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IS EEN VRIJWILLIOE 
REDDINGSDIENST OP ZEE 

HIER WEL LEEFBAAR ? 
De jacMclubs van Nieuwpoort en 

van Blankenberge hebben het in
zicht een vrijwillige reddingsdienst 
op zee op te richten voor hulp aan 
pleaiervaartulgen in moeilijkheden. 
Deze reddingsdienst zou een fede-
llng worden van de Britse «Royal 
National Life-Boat Institution», die 
vorig jaar 2.700 maal reddlng'sbo-
ten uitzette en 1,131 mensenlevens 
redde. 

Ter gelegeniiedd van de even
tuele opricEting van de Belgische 
afdelingen bracht de «Soldian», 
een 15 m lange nieuwe en revo
lutionaire Britse reddingsboot, 
een bezoek aan onze jachthavens. 
De «Soldian» was op vrijdag 28 
juli te 12.30 u te Nieuwjwort en 
er van 13 tot 19 u toegankehjk 
voor het publiek, 's Anderendaags 
is een gelijkaardig bezoek aan 
Blankenberge gebeurd. De red-
dingBiboot deed telkens een rond-

De «Soldian» kan niet kapsei
zen, kan een topsnelheid halen 
van meer dan 18 knopen (33 km 
per uur), heeft waterdichte com
partimenten gevuld met polyure-
thoan die een grotere vlotbaarheid 
verzekeren en is uitgerust met een 
geperfectioneerde radio-installatie 
voor de communicaties en zeevaart. 
De nieuwe reddingsboot is bestemd 
voor de haven van Lerwick, op de 
Shetlandeilanden. waar hij een 
ouder vaartuig zal vervangen m 
het gebied waar olieboringen in 
zee worden verricht. 

De RNLl is een vrijwillige dienst. 
De bemanningen bestaan op één 
bezoldigde mecanicien na, uitslui
tend uit vrijwilligers. Onze zee-
reddingsdienst hangt thans af van 
het Bestuur van het Zeewezen van 
het ministerie van Verkeerswezen. 

Naar het schijnt zouden jonge 
zeilers. Jan Corveleyn en Prank 
Mercier uit Brugge, naar aanlei
ding van de steeds grotere uitbrei
ding van de yachting aan onze 
kust en ook de zeilsport, hier zo'n 
afdeling of liever zo'n vereniging 
zonder winstgevend doel wiUen in
richten. 

Zoals men weet leeft deze dienst 
m Engeland uitsluitend van giften, 
maar is die «salvation» nationaal 
zo sterk ingericht dat ze meer dan 
honderdduizend leden telt en over
al in talrijke steden en havens 
opbrengsten van feesten en gif
ten naar die vereniging gaan, die 
in talrijke havens een afdeling 
hebben. 

Maar Engeland is een eiland, 
leeft van en met de zee, heeft 
duizenden km kust en is een 
vaarroute waarlangs zowel Noord 
of Zuid dagelijks honderden sche
pen passeren, 

Zo'n reddingsboot kost niet min. 
der dan 28 miljoen F en is ultra 
modern uitgerustt. 

Zo'n paar reddingsboten zou on
ze 60 km lange kust wel nuttig 
kunnen gebruiken en het is ons 
bekend, dat er in elk geval ene. 

hopen we op een Belgische werf 
voor 1979 op de begroting van ver 
keerswezen wordt ingeschreven. 

We vragen ons zelfs af waaroir 
geen twee of drie, eén voor elk on
zer havens. 

De vraag stelt zich echter ot eer 
Belgische Vrijwillige Reddings
dienst wel kan bestaan of reden 
heeft van bestaan. 

De tijd van vrijwillige redders 
dienst te zien doen, is voorbij. 

En zal zo'n maatschappij jaar
lijks de nodige gelden kunnen sa-
menrapen om het bestaan en de 
kosten ervan te verzekeren ? 

Het initiatief van die heren ifc 
wel gezond, maar zou men niet be
ter overleggen hoe, dank zij een 
samenwerking tussen de bevoegde 
loodsdiensten en waterschüutsamb-
ten, een nuttige dienst tot stand 
kan komen. 

Maar we hebben ondervindina 
genoeg hoe lang en hoe dikwils 
men op vrijwillige medewerking 
kan rekenen 

Onze kust is slechts 60 km lang. 
Twee van die moderne reddings
boten kunnen enorm bijdragen tot 
de veiligheid van al wie op zee 
vaart Maar of het Engels concept 
ook in België zal gedijen daar 
twijfelen we grotehjks aan. 

P. Vandenberghe 

NUTTELOZE 
GELDVERSPILLINGEN 

BIJ DE STAAT OF WAT 
STATISTIEKEN EN 

METEREOLOGISCHE 
MEDEDELINGEN KOSTEN 

We heibben in «Het Visserij blaö» 
van 28 juli gewezen op de triestige 
geldverspillingen inzake het opma
ken van statistieken door drie ver-
sohSUende staatsinsbellinigien. 

We hebben aJs voortoeeld ge
nomen de statistieken voor de Vis
serij, waar én de visserijdienst van 
het Ministerie van Landbouw én 
de Bedrijfsraad én de Nationale 
Staltastiefeenxüeinst, deze l3Wee laat^ 
sten met drie moandien vertraging, 
dezelfde statistieken maar talrijke 
defcelfd© organismen doorsturen, 
daarvoor een enorme papierver-
kwisttng en talrijke personeelsle
den er op na houdend. 

WaJt voor de viBserij het geval is, 
mag ooik gezegd van die statistieken 
in andere domeinen, waar ook be
drij fsraden en de nationale statis-
tiiekendienst er dezelfdie methodes 

van niieit het minste nut, er op na 
houden. 

En walt op dit domein waar is, 
is ook waaj" voor tahijlde andere 
aangelegenheden in Staatsdiensten 
en stadsidomein. Men zoekt geld, 
wenst müj arden te besparen, maar 
waar kan, en moet bespaard wor
den, schijnt men het niet te zien 
of niet te wlUen -weten, omdat tal
rijke Staats- en stadsambtenaren 
er een klulfje aan hebben of om
dat bepaalde budgetten op die ma
nier moeten opgedaan. 

METEREOLOGISCHE 
MEDEDELINGEN 

Zo vemneinen we ook, met vorige 
week te wijzen op het verstandig 
besluit van Mlöistter Chaibert, in-

(Zie vervolg biz. 3) 
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De Britse reddingsboot «Soldain» die aan onze kust enkele demonstraties kwam geven. (Foto WB.) 



REDERS ! 

VOOR DE SCHOONMAAK VAN UW 
SCHEPEN GEBRUIK 

Hempels 

verkrijgbaar bij 

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

VOOR ROMP : ONDER WATER 

HEMPELS PLATIN PRIMER 

HEMPELS ANTIFOULINC 

VOOR ROMP : BOVEN WATER 

DEKHUIZEN. DEKKEN. MASTEN, 

SCHOTTEN, MACHINEKAMERS, enz. 

RED LEAD 

HEMPALIN UNDERCOATINC 

HEMPALIN CLOSS ENAMEL 

alle kleuren 

VOOR Vi^PUIM : 

SPECIALE WITTE VERF 

JEROME 
PUYSTIENS 
OVERLEDEN 
Na een korte ziekte is m de 

ouderdom van 58 jaar de in visse
rij welgekende schipper Jerome 
Puystiens, geboren te Oostduinker-
ke en sedert vele jaren te Oosten
de wonende overleden. 

Jerome is vele jaren visser ge-) 
weest en voer lange tijd op de 
0.177 

Daarna heeft tiij gedurende 12 
iaar als magazijnier en netten-
breier dienst gedaan bij de vissers-
coöperatieve SCAP te Oostende. 

Hij was zeer gedienstig, werk
zaam en beslagen in zijn vak. 

Heden donderdagmorgen had de 
begrafenis plaats in de parochie
kerk van St Jan Baptist. 

Aan zijn echtgenote en kinderen 
biedt ons blad zijn innige deelne
ming a a n in de zware rouw welke 
hen komt te treffen 

OOSTENDE - DOVER -

FOLKESTONE 
CTurtabel der overvaarten voor de 

week van 6 tot 12 augustus 1978, 
Afvaarten uit Oostende naa r Do

ver Western Docks : 
Dagelijks te 4.15 8.35 11.05 15.40 

20.45 
Op 7, 11 en 12 augustus 1978 bij

komende afvaart te 10.45 
Op 11 en 12 augustus bijkomen

de afvaart te 16.30 
Afvaarten uit Oostende naar Do

ver Eastern Docks : 
Dagelijlcs te 5.15 8.15 11.15 14.15 

17.15 20.15 23.15 
Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 

bijkomende afvaart te 2.15 
Afvaarten uit Oostende naar 

Folkestone 
Dagelijks te 1.45 6.00 
Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 3.45 
Afvaarten uit Oostende naar Fol

kestone : 
Dagelijks te 1.45 6.00 
Op 7. 8, 9, 10. 11 en 12 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 3.45 
Afvaarten uit Dover Western 

Docks ' 
Dageliiks te 1.00 10.40 12.40 12.40 

16.45 19.45 
Op 7. 11 en 12 augustus 1978 

bijkomende afvaart te 16.15 
Op 11 en 12 augustus 1978 bijko

mende afvaart te 23.00. 
Afvaarten uit Dover Eastern 

Daeteliiks te 0.20 3.20 9.20 12.20 
15.20 18 20 21.20 

Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 
bijkomende afvaart te 6.20. 

Afvaarten uit Folkestone : 
Dagelijks te 19.00 23,30 
Op 6, 7, 8, 9, 10 en 11 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 21.15 

REDERS 

LEEST UW 

VAKBLAD 
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IS EEN VUIJWILLIGE 
HËDDINGSDIENST OP ZEE 

HIER WEL LEEFBAAR ? 
De jacMclU'bs van Nieuwpoort en 

van Blankenberge hebben het in-
zlcjit een vrijwillige reddingsdienst 
op zee op te richten voor hulp aan 
pleaiervaartudgen in moeilijkheden. 
Deze reddingsdienst zou een fede-
ling worden van de Britse «Royal 
National Life-Boat Institution», die 
vorig jaar 2.700 maal reddingtsbo-
ten uitzette en 1,131 mensenlevens 
redde. 

Ter gelegenheid van de even
tuele opriohting van de Belgische 
afdehngen bracht de «Soldian», 
een 15 m lange nieuwe en revo
lutionaire Britse reddingsboot, 
een bezoek aan onze jachthavens. 
Ete «Soldian» was op vrijdag 28 
juü te 12.30 u te Nieuwpoort en 
er van 13 tot 19 u toegankelijk 
voor het publiek, 's Anderendaags 
is een gelijkaardig bezoek aan 
Blankenberge gebeurd. De red-
dingsiboot deed telkens een rond-

De «Soldian» kan niet kapsei
zen, kan een topsnelheid halen 
van meer dan 18 knopen (33 km 
per uur), heeft waterdichte com
partimenten gevuld met polyure-
thaan die een grotere vlotbaarheid 
verzekeren en is uitgerust met een 
geperfectioneerde radio-installatie 
voor de communicaties en zeevaart. 
De nieuwe reddingsboot is bestemd 
voor de haven van Lerwick, op de 
Shetlandeilanden waar hij een 
ouder vaartuig zal vervangen m 
het gebied waar olieboringen in 
zee worden verricht 

De RNLl IS een vrijwillige dienst. 
De bemanningen bestaan op één 
bezoldigde mecanicien na, uitslui
tend uit vrijwilligers. Onze zee-
reddingsdienst hangt thans af van 
het Bestuur van het Zeewezen van 
het ministerie van Verkeerswezen. 

Naar het schijnt zouden jonge 
zeilers, Jan Corveleyn en Frank 
Mercier uit Brugge, naar aanlei
ding van de steeds grotere uitbrei
ding van de yachting aan onze 
kust en ook de zeilsport, hier zo'n 
afdeling of liever zo'n vereniging 
zonder winstgevend doel willen in
richten. 

Zoals men weet leeft deze dienst 
m Engeland uitsluitend van giften, 
maar is die «salvation» nationaal 
zo sterk ingericht dat ze meer dan 
honderdduizend leden telt en over
al in talrijke steden en havens 
opbrengsten van feesten en gif
ten naar die vereniging gaan, die 
In talrijke havens een afdeling 
hebben. 

Maai Engeland is een eiland, 
leeft van en met de zee, heeft 
duizenden km kust en is een 
vaarroute waarlangs zowel Noord 
of Zuid dagelijks honderden sche
pen passeren, 

Zo'n reddingsboot kost niet min 
der dan 28 miljoen F en is ultra 
modern uitgerustt. 

Zo'n paar reddingsboten zou on
ze 60 km lange kust wel nuttig 
kunnen gebruiken en het is ons 
bekend, dat er in elk geval ene, 

hopen we op een Belgische werl 
voor 1979 op de begroting van ver 
keerswezen wordt ingeschreven. 

We vragen ons zelfs af waarom 
geen twee of drie, één voor elk on
zer havens. 

De vraag stelt zich echter ol eer 
Belgische Vrijwillige Reddings
dienst wel lean bestaan of reden 
heeft van bestaan. 

De tijd van vrijwilUge redders 
dienst te zien doen, is voorbij. 

