 
961.253 fr. Geen enkele gamaalvis- 
ser is er in 1976 dus in geslaagd de 
twee miljoen te bereiken. Dit niet
tegenstaande de gebroeders Ver
biest in 1976 heel wat meer garnaal 
aanvoerden dan verleden jaar toen 
zij met 33.895 kj gamaalkoningen 
werden. Evenals verleden jaar ein
digt de bemanning van de 0.101 op 
de tweede plaats, zij worden dus 
onderkoning. Alleen de 0.110 be
reikte de 40 ton garnaal; de 0.101 
en de 0.190 losten ieder meer dan
37.000 kg garnaal. De hoogste ge
middelde prij*. werd betaald voor 
de vangst van de 0.150 die met 
slechts 13.438 kg toch aan 1 milj. 
5.748 fr geraakte en dus meer dan

75 fr gemiddeld kreeg, daar waar 
het algemeen gemiddelde voor de 
hele vloot rond de 48 fr lag.

De garnaalprijs is in 1976 duide
lijk lager geweest dan in 1975, het 
gemiddeld viel terug van 59 naar 48 
fr. De aanvoer is in 1976 groter ge
weest en steeg tot 411.579 kg tegen 
slechts 393.851 kg verleden jaar. De 
opbrengst is eveneens een heel eind 
gedaald en viel terug van 23 milj. 
315.675 fr naar 19 milj. 819.939 fr. 
Er werd per schip ongetwijfeld

meer garnaal gebracht aangezien 
het aantal vangsten verminderde 
van 3.291 in 1975 tot 2.959 in 1976. 
Garnaal is in 1976 bijna de hele 
tijd goedkoop geweest vooral we
gens de grote invoer uit Duitsland. 
De meeste schepen hebben dan ook 
een aanzienlijk lagere opbrengst be
reikt ondanks de grotere vangstin- 
spanning. Iets wat minstens als ab
normaal mag bestempeld worden in 
een tijd waar alle steeds duurder 
wordt.

OPBRENGST VAARTUIGEN 
IN OOSTENDSE VISMIJN
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Leugens rond Zeebrugge

HET GEVAAR 
VAN DISTRIGAZ

Ons land heeft in het najaar 1976 een kontrakt afgesloten met Alge- 
irie voor de levering van aardgas in  vloeibare toestand. In de herfst van 
1980 moeten de eerste leveringen ontvangen worden, wil België ontsnap
pen aan een miljarden-boete.

Voor (het vervoer van d it gas wordt intussen reeds op een Belgische 
werf een methaantanker gebouwd en, omdat Antwerpen en Gent dergelijk 
gevaarlijk spul liever verloren dan gewonnen hebben, krijg t Zeebrugge de 
weinig geruststellende eer 'deze methaantanker binnen de haven te  mogen 
ontvangen.

Op het hoofdkantoor van Distrigaz te Brussel, d ie  het gas zal in ont
vangst nemen en verwerken, werd mij een maand geleden medegedeeld 
dat de werken aan de voorhaven van Zeebrugge nooit tijd ig  zullen gereed 
komen om de methaantankers te laten meren. De plaats van de terminal 
was daarvan echter onafhankelijk en D istrigaz overweegt zelfs !het gas te 
laten lossen in een Franse haven en d it daarna via p ijp le id ing en naar Bel
gië te brengen. De noodzaak aan een voorhaven zou daardoor grotendeels 
Komen te vervallen, wat we llicht zou botsen met de belangen van de aan- 
nemersgroep d ie  uiteraard zeer graag (deze voorhaven zou bouwen.

Op vraag van de burgemeester van Knokke-Heist waarom Distrigaz 
een term inal wenst ten oosten lin plaats van westelijk, zei de woordvoerder 
van Distrigaz dat zij geen enkele voorkeur hebben en slechts als voor
waarde stellen dat er geen tijde lijke  maar een definitieve aanlegsteiger 
zou voorzien worden. Volgens deskundigen zou een dergelijke definitieve 
steiger en terminal even goéd oostelijk als weste lijk kunnen worden ge
bouwd en zelfs Distrigaz gaf toe dat een westelijke inplanting hoogstens 
wat imeter pijp leiding méér betekent, wat op dergelijke enorme kosten zon
der invloed is.

DE STANDAARD (VAN 10 JANUARI 1977

In de (Standaard echter zegt J. Tijtgadt, afgevaardigdejbeheerder 
van de Belgische Betonmaatschappij, lid van de aannemersgroep Zee- 
brouw-Zeezand (belast met de studie en de bouw van de voorhaven te 
Zeebrugge ingevolge heit betwiste «raamkontrakt») dat de werken wél zul
ten klaar zijn in de herfst van 1980 en DAT DISTRIGAZ EEN OOSTE
LIJKE IN PLAATS VAN EEN WESTELIJKE TE RM IN AL-BO UW HEEFT GE
ELST.

Men weet dat intussen een groep aannemers, die geen kans kregen

t.o.v. Zeebouw-Zeezand, naar de (Raad van State zijn gegaan om te pro
testeren tegen het toekennen —  zonder aanbesteding —  van dergelijke 
miljardenwerken aan een bevoorrechte groep.

Alles laat dus voorzien dat de werken laattijd ig zullen aangevat wor
den, daar het zelfs m ogelijk b lijf t dat de Raad van State het kontrakt van 
Zeebouw-Zeezand verbreekt en de regering toch nog verplicht een aanbe
steding uit te sohrijven.

Maar in het gunstigste geval : dat eerstdaags met de werken kan 
begonnen worden b lijk t dan weer dat de Belgische steengroeven niet bij 
maöhte zijn voldoende vlug te leveren om de werken in 1980 te kunnen 
beëindigen. A lle  deskundigen van openbare werken beweren immers dat 
men geen voldoende specie kan krijgen, ook niet al werkt men dag en 
inacht (met dubbel zoveel vo lk als nu, om in 1980 de noodzakelijke strek
dammen te 'kunnen ibouwen.

We durven daarom wel heel erg tw ijfe len aan de beweringen van 
de heer Tijtgadt, d ie  tenandere langs zijn neus weg toegeeft dat tegen 
1980 slechts 5,5 km van de voorziene 8 km strekdammen zullen kunnen 
afgebouwd worden. W ij zijn dan ook geneigd eerder Distrigaz te gelo
ven, voor w ie (het onverschillig is waar ide term inal wordt gebouwd, maar 
waardoor men ooste lijk  een prachtige nieuWe vissershaven zou kunnen 
voorzien.

Is er nu niemand in gans het lanid 'die durft vragen én zeggen wat 
er met Zeebrugge zal gebeuren, en die er voor zorgt dat de dagelijkse 
foefjes en tegensprekelijke 'beweringen aan de kaak worden gesteld en 
die, voor de toekomst van tie  zeevisserij aan de Oostkust, een definitief 
standpunt kan en durft innemen ?

Jef Deroose

OM KUST TE BEVUILEN 
IS 2 MILJARD NIET 

TE VEEL !
iReeds vroeger was er al sprake dat er een mogelijkheid 

bestond om een pijpleiding te leggen van het Waalse Couillet 
(b ij Charleroi) naar onze kust. De plaats was niet zeker, maar 
er was veel sprake van het gebied rond Nieuwpoort. Deze pijp
lijn, d ie  een deel van het natuurschoon weerom zal schaden, 
zou dwars door Henegouwen en West-Vlaanderen lopen.

WAT IS DE BEDOELING ?
Een grote chemische fabriek uit tie  Walen, de Solvay-Soda 

te Couillet, zou zijn afval naar de Vlaanderen w illen 'brengen om
dat de voor het ogenblik voorziene plaats, de Samber, reeds over
bevuild is. Het is gemakkelijk om zeggen : «als we niet weg kun
nen met ons vuil moeten we 4.000 man afdanken of de fabriek 
stil leggen». Dit kunnen de mensen hier ook in Vlaanderen zeg
gen, maar zouden zij dan naar het Waalse gebied mogen gaan 
met afval ?

En wat met de catastrophe welke tie  visserij daardoor zou 
tegemoet gaan ?

MI LI EU-DO DENDE ZOUTE N

Deze afval zou meestal bestaan u it zouten. Dit is voor de 
zee onschadelijk (?) beweert men. Maar als deze zouten dan 
geloosd worden in de broedplaatsen van jonge vis (Vlaamse 
Banken), kan d it wel enorm schaden I Het grootste gevaar be
staat hierin dat eens die p ijp lijn  er ligt, de autoriteiten de kontro- 
le er over zullen verliezen en dat men naderhand niet alleen op
losbare zouten, maar ook andere smeerlapperij door t ie  p ijp kan 
jagen.

Een groot probleem is daarbij dat ons land na twee jaar, 
de overeenkomst van Oslo en Londen officieel nog niet heeft be
krachtigd. Dit laatste ervaarden we nog b ij het in zee werpen 
van zwavelzuur voor onze kust, hetgeen zeker in andere landen 
niet het geval zou geweest zijn. Dit betekent dat er nu geen en
kel reglement of wet het storten van afval in tie  zee buiten de 
drie mijlszone kan verbieden I

OVEREENKOMST VAN OSLO EN LONDEN
Deze overeenkomst werd reeds door alle landen bekrach

tigd en toegepast, België uitgezonderd.
IDeze overeenkomst heeft twee lijsten opgesteld.
L ijst 1 : omvat de Produkten die niet in zee mogen gestort 

worden, de zogenaamde zwarte lijst;
Lijst 2 : omvat namen van Produkten d ie  wel mogen in zee 

gestort worden, maar op een bepaalde wijze en tn bepaalde om
standigheden : de grijze lijst.

Geen enkel produkt van deze twee lijsten mag voor onze 
kust gestort worden daar tie  normen er n iet aan voldoen.

Ondertussen is reéds een Conventie op touw gezet in Pa
rijs voor het lozen van afval in de havens, deze zal zeker de 
steun vinden en gebruik maken van de Oslo- en Londenreglemen- 
ten.

Toen over enkele tijd  van deze p ijp lijn  werd gewag ge
maakt, sloegen onze burgemeesters van tie  kust reeds alarm in 
Brussel maar dat liep in dovemansoren. Hier aan de kust mogen 
wel miljoenen uitgegeven worden om zuiveringsstations te plaat
sen voor het lozen van gezuiverde afval in zee, maar de onge
zuiverde smeerlapperij van Waalse fabrieken mag vrij gestort 
worden.

Als er twee m iljard 'kan uitgegeven worden om een p ijp 
lijn, waarom dan geen zuiveringsstation voor hun eigen fabrie
ken zodanig dat de gezuiverde afval zonder gevaar in  de Samber 
kan geloosd ?

Het verloop van deze p ijp lijn tragedie zullen we zeker van 
dichtbij volgen en we verwachten een daadwerkelijk verzet van 
de gemeentebesturen, de visserij en de bevolking in het alge
meen.



Vastlopen en vergaan van de 0.288 „LANS”

DRIE MAANDEN SCHORSING 
VOOR SCHIPPER GERMONPRE

Vorige week vrijdag heeft de On
derzoeksraad voor de Zeevaart een 
finaal punt gezet achter de behan
deling van vastlopen en vergaan 
van died 0.283 «Lans», vlaggeschip 
van onze vissersvloot.

Was overigens wel een „must” 
want één dag later zou meteen de 
verjaring zijn ingetreden.

Daags voordien al had meester 
Boonen, een Antwerps advokaat, ge
pleit waarbij hij probeerde enkele 
aantijgingen van rijkskommissaris 
Bentein te ontwrichten. Zo stipte 
de raadsman ondermeer aan dat 
het toch wel bedroevend is dat 
wachbsman Zandens pak weg een 
half uur „blinde” koers liep terwijl 
hij op de brug alle middelen voor 
handen had om de schipper te ver
wittigen — die was druik in de weer 
met de herstelling van de defect 
geraakte automatische stuurinrich
ting — dat hij het in feite alle
maal niet zo best meer zag zitten. 
Volgens meester Boonen is de zaak 
duidelij'k : nadat schipper Ger
monpré de koers had opgegeven 
moet roerganger Zanders een mo
ment onachtzaam zijn geweest 
waardoor zijn vaartuig uit koers ge
raakte en hij vervolgens ging pei
len op het licht van Tornes in 
plaats van het licht van Stroma. 
Met uiteraard het fataal gebeuren 
voor gevolg. Waarbij het natuurlijk 
dubbel flagrant is dat Zanders ver
volgens niet door had diat het vuur 
van Tornes totaal andere karakte
ristieken heeft als dit van Stroma 
en dat had hij met een beetje aan
dacht moeten zien.

Ook wat betreft de stroming in 
de Pentlanid Firth — oord van het 
gebeuren — op het ogenblik der fei
ten breekt meester Boonen een 
lans. Hij betwist met name dat de 
stroming, 0,1 tot 0,4, enige invloed 
kan hebben gehad op de feiten. In 
ieder geval was derigelijtoe stroming, 
noch de windrichting, van aard om 
de „Lans” uit koers te slaan.

Nopens de oorzaak komt de raads
man dus tot een dubbele konklusie: 
ofwel was de positie, door schipper 
Germonpré opgegeven, verkeerd, 
miaar dat wordt dan tegenspreken 
door Zanders die wel degelijk toe
geeft dat de opgegeven koers over
eenstemt met het licht van Stroma 
ofwel moet Zander® enige tijd on
achtzaam of verstrooid zijn geweest 
waardoor hij alle noties van navi
gatie verloor. Kortom, de „Lans” 
liep een wei erg scheve koers. Vol
gens meester Boonen is de laatste 
veronderstelling ook de meest lo
gische.

Waarom schipper Germonpre, _ m  
een zo gevaarlijk gebied, de leiding 
over het vaartuig in handen van 
Zanders gaf ? Doodeenvoudig om
dat er dermate grote steekvlammen 
uit de elektrische installatie spron
gen dat gevaar voor brand niet on
waarschijnlijk was. De schipper is 
dus in feite dubbel slachtoffer : 
enerzijds van zijn ijver om de <di6- 
fekte stuurinrichting te repareren 
en anderzijds zijn te groot vertrou
wen in roerganger Zanders, van
daar dat de raadsman concludeert 
dat het verkeerd zou zijn alle 
schuld op de schouders van scrnP: 
per Germonpré te laden, terwijl hij 
de vordering van drie maanden 
overdreven streng vindt.

m  feite is het allemaal zo n beet
le een samenloop van omsitandighe- 
den geworden want nooit voorheen 
verliet schipper Germonpré de brug 
bij het aandoen van de Pentlana 
Firth, een „short cut” naar en van

de IJslandse visgronden. Voor die 
ene keer dat hij het roer in ander
mans handen geeft — in huidig 
geval Zanders en die had er ook al 
drie jaren IJsland^vaart opzitten 
waarvan 9 maand aan boord van 
de „Lans” — heeft het lot wel ui
termate ramipaaliig toegeslagen.

