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e zandwinning in zee 
* DE ENE ADMINISTRATIE WEET NIET WAT DE ANDERE TOELAAT 
* EEN KLACHT VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN GERECHTELIJK ONDERZOEK 

wij hebben sedert maanden in 
deze kolommen de zandwtoniing 
door een 24-tal bagjgersdhepen be
horende tot verschillende maat
schappijen aamgeklaagd, waardoor 
rijke visserij- en garnaalgronden 
niet alleen van het nodige plankton 
aatdaan werden, maar grote en 
gevaarlijke diepten omtstaan op 
plaatsen welke voor de kustvissers-
vaartuigen bij ongeval catastropha-
le gevolgen kumnen hebben. 

Het is een feit, dat verantwoor-
lijke ambtenaars van verschillende 
ministeries hier te onbedacht te 
werk gegaan zijn, toestemmingen 
van het ene departement zouden 
gegeven zijn, zonder het andere 
te kennen en dat andere de kon-
trole niet kunnen uitoefenen (wa-
terschoutambt) bij gebrek a-an vol
doende en daarvoor geschikt ma-
teiriaal. 

Zo is het ons ook bekend, dat het 
iVImiisterle van Openibare Werken, 
zonder raadpleging nooh instem
ming van het Ministerie van Eco-
nomisohe Zaken, Landbouw noch 
Verkeerswezen, toelating heeft ge
geven in bepaalde zones aan mil
joenen ton zandwinning te gaan 
doen. Zo Is het een feit, dat de taag-
germaatschappij Decloedt zonder 
het minste toezicht deze zandwin
ning deed op plaatsen haar ndet 
toegelaten en waar vissers hun be
drijf uitoefenden en de juiste po
sities noteerden. 

Het is dan ook niet te verwonde
ren, dat de heer Vandenberghe na-
rniens de kustvlssers bij de bevoeg
de autoriteiten van het water-
schoutsambt klaoht neerlegde tegen, 
deze ongeoorloofde aandwinning en 
optreden van bepaalde departe
menten, die nochtans geroepen wa
ren om dit toezioht te doen of de
ze zandwinning op bepaalde plaat
sen niet toe te laten. Pers en ra
dio hebben zicJi de klachten van 
de vissers eigen gemaakt en ook 
de heer Prokureur des Konings, 
wiens onderzoek aan gang is te
genover de maatschappij of maat
schappijen die hun rechten zijn te 
buiten gegaan. 

Anderzijds zouden wij de waar
heid geweld aandoen, moesten wi.i 
ook de tussenkomsten niet vermel
den van Staatsminister Major bli 
de minister van Openibare Werken 
Mathon, die weliswaar laaA, maar 
daarom niet minder nuttig was, als 
ook de tussenkomst van volksver

tegenwoordigers Di'ies Claeys en 
Emlel Vansteenklsi.e, waarop wij 
met belangstelling het antwoord 
van de bevoegde ministers afwach
ten, die waarschijnlijk de bal zul
len kaatsen van de ene naar de 
andere, vermits hei. de minister 
van Openbare Werken is, welke 
zonder zijn collegas te kennen, de 
toelating to, die miljoenen zand
winning heefî  gegeven. 

Ook ons Proefstation, bij gebrek 
aan vervoer ter zee, stond machte
loos om na te gaan of de niet toe
gelaten gebieden wel geëerbiedigd 
werden. Heden vrijdagavond wordt 
daarover om 19 uur in de Vlaamse 
televisie gesproken. Wat dit gesprek 
ons zal wijsmaken, wachten wij af. 

De Minister van Landbouw 

vervolgt de Firma Decloedt 
Bij het ter perse gaan vernemen 

wij dat de heer Vandenberghe, als 
voorzi.ter van het Verbond der 
Kust en Middenslagvlsserlj op zijn 
telexbericht aan de verschillende 
ministers, van Minister Humblet, 
hiernavolgend schrijven ontving. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Uw telexbericht betreffende de 
zandwinning op de SItroombank 
heeft ten zeersi.e mijn aandacht 
weerhouden. 

In verband hiermede kan ik U 
mededelen dat de terzake bevoegde 
overheidsdiensten dienaangaande 
een onderzoek hebben ingesiteld en 
dat inmiddels tegen de firma De
cloedt een proces-verbaal werd op
gesteld wegens overtreding van het 
Koninklijk Besluit van 16 mei 1977 
houdende maatregelen tot bescher
ming van de scheepvaart, de zee
visserij en heit milieu en andere we
zenlijke belangen, bij de exploratie 
en exploi.atle van minerale en an
dere nlet-levande rijkdommen van 
de zeebeddlng en van de onder
grond in de territoriale zee en op 
he, continentaal plat. 

Aan mijn collega's van Openbare 
Werken en van Ekomomische Zaken 
heb ik gevraagd dat terzake onver
wijld concreet het nodige zou ge
daan worden ter beveiliging van de 
fundamentele belangen van de zee
visserij. 

Hoogachtend, 
De Minister, 
A. HUMBLET 

Wl] kunnen de Mlnlser van Land-
bouv/ hiervoor slechts bedanken en 
hopen dat zijn college van Ver
keerswezen, heit waterschoutsamb; 
de nodige konrolemlddelen zal ter 
beschikking stellen om te beletten 
da, de zandwinning onaanvaardba
re en katastrophale gevolgen met 
zich brengt voor onze kustvisserij. 

Het rechterlijk onderzoek 
Door de heer Vandenberghe werd 

ook namens de Kustvisserij bij de 
hioofdwateirBohout der Kusit klacht 
neergelegd, welke aan de heer Pro
kureur des Konings .e Brugge werd 
overgemaakt. Om het rech.erUjk 
onderzoek niet ie beïnvloeden noch 
vooruit te lopen, wachten wij ook 
hier het resultaat af en vol
gen wij verder in het belang van 
onze kustvisserij de zaak, daar wij 
ga.ns deze zandwinning ter bescher
ming van onze kust als een ,.flop" 
blijven beschouwen en een geldver
kwisting zonder voorgaande. 

Had men in plaats van dat kos
telijk grapje, waarvan de miljoenen 
winnaars, alleen de baggermaai,. 
schappijen zijn, vanaf Bredene de 
bes aande betonnen dijk op behoor-
hjke hoogte verder ui-gebouwd, zo
als het gedeelte gaande van aan 
de Vuurtoren tot Bredene, dan zou 
men reeds veel verder geweest zijn 
en nuttiger werk in de bescher
ming van duin en strand, waar nu 
een paar zware stormen voldoende 
zullen zijn om het geleverde werk 
van zandaanvoerlng en de honder
den miljoenen er aan verspild, te 
niet te doen. Het Is Immers een on
loochenbaar feit, dat de betonnen 
dijk, die reeds van voor de eerste 
wereldoorlog bestaat en loopt van 
aan de Vuurtoren tot de grens-
sciheiding met Bredene een natuur
lijke bescherming van de duinen
reeks aldaar uitmaakt en nooit 
overstroomd werd, hoe zware stor
men er ook zijn geweest. Er was 
dus ook liier geen ontzandlng mo-
gehjk. 

AUeen is het noodzakelijk een 
sterk gebei.onneerde dijk langzaam 
jaarlijks verder uii, te bouwen tot 
aan De Haan en naar Wendulne. 

De sommen hiervoor besteed en 
elk jaar gedeeltelijk op het budget 
aan te brengen voor de verwezen
lijking van een 10 km lange dijk, 
zoals deze, zouden veel nuttiger be
steed zijn geweest en terzelfdertijd 
voor die streek gaande van de 
Vuurtoren tot Wendulne een prach

tig wandeloord wat op ;oeris isch 
vlak evenveel aantrek zou meege
bracht hebben, als de bescherming 
van duin en strand. 

Wat nu, niettegenstaande alle zo
gezegde zandaanwlrmlng zal ge
beuren, zullen de komende winter
stormen ons wijsmaken. 

Wij zijn er zeker van, dat in der. 
gelijk geval van al die zandwin
ning er niet veel zal overblijven. 

In pl&aiis van tientallen miljoe
nen door baggermolens te laLen 
winnen, zou hier prakl.isch en nut
tig werk zijn verricht. 

Maar dit alles lijkt voor de amb
telijke wereld met ^,1 haar onder
vinding te eenvoudig. In afwach
ting van wat zal komen, geven wij 
hierna de parlementaire vraag weer 
welke ons bij het ter perse gaan, 
bereik e. 

Parlement-aire Vraag 
Ongeoorloofde zandwinning 

Mijnheer die Münisiteir, 

Betoeft : ongeoorloofde zandwin
ning in aee. 

Bin'de augustus 1978 had ik de 
eear U Inzaike onwettige zanidwin-
nlngen in zee vóór de Vlaamse 
kust, een ulitvoerlgie pairüementalre 
vraag te stellen. Hieirop ontving ik 
nog geen antwoord. 

Ter aanvulling hiervan ben ik zo 
vrij mij rechtstreeks tot uw kabl-
neit te wenden om beroep te doen 
op uw verantwoorüielijkheid om 
ONMIDDELLIJK de nodige maat
regelen te treffen, opdiaJt dfe zand
winning op de «Stroombank» zou 
sbopigeizeit woirtien. 

Vooreterst bestaat gewoon geen 
enJrele VERGUNNING ALS ZO
DANIG, van welk departement 
ook. Dat een «konltralkt» zou be
staan tussen het departement van 
Openbaire Wterioen en een partiku-
liieire fü-ma, vormt bij mij alleen 
het bewijs, het schriftelijk bewijs 
van flagrainite overtreding van de 
wetgeving (en). 

De «Stroombank» is een gebdéd 
waar geen sand mag worden ge-

(verrolg' biz. Z) 



De ongeoorlaofde 
zand^vinning 

lil zee 
(Vervolg van Wz. 1) 

wonnen en waarvoor helemaal 
GEEN DE MINSTE VERGUN
NING werd verleend. Er wordt dus 
aan zandwinning gedaan waar het 
niet eens mag en dit met ©en 
«kontrakt» van een overheidsor
gaan ! ! ! De maatregelen liggen 
bijgevolg voor de hand voor de 
Minister van Ekonormsche Zaken. 

Zoniet, vraag ik mij af tot welk 
doeleinde het KB van 16 mei 1977 
«houdende maatregielen tot bescher
ming van de zeevisserij, het mi
lieu en andere weaenlijke belangen 
bij de exploratie en exploitatie van 
minerale en andere niet-levendie 
rijkdommen van de zeetodding en 
de ondergrond in de territoriale 
zee en op het oonMnentaal plat» 
dan nog dienlt. 

Kan ik vememen iin hoeverre er 
tobnog'loe hierop enige kontrole 
werd uitgevoerd en door wie ? 
Wanneer dit gebeurde en hoe ? 

Er is notg meer. Gevreesd wordt 
diat de havenwerken te Zeebrugge 
veel zand zullen vergen. Men stelt 
daarbij vast dat de (coniieanding 
van de kust» wondt tegengegaan 
met zand... uit zee ! De proef met 
het buizenstel aan de Vosseslag is 
een konkreet bewijs van di-j «ne
men en geven». Leveren deee proe
ven bevredigende resultaten op, 
dan Ugt het voor de hamd... dat er 
nog meer zand uit zee ssaJ worden 
gelhaaid. Hoe dergelijke politiek 
kan iiri overeensttemining worden 
gebracht met... het; BEHOUD van 
de NATUURLIJKE ZEEWERING 
gaa.t er bij mij niet onmiddellijk 

DE LONEN IN 
DE PAKHUIZEN 

In het Belgisch Staatsblad van 
16 september verscheen een KB 
waarbij de koUettieve arbeid.'jovei-
eenkomst van het Paritair Komi-
té voor de Zeevisserij van 16 de
cember 1977 voor de lonen van het 
pakhuis en be- en verwerkingsper-
sonieel vastgelegd werd. 

De minimumlonen voor 40 uur 
werktijd in de we-ek zijn vanaf 1 
januari 1978 de volgende : 
Ongeschooilden 142,10 F per uur 
Geoefenden 148,55 P 
Gesohoniden 157,15 F 

De minimumuurlonen die noch
tans op 30 juni 1978 uitbetaald 
werden, worden vanaf 1 juli met 
2 F verhoef. De minxterjaxige 
werklieden krijgen per jaar ouder
dom beneden de 21 jaar, telkens 
5 pet minder. Dit wil zeggen, vunaf 
lOO pet voor 21 jaar to* 65 pot voor 
een veertienjarige. Deze lonen 
worden aan de indeks gekoppeld. 
De huidige lonen stemmen over
een met de schijf gaande van 
124,88 tot 126,87. Wanneer dit laat
ste cijfer overschreden wordt, ver
hogen de looen van 3 F per uur 
en dit telkens wanneer de indeks 
tneft 2 ptmten gestegen is. 

in. Is het niet zo dat het wegwer
ken van zandbanken gevolgen kan 
hebben op die stromingen en de 
beoogde veiligheód nog meer van 
ons verwij deren ? 

Het is in die geest van dit alles 
dat ik huidig schrijven beschouw 
als een ZEER DRINGEND VER
ZOEK om ONMIDDELLIJK deze 
zandwmningen te doen stopzetïten! 
U hebt de wetgeving in handen en 
de visserij wereld verwadit dan 
ook dat U de wet zult doen toepas
sen. 

ZEEtfIS : 
GUNSTIGE INVLOED 

OP HET 
JODIUMTEKORT 

IN HET LICHAAM 
Volgens een bericht verschenen 

m het «Voedingstijdschrift» veme
men we dat meer dan 10 pet der 
Westduitsers aan een werkelijk te
kort aan jodium in hej lichaam 
lijden, des te meer naargelang men 
zich van het Noorden naar het 
Zuiden beweegt. Om dagelijks 100 
microgram jodium door het li
chaam te laten opnemen, moet 
men hiervoor, ofwel 4,5 kg vruch
ten en groenten eten, ofwel 2,7 kg 
vlees of gevogelte, ofwel 100 tot 150 
gr zeevis ! Zeevis zou het enige 
voedingsmiddel zijn dat in de 
grootste mate, door het lichaam 
opneembare jodium bevat. 

HET OOSTENDS STADSBESTUUR EN 
DE ZANDWINNING IN ZEE 

Door gemeenteraadslid Emiel 
Vansteenkisbe, werd aan hiet koUe-
g© van burgemeester en schepenen 
in verband hiermede hiernavolgen
de vnaaig gesteld : 

Uw kollege is ongetwijfeld op de 
hoogt© van de protesten die rijzen 
in visserij middens (sedert geruime 
tijd trouwens) en thans bij de be
volking weerklank vinden, omtrenij 
de zandwinning vóór onae kustt 
(en). Dat fauna en fliora hiermede 
niet positief kunnen gebaat zijn, 
dat totnogtoe nog geen enkele of
ficiële instantie konkreet heeft 
kunnen aantonen dat een derge-
Ujkie zandwinningspolitiek geen 
negatieve invloed kan noch zal 
hebben op onze (broze) natuurlij
ke, zeeiwerang, zal u ongetwijfeld 
beamen. 