En zal zo'n maatschappij jaar
lijks de nodige gelden kunnen sa-
merirapen om het bestaan en de 
kosten ervan te verzekeren ? 

Het initiatief van die heren is 
wel gezond, maar zou men mei be
ter overleggen hoe, dank zij een 
samenwerking tussen de bevoegde 
loodsdiensten en waterschoutsamb-
ten, een nuttige dienst tot stand 
kan komen. 

Maar we hebben ondervinding 
genoeg hoe lang en hoe dikwils 
men op vrijwillige medewerking 
kan rekenen 

Onze kust is slechts 60 km lang. 
Twee van die moderne reddings
boten kunnen enorm bijdragen tot 
de veiligheid van al wie op zee 
vaart Maar of het Engels concept 
ook in België zal gedijen daar 
twijfelen we groteüjks aan. 

P. Vandenberghe 

NUTTELOZE 
GELDYERS PILLINGEN 

BIJ DE STAAT OF WAT 
STATISTIEKEN EN 

METEREOLOGISCHE 
MEDEDELINGEN KOSTEN 

We hebben in «Helt Visserij blad» 
van 28 juli gewezen op de tritetige 
geldverspUlingen inzake het opma
ken van statistieken door drSe ver
schillende staatsinstellingeai. 

We hebben als voorbeeld ge
nomen de statistieken voor de Vis
serij, waar én de vissetrij-dienst van 
het Ministerie van Landbouw én 
de Bedrij fsraad én de NaJtionale 
Statiistiefcendienst, deae 'twee laat-
sten -met drie maanden vertraging, 
dezelfde statistieken naar talrijke 
de(zelfde organismen dooraturen, 
daarvoor een enorme papierver-
kwlsting en taJrijke personeelsle
den er op na houdend. 

Wat voor de Visserij het geval is, 
mag ook gezegd van die Statistieken 
in andere domeanen, waar ook be
drij fsrolden en de nationale statis-
tiekendienst er dezelfde methodes 

vain niet het minste nut, er op na 
houden. 

Bn wat op dit dotnieln waar Is, 
is ook waar voor taMjkle andere 
aang-elegenheden in Staatsdiensten 
en stadsdomein. Men zoekt geld, 
wenst miljarden te besparen, maar 
waar kan, en moet bespaard wor
den, schijnt men het niet te zien 
of niet te willen weten, omdat tal
rijke Staats- en stadsambtenaren 
er een Iduifje aan hebben of om
dat bepaalde budgetten op die ma
nier moeten opgedaan. 

METEREOLOGISOHE 
MEDEDELINGEN 

Zo vemeimen we ook, met vorSlge 
waek te wijzen op het versttanldig 
besluit van Minister ChJabert, in-

(Zie vervolg blz. 3) 
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De Britse reddingsboot (cSoIdainn die aan onze kust enkele demonstraties kwam geven. (Foto WB.) 
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VOOR DE SCHOONMAAK VAN UW 
SCHEPEN GEBRUIK 

Hempels 
Verven 

verkrijgbaar bij 

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

VOOR ROMP : ONDER WATER 

HEMPELS PLATIN PRIMER 

HEMPELS ANTIFOULINC 

VOOR ROMP : BOVEN WATER 

DEKHUIZEN. DEKKEN. MASTEN, 

SCHOTTEN. MACHINEKAMERS, enz. 

RED LEAD 

HEMPALIN UNDERCOATINC 

HEMPALIN GLOSS ENAMEL 

alle kleuren 

VOOR VKPIJIM : 

SPEC lALE WITTE VERF 

JEROME 
PUYSTIENS 
OVERLEDEN 
Na een korte ziekte is m de 

ouderdom van 58 j aa r de in visse
rij welgekende schipper Jerome 
Puystiens. geboren te Oostduinker-
ke en sedert vele jaren te Oosten
de wonende overleden. 

Jerome is vele jaren visser ge-) 
weest en voer lange ü jd op de 
0.177 

Daarna heeft hij gedurende 12 
iaar als magazijnier en netten-
breier dienst gedaan bij de vissers-
coöperatieve SCAP te Oostende. 

Hij was zeer gedienstig, werk
zaam en beslagen in zijn vak. 

Heden donderdagmorgen had de 
begrafenis plaats in de parochie
kerk van St Jan Baptist. 

Aan zijn echtgenote en kinderen 
biedt ons blad zijn innige deelne
ming a a n in de zware rouw welke 
hen komt te treffen 

OOSTENDE - DOVER 

FOLKESTONE 
CTurtabel der overvaarten voor de 

week van 6 tot 12 augustus 1978, 
Afvaarten uit Oostende naar Do

ver Western Docks : 
Dagelijks te 4.15 8.35 11.05 15.40 

20.45 
Op 7, 11 en 12 augustus 1978 bij

komende afvaart te 10.45 
Op 11 en 12 augustus bijkomen

de afvaart te 16.30 
Afvaarten uit Oostende naar Do

ver Eastern Docks : 
Dagelijks te 5.15 8.15 11.15 14.15 

17.15 20.15 23,15 
Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 

bijkomende afvaart te 2.15 
Afvaarten uit Oostende naar 

Folkestone 
Dagelijks te 1.45 6.00 
Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 3.45 
Afvaarten uit Oostende naar Fol

kestone : 
Dagelijks te 1,45 6.00 
Op 7. 8, 9, 10 11 en 12 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 3.45 
Afvaarten uit Dover Western 

Docks 
Dagelijks te 1.00 10.40 12.40 12.40 

16,45 19.45 
Op 7, 11 en 12 augustus 1978 

bijkomende afvaart te 16.15 
Op 11 en 12 augustus 1978 bijko

mende afvaart te 23.00. 
Afvaarten uit Dover Eastern 

Dagelilks te 0.20 3.20 9.20 12.20 
15.20 18 20 21.20 

Op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 
bijkomende afvaart te 6.20. 

Afvaarten uit Folkestone • 
Dagelijks te 19.00 23,30 
Op 6, 7, 8, 9, 10 en 11 augustus 

1978 bijkomende afvaart te 21.15 

REDERS 

LEEST UW 

VAKBLAD 
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Zandwinning cp de 
Stroom bank ! 

KUSTVISSERIJ PROTESTEERT 
WAAR IS DE KONTROLE ? 

Niettegenstaande door de be
voegde overheid niet gemeld werd, 
da t het gebied van de Stroombank 
zou aangeduid zijn voor zandwin
ning, hefteen wel met de Kwinte-
bank, de Akaert en de Tortonbank 
he t geval is, heeft de kustvisserij 
vastgesteld, da t de Firma De Cloedt 
aan zandwinning doet op de 
Stroombank. Dit gebeurt zowat 5 
mijl van Oostende en op ongeveer 
anderhalve mijl uit de kust. Dit 
gebied is één van de beste visgron-
den voor de kustvisserij en he t is 
begrijpelijk dat de betrokken vis
sers dit niet zo maar kunnen laten 
gebeuren, des te meer omdat men 
in deze kringen overtuigd is, dat er 
hier aan fraudezandwinning zou 
gedaan worden of er geen kontro-
le gebeurt Deze zandwinning is 
niet alleen nadelig voor de vis en 

het broed, maar levert daarbij nog 
een zeer groot gevaar op voor de 
kustvisserij zelf Door het zand-
zuigen worden er inderdaad grote 
geulen gevormd van een paar va
dem diep Hierin kan het vistuig 
gemakkelijk vastslaan, met als ge
volg verlies van het vistuig en zelfs, 
in het slechtste geval, het omslaan 
van het vaartuig. Het is dus be
grijpelijk da l er protesten doorge
stuurd werden door het Verbond 
van de Middenslag- en Kustvisse
rij aan de minister van Verkeers
wezen en aan deze van Landbouw. 
Ook werd een bezwaar ingediend 
bij het Rijksstation voor de Zee
visserij Maar zal men dringend 
handelend optreden of la ten doen? 

Anderzijds vernamen we nog van 
enkele doorwinterde vissers, dat de 

NUTTELOZE 
STATISTIEKEN EN 

GELDVERSPILLINGEN 
BIJ DE STAAT OF WAT 

METEREOLOGISCHE 
MEDEDELINGEN KOSTEN 

(Vervolg vam blz. 1) 

tereologisoh Ins t i tuu t dtanit geen 
framk betaaM. 

Walt echter onbegrijpelijk is, is 
heft feit dat de R.T.T. a a n de 
loddsdlenst «n het watenschouts-
ambt ook een weterikundig bericht 
per tedegram stuurt , waarvoor 
maandelijks door de Staa,t 48 dui
zend frank moet afgedokt, zoals 
de S taa t maandeli jks honderddul-
zeniden ajfdofct voor de huur van 
personeel door die RMT voor de ene 
of andere reden afgestaan. Kn 
daarvoor betaal t de S taa t a a n de 
R.M.T. 1,5 maal de kostprijs, zodat 
deze Regiedlensit hierop een winst 
maak t van 50 th. 
We vraigen ons af waarom. 

Is hiet dan ao moeilijk bij die-
zielfde Loiods- en Red'dinigsdiensteii 
een Telex te plaatsen welke niet 
alleen de weerkundlgie berichten 
otrDbvangt, m a a r voor talrijke ande
re belangrijke en nutt ige taken 
kian dienen en in veel gevallen van 
he t (grooitstie belang len niut aou 
zijn. 

Nu Wondt voor die nutteloze tJele-
grams jaarUjks ongeveer 600 dui
zend frank weggegooid en men wU 
niet zien da t ook op da t terrein 
besparingen mogelijk en veel nut 
tiger kunnen tot s tand gebracht 
woiiden. En dit is m a a r ene van de 
vele nuttelcee verspillingen. We 
kunmien er nog vele opsommen. 
Welk© Volksveirtegenwoordiger on
derzoekt dit zaakje om he t gebrui
kelijk laikonisch en ontwijkerui ant
woord je t e ontvangen ? 

P. Vandjentoenghe 

zaikie he t Visserijonideirwijs, d a t er 
in ons Zeelwezen nog vleei besparin
gen kunnen verweaenlijfct, maar 
dat sommige ambtenaren liever 
houden van snoeperige nelsjies ge
paard a a n een grote wedde weinig 
verwezenlijkend en he t vertikken 
te zien waar besparingen mogelijk 
zijn. 

I>it is he t geval voor he t opdoe^ 
ken van de VOZOR, waar bepaalde 
ambtenaars er een kluif je a a n 
hebben en tegen heit opdoeken van 
die insteffing zijn. Di t is he t geval 
met de ^tahiïjke onbeaonnien en 
vaak nutteloze of te overvloedige 
reisjes en dit is he t geval met de 
arrangementjes me t d^ R.M.T., In
zake aanwerving personefel en ook 
de Metereologische Berichten. Dit 
laats te gaat weliswaaa- m a a r over 
©en 5 è, 600 duizend frank, m a a r 
't is een belachelijke geldverspil
ling. 
Het is onae lezers taetend dat door 
heit Metereologisch Ins t i tuut weer
kaa r t en uitgegeven worden, welke 
met vele exemplaren a a n al de 
mari t ieme diensten tdegestuurd 
worden, 2K)ida(t te Antwerpen, Gent 
en misschilen Zeebrugge en Oositen-
de deze zelf door de waltersohouts-
ambten a a n boord van de schepen 
bij de kontirole van de scheepsi>a-
pleren gegeven wonden. 

Te Oostendie, Zeebrugge en 
Nieuwpoort hang t zo'n weerkaai t in 
he t Wateirschoutsambt uit. Voor 
dteze toezendinigen vanwege he t Me-

Stroombank voor Oostende, dienst 
doet voor zoveel als borstwering. 
Dat wil zeggen neem de Stroom
bank weg en Oostende loopt een 
veel groter risico bij zware storm 
om onder te lopen. De massa wa
ter die dan op de plaats van de uit^ 
gebaggerde Stroombank zou ko
men te staan, is veel gevaarlijker 
wanneer dit bij storm in beweging 
gebracht wordt en naar de Oost-
endse zeedijk gestuwd. Ook al een 
niet te miskennen feit, waar men 
veel te licht zou kunnen over heen 
gaan. 

Moet onze visserij dan volledig 
negatief en als folklore behandeld 
of zal men ditmaal ernstig ingrij
pen, tenware een achterbakse toe
lating gegeven werd ? 

DE HOLLANDSE 
VISKONKURRENTIE 
Het A. .Z.A stuurde volgende 

brief aan minister van Midden
stand Humblet • 

Mijnheer de Minister, 
Verschillende vishandelaars aan 

de zeekust wijzen ons op de on
eerlijke konkurrentie die hun door 
Hollandse vishandelaars wordt 
aangedaan 

Deze verkopen vis op de opienba-
re markten onder de prijs welke 
onze vishandelaars aan dp gros
siers moeten betalen. 

Zij komen met Hollands perso
neel verkopen en schijnen niet te 
voldoen aan de wettelijke voor
schriften van de ministeries van 
Volksgezondheid en Landbouw 

Als 3it zu verdei mag gebeuren, 
lopen vele marktkramers en vis
handelaars gevaar aan die Holland
se konkurrentie ten onder te gaan 

Mogen wij u verzoeken een on
derzoek terzake te doen instellen 
ten einde na te gaan of de Hol
landse vishandelaars op onze mark
ten de Belgische wetgeving nale
ven? 