Een les voor de andere schippers 
ter visserij, zegiden enkele doorva
ren leden van de Raad, en inder
daad, zo kan men de drie maanden 
schorsing van Sdhipper Germonpré 
omsohrijven. Hij beging de fout, en 
dat geeft hij zelf ook eerlijk toe, 
de brug op een onverantwoord mo
ment te verlaten. Geen blijk van 
gede zeemanschap ? Zo kan men 
het interpreteren. Net zoals men 
kan stellen dat roerganger Zanders 
iets meer plichtsbesef had moeten 
aan de dag leggen toen hij geduren
de een half uur „op Gods genade” 
het biezonder gevaarlijk gebied 
doorkruiste zonder zijn schipper in 
te lichten dat liet hem allemaal 
een beetje te veel was geworden. 
Ook dat is geen blijk van goede 
zeemanschap. Zo oordeelde vermoe
delijk ook de Raaid want de vorde
ring van één maand schorsing te
gen Zanders werd prompt verdub
beld tot twee maanden.

HET VONNIS
Omwille van de belangrijkheid 

van deize zaak vinden wij het nut
tig in onderstaande lijnen de moti- 
vaitie en de sancties weer te geven 
welke de Raad, zoals gezegd, vorige 
week vrijdag velde :

O O R Z A K E N  V A N  DE  SCH EEPS
R A M P  EN  O M S T A N D IG H E D E N  
W A A R IN  DEZE  Z IC H  H EEFT  
PLAATS G E V O N D E N

Wijize waarop schipper le klasse 
GERM ONPRE deze gevaarlijke wa
teren benadert en tracht binnen en 
döor te varen :
1. hij controleert regelmatig de na

vigatie, maar rekent veel op zijn 
ervaring en bepaalt bij benade
ring de posities, bij middel van 
radar of Loran apparatuur — 
waarvan hij vermoedt dat zij 
een precies beeld geven van de 
werkelijkheid — doch niet bij 
heit meer zeker middel van pei
lingen.

2. op een gegeven tijidistip — rond 
28u30 volgens zijn eigen verkla
ring — en na, opnieuw bij mid
del van zijn rader, de positie 
van de 0.288 te hebben vastge
steld, verlaat schipper GER
M ONPRE de brug. Aan de roer
ganger ZANDERS geeft hij de 
volgende instructies : te sturen 
op zicht van het licht van 1 
vuurtoren (nl. de Stroma), hem 
te verwittigen moest er iets bij
zonders voorvallen en met de 
mededeling dat de roerganger 
weldra (wanneer wordt niet be
paald) het licht van Tor Ness 
zal zien, dit zondier meer pre- 
ciese aanduiding dat het licht, 
in normale omstandigheden, 
binnen het kwartier, hoogstens 
210 minuten, in het zicht moest 
komen.

3. Schipper GERM ONPRE acht 
het niet nodig de wacht te ver
sterken waar voordien twee man
nen op de brug werden geplaatst 
in streken waar minder gevaar 
dreigde en wanneer niet we™ 
gewerkt op de brug in het stuur
huis.

4. Geen instructies werden gegeven

om radar en dieptemeter aan te 
zetten, om decca te gebruiken.

Schipper GERM ONPRE verliet 
de brug in die potentieel gevaarlij
ke momenten om samen met de mo
torist M IOHIELS aan de automati
sche stuurinrichting te „prutsen”, 
wanneer de 0.288 volkomen be
stuurbaar wias zonder deze automa
tische stuurinrichting.

Waren er moeilijkheden om het 
schip te besturen (quod non) moest 
de schipper de 0.288 stilleggen, de 
nodige signalen vertonen als niet 
maneuvreerbaar vaartuig en nood
seinen uit zenden.

Door zijn optreden in de gegeven 
omstandigheden heeft schipper le 
klasse GERM ONPRE alle „ideale” 
condities geschapen om zijn schip 
naar de fatale ondergang te leiden.

Wat de roerganger matroos ZAN
DERS betreft, moet de Raad vast
stellen dat hij zijn schipper niet op 
de meest gelukige wijze heef’t ge

diend. Misschien door onverschillig
heid, of dcor overdreven zelfzeker
heid. Zijn fout staat vast en> a‘" 
hoewel licht, is in rechtstreeks ver
ban i met het vergaan van de 0.288. 

Om  deze redenen :
De Raad, rechtdoende tegenspre- 

uelijk, .. ,
gehoord de Heer Rijkskommissans 
in zijn vordering, .
gehoord de le betrokkene schipper 
GERM ONPRE in zijn verdedigings
middelen en besluiten, uiteengezet 
door zijn raadgever Mter BOONEN 
van de Balie van Antwerpen

gehoord 2e betrokkene matroos 
ZANDERS die niets aan zijn ver
klaringen ter zitting wenst toe te 
voegen,
spreekt volgende sancties uit. 
teigen schipper le klasse GERM ON
PRE . 3 maand schorsing van zijn 
brevet van schipper eerste klasse; 
tegen matroos ZANDERS: 2 maand 
schorsing van zijn certifikaat van 
bekendheid.

DE QUOTA IN 19 77 EN 
DE BESLISSINGEN VAN 
DE REDERSCENTRAIE

Ingevolge de eis van (Britten en Ieren om minstens 50 m ijl eigen wa
ter te 'krijgen, is men in de EEG nog to t geen vergelijk  gekomen en wer
den de quota voor 1977 nog niet vastgelegd.

Onze vertegenwoordigers in  'de Noord-Atlantische Visserij Commis
sie hebben destijds medegedeeld dat België hetzelfde kwantum heeft voor 
1977 als het iin i1976 mocht ontvangen; maar gezien de interne moeilijkhe
den in de EEG werd sindsdien reeds gevreesd dat de cijfers van 1976 nog
met 10 procent zouden verminderd worden.

Ook zou er reeds overeengekomen zijn om In Belgie opnieuw ver- 
qunningen uit te geven volgens de PK, met uitzondering van de vaartuigen 
m inder dan 50 bruto-ton en van de kreeftenvangers, voor welke 'beide Kate
gorien een globaal kwantum zou voorzien worden. Onze verwon'denng is 
dan ook groot te  moeten lezen in het V isserijb lad van Nederland, dat daar 
de minister van landbouw reeds een beslissing heeft getroffen. 
NEDERLAND

Nederland krijg t zoals iin 1976 voor de Noordzee 9.200 ton tong en
35.600 ton schol en voor de Ierse Zee i240 ton tong en 20 ton sdhol. Hier 
is er dus geen sprake van een verm indering van 10 procent.

In de Ierse zee mag gevist worden zonder vergunning, maar als ae 
toegestane kwanta van 240 ton en 20 ton zouden opgevist zijn, zal dit
qetoied voor de rest van het jaar veHboden visgebied zijn.

In de Noordzee wordt 9.000 ton tong en 35.000 ton schol, globaal 
genomen, per schip verdeeld op basis van 50 pet der a a n v o e r  van voor
gaande jaren en 50 pet met betrekking op de PK. De resterende 200 ton 
tong en 600 ton  schol worden gespaard to t dekking van de bijvangsten 
voor w ie qeen vergunning kreeg en andere correcties.

ümmers VOOR NIEUWE VAARTUIGEN, da t zijn vaartuigen die na
1 ianuari 77 in het scheepsregister worden opgenomen en DUS NIET in  
DE PLAATS KOMEN VAN EEN ANDER VAARTUIG, wordt een kontingent 
gegeven van 500 kg tong en 2.000 kg schol. Vervangingssdhepen behouden

hun v6^ £ r̂ n^ 0,0rzien ,dat een rederij, met meerdere vaartuigen, de kwota 
aan 'al z ijn  schepen tezamen onderling mag verdelen.

EN ONS heeft men gemeend dat men aan geen enkel schip, in 1977
in de vaart gebracht, een vergunning mag toestaan en dat onze kwota moe
ten verdeeld worden volgens de PK, onafgezien o f men in het verleden een 
qrote tongenvanger was o f helemaal geen tong aanvoerde. Dit advies van 
enkele mensen uit de Rederscentrale is alleen ingegeven door het eigen
belang van diegenen die  beslisten en niet van het begrip het algemeen be-

lan0 ^ W ^ d e n k e n  dat ze in Nederland 'de problemen ernstiger benaderen 
dan b ij ons.



Een Russische Gulliver in het land der dwergen

Wat gebeurt er te Nieuwpoort in 
toepassing van het K.B. van 30-4-76?

M  aansluiting met het artikel dat 
in onze uitgave van 24 december 
verscheen, kregen wij van de heer 
senator Mommerency, burgemeester 
en administratief hoofd van de po
litie van Nieuwpoort een volgend 
antwoordschrijven :

In het Nieuwsblad van de Kust 
en het Visserijblad van 23-24 de
cember 1976 verscheen een artikel
tje met bovenstaande titel. Dit ar
tikeltje is niet, wat men zou kun
nen noemen, objektieve voorlich
ting van de lezers, integendeel : ge
volgtrekkingen worden gemaakt 
zonder op feiten te zijn gesteund. 
De politie heeft inderdaad alle vis
winkels bezocht met als doel de 
handelaars objektieve voorlichting 
en kennisgeving van het K.B. van
30-4-76 te verstrekken. De behoefte 
aan objektieve voorlichting was 
schijnbaar door de vakpers niet vol
daan, zodat het stadsbestuur te 
Nieuwpoort gemeend heeft zelf te 
moeten instaan om de nodige in
lichtingen en dokumentatie aan de 
betrokkenen te verstrekken. Het is 
inderdaad alleen, op basis van de 
juiste informatie dat de handelaars 
de nodige konklusies kunnen ma
ken en besluiten om, ofwel hun 
uitbating aan de vigerende wetge
ving aan te passen dan wel de 
middelen te onderzoeken om deze 
wetgeving te laten wijzigen. In de
ze optiek werd dan ook de voorlich
ting skampagne georganiseerd. We 
dachten dat het noodzakelijk was 
enige toelichting te verstrekken om 
mistoestanden, — ten gevolg van 
het verschenen artikeltje ~  te voor
komen.

Get. de burgemeester.

Wij zelf hebben ons artikeltje 
van 23-24 december aandachtig her
lezen en kunnen nergens een ge- 
volgtrekking van verkeerde voor

lichting of gemis aan objektiviteit 
terugvinden.

Dat de politie te Nieuwpoort ten 
titoel van voorlichting gekomen is, 
doet niets af van hetgeen we schre
ven dat geen enkele winkel, zelfs 
de meest moderne niet, er zonder 
opmerkingen vanaf iß gekomen. Het 
is ten andere niet de politie van 
Nieuwpoort die bevoegd is om dit 
K.B. uit te werken en haar optre
den noemen we voorbarig. Ze heb
ben door hun optreden paniek ge
zaaid.

We houden het er verder bij, dat 
bij stipte toepassing van het K.B. 
van 30-4-76, 90 pet van de huidige 
winkels zouden verdwijnen. We hou
den het er eveneens bij, dat het 
K.B. door een ambtenarij opgesteld 
is die over de praktijk van de ver
koop van vis weinig of geen ver
stand heeft. We schrijven eveneens 
nog altijd dat veel eenvoudige en 
niet kapitaalkrachtige handelaars 
uit de handel zullen verdwijnen bij 
strikte toepassing van de wet. De 
politie is bij de vishandelaars geko
men ten titel van voorlichting. Dit 
is zeker wel aanbevelenswaardig. 
Dit belet echter niet, dat deze men
sen met de neus gedrukt werden op 
de vele aanpassingswerken, die 
zouden moeten gebeuren om zich 
met de vigerende wetgeving in re
gel te stellen. Wij zelf hebben op 
geen enkel ogenblik de politie van 
Nieuwpoort om hun optreden ge
laakt. We hebben er alleen onze 
konsekwenties uit getrokken dat 
het dus juist is, en absoluut geen 
kwakkel dat een stipte toepassing 
van het K.B., de ondergang, of min
stens finantieel niet haalbaar zou 
blijken te zijn voor de meeste vis
handelaars.

Dat de vakpers, zoals de brief van 
burgemeester Mommerency het 
laat uitschijnen en waardoor wij

ons geviseerd voelen, niet voldaan 
heeft aan objektieve voorlichting en 
kennisgeving, nemen we zeker niet. 
Het Visserijblad heieft inderdaad, 
over verscheidene uitgaven ver
spreid, bet K.B. in zijn totaliteit 
weergegeven, met daarbij nog tel
kens per uitgave, de nieuwe regle
mentering per sektor, namelijk het 
betrekking tot de pakhuizen, tot 
het vervoer, tot de viswinkels, tot 
de viskeuring, enz... We menen dat 
er betere voorlichting niet kom ge
beuren en houden de desbetreffen
de uitgaven ter beschikking van 
burgemeester Mommerency. Meer 
zelfs, we zijn de eersten geweest om 
de stoot te geven aan een kampa- 
gne voor een soepele toepassing van 
het K.B., ook al werd dit ndet al
tijd zo goed door bepaalde instan
ties bekeken.

Het enige wat misschien niet vol
ledig juist is, maar dat absoluut 
niets aan de zaak verandert, is de 
mededeling dat de politie kwam op 
bevel van de Prokureur des Ko- 
nings, terwijl het nu zou blijken 
dat het op initiatief van de politie 
of van het gemeentebestuur gebeur
de; al heeft een politie dat wel ver
klaard aan ene van de belangheb
benden.

We voegen er tenslotte aan toe, 
dat de burgemeester van Nieuw
poort, die wet van 1965 waarop het 
Kon. Besluit genomen werd, als se
nator zelf gestemd of laten stem
men heeft, zander dat op dat ogen
blik er iets tegen in te brengen.

Zijn dit ook niet objektieve bewe
ringen ? En het is op dat ogenblik 
dat men had hoeven te zien welke 
voor het ganse bedrijf schadelijke 
wet men gestemd heeft.

P. Vandenberghe.

Als we onderstaande foto bekij
ken van de Russische reus, moet 
men onvermijdelijk aan het 
sprookje denken van J. Swift. Dit 
was ook de eerste indruk van de 
uitgever van de A.P.Z. Hamburg, 
toen hij in het nachtelijke Cork 
in Zuid-Ierlad, de wegens illegaal 
vissen in de 12 mijlszone opge
brachte «Belomorye» aanschouwde

Deez meer dan 100 meter lange 
Russische faktorijtreiler meet 3.273 
Brt en is hiermede 50 tot 60 maal 
groter dan de Ierse doorsnec-vis- 
sersvaartuigen. Met 30 waarschu
wingsschoten slaagde men er in de 
Rus tot staan te brengen en na veel 
palabers en onwil vanwege de kapi
tein tenslotte naar Cork op te 
brengen, waar een boete van 100 
Pond opgelopen werd voor de kapi
tein en een boete van in totaal 9500 
Pond (nagenoeg 5.8 miljoen B. fr) 
voor het vrijwaren van de lading 
en het vistuig. In dit verband be
grijpen we de verontwaardiging van 
de Ierse visserij, die zo hard met 
hun neus op de stroperij van 
vreemde reuzen gedrukt wordt. Dit 
geeft dan ook een andere beoorde
ling van hun strijd voor een eksklu- 
sieve visserij zone en we kunnen de
ze strijd zeker steunen tegenover de 
Derde Landen en zetker tegenover de 
landen uit het Oostblok die, uitge
rust door de Staat, waarlijk alle le
ven wegvissen op de plaatsen waar 
ze hun netten uitwerpen. We zijn 
zelfs overtuigd dat hier een volle
dig visverbod door de EEG voor de 
ganse 200 mijlszone diiemt uitge
vaardigd op een kleine wederkerig
heid na, voor het uitzonderlijk vis
sen in de Witte Zee door enkele 
Franse en Britse eenheden, gezien 
deze visserij meestal in het Noorse 
zeegebied bedreven wordt.