Als parlementslid kwam ik hier
voor reeds sohrifbellijk tussen en 
ook vandaag gebeunt diit weer. 

Mag ik vememen welke initiatie_ 
ven uw kollege — al dan niet iri 
overleg met buurgemeenten — 
heeft genomen om bij de officiële 
en venantwoQirdelijke instanitóeB te
gen deze handelswijze te proteste
ren ? Dat eventueel reglementai
re vergunningen wenden uitgereikt 
kan niet steteds een zinnig argu
ment zijn om zich van elk initia
tief te onthouden. Wanneer nam 
uw iröllege en welke initiatieven ? 
Bij welke overheden ? Datum van 
de tussenkomsten (zo schriftelijk 
als mondeling, aangeizien dit laat
ste volgens de hr. burgemeester 
«de vlugste en minst tijdiverMeeen-
de manier» blijkt te zijn) ? Welke 
waren de officiële reaktdes ? Kan 
ik hiervan inzage krijgen in mijn 
hoedaniglieid van gemeenteraads
lid ? 

ANTWOORD VAN DE 
STAD OOSTENDE 

Ons Bestuur is zich terdege be
wust van het gevaar, veroorzaakt 
door de zandwinning uit zee voor 
de aeefauna en voor de bescher
ming van de kust. 

De nieuwe kaart 
der Vlaamse 

Banken 
VERKRIJGBAAR 

op de drukkerij 

« NIEUWSBLAD VAN DE KUST » 
en 

« HET VISSERIJBLAD » 
H. Baelskaai 30, Oostende 

Tel. (059) 70.77.13 14 
IÖ246N—«187V) 

Geregeld werden dan ook bij de 
bevoegde ministers en bij hun ka-
bine-teattaohés rechtstreekse tus
senkomsten gedaan, teneinde de 
zandwinning binnen bepaalde per
ken te zien houden en erover te 
la/ten waken dat ze enkel zouden 
gebeuren op de plaatsen waarvoor 
een vergunning door het Ministe
rie gegeven werd. 

Verder zijn wij bestendig in 
kontakt met bet bedrijf en de 
kustreders over het verloop van de 
zaak en doen wij onmiddellijk het 
nodige bij de bevoegde overheid, 
zodra ons misbruiken gesignaleerd 
worden. 

Gezien het dringend karakter 
van het optreden in dergelijke za
ken, gebeuren onae tussenkomsten 
mondeling en ogenblikkelijk. 

NOTA VAN DE REDACTIE . 

Dat men gemeenteraadsleden ge
makkelijk om de tuin leidt, weten 
we. 

Dit gemeenteraadslid heeft het 
Oostends stadsbestuur gevraagd 
welke initiatieven het genomen 
heeft om te wijzen op het gevaar 
van de zandwinning voor de stad 
bij stoi-m en de schade aan de vis
serij veroorzaakt. 

Het laconisoh antwoord van de 
stad is dat het bewust is van het 
gevaar en dat MONDELING GE
REGELD tussengekomen wordt 
om de zandwinning binnen be
paalde perken te houden. 

Zeggen we terstond dat het 
stadsbestuur voor deae zaak, bij 
ons weten, nog niets gedaan heeft 
en dat het ^en geluk mag genoemd 
worden dat de reders zelf bij 
monde van het Kustvissersverbond 
en de Rederscentrale de zaak aan 
het rollen hebben doen gaan in zo
verre, dat een klacht uitgaande 
van Hand in Hand en het Verbond 
der Kust- en Middenslagvisserii bij 
de hoofdwaterschout en de minis
ter van landbouw aanleiding heeft 
gageven tot een ernstig onderzoek 
door de heer P»rokureur des Ko-
niings met eventuele vervolging te
gen de in overtreding zijnde 
maatschappijen met een eis tot 
schadevergoeding. 

Heden vrijdagavond heeft op 
de televisie té 19 uur een gesprek 
daaromtrent plaaAs. 

Wij wachten af wat hier door 
verschillende instanties gezegd 
wordt, daar het zSer gemakkelijk 
kan gebeuren dat misbrulfcBn heib-
ben bestaan, vermits Weit KB van 
16-5-77, twee welbepaalde zones 
heeft aangeduid waarover we het 
in ons kerstnummer hadden en nl. 
de Kwintebank en de Buitenratel. 

Zijn daaraan door het Ministe
rie van Openbare Werken afwij
kingen toegestaan zonder raadple
ging van de andere drie ministe
ries ? Mogelijk ! 

Zijn er geen toegestaan en heeft 
men, gezien het gebrek aan kon
trole, daar buiten gevist ? 

Vrijdagiaivond zullen we mis-
schaien hiieromtirent wat wijzer 
worden. 

In elk geval zijn de klachten 
uitgaande van de reders en kust-
visseirs bij de hoofdiwaterschout, 
het vertrekpunt geweest van een 
ernstig onderzoek waarin strafbare 
feiten tot de mogelijkhedien beho
ren. 

Afwachten is dus de boodschap. 

P. Vandenberglie. 



NEDERLAND 

HET El VAN COLOMBUS 
Men schrijft cms : 

Wat heit „ei van Colombus" van 
Klaas De Boer uit Voleodam be
treft, kunnen we alleen maar per-
pleks staan. Perpleks aan de ene 
ikanit dat een gewone visiser dït ei 
uitgebroed heeft, perpleks aan de 
andere kant, dat hei toch nog zo^ 
lang geduurd heeft vooraleer men 
daaraan gedacht heeft. 

De Volendammer, we zullen hem 
Klaas De Boer noemen, was sinds 
enkele jaren met zijn ko(.ter uitge-
saneerd samen met vele andere koL"-
ters in Nederland. Zijn vaartuig lag 
dus in de mottemboUenvloot. Het 
moet zijn dai; dit onze Klaas op de 
lange duur toch op de maag is gaan 
liggen en al praktizerend komt men 
itoch tot de oplossing. Onze Volen
dammer is met zijn vaariiUig, na 
er weer wat vaar; in gebracht te 
hebben, naar Grimsby gevaren. Hij 
heeft er dit vaartuig ander de Brit
se vlag gaan inschrijven en is zelf 
toegetreden itot de producentenor. 
ganisatie van deze vissershaven. Hij 
heeft een Britse bemanning aange
worven en is dan ter visserij uitge
varen. Tolt nog toe is het precies of 
dat ihen zijn vaan.uig aan het bui
tenland heeft verkocht. Onze Klaas 
vist echter op het Britse kwotum, 
maar komit zoals voorheen, toen 
hij nog de goede oude Oranjevlag 
droeg, regelmatig met zijn vangst 
maar Nederland om te verkopen. In 
feite komt dit neer alsof een Ne
derlander ingeschreven is op het 
Bri.se viskonltingent. Dat duurde 
ook een tijdje td, dit goed en wel 
tot de Britten doordrong en nu zit 
meo daar wel een beetje verveeld 
en verrast niet dit „Klaas-ei" ! Stel 
je voor dat alle Nederlandse Klazen 
en Kezen die met hun kotter of 
itreiler ui gesaneerd werden, op het
zelfde ei gaan zi.ten ! Dan gaat het 
weer volle bak gaan betekenen in 
Nederland op.. . de kwota van 
Groot>Brittanindë ! Zelfs meester-
boven-meeslter Silkin is hier door 
een gewone Nederlandse Klaasvis
ser gevloerd geworden. Mem moet 
werkelijk Hollander zijn om het zo
ver te gaan zoeken en daar op te 
peinzen. Naar het schijnt is er daar 
weinig of niets aan /.e doen en zal 
de .,B;at-Major" van Silkin nu gan_ 
se nachten wakker gaan liggen van 
wege een verwachte of een i,e ver
wachten Hollandse invasie. We zijn 
toch benieuwd wat de mouw zal 
zijn die men van Britse zijde aan 
dit Klaasvestje zal ^trachten aan te 
passen. 

Nota van de redactie ; 

Onze briefschrijver ging hier de 
humoristische kant op. In Grimsby 
versi aat men heit echter in visse
rijkringen zo gemakkelijk niet. Dat 
is ten minste wat bepaalde kran
ten schrijven. Het is wel begrij
pelijk trouwens, als vaartuigen uiit 
andere landen op uw eigen kontin-
gent zitten, dat er dan hier en daar 
wel bepaald protest kan uijt voortr 
vloeien. Nochj.ans schijni; de zaak 
juridisch waterdicht te zijn, zodat 
men de Nederlander wel zal moe
ten laten vissen. Heit opvallendste 
ter zake dat aanleiding gaf tot het 
ontstaan van een protest ^^^s het 
feit, dai; Klaas De Boer naar IJmui_ 
den trok met zijn vangst. Klaas 
zelf geeft hier een andere uitleg 
aan, namelijk da,t hij door de storm 

op de Oostkust van Engeland liefst 
naar Nederland ging verkopen. Al
dus heeft het echter de schijn of 
Klaas voor de Nederlandse markt 
gaait vissen op hei- Brits kontin
gen;. 

Ondervraagd door de reporters 
zegde deze dat hij aanvankelijk aan 
Denemarken had gedacht, en zelfs 
een ogenblik aan België en Frank
rijk, maar dan toch Engeland heeft 
verkozen. Hij stichtlte er een Britse 
p.v.b.a ., de ,,Naabritt Ltd" en zijn 
vaartuig, de ,,VD 243" werd omge
doopt in de „Brittana GY 243" 
waarop dan 5 Britse werkloze vis
sers werden aangemonsl.erd. In fei-
ite is hef. dus een Brii.s vaartuig, een 
firma onder Brits recht en met een 
Britse bemanning zoda]t men Klaas
je niets kan doen. Een Brits vaar
tuig mag toch komen verkopen in 
Nederland ? Volgens ons Klaasje is 
er te Grimsby zelts geen protest tel
gen zljni schip en wordt hij er 
vriendelijk ontvangen. We zijn 
overi.ulgd, dat di| wel he. geval zal 
zijn in koperskrihgen, maar dat <Je 
producenten wel een genuanceer
der oordeel hierover zullen hebben. 

Klaas De Boer voegt er aan toe, 
dajt hij gedwongen werd zijn vaar
tuig terug in bedrijf te nemen. Hij 
had één der eersten geprofiteerd, 
toen de slooppremie nog maar 700' 
gulden per ton bedroeg. Later 
bracht men deze premie op 1400 
gulden per ton. Hierdoor gingen 
heel wat meer vaan.uigen de slo-
persLoer op en kreeg Klaas zijn 
eigen gesaneerd schip niet meer 
voor een voldoenlnggevend prijsje 
verkocht. De andere reders die nu 
heit dubbele kregen als slooppremie, 
waren met heel wat min tevreden 
om hun vaarLuig naar het buiten»-
land te verkopen, maar Klaasje 
kwam met deze prijs niet uit om
dat hij, alles samengelegd, nog niet 
eens genoeg had om aan zijn op
genomen financiële verpUchtingen 
te voldoen. Hij werd dus min of 
meer verpllch., op de één of ander 
manier zijn schip weer renderend 
te maken. In elk geval ki-eeg hij 
voor een kor,e reis voor zijn 249 
bennen vis zowat 483i duizend B.fr. 
in de afslag van IJmuiden. Misr 
schien zal de „Brii.itana GY 243" nu 
eens aan de markt komen in Grims_ 
by, kwestie wellicht om de gemoe

deren te laten bedaren, moch,t dit 
nodig büjken, maar men kan hem 
niet verplichten in Engeland ite 
gaan verkopen. Als dat zo is, moet 
men maar de wet veranderen, zegtt 
onze Klaas. Ondertussen hoopt hiJ> 
dank zij een renderende visserij, 
het bewijs te leveren dat zijn kot
ter nog een goede prijs waard is 
en mochj er een klient opdagen 
om de nieuwe „GY 243" te kopen, 
dan zegt hij hier zeker voor te vin
den te zijn. 

Ook voor ons zit er de mogelijk
heid in dat weUichj- nog Klazen of 
Kezen het voorbeeld van reder De 
Boer zullen volgen, vooral omdat 
onze Klaas de saneringspremie niet 
moet iterug uitkeren. Dit moet 
slechts wanneer heit schip verkocht 
wordt biiinen de EEG. 

Voorzitter Parlevliet van de Re
dersbond van Nederlandse Zeevis-
sers, zegt echter dat hij de handels 
wijze Van de Volendamse vistser 
ergens nie juist vindt. Wettelijk 
kan het, vervolgt hij, maar het 
wek)- wel ergernis op. 

E.E.G. SUBSIDIES VOOR VERSCHEIDENE 
PROJEKTEN IN DE PARTNERLANDEN 

De iEIEXj-'koimmissie heeft een ge
breke. We menen inderdaad dat er 
vrijgegeven bestemd voor versöhei-
diene projekten in Groot-Brittan-
nië, West^Duitslaaid, Denemarken, 
Pranfcrijk en Neideiriiaiiid. We stel
len terug vast dait er geen enkele 
firma, noch gemeente niooh sitaats-
idienst ün België in dieiae jjrojekten 
is opgenom,en om de eenvoudige 
redenen dat dit niet gebeurde, het
zij uit onwetendheid, onversohillig-
heid of uit getaek aan initiatief, 
aoals dit ook in onze visseritj ge-
beunt. Vioor Welst-Duitslaöd stip
pen we orwieir meer EEG-siubsidies 
aan voor markititnstallaties in 
Mensburg en Elsdorf (fomeillen-
marikt). In Denemarken igaat het 
over die inrichting van elan ver-
koopshal en koelruimte voor de pa
lingafslag. In Frankrijk profiteert 
een vlskonserwenf abriek in St Jean 
de Luz voor modernisering van het 
bedrijf. In GrootiBrittannië profi
teert een visiverwerkeind bedrijf in 
Aberdeen, een >ander in Huil waar 
in een bestaand bedrijf een kom-
putermaohien ingelegd wordt en 
een ander bedrijf voor oprtehting 
betoelaagd wordit. 

We vragen ons aif of men, nocli 
te Oostende, noch te Zeebrugge 
projekten zou kimruen opstellen en 
inidienen voor bv. de modemds'ering 
van de bestaande mijoaen, oprich
ting voor 'koelruiralten voor de ge-
Itoste vis, enz. Mits die normale bij
komende toelagen vanwege Staat 
en Provincie, menen wre dat ^^ 
gemeentetoestuur aardig aan zijn 
trelflken 2MU Icomen. Ook het pri

vaat initiiatietf blijft aandig in ge-
brefee. We menen inderdaad dt er 
toch nog 'hieieQ wat zou kunrien ver-
'betJerd worden aan 'de bestaanide 
vlsverweinkende bedrijven en üistel-
lilnigen. 'Mlen laait echter die EEG-
subsidiets, waarvoor ons land ooik 
zijn bijdrage foetaalt, naar anidere 
landen afvloeien. Hlet is ook Wel 
mogelijk dat ide openbare besturen 
hier minstens falen [door een ge
brek aan voorlichting aan de be-
idrijvien. 

Nochtans kunnen, in het kader 
van ide marktstruktarering, heel 
wat projekten ter verbetering van 
(Private en stedelijke inrichtingen 
voor een betoelaging in aanmer-
kSnig komen. 