De betrokken minister antwoord
de hierop het volgende • 

De moeilijkheden, die ü in uw 
schrijven aanhaal t , ziin mii niet 
onbekend 

Dit, complex probleem vraagt ech
ter een grondig onderzoek, zowel 
op het vlak van de wetgeving op 
de ambulante handel, de handels
praktijken de inschrijving m het 
Centraal Handelsregister als op 
het vlak van de fiskale wetgeving. 
Daarenboven moet het vraagstuk 
gezien worden in het kader van de 
E E.G.-reglementering 

Mijn diensten onderzoeken thans 
grondig deze aangelegenheid 

Ik zal niet na la ten U op de hoog
te te brengen van het resultaat 
van het onderzoek. 
Nota der Redalstie . Dus, maai 
wachten... want hoeveel tijd men 
nodig zal hebben om da t te doen 
is wat anders. 

REDERS 
LEEST UW 
VAKBLAD 

WORDT 
GODTSCHALCK 

EEN HUIS 
VOOR 

OUDERLINGEN ? 
Het is onze lezers bekend da t h e t 

Godtschalck tehuis een wilsbeschik
king is van de Gezuster Godtschack 
waarin duidelijk vermeld stond d a t 
een tehuis voor oude vissers zou 
opgericht worden, waar ze de rest 
van hun oude dagen zouden kun
nen doorbrengen. 

Voor de oorlog was in dit tehuis, 
waar ongeveer een 50-tal oude vis
sers konden gehuisvest en een vier 
tal huishoudens, daar plaats tekort 
en moesten de strengste normen 
inzake he t beroep hebbende uitge
oefend, toegepast worden. 

Na die oorlog is da t zodanig ver
minderd, da t praktisch al wie ge
varen h a d me t een yol ook aan
spraak kon maken op een plaatsje 
aldaar onder de zon. 

De sociale welstand is in ieivo 
zover gevorderd da t nog weinigen 
beroep doen op die voor hen p rach . 
tige insteUing. 

En dat is met de tijd niet ver
anderd. Integendeel. 

Thans heeft de beheerraad, waar 
in zowel poütiekers als ambtenaa r s 
zetelen, a a n de s ta tu ten van de 
Instelling een nieuwe wijziging ge
bracht, in zoverre da t het nu niet 
alleen mer vissers maa r ook men
sen die dienst gedaan hebben in 
de Zeemacht, er kunnen in opgeno
men worden. 

En he t gaa t hier niet alleen om 
het varend personeel, maar ook de 
bureacratische elementen die nooit 
de zee bevaren hebben. 

Het komt ons voor dat de be
heerraad van die insteUing wel een 
gezonde maatregel genomen heeft, 
maar dan voor zover he t alleen zee
varenden geldt. 

Als we h a a r zienswijze volgen, 
dan zou men ook zij die in de be
roepsmiddens van de visserij t en 
dienste gestaan hebben van die 
vissers en die reders, daar ook mo
gen opgenomen worden, want daar 
komt he t tenslotte op neer. 

VIS ETEN IS 

VERANTWOORD ETEN 
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ZIJN DE NIEUWPOORTSE 
VISBAKKERS EEN FOLKLOREGROEP ? 

In onize bladen van 9, 16 en 23 
juni hadden we het over het feit 
dat de vispropaganda welke jaren 
geleden een zeer nuttige rol ver
vulde, praktisch tot nul herleid is 
en dat het miljoen op de begroting 
van Landbouw voorkomend, op de 
wijze waarop het nu besteed wordt 
besit zou geschrap-f, worden. 

We stelden de vraag of de ver-
schlllendje visbakkersgroe'pen te 
Helst, Oostende en Nieuwpoort nog 
wel de naam van propagandisten 
voor een groter visverbruik in ons 
land waardig zijn en of ze niet eer
der als folkloregroepen dienen aan
zien te worden. 

In ons nummer van 16 juni ga
ven we het antwoord van de Oost-
endse visbakkars bij monde van de 
heer Frans Pauwels die op een zeer 
open en Icnappe wijze uiteenzette 
wat de Oostendse groep deed, daar 
hier de naam visbakl^ers mmdrr 
aan bod komt vermits hier zeer 
nuttig werk wordit verricht, inzake 
bezoeken aan de vismijn, voor
drachten, kursussen enz... We schre
ven toen dat hetzelfde niet kon ge
zegd van Nieuwpoort en Heist, wel
ke aan de propagandacommissie toe
gen vroeg om er folklore uitstapjes 
mee te doen en dl^ tot zeJfs naar 
het buitenland, waaronder Duits
land en Griekenland. 

Dat scheen de burgemeester van 
Nieuwpoort niet te bevallen, die 
o-ns antwoordde dat die reisjes in 
elk geval niet door die Nieuwpoort-
se visbakkers ondernamen worden 
en zij geen toelage van de Staat 
hadden ontvangen omdat htm 
vraag te laat ingediend was. 
We weaen er op dat wat de hh. 
Prams Pauwels te Oostende deed 
en Jos Verbanok te Niieuwpoort 
nuttig was. Pas had de burgemees
ter van Nieuwpoort ons geschreven 
dat de Nieuwpoortse visbakkers 
(die geen vissers en visvrouwen 
zijn) geen reisjes deden naar het 
buitenland, of in een persmedede
ling uitgaande van de Stad Nieuw-
poort, lazen we dat op 30 juni twee 
autocars naar Dudenhofen (Duits
land) waren afgieredisd en de Nieuw-
poorts© visbakkers met gebaikken 
visjes van de partij waren. 

In ons nummer van 14 juli 
schreven we dat daar goed gefeest 
en gedronken was en stelden we de 
Nieuwpoortse burgemeester de 
vraag of Dudenhofen misschien 
h 

met de jumelage een gemeente ge
worden was, waar de Nieuw
poortse vishandelaars een viskliën-
teel gekweekt hadden en hoeveel 
daA reisje kostte en wie dit betaal
de ? 

Ook die vragen bevielen onze 
achtbar© burgemeester niet en ga
ven aanleiding tot hiernavolgend 
schrijven. 

De brief van de 
Nieuwpoortse 
burgemeester 

Mijnheer, 

In «Het Visserijblad» van 14 de
zer werd vastgesteld dat U steeds 
verder gaat met foutieve berichtge
ving door te spelen i.v.m. de 
Nieuwooortse Visbakkers. 

Van de twee bussen die naar Du
denhofen reden maakten Inderdaad 
enkele leden van de Visbakkers 
Nieuwpoort, Reuzengilde enz... deel 
uit. Die mensen hebben, zoals een
der wiie, hun kosten betaald om 
mee te reizen, nl. 700 F per per
soon. Wees ervan overtuigd dat zij 
opnieuw ervoor gezorgd hebben dat 
de Dudenhofenaars, de Nieuw
poortse vis hebben Ieren waarde
ren. 

Dudenhofen is gesn gemeente -
uw sarcasme gaat wat al te ver -
waar de Nieuwpoortse vishande
laars een kliënteel gekweekt heb
ben. Toch hebben die mensen, via 
de Visbakkers en via mensen uit 
Nieuwpoort, pas sederf Icort geleerd 
wat verse vis is. Wij vinden het, 
hoe U er ook over denkt, een heel 
positief punt waar wij, als Nieuw-
poortenaars fier op zijn. 

De gelden op de begroting van 
Landbouw dienen niet t*™ reisjes 
naar het buitenland te betalen -
althans niet wat Nieuwpoort be
treft vermitïs wij nog geen subsi
die ontvingen, zelfs niet toen wij 
vong jaar een veertiendaagse van 
de vis hebben Ingericht. Dit stemt 
toch tot nadenken. 

Waar wij eertijds dachten dat ü 
een voorvechter waart van werke
lijke, volwaardige vispropaganda, 
worden wij nu meer en meer over
tuigd van het tegenovergestelde. 

Of is het louter een vete tegen de 
stad Nieuwpoort of tegen perso
nen ? Wij hopen dat U, via uw 
blad, geen «rotte vis» meer zult 
sturen aan ons adres. 

ONS ANTWOORD 

Dus U bekent dat de Nieuwpoort^ 
se visbakkers de Duitsers van Du
denhofen Nieuwpoortse vis hebben 
leren waarderen en eten. 

Eo U noemt dat positief in het 
kader van de Belgisch' vispropa
ganda en het eten van Belgische 
vis in Duitsland. Zou U ons kun
nen zeggen van welk nut dit is 
voor onze Belgische vissers en vis
handelaars ? Hoeveel kliënten heb-
bein ze er gemaakt ? En zou U ons 
kunnen zeggen waar en bij wie die 
vis gekocht werd ? 

Moet de vispropaganda dienen om 
voor onze vishandelaars klieënteel 
te kweken en de vis van Nieuw
poortse vissers te propageren of 
voor politieke doeleinden ? 

En is het in Dudenhofen, waarover 
U het elke week in de mededeling 
aan de bevolking hebt, dat Nieuw
poortse vis zal terechtkomen ? 

Wat de laatste paragraaf van 
uw brief betreft, Mijnheer de Bur
gemeester, noemen we die onwaar
dig als antwoord van een burge
meester. 

Wij zijn inderdaad altijd pro
pagandisten van het visverbruik 
geweest en zijn het nog, maar we 

tesn'. ' 
vatten die propaganda niet op uw 
wijze op, nl. toelagen trachten te 
bekomen om met de visbakkers, 
die gesn Nieuwpoo-rtse vissers zijn 
maar politieke aanhangers, folklo-
iTstische uitstapjes te doen en uw 
politieke propaganda te verzorgen 
en niet de visserij. 

Er zijn nuttiger zaken met die 
toelagen te doen, dan dat. 
Wij hebben geen vete tegen de 
stad Nieuwpoort en nog veel min
der t^gen personen . 

Maar de finantiële steun voor 
een groter propaganda inzake vis
verbruik, mag riet dienen om poli
tieke propaganda te voeren en kan 
nuttiger gebruikt, dan voor derge
lijke uitstapjes. 

We hopen dan ook dat de bevoeg
de overheid in de toekomst voor
aleer zo'n steun te verlenen aan 
wie ook, eerst zal eisen dat haar 
een programma met kostenbereke
ning worde voorgelegd en tevens 
zal nagaan of dat programma wel 
werkelijk nuttig is voor het pro
pageren van het visverbruik niet 
in Duitsland of in Griekenland, 
maar in ons land met onze oen
ten ' 

Dit is geen rotte vis» dat we 
aan uw adres sturen. Mijnheer de 
burgemeester, maar een beschei
den wenk opdat onze vissers, onze 
visserij en onze vishandelaars niet 
voor een «rotte» politieke wagen 
zouden gespannen worden. 

P. Vandenberghp 

REDERS 
LEEST UW 

VAKBLAD 

van de Sande Breskens 

Tel. 01172—1765 
na 16.30 uur 1569- -1590 

Scheepswerf — Machinefabriek 

— Service-onderdelenleverancier van ,,INDUSTRIE" dieselmotoren. 
— Voor alle reparaties aan visser!j-sohepen, alle merl<en motoren ©n viswinohes. 
— Nieuwbouw, specialiteit garnalenikotters. 
— Verbouwing van viskotters voorde pelagisohe ©n semi-pelagische visserij. 
— Hydrauliek en pneumatiek. 
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Is de 
Zeevaaritpolitie aan 

^tiptheidsstakin^ toe ? 

OOSTENDSE VISDIEVEN 
BEKENNEN MISLUKTE OVERVAL 

Versohilleinide dagbladen hebben 
er op gewezen dat op vnjdag 4 8 78 
het gemeenschappelijk vakbond-
fiont van de Zeevaartpolitae een 
p3ipu03i9StiBT3 Jjaaq anjjBspiatndus 
en wanneer dit zo is dit grote ver
traging voor passagiers en vracht
vervoer met zioh zal brengen Het 
IS natuurlijk een zeer slecht geko
zen ogenblik, maai wanneer men 
nagaat wat de leden ervan is moet 
men begrijpen dat de ambtenaars 
•jBM uajjasgq paoS l9iu jassnia 31 
deze diensten m de zomer te slak
ken hebben en dat deze diensten 
aan de kust sedeit 1974 aan het 
lijntje gehouden worden 

Waarschuwingen, nota's raadge
vingen worden aUemaal door die 
heai-sohappen zoals altijd op zij 
gelegd 

In het kader van de Wet Spi-
taels heeft het Zeewezeo zo maar 
pas bij de diensten van de kust 
42 man (doppers) teweik vnllen 
stellen Geen enkel van deze men
sen IS politioneel op de hoogte 

Velen zijn geen intellectuelen en 
kunnen dus onmogelijk voor derge
lijke taak aan de watersohoutsdien-
siten toegevoegd worden im r be
hoorlijk dienst te doen Er is meer 
Deze mensen mogen 's nachts en 
tijdens het week-end met te werk 
gesteld wolden Ze moeten aUeen 
dagdienst uitoefenen 

Studenten met een diploma en 
die meer geschikt zijn voor pas-
poiortkontrole en pohtie-opdrachten 
mogen niet aangenomen worden, 
omdat ze nog op de lijst met staan 
van degenen die 75 dagen gestem

peld hebben Dat is het regteaieint 
van de R V A 

Het IS dan ook begrijpehjk dat 
het personeel welke het nu al zo 
lastig heeft het beu is 