W AAR  W E  DE IEREN 

NIET KUNNEN VOLGEN

De rechten op minstens een eks- 
klusieve Ierse 50-mijlszone tegen
over de partnerlanden uit de EEG 
kunnen we echter niet onderschrij
ven omdat onze eigen vissers er een 
lange traditionele visserij uitoefen
den en een verbod ter zake een on
overkomelijke ramp voor de Belgi
sche visserij zou betekenen. Wan
neer de Ieren begrip voor hun 
standpunt vragen, moeten ze dan 
ook inzicht en begrip opbrengen 
voor andermans standpunt, in het 
bijzonder geziien wij hier in België 
allen, solidair offers brengen ten 
voordele van het «Groen Iers 
Pond» waarmede de Ierse Land
bouw recht gehouden wordt.

Het één kan niet uit het andere 
geihouden worden. We hebben het 
dan ook niet tegen de strijd van de 
Ieren tegen de stropers noch tegen 
het uitrangeren van de Derde Lan
den, maar kunnen hen zeker niet 
volgen wanneer ze zich keren tegen 
de visserij uit die landen die hen 
anderzijds ter zijde staan in hun 
landbouwafzet en problemen. We 
menen dat met het wegvallen van 
de vlotten uit Derde Landen er ech
ter voor de Ieren reeds heel wat 
winst zal inzitten, want we zijn 
overtuigd dat, onder meer de Oost
bloklanden, heel wat meer komen 
wegvissen dan hun statistieken ver
melden.



GAAN WIJ NAAR O VEREXPLO ITATIE 
IN ZANDWINNING ?

Geen kontrole op plaats 
van winning en ladingen

Op 19 oktober 1976 verscheen 
PRAKTISCH ON OPGEM ER KT ln 
het Staatsblad, het K.B. van 22 ju
ni 1976 waarbij de koncessievoor- 
waarden en de eksploitatievergun- 
ning van zand en grint aan de N.V. 
Zeemineralen, Lanoeloot, Blondeel- 
laian 1 te Zeebrugge, bepaald en ver
leend werden. Hierdoor wordt aan 
deze onderneming een zand- en 
grintvergunning toegekend van 750 
duizend ton in het gebied Oostdijk- 
Buitenrakel - Kwinbebank. Uit dit 
K.B. ontlenen we de voornaamste 
punten.

Jaarlijks dient minstens 50 dui
zend metrische ton zand en grint 
gewonnen te worden. De Staat 
heeft dus een minimum zandwin- 
ningsverplichting opgelegd, waar
schijnlijk omdat de concessiehou
der een bepaald bedrag per ton ge
wonnen zand en/of grint dient te 
betalen, namelijk 2 fr per ton aan 
het Rijksstation en 3 fr per ton aan 
de Geologische Dienst van het Mi- 
nitering van de zone uit te voeren 
Dit is zeker wel een belachelijk be
drag, zodat voomoemde diensten 
hiermede niet uitkomen om de mo- 
nitering van de zoneu it te voeren 
en totaal onvoldoende om het we
tenschappelijk onderzoek ter plaat
se te doen.

Bij de ontginning moet rekening 
gehouden worden met de belangen 
van de zeevisserij en het K.B. voor
ziet aldus dat in de paartijd van de 
vis, de winning beperkt en in be
paalde zones zelfs kan verboden 
worden in de maanden april en 
mei. De eksploitant moet hiervan 
één maand op voorhand verwittigd 
worden. Er kunnen ook beperkin
gen opgelegd worden verband hou
dende met schietoefeningen die zou
den kunnen gehouden of gepland 
zijn in de ontginningsgebieden of 
daaromtrent. Ook mag in het hier
boven bepaalde ontginningsgebied 
de Staat zelf zanden winnen of doen 
winnen en/of onderzoekingen uit- 
voeren. Het is dus bepaald geen al
leenrecht dat de N.V. Zeemineralen 
kreeg. De Staat mag, eveneens nog 
aan anderen, vergunningsrechten 
verlenen. Meer bepaald hiiermede 
noteren we, dat onder meer, thans 
de nodige Koninklijke en Ministe
riele besluiten voorbereid worden 
voor een toelating voor de N.V. 
Dredging International voor jaar
lijks één miljoen ton. Een drietal 
andere aanvragen zijn in behande
ling, terwijl het Ministerie van 
Openbare Werken zich zelf even
eens een vergunning laat voorberei

den voor jaarlijks één miljoen ton.
Vermits er een bepaald maksi- 

mum-kontingent voorzien is, spreekt 
het vanzelf dat de koncessiehou- 
ders verplicht zijn de gegevens bij 
te houden en over te maken van de 
gebaggerde of opgezogen zandspe- 
cie. Dat er hier echter met ’n dak
venster kan gemeten worden, is 
aannemelijk als we weten, DAT 
GEEN K O N TR O O L  UITGE
OEFEND W O R D T  op de aangege
ven hoeveelheid.

Het lijkt ons toe, dat men best 
een binnenlopende zandboot op z’n 
maksimum lading zou moeten in
schrijven, dan hoeft men slechts re
kening te houden met het aantal 
inkomende beurten. Het is trou
wens normaal dat een zandboot vol
geladen wordt en er is absoluut 
geen reden te veronderstellen ,dat 
dit niet zou gebeuren. Het verge
makkelijkt de controle en sluit alle 
mogelijk discussies uit.

Het art. 17 van het K.B. is bij
zonder belangrijk in een waar
schijnlijk groter omvang dan men 
gedacht heeft bij de redactie van 
dit art. Dit luidt als volgt :

« Schade voor de Staat of VOOR 
» DERDEN, welke tengevolge van 
» het gebruik van deze koncessie 
» mocht ontstaan moet de N.V. Zee- 
» mineralen op eerste aanschrijven 
» van de Staat, binnen de daarbij 
» te stellen termijn van ten minste 
» tien dagen, tot diens genoegen 
» worden hersteld of vergoed. »

Alhoewel men waarschijnlijk 
heeft baduid dat de schade binnen 
de tien da,gen dient te worden ver
goed of hersteld en niet «binnen de 
daartoe gestelde termijn van ten 
minste tien dagen» (moet het niet 
«hoogstens» zijn ?). heeft dit art. 
een bijzondere waarde voor de vis
serij. Inderdaad staat het ontegen- 
spre-kelijk vast dat zandwinning op 
grote schaal nadelige gevolgen heeft 
voor de visserij en deze dus schade 
berokkend wordt. W e drukken dan 
ook de voor de visserij representa
tieve organisaties op het hart even
tueel van dit art. gebruik te ma
ken om de schade-eâs in te leiden 
tegen de zandwinningsfirmas.

Als we nu optellen dat de N.V. 
Zeemineralen over een jaarlijkse 
concessie beschikken van 750 dui
zend ton, de N.V. Dredging en de 
Staat een concessie toegemeten zal 
worden van 1 miljoen ton en dat 
verder nog een drietal andere aan
vangen in behandeling zijn, dan zijn 
we overtuigd niet te zullen missen 
wanneer we de totaliteit hiervan

kunnen schatten op een 4 miljoen 
ton. Men kan nu wel inbrengen dat 
men niet verplicht is het jaarlijks 
kontingent uit te putten, maar de 
mogelijkheid ligt er in. Hiervan ver
trekkende hebben we berekend dat 
4 miljoen metrische ton overeen
komt met een berg zand van 4 km 
lang, 500 meter breed en 2 meter 
hoog ! Dit zal natuurlijk op een nog 
groter oppervlakte een zandver- 
schuiving teweeg brengen, waar
door ook daar de natuurlijke orde 
van het bodemwezen ernstig zal ver
stoord geraken. Het is dus niet 
moeilijk om te kunnen bevestigen 
dat de zeevisserij zeer zal geschaad 
worden door deze zandwinning.

VERHOOGDE INVOER 
VAN VIS 

IN FRANKRIJK
In de tien eerste maanden van 

1876 voerde Frankrijk nagenoeg
256.000 ton zeevisprodiukten in voor 
een overeenkomstige waarde van 
iets meer idan 14 milliard B.F. Voor 
dezselffite periode over 1975, was idit 
totaal respöktieveMjk '247.000 ton 
voor een waande van lil,5 miljard 
B.Fr. In de konservenfabrikatie ver
hoogde de invoer voor dezelfde pe
riode van 36,6 duiaend ton tot 38 
duizend, ton respektdeveüijfc van
2,1 miljard B.Fr. tot bijna 0,3 mil- 
jarid B.Fr. De uitvoer bedroeg voor 
ide eerste 10 maanden van 1976 
amiper 3,6 miljard B.Fr. wat toch 
een verhoging betekent tegenover 
1075 idie slechts '2,6 miljard B.Fr. 
telide.

De ivisserijsektor gebruikt deze 
cijfers om op de nadelige beïn
vloeding van de uitvoerbalans te 
wijzen en hieruit de Overheden te 
doen inzien idat men in !de eerste 
plaats de Franse visserij dient te 
stimiul'eren en te steunen om paal
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en perk te zetten aan het afvloeien 
van buitenlandse deviezen.

DE GROOTHANDEL WEIGERT 
TUSSEN TE KOMEN 

IN DE BETALING DER 
KEURINGSRECHTEN 

OP DE AANVOER
In het staatsblad van 29 december 1976 verscheen het K .B . van 

3 december tot vaststelling van de keurrechten bij aanvoer van de in 
zee gevangen vis. Dat dit K.B . aanleiding zon geven tot een afwijzen 
door de handel van de keuringsrechten, was te verwachten omdat het 
K .B . slechts spreekt van de kosten van de keuring V A N  D E  IN  ZEE 
G E V A N G E N  VIS.

Art. 1 luidt inderdaad :

Oan de kosten te dekken van de keuring van de in zee gevangen vis 
wordt door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de vis aangevoerd 
wordt, of door de afgevaardigde ervan, een keurrecht geïnd.

Art. 2 :

Dit keurrecht is vastgesteld op 0,15 fr. per kg. A A N G E V O E R D E  VIS. 

Art. 3 :

Op de keurrechten houdt het gemeentebestuur een som van 5 t.h. 
af om de administratiekosten in verband met de inrichting van de dienst 
voor de inning en uitbetaling te dekken.

W e herhalen dat dit te verwachten was omdat de hoofding van het 
K .B . spreekt over de keurrechten BIJ D E  A A N V O E R  V A N  D E  IN  ZEE 

G E V A N G E N  VIS, en niet bv. terzelfdertijd over de keuring van de vis 
in de pakhuizen en bij de handel. Ook art. 2 spreekt slechts van een 
keurrecht op de A A N G E V O E R D E  VIS.

De visgroothandel van Oostende, bij monde van zijn vertegenwoor
digers Louis Gekiere en J .Leveke, heeft nu aan de drie gemeentebesturen 
die over een vismijn beschikken, een schrijven gericht waarbij zij reeds 
bij voorbaat laten weten ,dat ze weigeren in de keurringsrechten op de 

aangevoerde vis tussen te komen. Dit zal dus volledig ten laste vallen van 
de reders ! Eén en ander is natuurlijk het gevolg van de opstelling van 
het K .B . van 3 dec. ’76 dat bepaalt, dat er keuringsrecht door de gemeen
te moet geheven worden ymaar verder niet aanduidt wie deze heffing ten 
laste komt. Integendeel, men spreekt telkens van de «in zee gevangen vis» 
en van «aangevoerde vis». Het is duidelijk dat de vishandel dit van haar 
nek schudt door te zeggen, dat zij geen vis aanvoeren uit zee en dat de 
heffing bijgevolg ten laste van de redens valt. Dit zijn de eerste gevolgen 
van een onzinnig besluit. Andere moeilijkheden staan ons nog te 
wachten.



HET GEVAAR VAN HET LOZEN VAN 
CHEMISCHE AFVALSTOFFEN AAN DE 

BELGISCHE KUST

IS DE
Dit is een pertinente vraag die in 

een schrijven van 21 december uit
gaande van de Intersyndikale Vak
groep Zeevisserij aan de Minister 
van Volksgezondheid gesteld is ge
worden. We zien met spanning uit 
naar het antwoord van de minister 
of van de betrokken diensten. Het 
schrijven zelf geven we hieronder 
in extenso weer omdat het onze vi
sie bijtreedt.

Mijnheer de Minister,

Naar aanleiding van de bespre
king over die viskeuring in de 
schoot van de Bedrijfsraad voor de 
Visserij, vernemen we dat uw de
partement toelating zou verlenen 
aan de schepen ! Falcon» (4 maal 
per week van uit Gent) en de tan
ker «Walan» (reeds 163 reizen) om 
chemische afvalstoffen te gaan lo
zen vóór de Belgische kust op ge
vaar af sommige paai- en broed
plaatsen voor de vis, zeer nadelig te 
gaan beïnvloeden.

Belanghebbenden in de sektor 
vragen zich terecht af, in hoeverre 
de VISKEURING AAN DE W AL  
ZINVOL IS, wanneer uw departe
ment dergelijke praktijken toelaat.

U zoudt ons ten zeerste verplich
ten, Mijnheer de Minister, ons te 
LATEN W ETEN  W ELKE  U W  IN
ZICHTEN TER ZAKE zijn en we 
houden ons graag ter uwer beschik
king om terzake eventueel gehoord 
te worden.

Wij zelf menen reeds op het ant
woord vooruit te kunnen lopen. Er 
is inderdaad geen enkele ministe
riele dienst die het zich veroorloven 
kan te bekennen aan de voorzijde 
van een brandend getouw de pom
piers te sturen om langs de achter
zijde olie op het vuur te gieten. Dit 
is zo ongeveer het gedragspatroon 
van de departementen van Volks
gezondheid en Verkeerswezen. We 
verwachten ons dan ook aan een 
pseudo-geleerd wetenschappelijk be
toog van de diensten van deze de
partementen, geïnspireerd door de 
experten en biologen aangesteld 
door de lozende maatschappijen, 
dat er in feite geen vuiltje aan de 
lucht is, dat de afvalstoffen vol
doende verdund worden vooraleer 
in zee te komen, dat dit op een 
plaats gebeurt waar geen vis zit 
(natuurlijk men heeft die door de 
lozingen uitgemoord), dat stalen na 
de lozing door de kontrolerende ex
pert op het vaartuig genomen, aan
tonen dat het water niet in die ma
te vervuild wordt dit er geen biolo
gisch leven meer mogelijk is, dat 
sommige fauna en flora er zelfs ge
makkelijker gedijt (zoals onkruid 
en viezigheid) en dergelijke onmo
gelijkheden meer. Men zou best 
doen diergelijke experten en biolo
gen en de verantwoordeilijke depar
tementale diensten eens met het 
aangezicht in die viezigheid duwen, 
dan zouden ze zeker niet meer met 
een schijnheilig gezicht de mensen 
leugens opsolferen, gebaseerd op 
rapporten van experten waarvan ze 
zelf moeten weten dat deze geen 
enkele waarborg van objektiviteit 
en waarheid inhouden. Dit zijn nu 
terug van die mensen die verant

woordelijkheid dragen, maar op het 
gepaste ogenblik de onwetende uitt- 
hangen, liefst dan met de dood in 
het hart.