In onze «WEETJES» in onae uit-
gaJve van 28 juli schreven we on
der meer reeds : 

<fOp basis van ide markltstruc-
tuurprojekten. heeft het VISVEB-
WERKINGSBEDRIJF uit Veghel 
in Nederland, uit heft Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor 

'dte lanidibUiW, eien subsidlile losigekne-
'gen van plus minus 2,37 miljoen 
B.P.». 

Dit klein «WEETJE» is in feüfte 
een gans ajrttkel waard. Onze amb-
tenaarts tonJen hier ook leens tte 
meer hoe weinig initiatief ze ne
men, in zoverre dat zelfs 'de vis
serij aan'geiweizen is op vaststellin
gen uit de tweede ihand van wat 
in EEG-vertoand voor vreemden 
wondt gddaan. Tlaen ide 0.186, de 
N.15 en Ide 0.33 igelbouwti wenden, 
was helt den toeval 'dat we konden 
vemiemen daJt ook voor deze bouw 
van een subsidie kon gienoten wor
den en het is dank zij ons initia
tief dat deze reders die subsidie 
verworven hetoben. Onzei vertegen
woordigers van laradtauw moesten 
wakker geschud. En nog is het er 
niet op verbeterd. Al leens gehoord 
van voorlichting over het Oriënta
tie- len Garantiefonds ? Of over 
de anidere m<^elijkheden die open
staan voor onze reders en vissers, 
voor onze stedelijke inrichtingen, 
voor onze ijrivate bedrijven ? 

> ir%^^<M»«><>i>^>^»«<AM«<^|»^Mi^ii^<»%i^*>M>«MM''l(»*^'%^»><^i*'^'>^>«*^»*> 
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iweeties 
Sinds de uitbreiding door Cana

da van de visaeiijlmieten toz 200 
mijl, heeft de Sovjet haar vloot in 
de Canadese wateren terugge-
brachj;; tot één vierde van wat het 
vroeger was. De meeste van deze 
teruggeroepen schepen opereren nu 
In Afrikaanse wa'.eren. 

Ook Indië heeft nu beschermings
maatregelen genomen. Steurgarna-
len van min dan 4 gram he,, stuk 
mogen niet meer gevangen worden. 
Het ongebreidelde vangen op gar
naal voor de Indische westkust is 
een gevaar voor de uitroeiing van 
de garnaal. 

88 Bretoense gemeenteua hebben, 
in verband mei, de schaden opgelo
pen door de stranding van de olie
tanker „Amoco-Dadlz" voor 1,6 mil
jard fr. schadeclaims ingediemd bij 
de eigenaar van de tanker, de fir
ma „Amoco-Initernational Oil". Hier 
bij komt nog de eis van de Franse 
regering voor een bedi-ag van nage
noeg 1 miljard B.fr. 

In de Noord-Franse kus( streek 
met als centrum Boulogne, heeft 
hq;, syndikaat van de inleggerijen 
een kooperatieve gesticht voor aan
koop van haring in Canada Dit 
moet in grote hoeveelheden gebeu
ren en de haring moe, hier dan in 
koelhuizen gestockeerd' worden. Eén 
enkele zouterij kan dit niet aan. 

Van de 24 cargoschepeai die in 
Frankrijk uit de vloot genomen zijn 
en verkocht werden, zijn er 15 naar 
maal.schappijen gegaan die varen 
onder het paviljoen van de goed
kope landen .namelijk 8 oïider Pa-
namese, 4 onder Liberiaanse en 3 
onder Griekse. Het Franse syndi
kaat van de zeevarenden heeft hier 
(tegen geprotesteerd. De Franse 
vloot verliest hierdoor inderdaad 
20'3 duizend scheepston met de 
hieraain verbonden bê.rekkingen 
voor zeevarenden. 

Een Britse familie die te Cher
bourg aan boord ging van de „Vi-
king-Ventm-er" van de „Townsend-
Thoresen"-lijn, kreeg te horen dat 
zij de 4 miljoensi;e passagier onder 
hen hadden. De familie kreeg een 
scheepsklok met de inscripi ie van 
het vaartuig ten geschenke, bloe
men voor de vrouw en nog enkele 
kleinere attenties aangeboden, en 
een grattis reis. Men zegt dat het 
geluk vliegt, 'î  is maar dat we niet 
wetan waar. 

Uit een vijver te Longuivy-de-la. 
mer, in de sitreek van Paimpol hebl 
ben dieven 20O kg grd e kreeft ge
stolen. Het is goed mogelijk dat de 
dieven deze zeü zullen moeten eten 
want alle winkels en afzetters in 
het gebied werden voor eventuele 
aanbiedimg van kreeften verwittigd. 

De rechtbank van Lorient heeft 
op 6 september vier Spaanse schip
pers veircordeeld wegens iUegaal vis

sen in de Franse 2O0' mijzone, voor 
een boete van ongeveer 30 duizend 
B.fr. De s i-affen zijn opmerkelijk 
Ideiner dain vroeger, vanwege een 
zeker begrip die de Franse ma-
gisti-aten betonen voor de Spaanse 
moeilijkheden ! 

Het vrachtschip ,.Auguste-Paci-
fic" van 59 duizend Brt., varende 
onder Britse vlag, werd naar Cher
bourg opgebrachte toen deze betrapt 
werd op het kuisen van zijn ma-
zout^ en olletanks ter hoogte van 
de Noordfranse kusi.. Het vaar.uig 
werd vrijgegeven tegen een borg 
van 375 duizend B.fr. De zaak zal 
voor de rechtbank van Cherbourg 
behandeld worden. 

Op IC mijl van de Stiff van 
Ouessant kwam het Noorse cargo-
schip ..Bandelrant" van angeveei-
13 duizend Bnt. binst de mist in 
aanvaring m&^ de Griekse „Marou-
dio" van 32 duizend Brt. De Fran
se kust diensten die verwit igd wer
den, zoinden twee sleepboten en een 
reddingsboot om de ..Bandeirant" 
bij te staan die zwaar slagzij maak
te. Bij het opslepen naar Brest 
zonk het vrachtschip. H^ schip 
had 3B0 ton brandstof in zijn tanks 

De ,.Mang-Pung" uijt Hong-Kong 
onder Panamese vlag, werd door 
de Franse aviso „Jean-Moulln" be-
'.rapt op het ledig maken en kuisen 
van zijn mazoutlianks en wegens 
overtreding van de aangegeven 
vaaiTOute in het Nauw van Kales. 
De kapitein, werd door de recht
bank veroordeeld voor een boete 
van 750 duizend B.fr. 

De Noordfranse marineprefekt 
heeft een regeling gei'.roffen wat be_ 
treft de surfers. Deze plank voor
zien van een zeil wordt als een 
strandgel.uig aangezien en zal niet 
meer buiten een grens van 330 m 
vanaf hej sirand mogen aangetrof
fen worden. Inderdaad veroorzaak-
'ten deze surfers moeilijkheden voor 
de visserij en zelfs voor de koop
vaardij ! Men zou hier ook bij ons 
wel eens orde op zaken kunnen 
stellen. 

In augustus zijn de aanvoeren in 
de vira,fslag te Boulogne verminderd 
van 2 duizend ton, namelijk van 
8.303 ten in 1977 tegen 6.30O ton in 
1978. Hel is vooral de koolvis en 
de schelvis die er eerder onvoor
delig uitkwam in deze maand ten 
overstaan van vorig jaar. 

Van 6 tot 11 juni 1979 looptt een 
internationale tenloona elling voor 
de visserij in de Franse stad Nan
tes. Men verwacht dat deze ten
toonstelling vooral zal ingesteld 
worden op de behoeften van de 
Derde Wereld, waar men in veel 
kustlanden het aksent op een mo
derne visuiltbating wenst 'te leggen. 

Vijf super,reilers van bijna 120 
m lang en ui gerust met 2 motoren 
die samen 7230 PK ontwikkelen, 
worden door Polen voor Rusland 
op de Danziger-werf gebouwd. Deze 
treilers kunnen 3.500 ton vis aan 
boord nemen. Aan boord wordt de 
vis volgens de modernste technie
ken verwerkt. Er kan tot 2200 m 
diepte gevist worden. Er is bij de 
kommunisi en geen sprake van 40 
uren arbeid. 

Ook in Nederland beklaagt men 
zich er over dat he|; slechts de be
roepsvissers zijn die met hun vaar
tuigen in orde moeten zijn. kwestie 
van zeevaardigheid en andere, ter
wijl talrijke gammele scheepjes de 
kustwateren bevaren en onveilig 
maken. 

Met de uitbreiding van de Aus
tralische visserijlimiei'en tot 2O0 
mijl, is de regering verplicht een 
ac' ieprogramma uif te werken voor 
een verhoogd toezicht op illegaal 
vissen. Dit zal gebeuren te water, 
in de lucht en te land. Met derge
lijke uitgestrekte en verlaten kus
ten, een duur ,,batje" als ge höt 
ons vraagt. 

Verscheidene vissers trachten heit 
reglemen',, dat he: vissen op min
der dan 50i3 meter rond olieplat
forms en olieinstallaties in zee ver
biedt, te ontwijken omdat vastge
steld werd dat; de vissen een voor
liefde hebben "in de nabijheid van 
platforms te vergaderen, juist zoals 
in de nabijheid van wrakken. 

i 

DE VROEGE 

GARNAAL-

VERKOOPBEURT 

TE OOSTENDE 

GAAT NIET DOOR 
We hebben verleden week gê  

meld dat het Scheipenkollege be
slist had een vroege verkoopbeurt 
voor de gamiaal in te leggen om 
6 uur 515. Dit om de reders die wen
sen in detail te verkopen, de mo
gelijkheid te bezorgen dit zo vroeg 
mogeJijk te doen, door reeds op de 
vroege beurt hun eigen garnalen 
te kunnen inkopen. We vernemen 
nu dat deae vroege venkoopbeur* 
niet doorgaat. De rediers die gar
naal in detaü verkopen, moeten 
hier opgave van doen, dat wil zeg
gen een schatting hiervan doorge
ven. Er bestaat te Oostende een 
Viissershavenkommissie welke tot 
niets dient. 

ZEEVIS ZEER 
BELANGRIJK 

VOOR ZWANGERE 
VROUWEN 

Onder de zwangerschap ont
staat een duidelijk groter behoefte 
bij de vrouw aan eiwitten voor de 
ontwikkeling van de foetus en van 
de vrucht. Van belang is hierbij 
dat een groter verbruik door de 
zwangere vrouw reeds in de eersie 
tijden van de zwangerschap ge
beurt. Eiwitben van dierenoor
sprong zijn hierbij meer waard 
dan eiwitten van planten. Onder 
de eiwitten worden in het bijzon
der de vlees- en viseiwitten aanbe
volen. Ook heeft de vrouw onder 
de zwangerschap een grotfr ;.ood 
aan j odium en aan fluor. Ook deze 
bestanddelen vindt men vooral in 
zeevis. De hogere nood aan vitami
ne D vindt m'en in haringen, kaas, 
lever en mê lk. Ook vitamine B6 is 
belangrijk voor de zwangerschap. 
Men vindt deze vitamine ook weer
om beduidend meer in zeevis. Het
zelfde geldt voor de vitamine B 12 
dlie de zwangere vrouw in groter 
hoeveelhieden nodig heeft en die 
mjsn ook bijzonder in zeevis vindt. 
Uit dit alles büjkit dat vis een bij
zonder aangeprezen voedsel is van
wege de ciwitrijfcdom, de aanwezig
heid van jodium, vitamine D. B 6 
en B 12 en in het bijzonder aange
prezen bij zwangerschap. Ook 
wordt vastgesteld dat mensen die 
zich meer in het bijzonder met 
zeevis voeden, doorgaans gezonder 
voorkomen 

VIS ETEN IS 

VERANTWOORD ETEN 

uw RAADGEVER IN VERZEKERINGEN 

VERZEKERINGSKANTOOR 
MONTEYNE & VANMOERKERKE N.V. 
Koningstraat 16, 8400 Oostende 
Tel.: (059) 80.23.01 

* Scheepsverzekeringen 
* Transport 
* Alle andere takken 
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De geheimzinnige verrotting van eik 

in de Noordfranse scheepsinventaris 
INVEN^RIS EN BALANS VAN 

DE SCHADEN 
Verleden week deelden we onze le-

0ers één en ander mode over een 
giéheimainnlge veoroitifcing idle op
treedt in de eik van bepaalde 
Naiordfra.nse houten vaartuiffen van 
taimjelijke recente laonsbruotiJe van 
raiakBimuim 10 jaar oud. Toen had-
'dten we hett over 27 vaaiituigen, nu 
zSjn er reeds meer dan 30 scihade-
igelv allen getneïid. De aldmlnostratle 
van het 2ieiewez!en heeift nu de taaJt 
op 2ach gemomen om de ultgielbreid-
hleold van de schaden vasit te stel
len, wat een eiventuieel heirstel zou 
kosten, welke vaartuigen hiervoor 
nog in aanmerking kunniein komen 
en welke niet, hoelang de vaartui
gen hierdoor zullen veriplioht wor
den stil te liggen 'en wat ditt stillig
gen dat gelij'kgestelid wordt melt 
technisohe werikloosheid voor de 
bemanning, aan de werklooshelds-
kas zal kosten. 

De studie hienomtrenit zal moe
ten gaan vaartuig per vaartuig, 
Boldait dit heel wa/t tdjd zal in be
slag nemen. De vteiröbtmg treedt 
gewoonlijk op ter hoogtie van de 
waterlijn len ibdnnen in de ruimten 
waiar het vochtig is. In de machl-
nefeiamer treft men praltetisöh geen 
•vterrotting aan, omdat deze ruim
ten droger gehouden worden door 
de afstralende warmte van de mo
tor. Het probleem waarmede de re
ders der aangetaste vaartuigen af 
te rekenen hebben, is te Weten of 
de verrotting zal kunnen gestopt 
woriden, ofwel of daze zal doorgang 
vinden, zodanig dat eerlang deae 
vaartuigen ^een voldoiemde zee-
waardigheid meer zullen burmpn 
opbrengen en hopeloos veroordeeld 
Bullen worden tot schroot. Men 
zal tr'achten binnen de maand een 
voorlopig bilan voor te tegg'en van 
de schaden en de gevoligen hier
van. Verder zal er ook nagegaan 
worden op welke manier de getrof
fenen zullen kunnen geholpen wor
den orm aan de door hen opgenomen 
financiële verplichtingen te kun
nen Voldoen en hoe men verder de 
betroikken reders en vissers, die 
eventueel hun vaartuig zouden 
verliezen, aan een anider of nieuw 
vaartuig zullen 'kunnen helpen. 

