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PRACHTIGE VISSE RIJ MAPPEN REDERS en VISSERS

IN KLEURENDRUK koopt steeds bij Uw

TT Ï Ï T T  T II T
KOOPERATIEVE

Momenteel zijn prachtige geplastifieerde visserijmappen verkrijg
baar (70 cm. X 100 cm.) in kleurendruk bij HAND IN HAND

Drukkerij P.V.B.A. Tljdokstraat 34, ZEEBRUGGE

„NIEUWSBLAD VAIN DE KUST” Tel. (050) 54 41 17 /  54 41 92 - 54 46 56
H. BAELSKAAI 30, OOSTENDE —  TEL. 059/70 77 13 ■ 14

BUREEL Na de uren ■Vl
VINDICTIVELAAN 22, OOSTENDE Joz. DEROOSE —  Tel. (050) 51 17 40 3

Deze visserijmappen zijn ook verkrijgbaar door storting van de
overeenstemmende prijs op postrekening 000-0418987-44 van „Het
Nieuwsblad van de Kust".

Het gamma omvat volgende mappen :

A. VISSERIJMAPPEN à 360 F. (B.T.W. inbegrepen)
1. NOORD-AMERIKAANSE VISSOORTEN A. LOWYCK &
2. ZOETWATERVIS
3. ZEEVIS
4. SCHAAL- EN WEEKDIEREN
5. MIDDELLANDSE ZEEVISSOORTEN
6. VISSOORTEN UIT DE ZUIDELIJKE ZEEEN
7. SPORT- EN LIJNVISSERIJ ZOON
B. VISSERIJMAPPEN à 300 F. (B.T.W. Inbegrepen)
1. KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN DE 

NOORD ATLANTISCHE OCEAAN VICTORIALAAN 36 — OOSTENDE
2. ZEEDELICATESSEN TEL. (059) 70 88 21
Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd
met 40 F. portkosten. ★

HERSTELLINGEN -  INRICHTEN

REDERS
★

Agent en depothouder voor de Visserij :

LEEST U W Scheepsverven
V A K B L A D Sigma Coatings

(Bundeling van Pieter Schoen, Varossieau en Vettewlnkel)

(7772V)

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw EVEREST
SOCIALE LASTEN
en BOEKHOUDING
wendt U in volle SCHILPERIJSFABRIEK
vertrouwen tot de Hendrik Baelskaai 40

Beroepsvereniging
OOSTENDE Tel. 70 67 07

HAND IN HAND —  HET KOUDSTE

O.V.A. VISMIJN OOSTENDE —  Tel. 80 11 01 —  HET BEST BEWERKBAAR
(7390V) (7386V)
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DE «NEGEN» OPNIEUW BIJEEN OP 
26 SEPTEMBER VOOR DE HARINGKWESTIE

De resultaten van de bijeenkomst van de ministerraad van de «Ne
gen» op 18 juli te Brussel, zijn terug sledhts van voorlopige aard, zodat 
men, vooraleer uiteen te gaan, veirplicht werd reeds voor september een 
nieuwe bijeenkomst te plannen. We hebben de unilaterale beslissing van 
Groot-iBriWannië die een haringstop in zijn 200 mijlszone uitvaardigde tot 
einde 1977. We kregen hierop het advies van het Europees Parlement die 
een verbod op het vissen op haring tot einde 1978 pnoklameende, waarop 
dan de Commissie te Brussel odder v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e  P i n  G u n d e l a c h  
hierop in haakte en eveneens een verbod uitvaardigde tot einde 1978. 
Tenslotte boog de hoogste instantie, de ministerraad der «Negen» zich 
over de haringkwestie te Brussel op 18 juli, om een verbod tot einde... 
september 1977 uit te vaardigen (en niet tot 15 september zoals verkeer
delijk verschenen in onze vorige uitgave). Hierdoor vervalt de beslissing 
door Groot-Brittannië genomen. Dit neemt echter niet weg dat op 26 sep
tember, de «Negen» nog alle wegen uitkunnen en even goed de haringstop 
kunnen verlengen tot einde 1977 of 1978. Dat het echter reeds op 18 juli 
zo ver niet gekomen is, ligt aan de houding van verscheidene staten onder 
wie Nederland, Frankrijk, West-Duitsland, maar vooral Denemarken. Deze 
landen waaronder in het bijzonder Denemarken, over een relatieve be
langrijke haringvloot en verwerkingsindustrie beschikkend, gaan niet ak
koord met een totaal verbod op de vangst op haring, maar wensen deze 
beperkt te houden tot bepaalde kontingenten die nog zouden mogen ge
vangen worden. Ook de heer Cavaillé, de sekretaris^generaal van het De
partement van Verkeerswezen in Frankrijk had onder meer te Fécarnp en 
te Etapies laten doorschemeren dat er wel mogelijkheden bestonden voor 
een beperkte haringvisserij, en dat hij in deze zin zou tussenkomen. In 
Denemarken zou voor de grootste haringvanger uit die Gemeen- 
sdhap, een totale vangststop over een lange periode, zeker 
katastrofale gevolgen hebben voor de verwerkingsnijverheid en voor de vis- 
meelfabrieken. Ten titel van tegemoetkoming hebben de Denen toch laten 
weten, dat zij in een stelsel van kontingentering (en dus niet van totaal 
verbod) bereid zouden zijn geen haring meer te vissen voor industrielle 
doeleinden, hetgeen in elk geval reeds een groot pluspunt zou zijn. We 
kunnen echter moeilijk begrijpen, dat Denemarken een zo uitgebouwde 
industriele visserij zo maar zou in de steek laten, want de haring, en 
vooral dan de jonge haring, was een voorname grondstof voor deze 
fabrieken.

Op 26 september verwachten we vanwege de «Negen» wat de ha
ring betreft, een beslissing die toch nog altijd zeer moeilijk zal blijken. 
Inderdaad besühikken de partnerianden over een Vetorecht en we zijn de 
overtuiging toegedaan dat Denemarken, minstens met de toepassing hier
van zal dreigen, zo men de haringlanden geen bepaalde kleine kontingen
ten zal toewijzen, ware het maar om de verwerkingsindustrie voor kon- 
sumptiedoeleinden enigszins op gang te houden. Of Groot-Brittannië hierop 
terug een unilateraal verbod za!l uitvaardigen, behoort dan ook nog tot de 
mogelijkheden.

WAT VERWACHT MEN VAN DE BRITTEN EN IEREN ?

Voor het ogenblik werd het Brits verbod om nog op haring te vis
sen, opgevangen door een verbod van de «Negen» maar beperkter in de tijd, 
namelijk voor slechts drie mand, tot einde september. In dit verband die
nen we echter klaar te stéllen dat de Brusselse Kommissie de Britse een
zijdige maatregel niet als diskrimiinerend heeft aanzien, maar slechts aan 
Groot-Brittannië, op klacht van sommige partnerlanden, gevraagd heeft het 
bewijs te leveren dat de door haar getroffen maatregel, niet-diskriminerend 
is I Dit zou dit land zeker niet zo moeilijk vallen, gezien de vraag vanwege 
de Commissie toch inihöudt, dat de maatregel aanvaardbaar kan zijn, wan
neer ze op eenieder van toepassing is. Verwijzen we inderdaad in verband 
hiermede naar de akkoorden van 30 oktober 1976 van De Haag, die bij 
afwezigheid van een door de partnerlanden aanvaard intern visserijregle- 
ment de toelating aan het oeverland verleent om in zijn ekonomische zone 
bepaalde beschermingsmaatregelen te nemen met algemeen karakter, dus 
niet diskriminerend ten opzichte van de vissers uit de partnerlanden.

Anders is het vergaan met de leren met hun eenzijdige maatregel

op het verbod voor vaartuigen van meer dan 33 m. en/of een groter mo
torvermogen van 1100 PK. Daar heeft het Hof van Justitie van Luxemburg 
op 21 juli klaar stelling in genomen door te besllissen, dat Ierland geen 
recht heeft de betrokken 50 mijlszone aan de vissers uit de partnerlan
den te ontzeggen, gezien er hier een duidelijke diskriminatie heerst Na
melijk omdat het slechts een bepaalde kategorie van vaairtuiigen is dlie 
getroffen wordt en omdat Ierland zelf om zo te zeggen over geen derge
lijke vaartuigen beschikt. De nieuwe Ierse regering die deze beslissing 
vanaf 28 juli in praktijk moest brengen, heeft echter besloten de verbods- 
maatregel in stand te houden ! Wij zijn zeker wel benieuwd wat hieruit 
zal voortvloeien en of sommige schiepen het niu toch zullen wagen im deze 
beruchte 50 mijlszone te gaan vissen en of zij hierbij door hun regering 
zullen gesteund worden zich beroepende op de uitspraak van het Hof van 
Justitie te Luxemburg.

De nieuwe 
Ierse regering en 

het visserijprobleem
De nieuwe Fianna-Fail regering heeft een visserijprobleem vain de 

vorige regering overgeërfd waarmede het enigszins verveeld zsit. Om een 
betere kijk op de zaak te krijgen, werd door de nieuwe minister van Visi- 
senij, de heer Lenihan, een werkgroep samengesteld die voor opdracht 
zal hebben een dossier samen te stellen over al© problemen. Het rapport 
van dit team, dat onder leiding zai staan van de biologist, Or. Alec 
Gibson, zal uiit 20 expterten bestaan die ingedeeld zullen worden in kleine 
groepjes die elk een speciaal sleutelprobleem zullen te bestuderen krij
gen. Men zal een studie maken over de bestaande stoüks, over de reser
ves, over de broed plaatsen, de te nemen beschermingsmaatregelen, de 
vangstkapaciteit van de vloot, de verwerkingsimogelijikhediem van de 
industrie en zo meer. Volgens de nieuwe minister bestaat ©r in deze 
domeinen een volledig gebrek aan dokumentäre en inlichtingen. De 
verslagen van dît team moeten minsten vóór eind september aan de 
minister overhandigd worden om te dienen in de diiskussiies die in 
oktober van dit jaar zullen starten voor het vastleggen van een intern 
visserijneglement in de E.E-G.

€en andere moeilijkheid voor de nieuwe regering is het afwijzen 
door het Hof van Justitie van de eenzijdige maatregel op het verbod tot 
vissen opgelegd aan een bepaalde klasse vaartuigen in een 50 mijlszone 
uit de Ierse kust. Om de visserij niet volledig tegen het hoofd te stoten, 
heeft de Ierse regering gezegd dit verbod te zuilen handhaven. Anderzijds 
heeft minister Lenihan toch ook verklaard, dat de staip voor een een
zijdige verklaring van een eksklusieve 50 mijlszone nog altijd kan gezet 
worden, maar de visserij gelooft hier zelf weiinig in. Aan dagbladreporters 
vertelde de minister bij zijn terugkeer uit Brussel diat de mogelijkheid 
voonzag iin het overeenkomen over tussenliggende oplossingen ©n döt 
er gesprekken zullen gevoerd worden over een vergunningssysteem in 
de plaats van het kwotasysteem. Dit zou beter de Ierse belangen dienen.

Men wijst er iin visserijmiddens echter op, dat Ierland reeds 
herhaalde malen het slachtoffer is geweest onder meer onlangs nog met 
betrekking tot de haringstocks die in de Ierse watenen nog tamelijk 
onaangetast te vinden zijn en waarvan een belangrijk gedeelte nu vrij 
gegeven wordt voor de partnerianden.



SPORTVISSERIJ KAN UITGROEIEN TOT 
EEN AANTREKKELIJK BEDRIJF MAAR...

m

W m Ê rn,

Meer en meer oude of afgedank
te vissersvaartuigen gaan terug de 
vaart in nadat ze heropgeflakkerd 
werden om als sportvisser te die
nen. Ook ajnöere sterk gebouwd en 
daarvoor speciaal en luxueus inge- 
rieht, zqals deae op onze foto, doen 
op uitstekend© wijze aan die sport- 
vissenij.

De sportvisserij is immers een 
visserij welke zich snel ontwik
kelt, ’t  zij u it liefhebberij, ’t  zij om 
er zaken mee te doen, ’t  zij uit 
avontuurlijke neigingen.

Deze soort visserij dient niet 
belet, maar zou in elk geval dienen 
gereglementeerd te worden inzake 
de bevoegdheid van de schipper, 
motorist, de veiligheid van het 
schip, dus gekeurd worden, en de 
wijze waarop mag gevist worden. 
Boomkorren en trawlnetten, zoals 
door de vissers gebruikt, dienen 
verboden. Lijnen uitgooien zoals in 
vijvers en op kanalen, is aan sport
visserij doen.