Ondertussen vernam men dat het 
ministerie van Volksgezondheid niet 
bevoegd is inzake lozingen in zee 
BUITEN de territoriale wateren. 
Ook al een begrip dat vanaf 1 ja
nuari 1977 in het onzekere hangt. 
Men heeft inderdaad vanaf deze da
tum de visserij limieten verlegd tot 
200 mijl, zeker wat de biologische 
rijkdommen betreft. Men kan nu 
dus zeker wel de biologische rijk
dommen beschermen tot op deze af
stand zonder met het begrip «terri
toriale wateren» te spelen. Mis
schien kan men zich nu echter op
nieuw wegwassen door te zeggen, 
dat dit nu in de bevoegdheid van 
de EEG valt.

De Falcon en de Watsey lozen 
onder meer afval voor de firma 
Kronis. Het departement van Ver
keerswezen geeft hiertoe de toela
ting. Op deze lozingen is er weinig 
of geen toezicht, terwijl het depar
tement de zaak niet kan volgen om
dat het daartoe niet uitgerust is ! 
Dit laatste getuigt van een volko
men gebrek aan verantwoordelijk

heidszin wanneer men eerst zaken 
toelaat, waarvan men weet, zelfde 
zaak niet te kunnen volgen omdat 
men daartoe niet uitgerust is ! 
Naiever kan het echt niet.

Tegenover eventuele misbruiken 
beschikt de Belgische Staat niet 
over enige rechtsbasis om op te tre
den omdat de beschikkingen van de 
Conventies van Oslo en Londen 
(1972) in ons land geen uitwerking 
hebben omdat deze wetten onder 
geen enkele vorm geratificeerd zijn, 
terwijl nochtans ons parlement 
reeds sedert 4 jaar aan het zoeken 
is naar een toepassingsmogelijk
heid ! Het is waarschijnlijk ook 
juist daarom dat Belgische firmas 
hebben kunnen overeenkomsten 
sluiten met het buitenland om langs 
hun bemiddeling te dumpen. Al de
ze lozingen moeten dus wel een 
dramatische omvang aannemen 
voor de broed- en paaiplaatsen, des 
te meer daar de zee op deze plaat
sen zeer ondiep is.

Welke parlementairen spannen 
zich voor deze wagen ?

Billiau Leo.
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In de Rederscentrale

DE HEER MENU 
ONTSLAGNEMEND 
IN VERSCHEIDENE

KOMMISSIES
De heer Menu, ondervoorzitter 

van de Rederscentrale, heeft in ver- 
scnillende commissies, waar hij de 
belangen van de Rederscentrale en 
die van zijn leden vertegenwoordig
de ontslag genomen.

Het geldt hier de Ongevallenkas 
voor Zeevisserij, de paritaire com
missie voor Zeevisserij, waar aller
lei sociale moeilijkheden voorko
men, de commissie voor Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek. Te
vens heeft de heer Menu zijn ont
slag genomen als ondervoorzitter 
in de Rederscentrale.

Hij blijft echter nog de reders 
vertegenwoordigen in de Bedrijfs
raad, in VOZOR, Com. Visserij-on- 
derwijs, Fonds der Scheepsjongens, 
Europêche en de er aan verbonden 
werkgroepen in die EEG.

Met dit ontslag verliest de Re
derscentrale een zeer bevoegde be
heerder, die het klappen van de 
zweep kent, die van alle visserij- 
aangelegenheden zeer goed inge
licht was en die van elk dossier 
dat te behandelen viel, goed op de 
hoogte was.

In zijn vervanging kan altijd 
voorzien Worden, maar of de belan
gen met dezelfde bekwaamheid en 
kennis van het vak in al zijn as- 
pekten, op dezelfde wijze kunnen 
verdedigd worden, zal de toekomst 
moeten uitwijzen.
Zoals het er thans aan toe gaat, is 
de Rederscentrale een kliekjesmaat- 
schappij geworden waai- met het 
geld van de reders geleurd wordt 
en waar mededelingen aan de be
heerraad maar worden gegeven voor 
zover de secretaris gesteund door z’n 
voorzitter, er kennis wil van geven.

Over de wantoestanden welke 
daar meer en meer op financieel en 
organisatorisch vlak plaats grijpen 
hebben we het een volgende maal. 
Ondertussen valt het stopzetten 
van de aktiviteiten in vele moeilijke 
commissies ten zeerste te betreuren.

verzekeringen is een kwestie van SPECIAUTEI1

CONCORDIA
BRUSSEL

Gulden vlieslaan 84-86 

tel. 02-537 80 77 (5 I.)

VERZEKERINGSKANTOOR P.V.B.A.

GENT
Doornzelestraai 71 

tel. 091-23 59 61 (10 1.)

ANTWERPEN
Frankrijklei 53 

tel 031-31 6? 18 (5 i. )
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MAANDELIJKSE VERANDERINGEN IN DE LIJST

DER BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 

Maand december 1976

V E R A N D E R IN G  V A N  E IG E N A A R  +  T H U ISH A V E N  :

Z.40'8 „SPEHANZA” wordt N.408 „SPERANZA”. Eigendom : KOSTERS 
Theoptoiel - VANHOVE, Veumestraat 317, 8470 DE PANNE.
Tel 008'/ 4)1.1215.7(1.
Zeeibrief : 3-iÜ2m1S76.

G E SC H R A PT  :

B.0O4 „IBIS” : Eigendom : CATTOOR Mary (Ectohg. BOUSSEM AERE), 
Sicarphouitsfbraat 100, 83S0 U S S E W E G E  - BR/UGGE 5.
Geschrapt : 10wli2-1876.

IN B O U W  N IE U W E  M O T O R  :

Z.571 „ZEPHYR” ; Eigendom : CLAEYS Raymond - SAVELS, Bastena- 
kenHtrafat 112, 8380 ZEEBRUGGK - BR UGGE 5.
Motor Caterpillar — 1125 PK. — nr. 91 B  824 — bouwjaar 1975. 
Zeeibrief : 27.12j11976.

E R R A T U M  :

Z.509 „ZEEVOGEL” 
Édlgard.

Eigenaar : VANHEE Edlgiarü en niet VAN HEE

DE SCHANDELIJKE 
AANVOER VAN 
ONDERMAATSE 

TONG
Sedert enkele dagen, en nu talrij

ke vissers op de West varen, wor- 
dlen duizenden kg ondermaatse ton
gen ter markt in het zwart ver
kocht. De direkties van de vissers- 
havens van Oostende, Nieuwpoort 
en Zeebrugge grijpen niet in uit 
vrees dat die schipper volgende 
maal in de andere haven zal verko
pen.

Anderzijds is de aanvoer zo groot, 
dat een groot motorvaartuig te Zee
brugge er vorige week voor 1.800 kg 
had en een kleine voor 600 kg.

Een der vaartuigen moest er zelfs 
tien bennen ON VERKOCH T over 
boord gooien. Snode woekeraars en 
handelaars kopen ze op aan 50 fr 
per kg.

Men beklaagt er zich over dat de 
grote tongen slechts 170 fr per kg 
gaan.

Men moet zich daarover niet ver
wonderen, als men ziet en hoort 
welke massas ondermaatse tongen 
aangevoerd worden.

Het plichtsbesef en het politietoe
zicht van onze openbare diensten 
van rijkswacht, waterschouten en 
stadsdiensten is ver te zoeken.

En zeggen dat de vissers daarmee 
hun eigen ruitten inslaan en achter
af om overheidshulp vragen.

De grootste schuldigen zijn hier 
de openbare overheid die zulks toe
laat en niet streng genoeg of in het 
geheel niet ingrijpt.

Waar gaat het heen, is de vraag 
die elkeen zich stelt, als de openba
re overheid de ogen sluit voor deze 
massale moordpartij in zee.

REDERS 
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VAKBLAD

MOEILIJKE STRIJD 

VAN FRANSE VISSERS 

TEGEN VERVUILERS
Niettegenstaande de vissers uit 

Grand-Port Philippe de eerste 
phase van een strijd tegen de in
dustrie « Tioxide » van Calais ge
wonnen hebben, daar de adminis
tratieve rechtbank van Rijsel de 
beslissing van de Prefetot van het 
departement Pas-de-Calais vernie
tigde, waarbij een lozingsvergun
ning voor ziwalvelauiur en titaan* 
oxyde uitgeschrevKn weird, blijken 
zij nog altijd tussen het aambeeld 
en de hamer te zitten. Alhoewel er 
geen vergunning meer bestaat, is 
er ook geen verbod voor lozing tus
sengekomen. Ondertussen beklaag
de de woordvoerder van de vissers 
zäch over het weinig begrip die hij* 
eowel bij de bevolking als bij de 
Overheid ter zake ondervindt. Over
al staat de werkgelegenheid cen
traal en schijnt de vervuiling van 
bijkomstige orde. 'Ook de syndikale 
organisaties staan langs de zijde 
van de vervuiler en zelfs sommige 
vissers waren niet te spreken over 
het feit dat de vissers van Grand- 
Eoirt Philippe, de gevallen van aan
tasting van de vis door de awavel- 
zuiur in (het openbaar stelden, zo
danig dat de bevolking zich wan
trouwig opstelide tegen verlbruäk van 
vis. Met de voor de deur staande 
inplanting van een kerncentrale te 
Gravelinnes, zale de toestand zeker 
niet verbeteren en voorziet men 
het totaal teloorgaan van de vis
serij rond Calais. Het is inderdaad 
zo, dat in een tijdstip van 20 jaar 
de lokale visserij een gevoelige te
ruggang kende, in de vijftiger ja
ren telde men voor Calais en 
Grand-Fort Philippe nog rond de 
,100 vissersvaartuigen. Er Wijven er 
voor bedde havens op dit ogenblik 
nog slechts 14 over ! Ondertussen 
herhaalde de woordvoerder van de 
betrokken vissers, dat het niet al
leen om hen zelf gaaJt, maar om 
alle mensen en dat niemand er baat 
bij kan hebben  ̂ dat er van het 
Nauw van Kales een vuilnisbelt ge
maakt wordt. W e herhalen een zeer 
ondankbare en ongelijke strijd die 
moeilijk of niet door de kleine vis
ser kan gewonnen worden.

DE BELGISCH-NEDERLANDSE 
ZEEMANSALMANAK 19 77 
VERSCHENEN
De 39e jaargang van dit lijvig boekwerk is verschenen. Het bevat 
dit jaar meer dan 1.280 bladzijden en wordt op alle vissersvaar
tuigen, zowel de Nederlandse als de Belgische, welke de 
Noordzee en de Atlantische Oceaan bevaren tot aan Afrika, 
gebruikt. Ook de Belgische Zeemacht, de Loodsdiensten en 
maalboten hebben dit werk aan boord van elk schip.
Dit boekwerk is uitgegroeid tot een onmisbaar element op de 
brug van elk schip dat in de Noordzee vaart zowel van Koop
vaardij als van Visserij en op het bureel van ieder zakenkantoor 
dat rechtstreeks of onrechtstreeks met de Maritieme bedrij
vigheid is begaan.
De oplage is beperkt en de prijs vastgelegd op 650 fr. 
waaraan dient bijgevoegd 36 fr. B.T.W. en 60 fr. verzendings
kosten, te storten op postchecknummer 000-0418987-44 van het 
„Nieuwsblad van de Kust” , H. Baelskaai 30, Oostende.
De BTW is niet verschuldigd voor schepen.

HET IS TEVENS VERKRIJGBAAR :

A. IN BELGIE

— ter drukkerij „Nieuwsblad van de Kust” . Hendrik Baelskaai 30 
te Oostende ;

— Beroepsvereniging „Hand in Hand”, Tijdokstraat 34, te Zee
brugge ;

— O.V.A. Vismijn, Oostende ;
— MARTIN & Co, Brauwersvliet 28, 2000 Antwerpen ;
— Fa. BOGERD. Brauwersvliet 36-38, 2000 Antwerpen.

B NEDERLAND
— Handelsondernemingen MARITIEM, Vissershavenweg 46. Sche- 

veningen,
— N.V. Handel- en industriële Maatschappij J. VAN BEELEN. 

Middenhavenstraat 58-62, IJmuiden ;
—  IJmuider stores, Haven IJmuiden ;
— Harri Prins, Hendrikkade 90, Amsterdam ;
— Nieuwe Rotterdamse Instrumentenfabriek Observator, Steen- 

houwersstraat 15, (Hoogvliet) Rotterdam.

Geen enkel eksemplaar wordt toegezonden zonder voorafgaande
betaling.

Wordt Radio
Mi Amigo 

bevoorraad 
vanuit Oostende

Onze lezers die dagelijks de radio 
beluisteren, weten dat deze sluik- 
zender door de wet verboden is en 
dat hij in de monding van de 
Theems gelegen, allerlei uitzendin
gen doet. Deze heeft de golflengte 
overgenomen van de vroegere Radio 
Veronica.

Hij moet bevoorraad worden, wat 
naar het schijnt van uit Oostende 
geschiedt, dank zij een drietal vis
sersvaartuigen.

De scheepvaartpolitie schijnt niet

bij machte deze te onderscheppen. 
We weten niet waarom.

Volgens betrouwbare geruchten 
zouden daags vóór Kerstdag drie 
vissersvaartuigen van uit Oostende 
vertrokken zijn en stelt men zich 
de vraag waarom, zo men niet bij 
machte is met één politieboot kon- 
trole te doen, dit niet met mede
werking van de Zeemacht ge
schiedt, waarop het volstaat een wa- 
terschoutspolitie te plaatsen om de 
opleiding op wetteüjke wijze te 
doen geschieden.

—  1 0  —



EERSTE BRITS OPTREDEN 
IN 200 MIJLSZONE

ten. Hierdoor zouiden benevens 
Wesltldluitise en Britse, eveneens 4 
Franse treiters getroffen worden. 
De zuidelijke toegangsgrensi van de

NATIONALE EN 

E .E .G . - SOUVEREINITEITHet is imogiehjk als gevolg van ide 
dreiging uitgesproiken door de se- 
kretarisHgemeraai van de Visserij- 
Organisaties de heer M . Hamley, 
die met 6.000 Britse vissersvaartui
gen de havens van de landen van 
de E.E.G. zou komen blokkeren 00 
Groöt-Britbannië geen eksklusieve 
50' mijlsBone betoomt, dat dit laat
ste land, minstens etfifektief tegen
over de ivloten uit Derde Landen 
heeft opigetreden die in de Britse 
gemeenBchapswateren opereerden. 
De vliegtuigen die hiiertoe ingezet 
werden, woridten gesteundi door 3 
fregaitedhepeo, die op hun beurt 
kortelinigisi zullen versterkt worden 
door lil mijnenvegers en nog later 
door vier verkenmngssichepen die 
voor het ogenblik op stapel staan.