DE OORZAAK VAN DE 
AANTASTING VAN DE BIK 

De kwaJiteit van hiet giöbruikte 
eikenhout Wordt als schuldig'e voor 
de verrotting aangezien. Verschil
lende monsters van de aangetaste 
edk werden naar een speciaal labo-
raltorium opgestuurd. Daar werd 
vastgesteld dait de verrotting ver
oorzaakt werd door zwammen 
waaronder één bepaalde soort voor. 
al voorkwam. Een stuk eik die 
door een leverancieir van hout aan 
het laboratorium gestuurd werd, 
heeft uitgewezen, daft de lefflk op 
versdheSdene plaatsen spint ver
toonde dat heel wat zachter is dan 
de eilk zelf. Dit was niet z» moei-
liiljik vast te stellen oandat het spint 
en de eik gedrenkt in een speciaal 
scheikundig produkt, in kleur ver-
söhillenid reageiren, namelijk rood 
voor de vaste eik en geel voor de 

zachte gedeelten. Het spint bevat 
een soort zetmeel idait door de mi-
Icroskopttsohe zwam aangetast 
wordt. Tenslotte tast de zwam dfen 
ook de harde igadeelten van de eik 
eivenieens aan. Geeaen er meer dan 
liOO soorten zwamm'an. bestaan, die 
hett hout aanltasten, m.eent het la
boratorium dat het een studie van 
lang© duur zal woiiden vooraleer 
men de bepaaldie zwaan zal kunnen 
bestrijden. Verder han^gt hier ook 
in de eerste plaats vanaf, hoeveel 
spinlt bej*aaide eik bewaft. De aan-
taiStinlg kan ook wel veroorzaakt 
geweest zijn door de aanwezigheid 
van aadere maiberialen waarmede 
de ibinnenromp bedekt is, zoals on-
ider meer van het Isolatiemateriaal 
van waaruit een bepaalde zwam op 
iveroveringstocht lis uitgegaan. In 
elk geval is, volgtans het hoofd van 
het betrokken laboratorium, het 
probleem tamelijk 'kompleks en 
imoeit er 'een ganse studie gemaakt 
worden van alle mogelijkheden 
vooraleer tot een vaste diagnostiek 
te kunnen ovengaan. 

DE EISEN VAN 
HET SYNDIKAAT 

Het syndiikaat van de zeievissers 
heeft aan de heer Brossier, direc
teur van )de Franse zeevisserj een 
nota laten geworden met de maat
regelen die zouden moeten geno
men worden ten voordele van de 
getroffen vissers en reders alsof 
het de söhuld is van de ne^gering 
dat die verrotting plaats heeft. 
1) het ten las'ie nemen door de 
Staat van alle schadelijke gevolgen 
door deze geheimzinnige verrotting 
2) hei gemakkelijker maken om de 
getroffen vissers ergens anders in 
dienst te nemen door aan de even-
uele werkgevers vrijstelling te ge

ven van de sociale lasten. 
3) het uitkeren van werkloosheids
vergoeding op basis van de werke
lijke lonen die de getroffen vissers 
anders zouden ontvangen hebben. 
4) geen verlies van rech'ten bins; 
de werkloosheidsperiode, die voor 
alle vergoedingen zoals pensioen, 
kinderbijslagen, enz zal gelijk 
gesteld worden met werkelijke ar-
beidsitijd. 
5) uitstel van betaling van sociale 
las'en. kotlsaties en dergelijke meer 
6) schorsing van de opgenomen 
verplichtingen tot .erugbetalmg der 
leningen evenals van alle persoon
lijke leningen genomen voor de aan 
schaf f ing van materieel of ui'rus
tingsstukken. 
7) afff'el van be'aling van de ver-
zekeringspremiën en andere. 
8) het op zich nemen door de Staat 
van de kosten van herstel van de 
getroffen vaartuigen. 
<)) uitsi'el van be-taling van de be
las ingen ini verband met de uitba
ting van hg vaartuig. 

Tussen hetgeen de syndilcaten 
voorspellen en de realisal'ie hier
van ligt er natuurlijk nog een gan. 
se weg, en heel wat tusse^^oplos-
singen of kompromissen, We me
nen echter dat er toch iets in hei; 
bijzonder voor deze reders en vis
sers moet gedaan worden, omdat 
deze mensen in feite hal: slachtoffer 

geworden zijn van onvoorziene om-
a andigheden, van een soort ramp-
geval. Als men te lande tussenkomt 
voor rampen als gevolg van ite gro
te droogte of te vele regens, dan 
mag dit ook gebeuren voor rampen 
m de visserij m de aard van deze 

Door de Russische wete^nschap-
peüjke ondierzoekers werden enor
me prestaties bereikt in de zalm-
farms. Alleen reeds in 1978 werden 
zowat 800 rmljoen jonge zalmpjes 
uit de broadlpDaa'tsen op het eiland 
Sakhalin en de Kuirielen (vroegere 
Japanse eilanden) in de Stille 
Oceaan gezet. Anderzaij'dB werden 
twee zalmsooi ten uit de Stille 
Oceaan naar de Noordelijke IJsaee 
en naair de' Kaspische Zee overge
bracht. We mogen gerust zeggen 
dat de toelaomst van de zalm in 
de Stille Oceaian, tussen Aziatisch 
Rusland aan de ene ziijde en Alas
ka, Canada en de Verenigde Sta
ten aan de andere zijidê , dank zij 
het werk van Russische specialis
ten verzekerd is. De aalmpopulatie 
is aani het gi-oeien in tegenstelling 
m.et wat er geibeuit voor zovele an
dere vissoorten. Dit werk is er een 
geweest van zeer langei duiur en zal 
nog viele jaren in beslag nemen. 
Voor het volgend jaar voorziet 
men 1 miljard jonge zalm om in 
de wateren van de Stille Oceaan' 
te zetten. 

Als we weten dat de eerste zalm-
farm op het sohaeredland Sakhalin 
m 1923 tot stand kwam, dan is er 
intussen inderdaad heel wat wa
ter naar die oceaan gelopen en is 
door de Russische vorsers heel wat' 
werk en weg afgelegd. Vroeger was 
de zialmsitand echter niet in ge
vaar en was de eerste en voor
naamste opdiaoht van een zalm
farm dan ook niet het helpen uit
broeden van de kuiteieren en het 
verzorgen en bezorgen van dit 
broed en van de larven en kleine 
zalmpjes. Het kraaimbed van de 
zallm hgt voornamelijk in de stro
men en rivieren van Aziatisch Rus»-
land aan de boorden van de Stille 
Oceaan, Vroeg in de lente kUmfc 
de zalm de rivieren op naar de 
natuurlijke broedïilaatsen. Hun 
enige natuurlijke belagers waren 
lange tijd de beren die met hun' 
klauwen de zalm aan land trach
ten te trekken en hierin ook slaag
den. Er is eien tijd geweest dat ja
gers van deze Zalmkoncentratie 
profiteerden om de zalm in grote 
massas weg te vangen. Nu mag dit 
alleen nog gebeuren dOor de aange--
stelde viseksperten. Zij Idezen dei 
mooiste eksempliaren uit meit de 
mooiste en beste kuilt De door 
milt bevruchte kuiteieren wordeM 
dan in speciale bakken geplaatst? 
en naar de broedfarms overge
bracht. Waar zij in speciale broei-' 
bakken geplaatst wordem, nadat de 
dode eieren en eventueel andere 
schadelijke stoffen verwijderd wer-i 
den. Het uitbi-oeden van de eieren) 
neemt 7 maand in beslag. Bins* 
deze periode wordt zoing gedragen' 

die de Noordfranse kleme reders 
Kreft. 

Maar of de eisen van de syndika. 
Ie bonzen, die hienn een mooie 
kiespropaganda zien, moeten inge-
wilhgd worden, is wat anders. 

het water op een komstante teim-" 
peiratuur te houden, terwijl de 
doorstroming van rivierwater even-i 
eens op peil gehouden wordt. Wati 
natuurhjk van uitzonderlijk groot 
belang is binst het uitbroeden, is 
het weren van de natuurlijke vij-< 
andien van het broed. Niet alleen 
de wezens die de eieren opslorpen, 
miaar ook de parasietem die dei 
eieren aantasten of uithollen. Ook 
het zuurgehalte van het water 
moet gekontroleend 'worden. In de 
tai'oedkassen worden zowat 25 d'ui-
zend eieren per •vierkante meter 
uitgebroed en da aalmlarven wor-i 
den dan m vijvers geplaatst, waar 
ze nlogmaals bewrijd zijn van hun» 
belagers zoals andere vissoorten 
die op de zalmlarven en kleine 
zalmpjies jagen. In deaei vijvers 
worden de zalmliarven ge-voed met 
kuiteieren van de Alaska.poUack 
die gevangen wordt voor vismeel-
doeleindien. De zalmlarvien ontwik
kelen ziioh heel wat beter en snel
ler in de vijvers dan hum soortge
noten in het •wilde, hetgeen hen 
later oolc meer bestand maakt tCf 
gen de moeilijkheden en de ruw
heid Van het leven in de oceaan. 
In mei van het jaar volgendei op 
hiet plaateen van de eieren in 
broedbakken, laat men dan de 
jonge zalmpjes los in de rivieren 
en dit bij nacht en na een hevige 
regenjvial om zie te beschermen te
gen natuurlijke vijanden te water 
en in de lucht, die op de trek y&n 
dei zalm naar de ooeaan lliggen te 
wachten. Door die hevigie regenval' 
worden de rivieren ontstuimig en' 
iin dit bi'uisende water zijn zij be
ter beveiligd. 

De Russische miariniebn'olDgen 
hebben het ook voor elkaar ge
bracht de zalm te doen kudtsohie-
ten in rivieren en stromen, waar 
zij vroeger noodt kwamen. AldUiSi 
werden de broedplaatsen -van de 
zalm vermenig^vuldigd. De biologen 
zijn hiertoe gekomen omdat zij 
vastgesteld hadden, dlat de zalm' 
ailltijd terugko^mt naar de ri^vier van 
wamiiit zij alsi Ideine zalm vertrok
ken zijn naar de ziee. Door nu ini 
deze rivieren en stromen de broed-
bakken te plaatsen en te verzoi-gen 
met daarheen gebrachte broed, en 
de kleine zalm •van daaruit naar 
de oceaan te laten zweimm.en, be
reiken zij dat de volwassen zalm 
later naar deze, voorheen zalm-
arme rivieren, terugkeert om kuit 
tie schieten. In ieder geval is het 
de Russische geleerden en Rusland' 
te daniken, dat de zalm in de Stil
le Oceaan terug aangroeit en dit 
niet ailleen ten faate van Rusland' 
zelf, maar ook ten bate van de 
Japanse, Conadfese en andere zalm-i 
•viEsers. 

Het sukses van 
de Rus^sisehe 

zalmfariti^ 
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KORTE BERICHTEN 
DE SCHEEPVAART 
ONDER GOEDKOPE 

VLAG ! 
Een aoveelabe typisch voorbeeiM 

van wat er gebeurt op zee door 
vrachtsohepen onder goedkope 
vlag. Op he4 laatst van julj werd 
het vrachtschip de , Man Fung" 
mit Hongkong, maar varende onder 
Panameae vlag, beitrapt door een 
Fran-e Avjso toen dit vaartuig te
gen de geirieglemieiniteerde nchtmg 
in, dioor het KJanaal vosr en daar
bij zijn olie- en mazouttanks kuis
te, aldtuis een ohevlek van een paax 
Km. achberlatenidie. Opgebracht 
naar Brestt, bleief het vaartuig een 
goede week aan de kade en de 
kapitein en de chef-mekanicien 
werden vervolgd. Ondertussen 
stuurdie die maatschappij die de 
„Man-Pung" uitbaat, een andere 
kapitein en een andere ohef-meka-
nicien en het vaartuig vertrok dan 
zonder de in bewaring genomen 
vorige kapitein en ohef-miekanici, n. 
Dat wil zeggen, de maatschappij 
ll6t dleae beiden sitikken. De „Mang-
Fung" werd nog maar onlangs 
overgtemiomen door een Ohjnese re
der. Met velel moeite kreeg dit 
schip een Mastsifikatle-oertifikaat 
en werd dan bemand dor Chinezen, 
Filipijnen en emlkele Britten en 
onder Panamese vlag geplaatst 
Voor de rechtbank wist die kapi
tein niets af van oliebezoedeling 
door zijn vaartuig. Wat de chef-
mekanicien betreft, deze heeft op 
order van de plaatsvervangende 
kapitein die onderruim-ten van het 
Vaartuig gekui'sit en gezuiverd, 
maar zich vergist en de opslag
tanks voor mazout geauiverd. Ver
der funktionieerde het makanisme 
niet, dat in dergelijk geval de ma-
zout moet weerhouden, wanneer 
Ihet ingelaten zeewater terug uitge^ 
perat wordt. Verder gaf de chef-
mekanicien toe. dat hij vveinig wist 
over de verscheidene machines ! 
De rechtbank veroordeelde de ka
pitein tot een boete van 750. dui-
aeild B. fr., terwijl die chef-mekanS-
olen vrij geiproken werd, 

Dit alles werpt een schril licht op 
soonmige zaken, die nog altijd toe
gelaten worden. Een bemanning die 
ver ondier de prijs wer'kt maar dan 
ook weinig benul heeft van scheep
vaart. Varen onder goedkope vlag 
onder het kammando van officie
ren, zoals de chef-mekanicien die 
op eien gemakkelijke manier aani 
een diploma gekomen is. Een be
manning uit paria's uit verschei
dene naties .Een kapitein die de 
vaarroutes niet erbiedigt, deels uit 
onwetendheid, deels om tijd te win
nen. Ben rederij, wetendle dat het 
slechts de kapitein is die /ervolgd 
wordlt, maar ni'St het schip, deze 
in plan laat en een andere kapi
tein afvaardigt ! Hoe lang nog zal 
deze toestand duren en aansl^pen 
vooii^leer een interatioanal gfz.ag 
tusBsnlcomt ? 

VIS ETEN 
IS VERANTWOORD 
ETEN 

Frankrijk 

DE VERGIPTIGtNG 
IN NOORD-PRANKRUK 

NIET TE WIJTEN 
AAN HET ETEN 

VAN WILDE 
MOSSELEN 

In onize vorige uitgaive gaven we 
een relaas over vergiftigingsiver-
soMjnselen diie bij een fami.lie op
traden nadat ze wilde mosselen ge
geten hadden, die zij bij laag wa
ter aan de Bretoense kust getrok
ken hadden. We deelden toen ook 
mede, dat de Overheid weigerde te 
bevestigen d(at de ziekteverschijn
selen, waarbij ©en 13-jarige jongen 
de dood vond, door het eten van 
wilde mosselen, veroorzaakt zou
den zijn, zolang de resuitatem van 
het onderzoek niet gekend zijn. 
De toiksioologen die de ingewan
den van het jongetje onderzocht 
hebben alsmede uitbraaksieils van 
de moeder en de drie andere kin
deren, kunnen nM bevestigen diat 
het eten van wilde mosselen niets 
met de vergiftlgimgsverschljnselen 
te maken hebben. We deelden toen 
ook mede dIat de handel in schelp
en weekdieren toen reeds een pro
test had laten horen dat men on
middellijk de schuld aan het eten 
van mosselen toeschreef, en de 
politie per mikirowagenB de bevol
king tegen het eten van mosselen 
waa-rschuiwide, vooraleer het onder
zoek af te wachten. De handel 
kirijgt krijgt nu gieiüijk, maar intus
sen is er wederom een soort wan
trouwen onder de verbruikers ge
schapen, dat niet bevorderhjk is 
voor de verkoop van week- en 
sohelpdiei-eni 

Da betrokken familie leed aan 
vergiftigingsverschijnselen veroor-
zakt door koolauuruitwasemlngen, 
waarschijnlijk van een verwar
mingsketel. 