Met te kleine netmazen onder
maatse tong, schar en schol van
gen, dient streng beteugeld, daar 
ook de beroepsmensen aan deze 
reglementering onderworpen zijn 
en er zelfs bij overtreding voor ge
straft worden.

De sportvisserij is een vrijetijds
besteding geworden. Het is een 
populaire sport, waaraan zich reieds 
duizenden bevoegd en niet bevoegd 
inzake zeevaartreglementen, bege
ven.

V E I L I G H E I D  
E E R S T

Maar wat hebben we dit jaar 
opnieuw gezien ? Talrijk zijn de
zen welke onverwachts in nood ver
keren. De enen hebben een stilge
vallen motor, de anderen vistuig 
verward in het schroef, nog ande
ren een lek en nog anderen niet 
bekwaam zijnde en de natuurele
menten onderschattend, varen uit, 
wanneer thuisblijven voorzichtig
heidshalve geboden is.

Destijds was op dit soort uitva
ren geen reglementering. Oude, 
niet onderhouden schepen of niet 
aan de nodige normen van veilig
heid beantwoordend, vaarden uit.

Dit mag niet meer. In  Holland 
werden hieromtrent strenge maat
regelen getroffen. Ook in België 
werden, naar aanleiding van aller
lei avonturen en ongevallen, door 
de Zeevaartpolitie in samenwer
king met de waterschouten, nor
men vastgelegd inzake, keuring, 
aantal passagiers of liever lijn- 
vissers aan boord, het reddings- 
materiaal, de rol van de beman- 
mingsleden aan boord, enz...

Er zijn er zelfs uitgerust met ra
diotelefonie en bij kracht vijf mag 
er niet meer uitgevaren.

Aan boord is zelfs mogelijkheid 
om een drankje te drinken, zelf ge
vangen vis te bakken en is hier de 
handigheid van een bemanningslid 
wel van belang, ’t  Is een sport, een 
aangenaam en gezonde sport voor 
zover men niet aan overdrijving 
doet en zoals in De Panne er een

handelszaak van maakt, zoals dit 
het geval is met staande netten, 
die zelfs aan vereiste normen in
zake netmazen niet voldoen.

Die soort visserij past dan ook 
goed in het kraam van oude vissers- 
reders of oude stuurlieden, die geen 
ouderdom kennen en nog steeds 
van de zee, „hun tehuis” houden.

In Holland betalen de liefheb
bers zowat een 4 à 500 honderd 
frank per reis. Hier is het naar 
gelang het schip niet minder. En 
dat is verantwoord als men weet 
wat de brandstof, de materialen en 
de veiligheidsnormen zijn welke 
dienen in acht genomen te worden.

Dezelfde hobby wordt vooral 
door de Duitsers beoefend en zo 
varieert dat in Noord-Holland van 
50 tot 70 procent.

Het weer speelt echter zijn rol. 
Vooral dit jaar wordt er daarom
trent geklaagd.

Ook de kontrole laat te wensen 
over omdat, de Belgische water
schouten over weinig of geen mid
delen beschikken om die te doen. 
Boot en bemanning ontbreken er.

En we mogen gerust zeggen dat 
de Zeevaartinspektie met het ge
ringe personeel waarover ze be
schikken, hier samen met de Zee
vaartpolitie uitstekend werk ver
richten in ’t  belang van de veilig
heid, de sport en de vele duizen
den die heit beoefenen.

Verder is het een feit dat een 
van de ,niet seizoen gebonden, toe
ristische troeven waarover Oosten
de beschikt, door deze stad niet 
genoeg wordt gewaardeerd en ge
steund. De sportvisserij brengt 
toch een niet te onderschatten

bijdrage in aanbreng van toeristen.
Door dit niet naar waarde schat

ten van aktiviteit en gemis aan 
steun blijven er zekere toestanden 
zonder gunstige oplossing en het 
zijn die toestanden welke dienen 
gesaneerd.

Iedereen wordt er zich van be
wust, zeker de reders van de sport
vissersvloot dat het inschepen van 
passagiers niet veilig verloopt. Om 
dit te verhelpen dienen er niet te 
verwaarlozen en te onderschatten 
kosten gedragen te worden. Deze 
kunnen moeilijk volledig door de 
betrokken reders voor eigen reke
ning genomen, daar deze laatsten 
het voorbije jaar overgingen tot be
langrijke vernieuwing en moderni
sering van eenheden van de vloot, 
dit ingevolge de strenge maatrege
len door de Zeevaartinspektie ge
nomen.

In de loop der jaren heeft de 
Oostendse sportvissersvloot zich 
sterk ontwikkeld, te danken aan 
privaat initiatief. Door deze uit
breiding heeft de vloot een hoge 
graad aan veiligheid en komfort 
voor de passagiers moeten berei
ken.

Om de sterke Nederlandse konku- 
rerende sportvissersvloot, door de 
verschillende ondersteunende stads- 
instanties aldaar, het hoofd te 
kunnen bieden, werden er door de 
Oostendse reders, zowel in binnen- 
als buitenland, publiciteitspro mo
ties op gang gebracht om Oostende 
als eerste Belgische sportvissersha- 
ven bekend te maken, nadruk leg
gende op veiligheid, komfort en 
service.

Maar sommige bezitters van 
jachten en kleine motorboten char
teren hun schip, winstgevend, om 
met sportvissers in zee te gaan. 
Deze kleine eenheden beantwoor

den merendeels NIET aan de mi
nimum vereiste veiligheidvoorwaar- 
dien. Door deze houding en han
delwijze va,n soms onbekwame en 
onbevoegde eigenaars, hebben er 
zich al te betreuren ongevallen op 
zee voorgedaan.

Dit heeft een nadelige invloed 
op de naam en faam van de in 
regel zijnde Oostendse sportvissers 
voor gevolg gehad.

Waar de maritieme overheid op 
gerechtvaardigde en strenge wijze 
de werkelijke sportvissers eisen 
heeft opgelegd, zou hier nog meer 
in ’t  belang van de veiligheid snel 
dienen ingegrepen. Er zijn jollen 
van zes meter en minder, die met 
acht à tien mensen in zee gaan.

Deze zijn het grote gevaar omdat 
ze in geen enkel opzicht aan de 
noodzakelijke veiligheidsnormen on
derworpen worden en de kontrole 
nul is.

Ze zijn zelfs voor de scheepvaart 
een bestendig gevaar.

En dan is het niet te verwon
deren dat hengelsport op zee ver
ward wordt met dergelijke onaan
vaardbare toestanden met boten, 
die doodkisten benaderen, en ook 
gerangschikt worden bij de „HEN
GELSPORT OP ZEE”.

P. Vandenberghe.

VIS ETEN IS
VERANTWOORD ETEN



HOUDBAARHEID VAN VOORVERPAKTE 
I  KABELJAUW ONDER GESIM ULEERDE 

VERKOOPSOMSTANDIGHEDEN
door H. DEVRIENDT
Voorverpakte kabeljauwmoten en -filets werden gedurende 3 dagen be
waard onder verschillende koelkondities en onder gesimuleerde verkoops
omstandigheden, nl. doorlopend 1°C, afwisselend 4° en 1°C en afwisselend 
8° en 1°C. Dageflijiks werden stalen onderzocht en aan de hand van organo
leptische, bakteriollögfeohe en chemische laboratoriumtesten geanalyseerd.

De resultaten toonden aan dat een 3-daagse bewaarperiode kon 
worden gerealiseerd :

— bij 1°C : voor zowel moten als filets van zeer verse tot verse kabeljauw.
— bij 4° en 1°C : met moten van zeer verse tot verse kabeljauw en enkel 

met fillets van zeer verse kabeljauw
— bij 8° en 1°C : enkel met moten van zeer verse kabeljauw.

In de grootwarenhuizen en zelfbedieni ngswinkels wordt verse kabel
jauw meestal voorverpakt te koop aangeboden om aan dat produkt een 
behoorlijke dosis « sales appeal » mee te geven. Overdag worden de ver- 
pakkingseeribeden in een koeltoonbank bewaard en op het einde van de 
dag worden zij in het koelhuis (0°C) opgeslagen.

Bij deze vorm van dlistnibutie hebben de volgende parameters in
vloed op het behoud van de goede kwaliteit of « versheidstoestand » van 
de vis : uitgangskwaïiteit van de grondstof, hygiënische voorwaarden tijdens 
het fileren of portioneren, inpakmateriaal en -wijze, koelkondities tijdens 
het transport naar en de opslag in het winkelbedrijf. Vooral de laatstge
noemde parameter is zeer révélant voor het bereiken van een 3-daagse 
bewaarduur die voor de praktijk voldoende is. Een ontoereikende koeling 
tijdens de opsliag in de voorraadcellen en koeltoonbanken, is verreweg de 
belangrijkste faktor voor een versnelde kwaliteitsvermindering. Een en 
ander wordt duidelijk als erop gewezen wordt dat zelfs bij 0°C het bederf 
van vis doorgaat.

De toonbanktemperatuur wordt beïnvloed door de temperatuur- 
sohommëilingen in het verkooplokaal. Mede door o.a. infrarood-straling, 
welke in moderne winkels vaak niet te verwaarlozen is, kan de temperatuur 
van de luchtlaag boven de verpakte vis in extreme gevallen tot 30°C 
oplopen. In de praktijk werd vaak vastgesteld dat de toonbank onvoldoende 
een diergelijike omgeviiingstiempeiiatuur kan ondervangen. Eigen waarne
mingen in grootwarenhuizen hebben aangetoond dat de koeling op de 
bodem van de toonbank wel 0° tot 2°C bedraagt, maar bovenin de tem
peratuur soms tot 10°C kan oplopen. Dit komt vooral doordat bij het aan- 
schaffen van het venkoopmeuibel onvoldoende rekemiing wondt gehouden met 
de kodfcapaciteit. Belangrijk in dit verband is het al of niet beschikbaar 
zijn van koude luchtci roulatie en/of een automatisch ontdooiïngsysteem. 
Het onderzoek was erop gericht een inzicht te verkrijgen in de relatie 
koeltoonbanktemperatuur en bewaarcapaciteit van voorverpakte kabeljauw 
onder verkoopsomstandigheden. Daartoe werd een reeks bewaarproeven 
uitgevoerd met kabeljauw, aangevoerd te Oostende, onder gesimuleerde 
praktijkvoorwaarden en bij verschillende toon ban ktemperaturen, nl. 1°, 4° 
en 8°C. De temperatuur van 4°C werd hier weerhouden omdat in een nabije 
toekomst in diverse landen, waaronder eveneens België, deze temperatuur 
hoogstwaarsöhijnlijk als maximale opslag- en transporttemperatuur zal wor
den beschouwd.

BESLUIT

De bewaarcapaciteit van voorverpakte moten en filets, afkomstig van 
zeer verse tot verse kabeljauw (skore 9,5 tot 8), was ruim 3 dagen onder 
afwisselende opslag van 1°C, d.w.z. 12 uur in de koeltoonbank bij 1°C en 
12 uur (over nacht) in de fnigo bij 1°C.

Onder afwisselende opslag 4° en 1°C waren de moten 3 dagen houd
baar uitgaande van skore 8,5 en 9,5. Met beginskore 8 bleven de filets iets 
minder dan 2 dagen geschikt voor konsumptie.

Voor moten met skore 9,5 en 8,5 was de afwisselende opslag 8° 
en 1°C, respeiktieveiijk net voldoende voor een 3 en 2-daagse bewaarduur. 
De 8°C temperatuur reduceerde sterk de bewaarmogelijkheden van de ver
pakte filets : uitgaande van skore 9,5 en 8,0 dienden de pakjes respec
tievelijk na 2 en na 1 dag uit de verkoop te worden verwijderd.

Van de reeks kwalïteitsbepalingen uit diit werk kon enkel de keuring 
van « smaak gekookt » en « geur vers » gebruikt worden ter vaststelling 
van de beginkwaliteit en de bewaarkwaliteit van de voorverpakte kabeljauw.

Nieuwe 
s e s s i e  

in 1978 
op het 

zeerecht 
te... 

Geneve
We deelden in een vorige uitgave 

mede, dat het zo goed als vast 
stond, dat een 7de sessie op het 
zeerecht het volgend voorjaar terug 
zou gehouden worden in New-York.