Door de vliegtuigen werden reeds 
3: Roemeense en 2 Bulgaarse sche
pen vissende in de gemeenschapsr 
wâteren aanigetroffen en gerappoi- 
teend. nwee Ziweedise haringtrei- 
lers werden op 5 januari vissende 
bevtonidien in een zone van dte Noord
zee waar het vangen van haring 
dloor de Kommissie van Brussel 
verfaoden üis. De Zweden zouden 
niet op de hoogte geweest zijn. Ook 
Russische schepen werden vissen
de (bevonden De kapiteins waren 
niet eensi op de hoogte van de uit
breiding tot 300 miijiem van de 
E.E.G.-gemeenschapswateren. 
Nochtans zou er een voorlopige 
toelating zijn voor 3 miaand voor 
Idle Ruisisen, mits een beperking van 
de vangsten en de voorwaarde’, dat 
er binst deze periode tot een over
eenkomst dient gekomen met de 
E.E.G.

FRANSE SCHEPEN 
UIT CANADESE 

WATEREN VERJAAGD
nwee Franse diepvriesibreilers, nl. 

de „Jutland” en de ,,,Joseph Du
hamel” viara de „Pecheries Bor- 
deaux-Bassenis” zijn dinsdag 4 ja
nuari ulit de 200' ekonomische Ca
nadese mijlemzone buiitenigezet door 
dte Camaldese visserijwadhtschepen. 
Niettegenstaande de Frans-Cana- 
deze besprekingen ter zake, zou de 
reden geweest zijn, dfet er geen 
Canadese vergunningen voor deze 
schepen uitgereitot wenden. De Ca- 
naidlesie regeling1 luidt inderdaad1 :

1) een aanmelldiing van minsten 24 
uur vóó het aanidoen van de 
Oanadeise wateren.

2) de verplichting om in duidelijk 
leesbare letters het nummer van 
de vergunning op een ztohibbare 
plaats van de romp aan te 
(brengen.

3) het aanvaarden van de moge
lijkheid van het aan boord 
torengen van een Canadese kon- 
fcroleur.

4) de verplichting om minstens 
ieidere wieek het gevangen 
kwantum op te geven.

5) het bewarend beslag in geval 
van overtreding en het aan
vaarden van, die toepassing van 
de Canadese wetgeving ter zake.

HET NOORS 
OPTREDEN

Noorwegen dat zeker tot een we
derzijdse overeenkomst met de 
E.E.G zal trachten te komen, 
wenst ondertussen de toegang tot 
die Barentzee te verbieden aan 
ttreilers die meer dan 11500 Brt me

Barentaee wordt door Noorwegen 
bepaald op de 60!° Noorderbreedte. 
Tot het tot stand kbrnen van een 
overeenkomst met de E.E.G. waar
van de onderhandelingen te Brus
sel verder doorgaan, worden de 
vftsserijlsichepen van de E.EjG.-paxt- 
merd voorlopig1 tot de traditionele 
visserij toegelaten.

VOOROPGESTELDE 
REGELING 

IN DE 
VERENIGDE STATEN
Zoals we reedls vroeger mede

deelden, gaat de uitbreiding van 
de ekonomische 200 mijlszone in de 
Verenigde Staten slechts op ü 
maart 1977 in. Ondertussen werd 
reedls een wetgeving ter zake op
gesteld, die onder meer gevangenis
straffen voor de overtrederd vóór
ziet. Hiertegen is er vooral van de 
zijide v’aam de E.E.G.-landen hevig 
verzet gerezen omdat illegaal vis
sen, ekonomiilsche overtredingen 
zijn die met boeten mloeten bestraft 
worden en niet door vrijheidslbero- 
ving. De U.S.A.-wetgeving voorziet 
een vergunningsrecht van 4 tot 5 %  
op die waàrde der gevangen vis 
met daarfaiij! nog een vast recht van 
'Ongeveer 37 B. fr. 01 dollar aan de 
huidige tooers) per ton gevangen 
vis. Ook deze regeling werd door 
de E.E.G. verworpen als hebbende 
een dlskriminerend karakter Het 
zijn vooral Franise sdhepen die de 
U.S.A.-wateren zouden kunnen be
wiesen.

'Wie gedacht had, dat minstens 
uit helt (buitenland, veel (belangstel
ling izou ontstaan ‘zijn voor de aan
schaffing van, in heit kader van de 
saneringsmaatregelen, opgelegde 
Nederlandse vissersvaartuigen, 
heeft het iverkeerid Moor. Gezien 
heel wait goed uitgeraste en nog 
goed onderhouden vaartuigen het 
slachtoffer geworden zijn van ide 
bepertoinigsmaatregelen, had men 
vooral gedacht dat Derde Landen 
zelker speciale interesse voor Ide aan
schaffing van deze vaartuigen zou
den helblben. N iui (blijkt dit niet het 
geval te zijn.

Men heeft hier natuurlijk naar 
de reden gezocht en men kiwam tot 
volgende vaststelling.
10 (Voor de Derde Landen, waarbij 
hier vooral aan de Afrikaanse lan
den en sommige van Latijns-Ameri
ka gedacht wiordit, zijn er zware 
technische aanpassingen aan de 
vaartuigen nooidzakelijk. Over het 
algemeen moeten de visnuimen ver
groot worden omdat »Wen in die 
landen hoof'dlzakelijk voor indus
triel doeleinden gaat vissen. Ook 
moet ide koedfcapaciteit iv&n 'de vis- 
raimen vergroot worden vioor de 
warm© landen en air-konditioning 
vorzien, terwijl de Nederlandse 
vaartuigen, wat de (behuizing der 
bemanning en de werkgelegenheden 
betreft, eerder voorzien zijn voor

Voor sommigen is heit niet dui
delijk tot waar de souvereiniteit be
gint en einidigit relspektievelijk van 
het Partnerland en van de EEG- 
Gemieensohap meit (betrekking tot 
ökonomische 2010 imlijtezone.

'Voor wat de afkondiging van de 
uitbreiding van de ekonomische zo
ne (en niet (territoriale wateren) 
betreft, is dit he't land dat hiertoe 
een wet moet afkondigen en er 
mededeling van doen. Vooraleer de 
EEG kan optreden wat de externe 
en interne vilsserijregeling met Der
de Landen en de partnerlanden 
zelf aangaat, moet dus ieder Part
nerland de uitbreiding reeid® 'Uitge
vaardigd hébben. Tot nog toe is- dit 
niet door alle landen gebeurd en 
de EEG kan ondertussen wel bespre
kingen voeren met andere landen 
en naar een interne regeling zoe
ken, maar in feite kunnen alle lan
den nog ongestoord vissen binnen 
de 2100 mijl van deze oeversitaten 
die de uitbreiding nog niet officieel 
geproklammeerd hebben. In de ei
gen ekonomische zone kunnen de 
lidstaten echter geen eigen regle
mentering uitvaardigen zelfs niet 
eenis waarbij zorg -zou gedragen 
woriden, dat er geen diskriminatie 
gebeurt ten opzichte van ide andere 
partnerlanden. Trouwens dergedijke 
autonome regelingen hebiben altijd 
als (basis één of anderlei bevoorde
ling van de eigen visserij. Heit Ver
drag van Rome waarop ide EEG 
zich steunt, druist (hiertegen in. 
Zelfs de kontrolemaatregelen op de 
uitgevaardigde reglementering mo
gen niet nationaal gelbeuren, alhoe.

besöherming tegen guur weder. Ook 
heit elektrisdh- en bedieningsappara- 
t-uur zijn niet altijd passend.
2) Partikulieren of finmia® uit Der
de Landen, die wel belangstelling 
helblben voor deze vaartuigen, kun
nen de nodige fondsen hiervoor niet 
opbrengen, terwijl anderzijds de Ne
derlandse eigenaars niet bereid zijn- 
hun vaartuigen zonder de betalings 
voorwaarden, over te doen. De ei
genaars wensen idius, ofwel een 
waarfoorg van de Staat waarvan de 
kopers onderhorigen 'zijn, offlwel van 
de Nederlandtse Staalt, oftwel van 
een bankinstelling. Op avontuurlijk 
risico gaan ze niet in. En of ze ge
lijk hetolben.
3) Met h©t voorgaand punt sa
mengaande .ondervinden de eige
naars van te koop staande vaartui
gen), dat in de Derde Landen^ de 
uitbreiding of modernisering van 
de visserijvloot, niet centraal staat 
in heit ontwikkelingsplan en geen 
prioriteit heeft op dit gebied.
4) Wait verder enigszins verwonde ,̂ 
ring wekt, is daarbij liet feit, dat 
bewuste landen in het 'geheel niet 
zo ingesteld .zijn op tweedehandse 
vaartuigeni Hieraan moeten we on- 
middellijk (toevoegen dat vorige 
haastige afgesloten tweedehandse 
aankopen geen resultaten gegeven 
hebben, deels ook omdat men toen 
nog de pnofoilemen niet keinde, die

wel men veronderstelt dat dit voor 
een beginperiode misschien wel on
vermijdelijk zal Eijn. Nochtans is 
het niet aan te hevelen omdat dit 
weerom nationaal izlai getint zijn. 
In de vroegere vrije zee die zich tüt 
zeer dicht onder de kusit strekte, 
was de kontrole op de minimum- 
netmiaaswijdten, ide ondermaatse 
vis, de (beperkingen en dergelijke, 
voorzien door ide Noord-Atlantische 
Visserijfconventie, terwijl Idlt nu 'zal 
moeten gebeuren in< de gemeeschaps 
wateren door de EEG »elf. Ook de 
controle op idle kwotering van de 
verschillende vissoorten als tong,, 
schol en haring, wordt in de EEG- 
wateren uit ide handen van de 
Noord-Oostaitliantische Visserijkon- 
ferentie genomen en moet voortaan 
door de EEG geschieden. De toe
stand is nu echter zo, dat prak
tisch nog niets definitiefs vast 
en men nog altijd doktert laan over
eenkomsten met Noorwegen, IJs- 
land en Rusland en ook onderling 
tussen de lidstaten.

Daardoor is natuurlijk geen vaste 
lijn te trekken voior de vissersvaar
tuigen, zodat men ten slotte niet 
weet waaraan men (toe is. Men ver
onderstelt dat deze onzekere toe
stand wel nog enkele maanden zal 
aanslepen en dat men slechts vanaf 
de tweede semester van 11977 aan 
een duidelijke reglementering zal 
toe zijn. Voior de Belgische visserij 
waarvan1 de belangen, — onze kleine 
IJslandse vloot niet te na gespro
ken — in de 200 -mijl gemeenschaps- 
wateren liggen, is deze reglemente
ring van uitzonderlijk groot belang.

de aanpassing aan nieuwe visserij
en opleverde en in sommige geval
len, men eenvoudig, vaartuigen ge
bouwd voor onze visserijen, onize 
vanggronden en ons klimaat, zo
maar elders ging inzetten waar alle 
faktoren grondig verschillen.

Ondertussen heefit men bij onze 
Noorderburen een ïnfonmatiecen- 
tnum opgericht om de verkoop van 
opgelegde Nederlandse vaartuigen 
te bevorderen. Het is de Stichting 
„Nederlandse Visserij” idle hiertoe 
besloot. Dilt Informatiecentrum 
heeft gemeend hiervoor best te1 
kunnen aankioppen (bilj het minis
terie van Ontwikkelingssamenwer
king in ide hoop idiat men hier een 
Projekt met Derde Landen zou kun
nen ontwikkelen dat zou kaderen in 
het streven van deze Stichting. 
Maar zoals We hier hoger reedsi 
schreven, past een idergelijk pro
gramma ,namelijk het modernise  ̂
ren en uitbreiding van de visserij
vloot, praktisch nergens in het ont
wikkelingsprogramma van ideze lan
den. De Stichting en mede iduB de 
eigenaars van de Nederlandse stili- 
gielegtde vaartuigjen, helbiben dus 
moeten vaststellen, dat praktisch 
geen schepen naar het buitenland 
worden verkocht.

Over de aankoop van schepen 
door onze reders, hebben we het 
een volgenide anaal.

GEEN BELANGSTELLING VOOR 
NEDERLANDSE OPGELEGDE VAARTUIGEN



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
WEEK 'VAN 3-1 TOT 6 - 1 - 7 7

HODI
Een zeer drukke verkoopdag in

1977 met niet minder dan 25 vang
sten (waaronder enkele vangstjes) 
en een aanvoer van ruim 4.400 ben
nen vis. Wat toch weer niet zo 
overrompelend is voor een vissers- 
haven als die van Oostende. Dins
dag deden we het al opnieuw heel 
wat kalmer aan met nog slechts 
vier schepen. De prijzen moesten 
gelukkig dinsdag niet onderdoen 
voor die van maandag en ook IJs- 
landvis bleef op de tweede verkoop
dag peperduur. Meteen werden door 
de verkopende schepen mooie resul
taten bereikt. Opvallend toch wel 
dat tong, in een tijd van schaarste 
en vangstbeperking, veel goedkoper 
blijft dan verleden jaar. Al is dat 
dan weer relatief want prijzen tus
sen 115 en 180 fr zijn op zichzelf 
niet zo laag te noemen. Zeer duur 
waren vlaswijting, heek, leng, schel
vis, kabeljauw en gul. Soorten als 
staartvis, tarbot en griet kregen 
prijzen als naar gewoonte met gro
te staart tot 150 fr het kg en heil
bot tot 153 fr. De duurste soort op 
de markt was echter weer tarbot 
waarvoor tot 228 fr het kg geboden 
werd. Rog en schol waren de stief
kinderen deze week. Schol en iek 
die nu nogal mager zijn maar rog 
waarvoor de prijs onder het norma
le lag ,vooral voor de kleine soorten.

Topprijzen voor kleine kool vis, 
schelvis en heek. Grote heek haalde 
zelfs tot 137 fr. Grote schelvis tot 
80 fr, prijs die trouwens ook voor 
kabeljauw betaald werd.

Een paar schepen willen nog van 
geen wijken weten en brachten 
toch nog een beetje haring op de 
markt. De prijs lag rond de 17 fr, 
niet slecht op zich zelf, de vangsten 
zijn echter veel te klein.

Voor de IJsl anders werd het een 
heel goede verkoopweek, hoge prij
zen, maar kleine vangsten. Uitein
delijk toch gunstige resultaten met
1 milj. 888.000 fr voor de 0.126. De 
duurste soorten waren hier schel
vis, kabeljauw, leng en rode zee
baars waarvoor stijgende prijzen 
geboekt werden.

Van de Monkey Bank één enke
le vangst en een opbrengst die er 
niet om liegt : 631.000 fr voor bijna 
300 bennen. Soorten als vlaswijting, 
schelvis, zeewolf, kabeljauw, gul en 
wijting kregen immers topprijzen.