FRANS BEKLAG 
OVER IERS OPTREDEN 

TEGEN DE VISSERIJ 
Een treiler uit Boobelais, die 

«Pietite Karine» met een zestop-
pige bemanning aan boord, werd 
dioor een Iers ptrouillevaartuig op-
gebraoht naar Dublin en de ge
vangen gezette schipper slechts 
nadat een waarborgsom gestort 
werd van 1,5 miljoen B.fr., vrijge
laten, waarna het vaarfciiijg terug 
zee mocht kieesen. De soliipper 
heeft hierbij een scherp protest 
laten horen kwestie van zijn per
soonlijke behanideliing en het op
sluiten in een afdeling en onder 
dezelfde voorwaarden als dieven, 
moordenaars en verkrachters. 

De schipper geeft het relaas dat 

V ' ^ ^ 

zij, op ongeveer 30 miijtil uit Dui-
blin. West van de Lamtoay aan het 
Vissen waren, toen de Ierse pa
trouilleboot, de «Eimer» onsi deed 
stoppen. Een man kwam aan^ boord 
en deed het niazioht van ons net-
kuil. Hierop werden we verplicht 
naar Dublin te varen, waar 2 po
litieagenten me vierzoohten hen te 
volgen! en waar ik in hei gevang 
werd opgesloten, in zeer menson
waardige omstandigheden. Set 
vaartuig zelf wieirid bewaakt en des 
nachts onder projektoren gezet, 
's Anderendaags kwaim ik voor de 
rechtbank die zclh ontae,voegd ver
klaarde en dei aaak naar een an
dere rechtbank verwees voor een 
aittmg m oktober. Het vaartuig 
zelf werd vrijgegeven na het geven 
wan een waarborg van 200 dmeend 
Pranae frank. 

Ik houid er aan te zeggen, dat 
wij een dag eerder door een Britse 
marine vaartuig voor routine^onder-
zoek gekontroleerd werden. De 
netten werden toen wel in orde 
bevonden en wij konden ongestoord 
verder vissen. Wij begrijpen dan 
ooik niet waarop de Ieren zicih 
steunen om ons op te breingen. De 
netten zijn nog maar pas nieiuiw 
en hebben 7 om. maasiwijidte enkel 
geknoopt en 7,5 cm. dubbel ge
knoopt. Door da Ieren worden wij 
vervolgd wegens : 

1) overtreding van de netmaas-
wijidten ; 

<2) het houden aan boord van on
dermaatse vis; 

3) eien te igroot percent langous-
tinen aan boord ten opzichte van 
de andere gevangen vis. De lan-
goulstine mogen niet meer dan 40 % 
in gewiclit bedragen van de totale 
vangst. Volgens de Britten mag 
dit eohter 80 % bediragien. Volgens 
de Ieren moet ©en net voor de 
vangst oip langoujstinen eien net-
maas'wijdte hebben van 55 t̂ ot 60 
mim. Voor de Britten ma,g dit van 
40 tot 50 mm. zijp. 

De schipper beklaagt er zich dan 
ook over, dat men ten slotte niet 
meer weet waaraan zich te hou
den. In elk gefval zial hij aioh voort
aan buiten de Ierse wateïien hou
den. Hij voegt er zelfs hieraan toe, 
dat dit waarscliijnlijk wel het op
zet is van de Ieren, naimeMjk het 
de andere vissersvaartuigeni zo 
moeih/jik te maken door aüerledi mi
series te gaan zoeken dat dieae 
laatst en ten slotte verkieaen weg 
te blijven. 

UITKElRIiNG 
IN mANIKRIJK 

VAN EEIN PREMIE 
VOOR BIININEN-

BREINGEN 
VAN ZBESTERREN 

In Quiberon zal de vangst op 
de St.-Jacobsschelpen en op de 
oesters vanaf 1 oktober vrij gege
ven worden. De rederijen (Üe aan 
deze visserij doen, zullen 750 B. 
fr. per aangeiwend bemanningslid 

in een speciale kas moetöi stor
ten, die ze nochtans op het einde 
van het schelpenseizoen terug krij
gen zo het vaartu^ minstetns 500 
1 ^ zeesterren per bemanningslid 
binnenbrengt. Het supplement zal 
worden uitbetaald aan 1 B. fr. per 
kgr. De zeester is één van de voor
naamste vijanden en jagers op de 
jonge schelpen. Ze klemmen zich 
rond de schelp en oefenen een 
koriiStante zuigidruk uit o-m de 
schelp open te krijgen. In het be
gin kan de schelp hier gemakkelijk 
aan weerstaan, maar door de ein
deloze konstante druk wordt de 
schelp vermoeid en kan zich niet 
meer toegedrukt houden. De schelp 
moet Uchtjes begeven en hiervan 
profiteert de zeester om een arm 
in de schelp te wringen en deze 
uit te zuigen met zijn talrijke zuig
nappen. De zeester veroorzaakt dan 
ook grote verwoestingen onder de 
jonge schelpdieren. Wanneer de 
zeesten-en gevangen worden, binst 
de schelpenivangst en zo deze te
rug gegooid worden, dan vermenig
vuldigt men het gevaar voor de 
jonge schelpdieren. Door het toe
kennen van een vangstpremie en 
het teruggeven van het inschrij-
vingsrecht per bemanningslid 
tracht men dit gevaar zo klein 
mogelijk te houden. We menen 
dat de vissers dit In feite uit eigen 
beweging zouden moeten doen, ver
mits zij er het eerste en beste 
profijt uit hebben. We herhalen 
echter dat het nog meer voorkomt 
dIat de visŝ er soms tegen zich zelf 
in dient ibesohermd te worden. Zo 
onder meer wat de te kleine net-
mazen betreft (men zou dit eens 
moeten vrij laten !) wat het onder
maats vissen betreft, wat het vis
sen in bepaalde perioden on de 
paaiplaatsen betreft enz Voor
beeld wordt onder meer terug ge
geven door het producentenschap 
van Quiberon ini Frankrijk die 
vraagt om de minimumgrootte voor 
de 'la^bben terug van 10 cm op 8 
cm te brengeni. 

Spanje 

DE SPAANSE VLOOT 
BEN GEVAAR 

VOOR DE E.E.G. 
We schreven in onze uitgave van 

15 september onder de titel «De 
Spaanse vloot eeni gevaar voor de 
EEG» in de aanhef van dit arti
kel dat Spanje de grootste visserij
natie onder de westerse landen is, 
GROTER 2NOG 2DAN NOORWE
GEN Dit laatete is verkeerd in 
die zin dat het Noorwegen is die 
de grootste visserijnatie onder de 
westerse landen is. Dit alles neemt 
niet weg dat Spanje, met haar 1,5 
miljoen ton aanvoer, bij een even
tuele toetreding tot de «Negen» 
in dit geval van alle partnerlanden 
veruit de grootste vloot en de 
grootste aanvoer zou tellen. 



Industrievisserij : roofbouw 
(VERVOLG VAN VORIGE WEEK) 

CONTROLE 

Iedere ibeheersmaaAregel staat of valt met de mogehjlcheid om de 
naleving ervan afdoende te controleren en de evemtuele overtreders 
te confronteren met straffen die hen de animo voor hertialiDK van 
hun vergrijp ontnemen. Er is met name ten aanzien van de industrie-
viserij nog al eens aangevoerd dat controle praktisch onimogeljk zou zijn 
omdat de vangst op het moment van aanvoer al grotendeels in staat 
van ontbinding verkeert. Dit bezwaar is echter ongegrond. Het bemon
steren van industrievangsten is weliswaar een onaangename karwei, 
maar de identificatie van de verschillende soorten in de vangst hoeft 
technisch geen enkel probleem op te leveren. Zelfs 2 sterk op elkaar 
lijkende soorten als haring en sprot ^kunnen op grond van bepaalde 
kenmerken zoals wervelaantal en otolietvorm zonder enige twijfel van 
elkaar onderscheiden worden 

Of de controle in de praktijk ook inderdaad met voldoende regel
maat en nauwgezetheid wordt uitgevoerd is natuudlijk een andere vraag 
Om hierover toch een ruwe Indruk te krijgen bracht schrijver dezes in 
augustus 1977 een kort werkbezoek aan de Deense havenplaats Esbjerg, 
het centrum van de Deense industrievisserij. Uit gesprekken met diverse 
pei-sonen die bij de controle betrokken waren ontstond de indruk dat het 
Deense controlesysteem recentehjk flink verbeterd is en dat er op dit 
moment van een redelijk toezicht gesproken kan worden. De bemonste
ring van de industrievangsten gebeurt door 2 geheel los van elkaar wer
kende diensten, waarvan de resultaten uiteindehjk met elkaar vergeleken 
worden en gecombineerd, In de eerste plaats is er het <(Piskerikontrollen», 
vergelijkbaar met de Nederlandse A I.D., die al jaren een si)eciale man 
in dienst heeft voor het bemonsteren van inidustrievangsten 

Deze man houdt continu toezicht op het lossen van de industrie
vangsten en hij neemt per dag ongeveer 10 monsters uit willekeurig 
gekozen schepen Deze monsters worden vrij globaal bekeiken op soort
samenstelling en het gewiohtspercentage van een eventuele bijvangst 
wordt bepaald. Heeft men tijdens het lossen de indruk dat het bijvangst
percentage boven het wettelijk toegestane maximum 1 ^ , dan wordt er 
een groot aantal (+ 10) monsters op verschillende plaatsen uit de vangst 
getrokken; dit om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen voor een 
proces-verbaal. Wordt een schipper veroordeeld wegens overtreding van 
de bijvangstregehng dan wordt zijn vangst plus vistuig in beslag geno
men. Verder krijgt hij een aanzienlijke geldboete (tot Dkr 25.000,-). De 
totale schade die de visser daardoor lijkt komt <jngeveer overeen met 
zijn besonaming van 2 a 3 weken vissien. 

Naast het «PiskerikontroUen» zijn er sinds december 1976 In Es
bjerg en twee andere havens kleine biologische laboratoria gevestigd die 
resorteren onder het visserij biologisch instituut in Kopenhagen Elk van 
deze biologische laboratioria neemt gemiddeld één monster per dag, wat 
dan aan een zeer gedetailleerd onderzoek onderworpen' wordt Niet alleen 
wordt de soortensamenstelling van de vangst bepaald, maar van iedere 
soort wordt ook de lengte- en leeftijdssamensteUing gemeten. De resul
taten van dit biologisch onderzoek worden later samen met die van de 
inspectiedienst gebruikt om de totale soort^ en leeftijdssamensteUing 
van de bijvangst over het gehele jaar te bepalen. 

Hoewel het Deense systeem momenteel vrij goed hikt te functione
ren, is het toch nodig dat er een of andere vorm van internationaal toe
zicht op komst. Dit toezichi zou zich uiteraard ook moeten uit-iti-ckken 
tot de industrievisserij in andere landen rond de Noordzee. Zonder de 
garantie van een internationale toezicht op de aanvoerstatistieken van 
de industrievisserij zal het erg moeilijk zijn de consumptievlssers in de 
verschillende landen te overtuigen van de effectiviteit van de overeen
gekomen ibeperkingsmaatregelen. 

DE OPTIMALE OMVANG VAN 
DE INDUSTRIEVISSERIJ 

De uiteindelijke omvang van de industaievisserij die vanuit het 
oogpunt van rationele bevissing toelaatbaar is zal a f h a n g t van twee 
factoren : 

— hoe selectief kan de Industrievisserij weriken; 

— welk percentage van iedere jaarklas consumptievis zijn we bereid op 
te offeren in het belang van de industrievisserij. 

De bijvangst aan jonge consumptievis kan worden teruggedron
gen door een aanital va-sohlUende maatr^elen (zie IV-c). Sommige 

op rationele exploitatie ? 
van deze maatregelen sitimuilieren een zo selecte mogeli.ike visserij, aru-
dere hebben meer een beperkend effect op de industrievisserij in het 
algemeen. Elke maatregel ,(of combinatie van maatregelen) resulteert 
in een bepaald gemiddeld niveau van de industrievangst, met daaraan 
gekoppeld een bepaald niveau van de ibajvangst. Natuurlijk zal men door
gaans dat type maatregel biezen waarbij de verhouding industriesoort -
bijvangst het gunstigst is. 

Als men voor een bepaald type maatregel gekozen heeft, moet men 
nog beslissen in welke mate men deze maatregel aal gaan toepassen. Dus 
als men kiest voor een gesloten gebied moet men beslissen hoe groot 
dit zal worden; of als men kiest voor een maximum bijvangstpercentage, 
hoe groot moet dan dit percentage zijn. 

In hoofdstuk IV-a, waar we al eerder met dit probleem in aan
merking kwamen, werd opgemerkt dat dit in feite een economisch pro
bleem is (en natuurlijk ook een poUtiek probleem, maar dat wordt hier 
buiten beschouwing gelaten). Nagegaan moet worden welke combinatie 
van industrie- en consumptievangst bij elkaar de maximale geldelijke op
brengst levert Op dit punt is tot niu toe geen onderzoek gedaan en het 
is dringend noodzakelijk dat de EEO de problematiek vanuit deze hoek 
gaat bekijken. 

Om te demonstreren hoe de optimale omvang van de industrie
visserij in feite bepaald zou moeten worden, zullen we hier een fictief 
model geven van de haring en sprotvisserij en de wisselwerking daar
tussen 'Zekerheidshalve moet worden opgemerkt dat dit model geheel 
los staat van de werkelijke situatie in de Noordzee. We gaan uit van 
een situatie waarin de Noordzee haringstand zich heeft hersteld en 
weer een normale jaarhjkse aanwas van gemiddeld 8 miljard individuen 
produceert. Tegelijkertijd opereert er een sprotvisserij die jaarlijks een 
bepaald deel van hst ha-ring reorutement alB bijvangst opvist. Deze bij
vangst kan beperkt warden door het instellen van een maximum bijvangst-
percentage; hoe lager echter dit bijvangstpercentage, hoe meer de 
sprotvisserij in zijn doen en laten 'beperkt wordt en hoe lager de totale 
sprotvangst zal liggen. 