Als gevolg van een algemene 
stemming zal deze nieuwe zitting 
nu gehouden worden op 28 maart 
1978 te Genève, niettegenstaande 
de voorkeur van de Afrikaanse lan
den voor New-York. Andere plaat
sen waren nog Jamaica en Malta. 
De nieuwe voorziene zitting zal op 
28 maart geopend worden en naar 
alle waarschijnlijkheid een achttal 
weken duren. De onderontwikkelde 
en de ontwikkelingslanden, name
lijk de zogeheten Groep der ”77” 
zullen een paar weken eerder een 
voorbereidende vergadering houden 
te Dakar .namelijk van 13 tot 24 
maart. Het zal wel zo zijn, dat men 
naderhand ook nog een 8ste sessie 
zal dienen te houden in het najaar
1978 om dan eindelijk de slotzit
ting te gaan houden terug in Cara
cas in 1979. Deze slotzitting zou dan 
voorbehouden worden voor de on
dertekening van de Konventie ! Ten 
minste van wat op deze datum reeds 
aanvaardbaar zou zijn voor de on
dertekenaars.

STIJGENDE 
INTERESSE VOOR 

DE VISSERIJ 
IN IERLAND

Een bewjis van de stijgende be
langstelling die in Ierland voor de 
visserij ontstaat, was het aantal 
kandidaturen voor een plaatsje in 
de Nationale Ierse Visserijschool. 
Zo maar eventjes 250 jonge mensen 
boden zich aan voor 30 plaatsen ! 
Eén en ander is ook het gevolg van 
de betere resultaten van de Ierse 
visserij vooral door het inbrengen 
van modern uitgeruste schepen, 
waardoor ook de paaien de hoogte 
ingingen. Dit laatste heeft natuur
lijk zeker wel in de eerste plaats 
de belangstelling voor een job in 
de visserij gewekt.

HET GEVAAR 
VAN DRINKGELAGEN 

AAN BOORD
Twee Britse schippers werden 

hun schippersvergunning afgeno- 
men wegens ongevallen als gevolg 
van dronkenschap aan boord. Alan 
Clarkson uit Hull kwam in een
zelfde reis tweemaal aan de grond 
met zijn vaartuig dat beduidende 
schade opliep. Hij was onder de 
invloed van de drank en werd 
hiervoor voor 3 jaar geschorst uit 
zijn functie van schipper. Het on
geval gebeurde met de diepzeetrei
ler «Kingston Beryl ». Een ander 
schipper uit Huil kreeg twee jaar 
ontzetting uit zijn functie van 
schipper, eveneens voor het aan de 
grond lopen op een plaats 50 mijl 
uit zijn vaartroute I Ook deze 
schipper werd dronkenschap ver
weten. In  dit verband wijzen we er 
op, dat sommige rederijen een of
ficiële bar aan boord van hun 
schepen zullen installeren om het 
drinken onder kontrool te kunnen 
houden. Er zal een verantwoorde
lijke voor het scheiiken van drank 
aangesteld worden. Als men hier
door ongevallen kan vermijden zou 
deze bijkomende kost nog altijd 
goedkoper uitvallen dan de onkos
ten die het gevolg zijn van derge
lijke ongevallen. Wijzelf betwijfe
len het echter sterk of men door 
het instellen van een bar aan 
boord, het drankverbruik zal kun
nen kontroleren en of men hier
door zal kunnen verhinderen ,dat 
een of ander bemanningslid een 
privaat bottel dranlk ergens verdo
ken houdt. Anderzijds bestaat er 
een strekking bij de bevoegde 
rechtbanken of raden strenger op 
te treden bij ongevallen te wijten 
aan drankmisbruik. We kunnen dit 
slechts toejuiohen, want het gaat 
in dergelijk geval niet alleen om 
het schip maar ook om een beman
ning.

VIS ETEN IS 
VERANTWOORD ETEN

Vanaf de eerste week van 
september zal in het Nieuws
blad van de Kust en het Vis- 
serijbiad ’n reeks artikels ver
schijnen getiteld

HEIST UIT ONZE 
KINDERfAREN

waarin vooral bijna de ganse 
visserij van de Oostkust be
trokken is.

Dit blad is bij elke dagblad
verkoper verkrijgbaar.

Lees „ H E T  V IS S ER IJB LA D ”



Tel. 01172— 1765 
na 16.30 uur 1569— 1590

van de Sande Breskens
Scheepswerf —  Machinefabriek

— Service-onderdelenleverancier van „INDUSTRIE” dieselmotoren.
—  Voor aille reparaties aan visserij-sohepen, alle merken motoren en viöwinohes. 
—- Nieuwbouw, specialiteit garnalemkotters.
— Verbouwing van viskotters voor de pelagische en semi-pelagische visserij.
—  Hydrauliök en pneumatiek.

Vrijwillige beperking op de 
vangst van Manxharing

Het is zefer wel uitzonderlijk 
dat de vissers zelf tot een vrijwilli
ge vangstbeperking getanem zijn 
zoals dît nu onder meer bij de 
vangst op de Manxharing zal ge
beuren.

Dit is Welt resultaat van een 
drängende vergadering die belegd 
wend door de producentenorganisa
ties van het efflamd Man, de Noord- 
iierland HaringtreïlersVetneniging en 
de redfâdtfdsvereniging uit Ulster. 
De Manx-regering heeft een mak- 
Simuim vangstlfiontingent van 13.200 
ton opgelegd. Gezien de overvloedi
ge vangsten vreest men dat dit 
Kontingent lang vóór het einde van 
de voorziene periode zal uitgeput 
Zijn. Anderzijds is de pirliü's van de 
haring op de afslag ineengestuikt 
dioor de grote aanvoer zodat die; re
derijen niiet gediend zijn met het 
voortzeltten van een ongeoridendte 
visserij. Men heeft dan ook een

maksimum aanvoer per vaartuig 
vaJstgesteld volgens het aantal be- 
manmingsleiden, nadat eerst eien al- 
getneme maateegel aianvaard wend 
om de vangst van haring te beper
ken tot 3500 kgr per dag. Na de in
voering van deze laiatste maatnegsi 
ging de prijs van de haring terug 
de hoogte in. In  bepaalde gevallen 
kreeg men aldus een groter bruto
besomming dan met aanvosren die 
soms het driedubbel uitmaakten. 
Het nieiuw reglement bepaalt nu 
dat er slechts 4 dagen in de weelk 
mag op haring gevist worden. Vaar
tuigen bemand met 3 man mogen 
2,1 diuizsnd kgr per dag aanvoeren, 
met 4 man 2,8 ton, met 5 man 3,5 
ton, met 6 man 4,2 en boven de 6 
man 4.8 ton. Vaartuigen die meer 
binnenbrengen zullen dit in minde
ring moeten brengen op hun vol
gende vaartheurten. Schippers die 
te vieel gevangen hefoben, worden

verzocht die haring over te geven 
aan anderen in plaiaits van deze 
diodle vis over boord te zetten. In
dien het toltaal kwantum van de 
vaartuigen samen groter is dan het 
overeengekomen cijfer, zal het 
overschot uit de vangst genomen 
worden om te beletten dat de prij
zen hierldoor zouden kunnen aange
tast worden.

In ieder geval moeten we de re
ders en vissers prijzen met hun 
eigen opgezette marktregeling. In
derdaad indien men het toegekend 
kwantum in een zeer korte periode 
zou uitgeput hebben en hierdoor 
opnaimekapaeiteit van die markt 
overschreden helbben, zonden die re
ders en vissers slechts eien zieer ma
gere prijs gemaakt hebben. Door 
het spreiden en beperken van de 
aanvöer en het minder uitvaaren, 
zullen er hogere besommingen ver
wezenlijkt wotiden meit kleiner rei
zen, minder werk en minder kos
ten.

KONFERENTIE 
TE MONACO 

TEGEN DE 
BEZOEDELING

DER
MIDDELLANDSE Z E E

Te Monaco hebben zich 50 exper
ten en biologen verzameld om de 
maatregelen te bespreken om de 
Middellandse Zee van vergaande 
bezoedeling te redden. Men hoopt 
dat de werkzaamheden van deze 
kommissie tegen het volgend jaar 
zullen leiden tot een internationaal 
akkoord tot bescherming van de 
Middellandse Zee. Volgens de ver
tegenwoordiger van Monaco, kom- 
mandant Cousteau, directeur van 
het oceanografisch instituut, is de 
Middellandse Zee één der grootste 
bezoedelde gebieden en is op som
mige plaatsen reeds alle leven uit
gedoofd of gekompromiteerd. Voor
al ook de grote koncentratie van 
kwikverbindingen in de tonijn en 
zwaardvissen, kreeg bepaalde aan
dacht. Verder behandelde punten 
waren de pollutie door petroleum en 
oliën en de afwezigheid van kon
trole op de lozing van bezoedelde 
wateren en afvalstoffen. De konfe
rentie stond onder toezicht van de 
Verenigde Natiën.

GOEDE PRIJZEN 

VOOR DE VIS 

IN DE MAAND 

AUGUSTUS
Er werden in de eerste dagen 

van de maand augustus goede ver
koopprijzen genoteerd in die afsla
gen, met grote schelvis gaande tot 
2700 fr., gullen tot over de 2.000 fr. 
De duurste tongen rond de 250 fr. 
en de andere vis naar gelang de 
kwaliteit. Het baart dan ook geen 
verwondering, dat de IJslanders 
met 650 tot 700 bennen, bij en over 
het miljoen maken en een bepaald 
vaartuig met 140 bennen aan een 
gemiddelde komt van meer dan 
2000 fr. de ben. Ook de paarvissers 
kwamen aan een mooi gemiddelde 
dat liep tussen de 1500 tot 2000 fr. 
de ben.

DALENDE AANVOER 

IN BELGISCHE 

AFSLAGEN

In de eerste jaren van 70 kregen 
we een dalende aanvoer die toen 
zeker nog niet aan overbevissing te 
wijten was. Nochtans liep de aan
voer van 1970 tot 1973 van 50 tot 
42 miljoen kgr. terug voor de 3 
Belgische vissershavens. Van een 
terugslag wegens overbevissing en 
uitputting der stocks mogen we in 
feite slechts vanaf 1974 spreken, 
tongen uitgezonderd die reeds een 
paar jaar eerder aan een minder- 
aanvoer of een meer-inzet voor 
eenzelfde aanvoer leden wegens uit
putting en overbevissing van de 
tongenstapel. Ook de haringstocks 
werden een vroeg slachtoffer van 
overbevissing en uitputting. Na 
1973 tot en met 1976 liep de Belgi
sche aanvoer nog verder achteruit 
van 42 miljoen kgr. tot 35 mil
joen kgr.

Deze dalende tendens heeft niet 
alleen te maken met een minder- 
aanvoer vanwege de overbevissing 
maar eveneens vanwege het uit
vallen van heel wat visserschepen.

Normaal gezien zou het kwota- 
stelsel dat de E.E.G. wenst in te 
voeren, waarbij het vangen van 
bepaalde vissoorten gekontingen- 
teerd zal worden, in feite geen in
vloed meer mogen uitoefenen op de 
aanvoer door onze vloot, omdat 
onze zeer gekrompen vloot in be
paalde gevallen de ons toegemeten 
kwota niet, of moeiijk kan opge
bruiken.

E E N  B E Z O E D E L I N G S V E R B O D  
V O O R  D E  IN D U S T R IE R E U S  

„ T H A N  E T  M U L H O U S E "
In  het konflikt die de vissers uit 

de Seinebaai verdeelt met de in- 
dustriereus „Than et Mulhouse”, is 
er opnieuw een uitspraak gekomen 
van de bestuurlijke rechtbank van 
Rouaan. „Than et Mulhouse” fa- 
brikeert het titaniumoxyde en het 
bezinksel hiervan wordt, onder de 
vorm van hetgeen men het rode 
slijk noemt, in de baai van de Seine 
geloosd. Dit rode slijk tast de fau
na en de flora aan van de baai en 
het is niet de eerste maal dat de 
vissers aangetaste vis binnen brach
ten die niet meer voor konsumptie 
geschikt is.