De tongen zijn nagenoeg op het
zelfde prijspeil van voorgaande 
week gebleven. De lappen kregen 
rand de 145 fr, de grote tongen rond 
de 155 fr en de driekwartsortering

tussen 160 en 175 fr. Bloktong en 
voor kleine sortering moesten niet 
onderdoen voor elkaar terwijl klei
ne tong opliep van 152 tot 162 fr. 
De slips vielen veruit het goed
koopst uit en haalden zelden 120 fr.

De gamaalaanvoer is vrij regel
matig gewieest, alleen maandag 
werd niets aangevoerd. De prijzen 
lagen dinsdag redelijk hoog en 
schommelden tussen 80 en 100 fr 
het kg.

STRAALBU IZEN

BREVETTEN, DIPLOMA’S, 
CERTIFICATEN EN 
VERGUNNINGEN 

DATUM DER EXAMENS
In uitvoering van artikel 40 van 

het koninklijk besluit van 21 mei 
1958, wordt de datum van de exa
mens tot verwerving van de brevet
ten en de diplom a’s in de koopvaar
dij, de zeevisserij en de plezier
vaart vastgesteld als volgt : 

Zeevaartschool Oostende 
Op 1 februari 1977

a) examen van aspirant-schipper ter 
visserij;

b) examen van schipper ter kustvis
serij;

c) examen van schipper ter visserij 
2e klasse;

d) examen van schipper ter visse
rij 1 e klasse.

WEEK VAN 10-1 TOT 1 3 - 1 - 7 7
Zeer weinig vis te verwachten 

deze week, verwachtingen die spij
tig genoeg niet beschaamd werden. 
Een IJslandse vangst, een paar 
vangsten van het kanaal en verder 
allemaal vis van de Westgronden. 
Meteen kregen we meer dan wij
ting genoeg op de markt. Wijting, 
die overigens prijsvast was en re
gelmatig tot 24 fr. opliep. Dat was 
dan wel duidelijk minder dan wat 
er vrijdag voor betaald werd, de 
grote sortering noteerde toen tot 
34 fr., maar het bleef toch een 
prijs waarmee de schepen aan be
vredigende resultaten geraakten. 
Het was vooral de uitvoer die be
langstelling voor wijting betoonde. 
Andere vis is redelijk schaars ge
weest. Ook en misschier vooral 
IJslandvis. W e kregen immers maar 
een vangst op de markt, zodat de 
handel het moest stellen met de 
900 bennen van de 0.317. Die 
vangst braoht toch nog een aardige 
opbrengst mee want er werd 1 mil
joen 648.130 fr. besomd. Vooral 
schelvis, rode zeebaars, witte en 
blauwe leng, schotse schol en 
honidsipong kregen erg hoge prijaen. 
Koolvis, het grootste gedeelte van 
de vangst, was zeker niet goedkoop 
en noteerde tussen 2£ en 35 fr. het 
kg. Er werd vooral gekocht voor het 
verwerken tot visrepen, dvï grote 
sortering ging gedeeltelijk naar de 
uitvoer. Zeer ongewone prijzen voor 
hondstong waarvan slechts 130 ben
nen aangevoerd werden en waar
voor tussen 49 en 53 fr. betaald 
werd. Blauwe leng steeg, evenals 
schelvis, tot 70 fr. het kg. Grote

schotse schol kreeg tot 49 fr. en 
hondstong tot 60 fr. Kabeljauw en 
gul waren minder duur dan ver
leden week maar haalden todh ook 
nog tussen 39 en 42 fr.

De grote tongen zijn redelijk 
goedkoop geweest deze week. De 
lappen vooral kenden minder goede 
verkoopdagen met een dieptepunt 
van 115 fr. het kg. De grote ton
gen volgden en vielen terug naar 
135 fr. De middensoorten noteerden 
tussen 158 en 180 fr. maar kregen 
dinsdag vooral rond de 165 fr. Klei
ne tong zakte naar 133 fr. en slips 
naar 115 fr. Grote tarbot bleef zeer

ZALTBOMMEL
TEIEF. 91 - 31- 4180-2654

schaars en duur, griet noteerde 
tussen 50 en 90 fr. Buitengewoon 
duur werd staartvis, er werd tot 
190 fr. het kg. voor betaald. Andere 
dure en te schaarse soorten wa
ren heek, rode knorhaan, rog en 
steenschol. Kabeljauw en gul kre
gen minder hoge noteringen dan 
verleden week met kabeljauw dins
dag toch weer oplopend tot 52 fr.

De garnaalaanvoer was redelijk 
ruim voor de tijd van het jaar. De 
prijzen zijn wel aan de lage kant 
en lagen voorgaande jaren hoger. 
Het ene brengt nu eenmaal het 
andere mee.

VORi OAP
S C H E E P S S C H R O E V E N

O O S T E N D E
M AAN DAG  3 JANUARI 1977 
IJSLAND

0.216 L7 1030 —  1.888.986
0.129 17 400 982.772
W EST
Z.507 8 85 ---- 123.026
0.33 12 160 2321 557.009
N.736 8 85 ---- 138.185
0.254 12 90 551 161.659
Z.34 12 80 2240 424.830
Z.38 9 215 ---- 360.754
0.26 8 140 ---- 184.295
0.274 12 75 2286 429.577
Z.502 12 30 1727 305.095
0.186 12 115 2642 590.581
N.752 7 170 ---- 275.776
0.114 12 95 1345 281.243
0.134 8 85 ---- 191.116
0.282 8 175 ---- 269.570
N.3 8 115 541 195.862
0.243 8 165 ---- 281.256
0.128 8 130 _ — 202.370
KANAAL
0.123 16 215 584 560.762
0.135 18 200 ---- 622.120

DINSDAG  4 JANUARI 1977
W EST
N.723 8 200 ---- 210.280
Z.499 12 220 2667 598.210
IJSLAND
0.81 18 630 -- 1.332.228
M O N K EY  BANK
0.239 14 300 ---- 631.934

V R IJD A G  7 JA N U A R I 1976
W EST

0.33 3 50 448 154.006
N.706 10 200 — 39H.360
N.708-709 2 23 — 32.190

M A A N D A G  10 JA N U A R I 1976
IJSLAND

0.317 18 900 — 1.648.130
KANAAL

0.181 16 ÏOO 1.650 366.247
0.182 16 30 300 62.740

W EST
N.41 12 300 — 362.800
N.45 8 280 — 3121.740
0.279 8 430 — 465.060
0.82 8 160 1.500 432.375
0.2129 8 240 — 376.930
N.736 7 120 — 230.768
0.309 9 330 — 387.210
0.141 9 270 — 310.530
0.306 9 330 — 366.804
0.26 5 170 — 233.350
0.303 7 80 1.020 270.945

D IN S D A G  8 JA N U A R I 1976
W EST

0.369 7 295 — 370.600
N.723 6 210 — 236.807

KANAAL
0.35 12 125 — 232.036
0.198 16 70 2.048 300.585
0.83 16 145 2.568 508.002

W O E N S D A G 12 JA N U A R I 1976
W EST

N.705 14 90 1.278 335.407
Z.38 3 32 — 30.160

KUST
N.708-709 2 120 111.660

V A N  V O O R D E N  Z A L T B O M M E L  N . V .
Fabriek
Oude Stationsweg 15 
ZaHbomwel Hofland 

00-S1 -41804654

Vert voor Beigfë 
J. Theunissen 
Temeuzen llohand 

00*1-11504117

Reparatte-werfcptaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupehnonde N.V. 
CH#®Sraa» 7, Rupehnonde 
?£> 031-752051



Dttam Vangsten Kgr. Fr. M in. Mok». Gom .

VISAANVOER TE OOSTENDE
3- 1 25 2123.4)916 9.1809.87»
4- 1 4 70.167 2,1831.8412

29 293.663 12.641.712
7- 1 4 17.098 035.761

10- 1 14 1011.530 5.8811.358
11- '1 5' 416.861 1.850.405
12- I 4 18.3718 496.1007

27 268.867 8.863.586

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE
2I9h12 14 11.606 127.066 70,—  94,—
30h12 9 790 98.928 73,—  101,—
31-12 4 2712 35.2117 89,—  102,—
4- 1 7 806 73.0190 81,—  100,—
6- 1 10 1.402 715.0513 46,—  08 —
8- 1 10 1.012» 54.3011 90,—  62,—

10“ 1 8 0108 78.1175 68,—  88,—
11- 1 13 11.4189 75.498 38,—  75,—

VISAANVOER TE MEUWPOOftT
30-12 1 1.6218 69.790
3 M 2 ii 1.979 140,247
3- 1' 6 ,17.088 485.0018
4- 1 1 2.8413 73.300
5- (1 2 9.126 2199.740
6- 1 1 2.460 96.980

lift- 11 6 89.4)12 1.135.362
12» 1 2 4.249 89.060

OARMAALAANVOER TE NIEUWPOORT
30-112 3 3113 25.105 77,—  '88,—
31-112 il 101 1O.4J20 101,—  ,104,—

4r I 3 302 312.548 81,—  98,—
5- 1 2 414 310.602 09,—  79,—
6- 11 4 4178 30.220 00,—  69,—
7- 11- 1 180 11.070 01—  74,—
'8- 1 4 654 26.514 34!,—  40,—

11- 1 2 1611 8.987 46,—  58i—
12- 1 4 4®6 34.348 47,—  57,—

H A R IN G  A A N V O E R T E  N IE U W P O O R T
5- 1 1 500 8.700 (17,40 17,40

ZULLEN DE OESTERS 
DUURDER WORDEN ?

De oesters zijn peperduur. Dat 
geldt nieit alleen voor de Zeeuwse 
schelpdieren, die in het restaurant 
360 fr per dozijn moeten warden be
taald (000). Voor 0000 is het zelfs 
400 à 500 fr. Dat had niets te ma- 
ben met het verschijnsel van einde- 
jaar wannieier de vraag traditioneel 
groter is.

Het berosip van oesterkweker ziet 
er helemaal somber uit. In Frank
rijk werd grote schade toiegebracht 
aan de oesterstand door een storm 
begin december in de streek van 
Marenns-Oleron en Aroachon, die 
twee derden van de gecommerciali
seerde oesters in het land voort
brengt. Dit type oesters wordt ook 
in België veel verbruikt.

Maar dit is niet de enige reden 
waarom het de kwekers niet voor 
die wind gaat. De grote slag aan de 
Franse oester werd dilt jaar begin 
januari toagelbracht door een we
tenschappelijk verslag van twee 
deskundigen, voorgeleigd aan de 
Franse Academie voor Geneeskun
de. Hierin werd brutaal gezegd dat
3 pet van de in Frankrijk voortge
brachte oesters drager zijn van een 
virus.

Ondanks wanhopige pogingen 
vanwege de kwekers, die de nadruk 
bleven leggen op de goede kwaliteit 
van de Franse oester, daalde het 
verbruik zodanig dat de stocks te 
Marennes begin februari waren ge
stegen tot meer dan 100 miljoen 
stuks.

Sedertdien geraakten de prijzen 
er niet meer bovenop. Integendeel. 
Ondanks goed in elkaar gestoken 
verkoopcampaignes (16 oesters voor 
de prijs van een dozijn) liggen de

prijzen aan de voortbrenger 50 pet 
lager dan een jaar geleden. Van
waar deze stand van zaken ? De 
kwekers zijn na het bekend maken 
van het wetenschappelijk verslag 
elkaar gaan braderen, zodanig dat 
sommigen hun deuren reeds moes
ten sluiten. Deze maand zijn de 
prijzen teruggevallen op 16 Belgi
sche fr per dozijn, komende van 48 
fr. Desondanks bleven de prijzen in 
de kleinhandel te Parijs onveran
derd op ongeveer 150 fr per dozijn.

Wie met Kerstdag en Nieuwjaar 
oesters gegeten heeft en vooral 
Zeeuwse, zal met ons moeten be
kennen dat ze zeer lekker zijn en 
uiterst goed gevleesd.

De Zeeuwse oesters van drie nul
len kosten aan de grossist ongeveer 
16 à 17 fr. De vijf nullen kosten 19 
à 20 fr.

Ze zijn echter zeer lekker, wat 
die Franse geleerden over virussen 
ook geschreven hebben.

Die onverantwoorde daden, zoals 
deze van de kwik in vis, zouden 
harder moeten aangepakt worden, 
daar ze veel kwaad berokkenen.

De tussenhandel is niet gevolgd 
en dat legt uit, waarom de oester 
aan verbruiker duur blijft, ook de 
Zeeiuwse oester.

Nu is het voor de Franse kwekers 
zaakes zijn gehavende stocks weer 
aan te vullen. Hij tracht dit voorlo
pig te doen met de invoer van Ja
panse oesters. Die zijn, gezien de 
transportkosten, echter zeer duur 
(120 fr het kg bij invoer).

De vooruitzichten voor de ver
bruiker zijn dus niet rooskleurig. 
Door het feit dat er de eerstkomen
de twee jaar minder oesters zullen 
zijn, zullen zij nog duurder worden.

N I E U W P O O R T
D O N DERDAG  30 DECEM BER 1976 
N.172 34.895 
N.788 34.859

Eén vangst, met slechts 1600 kg 
vis, of 32 bennen die verkocht werd 
aan heel goede prijzen. Zo kregen 
enkele bennen kabeljauw 4.750 fr 
de benne. De gullen 4.000 fr. Wij
ting : grote 1.700, kleine 1.350 fr. De 
zandschullen waren ook van de du
re partij : deze werden gekocht aan 
2.550 fr. de benne en de kleine kre
gen ook 2.000 fr. Een kleine vangst 
dus. die een goede besomming gaf.

VRIJDAG 31 DECEMBER 1976 
N.705 1.40.247

Dit vaartuig loste 2.000 kg vis, 
met inbegrip van ongeveer 500 kg 
tong. Tarbotjes en grietjes kregen 
heel goede prijzen. De tongen van 
150 tot 200 fr de kg. Platvis kreeg 
even boven de opvangprij-, voor de 
grootste soort. De drielingen 1.000 
fr, de visjes 760 fr de benne.

M AANDAG 3 JANUARI 1977 
N.715 48.172 N.345 62.516
N.738 89.530 N.346 41.852
N.579 179.292 N.761 64.246

Zes vaartuigen losten 17.000 kg. 
vis, waarbij slechts ongeveer 600 kg. 
tongen waren. De vangsten van 
sommige vaartuigen waren gemengd 
t.t.z. met vis, die in de week vóór 
kerstmis gevangen was, en niet ge
lost werd na de kerstdagen. Van
daar het groot prijsverschil vooral 
wat de wijting en de gullesoorten 
betreft. Tarbot werd gekocht aan 
250 à 290 fr de kg voor de grootste 
stukken, kleine tarbotjes aan 100 à 
150 fr. De grieten van 85 à 115 fr. 
Tongen van 145 à 200 fr, kleinste 
soort 125 à 135 fr. De platvis die 
nu, in dure periode langs de «mage
re» kant is, werd verkocht aan 930, 
de drielingen 1000 à 1150, de visjes 
van 800 tot 950 fr de benne. Enkele 
bennen speerhaaien werden ver
kocht aan 1600 fr. Kabeljauw 3570, 
de gullen van 1700 à 2400 fr volgens 
grootte en kwaliteit. Voor de wij
ting was men kieskeurig op de kwa
liteit. Zo kregen we een prijs- 
schommeling van 880 à 1300 fr voor 
de grote en van 650 à 1000 fr voor 
de kleine. Rogsoorten : moers 2400, 
tilten van 1500 à 2000 fr. Scherp- 
staarten grote 2000 fr en kleine kre
gen 1300 fr de benne. Dit voor de 
eerste marktdag van 1977.