Immers, in bepaalde gedeeltes van de Noordzee aal het mogelijk zijn 
om sprot te vangen met een laag bijvangstpercentage aan haring, maar 
in andere delen van de Noordzee zal dit bijvangstpercentage onvermijde
lijk hoger zijn. Laten we aannemen dat er jaarlijks uit de Noordzee 
maximaal 500 000 ton sprot te halen is, die gelijkmatig verdeeld over de 
hele Noordzee voorkomt. Het percentage onvermijdelijke bijvangst aan 
haring verschilt echter nogal tussen de verschillende sectoren van de 
Noordzee en wel volgens onderstaand schema : 

A B 
5% 10% 

C D 
20% 40% 

Als we aannemen dat in ieder der sectoren A tot en met D een 
sprotvangst van 125.000 ton gemaakt kan worden en dat het bijvangst
percentage betrekking heeft op de totale aanvoer (in de praktijk wordt 
het toe'gepast op individuele aanvoeren), dan is de onvermijdelijke 
bijvangst aan jonge haring in de verschillende sectoren : 
A : 6.250 ton (5% van 125.000 ton) 
B : 12.500 ton 
C : 25.000 ton 
D : 50.000 ton 

Het verband tussen de totale Noordzeevangst aan sprot en de on
vermijdelijk bijvangst aan jonge haring is dan als vofet : 

totale sprotvangst bijvangst sectoren bevlst 

125.000 ton 6.250 ton A 
250 000 ton 18.750 ton A + B 
375.000 ton 43.750 ton A + B + O 
500.000 ton 93.750 ton A + B + C + D 

De schade veroorzaakt door het wegvangen van 1 kg jonge haring, 
zal afhangen van het aantal jonge harinkjes dat zich in die kilo bevond. 
Als we aanemen dat zich in 1 kg b i j v a n ^ ongeveer 25 jonge haringen 
bevinden, dan zal dit leiden tot een verlies van 3 kg aan volwassen 
'haring. 

Het is mogelijk het totale effect van verschUlenide niveaus van 
sprotvangst op de haringvisserij weer te geven : 

(Vervolg blz. 8) 



(Vervolg van biz. 7) 

totale 
sprotvangst 

bijvangst 
jonge har ing 

verlies vol
wassen ha r ing 

totale vangst 
volwassen har ing 

O ton 
125.000 ton 
250.000 ton 
375.000 ton 
500.000 ton 

O ton 
6.250 ton 

18.750 ton 
43.750 ton 
93.750 ton 

O ton 
18.750 ton 
56.250 toni 

131.250 ton 
281.250 ton 

800.000 ton 
781.250 ton 
743.750 ton 
668.750 ton 
518.750 ton 

Als we nu even afzien van de politieke problemen die verband 
houden met de eenzijdige belangen van de verschillende landen in het
zij de inidiuabrievisiserij hetzij de contsuanptieviasmj, dan is de beslisising 
welk niveau van sprotvisserij toelaatbaar is, zuiver een economisch pro
bleem. K u n n e n we bij een totale jaarvangst van 800.000 ton volwassen 
har ing voor de laats te 18.750 t o n meer geld krijgen d a n voor 131.250 ton 
industrievis (125.000 toni sprot en. 6.256 ton jonge har ing) , daji is er 
alle reden om de sprotviserij volledig t e staken. Is de afzetmarkt voor 
consumptieharing echter kleiner dan 800.000 ton per jaar en* moet er 
een gedeelte van deze volwassen har ing tot vismeel verwerkt worden, 
dian is he t veel gunstiger om ook een zekiere hoeveelheid spTDtvisserij toe 
te laten, omdat hiermee de opbrengst a a n industrievis aamzienlijk ver
hoogd kan worden, zonder da t de consumptievisserij hiervan te Ujden 
heeft. 

Bij een afzetmarict voor slechts 500.000 ton consumptieharing zou 
men de sprotvisserij in alle sectoren kunnen toestaan, waardoor de 
Industrievangst zou 'kunnen stijgen tot bijna 600.000 ton per jaar . 

Zoals gezegd ging het hier slechts om een voorbeeld, da t aangaf 
welk soort gegevens men nodig heeft om een juiste beslissing t e kun
nen nemien. In de prakti jk is men pas juist begonnen met he t verzame
len van die biologische informatie (Wat zijn de co-nsequemfcies van diver
se maatregelen op de vangst a a n industrie- en consimiptievis), terwijl 
men a a n de economische beschouwingen nog niet is toegekomen. 

Als we daarom op di t moment een schat t ing moeten geven van de 
gewenste uiteindelijk omvang van de industrievisserij, d a n k a n d i t 
aUeen gebeuren op grond van voorlopige biologische gegevens. Erg nauw
keurig kunnen deze schat t ingen niet zijn; he t is alleen mogelijk om ruw
weg een orde van grootte a a n te geven voor de optimale industrievisserij. 

We 2!ullen de verschillende takken van industrievisserij hiertoe weer de 
revue la ten passeren. 

ZAND SPIERING 

HJerbij lijken verdere beperMngsmiaiaJtregtelen ovierbodig en hiet ziet 
er daarom naar ui t da t de vangst op een niveau van 400.000 ton gehand
haafd kan blijven. 

KEVERS 

Het effect van de laatste Engelse maatregel (Norway Pout Box, 
zie hoofdstuk IV^a) zal naa r verwachting een daling van de industrie-
vangst teweeg brengen van 134 000 ton. Kijken we naa r de cijfers in 
tabel 5, dani lijkt zelfs een verdere uitbreiding van het gesloten gebied 
gerechtvaardigd, waardoor de industrievaingst a a n kevers nog verder 
zou dalen. 

Het is echter ook mogelijk dat de huidige Norway Pout Box in de 
toekomst wordt vervangen of aangevuld met verscherpte regelingen voor 
de maximale toegestane bijvangst (max. bijvangstpercentage per aan
voer plus to taal jaarquotum voor de bijvangst) . Ook hierdoor zou de 
vangst a a n kevers aanzienlijk beneden het peil van de afgelopen ja ren 
komen te liggen, maa r door de meer selectieve visserij zou er toch een 
hogere vangst a a n kevers mogelijk zijn d a n bij een systeem van uitslui
tend gesloten gebieden. 

Al deze factoren in aanmerking nemend lijkt een vangst van 
300.000 ton kevers een redelijke schat t ing van wat er de komende 
j a ren gemiddeld bereikt k a n wordeini. 

SPROT 

Hoewel de bijvangst a a n jonge har ing In de afgelopen 2 Jaar 
aaneaenhjk gedaald is, zullen er vooral die komende jaren nog vertiiere 
beschermingsmaatregelen nodig zijn, gezien de kritieke toestand van 
de Noordzeeharing. Recentelijk is de mogelijkheid geopperd he t maxi
mum bijvang'sitpercentage te verlagen tot taeneidien de 10 %. Het preciese 
effect op de sprotvangst h iervan is niet t e voorspellen, m a a r la ten we 
anneimien dat de sprotvisserij hierdoor dermate belemmert zou worden 

da t de gemiddelde jaarvangst met ongeveer een kwart verlaagd wordt. 
Dit zou betekenen da t de sprotvangst de komende jaren, bij gelijk
blijvend recruitment, op een niveau komt te liggen van n a a r schat t ing 
300.000 ton. 

DE VERWACHTE TOTALE VANGST AAN 
KLEINE INDUSTRIEVIS IN DE TOEKOMST 

Tellen we de bovengenoemde schat t ingen voor de toekomstige 
vangsten van de verschillende industrie-vissoorten bij elkaar op d a n ko
men we tot een toekomstige jaaxhjikse vangst van omstreeks 1 miljoen 
ton per jaar . 

Ter vergelijking geven we hieronder de totale industrievangst 
a a n kleine soorten op de Noordaee in de jaren 1974 - 1976 in '000 ton. 

j aa r 

1974 
1975 
1S76 

gemid
deld 

sprot 

314 
641 
671 

542 

aan'dlsipiering 

515 
425 
486 

479 

Kever 

736 
560 
445 

580 

Bijvangst 
ha r ing 

52 
91 

8 

50 

Bijvangst 
rond vis 

113 
130 
140 

128 

Totaa l 

1740 
1847 
1750 

1779 

Een toekomstig niveau van omstreeks 1 miljoen ton per j aa r bete
kent dus een reduktie van de huidige vangst a a n kleine industrievis 
met ru im 40 t.h. Een belangrijk deel van de huidige vloot en wal-
insbaUaties dreigt hierdoor in de toekomst overbodig te worden. 

SAMENVATTING 

Er is op de Noordzee plaats voor een beperiite industrievisserij 
met nauwmazige net ten. Deze visserij exploiteert visstapels die anders 
onbenut zouden blijven en draagt daardoor bij tot een opt imaal gebruik 
van de visvoorraden in zee. 

Een bela'ngrijk bezwaar van deze nauwmazige visserij is de bij
vangst a a n ondermaatee consumptievis. Deze bijvangst varieert a l naar
gelang he t type visserij, he t gebied en de Ujd van he t jaar . Naarmate 
men de industrie-vissoorten in de afgelopen j a ren vollediger is gaan ex
ploiteren, is ook de bijvangst aan ondermaatse consumptievis sterk 
toegenomen. 

Op dit moment zijn er twee taldcen van industrievisserij die scha
de laanrichten a a n de consumptievisserij. Dit zijn de visserij op kevers 
met een bijvangst a a n kleine schelvis erj wijting en de visserij op sprot 
met een bijvangst aan jonge haring. I n beide visserijen is er behoefte 
a a n een verscherping van de bijvangstregelingen die de afgelopen ja ren 
van kracht zijn geweest. Voor de sprotvisserij zijn er de eerstkomende 
ja ren zelfs extra zware beperkingen geboden in verband met de situatie 
in de haringvisserij. Alleen de zandspierlngvisserij, die weinig of geen 
bijvangst a a n andere soorten kent , zal d e komende j a r en normaal voort
gezet kunnen worden. 

De invoering van scherpere maatregelen t en aanzien van de bij
vangst in de kever- en sprotvisserij zal ertoe leiden dat deze visserijen 
in een aan ta l van de huidige gebieden en seizoenen onmogelijk worden. 
Hierdoor zal er n a a r verwachting een daling van. de totale industrie
vangst a a n kleine soorteni optreden tot een niveau van omstreeks 1 mil
joen ton per jaar , dat wil zeggen ruwweg 60 t .h. van de huidige pro-
duktie. 

VAN MANNEN 
EN DE 

Dit prachtig boekje, de geschie
denis weergevend van onze vls-
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 P verzen
dingskosten, mits storting van 
dit bedrag op postrekening 000-
0418987-44 yan Het Visserijblad, 
H. Baelskaai 30 Oostende. 

En verder : 
Te Oostende : 
Boekhandel Corman, Ad. Buyl-
straat ; 
Internat ionale Boekhandel, 
Ad. Buyls t raa t ; 
Internat ionale Boekhandel, 
Opex ; 
Standaard Boekhandel, Sapel -
lestraat. 
Te Zeebrugge : 
Hand in Hand : 
Mr Moens, Café Dolfijn, Vis
mijnstraat. 
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OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
We vaJilen in herhal ing als we 

tijdens de afgelopen week weer 
zeggen diat de aamvoer te Oostende 
erg povertjes was. Maandag ge
raak ten we weer maa r een voor 
driekwart volle mijn en de andere 
d a ^ n was het nog veel minder. 
Het zal er waarschijnlijk niet op 
verbeteren als de nieuwe tarieven 
voor he^ vislossen zullen toegiepastt 
worden."vooral de reders van klei
nere schepen zullen Oostende mij
den. Maar diat is dan weer heel 
iets anders. 

Ondertussen werden er een acht
t iental vangsten verkocht op vier 
verkoopdagen, hiervan waren er 
twee IJslajiders. Die kregen alvast 
flinke prijzen zodat mooie op
brengsten bereikt werden. Vooral 
rode zee.baa.rs, koolvis, hondstong, 
sohaat, heilbot en s taa r t werden 
duur verkocht. Ook de andere va
riëteiten waren ver van goedkoop. 
Zo kreeg Schotse schol tot 35 F en 
werd schelvis verkocht tussen 40 
en 48 P. Kabeljauw was zeer 
schaars, de gul noteerde echter wel 

OOSTENDE DOVER 

FOLKESTONE 
Uurtabel der overvaarten voor 

de week van 24 tot 29 september 
1979. 

Afvaartein uit Oostende naar Do. 
ver Western Docks 

Dagedijks te 4.15 8.35 11.05 15.40 
20.45. 

Afvaarten uit Oostende naar E)o-
ver Eastern I>ocks : 

Dagelijks te 5.15 8.15 14.15 17.15 
20.15. 

Op 24 september 1978 bijkomen
de afvaarten te 11.15 23.15 

Op 25, 26. 27, 28 eH 29 september 
bijkomende afvaarten te 2.15 23.15 

Op 30 september bijkomende af
vaar ten te 2.15 11.15. 

Afvaarten uit Oostende naar 
Folkestone 

Dagelijks te 1.45 6.00 
Op 25, 26, 27, 28, 29 en 30 sep

tember bijkomende afvaart te 3.45 

Afvaarten uit Dover Western 

Dagelijks te 1.00 10.40 12.40 16.45 
19.45 

Afvaarten uit Dover Eastern 
Docks 

Dagelijks te 0.20 9.20 12.20 18.20 
21.20 

Op 24 en 30 september bijko
mende afvaarten te 3.20 en 6.20 

Afvaarten uit Folkestone : 
Dagelijks te 19.00 23.30 

Op 24, 25, 26, 27, 28 en 29 sep
tember bijkomende afvaart te 
21.15. 

van 30 naar 44 F. Rode zeebaars 
werd ingezet aan 2300 F, steeg 
naa r 2400 F en viel terug naar 
2300 F de ben. Ben redelijke partij 
koolvis kreeg tot 1540 F. Voor de 
0.129 een verrassende uitslag : 
1 mUj. 118.462 F. 

De vangsten van de Noord wa
ren minder groot dan de voorgaan
de weken. Iets waar slecht weer de 
grote oorzaak van is. De prijzen 
waren echter hoger zodat nog be
hoorlijke resul taten bereikt wer
den. Haai kreeg tussen 17 en 27 F ; 
sbeenschol steeg tot 112 F en gul 
varieerde tussen 28 en 45 F. Ka
beljauw was zeer duur en kreeg 
woensdag tx>t 96 F het kg. Voor de 
schepen die voor rari tei ten zorg
den was het eveneens ver van 
slecht. Alleen de kleine tongen de
den het niet te best en kregen 
nauwelijks 100 F. Grote sortering 
evenwel liep op toj 259 F. Grote 
tarbot was eveneens bijzonder 
duur en haalde zelfs 270 F het kg, 
kleine sortermg ging weg aan 
138 F. 

Zonnevis blijft een zeer gewaar
deerde vissoort en kreeg tussen 170 
en 211 F het kg. Staartvis was 
eveneens peperduur. Bode knor-
h a a n kreeg tussen 56 en 70 F vol
gens grootte en kwaliteit. Behoor
lijke prijsverschillen voor rog, ook 
al wegens de erg uiteenlopende 
kwaliteit. 

Tot ten en wijting zijn de laatste 
tijd redelijk schaarse soorten. Er 
worden dan ook al een paar weken 
aardige prijzen voor beitaald. Zo 
kregen de kleine tot ten nog tot 27 
F en liep grote wijthig op tot 51 
F. Kleine sortering kreeg nog ruim 
20 F. Pollak is nogal schaars wat 
de hoge prijs moet uitleggen die 
opliep tot 53 F, zeewolf steeg zolfs 
tot 61 F het kg. 

