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HET DRAMA VAN DE GAS0LIEPR1JZEN

Geen paniek 
zegt M inister Claes

OF SPEELT HET MIN. VAN EfiON. ZAKEN 
ONDER EEN HOEDJE MET DE 

GROTE OLIEMAATSCHAPPIJEN ?
D e  minister van Economische Zaten, die met stille trom in verlof 

vertrokken is, wist de televisiekijkers gerast te stellen met zijn bekend 

monfcellaehje, dat de gasoiltoestand in België absoluut geen paniek moet 

baren. CEHj beeft de toestand in handen.

O p  de vraag of ook de voontvericopers geen panieik moeten hebben, 

heeft hij: wijselijk gezwegen.

Intussen is het ons mogielijlk op de vrije markt gasoil te kopen aan 
6,87 fr. de liter maar wij moeten die verkopen aan. de reders, volgens die 

prijsbepaling van minister Claes, aan- de prijs van 5,69 fr de liter. Geen 
panieik dus !

En  in consomimatie aan 6,14 fr. plus BfTW.

M aar er is meer.

Vandaag zijn we ons gaan informeren bij een visserijcoöpemtieve 

in Nederianld. Daar wordt de gasoil aan  de visserij verkocht aan 34,5 à 

35 cent de liter, hetzij in onze munt voor 5 fr. à 5,20 en de coöperatieve 

heeft er dan nog een mooi stuiver aan over.

Onze visserij moet dus niet in panieik leven : ofwel koopt m en op 

de vrije miaikt aan  6,87, ofwel blijft m en aan  de ‘kaai liggen, ofwel koopt 
men met wat geluk aan de trust tegen 5,69 fr. Niem and zal each zorgen 

maken. Niemand heeft retiht om  te pamikeren, ook zij niet die in de 

beste voorwaarden toch nog 50 centiemen méér betalen dan hun  Neder

landse ikollega’s.

Naar verluidt (kljikt de Belgische Petralieuimfedeniatie de kat uit de 

boom, omdat het akkoord tussen de regering en de federatie einde mei 

of juni ten einde loopt en  m en wil afwachten wat er voor nieuws uit 

de bus komlt. Gezien volgens ide minister de verbnui'ker geen paniek moet 

kweken, aou de federatie kunnen to paniek slaan. Vandaar dat m en  

de leveringen zoveel mogelijk blokkeert. Het is immers zo, dait de prijs

bepaling volgens gezegd akkoord, de petroleumfederatfcie blijkbaar geen 

windeieren heeft gelegd, zodat m en  alle reden heeft om  goeie vriendjes 

te blijven met Claes en consoorten. E n  zeggen dat 'deze minister en zijn 
kabinet de vertegenwoordigers zijn van de kleine m an.

W el volgen uitsluitend de prijsevolutde voor de viäserij. Het fameus 
akkoord dat onze regering destijds heeft afgesloten is ontegensprekelijk 
van aard gebleken om de Belgische trust een deftige frank meer te laten 
verdienen dan in de ons omringende landen. W a n t  gemiddeld genomen, 

heeft m en in Nederland en in Engetand goedkoper kunmen kopen dan bij 

ons. W e  kunnen dan  ook niet anders dan onze duurder prijs op reke

ning te sührijven van de socialistische minister Claes, die het ons ook 

in 11973-74 z» gelapt heeft met al de woordenvloed er aan Verbonden.

Zelfs als de minister akkoord gaast dat de vrije verkoop in België 

de keel gesnoerd wordt (wat het monopolie van de grote merken nog 

zal verstevigen), blijft er voor hem  geen verontschuldiging voor onze duur

der prijs tJaiv. Nederland.

E.E.G. voorziet 
opnieuw 

nieuwbouwsubsidies
Onder verordening 1852/78 van 25 juli 1978 werd ongieveen 200 

miljoen voordien voor ide bouw van kustvaartuigen (+  27 meter), 

waarvan België echter spijtig genoeg niets heeft gekregen.

Per 26 maart 1979 verschijnt er thans een nieuwe verordening, 

waarbij 600 miljoen wordt uitgeschreven tegen vólgende (beknopte) 
reglementering- :

Art. 1 —  Het Fonds 'kan deelnemen aan de financiering van' inves- 

teringsprojekiten die gericht zijn op 'de ontwikkeling van de kustvisserij, 
enz.

Art. 2 —  Onder project wordt verstaiam elk investeringsproject dat 

betrekking heeft op de bouw of de aankoop van vissersvaartuigen, enz.

Art. 3 —  O m  voor ibdjsitand van het Fonfds ini aanmerking te tomen 

moeten de uitrustingen in het kader van de Projekten aan de volgende 

technische voorwaarden voldoen :

—■ een lengte tussen de loodlijnen hebben van tenminste 12 en ten hoog

ste 24 meter of een tonnage van tenminste 25 en ten hoogte 130 bruto 
ton.

Art 6 —  D e  bijstand van het Fonds bestaat to een kapitaalsubsidie 
welke ineens of in gedeelten wordt uitgekeerd.