DINSDAG 4 JANUARI 1977

N.590 36.675 
N.470 36.675

Een koppel spanvissers loste 2350 
kg vis (wijting). De grote wijting 
kreeg 1650, de kleine 1250 fr de ben
ne. Enkele bennen kabeljauw en 
grote gullen werden gekocht aan 
3.650 fr de benne.

W OENSDAG 5 JANUARI 1977 
N.346 158.660 
N.345 101.101.08C

Deze twee vaartuigen, pas uitge
varen maandagnamiddag, konden 
reeds de woensdagmorgen 180 ben
nen wijting op de markt zetten. De
ze werden verkocht aan 1650 à 1700 
fr de benne voor de grote en voor 
de kleine werd 1150 fr gegeven. Voor 
beide vaartuigen een «goed» reisje 
in een korte tijd.

D O N D E R D A G  6 JAN UA RI

N.172 28.490 N.7&8 28.490

Eén vangst van een koppel Span
vissers, dit zonder gullen, of kabel

jauw. Alleen wijting ■ waarvoor 
1620 kg gegeven voor de grote, en 
de kleine van 1300 à 1000 fr de 
benne.

M A A N D A G  10 JA N U A R I

N.172 13.285 N.788 13.285
N.15 665.212 N.738 146.338
N.761 96.109 N.34g 97.320
N.346 103.818

De maandagnacht kreeg 39.500 kg 
te verwerken ! De .15 had in zijn 
visperiode de grootste vangst : 350 
bennen .waarvan de platvis de 
hoofdschotel was, met inbegrip van 
ong. 1800 kg tongen van vis. De be
sommingen van de Westvissers wa
ren ook niet mis, en dit met wij
tingen, gullen en varia. De kabel
jauw «op de grond» kregen van
3.000 tot zelf 3.900 fr de benne. De 
gulle van 2.500 à 2.000 fr. Groot 
platvis, kreeg maar de opvangprijs, 
de drielingen 1:300 à 1400, de visjes 
van 800 à 1050 fr. Grote wijting Uep 
op van 1.000 fr. tot zelf 1.250 fr. de 
benne, de kleine van650 tot 730 fr. 
Weinig rogsoorten, die tussen 35 en 
50 fr de kg kregen. Op een 10-tal 
bennen speerhaaien werd heel luid 
geroepen, en kregen ze dan ook 
1.800 fr. Tarbot en grieten zowel 
grote als kleine, werden goed ver
kocht, in acht genomen de kwaliteit

De eindbesomming voor deze 
maandag was dan ook 1.135.362 fr.

W O E N S D A G  13 JA N U A R I

N.788 6.075 N.172 6.075 
N.590 76.910

Slechts 4.250 kg vis op de markt, 
dit van een Westvisser, en een 
klein vangstje van het laatste kop
pel die nu ook de spanvisserij, stop 
zet !

De hoofdbrok waren dan ook wij
ting, waarvoor 1.000 fr. de benne 
gegeven werd voor de grootste, en 
een partij kleine kregen 750 fr. De 
rest van de vangst : enkele bentjes 
platvis en wat variatie werd goed 
verkocht. De rest van onze vloot 
is teruf uitgevaren, en dit voor toe
komende maandag !

V R IJD A G  14 JA N U A R I 1977

W EST : N.720 (50 m.), 0.243 (230 
m., t.t.z. 30 kab.-goil, 190 wijting, 10 
grondvis).

M A A N D A G  17 JA N U A R I 1977

IJSLAND : 0.202 (700 m., t.t.z. 
170 kab.-gul, 150 kools, 100 mieten 
en sohol, 100 leng, 40 schelvis, 120 
bonen, 20 sohaat).

KANAAL : 0.180, 0.118, 0.206, 
0.275.

M ON KEY  BANK  : 0.94, 0.232. 
W EST : N.3, N.762, 0.37, 0.66.

M A A N D A G  of D IN S D A G

IJSLAND : 0.316.

D IN S D A G  18 JA N U A R I 1977

KANAAL : 0.134, 0.254.
W EST : 0.282. Z.502, Z.62.

W O E N S D A G  19 JA N U A R I 1977

W EST : 0.279, N.736, N.45 (ver- 
moedelijk).
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I J S L A N D S E  A A M V O O t  T E  O O S T O W D E

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

10-1-1977

66,---,—
47,— 53,40 
36,— 44,60 
39,'80-45,—  
40,80-412,—
42.40-
60,-- ï—
48,00-53,40
50,- 70,—
18.40-49,60 
144 -ITO
29.40-34,00 
49,- 01,—

Tong- en piacfijsprifzen
TONG

Lappen
Grote
3/4
Blok
Voor-kleine
Kleine
Slips

Grote
Blok
Fruit
Schone kleine 
Kleine 
Tout petit 
Slips

Tong I 
Tong II 
Tong n i  
Tongrv 

Tong V 
Kleine

PLADIJS

Grote 
Grote iek 
Kleine lek 
Dderde slag 
Platjes

I
II
III
IV
V

Moeien 
Grote pladijs 
Drielingen 
Platjss

Oostende
10-1-1977

---- ,120 -137
----  150 -1150
----  158 -177
----  168 -1185
----  1158 -179
----  133 -146

11-1-1977

117 -132
135 -■140
157 -168
'165 -170
160 -168
,140 -148

12-1-1977

,130 -1139
'146' -163
175 -1188
,186 -190
105 -'178'
105 — ,—

Zeebrugge

Niet tijdig binnen gekomen

Nieuwpoort
130 -145
'150 -145
170 -184
102 il8Q
153
130

472
-1412

gemengd 
170 fr.

Oostende
10-1-1977

..........  20,40^24,—
----  21,— <22,60
....-..... 20,40-23,20
..........  19,'80-3,80
........... 16,--

11-1-1977
31,— >22,40 
23,— 24,20 
20,— 25,—

16,-

12-1-1977
518,60— ,— 
119,40— y—
20,--------,—
23,— ,—
16,— ,—

Zeebrugge

Niet tijdig binnengekomen

Nieuwpoort

----  18,-31,—
20,-28,— 30,--

Z E E B R U G G E

M AANDAG 3 JANUARI 1977
Z.484 73.950 Z.431 161.594
Z.583 413.317 Z.492 270.990
Z.483 528.199 Z.574 216.570
Z.506 104.800 Z.30 141.980
0.315 171.520 Z.460 92.130
Z.196 124.290 B.5 553.650
Z.571 228.570 Z.16 538.980
Z.549 54.843 Z.19 793.224
Z.526 820.230 Z.537 68.000

DINSDAG  4 JANUARI 1977

Z.581 24.440 Z.189 73.939
Z.126 309.030 Z.324 268.890
Z.176 200.380 Z.331 372.140
Z.348 92.430 Z.162 668.910
Z.14 850.210 Z.161 173.275
Z.373 110.110

W OENSDAG  5 JANUARI 1977 

Z.559 207.290

D ON DERDAG  6 JANUARI 1977

Z.588 30.650 
Z.550-511 114.220 
Z.538-554 81.370 
Z.560-201 20.830 
Z.468-601 48.170

V R IJD A G  7 JA N U A R I

Z.5I1B 208.540 Z.547 198.560

M A A N D A G  10 JA N U A R I

Z.200 553.910 Z.183 597.440
Z.5'89 131.570 Z.570 98.900
Z.578 140,547 Z.57I6 607.690
Z.596 319.380 Z.568 141.260
Z.542 245.267 Z.il'06 299.540
Z.564 183,220 Z.5I68 220.980
Z.537 162.409 Z.576 104.141
Z.582 214:1.000 Z.583 151.824
Z.0OO II6.O18O Z.460 115.480

D IN S D A G  11 JAN UA R I

Z.510 241.355 Z.48U 2110.350
Z.465 235.500 Z.574 273.008
Z.589 194.2210 Z.424 291.653
Z.559 180.000 Z.40I2 200.196
Z.474 87.940
Z.468-601 218.850

W O E N S D A G  12 JA N U A R I

B.5 387.2102 
Z.581 80.570 
Z.407 180.750 
Z.5Ô0-5I1I1 215.430 
Z.538-554 45.590

Z.460
Z.16

398.350
916.707

D O N D E R D A G  13 JA N U A R I

Z.50I5 240.978 
Z.12 195.01510 
Z.51'6 285.403 
Z.560-201 110.280 
Z.558-487 8.4010 
Z.4]08-6Otl 312.210

Z.497
Z.381

453.831
432.453

TE  K O O P  

W E G E N S  SLO O P

Prachtige MAST 
met bokken 

GARNAALKIOOKKETEL 
ZEEF

INDUSTfUE-MOTOR 1959 
120 PK

Zich wenden tot 

H A N D  IN  H A N D , Zeebrugge
Tel. 54.41.17 54.41.92

(7990V)

HONDERD JAAR 
MODERNE 
VLAAMSE 

ZEEVISSERIJ
Het Visserijblad zal dit jaar 

in boekvorm de geschiedenis 
uitgeven van de Vlaamse Zee
visserij van 1875 tot Ï975. dit 
is de periode gaande van de 
laatste zeilsloepen over de 
stoomtreilers tot de moder
ne motortreilers.

Een beroep wordt gedaan op 
al diegenen die over fotos be
schikken die op deze periode 
slaan, zowel fotos van sche
pen, als vismijn of scheeps
werven of nog visserstypes, 
om die in bruikleen te zenden 
naar Het Visserijblad, H. 
Baelskaai 30, Oostende.

Zorg zal er voor gedragen 
worden dat na het vervaar
digen van de clichés de fo
tos onmiddellijk aan de eige
naars terugbezorgd worden. 
Op de medewerking van allen 
die zich aan de zeevisserij in
teresseren wordt gerekend om 
deze geschiedenis van de 
vlaamse zeevisserij te illustre
ren.

De directie

BRETAGNE VRAAGT 
SPECIALE 

TEGEMOETKOMINGEN

Zoals men weet is de Commissie 
van Brussel bereild gevonden de 
lokale kwota voor sommiee streiken 
van GrooMBrittanndë en Ierland te 
vertragen omidat deze gebieden in 
grote mate van de visserij en bij
horende verwerkende nijveafieid af
hangen. Volgens votovertegeniwoor- 
idiger Le Pensee udt Mnistère, staat 
men ongeveer irnet 'diezelfde toestand 
Igekonfronteerd in Bretagne. Deze 
parlementair heeft dan ooik de 
Franse regering verzocht bij de 
Commissie te Brussel aan te drin
gen voor éénzelfldie maatregel voor 
de visserij tuit Bretagne.

LAATSTE HINDERNIS 
VOOR EEN 

OVEREENKOMST 
„U.S.A. - E.E.G.”

De onderhandelingen op visserij- 
igebied tussen de Verenigde Staten 
en die E.E.G. voor wederkerige vis* 
serijrechten in een 200 mijïszone, 
zijn oip het laatste ogenblik voor
lopig gestrand op de ei® van de 
Verenigde Staten, de overtreders 
uit landen van de E.E.G. onder ar
rest te mogen plaatsen. In de 
E.E.G. kent men de arrestatie niet, 
maair wel het opbrengen van het 
vaartuig', de verbeurdverklaring van 
vistuig en het uitsiprefoen van 
fooete’s. Gezien d'e Verenigde Sta
ten hun visserijlimieten slechte met 
ingang van ll apriel '1977 uittareiden, 
verwacht men nochtans in de be
voegde E.E.G.-middens, dat men 
tegen deze datum toch wel tot een 
oplossing aal gekomen zijn.
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge O  ortende zoebrogge Vienwpoort

Tarbot : groot (133) 
middel (123) 
klein (123)
Griet : groot (123) 
middel (123) 
klein (1 » )
Schelvis : groot
middel
klein
Heek : groot
middel
klein
Lom
Leng
Bog (I)
Keilrog (123)
Rog (23)
TH ten (23) 
Scherpstaaft (23) 
Halve mans (23)
Teelt (2)
Katoog (2)
Kabeljauw 
Gul (groot)
Gul (middel)
Gul (klein)
Hasemondbamme
Wijting : groot
Klein
Schar
8teensehoi
Zeehaai
Hondshaai
Doornhaai
Pieterman
Makreel
Horsmafcreel
Zeekreeft
Bebaat
Zeebaars (klipvis)
Kongeraal
Schartong
Volle haring
Ijle haring
Harlngshaai
9teenholk
Heilbot
Koolvls
Steur
Zeewolf
Pollak
Zonnevis
Koningsvis
Vlaswijting
Zeeduivel
Schotse schol
Zeehond
Bot
Rode Poon (roobaard) 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten
Langoesten (midden)
(klein)

10-1-1977

105 -188 
'147 —  
108 -1118 
85,— 94,—

11-1-1977

80,-90,—

25,— 68,-

42,—-417,60 ............... 47,— 5(2,—
34.60-48,20

ai,—.100
13,80-24,—

2Ï,— 36 2̂0 
35,60-84,80 
36,— 48,— 
21.,40-27,40

814,— 48,(

12-1-1977

90,— llOtt
83,40-89,—
75,401-80,—

48,— 53,20 
42,— 50,—

812,— 1194 ............... ................
18,— (25,00 ................ 14,40-28,40

18,— 26,40 ............... 124,— 38,8©
30,60-911,— ............... 37,40 1̂09,6
32,— 4)2',■ 
15,60— ,

33,-

19,— 20,60

56y

29,-

10-1-1977

220 —  
.150 — ,- 
100 —  

60,— ÏOO

12-1-1977

220 — ,— 

120"--,-

112,— 17,—

36,— —,— 
20,— 23,60 
36,— 57,—

53,40-56,—

■lOtT-Mo”

20,60-44,40

02,-92,60
18,-

--  43,-

40,-
42,-
35,-

701,-80,- 
50,-- ,-

20,— 25,—  
13,— 15,—  
18,— 24 —

36,-

10,-

00,-
50,-

20,--
15,---,-
30,— 45,-

Lees "HET VISSERIJBLAD„
! ..........  .................r - «■*

, y • — - - - -
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N E D E R L A N D
VAN DAG

IJMUIDEN
Aian de idondiendaigm'arfct werd 

aangewoierd : 1915 Jag tang; 28 kis
ten tarbot en grielt; 243 Jdisfen ka
beljauw; 26 kästen wijting; 289 kis
ten schol ;28 klstten Schar; 16 kisten 
diversen.