Wij zijn d€ eersten om de syn-
dikale akties te veroordelen, maar 
wanneer men te Biussel doof bliift 
vooi herstrukturering van het ka
der voor een passende opleiding 
van diegenen die dienst doen of 
moeten doen voor de talrijke over
uren dan IS het begrijpelijk dat 
de maat overloopt en dat ditmaal 
van personeels- en svndikale zijde 
dank zij zo n onaangename aktie 
op deigehjk ogenblik van het jaar 
eisen gesteld worden die aan zo'n 
toestand alleen geschapen dooi 
diegenen die te Brussel menen het 
voor het zeggen te hebben een ein
de te stellen 

Verdei moeten we er op «rijzen 
dat er nu al te weimg kontrole is 
bij ontschepmg en inscheping aan 
boord van de pakketboten Men 
kan het weikelijk met slikken Het 
volstaat te melden dat waar be
paalde vrachtschepen strikt zouden 
dienen gekontroleerd te worden 
omdat deze ontplofbare stoffen ver
voeren en het m elk geval stnkt 
noodzakelijk is er kontrole op uit 
te voeren om onverwachte kata-
stiofen te vermijden, het met op
gaat daar onbevoegden mee te be
lasten 

De tijd van de zoetwater-admi
raals die van uit Brussel de Oost-
ende-Doverlijn dirigeren is voorbij 
gestreefd, al denkt men nog steeds 
van daar uit, alles beter te weten 

Een onderzoek van een ordinaire 
visdiefstal, geleid door de opspo
ringsbrigade van de Oostendse 
stadspolitie en de aan de kust ge
detacheerde gerechtelijke poliüe, 
heeft de opheldering gebracht van 
een verleden week in Houthalen ge
pleegde en overigens mislukte ge
wapende overval 

De stadspolitie had de Oostende-
naais Cynel R en Christian C ge
grepen m verband met een inbraak 
m de oesterputten van de firma 
Haelewyok, waar vijftig kilo pahng 
en een aantal kreeften gestolen 
werden en m verband met een 
diefstal van honderd kilo kabeljauw 
bij de visgi^oothanidel Madelem 
ChnstiaJi C die net als zijn spits-
broeder de visdiefstallen bekenide, 
viel nog verder door de mand Hij 
bekende dat hij samen met twee 
Limbu'-gers en een Oostendenaar, 
Frank A , op 21 juU jl te Houthalen 
een gewapende overval 1-ad ge
pleegd Hij IS namelijk rmlitair en 
m Leopoldsburg gekazerneerd 

Daar moet hij kenms hebben ge
maakt met de gebroeders Raymond 
en Jean R uit Genk en die kennis
making werd verlengd in een over
val uitgevoerd door de twee Lim
burgers samen met de Oostende-
naais Chiistian C en Frank A 

Twee van hen, waarvan een ge
maskerd en gewapend met een af
gezaagde tweeloop, drongen om
streeks sluitingstijd van de kanto
ren op 21 juli het vakantiedomein 
Hengelhoef van het ACW binnen, 
en eisten er al het geld Terwijl ze 
daarmee bezig waren kwam de 
nachtwaker net aan en die repte 
zicih naar de telefoon om de njks-
wacht en politie te waarschuwen 
Toen de ordediensten in het do
mein aankwamen waren de over
vallers echter al verdwenen zonder 
ook maar een cent bmt 

De overval werd in alle discretie 
behandeld door het gerecht, op 
vraag van de directie van het va-
karuüecentrum, dat dooi die berich

ten de rust van de vakantiegangers 
met wilde storen Een en ander 
moet trouwens zo goed als gelmd-
loos en onopgemerkt gebeurd zijn 

De twee Llmbuirgse mededaders 
aan deze overval konden m Oost
ende waai ie toevallig verbleven, 
gegrepen worden door de gerechte
lijke en stadspolitie De vijf man
nen waarvan een zich alleen aan 
de visdiefstallen schuldig maakte, 
nl Cyrlel R en viei anderen die 
zich voor een gewapende overval 
zullen moeten verantwoorden, wer
den aangehouden en naar Brugge 
o vei gebracht 

VIS ETEN IS 

VERANTWOORD ETEN 

BEN SPAANSE 
VQORUUZrENDE... 

VISSER OPGEBRACHT 
IN FRANKRIJK 

Verleden week weid, vooi de zo
veelste maal een Spaans vissers
vaartuig opgebracht en naar de 
haven van Arcachon opgeleid 
Het was de vedette van de douane 
die de Spanjaard m overtreding 
nam omdat deze binnen de 200 
mijlszone zonder vergunning vis
te Het gmg hier over de «Giron 
wel het feit dat de Spaanse schip
per reeds het boetegeld van 40 
duizend Franse frank (iets meer 
dian 280 duizend BP) alsmede de 
daarbij horendie kosten, klaar lig
gen had Dg vangst van zowat 1200 
kg VIS werd eveneens m beslag 
genomen 

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

KNIELAARS 
LAARS gevoerd met wol 
DIJLAARS 
HEUPLAARS 
OVERALL blauw goed maat 50 tot 56 

maat 58 
BROEK blauw goed 
VEST blauw goeo maat 48 tot 5b 

maat 58 
BROEK met borststuk maat 48 tot 56 

maat 58 
JUMPERS blauw goed 

small en medium 
large 
extra-large 

Deze punten kunnen omgezet worden bIJ S.C.A.P., H. Baelskaai 27, Oostende, bij HAND IN 
HAND ZEEBRUGGE en bij „Sailors Shop", Kaai 13, Nieuwpoort, tel (058) 23 5408 

ZUIDWESTER (lange kap) 

OLlEHEMj zonder kap 
met kap 

OLIESCHORT 

OLIEBROEK met bretels 

GUTTERS 

AIRCOAT BROEKEN 
broeken met bretel 
maat 42 56 

58 60 

JUMPERS aircoat 
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NEDERLAND 
VAN DAG TOT DAG 

I JMtr iDEN 

Aan die dinsdagimartot v&n 35 juli 
werd aangevoerd : 1.200 lag. t o n g ; 
4 felsten tarbot eai graeit; 107 kisrtien 
kajbeljauiw ; 14 kasten wijting ; 50 
kisten sohol ; 35 kisten sohar ; 1 
kist makreel en 110 kisten diversen. 

PrijBen in guldens. Per 1 kg. : 
tarbot 14,01 ; grote tonlg 22,80-22,35 ; 
grootmididiel tx>ng 17,76-17,19 ; klein-
mididel tong 16,33-15,00; tong één 
15.03-12,02 ; tong twee 8,51-7,46. 

Per 40 1^. : tarbot 450-286 ; griet 
261-242 ; kabeljauw twee 172 ; ka
beljauw drie 142-132; kabeljauw 
vier 102-94 ; kabeljauw vijf 94-92; 
sohol drie 152-114; sohol vier 94-
92 ; wijting drie 94 ; schar 70-40 ; 
makreel twee 66 ; horsmakreel 19 ; 
bot 33-30 ; rode poon 65. 

De besomming«n waren : HD 16 
f 8.780. UK 78 f 5.280, VD 20 f 
1.180, WR 98 f 1.190, W B 132 f 
1.180, I JM 47 f 480. Eén kotter ui t 
Goölerede besomdfe f 13.350. 

Aan de diondaiidagmarkt vaaii 27 
juli werd a,anigevioerd : 2.276 kg. 
tong, 17 kis.ten tarbot en griet, 431 
kisten kabeljiauiw, 844 kisten kool-
vis, 66 kisten schelvis, 64 kisten 
wijiüng. 93 kisten sohol, 32 kisten 
schar, 26 kisten makreel, 121 kis
ten varia. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg. : tarbot 14,75-14,04 ; gr. 

tong 22.94-22,50 ; grootmiddel tO'ng 
18,51-17,80 ; kleinmiddel tong 16,50-
IS'IS ; tong één> 14,07-11,58 ; tong 
twee 8,70-7.85 ; zalm 21,0iM8,62. 

Per 40 kg. : horsmakreei 17-10,20 ; 
h a m m e n met kop 160-144 ; leng 58-
57 ; bot 37-35 ; rode poon twee 148-
130 ; rode poon drie 90-61 ; poontjes 
38-35 ; tarbot 469-264; griet 352-
263 ; kabeljauw één en twee 8 8 ; 
ka.beljauiw drie 114-78 ; kabeljauw 
vier 92-75; kabeljauw vijf 92-58 ; 
koolvis twee 64-57 ; koolvis drie 60-
52 ; koolvis vier 43-32 ; schelvis één 
84 ; schelvis twee 55 ; schelvis drie 
en vier 48-45 ; wijting drie 88-45 ; 
schol één en twee 156 ; schol drie 
138-122 ; schol vier 86-74 ; makreel 
twee 44-28 ; schar 77-40. 

De besommingen waren : K W 14il 
f 44.200 ; UK 135 en UK 145 31.100 ; 
UK 234 12.000 ; WR 98 300 ; WR 
152 1.620 ; VD 6 15.800. 

Aan de vrijda-gmarkt van 28 juli 
werd aangevoerd : 3.9115 kg. tong, 
99 kisten tarbot en griet, 1.309 kis
ten kabeljauw, 31 kisten schelvis, 
420 kisten wijting, 468 kisten sohol, 
49 kisten schar, 88 kisten makreel, 
194 kisten varia. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : 
tarbot 14.41-13,00 ; grootmiddel tong 
18 28-16,40 ; grote tong 22,70-21.34 ; 
kleinimiddel tong 15,02-14.13 ; tong 
één 12.17-11,96 ; tong twee 8,24-7,67. 
Per 40 kg. : haai 92-57 ; muUiets 
382 ; bot 28-24, horsmkreel 20-115, 
rode poon twee 102-84, tonigscliar 
200-118, tarbot 459-303, griet 353-
220, kabeljauw één 116-80, kabel
jauw twee 144-88, kabeljauw drie 
112-86, kabeljauw vier 112-80, ka-
beiljauw vijf 90-71, schelvis één 138, 
schelvis twee 146-102, schelvis drie 
14-8-100, schelvis vier 112-84, schol 
één 140, sohol twee 122^100, sohol 
drie 130-82, schol vier 81-62, wijting 
drie 75-57, miakireiea twee 55-22, 
schar 76-32. 

De besommingen waren : K W 55 
f 16.400. UK 18 f 15.800, XJK 48 f 
10.400, UK 78 f 3.900, UK 138 f 
19.200. UK 272 f 20.890, WR 152 f 
1.300, I J M 44 f 19.1100. Twee Deense 
kotters RI 11 f 27.600, RL 339 f 
9.100, verder waren er 8 kotters 

ui t Texel met een totale besom-
ming van f 145.000. 

Aan de maainidagmarkt van 31 
juli werden de volgende besomminr-
gen gemaakt ; K W 11 f 19.000, K W 
22 f 40.000, K W 24 f 20.800, K W 25 
f 9.000, K W 29 f 20.000, K W 34 f 
28.200, K W 45 f 36.200, KW 51 f 
18.100, K W 88 f 20.200, K W 113 f 
22.600, KW 149 f 10.600, K W 152 f 
17.500, KW 167 f 24.000, K W 173 f 
18.600, KW 175 f 26.000, K W 214 f 
26.400, K W 226 f 15.300, SCH 256 f 
5.000, WR 32 f 25.900, WR 57 f 
23.600, I JM 19 f 11.100, I J M 115 f 
28.900, I JM 154 f 23.500, U M 207 f 
20,500, U M 209 f 22.400, I J M 2il)l f 
36.900. 

Aan de dlnisdagmarkt werd aan
gevoerd : 415 kg. tong, 3 kSBten 
tarbot en griet, 65 kisten kabeljaiurw 
509 kisten koolvis, 80 kisten schel
vis, 2 kisten wijting, 7 kisten schol, 
7 Icisten scihar. 93 kisten diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : tar
bot 12,34, grote tong 18,47, groot-
mididiel tong 16,91, kleinmiddjel tong 
14.21, tong één 13,61-12,60, tong 
twee 8,87-8,65. 

Per 40 kg. : schartong 47, hors
makreel 46-36, rode poon 84-37, 
poontjes 24, bot 33-32, leng 60-50, 
hake 82, h a m m e n met kop 120, tar
bot 350-250, griet 240, kabeljauw 
één en twee 80, kabeljauw drie 82-
80, kabeljauw vier 76-74, kabeljauw 
vijf 63-57, schelvis één 48, schelvis 
twee 57-41, schelvis drie 51, schelvis 
vier 41-36, koolvis één 53-46, kooMS 
twee 46-47, koolvis drie 70-51, kool-
vis vier 51^1, sohol drie 130, schol 
vier 810-76, wijting drie 34, sohar 
74-47. 

De besommingen waren : K W 42 
f 16.800, KW 135 f 10.600, VD 19 f 
4,600. 

Aan de maandagmark t van 31 
juli werd aangevoend : 5.465 kg. 
tong, 228 kisten tarbot en griet, 
2.139 kisten kabeljauw, 73 Wsten 
schelvis, 1.849 kisten wijtüng, 2.178 
kisten schol, 66 kisten schar, 5 kis
ten haring. 145 kisten makreel en 
335 kisten diversen. 

Pi l jzen in guldiens, per 1 kg. : 
ta rbot 12,97-11,99, grote tong 19,68-
17.87, ^root-middel tong 16,81-14,00, 
tong één 11,58-10,04, kleinmiddel 
tong 13,34-12,41, tong twee 7,89-7,35. 