Reeds in maart 1976 werd door 
een uitspraak van dezelfde recht
bank opdracht gegeven aan de fa
briek, haar lozingen te staken. Vol
gens deze laatste had de uitspraak 
echter slechts betrekking op het 
aangebouwde gedeelte van de fa
briek en werden de lozingen voort
gezet. Door de uitspraak van de 
rechtbank werd de toelating aan de 
fabriek gegeven door de Prefekt 
van het departement, vernietigd. 
Volgens de nieuwe uitspraak van 
de administratieve rechtbank, wor
den alle toelatingen voor lozingen 
vernietigd. Het is duidelijk dat 
„Than et Mulhouse” in beroep 
zal gaan, terwijl een woordvoerder 
van de fabriek nu reeds verklaard

heeft, dat zij toch zullen voort pro
duceren zelfs als men beslist dat de 
fabriek moet sluiten. Eén en ander 
is mogelijk omdat de Syndikaten 
die de werkverschaffing van de 
paar duizend arbeiders in de fa
briek verdedigen, reeds openlijk 
verklaard hebben dat de fabriek 
niet zal sluiten. Met andere woor
den men kan zich in dergelijk ge
val nu aan een bezetting van de 
fabriek verwachten om de produc
tie verder te zetten ten voordele
van..... de werkgevers deze maal !
De advokaat van de visserij die de 
Prefekt van het Departement heeft 
kunnen bereiken, kreeg van deze 
laatste te horen dat de wetten en 
de uitspraken van de rechtbank er 
zijn om gevolgd te worden. Het is 
dus aan de uitvoerende macht om 
hiervoor te zorgen. Het is echter op
merkelijk dat beide partijen, zowel 
de vissers als de fabriek de zaak 
niet wensen op de spits te drijven 
en dat ook voor de vissers een tus
senoplossing in de aard van het on
gevaarlijk maken van de scheikun
dige afval, het beste is. Men denkt 
in dit verband aan de verdubbeling 
van de kapaciteit van het station 
die de vervuilde en gebruikte wate
ren van Deauville behandelt. Verder 
nog aan de oprichting van een sta
tion voor de herbewerking van de 
scheikundige afval.



KORTE BERICHTEN
Engeland

HARINGSTOP 

TOT EIND 1977 

ZEGT BRITS 

MINISTER SILKIN !
Op een interpellatie door een lid 

van de oppositie in het Lagerhuis, 
antwoordde de Britse minister van 
Landbouw dat hij het vast inzicht 
heeft het verbod om vissen op de 
haring in de Britse 200 mijlszone 
door te trekken tot eind 1977 ook 
mocht de E.E.G.-ministerraad van 
een ander inzicht zijn en de ha- 
ringstop na eind september niet 
meer verlengen.

Het is duidelijk dat al deze te
genstrijdige verklaringen vanwege 
ministers en gezagdragers van part
nerlanden van die E.E.G., zeker niet 
het prestige en de autoriteit van 
ditzelfde E.E.G. dienen. Het is dan 
ook niet te verwonderen, dat lan
den als Noorwegen, IJsland, De 
Faroe en andere, ten slotte niet 
meer uitkijken naar een mogelijke 
bilaterale overeenkomst met de 
E.E.G. en deze laatste ten slotte 
alle geloofwaardigheid verliest.

KENT- EN 

SUSSE XViSSERS 

VRAGEN KONTINGENT 

HARING !
Niettegenstaande de drieste ver

klaringen van d'e Britse minister 
van Landbouw en Visserij dat de 
haringstop tot einde 1977 zal door
getrokken worden, krijgt zelfde mi
nister toch met een eis vanwege 
de haringvissers van Kent en Sus
sex te doen, die minstens vanaf 1 
oktober een uitzondering vragen op 
de haringstop. De meesten van deze 
kleine reders en vissers hadden 
zich reeds van vóór de haringstop 
in nieuwe haringnetten voor het 
najaar voorzien en zitten nu met 
rekeningen voor netten en vistuig 
van verscheidene tientallen duizen
den franken. Het gaat hier door
gaans om open boten van zowat
10 meter lengte die met drijfnetten 
vissen. Ze vragen een uitzonde- 
ringskantingent van sleöhts 200 
ton, hetgeen praktisch te verwaar
lozen is. Het gaat echter om het 
principe en we zijn benieuwd hoe 
minister Silkin zich zal redden. 
Het is inderdaad zo dat ook de 
Nederlanders een uitzondering 
vormden toen hen alleen een kon
tingent van 1500 ton nieuwe ha
ring, de zogenaamde groene haring 
of maatjesharing, toegewezen 
werd.

DREIGENDE TAAL 
VANWEGE BRITSE 

MINISTER
Verleden week vrijdag heeft de 

Britse minister van Landbouw en 
Visserij, dreigende taal gesproken 
in verband met het uitblijven van 
belangrijke substantiële voordelen 
in de visserij voor Groot-Brittan- 
nië. Het was aldus dat John Sil
kin, tot vóór enkele weken de Brus
selse voorzitter van de E.E.G.-Kom- 
missie, klaar en duidelijk de part
nerlanden voor een keus gesteld 
heeft. Ofwel wordt Groot-Brittan- 
nië een eksklusieve 12 mijlszone 
toegekend met daarbij nog een 
overwegende voorrang in een 50 
mijlszone, ofwel zal de Britse re
gering terug haar eis stellen voor 
een totale eksklusieve 50 mijlszone.

Na de zitting in het Lagerhuis 
preciseerde de minister naderhand 
dat hij door ,,overwegende Britse 
positie” in een 50 mijlszone, de 
kwota bedoelde, die Groot-Brit- 
tannië nodig heeft voor zijn eigen 
voorziening. Het is heel duidelijk 
dat dit een zeer rekbaar begrip is, 
maar dat hierdoor nog maar eens 
de tergende onhandelbaarheid van 
de Britten bewezen lijkt.

Toen men Silkin vroeg of een 
50 mijlszone wel haalbaar is, ant
woordde deze dat hij liefst mocht 
hopen dat men het niet tot daar 
zal laten komen, maar als het moet, 
dat hij hiertoe bereid is. Volgens 
de minister is een duidelijke stel- 
lingname de enige manier om de 
andere landen over de brug te 
doen komen en dat hij verder de 
onderhandelingen zonder eind moe 
is. Met andere woorden, het is de 
schuld van de partnerlanden, die 
de ongezouten eisen van de Brit
ten niet wensen te aanvaarden, dat 
de zaak niet rond loopt. Groot- 
Brittannië wenst voor de E.E.G. 
EEN BRITSE oplossing en wan
neer de andere landen zich daar
toe met willig lenen, zijn deze 
landen de brandstokers. De Britten 
komen altijd aandraven met hun 
200 mijlszone die het overgroot vis- 
gebied van de E.E.G. uitmaakt, 
maar ze vergeten dat zij nooit 
meer gehad hebben dan een eigen
12 mijlszone, maar nooit een 200 
mijlen ekonomische zone. Inder
daad bestond de E.E.G. op dit ogen
blik reeds en werd het onmiddel
lijk een E.E.G. 200 mijlszone en 
niet een Britse ekonomische 200 
mijlszone die dan overgedaan werd 
aan de E.E.G. ! Volgens het Ver
drag van Rome en de E.E.G.-juris- 
dictie heeft er nooit een Britse 
ekonomische zone van 200 mijl 
bestaan.

SCHOTSE TOPVISSERS 
UITGENODIGD 

NAAR CANADA
De Schotse topvisser die met een 

24-meter vaartuig uitgerust voor de 
seinenetvisserij in  de voorbije 
twaalf maanden 27 miljoen bruto- 
besomming maakte, hetgeen we in 
een vorige uitgave aan onze lezers 
mededeelden, werd nu naar Canada 
uitgenodigd om daar in september 
voor een gehoor van Canadese re

ders en vissers te gaan spreken.
De spreekbeurt gaat door te Ha

lifax in Novia Scotia en zal samen
vallen met een visserijtentoonstel- 
ling die zal geopend worden door 
de Eerste-minister van Novia Sco
tia, de h. Gerard Regan. Ook an
dere Schotse topvissers zullen van 
de partij zijn. Of een uiteenzetting 
door deze schippers en het daarop 
volgend vraaggesprek voldoende zal 
zijn om de Canadezen eveneens 
aan topbesomingen te gaan helpen, 
is natuurlij k een andere zaak.

GRIMSBY-SCHIPPER 
SLOEG TWEE 

BEMANNINGSLEDEN 
KNOCK-OUT

Een Grimsby-schîlpper van de 
diepzee treiler «Blackburn-Rovers» 
werd voor de rechtbank te Lerwick 
in de Shetland, veroordeeld tot een 
boete van 4.500 BF om de eerste 
machinist en de kok neergeslagen 
te hebben. De machinist kreeg een 
direkt in helt aangezicht en de kok 
een mep met een sausbottel op 
het hoofd. Dit gebeurde terwijl het 
vaartuig in de haven van Lerwick 
lag en als gevolg van een diskussie 
over het al of niet uitvaren naar 
een bepaalde visgrond. Er werd 
eveneens vastgesteld door de recht
bank dat er een drinkpartij had 
plaats gehad aan boord van het 
vaartuig.

OOK GRIMSBY 
EN HULL BIJNA 

ZONDER VIS
In  de voorbije week moest men 

te Grimsby verscheidene marktda
gen noteren zonder één enkele 
diepzeetreiler, terwijl zelfs op een 
bepaalde dag geen enkel lokale sei- 
nevisser aan de afslag was.

In Grimsby begint men in de 
handel met vrees de komende win
ter tegemoet te zien. Door het klei
ne aanbod was de vraag naar ron
de vis heel groot en gingen de prij
zen te Grimsby gevoelig de hoogte 
in. Met een stijgende vraag in de 
komende wintermaanden, vreest de 
handel inderdaad voor zware moei
lijkheden te staan. Het effekt van 
het uit de vaart nemen van heel 
wat schepen, het verkopen naar 
Derde Landen, het opliggen of het 
slopen begint zich in gans West- 
Europa te doen gevoelen.

Wat Huil betreft, was er op ver
leden week maandag geen enkel di
recte aanvoer van vis. De over land 
aangevoerde vis uit enkele kleinere 
havens en in de afslag te Huil ge
zet, redde min of meer de dag. Ver
der kwamen verleden week slechts
2 diepzeetreilers verkopen, respek- 
tievelijk met 2.800 en 1.800 bennen 
die verkocht werden respektievelijk 
voor 4,8 en 3,2 miljoen B.Fr. Het 
eerste vaartuig kwam terug van 
een 24 dagen reis naar de Witte 
Zee en het tweede van het Beren- 
eiland. Beide schepen haalden een 
gemiddelde van zowat 1.800 fr. de 
ben van 50 kg., hetgeen voor IJs- 
landvis voor reizen van 24 dagen 
toch wel goed is.

NOG ALTIJD HOGE 
SCHELVISVANGSTEN 

OP DE ROCKAIL
Enkele kleine Britse diepzeetrei

lers beneden de 40 meter wisten 
terug goede schelvisvangsten te 
verwezenlijken op de Rockall. Zij 
kwamen te Fleetwood verkopen na 
reisjes van 10 tot 11 dagen met
1.000 van onze bennen waaronder 
950 bennen totten (meestal) en 
schelvis, die gezien de goede kwa
liteit 1,5 miljoen B.Fr. opbrachten 
hetgeen toch 1.500 Fr. gemiddeld

BRITSE DIEPVRIEZER 
OPGEBRACHT 

NAAR DE FAROE
Groot-Brittannië’s grootste diep

vriezer, de „Artic-Gaillard” werd 
verleden week woensdag aangehou
den in de Faroë-wateren wegens il
legaal vissen en opgebracht naar 
Thorshaven. De „Artic-Gaillard” 
heeft als thuishaven Huil en heeft 
één der beste schippers van de Brit
se vloot aan boord, wat de besom
mingen betreft die gemaakt worden.

De schipper kan voor een recht
bank van Paroë tot maksimum 360 
duizend B.fr. beboet worden met 
daarbij echter nog het in beslag 
nemen van vis en vistuig. Gewoon
lijk wordt de waarde hiervan ge
schat en mag de rederij dit laatste 
terug inkopen, hetgeen niet belet 
dat wat de vis betreft aan boord 
van dergelijke schepen, aan het 
eind van een reis, dit 3 tot 4 mil
joen kan bedragen.

MINDER GOED 
VOOR IJSLAND 

DAN VOOR DE FAROE
Het vergelijk tussen IJsland en 

de Faroe waarbij aan IJsland een 
kontingent blauwe wijting was toe
gekend tegen een kontingent „ca
pelin” in de IJslandse wateren 
voor de Faroe-vissers is niet gun
stig uitgevallen voor de IJslanders. 
Door netproblemen geplaagd kon
den deze laatste in de Faroe-wate- 
ren slechts op een goede 5 dui
zend ton blauwe wijting beslag leg
gen terwijl de vissers uit de Faroe 
als hun aandeel in de overeen
komst, recht hebben op 25 duizend 
ton ,,capelin”.