Piljaen in guldens per 1 kg : tar
bot 18,07-17,68; igricfe tong 10,45- 
10,19 ; groioltmidldel tang 111 ,24-10,91; 
kleimmilddel tong 10,30-9,86; tong 
één 9,79*9,61 ; tong twee 8,13-7,84.

Per 40 kg : tarbot 484-186; kabel
jauw één 186-180; kabeljauw twee 
220-170; fcafaeljiajuiw drie 198-124; ka
beljauw viier 138-118; kabeljauw 
vijf '136-110; sahcd één 61-59; schol 
twee 67-64; schol idriie 72-66; schol 
Vier 73-66; wijting drliie 130-94; schar 
130-56; krab 42; ham miët kop 210; 
'bot 28-20; tongschar 181-37.
K W  117 26.100; V!D 19 en VD  73 
21.300; U M  H8 580; V D  6 4.500;

De ibesommlmigen wanen : IJM  115 
8.300.

Aan idle wofois;! agmarfct werd 
aiahgeivoend : 720 kg tang; 7 kisten 
tarbolt en griet; 347 kisten kabel
jauw; 46 klisten wijitimig; 223 kisten 
schol; '13 kisten schar; 18 kisten di
versen.

Prijzen iin [guldens per 1 kg : tar- 
boit 16,98; grote tong 10,79; groolt- 
imiïdldlel tong 11,18; kleümmiddel tang
10.01 ; tong één 10,01-9,83; tang twee 
8,73-8,12.

Per 40 fcg : tarbot 486-181; griet 
177-94; kabeljauw één 204-150; fca- 
beljiauw twete 214-154; kabeljauw 
'drie 174-134; kabeljauw vier 126-114; 
kabeljauw vijf 130*106; schol één 62 
•457; sdhol twee 63-57; schöl drie 67- 
57; schol viier 66-59; schar 125-63; 
■tongschar 1113; inktvis 65; 'krab 33; 
steenlbolk 56; haai 94; kuit 194.

De besommingen waaien : H D  16 
16.450; V D  19 en VD  73 10.480; 
W R  136 en W R  226 8.480.

Aan de maiandagmarkt van 3 jan. 
werd aangelvoerd : 555 klg tarbot;
2 kisten tarbot en griet; 9 kisten 
kaJbeljauw; 48 kisten schol en 24

Prijzen in (guldens per 1 kg : gro- 
kisten diversen.
‘te tang 10,42; grooltimid'ddel tong 
10.99-10,80; klteiinmiiddel tong 10,34- 
10,25; itong één 10,11; tong twee 
8,38-8,01; per 40 kg : tarbot 460-171; 
griet 2:12-133; kabeljauw drie 126; 
kabeljauw viier 130-128; kaJbeljauw 
-vijf 120; schol één 65-64; schil twee 
72; schol drie 96-82; schol vier 66-60; 
tongschar 132-73 ; StJeenfoo'lk 65; haai 
84; rog 60.

De be&onnming wals : IJM  20 9.600
Door 35 kotters wenden in Den 

Helder in de periode van 27 t.m. 31 
idiecember 1976 de volgende hoeveel- 
heiden vis aangievoerd (prijzen in 
guldens) : 20.095 kg tang 236.297,13 
van 1403-842; 9.197 kg tarbot 60.270 
van 1571-324; 126.415 kg schol 
201.782,24 van 233-117; 15.520 kg ka- 
belljiaiuw 54.546,IS van 770-171; 3.818 
fcg griet 7.528,58 van 387-129; 3.500 
fcg schar 5.287,77 van 213-181; 2.335 
wijitinlg 43.271,14 van 276-125; 1.575 
fcg tongschar 4.938,84 van 395-120; 
1.135 kg leverJfcuit 1.948,00 van 185- 
095; 1.595 fcg roig 1.457,76 van 131- 
049; 718 fcg rosemond 2.580,69 van 
365-162 ; 400 fcg stelenibolfc 608,00 van 
174-105 ; 265 fcg haai 292,00 van 255- 
083 ; 112 kg diversen 256,00. Totaal : 
187.476. Opbrengst 582.471,63.

Aan de woensdlagmarkt van 5 jan 
werd aiangevoerd : 713 kisten ka
beljauw; 217 kisten wijting; 3 kis
ten wijting; 3 kisten schol; 100 kis-

TOT DAG
ten schar; 5 kisten haring; 60 kis
ten diversen.

Prijaen in guldens per 40 fcg : ka- 
beljiauw één 246-174; kabeljauw 
twee 254-196; kabeljauw driie 188-136 
fcalbeljiaiuw vier 148-126; kabeljauw 
vijf 134-112; schol viier 146-130; wij
ting driie 1:16-84; haring twlee 45; 
schar 112-80; kuit 118-102; lever 75- 
73; bot 33-28; steiehbolk 78-58.

De besommingen waren ; IJM  18 
K W  29 9.140; K W  63 10.000; K W  
1.230; IJM  25 220; U K  208 4.500; 
214 11.300; K W  226 8.000; VD  6 
15.700; U K  141 en U K  271 10.500; 
U K  17 en U K  18 8.600; U K  47 en 
U K  132 25.100; U K  135 en UK  145 
3.450; U K  218 :ein U K  236 8.000; U K  
234 ten YE 25 7.930; VD  7 7en W R  
70 15.400; U K  159 en U K  200 3.260.

Aan de vrijdagmarkt van 7 jan. 
werd 'aiamgevoerd : 2020 fcg tong; 14 
kisten tarbot en griet; 411 kisten 
kabeljauw; 143 kisten wijting; 180 
kisten schol; 150 kisten schar; 41 
kisten dilversen.
bot 15.04-13.91 ; grote toing 11,49-10.73

Prijzen in guldens per 1 fcg ; tar- 
igrootmiddel tong 129,7-12,19; klein- 
middel tong 2,90-12,38; tong één 
12,49^12,36 ; tong tiwele 10,80-10,73.

Per 40 kg ; tarfoot 486-230; griet 
278-168; kabeljauw één 138-86; ka- 
'dnite 140-114; kiajbeijauw vier 132-114; 
'beljauw twee 162-126; kabeljauw 
kabeljauw vijf 140-90; schol één 77- 
58; schol twee 86-80; schol drie 102- 
100; sohol vier 120-110; wijting drie 
124-96; schar 94-70; bot 44-24; kuit 
88-64; lever 65; krab 51.

De besommingen waren : K W  226 
8.520; K W  4 10.600; H D  16 5.160; 
U K  208 6.970; IJM  1154 5.700; U K  
135 en U K  145 4.150; U K  141 en U K  
271 8.120; U K  48 en U K  78 13.600;

U K  234 len YE 25 3.100.
Aan de maandagmarkt van 10 

jan. werd aangevoerd : 25.740 kg. 
tanig; 217 kisten taribot ien griet; 
'861 kisten kabeljauw; 30 kisten 
'Varia.
fcoioilivis; 883 kisfan sohiar; 288 kisten 
bot 15,29-13,54; grote tong 10.42-10.00

Pijzen in guldens pier 1 kg : tar- 
niïiddel tong 11,59-10,80; tong één 
groatmiddel tong 11.52-10,72: klein- 
1'2.19J11.40; tang twee 10.16-9.78.

Per 40 fcg : roig 36-34; kleine 
kreieft 194-114; toot 33-23; steenlbolk 
52-44; lever 69-67; grote kuit 92-70; 
kleine fcuit 19(4; piontjes 30; haai 
9SM50; kiraib 34-20; inktvis 7)li-6», tar
ibot 423h106; griet 119)6-1106; kabel- 
jiatuw één 108-72; kabeljauw twee 
I84H1I1I4; kabeljauw drie 118-102'; 
fcaibeljiauw vier 111121-11021; kabeljauw 
viljlf 11201-85; koolvlte twee 103'; kool- 
ivisi drie 100; fcoolvis vier 84-80; 
schelvis vier 1104-96; schol één 57- 
5111; schol twee 02-5i6; sdhol drie 70- 
07; schol vier 72-157; wijting <drie 
86-48; isdhar 80-40; ham 176-124; 
tongschar 21(9*1124; leng 611'; hafce 
2134.

Aan de dinsdagmarkt van 12 
jan. werd aangevoerd : 2.865 kg. 
tang; 112 kisiten tarbot en girlet; 
391 kisten fcabeljauw; :lili8l5 kisten 
kolvis; 28 kisten schelvis; 1:26 käs
ten wijting; 374 kisten sdhol; 126 
kiisteo dichar en 63 fcisten diversen.

Prijzen in guldens : Per 1 fcg. : 
tarbot 16,38-114,97; grote tong 9,91* 
9,,83'; grootmiddtel tong 10,93-10,66 ; 
klednmdldicl tong llli,315-110,71; tong 
één li2,41-112,04; tong twee 9,36-9,28.

Per 40 fcg. : girote leng 74; kleine 
leng 90; krab 33’; lommen 100; kuit 
84-72; bot 37-23; steenlbolk 68; hake

214; ham met bop 168-1160; tarbot 
430-2115; griet 196*1011; kabeljauw 
één 108-72; kabeljiauiw twee 138-92; 
kabeljauw drie 1I3ÜH1001; kabeljauw 
vier 126-1001; fcaibeljaulw vijf 112(4-96; 
fcoolvis één 97; kolvis twee 108-101 ; 
fcoolvis dirie koolvis vier 78-60 ; 
blanke koolvis 96; schelvis vier 1:04; 
wijting twee 91m75; wijting drie 
1018-76; tomgsichair 2I1I5H1I64; poon
tjes 80; haai 98187; sühartong 72.

De besommingen wiaren : IJM.57 
f 101.100,-; UMJ10 21501,-; UM.25 
300:,-; IJM.2I11, 23.7010*, KW.206 28.2100 
UK,2018 2.800,-; UK.3I5 4.380!,-; VD.6 
2,200,-; TH.24 110.300,-'; UK411 en 
U K .271 7,360:,-; UK.I136 en UK. 14'5 
3.100,-; UK, 159 en UK.2IOO 5.500,-; 
UK.I234 en YE.25 3.6401,-; ,VD.,77 en 
WR.70 2.560,,-; WR.28 en WR.6'6 
10.800.

VIS ETEN IS
VERANTWOORD ETEN

MEER DAN 
EEN MILJOEN B.F. 

BESOMMING 
VOOR 25-METER 

BRITSE VAARTUIGEN
De hdulten 25-mielter vaartuigen 

«Resplemidieht» en «Ajax» uiitt Peter
head, hebben elk, na een 7-dagen- 
relis naar 'die Shetlnds, méér dan één 
miljoen B. fr besomd. De «Reslen- 
idenit» was naar 'de Shetlandgron- 
iden gewareh omdiaJt er eien stop op 
ide sohielvfevangst was uitgevaar
digd door de Britse regering. Het is 
een vaartuig (dat een seiinenet ge
bruikt van iaën speciaal uitgevoerd 
type. Het -is eten tweie-madeinnet op
gezet voor leien vaartuig met 500 PK  
mdtar. Het heeft wings- en voomiet- 
miaizeln van 8 duim (20,32 cm) en 
heeft 6:20 miaaen van 6 duim (15.24 
cm) ronid zijn visopening en meet 
iéts meer 'dan 48 mieter op de 
hoofdpees.

Visaanvoer te Den Helder
Aanvoerbericht van 27 idee. tot en met 31 dec. ’76

Door 35 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aamgevoerd :

20.8013 kg TON G f 236.2197,(18 van f ,14881 f 842

9.197 fcg TARBOT f 60.720,26' van f 1571 f 324
126.415 kg SCHOL f 201.7182,2*4 vani f 2813' f 117
15.520 'kg KABELJAUW f 54.546,13 van f 778 f ITli
3,81» kg GRIET f 7.0218,08 van f 31817 f 129

3.500 kg iSOHAR f 5.387,77 van f 2131 f 081

2.30B kg W IJTIN G f 4.327,14 van f 2176 f 123
1.573 fcg TONGSCHAR f 4.8819,94 van f 395 f 120
1.136 fcg LEVER-KUIT f 1.948,00 van f 188 f 0015

1.595 kg R O G f 1.4517,76 van f 1311 -f 049

1718 fcg HOZEM ON D f 2.530.69 van t 368 f 102
400 fcg STHENBOLK f 608,00 van f 174, f 105
265 fcg HAAI f 21912,00 van f 266 •f 083
110 fcg DŒVERSEIN f 266,100 van f f

187.476 582.471,63

Aanvoerbericht van 3 jan. tot en met 7 jan. ’77

Door 99 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd :

41.282 fcg TO N G f 479.1647,7B van f 1050 f 861
,14.487 fcg TARBOT (f 1(13.1100,37 van f 177S f 308

220.730 kg SCHOL f 413.185,11 van f 206 f 11111
50.635 fcg KABELJAU W f 170.619J071 van f 883 f 203
4.871 fcg 'GRIET f 16.1000,99 van f 668 f 119
6.330 fcg (SCHAR f 11.000,79 van f 278 f 101

6.020 kg WIJTIiNIG f 14,600i,17 van f 305 f 194
3.496 fcg LEVER - KU IT f 6.2116,39 van f 230 f 186
1.662 fcg TONGSCHAR f 6.725,62 van f 508 f 199

11.520 kg R O G f 1.908,681 van f 104 f 113
11.240 fcg B OT f 926,01 van f 096 f 061

369 fcg HAAI f 691,75 van f 242 f 146

315 kg ISTEEN1BQLK f 370,00 van f 210 f 140

203 fcg HOZEM ON D f '068,81 van f 305 f 201

150 kg SCHELVIS f 479,50 van f 3614 f 276

1® kg DIVERSEN f Tößjltt

362.331 1.237.613,07

—  1 6  —



EVERE S T
SCHILFERIJSFABRÎEK
Hendrik Baelskaai 40

OOSTENDE Tel. 70 67 07

—  HET KOUDSTE

—  HET BEST BEWERKBAAR
(7386V)

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)

A. LOWYCK & 
ZOON

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

★

HERSTELLINGEN -  INRICHTINGEN

★
Agent en depothouder voor de Visserij :

Scheepsverven 
Sigma Coatings

(Bundeling van Pieter Schoen, Varossleau en Vettewinkel)

(7772V)

REDERS en VISSERS 
koopt steeds bij Uw

H A N D  IN H A N D
Tijdokstraat 34, ZEEBRUGGE 

Tel. (050) 54 41 17 /  54 41 92 /  54 46 56

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

WIL

REDERS,

LEEST U W

V A K B L A D
O Tiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim niniiïï

bouwt de machines van morgen en 
van maarschalkerwaart levert ze.
gen.vetterstraat 75, tel.176460, amsterdam, telex 11352

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN
^  t̂> ^  "Ti 'Ti 'T  "li "Ti "T: «%  Cu nf̂  -
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Samenwerkende Vennootschap

H. BAELSKAAI, 27 ■ 8400 OOSTENDE 

Tel, (059) 70.16.89 - Telex: hunood 812.29

■
Gedekte risiko’s :
eigen schade -— schade aan derden — 
opslepingen — totaal verlies —  
lichamelijke 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 wordt een teruggave van minstens 
10 % verleend op de betaalde premies.