Per 40 kg. : h a m m e n me t kop 180-
80, rode poon twe,e 72-45, poontjes 
33-24, mullets 208-194, tongsohar 
177-80, krab 19, haa i 81-11, witte 
koolvis drie 88, hake 102, lang 90, 
tarbot 413-205, gi iet 286-120, kabel
jauw één 108, kabeljafuw twee 124-
104, kabeljauw drie 100-72, kabel
jauw vier 80-67, kabeljauw vijf 71-
50, schelvis één 112, sohelvis twee 
103-40, schelvis drie 108-45, sohelvis 
viier 55-34,40, schol één 104-90, schol 
twee 104-91, schol drie 92-79, schol 
vier 76-60, wijting drie 46-37,60, ha
ring twee 32, malireel twee 40-21,60, 
sohar 60-35. 

BRITSE AANVOER 
LICHT GESTEGEN 

I n 1977 is de Britse aanvoer, niet
tegenstaande het uitvallen van de 
Ijslandvisserij , toch met ongeveer 
4 procent licht gestegen waardoor 
968 duizend ton bereikt werd. I n 
waarde werd echter een cijfer be
reikt dat 25 procent hoger ligt dan 
het voorgaande jaar met iets over 
de 18 miljard B.fr. De invoer bleef 
nagenoeg gelijk en schommelde 
rond de 172 duizend ton. 

HOLLANDSE 
VrSiSERIJ 

IN CIJFERS 1977 
Evenals voorgaande jaren heeft 

de afdeling Visserij en Bosibouw 
van het Landbouw-Economisch In-
stituujt een rappor t ui tgebracht 
over de voorlopige bedrijfsresulta
ten van de zeevisserij in 1977. Aan 
he t rapport is he t volgende ont
leend : 

Medie door de saneringsregelin
gen is de Nederlandse trawler- en 
kottervloot in. dte laatste jaren in 
omvang verminderd. lin 1977 is 
h ie raan een einde gekomen en 
bleef zowel van de kleine als van 
de grote zeevisserij de vloot onver
anderd. De gamalenvloot gaf ech
ter een kleine vermlndiering te 
zien. 

De aanvoer van de grote zeevis
serij en van de garnalenvisseerij 
liep in 1977 terug, die van de klei
ne zeevisserij n a m toe. In de gro
te zeevisserij nam de aanvoer van 
makreel sterk toe en. die van ha
ring nep als gevolg van vangstbe
perkingen aanzienlijk terug. Door 
een stijgend prijsverloop is de to
tale besomming van die grote zee-
'nsseerij enigszins gestegen; die 
van de kleine zeevisserij bleef prak
tisch erelijk. De verbeterde gang 
van zaken in de garnalenvisserij — 
concurrentie uit West-Duitsland 
waar de garnalenaanvoer eveneens 
sterk terugliep — leidde tot een 
belangrijke stijging van de prijzen 
en van de besomming, 

In de grote zeevisserij steeg de 
besomming per schip, waardoor de 
netto-tekorten van de vrieshek-
trawlers veranderden in overschot
ten. Ook voor de kleine zeekobters 
waren de besommingen in he t alge
meen hoger en de netto-resultaten 
minder ongunstig. Zowel in de gro
te als in de kleine zeevisserij wa
ren de inkomens van de oovarer-
den in 1977 hoger dan in he t voor
afgaande jaar, 
In de garnalenviisserii had, als ge
volg van de aanzienlii'k h o g T ' be
sommingen per schiD. gemiddeld 
een net to overschot. Slechts in die 
groepen Harlingen en Termunten 
bleef de verbet;r ing van he t resul
t a a t beperkt en werd gemidd'eld 
nog een netto-tekort geboekt. Het 
gemiddelde inkomen van de opva
renden van de gornalenvIoTt v a s 
in 1977 26 pet hoger dan in het 
voorafgaande jaar. 

REKORDBESOMMING 
VOOR IJSLANDER 

IN HULL 
Een hektreiler uit IJs land die in 

de Britse haven Huil kwam verko
pen, verwezenlijkte er een rekord 
verkoopscijfer. Met 4400 kits of 
5500 van onze bennen, maakte het 
vaartuig 7 miljoen 650.0flO B. fr. Het 
vaartuig zette telkens de helft van 
de vangst, twee dagen naeen m de 
afslag. Voor he t grootste gedeelte 
ging het over kabeljauw en gullen. 
De gullen besomden 1300 B. fr. de 
ben en kabeljauw 1600 fr. Schelvis 
van 1250 naar 1500 fr de ben, klei. 

ne schelvis 1100 fr., koolvis van 1050 
naar 1150, rode poon van 859 naa r 
1200 fr, witte leng 650 fr. Toch 
werd nog een gedeelte naa r de vis-
meelfabrieken verwezen, namelijk 
SO ben rode poon en enkele bennen 
andere vis. Voor Huil betekent de 
7 65 miljoen B.fr. ook een havenre-
kord voor één enkel vaartuig. 

BRITTEN BRKEHNEiN 
HISTORrSOHE 

REOHTEN... 
VOOR HEN ZELF! 

Van het door Noorwegen, aan de 
E.E.G. toegekend kontingent boven 
de 62e paralel, kreeg Engeland 70,3 
procent toegewezen, voor het tijd
perk van 1 augustus tot 31 oktober. 
Het gaat hier over kabeljauw en 
schelvis. De verdeling van dit kon_ 
t ingent gaf aanleiding tot één van 
de weinige stemmingen waarbij ook 
de Brit ten met de overige „Acht ' 
medestemden. De Britse nat ionale 
interesten werden hier immers niet 
aangetast , maar kwamen integen. 
deel in Noorse wateren a a n bod. 

Waar de Bri t ten nu echter wel 
het principe van de historische 
rechten erkennen en wensten uit te 
spelen, ligt nu juist in de verde
ling van dit Noors kontingent. In
derdaad zegde Austen Laing, alge
meen-voorzitter van de Britse Vis
serijfederatie, dat Groo1>Brittannië 
hierin feite zou recht gehad heb
ben op een 90 procent van het aan 
de EEG toegewezen Noors kontin
gent. gegrond op de Britse histori
sche rechten in de Noorse wate
ren. Ei I Ei ! Mijnheer Laing, his
torische rechten in andermans wa
teren, maar geen andermans histo
rische rechten in Britse wateren. 
Waar het Britse egoisme allemaal 
naar toe leidt, de spreuk van de 
splinter en de balk indachtig zijn
de. 

PELAGISCHE EN 
TRADITIONELE 

VISSERS SLAAGS 
TE QUIBERON 

Zoals we vroeger reeds mededeeL 
den, was er een heftige s tn jd los
gebrand tussen de traditionele vis
sers van Quiberon en de pelagische 
vissers uit La Turballe. De eersten 
verwijten de tweeden, da t zij de 
visserij kapot en de traditionele «vis
serij onmogelijk maken. Naar aan
leiding van verscheidene krakelen, 
heeft men op het ministerie de pe
lagische visserij in de baai van 
Quiberon verboden. Hierop hebben 
deze laatste vissers de haven van 
Quiberon bezet en geblokkeerd voor 
de uiti a'.t van de t r ad i J rne le vis
serij. Niettegenstaande de aanwe
zigheid van heel wat gendarmes, 
kwam het toch tot een gevecht in 
regel. Een eigenaar-schipper uit 
Turballe die de pelagische visserij 
beoefent met zijn „Dylan", vaarde 
na een hevig krakeel recht op een 
vaartuig in die de traditionele vis
serij uitvoert. Dit vaartuig .,Reine 
de la Meule" werd zwaar bescha
digd. I n een forse bui van koleire 
sprongen de vissers van di t laatste 
en kleiner vaartuig a a n boord van 
de ,Dylan" en de slag begon. Een 
vedette van de nationale marine 
kwam spoedig ter plaatse en kon 'n 
einde stellen a a n het gevecht, Eén 
van de Turbalese pelagische vaar
tuigen kwam daarbij nog a a n de 
grond. De vissers uit Turballe wer
den dan verzocht de haven van 
Quiberon te verlaten, hetgeen zij 
slechts wensten te doen n a het 
vrijkomen van de a a n de grond ge
lopen vaartuig, hetgeen nog een 
tijdje duurde gezien men he t opko
mend water moest afwachten. Beide 
visserijen beoefenen vooral de sar-
dinenvangst. Er zijn ook nog heel 
wat vissers die met fuiken en pot
ten vissen en die de pelagische vis
serij de schuld geven van he t ver
lies van heel wat vistuig dat mede. 
getrokken wordt. 
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Bijna 3.000 Belgische vissers in bezet 
België onder de oorlog 

Niaar aanleidimg van een vraag 
gesteld door volksvörtegeiïwoondlger 
Bmiel Vansteenkiste aian de betrok
ken «limster, vernamen wij dat tij
dens de oorlog in beaet BeJgië 2.&10 
vissers vanuat Oostende, Zeebnugge 
en Nieuwpoort ter vlssenj voeren. 
Anderzijds weirden er 3'79 vissers-
viaartuagien inigiezet met een motoir-
vermogen tot maksimiuim 60 p.k. 
waaionider een groot aantal open 
boten met motoren van 20 p.k. en 
mmder ! 

De meeste vaartuigjes waren te 
Naeuiwpoort te vinden, maar de 
meeste vissers te Oostende, heitgeen 
duidelijk maaikt dat het vooral de 
kleine vaartuigjes waren die van
uit Nieuiwpoort m zee gingen. De 
mensen die deze tijid gekenid heib-
ben, weten allen dat men niet spe
ciaal visser hoefde te zijn om viis 
of garnaaj te vangen, era men geen 
sianars en opsporiingBappiaraten no-
dlig had om de vis te vinden. De 
hanng spoelde aan strand uit en de 
st'^anidkruiers kregen soms hun net 
met meer weg van de garnalen. 
Steller van dezes die met een koir-
retje bij laag waiter, de keilen af-
viste, herinnert ziCh nog duideMjk, 
dat, op een bepaald ogenblik, vam 
weg en weer tuissen twee bareibre-
kers op het strand van Bnedene, 
hij zijn net met meer weg kreeg. 
HIJ dacht dait het al kwallen waren 
maar het zat stampvol met grote 
garnalen. Hij kon zijn net niet op 
het droge krijgen en moest bijstaJid 
vragen om het net in het water 
op te houden en van bovenaf uit 
te scheppen. Dat wais wel elke maal 
ntiet zo vooi-al toen iedereen met 
een korretje of een steeknet af
kwam, maar om een bennetje gar
naal moest men met verlegen zijn. 
Garnaal van dergelijke grootte, 
daar vindt men met eén enkel meer 
In de vaingBt vian de schepen van 
vandaag. 

Hieronder volgt dan de vraag ge
steld door de heer Vansteenikiste 
en het antwoord van de minister. 

ZBEVeSSERIJ GEDURENDE 

DE TWEEDE 

WERELDOORLOG. 
De heer Minister van Vemkeers-

weeen gelie^ne mij mede te delen ; 
1 onder welke (bezettings)-voor-

waarden onae Vlaamse vissers tij

dens de tweede wetielidioorlog de zee
visserij mochten en/of moesten be
oefenen ? Werden zij op enigerlei 
wi'jae eventueel geldwongien ? Zo 
jia, hoe; 

2 uit welke vaissersschepen be
stond onze vloot tijdens diezelfde 
psriiOde, die de zeevisserij beoefen
de vanuit Belgische havens; 

3 welk aianital zeievissers beoefen
den, op gevaar vara hun levien, de 
zeevisserij tijdens de tweede we
reldoorlog, vanuit Belgische ha-
vEinis; 

4 welke ha veins waren dit; 
5 hoeveel van die vissers zijn niog 

m leven ? Hoeiveei weduwen aijn 
nog in leven Oevienibuieel schatting)' 

ANTWOORD 

Op deze vragen werd een voor
lopig antwoord gegeven gepubli
ceerd in het bulletin van "Vragen 
en Antwoorden" van 27 juni 1978. 

Hierna volgen de detïïiitieve in
lichtingen : 

1 De vaart ter zeevissierij tijdens 
de tweede wereldloorlbg vanuit Bel
gische havens was niet verplicht. 

Het is bekend dat de visserij in
tegendeel een arbeidsmilieu was dat 
gelegenheid bood om te ontsnappen 
aan de dwangmaatregelen van de 

bezetter inzake tewerkstelling in 
Duitsland. 

De visserij op de Beligisohe kust 
werd hervat begin 1941, nadat op 
13 december 1940, onder nr V.B.A / 
852, een nu niet meer beschikbare 
omzendbrief uitgaande van de Wa
terschout der haven Oostende be-
kendigemaailat werd, die handelde 
over de «voorschriften» met betrek
king tot de zeewissenij. Op de mion-
stenrollen komt de vermelding voor 
van de kennismaking van de voor
schriften. 

Het is bekend dat in vlootver-
band gevaren werd onder bewaking 
van «waohtschepen», dit waren 
ook vissersvaartuigen aam boord 
van dewelke een paar Duitse milii-
tairen (en ook soms gewapende 
Belgen) ingescheept waren. Er 
werd uitsluitend ter da.gvisserij en 
vlak onder de kust gevaren. 