De twee spannen die deee week 
toch nog aan de afslag verschenen 
hebben het zloh niet moeten be
klagen. Ze kregen behoorlijke prij
zen en bereibten flinke resultaten 
die begrepen waren tussen 
1.286.400 F en 1.399.490 F dit voor 
de N.708-N.709 en de 0.141-0.369. 

GARNAAL DUURDER 

Op één dag na kreeg garnaal de 
ganse week tussen 70 en 90 F. Za
terdag een nogal duidelijke prijsin-
zinkmg met noteringen tussen 48 
en 59 F. De aanvoer was die dag 
duidehjk te groot voor de weinig 
levendige vraag. Zaterdag werden 
immers 1911 kg te koop aangebo
den tegen andere dagen 1000 kg en 
soms minder. Al met al is het een 
goede wee-k geweest voor de gar
naalvissers. 

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

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1978 

MONKEY BANK 0,128 C240 m., 
t.t.z. 125 gul, 80 sche.lvis en totten, 
15 platvis, 10 he.ek, 10 haaien) 

N,706 (230 m.). 
NOORD 0.275 (460 m., t.t.z. 

210 gul. 30 wijting. 150 haaien, 70 
varia) 

N.752 (450 m., t.t.z. 180 gul, 60 
guitvis, 15 rog, 195 haaien) . 

O.206 (400 m., t.t.z. 350 gul, 20 
wijting, 20 grondvis, 10 varia) 

0.285 (390 m.. t.t.z 295 gul, 35 
wijtmg, 35 platvis 25 rog) 

MAANDAG 25 SEPTEMBER 1978 

I J S L A N D . 0.81 (1.8O0 m , t.t.z. 
800 bonein 375 kools, 50 schelvis en 
totten, 25 varia, 400 bl leng) 

0.236 (850 m., t.t.z 650 kools, 120 
bonen, 30 leng, 20 vana . 30 gul). 

O 334 (950 m., t.t.z 120 kab.-gul, 
2S0 bonen, 160 bl. leng. 50 schelvis 
en totten, 340 kools). 

NOORDZEE • 0.127/0,303, Z 209/ 
Z.509 

KANAAL 0.518. 
WEST 0.66, N 3 , 0.26. 
MONKEY BANK • O 135 

DINSDAG 26 SEPTEMBER 1978 

WEST 0.123, Z.72 
NOORD N.40. 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1978 

MONKEY BANK : 0.232, 
NOORD • 0.35. 

STORTEN VAN AFVAL 

IN DE DOKKEN 
Dagelijks moeten door de stads

diensten grote hoeveelh.pden vuil 
uit de dokken worden verwijderd. 
Door dit onverantwoord storten 
wordt het water bevuild en ver
hoogt het brandgevaai 

De havendirelctie van Oostende 
wijst derhalve de ge.bruikers van 
de nieuwe vissershaven eiop, dat 
he t ten strengste '^erboden is olie 
en diverse afval m net vlotdok te 
storten. 

Voortaan zal tegen de overtre
ders, zonder voorafgaande waar
schuwing onverbiddellijk proces
verbaal worden opgemaakt. 

V O R D A P 
SCHEEPSSCHROEVEN 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 15 
NOORDZEE 
0.141-0.369 
NOORD 
N.40 

SEPTEMBER 

14 

11 

950 

400 

1.399.490 

555.790 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
IJSLAND 
0.318 
0.129 
NOORD 
0.118 
O.306 
0.229 
WEST 
Z.34 
OK309 
NOORDZEE 
N.708-N.709 
KANAAL 
N.705 
O.180 

DINSDAG 19 

18 
18 

11 
10 
9 

8 
10 

9 

18 
20 

900 
640 

490 
500 
350 

40 2300 
240 

680 

200 2770 
220 2220 

1.627.162 
1.118.462 

478.140 
485.040 
424.880 

486.567 
559.190 

.1286.400 

785.866 
584.393 

SEPTEMBER 
MONKEY BANK 
0.114 
NOORD 
N.719 
WEST 
N.736 
KANAAL 
Z.499 

11 

9 

5 

18 

165 

300 

135 

140 1930 

378.772 

532.321 

224.455 

487.521 

Z E E B R U G G E 

kgr ben. zee-
tong vis dag. Besom. 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 
Z.402 366.070 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 

Z.581 K r 
Z.533 Kr 
Z.542 Kr 

10 — 
10 — 
11 

70 315.100 
55 264.860 
70 359.750 

939.710 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
Z.162 N 
B.5 N 
Z.537 Ku 
Z.14 W 

DINSDAG 19 
Z.200 W 
Z.30 N 
Z.559 K r 
Z.492 W 
Z.506 N 
Z.507 Ku 

WOENSDAG 
Z.126 W 
Z.99 W 
Z.574 N 
Z.424 N 
Z.462 W 
Z.307 K r 
Z.27 W 

10 900 
13 
2 200 
9 1500 

110 527.540 
800 1.412.900 

10 80.360 
110 729.830 

2.750.630 

SEPTEMBER 
12 2000 
12 1400 
11 
11 1600 
11 1600 
2 200 

70 440.520 
300 1.026.210 
170 608.570 
80 402.140 

210 925.660 
10 104.370 

3.507.470 
20 SEPTEMBER 

5 300 
10 2300 
11 300 
10 150 
10 1600 
11 

— 1800 

40 228.140 
180 776.210 
310 664.350 
240 585.320 

80 543.240 
110 409,100 
180 1.026.630 

4.232.990 

VAN VOORDEN Z A L T B O M M E L N.V . 

Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaitbommel Holland 
' ^ 00-31-4180-2654 

Vert. voor België 
J. Theunissen 
Terneuzen Holland 
® ? 00-31-1150-94117 

Reparatie-werkplaats voor België 
p/a Scheepswerf van Rupeimonde N.V. 
Dijkstraat 7, Rupeimonde 
^ > 031-752051 - 742051 

(5723V) 
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IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

SchelTls grote 
Schelvis midden 
Schelvla klein 
Kabeljauw 
Gul 
Wijting 
Schaat 
Zeebaars 
Leng 
Schartong 
Heilbot 
Koolvis 
HondatoDg 
Zeewolf 
Staa r t 

43,^51,40 
31,—^30,60 
30,—34,— 
50,—-53,— 
32,40-44,— 

6é7-^^ ,— 
44, 49,20 
36,60-56,— 
14,80-30,20 
138 -240 
24,—30,20 
3 2 , - 5 6 , -
42,—55,40 
192 -148 

Datnm Vangsten Kgr. Fr. Min. Max. Gem. 

Tang- en pladijsprijzen 
TONG 

Lappen 
Grote 
% 
Blok 
Voor-kleine 
Kleine 

Grote 
Blok 
Fruit 
Schone kleine 
Kleine 
Tout petit 
SUps 

Tong I 
Tong n 
Tong m 
Tong IV 
Tong V 
Kleine 

PLADIJS 

Grote 
Grote lek 
Kleine lek 
Derde slag 
Platjes 

I n m 
IV 
V 

Moeien 
Grote pladljs 
Platjes 
Drielingen 

Oostende 
18-9-1978 
239 -259 

„ 235 -256 
. .. 226 -241 

202 -229 
164 -196 
1(17 -13ili 

19-9-1978 20-9-1978 
242 • 
239 —,— 
234 -237 
184 -190 
162 -172 
118 -130 

Zeebrugge 

249 
247 

_ 225 
2.04 
156 
132 
l l ö 

-255 
-251 
-239 
-285 
-164 
-140 
-122 

258 -264 
249 -256 
231 -243 
203 -229 
147 -177 
115 -126 
90.—108 

262 
254 
239 
214 
144 
111) 
100 

-Wfi 
-258 
-246 

-15!?i 
^115 
-105 

Nieuwpoort 

232 — , 
240 -
2310 -
220 -
200 -
190 — , 

Oostende 
18-9-1978 

_ 47 ,40—,— 

izzz. 41;—-̂ ,— 
„ 34,60-46,40 

2 1 , — 3 6 , — 

Zeebrugge 

32,—39,— 40,—44, 
32,—34,-
3 0 , - 3 4 , -
22 ,^25 , -

241 —,— 
253 —,— 
260 —,— 
243 —,— 
1,80 —,— 
142 ^ , — 

19-9-1978 20-9-1978 
40,40—,—-
44,20—,— 
38,20—,— 
35,—3)7,80 
24,60-32,— 

38,—42,-
36,—38,— 3 4 , - 3 6 , -
32,—35, 30,—32,-
Ï2,—26,— 24,—26,-

Nieuwpoort 

36,-
26,-
18,-

43,-
38,-
28,-

48,-
4l6,-

15- 9 
1«- 9 
19- 9 

14- 8 
15- 8 
16- 8 
18- 9 
19- 8 

16- 9 
li8- 9 
20- 9 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

3 1.9fl0.166 
l i l 7.890.073 

4 1.664.298 
11.544.537 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

7 1.008 78.113 72,— 
1 1.074 ^ .Oi l8 72,— 
6 1.911 105.158 48 ,— 
6 1.280 95.046 66,— 
e 961 82.024 8 1 , -

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

4 6.840 505.0118 
4 34.471 l.ieii.282 
a 6.713 310.021 

88,— 
85,— 
59,— 
82„— 
92,— 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

14- 9 
16- 9 
18- 9 
20- 9 

2 
1 
1 
1 

116 
ai2 

64 
110 

12.335 
12.512 
4.713 

13.998 

96,— 
111,— 

72,— 
98,— 

115,— 
1113,— 

77,— 
107,— 

N I E U W P O O R T 

VRIJDAG 15 SEPPTEMBER 

Z.429 291.566 
N.470 190.557 
N.l 13.063 
N.349 9.832 

Twee tomgenviSiserB, één boklcer 
en een plan,kevisser en twee kust-
vissers wai'en vrijcia<g pp de mark t 
met samen 6.850 kg vis of een 130 
bentjes vis waarbij 2.500 kg tongen 
De tongen, maak ten de besomming 
van deae vaartuigen, temeer dat er 
degelijke prijzen gegeiven werden 
vooral de 4 grootste soorten van 
200 a 252 F de kg. De 5e van 150 
tot 174 F en voor de kleiine tongen 
werd 105 a 112 F gegeven. Kabel
jauw en gullen waren er slechts in 
heel beperkte maie. De platvis van 
1700 a 1800 F de benne. De drie
lingen 1270 en voor de visjes werd 
gemijnd aan 900 F de benne. Een 
paai- bennen moerroggen kreigen 
2900 F, tilten 2750 F. Een paar 
bennen grote wijting werd ver
kocht aan 1900 F, wijl de kleine 
wijting van 700 a 800 F ki-eeg. Dit 
voor d© vri jdagmarkt meit een 
eindcijfer van 505.018 F. 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 

N.597 406.560 
N.723 441.736 
N.15 280.373 
N.l 32.613 

De maandag werden er bij de 
700 bennen vis gelost, waarvan het 
g r o o t t e pak kabeljauwen en gul
soorten waren. Slechts 500 kg ton
gen. Buiten enkele kopen zonne
vis en koningsvis, was er van va
r iat ie of etalagevis weinig te zien. 
De tongen werden gekocht aan 216 
tot 240 F voor de 4 grootste soor
ten, de 5e van 172 a 195 en zelfs de 
klein© kregen kopers a a n 142 ó, 
160 F. Kabeljauw kreeg tamelijk 
hoge prijzen en dit voor 4000 a 
4300 F de benne. De gullen waren 
ook in t rek en de grootste kregen 

dan ook 3000 F de benne. De ande
re soorten 1800 tot de «voorkledne» 
aan 1400 tot zelfs 1500 F de benne. 
De «mini's» 1100 F. Tongsoharren, 
voor de drie gesorteerde soorten : 
75 F de grootste, middenslag 45 en 
de kleine tot 24 P de 1^- Grote 
wijting tot 2270 F de benne. Kleine 
wijting 1300 F. Rogsoorten waren 
langs de goedkope kant , dit van 
60 F voor de moers, in het begin 
van de mark t en zakkend naar 50 
F de kg. Platvis ; groot 2100 F, 
drielingen 1870 en visjes aan 1400 
F de benne. 

Diit voor de maandag met een 
eindcijfer van 1.161.282 F. 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 

N.590 112.538 
N.720 197.483 

Slechts twee vaartuigen op de 
mark t met samen 6.700 kg vis of 
130 bentjcK en me»- inbegrip van 
400 kg tongen. Weinig of geen aan
voer in andere havens, was dan ook 
de reden dat alle soorten dan ook 
peperduur verkocht werden. De 
kleine koopjes rare vis en ook 
zonnevis, koningsvisjes, s taar t wa
ren peperduur. 

De tongen to-egen 241 F voor de 
grootste, de 2e 253, de 3e 260, de 
46 243, de 5e van 174 a 189, de 
kleinste soort van 135 a 150 F de 
kg. Kabeljauw 4400 P de beime. Op 
de wijting werd heel luid geroepen, 
de grote kregen 2250 F, zelfs de 
kleine voor 1200 tot 1600 F de ben
ne. Moerroggen 3400 F, tilten 2800 
F. De tongscharren kregen voor de 
drie soorten : 85 F, 65 en de kleine 
33 F. Zo werd het voor drie vaar
tuigen, met een kledn vangstje toch 
een goede uitslag. 