'ifci Tiii *18111 ^  *T"ii ^ I

REDERS 
LEEST UW  
VAKBLAD



EERSTE BARST 
IN HET IERSE 

VISSERIJ FRONT
Wegens vroegere onenigheden 

tussen de producentenorganisaties 
en de Syndikaten in verband met 
bepaalde syndikale eisen, wenst het 
Iers visserij-syndikaat nu ook maar 
zo blindelings niet achter de eisen 
van de redersorganisaties te staan 
in verband met hun vordering om 
een eksklusieve 50 mijlszone en 
vooral in verband met de door de 
rederijen uitgeroepen boycot van 
alle buitenlandse vissersvaartuigen 
in Ierse havens. Dit laatste komt er 
op neer, dat noch voor proviand, 
noch voor herstellingen, noch voor 
enerlei andere redenen, de vissers
vaartuigen, noch de vissers zelf, in 
de Ierse havens aan hun trekken 
zouden komen. In  het onderhoud 
die beide groepen binst het week
end met de Ierse minister van vis
serij hadden is deze onenigheid 
duidelijk aan het licht gekomen 
Benevens enkele bepaalde syndika
le eisen, kwam eveneens aan het 
licht dat het visserijsyndikaat zelfs 
niet akkoord gaat met de 50 mijls
zone omdat de eis voor dergelijke 
eigen zone niet ingegeven is uit be- 
schermingsoverwegingen van de 
aanwezige visstocks, maar om deze 
stocks zelf te kunnen leegvissen en 
intussen onbelemmerd uit te brei
den, waarbij de visser zal gebruikt 
worden om er het maksimum uit 
te halen zonder dat er in feite van 
enige deelname of kompensatie zal 
sprake zijn. De Syndikaten wensen 
dat de producentenorganisaties eerst 
tot hen komen, om onder meer aan 
enkele hangende problemen een op
lossing te geven. Gezien de produ
centenorganisaties tot nog toe het 
syndikaat niet hebben willen er
kennen, menen deze laatste ook de 
eisen van de redersvereniging de 
nodige steun te moeten ontzeggen.

Volgens de Syndikaten zal een 
ongekontroleerd vissen door de Ie
ren zoals de reders het zich nu 
reeds trachten waar te maken, juist 
tot hetzelfde resultaat leiden, na
melijk tot overbevissing en tot aan
tasting van de stocks. Bij de betrok
ken redersvereniging is er absoluut 
geen enkel wil tot bescherming van 
de visstand, maar tot uitbuiting en 
roofbouw waarvoor men dan een to
tale inzet vanwege de vissers ver
wacht. We hebben er in dit geval 
zeker geen belang bij dat er een 
50 mijlszone komt, aldus de woord
voerder van het Iers syndikaat. Er 
werd zelfs letterlijk bijgevoegd 
dat de Ierse producentenorganisatie 
een groter gevaar uitmaakt voor de 
visstand dan bv. de Nederlandse 
treilers die in  de Ierse wateren ko
men vissen ! Ook in Ierse land- 
bouwkringen wordt het vergaande 
eng nationalisme van de redersor- 
ganisatie niet gesmaakt. In  deze 
kringen kijkt men natuurlijk uit 
naar de miljardensubsidie die Ier
land uit het E.E.G.-landbouwfonds 
trekt en wenst men niet, dat deze 
voor één of ander reden terug op 
de helling zou geplaatst worden. 
Het is trouwens zo, dat het voor 
het ogenblik goed gaat in de Ierse 
visserij en men zegt dan ook in 
landbouwkringen, dat het gevaar
lijk wordt als men persé het onder
ste uit de kan wenst. Wij zelf kun
nen ook niet anders dan de Ierse 
reders ditzelfde onder de ogen bren
gen. Men kan inderdaad niet langs 
alle zijden te gelijk aan de ruif 
zitten en dan nog aan de gefrus
treerden de zorg over te laten om 
de ruif te vullen.

Waar Ierland voor zijn landbouw 
miljarden ontvangt ,en ook voor de 
nieuwbouw van schepen van 27 m 
van de FEOGA voor vele honderden 
miljoenen, gaat het niet op, hen die 
deze steun geven de nek af te snoe
ren inzake visserij en buiten de 
12 mijlszone dan nog !

REDERS !

VOOR ALLE SOORTEN VERVEN

HEMPELS V E R V E N

wendt U bij

C A P
H. Baelskaai 27, Oostende -  Tel. 70 29 51 

VOOR ROMP : ONDER WATER

HEMPELS PLATIN PRIMER

130 - 136 en 146 F . per Kg.

HEMPELS ANTIFOULING 142 en 210 F .  per Kg.

VOOR ROMP : BOVEN WATER 
DEKHUIZEN, DEKKEN, MASTEN, 
SCHOTTEN, MACHINEKAMERS, enz.

RED LEAD 1£9 p. per Kg.
HEMPALIN UNDERCOATINC 145 F . per Kg.

HEMPALIN GLOSS ENAMEL
alle kleuren p. per Kg.

VOOR VISRUIM :

SPECIALE W ITTE VERF 89 F .  per Kg.

B.T.W. niet inbegrepen
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SLECHT RESULTAAT 
VOOR IJSLANDS 

ZEEWIER- 
MEELINDUSTRIE

Twee jaar terug ging er een fa
briek in IJsland van start die een 
bepaald zeewier dat er in overvloed 
aanwezig is, tot dierenvoeding be
werkt. Deze industrie komt echter 
niet uit de rode cijfers en heeft 
voor het tweede jaar reeds geld 
verloren. Men overweegt nu even
tueel de fabriek te sluiten, ten 
ware de regering subsidies zou ver
lenen.

Canada
CANADESE HARING 
VOOR SHETLAND- 

INDUSTRIE
Het is de eerste maal in men- 

sengeheugenis dat in Shetland geen 
zomerharing aangevoerd werd. 
Niettegenstaande Shetland, net als 
de Nederlanders om een zomerkon- 
tingent gevraagd hadden, kon deze 
uitzondering er niet van af. Een 
firma uit Shetland heeft nu een 
kontingent van 100 ton Canadese 
haring ingevoerd om zijn rokerij 
en inleggerlj recht te houden.

Noorwegen
MOEILIJKHEDEN IN

AFZET VOOR 
NOORSE 

GEDROOGDE VIS
In Noorwegen heeft men grote 

moeilijkheden met de afzet van ge
droogde vis door het feit dat de 
voornaamste afnemer, namelijk Ni
geria, geen invoer meer toelaat om 
eigen drogerijen te bevorderen en 
aan te moedigen. Men rekent dat 
nu in Noorwegen een stock van 
20 duizend ton gedroogde vis voor 
handen is. De betrokken Noorse be- 
werkingsbedrijven hebben nu bij 
de eigen regering aangedrongen 
om de opgeslagen droogvis te ge
bruiken voor hun aandeel in het 
programma van, Wereldvoeding en 
deze stook ten dienste te stellen 
van deze organisatie. Het is dui
delijk dat de Noorse regering de 
vis van de drogerijen zou dienen 
af te kopen.

Nederland
NEDERLANDS 

KONTINGENT HARING 
UIT IERSE ZEE 

UITGEPUT
Deze week werd door de Neder

landse minister van Landbouw en 
Visserij, de heer Van der Stee, aan 
de eigen haringvloot een verbod 
opgelegd nog verder in de Ierse 
Zee op haring te gaan vissen. Het 
is inderdaad zo, dat het, aan Ne
derland toegekend kontingent van 
110 ton uitgeput is. In de Ierse Zee 
valt er voor de Nederlanders nu 
voor gans 1977 niets meer te rapen. 
Wel kunnen zij nog terecht in de 
Hebriden ten Westen van Schot
land waar hen een kontingent van
3.000 ton is toegekend vanaf de 21 
juli tot eind van het jaar of tot 
uitputting- Ten Westen van Ierland 
vanaf 1 september tot einde 1977 
of uitputting, mogen ze dan terug 
op de haringvangst voor een kon
tingent van even boven de 8.000 
ton.

Ierland

MODERNISERING 
DER IERSE 

KUSTVISSERIJ
We hebben het vroeger reeds 

aangegeven dat Ierland één der 
weinige landen sd die zijn vloot uit- 
breidt en moderniseert. Het is in 
ieder geval praktisch het enige 
West-Europees land dat niet door 
enige saneringsmaatregel getroffen 
is en onder meer ook van een voor- 
keurregiem geniet onder de part
nerlanden, zowel wat de nieuw
bouw als de toegekende viskwota 
betreffen. Het nieuwe 12 meter 
hekvissersvaartuigje van de Dublin 
& Co scheepswerf en gebouwd vol
gens bepaalde overheidsaanwijzin- 
gen, kreeg in de laatste tijd heel 
wat belangstelling en de werf zelf 
kreeg verscheidene bouworders.

Hopen we maar dat Ierland met 
zijn nieuwbouw nielt te hard van 
stapel loopt om later geen nare 
ervaringen op te doen zoals in het 
bijzonder onze noorderburen, de 
Nederlanders deze hebben opge
daan. Een onbelemmerde uitbrei
ding is vooral nu in deze tijd van 
kontingentering en kwotaregelingen 
bijzonder gevaarlijk.

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN

BESCHERMKLEDIJ VOOR VISSERS
De vissers kunnen voor hun PUNTEN hiernavolgende beschermkledij bekomen :
Een punt is ÉÉN FRANK waard !

KNIELAARS 250 fr. ZUIDWESTER (lange kap) 190 fr.
LAARS gevoerd met wol 385 fr. OLIEHEMD zonder kap 640 fr.
DIJLAARS 700 fr. met kap 760 fr.
HEUPLAARS 895 fr.
OVERALL blauw goed maat 50 tot 56 570 fr OLIESCHORT 325 fr.

maat 58 645 fr OLIEBROEK met bretels 420 fr.
BROEK blauw goed 305 fr.
VEST blauw goed maat 48 tot 56 320 fr. GUTTERS 70 fr.

maat 58 335 fr
BROEK met borststuk maat 48 tot 56 365 fr AIRCOAT BROEKEN 465 fr

maat 58 420 fr broeken met bretel
JUMPERS blauw goed maat 42 56 700 fr

small en medium 310 fr. 58 60 785 fr
large 315 fr JUMPERS aircoat 455 fr
extra-large 325 fr

Deze punten kunnen omgezet worden bij S.C.A.P., H Baelskaai 27, Oostende, bij HAND IN s 
HAND ZEEBRUGGE en bij „Sailors Shop”. Kaai 13, Nieuwpoort, tel (058) 23 54.08 §



OOSTENDSE MARKT EN ViSMIJNECHO'S
Elke week zowat hetzelfde sce

nario in de vismijn van Oostende. 
De vrijdag een vijftal schepen, de 
grootste (?) aanvoer van de week 
om de maandag. En dan hebben 
we de keus tussen ofwel de dinsdag 
geen vis ofwel de woensdag. Deze 
week kregen we dinsdag een visloze 
dag en een doodse vismijn. Voor 
de handelaars is het alleszins een 
triestige bedoening, zij zijn steeds 
meer aangewezen op vreemde vis 
uit het buitenland. Nu ook nog 
een paar grote schepen in het 
buitenland verkopen, valt de aan
voer helemaal in mekaar. Men 
krijgt daar betere prijzen naar het 
schijnt. Moest men hier met plat
vis komen van enkele dagen oud, 
de prijs zou ook beter zijn. Deze 
week immers kreeg platvis van de 
kust tussen 40 en 45 fr. en werd 
zelfs platvis van het kanaal tot 
40 fr. genoteerd. De prijzen waren 
trouwens over het algemeen veel 
beter dan de voorgaande weken. 
Augustus werd dus erg goed inge
zet. Ook kabeljauw en gul noteer
den immers hogere prijzen terwijl 
de kleine totten tot 22 fr. het kg. 
haalden.

OOSTENDE 
DOVER/FOLKESTONE 

Uurtabel der overvarten

Uurtabel der overvaarten voor de 
week van 7 tot 1 3augustus 1977.

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Western Docks :

Alle dagen te 5.20 8.35 11.05 15.40 
en 20.45

Op 8,12 en 13 aug. 1977 bijkomen
de afvaart be 10.45

Op 12 en 13 aug. 1977 bijkomende 
afvaart te 16.30 u.

Afvaarten uit Oostende naar Do
ver Eastern Docks :

Dagelijks te 4.55 8.15 11.15 14.15
17.15 20.15 en 23.15

Op 8 9 10 11 12 en 13 aug 1977 
bijkomende afvaart te 2.15.

Op 12 en 13 aug. 1977 bijkomende 
afvaart te 9.25.

Afvaarten uit Dover Western 
Docks :

Alle dagen te 1.00 10.55 12.40 16.45
19.40.

Op 8 12 en 13 aug. 1977 bijkomen
de afvaart te 15.55.