De «wachtsoheipen» moesten voor
al beletten dat vissers naar Enge
land zouden ontsnappen. 

Sommige vissers viaarden recht
streeks voor de bevoonraiding van 
de bezettende macht. De meesten 
waarden voor de Beilgisfche markt. 

VAN MANNEN 
EN DE 

Dit prachtig boekje, de geschie
denis weergevend van onze vis-
serijvloot en zijn wederwaardig
heden, van de hand van de heer 
Marcel Poppe, directeur-gene
raal bij het Ministerie van Ver
keerswezen, Is verkrijgbaar te
gen de prijs van 150 P, BTW 
Inbegrepen, plus 10 F verzen
dingskosten, mits storting van 
dit bedrag op postrekening 000-
0418987^4 van Het Visserijblad, 
H. Baelskaal 30 Oostende. 

En verder : 
Te Oostende : 
Boekhandel Corman, Ad. Buyl-
straat; 
Internationale Boekhandel, 
Ad. Buylstraat; 
Internationale Boekhandel, 
Opex ; 
Standaard Boekhandel, Kapel-
lestraat. 
Te Zeebrugge : 
Hand in ifend : 
Mr Moens, Café Dolfijn, Vis
mijnstraat. 

2 Na de uitbwijkSng van de grote
re eenlh'öden van de vloot naar 
Groot Britanme, bleven de Ideinere 
schepen m bezet België achter. 

Uit dje «Officiële Mjst der Belgi
sche vissersvaartuigein^) blijkt dat 

het hoofdaakelijk schepen betrof 
vian minder dan 60 p.k, waaron'-
der een groot aantal «open boten» 
met motoren van 20 p.k. en min
der. 

In totaal voeren 379 schepen ter 
viissemj, waaronder 120 uit Oost
ende, 116 uit Zeebruigge en 143 uilt 
Nieuiwpoort. 

Hier mag wel even aangestipt 
warden dat de viissemj tijdens die 
periode een zekere taloea kende ver
mits vBtn 1942 tot 1944 respektieve-
lïjk 42,66 en 49 nieuwe vaartuigen 
m de vaart werden gebracht. 

3 len 4 Voligens ge'gevexis waar
over mijn diensten beschikken zou
den 2.810 visisers op een of ander 
tajdsitij gevaren hebben ter zeevis
serij uit Belgische havens (nomen 
clatures monstemollen), waarvan 
L162 uit Oostende, 755 uit Zeebrug
ge en 893 uit Nieuwpoort. 

5 Deze cijfers zijn ons onbekend. 

Zioals we bunnen vaststellen 
kwamen er tussen li942 en 1944, in 
een paar jaar tijd dus, 257 vaar
tuigjes bij, waaronder wel van de 
grootste. Daar waren wel veel spek

kievissers o0dier, aoate de echte vis
sers van toen en vandaag het zou
den uitdruikken, maar we herhalem 
dat men toen geen visser moest 
zijn om vis in het net te krijgen. 
De vissers verdienden natuiurJijk 
allen een ferme diuit, maar na de 
oorlog werd dat als oorlogswinst 
beschouwd en velen die meenden 
wat verdiend te hebben, mochten 
het naar de belastingen dragen, 
terwijl velen vergeten hebben, dat 
de bevolking er grootendeels mee 
gered werd en velen van hen (220) 
er het leven bdj insohoten. 

Het verwondert ons dot het Mi
nisterie van Verkeersweeien niet 
weet hoeveel aodelijke gievaJlen. er 
zijn geweest. De Gemeenschappe
lijke OngevaUenkas resorteerde 
nochtans onder heit iMlnlsteri© 
van Verkeerswezen e» ©en ambte
naar er van woonde allie zittingen 
bij. De statistieken van die dode
lijke gevallen bestaan en ook die 
instelling welke nu ressorteert on
der de bevoegdheid van de iMlnls-
ter van Arbeid en Sociale Voor
zorg. 

VIS ETEN 
IS VERANTWOORD 
ETEN 

Bij S.C.A.P. 
H. BAELSKAAI 27 OOSTENDE 

NIEUWE AANKOMST VAN 

DE BESTE KWALITEIT 

5'8 VIERKANTE KOP 

VANAF DUIZEND STUKS 

21 F PER STUK 
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HOELANG NOG AFBRAAK 
VISSERSVAARTUIGEN 

IN DE VISSERSHAVEN ? 
KOMT ER EEN OPLOSSING ? 

Het wordt groot tijd dat er in 
onze vissershaven wat orde wordt 
geschept en dat deze haven alleen 
gebruikt wordt voor handelsdoel
einden. 

Nu Uggen daar sinds jaren de 
gewezen 0.124 en O.305 en twee 
vissersvaartuigen zonder nummer 
op verkoop of sloop te wachten. 

De vissershaven is daarvoor niet 
gebouwd. Dat grote lijnvissers daar 
liggen, voor zover ze de visserij-
schepen niet belemmeren, is een 
half kwaad, maar geen afbraak-
schepen. 

Door de heer Vandenberghe werd 
hierop onlangs gewezen met het 
gevolg dat deze week een onder
houd plaats heeft tussen inspec
teur-generaal Simoens, havenljapi-
tein Ghys en schepen Dumarey. 
Er is in de Oostendse haven plaats 
gebrek, maar in het Kanaal Oost
ende - Brugge zijn er zeker plaats 
sen, waar schepen van het minste 
nut, er tijdelijk zouden kunnen 
heengebracht. 

Anderzijds valt te overwegen wat 
gedaan met het afgedankte schip 
van de zeemacht, welke voortaan 
zal ingericht worden ter opleiding 
van sea scouts. 

Als we Ct Lienart mogen geloven 
die een zwakte heeft voor sea 
scouts, waardoor een meer mari
tieme geest bij de jongeren kan 
aangekweekt, dan zou de plaats van 
dit opleidingsschip zo dicht moge-
hjk bij de zee en de duinen moe
ten zijn. Het komt ons bijgevolg 
voor dat voorlopig het nieuwe vis
serij dok daarvoor in afwachting 
van beter, een zeer geschikte plaats 
zou zijn. vermits men daar uit de 
weg ligt en de ligging voor jonge 
sea scouts buiten alle beweging uit
stekend is. 

Wij hopen dat hier dringend een 
oplossing aan gegeven wordt, in 
acht nemend dat meer en meer 
vissersvaartuigen van Zeebrugge de 
Oostendse vissershaven voor repa
raties aandoen. 

REDERS 
LEEST UW 

VAKBLAD 

Brit$e blokkade van een 
EEG-visserijreglementering 

DE BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE AMOCO-CADIZ 

Het zogenaamd „Cristal-akkoord" 
ondertekend door de petroleumre. 
ders, voorziet slechts in een mak-
simuimtussenkomst van 1,1' miljard 
B.fr. terwijl de eigenaar van de 
Amoco-Cadiz reeds sinds april een 
beperke aansprakelijkheidssom van 
iets meer dan 564 miljoen B.fr. 
heeft laten vastzetten. Om aan de 
beperkte aansprakelijldieid te kun
nen voorbijgaan, moet men de per
soonlijke verantwoordelijliheid van 
de reder of van de liapitein kun
nen bewijzen. De beperkte aanspra-
kelijldieid houdt in, dat een vaar
tuig slechts gehouden is, veroor-
zakte schaden te betalen, tot een 
bepaald bedrag dat berekend wordt 
volgens de tonnage van het schip. 
Voor een schip met grote tonnage 
zoals de .,Amoco-Cadiz" ligt dit be
drag dan toch tameUjk hoog. Noch
tans schijnt dit nog ver van vol
doende te zijn omdat bij de Franse 
overheden reeds eisen voor schade, 
vergoeding binnen gelopen zijn ten 
bedrage van 2 55 miljard B.fr. Hier
onder zitten er waarschijnlijk wel 
enkele die misschien van het rond
gaan van de processie wensen te 
profiteren, maar één feit staat in
tussen duideUjk vast, dat de aan
geboden som nooit de werkelijke 
schaden zal kunnen vergoeden. Een 
probleem dus voor de Franse ovei-
heid. Ondertussen heeft de Franse 
regering aan de rederij van de 
Amoco-Cadiz gevraagd, dat men 
zou overgaan tot het uitbetalen van 
eerste schijven. In Frankrijk zelf 
werden ook sommen verzameld uit 
koliekten die onder toezicht van de 
plaatselijke overheden zullen moe
ten dienen om in de dringendste 
behoeften te voorzien. Anderzijds 
vernemen we, dat een Internatio
naal Fonds werd gesticht voor hulp 
aan personen die het slachtoffer 
geworden zijn van polluties. Dit 
Fonds treedt echter slechts in wer
king op 16 oktober 1978, niettegen
staande hiertoe door een conventie 
in 1971 besUst werd. Inderdaad, 

vooraleer geldig te zijn, moesten er 
minstens 8 Staten deze Conventie 
goedkeuren die. onder hen, 750 mil
joen vervoerde petroleum vertegen, 
woordigen. Dit is intussen gebeurd. 

Ook de onderhandelingen van 
24 en 25 juli tussen de Negen te 
Brusseel waren terug een maat 
voor niets. Het wordt nu dtuide-
lijk dat het Groot-Brittannië niet 
te doen is om de bescherming van 
de visstand, maar om het houden 
van de vis voor de eigen visseerij. 
Inderdaad is dg Britse minister 
John Silkin gekant tegen elke 
kommunautaire maatregel, ook 
tegen die maatregelen, die geen 
verband houden met de bescher
ming van de visstand. Hieruit 
bhjtot duidelijk dat voor John Sil-
Mn er maar één zaak telt, name
lijk de andere vissers uit de Brit
se 200 mijlszone krijgen. Hoe dit 
gebeurt, met welke argumentsn en 
met gelijk of ongelijk, komt er 
voor hem niet op aan. De Britse 
minister heeft zelfs duidelijk laten 
weten, diat hij zeltf op de beslis
singen genomen op basis van het 
art, 43 van de gemeenschappelij-
markt, die slechts een gewone 

Twee nieuwe seine^treilers 
voor Schotland 

De reeds bekende Schotse seine-
tredlersvloot is terug met twee-
nieuwe eenheden vergroot nml. die 
33 meiter «Lunar-Bow» en de bijna 
42 meter «Andra-Tait». Befflde s(die-
pen samen, höbben de som van 145 
miljoen B. Fr. gekost, zonder ne-t-
ten en vistuig. 

De «Ijunar-IBow» werd gebouwd 
in Noo'rwegen en de «Anidra-Tait» 
in Nsderla/nd op de Maaskant-
werf. Dit laatste vaartuig is uitge
rust m,et een motor Wichmann van 
1500 P.K. Het vaartuig kan 500 ton 
vis opslaan in speciale tanks. Aan 
zelfde rederij weild amiper drie 
maand itarug, eveneens een nieuwe 
seine-tredler gelevend, getoouwd in 
Noorwegen op de Kammovwerf. 
Het ging hie<r om een Sl-meter 
vaartuig. In Schotse vissiersikrin-
gen ziet men met gemeingde geivoe-
lens deze grote uitbreiding aan 
seinetreUers die zich nu vooral op 
de makreielvangst inzetten. De re
derij Tadt uit Fraserburgh bezit 
hieoimiddje 3 nliteuwe Heiaet̂ treöJeirs, 
de <«Ohris Andara» een 41 meiter, de 
42 meter «Anidra Taait en de 31 
meter «Taits». Voor lïett ogenbldlk 
vissen reeds 2 fcreilers met de zalk-
(sjeötojö ofp Idfe iSWeltilandgnond^i, op 
miakreel en de nieuwe «Anldra Tait» 
is ook reeds naar deze gronden ver-
troteen. Voegen wij hüesr nog aian 

toe, dat de Schotten met vergun
ningen op de Shetland vissen. Nor
maal had de makreel nu nog in 
de Schoitse wateren dienen te ^t-
ten, maar d)e scholen makreel zijn 
verrassend snel naar helt Noorden 
getrokken. De Oostblok-^faktorij-
sohepen aijn hierdoor helt slacht
offer geiwoifden, want er was een 
avereieokamst mat de Schotse siei-
netreilers om deze onmiddellijk 
in de Schotse wateren aan boord 
te pompen. Shetland heeft echter 
de toegang van deze faktarijsche
pen tot haar regionaile wateren ver
boden, zodat de seineitreüers aelf de 
makreel aan boord moeten nemen, 
hetgeen voor hen toch ook een 
tegenvaller is en voor de faktorij-
sohepen nieit meer te doen, behal
ve als m,en deze uit tanks aan 
boord van treilers zsou kunnen zui
gen. 

Wat nu de nieuwbouw en aan
wervingen van vaartuigen in Groot 
Brittannië betreft, zien we toch 
een evolutie optreden waar men 
zicli tracht te ontdoen van de gro
te diepzeistreilers en zich instelt 
op vaartuigen die uitgerust zijn of 
worden,, voor de Noordzeevisserij. 
Dit overschakelen is ook één der 
redenen waarom men nu tracht de 
vissersvaartuigen van de partner-
landen uit de Britse wateren te 
krijgen. 

m'Serderheid voorziet en geen ve
torecht, niet zal ingaan wan.neer 
zij niet voUedlig kaderen met de 
Britse belangen ! In feite mogen 
de, door de Commissie of door de 
Gemeenschap te nemen miaatrege-
len slechts Britse maatr': gelen 
zijn of passen, in een Britse kon-
teifcst, zoniet gaat de Britse minis
ter niet akkoord ! 