VIS ETEN iS 

VERANTWOORD ETEN 



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST 

Oostende Zeebmgrge Oostende Zeebmgge Oostende Z e e b m n e 

240 -we 
155 J211 
iiiie -1132 
127 ^lOT 
9 4 , — , — 
60, ,— 

3(6,—4Ö,— 
lli6 ^127 
94, ,— 
7 0 , - ^ 1 , — 

4 2 , — ^ , — 
22,80-56,— 
56,80-68,— 

279 -304 
183 ^225 
149 -156 
148 -il53 
112Ö — , — 
7a, ,— 
-lift 

3 3 , ^ 1 0 1 

38, ,— 
64,—^70,— 

65,—707— 
7 5 , - 7 6 , -
53,——,— 
50, ,— 

166 -199 
138 —,— 
130 -137 
100 —,— 
715, — 
40, 49,— 
3 6 , 6 0 — , — 
31,—35,— 
132 -129 
PD 

4a60—,— 
22,—53,— 

_ 

18-9-1978 18-9-197S 

Tarbot . groot (123) 
middel (123) 
klein (123) 
G n e t : groot (128) 
middel (123) 
klein (123) 
Schelvis : groot 
middel 
klein 
Heek • groot 
middel 
klein 
Lom 
Leng 
Rog (I) 
Keilrog (123) 
Rog (23) 
Til ten (23) 
Scherpstaart (23) 
Halve mans (23) 
Teelt (2) 
Katrog (2) 2Ö,—37,— 
Kabeljauw 47,70-83,- 76 , -84 ,— 
Gul (groot) 24,—53,— 76,-^80,— 
Gul (middel) • 42,—4fl,— 
Gul (klein) 36,—38,— 
Hozemondhamme 140 -170 
Wijting • groot 27 , -44 ,— 
klem - -
Schar 1®.—34,-
Steenschol 30,60-95,- 95 , ^106 
Zeehaai 9 , -26 ,80 . . 
Hondshaai 9,60-11,— 
Doornhaal ••-
Piete-^man 

Horsmakreel ~ — — • — 
Zeekreeft • 
Schaa t -
Zeebaars (Idipyls) 
Kongeraal 31,70-40,— 
Schartong — — 
Volle har ing • 
IJ le har ing 
Hanngshaa i • • • • 
Steenholk 
Heilbot 
Koolvis 
Zeewolf , - ^, ,„ 
Pollak 40,—55,40 .. 
Zonnevis 28 60-50,60 .. . . 
Komngsvis 1̂ 10 -211 • • • 
Vlas WIJ ting •• • • •-
Zeeduivel 34, ,— ............ 
Schotse schol • • 115 -190 
Zeehond 
Bot - - -
Rode Poon (robaard) :„-^—„^~:z. r ~ • 
Grauwe Poon (knorh.) 16,60-23,60 40, ,— 
Rode Knorhaan • ^l» •— 
Posten !<''•—50,60 
Langoesten (midden) 
(klein) - - -

19-9-1978 19-9-1978 

270 -282 
169 -185 
125 -18ö 
185 -143 
IJIO -118 
90,—105 

77,—^96,— 
26,-^9,40 

J04 
16,80-5l'— 

26,—111 
21,—^26,80 
9, ,— 

7a,-

61,40—,— 
48,—58,— 
187 — , — 
101 -107 

20-9-1978 

54,-57,-

50,—54,— 
74,—76,— 
26,—-28,— 
24,—-26,-
36,—28,— 
80,—89,-
70,-80,-
38,-43,-
32,—37,-

96,-102 

135 -1190 

20-9-1978 18-9-1978 

289 -303 
210 -239 
185 -166 
154 -163 
133 -140 
108 -115 

240 —,-
160 —,-
185 —̂ ,-

menwpoort 

20-9-1978 

200 — , — 
140 — , — 

9,—64,— 

58.—60,-
64,—68,-
50,—53,-
50,—52i-
26,-

60,-

50,-
48,-
37,-

68,-

56,-
62,-
47,-

76,—90 
70,—76, 
40,—48, 
36,—42, 

— 86,-
30,—60,— 36,—50,-

108 — , -

40,-
26,-

45,-
32,-

10,- 12,-

9,80-13,60 
57,40—,— 

46,- 43,-
12,- 24,-

Lees "HET VISSERIJBLAD,. 
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NEDERLAND 
VAN DAG TOT DAG 

IJMUIDEN 

Aan de dinsdagmarkt van 12 
september wend die aanvoer ver-
zjomgd door die KW.43 waarvoor 
f 52,600 wei-ü beromd, Hi'ervoor 
werd aangevoerd 21 klsiten kabel-
jauw, 427 fcisiten koolvis, 15 kisten 
scheMs, 39 kisten makreel en 58 
Msiten diversen. 

De prijzen in guldens. Per 40 kg. : 
kabeljauw twee 128; kabeljauw 
dï ie 122; kabeljauw vier 108; ka-
itaeljauw vijf 88; schelvis één en 
Uwee 104; schelvis drie 102; schel
vis vier 80; koolvis ééji 107-104; 
tooolvis twee 117-108; koolvis drie 
110-80; koolvis vier 96-84; wijting 
dirie 65; makreel twee 21-21,60; 
schartong 88; h a m m e n met kop 
204-90; leng lie^lOl; hake 252-188; 
lamimen 104. 

Aan de woensdagmarkt van 13 
september werd de aanvoer ver
zorgd door de Engelse kotter GY. 
243. Aangevoerd werd 80 kg. tong; 
11 kisten tarbot en giiet; 72 kisten 
kabeljauw; 2 kisten koolvis; 9 kis-
iten schelvis; 147 kisten schol; 2 
ki ï ten schar; 17 kisten diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 ka. : 
grote tong 19,37; grootmiddsl tong 
16,69; kleinmidüiel tong 18,51; tong 
één 9,51; tong twee 7,59; tarbot 
18,66. 

Per 40 kg. : hake 270-204; leng 
110-92; wolf 172; hammen met kop 
190-122; tarbot 532-306; griet 371-
340; kabeljauw één 210; kabeljauw 
twee 192-180; kabeljauw drie 140-
124; kabeljauw vier 120; kabeljauw 
vijf 100-eO; Witite koolvis d'-ie 108; 
witte koolvis vier 92, schelvis twee 
134; schelvis drie 120; schelvis vier 
92; schol één 120; schol twee 104-
102; schol drie 104-100; schol vier 
100-90; wijting drie 90; schar 80; 
tongsolKir 216-165. Hiervoor be£om-
die die GY.243 f 31.900. 

Aan de donderdagmarkt van 14 
september werd aangevoerd : 470 
kg. tonig; 1 kisit tarbot en griet; 
101 kastten kabeljauw; 83 kisten wij
t ing; 39 kistten schiol; 26 kisten 
scihar; 29 iksiten makreel en 61 kis
t en diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : 
grote tong 21,81-21,41; grootmiddel 
tong 18,30-17,79; klieinmiddel tong 
116,31-15,63; tong één 14,24^12,80; 
tong twee 11,80-10,01. 

Per 40 kg. : ta rbot 596-350; griet 
309; kabeljauw dwe 196-160; ka-
tiieljauw vier 172-il32; kabeljauw 
Vijf 156-92; sohol drie 154-128; schol 
vier 122-102; wijting drie 106-32; 
makreel één 40-35; makreel twee 
25-21,60; sohar 140-80; bot 48-47; 
sfteenbolk 42; horsmakreel 26-11; 
rode poon twee 228; rode poon drie 
140-120. 

De besommingen waren : KW.214 
f 11.300; VD.1I18 f 3.080; IJM.18 
f 5.630. 

Aan de vrijdagmarkt van 15 sep
tember werd aangevoerd : 4.920 1^. 
tong; 32 kisten tarbot; 395 kisten 
ikataeljauw; 224 kisten wijting; 413 
[kisitem schol; 81 kisten schar ; 41 
'kisten matoeel en 73 kisten di
versen. 

Prijzen in giildens per stuk : 
haa i 324. 

Per 1 kg. : ta rbot 19,69-19,50; gro
te tong 24,40-21,83; groot-middel 
tong 21,9^13,98; kletomiiddjel tomg 

16,29-14,19; tong één 13,35-10,78; 
tong twee 9,31-7,87. 

Per 40 kg. : bot 40-24; poontjes 
26; homamakreiel 48; tongsclmr 140; 
tarbot 597-297; griet 389-233; ka
beljauw drie 144-122; kabeljauw 
vier 134rll4; kabeljauw vijf 122-76; 
schol één 154rl32; schol twee 132-
lilO; schol drie 130-90; schol vier 
104-74; wijting drie 98-82; makreel 
twee 40-21,60; schar 90-60; rode 
poon één 194; rode poon twee 142-
86; rode poon da-ie 82-66; steenlbolk 
68-46. 

De besommingen waren : KW.137 
f 14.300; UK. 10 f 8.600; UK 18 
f 10.500; UK.48 f 9.300; UK,78 
f 4.500; verder waren er zeven 
Texelaars en één schip uit Goede
rede met een totale besomming 
van f 130.000. 

Aan de dinsdagmarkt van 19 
september werd aangevoerd : 520 
29 kisten kabeljauw; 1408 kisten 
kg. tong; 6 kisten tarbot en griet; 
koolvis; 128 kisten schelvis; 56 
kiaten wijting; 25 kïsiten schol; 24 
kisten 'schar; 114 kisten makreel 
en 47 kisten diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg. : 
grote tong 24,26; grootmidd'el tong 
19,78; kleinimiddlel tong 16,20-15,60; 
tong één 11,07-10,89; toüg twee 8,63-
8,44. 

Per 40 kg. : bot 45; leng 102-84; 
lommen 110; rode poon twee 100-
88; harders 188; poontjes 55; hor,';-
miakreel 38; tarbot 441-282; gr 'et 
237-245; kabeljauw drie 124; kabel
jauw vier l l ' i - n 2 ; kabeljauw vijf 
108-82; schol drie 140-104; schol 
vier 114-80; koolvis één 77-68; kool
vis twee 88-76; koolvis drie 90-86; 
koolvisi vier 84-78; schelvis één 122; 
schelvis twee 96; schelvis dne 72; 
schelvis vier 82-67; wijting drie 86-
68; schar 100-76; hammen met kop 
170-132. 

De besommingen waren ; KW.123 
f 129.300; UK.18 f 3,180; IJM.18 
f 5.860. 

Redersvereniging 
op de bres vaar 
de stilliggende 

haringvloot 
We hebben vroeger de maat re 

gelen uiteengezet die de Neder
landse regering heeft uitgevaar
digd voor s teun a a n de visserij in 
he t algemeen en a a n de haring
vloot in het bijzonder. Het gaa t 
hier vooral om een vergoeding voor 
de stilligperiode voor de haring-
schepen, opdat deze de tijd zou
den kunnen overbruggen, die hen 
nog scheidt ^ah een min of meer 
beperkte inzet op de baring, nada t 
de biologen van oordeel zullen zijn 
dat de har ing zich zodanfe zal her
steld hebben, da t terug bepaalde 
vamgsitkwata zuUen kumnen vrijge-
gevlen worden. Die Nteldlerlaindse Re
dersvereniging is echter van oor
deel da t deze maatregelen to taal 
onvoldoende zi jn e n heeft d a n ook 
a a n de minister van landbouw en 
visserij, de heer Van der Stee em 
a'an ide leden van de Vaste Kom
missie voor de Visserij vïUn de 
Tweede Kamer maatregelen voor
gesteld voor he t in s tandhouden 
van de haringvloot. 

De Redersverenlgüng wijst er in 
dit verband op, da t de stilligrege-
ling voor een iseriode van mafcsi-
m u m 10 weken' onvoldoende is en 
dat het absoluut noodzakelijk is, 
dat de reders voor 'het einde van 
di t j aa r zouden weten waaraan 
zich te houden Dus moet de rege
r ing zo spoedig mogehjk de be
leidslijnen bekend maken. Volgens 
de redersvereniging zijn de volgen
de maatregelen s t r ik t nooid-zaifce-
lijk : 

Visaanvoer te Den Helder 
Aanvoerbericht van 11-9 t/m 15-9-1978. 

Door 60 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd : 

Hoeveelheid 
in kg. 

27.164 
13.545 
81.990 
26.790 

3.143 
12.130 
5.915 
5.535 

836 
780 
773 
694 
667 
650 
210 
519 

181.341 

kp. 
kp. 
kg. 
kp. 
kp. 
kfl. 
kp. 
kp. 
kp. 
kp. 
kq. 
kg. 
kg. 
kp. 
kp. 
kg. 

I«S-

Vissoort 

Tong f 
Tarbot f 
Schol 
Kabeljauw f 
Griet 
Schar f 
Wijting 
Poon i 
Harder 
Bot f 
Hozemond 
Paling f 
Tongschar 
Steenbolk f 
Krabpoot 
Diversen 

Opbrengst 

311.430,74 
120.555,14 
176.553,07 
52.647,58 

f 19.931,41 
15.863,65 

f 9.090,16 
6.419,39 
2.763,09 

733,01 
f 2.243,05 

4.451,50 
f 2.220,46 

606,50 
525,00 

f 997,37 

r 727.031,12 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

Prijs per kg 

23,14 tot f 
21,37 tot f 

3,04 tot f 
4,38 tot f 
7,91 tot f 
2,24 tot f 
2,28 tot f 
1,61 tot f 
3,80 tot f 
1,11 tot f 
2,98 tot f 
8,50 tot f 
4,10 tot f 
1,05 tot f 
2,50 tot f 

7,28 
5,22 
1,13 
1,43 
4,85 
1,04 
0,72 
0,94 
2,90 
0,86 
2,61 
6,00 
2,61 
0,80 

— 

1) een bijkomende hulp op ba
sis van de niet gevangen haring, 
hetgeeai he t bedrijf zou toelaten de 
moeilijke periode van he t vangst
verbod beter door te komen. 

2) een verbetering vani de stiUig-
regeling aangepast a a n de werke
lijke kosten van ui tbat ing en be
manning. 

3) he t toekennen voor 1979 van 
een beperkt kwotum har ing uit de 
Noordzee. 

4) geen onderlinge visplamien 
tussen de S ta ten omdat, onder meer 
wat he t Iers - Nederlands visserij-
p lan betreft, de oeverstaat nader
hand nationale, zogezegd niet-dls-
kriminerende, maatregelen neemt 
voor uitvoering van dit visserijplan 
waarbij de anideren de dupe zijn. 
Dit is onder meer he t geval met 
de Nederlanders die h e t h e n toege
kend kontingenit van 4 duizend ton 
in het Iers gebied niet kunnen weg-
vissen omdat Ier land aam alle (dus 
ook aanj de eigen visserij) de toe
gang tot deze visserij verboden 
heeft voor schepem boven de 24 m 
Dat wil zeggen da t de Nederlan
ders praktische allen gezien zijn 
en de Ieren die slechts 4 dergelij
ke schepen bezitten, er ALLEEN 
kunnen op los vissen. 

5) er wordt eveneens een verho
ging van het percentage bijvangst 
a a n har ing gevraagd, waanneer ge
vist wordt op andere vissoorten 
bestemd voor de konsumptie Dit 
is on-der meer de reden, waarom 
de Nederlanders op een bepaald 
ogenblik 'hun vangst op de ma
kreel he'bben moeten stakein om
da t de bijvangst a a n har ing te 
groot was. 

6) verder wordt gevraagd de ter
mijn te verlengen voor de keuze 
voor de har ingschepen om al dan 
niett te saneren tot he t ogenblik 
da t men he t juiste toekomstig be
leid zal kenneo. 

Wijzen we ©r nog op da t Neder
land, wat de kwoteringsmaatrege-
len óp de har ing betreft, he t voor
naams te slachtoffer is. Waa r on
der de j a ren 1973-74-75 gemiddeld 
meer dan 50 duizend ton werd ge
vangen, kwam dit land zeker niet 
aam h a a r t rekken met de 3.700 ton 
die in 1978 werden gevist. Voor 
schepen waarvan de voornaamste 
vangsoort de har ing is, en hiervoor 
ingericht zijn met een gespeciali
seerde bemanning, is di t voor de 
rederijen niet haal - noch. houdbaar 
Als men d a n niog een kootingent 
in de Ierse Zee toege'kend krijgt 
van 4.000 ton, volgens een uitgedok
terd visplan, 'maar achteraf he t zo
danig gesteld wordt da t di t kon-
tingen/t niet kan weggevist worden^ 
doet di t natuurl i jk de deur gans 
dioht Het is dus begrijpelijk da t 
de 'Bedersoeotrale bdjaondene maait-
rageilen a a n de regering vraagt om 
een zeer moeihjke periode voor de 
haringvissers te overbruggen. 
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REDERS ! 

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 VISRUIM : 

SPECIALE WITTE VERF 
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HUlp in nooo 
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 