Afvaarten uit Oostende naar Fol
kestone :

Alle dagen te 1.45 en 6.00.
Afvaarten uit Dover Eastern 

Docks :
Dagelijks te 0.20 3.20 9.20 12.20

15.20 18.20 21.20.
Op 8 9 10 11 12 en 13 aug. 1977 

bijkomende afvaart te 6.20.
Op 12 en 13 aug. 1977 bijkomende 

afvaart te 13.30.
Afvaarten uit Folkestone :
Alle dagen te 19.00 23.30.

Voor de garnaal werden wisselen
de prijzen genoteerd waarbij zater
dag tot 182 fr. betaald werd, ter
wijl dinsdag de prijs terugliep naar 
88 fr. het kg.

De vangsten worden nu toch 
stilaan groter en dinsdag zette de 
0.225 zelfs meer dan 200 kg. in de 
afslag. De andere kustvissers die 
niet op garnaal vissen, kunnen nog 
steeds aardige visvangstjes aanvoe
ren waarvoor hoge prijzen betaald 
worden. De 0.116 besomde dinsdag 
zelfs 40.000 fr.

BETERE PRIJZEN VOOR 
IJSLAND VIS

De beide IJslanders, ze worden 
onder hun beide voor 1.520 bennen 
vis, kregen een gunstige markt. 
Schelvis was duur en kreeg tot
49 fr. het kg., rode zeebaars was 
wel goedkoper dan verleden week, 
de aanvoer ervan was echter veel 
groter. Voor schotse schol liep de 
prijs weer op tot 31 fr., koolvis 
noteerde tussen 26 en 28 fr. terwijl 
kabeljauw rond de 32 fr. haalde. 
Schaarse soorten als schaat, staart, 
zeewolf en blauwe leng waren zeer 
duur. Blauwe leng kreeg zelfs tot 
52 fr., waar de witte sortering tot 
35 fr. haalde. Beide schepen, die 
geen te grote vangsten losten’, be
reikten toch een behoorlijk resul
taat. Hierbij dient aangestipt dat 
de 0.81 een erg korte reis maakte.
WEER RUIMERE VANGSTEN 
VOOR DE SPANVISSERS

Veel minder gul op de markt, we 
kregen inderdaad maar drie span
nen op de markt. Die zorgden sa
men toch voor 2.000 bennen waar
bij de N.706/0.306 de grootste 
vangst losten en ook de hoogste 
uitslag bereikten : 1.173.660 fr. Meer 
kabeljauw voor deze schepen dan 
de voorgaande weken, kabeljauw 
waar voor de prijs schommelde 
tussen 35 en 42 fr. en waarbij er 
maar een gering prijsverschil was 
tussen shelfcod en andere kabel
jauw. De gul moest zelfs ten ge- 
nendele onderdoen voor de kabel
jauw en kreeg ook tot 1.900 fr. per 
ben. Totten en schelvis gingen ook 
vlot en redelijk duur weg, waarbij 
de grote totten tot 26 fr. en de 
kleine tot 22 fr. kregen.

RARITEITEN PEPERDUUR

Een rardteitenvangst deze week, 
deze van de 0.35 die voor 130 ben
nen toch 265.040 fr. besomde. Al
leen de steenholk viel uit de toon 
en kreeg maar 10 fr. Voor zonnevis 
echter werd tot 170 fr. betaald, rode 
knorhaan kreeg 52 fr., tarbot lag 
rond de 235 fr. en roggen kregen 
tot ruim 60 fr. Keilrog werd zelfs

verkocht aan 77 fr. het kg. De
schaarse haai kreeg ook meer dan 
40 fr.
ZEER WEINIG EN ZEER DURE 
TONGEN

Een vangst tong, vangstje eigen
lijk, aangezien het slechts 1.100 kg. 
bevatte. Wel hoge prijzen met lap
pen tot 190 fr., grote tong tot 200 
en driekwartsortering tot 237 fr. 
Bloktong kreeg 225 fr., de voor/ 
kleine rond de 180 fr .en kleine 
tong rond de 150 fr. De vangst rog 
kreeg ook flinke prijzen die va
rieerden tussen 38 fr. voor kleine 
scherpstaart en 56 fr. voor grote 
rog.

BETERE RESULTATEN VOOR 
MONKEY BANKERS

Een paar vangsten van de Mon
key Bank die alleszins betere re
sultaten gaven dan de voorgaande 
weken. Niet alleen waren de vang
sten iets groter, ook de prijzen la
gen merkelijk hoger. Vooral dan de 
prijs van de totten. Grotere schel- 
vissoorten kregen tussen 35 en 45 
fr., totten kregen tussen 18 en 24 
fr. Voor steenschol werd tussen 40 
en 95 fr. genoteerd en zeewolf kreeg 
nakend de 40 fr. Ook vlaswijting 
lag boven de 40 fr. het kg., zodat 
uiteindelijk een mooi gemiddelde 
bereikt werd. Te noteren dat plat
vis tussen 40 en 45 fr. kreeg en dus 
ook alles behalve goedkoop bleek.

O O S T E N D E
VRIJDAG 29 JULI 1977

NOORDZEE
0.243-N.752

6 580 — 820.300 
MONKEY BANK 

0.239 12 370 — 436.890 
NOORDZEE 

0.!34 13 320 — 411.340

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1977
IJSLAND

0.81 15 730 — 999.060
0.318 18 790 — 1.092.819

NOORDZEE
N.706-306 9 760 — 1.173.660
0.127-303 9 660 __ 1.121.270

MONKEY BANK
0.128 14 300 — 432.876

KANAAL
0.181 17 250 1.130 513.550

WEST
0.35 12 130 — 265.040
WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 

MONKEY BANK
0.275 13 345 -  563.860

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

GARNAALPRIJZEN 
KREGEN EEN DUW

Na de soms uitzonderlijk hoge 
garnaalprijzen van de voorgaande 
weken en maanden kregen we tij
dens de afgelopen week nog enkele 
dagen hoge prijzen, maar ook al 
een paar dagen met veel matiger 
noteringen. Zo donderdag laatst 
toen tussen 89 en 128 fr. betaald 
werd, zo ook deze week dinsdag 
toen de prijs tussen 88 en 128 fr. 
lag. Vrijdag echter nog veel hogere 
noteringen, varierend tussen 160 en 
182 fr. Stilaan maar zeker nu toch 
grotere vangsten zodat de dolste 
prijzen wel voorbij zullen zijn. On
dertussen moeten we nog niet te 
rap viktorie kraaien, want wie weet 
welk weertje krijgen we nog.

HOOGWATER- 
BOEKJES

De firmas die wensen Hoog- 
waterboekjes voor 1978 te be
stellen, worden verzocht dit nu 
reeds te doen, daar deze meer 
en meer gevraagd worden en 
de uitgave begin november 
reeds zal verschijnen.
De prijs zoals vorig jaar is 
gesteld op 25 fr. BTW inbe
grepen plus 6 fr. verzendings
kosten, kan gestort worden op 
P.C.R. 000-0418987-44 met ver
melding van het getal en de 
uitgave.

WEEROM EEN 
BLANKE DINSDAG 

IN DE OOSTENDSE 
VISSViIJN

Deze week kregen we op de dins
dag geen enkel vaartuig aan die 
Oostendse visafslag. Dit is nu de 
tweede maal in zeer korte tijd en is 
werkelijk tekenend voor de afgang 
van onze visserij. Op woensdag kre
gen we dan één enkel vaartuig en 
samen met de weinige vaartuigen 
die aan de maandagmarkt waren, 
kon men het hier dan te Oostende 
maar stellen. De toekomst zal dan 
altijd maar meer gericht worden op 
de invoer, hetgeien voor onze over
gebleven vaartuigen ook al geen 
winst betekent. Onze Belgische 
vloot heeft dan ook dringend nood 
aan nieuwe vaartuigen en het ge- 
zannik over noodzafcelijke sane
ring, wat heit aantal eenheden be
treft, is dan ook niiet op zijn plaats.

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

00-31-4180-2654

Vert, voor België 
J. Theunlssen 
Terneuzen Holland 
S ’ 00-31-1150-94117

Reparatie-werkplaats voor België 
p /a  Scheepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dijkstraat 7, 'Rupelmonde 

031-752051
(-5723V )



Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Kaks. Gem.

VISAANVOER TE OOSTENDE

29-
2-

28-7
29-7 
1-8 
2-8 
3-8

28-7
2-8
3-8

7 4 63.500 1.673.760
8 9 182.130 5.639.486
8 1 17.660 671.413

14 263.290 7.984.659

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE
7 8 557 63.303 100,— 130,—
7 7 509 52.260 89,— 128,—
7 6 239 38.209 160,— 182,—
8 9 925 93.592 82,— 128,—

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
3 279 31.774
1 2.616 89.101
2 4.035 118.361
4 496 72.365
3 376 51.687

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
2 160 01.557 127,— 141.-
2 223 27.583 115,— 132,-
2 197 20.334 98.— 111.-

TE KOOP
Een VISSERSVAARTUIG in 1958 gebouwd op de gekende 
scheepswerf Deweert, hebbende een bruto ton van 74,57 en 
voorzien van een Caterpillar \/an 370 PK. in gebruik genomen in 
november 1973.
Voor voorwaarden zich wenden bureel blad nr 4705N.

(4705N-8836V)

H E T  M IS B R U IK E N  
V A N  O N Z E  R E D D IN G S D IE N S T

Enerzijds wordt er geklaagd wan
neer onze reddingsdienst, die over 
geen modern materiaal beschikt, 
niet snel genoeg uitvaart en ander
zijds maken vooral y achten en niet- 
beroepsmensen er gemakkelijk mis
bruik van.

Dit is zaterdag opnieuw te 
Nieuwpoort gebleken, waar de

loodsdienst om hulp gevraagd werd 
door een yaoht dat, toen de red
dingsboot en een helikopter er bij 
kwamen, geen hulp meer nodig had 
Het was een licht motordefekt.

De vraag stelt zich wat dit alles 
kost en of het niet groot tijd wordt 
dat in dergedijke gevallen de reke
ning wordt gestuurd.

ZEEMANSALMANAK 1977
De prijs is vastgelegd op 650 fr. waaraan dient bijgevoegd 36 fr. 
B.T.W. en 60 fr. verzendingskosten, te storten op postchecknum- 
mer 000-0418987-44 van het „Nieuwsblad van de Kust”, H. Baels
kaai 30, Oostende.
De BTW is niet verschuldigd voor rederijen.

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

8 NEDERLAND
-  Handelsondernemingon MARITIEM. Vissershavenweg 46. Sche 

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

Middenhavenstraat 58-62, IJmuiden :
-  Harri Prins, Hendrikkade 90, Amsterdam ,
-  Nieuwe Rotterdamse instrumentenfabriek Observator. Steen
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Geen enkel eksemplaar word» toegezonden zonder voorafgaande
betaling.

N I E U W P O O R T

DONDERDAG 28 JULI 1977 
N.700 16.024 
N.349 8.250 
N4.98 7.500
VRIJDAG 29 JULI 1977
N.590 89.101 

Eén vangst van ong. 50 bentjes 
vis, met inbegrip van 300 kg tongen, 
was de rest allemaal «gutviß». 
Zandschullen, een paar bennen 
platvis, zandhaaien en enkele ben
nen wijting. De tongen werden ver
kocht aan 244 voor de twee grootste 
soorten, de 3e 247, de 4e 253, de 5e 
207, en de kleine kregen 137 fr de 
kgr. Platvis tegen de 50 fr, de vis
jes 1.000 fr de benne. Grote zand- 
schulen 1.050 fr, kleine 600 fr. Grote 
wijting 2.000 fr en de kleine moes
ten opgevangen worden. Dit was 
dan ook alles voor de vrijdag.

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1977
N.346 41.260 
N.761 77.101

Het weer speelt zijn parten met 
het gevolg dat ook onze vaartuigen 
niet konden uitvaren en dat er 
slechts maar twee vaartuigen op de 
maandagmarkt stonden en dan nog 
met elk een «slecht-weer-vangstje». 
Op en alles maar 4.000 kg vis of sa
men een 80 bentjes.

Praktisch geen tongen noch plat
vis. Geen kabeljauw of uitlegbare 
gullen. Enkele koopjes tarbot en 
grieten, die natuurlijk duur ver
kocht werden. Voor-kleine gullen 
kregen 1300 en 1600 fr de benne. De 
«minis» 70 Ofr. Grote wijting 2250, 
kleine 1300 fr de benne. Rogsoorten, 
zeehond en knorhaan werden ook 
«goed» verkocht, daar ieder koper 
toch iets wilde hebben. Fris weer is 
wel belangrijk voor visverkoop, 
maar stormweer kunnen we best 
missen.