Met betreikking tot de dioor Bn^ 
geland genomen maatnegelen, na
melijk het eeneijdig opvoeren van 
de maaawijdten op de langoustinen 
en het verbod vam het vissen op 
haring ten Westen van Schotland, 
kijken we nu reeds uit niaar de 
reaktie van John Sillkin indien de 
Commissie deBe eenaijidiig genomen 
maatregelen verwerpt. Op de ver
gadering te Brussel van 24 en 25 
juli heeft de Fnanse minister, hier
in gesteund door het merendeel der 
leden, reeids in het proces-verbaal 
van de zitting laten opnemen dat 
de Commissie de door Groot-Brit-
tanmdë genomen maatregelen ver
werpt. In e-lk geval voelt men ook 
te Brussel reeds aan, dat een crisis 
over de negatieve houding van 
Groot-Brittannië nakend is of in 
ieder geval zioh eerlang zal voor
doen. Volgens de Wesit-Duitse mi'-
naster ErtI, zou men het dbssier 
over de visserij moeten in handen 
geven van de Staatsiioofden of re
geringshoofden indien Engeland 
zijn houling niet wijaigt. 

Het is inderdaad tijd dat een 
anti-E.E.G.-element zoals John Sil
kin door het eigen staatsboofd of 
door de eigen ministerraad ter ver
antwoording geroepen woridt. 

Het is onaanvaardbaar dat de 
egoïsitisohe houding van één enkele 
man, het prirncipe van de Gemeen
schap zou aantasten in al haar fa
cetten. 

FRANSE VISSERS-
EISEN 

De visseres van Concameau heb
ben een afvaardiging gestuurd die, 
te Parijs ontvangen werd door de 
hser Chapon, seitretaris-generaal 
van de Franse Marine. De eisen 
van de visserij zijn een verhoogde 
tussenkomisit bij nieuwbouw, een 
tussenkomst in de klosten van 
brandstof ten bedrage van 0,72 
B F de üter, hulp aan bepaalde 
redisrijen in moeilij'kheden zoals 
voor de bedrijven te lande die in 
moeilijkheden verkeren. Voor hulp 
aan nieuwbouw vraagt de visserij 
25 pet tussenkomst van de Staat, 
5 pet van het Departement en 5 
pet van het Arrondissement. 

— 10 — 



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Oostende Zeebmgge Ooctende Zeebrngge Oostende Zeebrngge Nieawpoort 

31-7-1978 31-7-1978 1-8-1978 1-8-1978 2-8-1978 2-8-1978 31-7-1978 1-8-1978 2-8-1978 

Tarbot groot (128) 2S7 —,— 187 -208 194 -208 . 198 -218 
middel (123) 184 —,— 154 -168 . 145 -160 163 -167 110 —,— 1170 —,— 
klem (123) lOO —.— 108 -128 102 -115 125 -133 130 ^ , — . 130 — , — 
Griet : groot (128) !.".'""."."! 108 -126 . . . 1120 -̂ 134 . 107 -120 135 —,— 130 —,— 
middel (123) 8 9 , - 1 0 0 9 2 , - 1 0 0 . . . 101 -105 
klein (123) 6 0 , - 6 9 , - . .. 7 0 , - 7 8 , - 8 6 , - 9 5 , -
Schelvis : groot 25, ,— . 28, ,— 31, ,— 
middel 21, , - 1 9 , -2 2 ,— 1 7 , - 2 4 , -
Meln 1 6 , - 1 7 , - . 1 3 , ^ 1 7 , - 1 5 , — . -
H e e k : groot 5(1, ,— . . 54, ,— 52, ,— . .., 
middel 4 0 , - 4 3 , - 52. , - 42. , - .. 
klein 28 , -32 ,— . 44, ,— 3 5 , — , — .. 

^ ^ ( i ) ;;;;:;:;;::: ÏÏ;—fiP :":~:":::::: w,^75',- '. 
^^^m)^^^ 74,—8Ö,— .".'. • " . . ' . 6 0 , ^ 4 , — ." 7Ö,1_T4,_ 65, ,— 70,-
TiÜen (23) 6 4 , - ^ 8 , — 58,—60,— 60,—68,— 6 0 , — , — 60,-
Scherpstaar t (23) ZZZ. I ? ' — t l ' - " " «?•—^g-" • " 3 g ' — I ? - f O , — , - .. 65,-
Halve m a n s (28) - 55.—58.— 5 1 , - 5 3 , — .. 3 6 , - 3 8 , — 4 0 , - ^ , — 42,-
Teelt (2) 4 9 , - 5 1 , - . ... 5 2 , - 5 4 , - . 3 2 , - ^ 4 , Katrog (2) 20,—^22,— . . . 19,—21,— 20.—29,— 
Kabellauw 26 , -34 ,— 23,—35,— 42,—47,— . 43,—46,— 50, ,— .. .- 72, .-
Gul (eroot) 27.—32.— . 20,—28,— . 24,—28,— 24,—35,— . . 30,—40.-
Gul (middel) 14.—32,— 2 0 , - 2 4 , - 14.—30.— 20.—22,— 16,—34,— 19,—^22,— 
Gul (klein) "Zl... 18 , -20 ,— 17,—19.— 15.—19,— 
Hozemondhamme 1189 —,— • _ ~ — _ _ ' 
Wii t in? • eroot 14.—88,— 32,—35,— 19,—43.— 28.—-34,— ... . 33,—38.— 46, ,— 44,-
MJj i ^ • ^ 13,—14,— . .. 13 ,^15 ,— 14,—15,— 1 4 , - 1 7 , - 15,—18,-
Schar 11.—^12,— 1 2 , - 1 6 , - 12,—18,— 16,—36,— 18,—30,-
St^ppnsohol 29,—^67.— 23.—62,— 31.—^72,— 15,—61,— . 18,—^73,— — 
Zeehaai .".'.'.".'.'Z 3 2 , - 3 6 , — 30,—44,— . ... 28,—40,— . 28,—40,— 31, ,— . 25,-
Hondshaai 
Doornhaal 
P ie terman 
Makreel 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Schaa t 
Zeebaars (klipyls) 
Kongeraal 
Schar tong 
VoUe har ing 
IJ le har ing 
Haringshaal 
Steenholk 
Heilbot 
Koolvis 
Zeewolf 
Pollak 
Zonnevis 
Komngsvis 

Z ^ ^ I T •••••••••:•• 9 1 . - 2 0 0 .. .. 8 6 , - 1 3 4 9 5 . — , - 158 
Schotse schol 

14,—88,— 

11,—^12,— 
29,—^67.— 
32,—^36.— 
25, ,— 

32,—50,— 
30,—33,— 

18 H2S 
58,—^78,— 

32,—35,— 
13,—14,— 
1 2 , - 1 6 , -
23,—62,— 
30,—44,— 

91,—200 

19,—43.— 

31.—72,— 

24.—42,— 

2 8 , ^ 3 4 , -
13 ,^15 ,— 
12,—18,— 
15, 61,— 
28, 40,— 

86,—^134 
2 2 , - 6 3 , -
14, .— 

16.—28,— 
31.—45,— 
24, ,— 

178 -194! 

9 5 . — , — 

Zeehond ZZZ 14, , - --_- 20, . - 26, . - 26 -̂

Rode Poon (robaard) !!.'.'."!.'.'.'" • - •••• 36, .— 50. .— 40.-
Grauwe Poon (knorih.) 1°,—^22,— ao, ,— .. - . w,-
Rode K n o r h a a n 5 8 , - 7 8 , - _ 28. ,— 6,—10,— 
Posten 
liangoesten (midden) 
(klein) 

Lees "HET VISSERIJBLAD,, 



MIST DEED 20 
nEZIERVAARTUIGEN 

STRANDEN 
Wegens het plotse opduiken van 

een <fikke mist, zijn zond;.gnamld-
ag in totaaJ 20 pleeiervaartuigen 

vastgelopen over de ganse kust. 
Een groot metalen motorjacht 

van Duitse he'tomst liep te Bre-
dene vast op een golfbreker, doch 
kon naderihand opnieuw vlot ge
bracht worden. 

Al bij al liep nog alles goed at. 
Geen gekwetsten en slechts beperk
te schade. Had er een sterke bries 
moeten opsteken, dan zou de scha
de gewis groter geweest zijn. 

Eens te meer is hierbij gebleken 
hoe weinig ervaring de meeste "ple-
ziervaarders" .lebben. Ook nu 

troepten zij bijwijlen bij elkaar, 
dobberden hopeloos rond en hoop
ten op spoedige redding. Gelukkig 
kwamen zij 'savonds allen vlot bij 
opkomende tij. 

Het IS duidelijk dat er iets scheelt 
met het algemeen watersportbeleld 
Een aeeman zei ronduit, dat onze 
kust nu eenmaal niet geschikt is 
voor spelevaren of dat, wie toch 
gaat varen, tenminste met kaart 
en kompas moet kunnen omsprin
gen. Nu vaart men er maar al te 
gemakkelijk op los tot de zicht
baarheid kompleet nul is en men 
radeloos alarm gaal slaan. 

WEETJES 

— Een Zuidafrikaanse wetenschap
per is er in geslaagd groenten te 
kweken op de zee op plastieke vlot. 
ten. De groenten zouden voldoende 
hebben aan de mineralen die zich 
in het zeewater bevinden, aan de 
evaporatie van het water en aan 
de regen. Men zegt er echter niet 
bij hoe duur deze groenten uitval
len. 

— In 1982 zal er reeds 258 miljoen 
ton olie uit de Noordzee gehaald 
worden tegenover dit jaar slechts 
150 miljoen. Dit zal het verkeer van 
de tankers op de Noordzee en de 
hieraan verbonden gevaren voor de 
visserij, verdubbelen. In de Britse 
wateren zal dit tegen 1982 oplopen 
tot 133 miljoen ton tegen nu 66, 
voor Noorwegen 38 tegen nu 27, 
voor Denemarken zal dit stationair 
blijven. 

— Een 64-jarige Britse schipper 
van de Britse treiler Kingfish, die 
vroeger op IJsland vaarde, kreeg 'n 
hartaanval in de brug van zijn 
vaartuig. Deels terug bijgekomen 
stierf hij aan boord van de heli
kopter die hem naar een kliniek 
bracht. 

— Een nieuwe 33- meter treiler uit 
Stornaway is voor de eerste maal 
uitgevaren voor de visvangst bij 
middel van het nieuw Noors lange-
lijnsysteem. De vissers hadden een 
traimng gekregen in Denemarken. 
In het begin schoot de bemanning 
120 haken in de minuut om op het 
laatst van de, slechts 3 dagen du
rende proefrels, toch 240 bennen 
van 50 kg binnen te brengen, hoofd 
zakelijk kabeljauw en gul, leng en 
lom. 

— De vlskopers uit St.-Guénolé, 
helpen sinds 3 juli mede aan het 
vormen van een fonds voor de pro
motie van het vernieuwen van de 

vloot St.-Guénolé-Penmarch. Dit 
gebeur; door een lichte heffing op 
de aankopen. Het is tijd dat de ko
pers begrijpen, dat de belangen van 
de producenten en van henzelf op 
veel domeinen samen lopen. 

— Op de „Zeebrugge" een cargo 
van 167 m lang op 24 breid, ge
bouwd te Duinkerke voor de „Mes-
sageries Maritime" maar nu va
rende vooi de C.G.M., js er een 
vrouwelijke officier aan boord, met 
de graad van luitenant. Ze draagt 
een mannelijk pak, maar iieeft toch 
dikke liandschoenen aan, kwestie 
waarschijnijk om haar handf.n 
vrouwelijk schoon te houden. Er is 
nog een vrouw-officier in Frankrijk 
aan boord van de „Batlus". We ver. 
namen dat op de zowat 100 leorlin. 
gen-oficieren die m 1973 uitkwa
men, er inderdaad voor het eerst 
2 viouv/en waren. 

— De Franse regering heeft beslo
ten tot het oprichten van een In
ternationaal Komité van de Zee. 
Het wordt dus geen xninisterie, 
noch een staatssekretariaal, zoals 
vele maritieme middens, waaronder 
de visserij, dit gevraagd hadden, 
maar een overkoepelend orgaan dat 
zich zal bezig houden met alle 
kwesties die de zee aangaan, ook 
deze van het milieu en de onder
grond-rijkdommen. 