DINSDAG 2 AUGUSTUS 1977
N.498 9.900 
N.349 13.264 
N.700 35.037

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977

N.498 9.170 
N.349 11.391 
N.788 31.126

Buiten de kleine vangstjes van de 
kustvisserij, was er geen vis op de 
markt. Oorzaak : het stormweer.

De Westvissers zijn niet uitgeva
ren op de voorziene dagen, met het 
gevolg dat het niet mogelijk is, na 
twee dagen zee, reeds een vangst te 
kunen markten.

DRIE NULLEN 
TEV EEL

In een artikel van J. M. Pylyser 
in een Vlaams dagblad, lezen we 
dat in 1970 de aanvoer in de Bel
gische afslagen ruim 50 miljoen 
ton was ! Anders uitgedrukt is dit 
dus één miljoen ton per week ofwel 
20 miljoen bennen ! Al eens uitge
rekend wat dit betekent ? Het is 
duidelijk dat de korrespondent 
J. M. P. wat te haastig is van sta
pel gelopen en dat van al zijn jaar
cijfers telkens 3 nullen afmoeten 
om deze tot aanvaardbare propor
ties te herleiden. Mensen van het 
vak zullen dit wellicht reeds on- 
middiellijk gezien hebben.

1 Z E E B R U G G E j

29 JULI 1977

Z.481 30.665
Z.201 68.056
Z.460 199.880
Z.562 280.080
Z.575 188.130
Z.537 234.199
Z.578 192.710
Z.196 335.080
Z.556 24.660
Z.564 362.940

1.916.300

1 AUGUSTUS 1977

Z.12 107.560
Z.505 138.630
Z.546 129.270
Z.563 244.020
Z.321 373.589
Z.516 332.240
Z.570 103.130
Z.589 168.160
Z.547 332.910

1.929.509

2 AUGUSTUS 1977

Z.429 271.210
Z.183 326.206
Z.559 392.070
Z.189 371.830
Z.484 262.570

1.694.586

3 AUGUSTUS 1977

Z.525 87.300
Z.528 194.910
Z.248 247.122
Z.16 708.470
Z.200 399.776
Z.556 57.700
Z.445 17.430
Z.88 20.330
Z.574 312.100
Z.424 388.340
Z.30 437.820
Z.560 78.780

2.250.148

E R W N G E N

VKIJDAG 5 AUGUSTUS 1977
WEST : N.579 (1.500 tong, 50 ben). 
NOORD : 0.37, 160 ben (40 gul, 

10 wijting, 25 platvis, 5 rog, 80 
haai).

MAANDAG 8 AUGUSTUS 1977
IJSLAND : 0.282, 400 ben.
0.202, 750 ben (500 koolvis, 80 

schelvis-totten, 130 bonen, 20 leng, 
20 varia).

0.236, 700 ben (20 kab., 180 bo
nen, 250 kools, 200 totten, 10 leng, 
40 gutvis).

0.334, 700 ben.
KANAAL : 0.180.
NOORDZEE : 0.141-0.369, Z.209- 

Z.509.
NOORD : 0.123.

DINSDAG 9 AUGUSTUS 1977 
KANAAL : 0.66.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1977
NOORDZEE : 0.279-Z.579.



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE

Schelvis grote 
Schelri* midden 
Schelm klein 
Kabeljauw 
Gul
Wijting
Sohaat
Zeebaars

Schartong
Heilbot
Koolris
Hondstong
Zeewolf
Staart

1-8-1977

41.60-49,40
26,80-43,— 
22,-25,60
30,— 35,— 
29,— 32,40

65.60-,— 
24,20-28,40
30,40-52,— 
22,— 30,— 
166 — ,—
24.60-26,80
37.-39,60
129 —

Tong- en pladijsprijzen
TONC

Lappen
Grote
%
Blok
Voar-kSetae
Kleine
Slips

Oostende
1-8-1977 2-8-1977 3-8-1977

200 — ,—
215 -219
237 -242
223 -225
182 -193
143 -145

Zeebrugge

Grote
Blok
Fruit
Schone klein« 
Kleine 
Tout petit 
Slips

Tong I 
Tong H  
Tong H l 
Tong IV 
Tong V 
Kleine

PLADIJS

Grote 
Grote iek 
Kleine lek 
Derde aïag 
Flatjes

I
II
III
IV
V

................  201 -213 211 -220 214 -218
________  228 -240 228 -233 224 -236

___239 -245 219 -237 229 -234
219 -233 204 -211 218 -220

________  168 -175 165 -170 174 -178
____ ___ 153 -159 148 -152 154 -156

130 -139 127 -135 124 -129

Nieuwpoort
220 — ,—
235 —
242 — ,—
244 — ,—
209 —
140 -147

220 — ,—
251 — ,—
251 — ,—
251 — ,—
2 2 1 --------
146 — ,—

Oostende
1-8-1977

...........  49,40— ,—
-.......... 42,------ , -
...........  44,20— ,—
...........  39,40-41,40
...........  17,-39,—

Zeebrugge

34,----40,-
36,— 38,- 
27,-31,- 
20,— 24,-

Nieuwpoort

2-8-1977 3-8-1977

42,-

35,— 44- 
32,— 35,- 
22,— 24,— 
16,— 17,-

31,— 36,- 
30,— 32,- 
22,— 24,- 
16,— 18,-

Moeien 
Grote pladlj» 
Drielingen 
Platjes

50,-
50,-
50,-

60,-
60,-
55,-

K.B. VAN 12 JU LI 1 9 7 7
PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVENS 

VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
VAN 21 DECEMBER 1976

Wijzigingen van de statuten van het 
«Compensatiefonds voor Bestaans

zekerheid der havens van 
Oostende en Nieuwpoort»

Artikel 1. Artikel 4, A, wordt aan
gevuld met een § 4, luidend als 
volgt :

§ 4 Eindejaarsvergoeding.
1. Toekenningsmodaliteiten :

De onder A bedoelde werklieden 
en werksters die op 31 december 
1976 nog steeds als havenarbei
ders en havenarbeidsters zijn 
erkend en aan de hierna ver
melde voorwaarden voldoen, heb
ben recht op een eindejaarsver
goeding :
— minimum 50 taken hebben 

gewerkt tijdens de refertepe- 
riode voor de werklieden tot 
en met 55 jaar.

— minimum 33 taken hebben 
gewerkt tijdens de refertepe- 
riode voor de werklieden van 
56 tot 65 jaar.

De dagen van werkonbekwaam
heid als gevolg van een ongeval 
op de weg van huis naar het 
aanwervingslokaal en terug, wor
den met gewerkte dagen gelijk
gesteld.
Het vereiste aantal taken wordt 
proportioneel verminderd in ver
houding tot het aantal maanden 
aanwezigheid tijdens de referte- 
periode.
Bij indiensttreding voor de 15e 
van de maand, wordt deze maand 
als volledig in aanmerking geno
men.
De leeftijdsgrenzen worden voor 
de werksters met vijf jaar ver
minderd.
De referteperiode welke in aan
merking komt voor de bereke
ning van deze eindejaarsvergoe
ding loopt van 1 januari 1976 tot 
en met 31 december 1976.

2. Bedrag :
Het bedrag van de eindejaars
vergoeding wordt berekend op 
basis van het basisloon van de 
havenarbeider of havenarbeid- 
ster, van kracht op 31 december
1976, vermenigvuldigd met 21 en 
gedeeld door 230 per taak.
De eindejaarsvergoeding is ten 
laste van het «Compensatie
fonds voor Bestaanszekerheid der 
havens van Oostende en Nieuw

poort» op basis van 27,50 P per 
rechtgevende dag verhoogd met 
de hierop verschuldigde patro
nale bijdrage voor sociale zeker
heid en ten laste van de werkge
vers van de haven van Oostende 
voor het saldo.

3. Uitkeringsmodaliteiten :
De uitkering van de eindejaars
vergoeding geschiedt door het 
«Compensatiefonds» uiterlijk op 
31 januari 1977».

Art. 2. Deze collectieve arbeidsover
eenkomst heeft uitwerking met in
gang van 1 april 1976 en houdt op 
van kracht te zijn op 31 maart
1977.

K.B. van 1 juli 1977

Paritair Subcomité 
voor de haven van Zeebrugge

Collectieve arbeidsovereenkomst 
van 5 januari 1977 

Wijziging van de statuten van het 
Compensatiefonds voor Bestaans

zekerheid voor de haven van 
Zeebrugge

Art. 1. Artikel 4, § 4bis wordt door 
de volgende bepalingen vervangen :
§ 4bis. Eindejaarspremie

1. Toekenningsmodaliteiten :
Aan de werklieden en werksters 
bedoeld in artikel 3, a, en die op 
31 december 1976 nog steeds als 
havenarbeiders zijn erkend, 
wordt een eindejaarspremie toe
gekend onder de volgende voor
waarden :
— minimum 50 taken hebben ge

werkt tijdens de refertepe
riode voor de werklieden tot 
en met 55 jaar.

— minimum 33 taken hebben ge
werkt tijdens de refertepe
riode voor de werklieden van 
56 tot 65 jaar.

De dagen van werkonbekwaam
heid als gevolg van een ongeval 
op de weg van huis naar het 
aanwervingslokaal en terug, wor
den met gewerkte dagen gelijk
gesteld.
Het vereiste aantal taken wordt 
proportioneel verminderd in ver
houding tot het aantal maan
den aanwezigheid tijdens de re
ferteperiode.

REDERS

LEEST U W
V A K B L A D



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

Tarbot. »root (12®) 
middel (123)
Mein (123)
Griet : groot (12J) 
middel (129) 
klein (123)
Schelvis : «root
middel
klein
Heek : groot
middel
klein
Lom
Leng
Rog (I)
Keilrog (123)
Rog (23)
Tilten (23) 
Scherpstaart (23) 
Halve mans (23)
Teelt (2)
K&trog (2)
Kabeljauw 
Gul (groot)
Gul (middel)
Gul (klein') 
Hozemondhamme
Wijting : groot
klei n
Schar
Steenschol
Zeehaal
Hondshaai
Doornhaai
Pieterman
Makreel
Horsmakreel
Zeekreeft
Schaat
Zeebaars (klipvis)
Kongeraal
Sohartong
Volle haring
IJle haring
Haringshaai
Steenholk
Heilbot
Koolvis
Steur
Zeewolf
Pollak
Zonnevis
Koningsvis
Vlaswijting
Zeeduivel
Schotse söhol
Zeehond
Bot
Rode Poon (roobaard) 
Grauwe Poon (knoih.) 
Rode Knorhaan 
Posten
Langoesten (midden) 
'klein)

1-8-1977
225 -240 
175 -196 
108 -133 
123 -127 
102 -108 

— 92,—

3-8-1977 3-8-1977

220 -238 
154 -174 
108 -112 
108 -124 
92,— 96,— 
78,— 84,—

39,—— ,— 
27,20-32,— 
21,— 24 — 
32,— 44j— 
36,— 38,—

40,-42,- 
30,— 44,-

16,20-40,—

54,— 58,- 
46,— 48,- 
54,-58,-
38,--- 46,-
38,— 44- 
21,-44,- 
54 ,-56,-
46,--- 48,-
44,— 48-
38,— 43,-

15,------,-
67,— 80,- 
38,— 44,-

1-8-1977

170 — ,— 
130 — ,— 
155 -100

64,-
55,-
60,-
45-

32,-

45,-
25,-

14,-

41,------, -
26,60-34,—

15,— 24,—

16,-

32,-
457-
20,-

Lees ’’ H ET VISSERIJBLAD„
*

—  11



N E D E R L A N D
VAN DAG TOT DAG

Prijzen in guldens :IJMUIDEN

Aan de woensdagmarkt van 27 ju
li werd aangevoerd : 540 kg tong;
14 kisten tarbot en griet; 272 kis
ten kabeljauw, 57 kisten schelvis; 
60 kisten wijting; 534 kisten schol; 
10 kisten schar; 170 kisten makreel 
en 38 kisten diversen.

Prijzen in guldens :
Per 1 kg.: tarbot 13,85-13,37; gr. 

tong 15,85; grootmiddel tong 15,38; 
kleinmiddel tong 14,62; tong één 
14,29; tong twee 10,86-10,40.

Per 40 kg.: horsmakreel 36; bot 
23; rode poon 69; hake 244; tarbot 
376-221; griet 188-84; kabeljauw één 
174-168; kabeljauw twee 168-140; 
kabeljauw drie 154-142; kabeljauw 
vier 132-118; kabeljauw vijf 100-49; 
schelvis één 96; schelvis twee 102- 
84; schelvis drie 90-88; schelvis vier 
96; schol één 90-76; schol twee 82- 
70; schol drie 104-54; schol vier 78- 
69; wijting drie 80-41; makreel één 
76-56; makreel twee 45-31; makreel 
drie 24; schar 81-40; tong schar 
192-76; hammen met kop 134-114.

De besommingen waren :

KW 45 f50.600 ; 63 f7100; 185 f26.900 
UK 48 f5.700; 135 f3.100; VD 18 
f2.000.

Aan de donderdagmarkt van 28 
juli werd aangevoerd : 850 kg tong;
15 kisten tarbot en griet; 247 kisten 
kabeljauw; 7 kisten koolvis; 50 kis
ten schelvis; 171 kisten wijting; 
875 kisten schol; 39 kisten schar; 
20 kisten makreel en 70 kisten di
versen.

Prijzen in guldens :

Per 1 kg.: tarbot 13,86-13,26; gr. 
tong 16,04-15,97; grootmiddel tong 
15,84-15,21; kleinmiddel tong 14,52- 
14,00; tong één 13,00-12,39; tong 
twee 10,39-9,31.

Per 40 kg.: tongschar 152-83; wit
te koolvis drie 102; witte koolvis 
vier 70; leng 71-70; tarbot 376-232; 
griet 192-139; kabeljauw één 184-144 
kabeljauw twee 182-130; kabeljauw 
drie 170-118; kabeljauw vier 164-102 
kabeljauw vijf 98-59; schelvis één 
88; schelvis twee 68; schelvis drie
75-69; schol één 120-67; schol twee 
138-65; schol drie 90-52; schol vier 
94-44; wijting drie 78-56; makreel 
één 64; makreel twee 44-39; schar 
94-55; rode poon 162-92; horsma
kreel 30-22; wolf 112-62; krab 67.

De besommingen waren :

UK 18 f14.400; 135 f1.980; 145 f2.900 
200 f6.500; 234 f2.360 ; 271 f13.600; 
279 f4.430; VD 20 f2.100; WR 98 
f2.100; YE 25 1.960; IJM 27 f2.150, 
een Belgische kotter de Z.483 
f55.100, een Deense snik met f12.700 
aan besomming.

Aan de vrijdagmarkt van 29 juli 
werd aangevoerd : 1690 kg tong; 93 
kisten tarbot en griet; 733 kisten 
kabeljauw; 51 kisten schelvis; 713 
kisten wijting; 360 kisten schol; 58 
kisten schar; 109 kisten makreel en 
101 kisten diversen.

Per 1 kg.: tarbot 14,32-13,49; gr. 
tong 16,64-16,18; grootmiddel tong 
16,22-15,78; kleinmiddel tong 14,08- 
13,38; tong één 13,10-11,77; tong 
twee 9,98-8,88.

Per 40 kg.: rode poon 90-63; haai 
104-90; horsmakreel 26-7; bot 31-23; 
kleine kreeft 158-156; krab 75; tar
bot 372-160; griet 200-84; kabeljauw 
één 200-174; kabeljauw twee 230- 
160; kabeljauw drie 170-140; kabel
jauw vier 170-130; kabeljauw vijf 
128-52; schelvis één 120; schelvis 
twee 142-130; schelvis drie 144-140; 
schelvis vier 80-59; schol één 144-81; 
schol twee 122-82; schol drie 120- 
71; schol vier 96-57; wijting drie 
69-45; makreel één 58-55; makreel 
twee 46-22; schar 80-46; tongschar 
160-97.

De besommingen waren :

KW 63 f2.890; SCH 36 fll.800; UK 
141 16.200; 143 f1.960; 18 f3.100; 48 
f3.100; 135 f1.560; 234 fl.900; VD 6 
f8.400; VD 20 f760; WR 98 f1.070.

Verder waren er 7 Texelaars met 
totaal flOO.OOO.

Aan de dinsdagmarkt van 2 oogst 
werd aangevoerd : 730 kg tong; 2 
kisten tarbot en griet; 8 kisten ka
beljauw; 3 kisten schol; 7 kisten 
schar en 39 kisten diversen.

Prijzen in guldens :
Per 1 kg.: grote tong 16,11-16,07; 

grootmiddel tong 15,70-15,36; klein
middel tong 15,20-14,73; tong één 
13,29-13,01; tong twee 9,30-9,19.

Per 40 kg.: tarbot 244-176; griet 
235-190; kabeljauw vijf 92-84; schol 
vier 124; schar 88; bot 34-28; hors
makreel 34-30; rode poon 140-118.

De besommingen waren :
IJM 18 f3.700; 27 f2.400; UK 135 
fl.900; 145 f2.000; VD 20 f2.000.

ROND DE
DE TRAWLER KW.123, die zich 

blijkbaar niets van al het haring- 
gebeuren aantrekt, was vorigie week 
wederom aan de maandagmarkt 
present met een erg leuke lading 
vanuit de noordelijke Noordzee. 
Naast de 600 kisten koolvis, die 
heus niet zo erg klein uitvielen als 
we de laatste keren gewend wa
ren ,had het schip het geluk gehad 
om nog eens een goede tweehon
derd kisten schelvis buit te ma
ken, die door de handel op een 
voor alle partijen aannemelijke 
prijs werd opgenomen. De grofste 
soorten lagen rond de honderd gul
den per bak, terwijl de kleinste 
altijd nog goed waren voor een 
gemiddelde van vijfenzestig gulden 
per bak. De paar kisten erg mooie 
grove wijting, werd graag wegge
kocht voor iets mieeir dian zeventig 
guldens per bak, terwijl de paar 
kisten blankwerk voor fantasieprij- 
zen weggingen .Zodoende kon dit 
schip na telling ruim zestig dui
zend guldens besommen .En was 
het wederom aantrekkelijk voor de 
rederij om wederom een noordreis 
te laten maken.

Dit was niet het geval met de 
IJ.57 „Zeehaan” die het na één 
reis voor gezien liet en wederom 
de haringnetten aan boord nam 
om zich in het koor der haringja
gers te voegen. Zodoende is, voor
lopig, de „Holland” de enigste 
noordboot. Voor de handel die kool
vis verwerkt, is dit nu niet zo heel 
erg prettig, want nu is men deze 
week weer aangewezen op de im
porteurs. Vooral de koolvis één, 
twee en drie is bij deze mensen 
een zeer gewild artikel want ook nu 
werd hiervoor ruim f 65,00 per 
bak neergeteld.

VOOR DE KOTTERS naar rond
vis was het vorige week ook alle
maal wat aangenamer, want men 
kon weer eens een besomming 
van rond de f 20.-00,- bijeenschra
pen, waarvoor dan wel een en an
der neergezet moest worden. Naast 
de wijting die gevangen wordt ziet 
men maar heel weinig kabeljauw 
of groter gullen, de keinste gul- 
soorten zijn dan ook bar klein en 
moesten feitelijk niet gevangen mo
gen worden. Opmerkelijk was ook 
weer de komst van een tweetal 
Deense snikken die toch weer kans 
hadden gezien om uitsluitend en

LOSPLANK
alleen met kabeljauw of grote gul 
aan de markt te komen en er dan 
ook behoorlijk voor betaald wor
den. Het platvis gebeuren blijft 
sterk wisselvallig. Aan de maan
dagmarkt van vorige week werden 
er veel hogere prijzen voor de 
schol beteald dan in höt vterdere 
verloop van de week. De KW.45 die 
een overweekse reis maakte, kwam 
aan de woensdagmarkt en kreeg 
voor de schol drie b.v. ruim f 15,00 
per bak minder dan de kollega’s 
die aan de maandagmarkt present 
waren. De mogeijkheid is natuur
lijk ook niet uitgestoten dat de 
melding van de komst van een 
Belgisch vaartuig voor de donder
dagmarkt hier geen goed aange
daan heeft. Deze uit Zeebrugge 
afkomstige kotter kwam naar Wer 
met ruim 900 bakken vis, waarvan 
ruim 700 bakken schol. Hiernaast 
had dit schip een leuke partij 
tongschar, schelvis, wijting, kabel
jauw en gul, blanke koolvis en wat 
wolf. De handel nam dit alles met 
grote graagte op en wist er blijk
baar goed raad mee. Meerdere van 
deze ladingen zullen zeker zeer 
welkom zijn in deze periode van 
schaarse aanvoeren. Onvermeld 
mag niet blijven de komst van de 
kotter KW. 63 die normaal in Sche- 
veningen aan de markt komt, maar 
deze keer IJmuiden verkoos om 
zijn vangst makrelen die in enkele 
trekken buit waren gemaakt aan 
de man te brengen.

Nadait vorige Week dinsdag 
de eerste maal was gemaritot, 
herhaalde men dit aan de woens
dagmarkt, maar toen was de koek 
blijkbaar op want het werd nu 
vrijdag voordat men weer present 
was. Deze makreel, die al wat op 
rokerij makreel gaat lijken, werd 
graag gekocht voor een prijs die 
rond de f 45.00 per bak lag. Deze 
vangerij heeft dit schip geen wind
eieren gelegd.

EN DE HARINGVISSERIJ

Hoewel er van de haringschepen 
weinig békend werd doordat men 
niet rechtstreeks via Scheveningen 
Radio de kontakten met de wal 
onderhield maar dit via één of an
der Engels radiostation deed, kan 
vastgesteld worden dat het span 
KW44 KW.85 vorige week vrijdag 
in de heel vroege morgen binnen 
liep met ruim 1500 kantjes haring.

Terwijl bekend werd dat de IJM.36 
vorige week maandag binnen hoopt 
te lopen met 800 vaten gezouten 
haring met daarnaast enlrele dui
zenden platen, diepgevroren ha
ring. De eerste geruchten over niet 
onbevredigende vangsten zijn wel 
waar geweest. Vooral de eerste dag 
dat men bewesten Schotland mocht 
Vissen, konden er trekken door de 
grootste eenheden worden gedaan 
van wel honderd kantjes. Nadat 
de vangsten bij Rona, waar men 
begon met vissen terugliepen, is 
men doorgestoomd naar Gilda en 
daar is men tot op heden blijven 
hangen. Over verdere thuisvaren
de schepen is, buiten het bericht 
van de IJM.36, nog niet veel te 
vermelden. De schepen zijn groot 
genoeg en men zal zeker geen 800 
mijlen komen draaien met een hal
ve lading als dit niet om een drin
gende reden geboden is. Al de 
schepen zijn vertrokken met een 
maximaal aantal ledige vaten, ver
gezeld van het benodigde zout. En 
bovendien heeft men nog de no
dige ledige vriesdozen mee. Wan
neer dat dan eens vol is, zou het 
natuurlijk prachtig zijn als men 
„vol en zout” aan de thuisvaart 
zou kunnen beginnen.

Visaanvoer te Den Helder
Aanvoerbericht van : 25-7 t/m  29-7-1977

Door 82 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd :

Hoeveelheid Vissoort Opbrengst Prijs per kg.
in kg.

49.498 kg. Tong f 636.010,17 van f 16,89 tot f 8,72
14.135 kg. T arbot f 86.752,90 van f 16,00 tot f 3,32

106.540 kg. Sohol f 171.562,77 van f 3,08 tot f 1,20
31.885 kg. Kabeljauw f 46.205,07 van f 6,15 tot f 0,86
5.686 kg. Griet f 16.000,96 van f 6,14 tot f 2,17

19.035 kg. Schar f 20.171,17 van f 1,83 tot f 0,56
2.370 kg. Wijting 3.514,77 van f 1,90 tot f 1,23

11.455 kg. Bot f 7.589,64 van f 0,78 tot f 0,50
5.810 kg. Poon f 5.604,27 van f 1,80 tot f 0,56
1.035 kg. Steenbolk f 1.011,77 van f 1,60 tot f 0,86

398 kg. Tongschar f 1.212,63 van f 3,63 tot f 2,46
394 kg. Rog f 661,13 van f 2,01 tot f 1,10
254 kg. Krab f 171,50 van f 0,95 tot f 0,55
108 kg. Haai f 251,38 van f 2,58 tot f 2,23
45 kg. Koolvis f 56,50 van f 2,20 tot f 1,14

525 kg. Diversen f 1.089,13

249.173 kg. f 997.865,76
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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. S C  A P
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 B A E L S K A A I 12, 8400 - O O S T E N D E
Burelen en Adm inistratie:

T e l: (059) 70.55.81 (5 lijnen)
Telex: 810.28 

Telegramadres : PEFLOS ■ Oostende

Fabriek: Oudenburgsteenweg 31

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 
Plck-up garens

VOOR DE NIJVERHEID : 
Inpakgarens in sisal 
en polypropylene

SPORT :
Allerlei netten

TAPIJTEN -4
00(O
00<