— Sinds bijna een maand vaart 
een sleepboot de „Fresco" heen en 
weer tussen de Franse kust en het 
wrak van de „Amoco-Cadiz", de 
gestrande reuze-olietanker. Aan 
boord bevindt zich een ploeg van 
13 experten, waaronder vooral dui
kers, onder meer een Amerikaanse 
ingenieurduiker die ook in de kon-
struktie van de tanker betrokken 
was. Het gaat vooral om het nemen 
van onderwaterfoto's, nagaan der 
breuken, nemen van maten, enz. . 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

bennen 
GRIJS EN Z W A R T 

44 LITER : ± 35 KG. a 220 F. 
hoogte 37,5 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 48 cm. 

58 LITER : ^ 50 KG. a 240 F. 
hoogte 43 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 53,5 cm. 
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ORANJE KLEUR 
met stalen pinnen onderaan 

44 LITER : + 35 KG. a 315 F. 
hoogte 37,5 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 48 cm. 

58 LITER ; + 50 KG. a 330 F. 
hoogte 43 cm , diameter onder 36,5 cm. 

boven 53,5 cm. 

wendt U tot: 

H. Baelskaai 27, Oostende tel. 059/70.29.51 

Hdüd in Hand 
Tijdokstraat 34, Zeebrugge tel. 050/54.41.17 



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRUZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Tarbot groot (128) 
middel (123) 
klem (123) 
Griet • groot (128) 
middel (123) 
klein (123) 
Schelvis • groot 
middel 
klein 
Heek • groot 
middel 
klem 
Lom 
Leng 
Rog (I) 
Kellrog (128) 
Rog (23) 
Til ten (23) 
Scheips taar t (23) 
Halve mains (28) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 
Kabeljauw 
Gul (groot) 
Gul (middel) 
Gul (klein) 
Hozemondhamme 
Wijting groot 
klem 
Schar 
Steenschol 
Zeehaal 
Hondshaai 
Doornhaal 
P ie terman 
Maikreel 
Horsmakreel 
Zeekreeft 
Schaa t 
Zeebaars (kllpvls) 
Kongeraal 
Schartong 
VoUe h a n n g 
U l e har ing 
Hanngshaa l 
Steeniholk 
Heilbot 
Koolvis 
Zeewolf 
Pollak 
Zonnevis 
Koningsvis 
Vlaswijting 
Zeeduivel 
Schotse schol 
Zeehond 
Bot 
Rode Poon (nobaard) 
Grauwe Poon (knorto.) 
Rode Knorhaaia 
Posten 
Langoesten (midden) 
(klein) 

•**** 

"'• 
•"'*"*"*"* 
............ 

*"•" 

• * • • * * " * * * * 

" 

............ 

Oostende 

31-7-1978 

227 ^ , — 
184 
lOO —,— 

35 
o j 

15 —^17,— 
51 - •, • 
40 ,^43 ,— 
28,—32,— 

'44^—fl,'— 

2 6 , - ^ 4 , -

1 4 , - 3 2 , -

1 4 , - 3 8 , - ^ 

11,—^12,— 
2 9 , - 6 7 , — 
3 2 , - 3 6 , -
2 5 , - — , — 

3 2 , ^ 0 , — 
3 0 , ^ 3 3 , — 

18,—^22,— 
5 8 , - 7 8 , — 

Zeebrnggre 

31-7-1978 

187 -208 
154 -168 
108 -128 
108 -126 
89,—100 
60,—69,— 

74,—80,— 
64,—68,— 
7 9 , ^ 8 1 , — 
55,—58,— 
49,—51,— 
30,—22,— 

27,—32,— 
20,—^24,— 
18,—^20,— 

32,—35,— 
13,—^14,— 
12,—^16,— 
23,—62,— 
30, 44,— 

- • 

-

.. 

91,—200 

Oostende 

1-8-1978 

28, ,— 
19,—22,— 
IS,—<17,— 
54, ,— 
52, ,— 
44, ,— 

2 3 , - 3 5 , -

14,—30,— 

19,—43,— 

31,1-72,— 

' i a , ^ 6 , — 
24,—42,— 

Zeebrugge 

1-8-1978 

194 -208 
145 -160 
lOa -115 
ISO J134 
92,—100 
70,—78,— 

60,—64,— 
58,^60,— 
68,—70,— 
51,—^53,— 
52,—54,— 
1 9 , - 2 1 , -
42, 47,— 
20, 28,— 
2 0 , - 2 2 , -
17,^19,— 

28,—34,— 
1(3,—^15,— 
1 2 , - 1 8 , -
15,—61,— 
28,—40,— 

.. 

8 6 , - 1 3 4 " 
22,—63,— 
14, ,— 

Ooatende 

2-8-1978 

17,—24,— 
15 
5" 
42 • 
35, ,— 

82,—T^i,-

16,—34,— 

1189'—,— 

16,—28,— 
31 ,^45 ,— 
24, ,— 

178 -194 

' 9 5 , ^ ^ ; — 

Zethruggt 

2n8-1978 

198 -218 
163 -167 
125 -133 
107 -120 
101 -105 
85,—^95,— 

18, , -

70,—^74,— 
6 0 , — 6 8 , -
70,—72,— 
36,—38,— 
32,—34,— 
20,—3Q,~ 
43,—46,— 
2 4 , - 2 8 , -
19,—22,— 
15,—19,— 

33,—38,— 
14,—15,— 

18,—73,— 
28,—40,— 

.. .... . 

32, 

156"—,— 

2 0 , ^ — ^ ; -

36, ,— 

31-7-1978 

110 —,— 
130 ^ , — 
135 —,— 

.. 

65, ,— 
6 0 , — , — 
6 0 , - ^ , — 
4 0 , — , — 

50 ,— 
24,—35,— 

46, ,— 
14 , -17 ,— 
16,—36,— 

3 1 , ^ — , — 

. ^ „ . - ™ _ _ _ . 

50, ,— 
50, ,— 

Nlenwpoort 

1-8-1978 

: —_« 

- -

2-8-1978 

1(70 —,— 
130 — , — 
130 —,— 

TO' . -
60, ,— 
65, ,— 
42, 

72, ,— 
30,—40,— 

44, ,— 
15,—18,— 
18,—^30,— 

25 

26, ,— 

40, ,— 
40, ,— 
6,—10,— 

.., 
„ . . • 

P - ^ f c - « ^ ^ — ' ^ > F - ^ ^ 

Lees "HET VISSERIJBLAD,, 



MIST DEED 20 
PLEZIERVAARTUIGEN 

STRANDEN 
Wegens het plotse opduiken van 

een cükke mist, zijn zond;.gnamid-
ag in totaaJ 20 pleaiervaartuigen 

vastgelopen over de gainse kust. 
Ben groot metalein motorjacht 

van Duitse hc-komst liep te Bre-
dene vast op een golfbreker, doch 
kon nadertiand opnieuw vlot ge
bracht worden. 

Al bij al liep nog alles goed at. 
Cxeen gekwetsten en slechts beperk
te schade. Had er een sterke bries 
moeten opsteken, dan zou de scha
de gewis groter geweest zijn. 

Eens te meeor is hierbij gebleken 
hoe weinig ervarüig de meeste "ple-
ziervaardeiï" .lebben. Ook nu 

troepten zij bijwijlen bij elkaar, 
dobberden hopeloos rond en hoop
ten op spoedige redding. Cïelukkig 
kwamen zij 'savonds allen vlot bij 
opkomende tij. 

Het is duidelijk dat er iets scheelt 
met het algemeen watersportbeleid 
Een 2veeman zei ronduit dat onze 
kust nu eenmaal niet geschikt is 
voor spelevaren of dat, wie toch 
gaat varen, tenminste met kaart 
en kompas moet kunnen omsprin
gen. Nu vaart men er maar al te 
gemakkelijk op los tot de zicht> 
baarheid kompleet nul is en men 
radeloos alarm gaat slaaJi. 

WEETJES 

— Een Zuidafrikaanse wetenschap
per is er in geslaagd groenten te 
kweken op de zee op plastieke vlot. 
ten. De groenten zouden voldoende 
hebben aan de mineralen die zich 
in het zeewater bevinden, aan de 
evaporatie van het water en aan 
de regen. Men zegt er echter niet 
bij hoe duur deze groenten uitval
len. 

— In 1982 zal er reeds 258 miljoen 
ton olie uit de Noordzee gehaald 
worden tegenover dit jaar slechts 
150 miljoen. Dit zal het verkeer van 
de tankers op de Noordzee en de 
hieraan verbonden gevaren voor de 
visserij, verdubbelen. In de Britse 
wateren zal dit tegen 1982 oplopen 
tot 133 miljoen ton tegen nu 66, 
voor Noorwegen 38 tegen nu 27, 
voor Denemarken zal dit stationair 
blijven. 

— Een 64-jarige Britse schipper 
van de Britse treiler Kingfish, die 
vroeger op IJsland vaarde, kreeg 'n 
hartaanval in de brug van zijn 
vaartuig. Deels terug bijgekomen 
stierf hij aan boord van de heli
kopter die hem naar een kliniek 
bracht. 

— Een nieuwe 33- meter treiler uit 
Stornaway is voor de eerste maal 
uitgevaren voor de visvangst bij 
middel van het nieuw Noors lange-
Ujnsysteem. De vissers hadden een 
training gekregen in Denemarken. 
In het begin schoot de bemanning 
120 haken in de minuut om op het 
laatst van de, slechts 3 dagen du
rende proefreis, toch 240 bennen 
van 50 kg binnen te brengen, hoofd 
zakelijk kabeljauw en gul, leng en 
lom. 

— De viskopers uit St.-Guénolé, 
helpen sinds 3 juli mede aan het 
vormen van een fonds voor de pro
motie van het vernieuwen van de 

vloot St.-Guénolé-Penmarch. Dit 
gebeurt door een lichte heffing op 
de aankopen. Het is tijd dat de ko
pers begrijpen, dat de belangen van 
de producenten en van henzelf op 
veel domeinen samen lopen. 

— Op de „Zeebrugge" een cargo 
van 167 m lang op 24 breed, ge
bouwd te Duinkerke voor de „Mes-
sageries Maritime" maar nu va
rende vooi de C.G.M., js er een 
vrouwelijke officier aan boord, met 
de graad van luitenant. Ze draagt 
een mannelijk pak, maar heeft toch 
dikke handschoenen aan, kwestie 
waarschijnljk om haar handen 
vrouwelijk schoon te houden. Er is 
nog een vrouw-officier in Frankrijk 
aan boord van de „Batlus". We ver. 
namen dat op de zowat 100 lecrlin. 
gen-oficieren die in 1973 uitkwa
men, er inderdaad voor liet eerst 
2 vjouv/en waren. 

— De Franse regerir^ heeft beslo
ten tot het oprichten van een In
ternationaal Komité van de Zee. 
Het wordt dus geen ministerie, 
noch een staatssekretariaal, zoals 
vele maritieme middens, waaronder 
de visserij, dit gevraagd hadden, 
maar een overkoepelend orgaan dat 
zich zal bezig houden met alle 
kwesties die de zee aangaan, ook 
deze van het milieu en de onder
grond-rijkdommen. 

— Sinds bijna een maand vaart 
een sleepboot de „Fresco" heen en 
weer tussen de Franse kust en het 
wrak van de „Amoco-Cadiz", de 
gestrande reuze-olietanker. Aan 
boord bevindt zich een ploeg van 
13 experten, waaronder vooral dui
kers, onder meer een Amerikaanse 
ingenieurduiker die ook in de kon-
struktie van de tanker betrokken 
was. Het gaat vooral om het nemen 
van onderwaterfoto's, nagaan der 
breuken, nemen van maten, enz .... 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

bennen 
GRIJS EN Z W A R T 

44 LITER : ± 35 KG. a 220 F. 
hoogte 37,5 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 48 cm. 

58 LITER : ± 50 KG. a 240 F. 
hoogte 43 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 53,5 cm. 

' g j * ^ * - « ^«%*»«* 
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ORANJE KLEUR 
met stalen pinnen onderaan 

44 LITER : + 35 KG. a 315 F. 
hoogte 37,5 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 48 cm. 

58 LITER : + 50 KG. a 330 F. 
hoogte 43 cm., diameter onder 36,5 cm. 

boven 53,5 cm. 

wendt U tot: 

H. Baeiskaai 27, Oostende tel. 059/70.29.51 

Hand in Hand 
Tijdokstraat 34, Zeebrugge tel. 050/54.41.17 

12 — 



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. 8011 01 

A. LOWYCK & 
ZOON 

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

HERSTELLINGEN - INRICHTEN 

Agent en depothouder voor de Visserij: 

Scheepsverven 
Sigma Coatings 

(BundoUng van PWw Sehom, VarMSiMu en VvHMVInkel) 

(7772V) 

REDERS 
LEEST UW 

VAKBLAD 

Staaldraadtouwwarken van Baaarode an fScheapawervan 

VAN PRAET - DANSAERT, p.v.b.a. 
B A A S R O O E 

ALLE SOORTEN STALEN KABELS VOOR: 

— VISSERIJ IN GEWONE EN ZWARE VERZINKING 

— NIJVERHEID 

— ALLERHANDE 

Het lang bestaan van de firma getu'rgt voor de degelijkheid 
van de geleverd© goederen. 

Onze kat>el8 zijn te verkrijgen bij de beste firma's 
aan de kust en in 't bijzonder bij S.C.A.P. Oostende. 

Tel. (052- 33-24.66 B.T.W. 400.332.559 

-"^^''^k^'^fe'-^^'-^k^ 

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN 

VISSERSVAARTUIG KOPEN 
OF VERKOPEN ? 

Voor inlichtingen en formaliteiten: 

Beroepsvereniging 

ZEEBRUGGE 
tel. (050) 54 41 17 • 54 41 92 

volledig en deskundig advies en bijstand 



HULP in noon 
Samenwerkende Vennootschap 

H. BAELSKAAI, 27 • 8400 OOSTENDE 

Tel. (059) 70.16.89 - Telex: hunood 192.29 

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

Meer dan 20 miljoen frank kredieten 
werden verleend aan de leden voor nieuwbouw 
tegen zeer lage interesten 