Voor edk project moet de financiële deelneming van de begunstig

de tenminste 50 t.h- van de verriöhte -investering bedragen; moet de 

financiële deelneming van de betrokken lid-Staten tenminste 5 t.h. van 

de verrichte investering bedragen; bedraagt de door het Fonds verleen
de subsidie ten hoogste 25 t.h. van de verrichte investering.

Art- 7 —  D e  'duur van deze gemeenschappelijke aktie is beperkt 
tot SI december 1979.

Art. 8 —  De aanvragen om bijstand uit het Fonds moeten aan de 
commissie worden voorgelegd vóór 1 juli 1979.

D e  commissie zaJl uiterOijk op 31 maart 1980 een beslissing nemen.

Totdaar de voornaamste bepalingen van deze nieuwe verordening, 

waarbij vooral moet onderlijüd worden dat de datuim voor i'nemn^ng 

zeer kortbij genomen is ni. 1 juli 1979.

Hieruit blijkt wel de bedoeling voorrang te willen geven aan de 

aanvragen die reeds vroeger werden ingediend, maar die niet krmripn 
begiftigd worden wegens budget-tekort.

Het is nochtans voorzien dat kandidaat-bouwers opnieuw een kans 
krijgen. De datum van 1 juli 1979 is echter nogal misleidend; men moet 
immers een niet-eenvoudig dossier samenstellen en dit 1 maand vroe
ger indienen bij de Zeevisserijdienst te Oostende (Min. v. Landbouw).

Alle reders of vissers, die hieromtrent verder uitleg wensen mogen 

zich steeds wenden tot de heer D e  Roose, directeur H a n d  in TTa.nn Zee

brugge of tot de heer Vandenberghe, directeur van Hulp in Nood, Hendr. 
Baelskaai 27 te Oostende.

(Vervolg blz. 2)



HET DRAMA VAN DE GASOLIEPRIJZEN
(Vervolg van blz. 1)

EN WAT ZAL DE EEG DOEN ?

W e  herinneren ons dat het ministerie van Landbouw destijds niet 

kon ingaan op het veraoek van de visserij o m  een teruggave ite geven op 

gasoilaantoop (zoals het voorheen wel was gebeurd), meit het argument 

dait dergelijke tussenkomsten vemboden werden door de E E G , die geen 

discriminatoire maatregelen 'kon toelaten, hoewel Prankrijk nog altijd 

tussenfcoimlt !

Als er niu klaar en duidelijk bewezen wordt, dat de Nederlandse 

visserij merkelijk goedkoper bevoorraad wordt dan onze eigen vissers, is 

zulks toch blote EEGJdiscriiminatie en kan ons ministerie van Landlbouw 

tooh niet langer idüifc argument gebruilkem ?

M aar de regering is natuurlijk plaitzak en zal wal geen reserves 

vinden op het budget om  een reductie op gasoil te kunnen. verlenen. A n 

derzijds is de regering overgeleverd aan de petroleumfederaibie en zal 

dus ook geen middel vinden om  de prijs in de hand !te houden.

Maain er is geen reden tot panieik !

E n  dat noemt m en in ons land ook : de prijzen drukken.

VERANDERINGEN IN DE LIJST DER 
BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN - 

MAAND MAART 1979
Inbouw nieuwe motor :

N..408 « S P E R A N Z A »  —  eigendom : Kosters Theophiel - Vanhove,

H . Sertruyslaan 1 bus 3, 8400 Oostende.

Motor Deutz - nr. 5639696 - bouwjaar 1076 - 400 P .K .

Zeebrief : '16.3.1979.

Bijvoegen telefoonnummer :
W I T G E E R S  Walter, eigenaar van de Z.550 en de Z.600., Doornhaag- 

straat '173, 8370 B'jaaikenlberge, tel. (0S0) 54.47.57.

Adresveranderingen :

Goutsmit Henri, eigenaar van de 0.127 «Okeanos» : VoarhaVenlaan 

100, 8400' Oostende.

Ciaiicoen Roger - Vermote, eigenaar van de Nil'5 «De Kottens», 

NieuWpoortlaiah 58, 8440 MMdelkerike.

Verandering van eigenaar :
N.70'6 «Ster der Zee» —  Eigendom : Gerand en Everaert F V B A , 

Prinsenldreef 28, 84401 Middelkeiilke, tel. (058) 23.55.12.

Zeebrief : 10.4.11979.

Geschrapt :
N.345 « P IN IS T E R R E »  —  Eigendom : 1) Uegein August - Coulier, 

KokStraat 47, 8450 [Nieuwpoort; 2) iLegein Jacky, Astrüdiaan 39, 8450 

Nieuwpoort.

Geschrapt : 27,3.1979
N.761 « V R E D E  IN  C H R IS T U S »  —  Eigendom : Vercoutter Gabriel

- Bogaert, Schipstraat 69, 8450 Nieuwpoort.

Geschrapt : 27.3.1979
0.66 « R O I  L E O P O L D »  —  Eigendom : Rederij L A M B I E K  P V B A , 

J. Besagestraat 78, 8400 Oostende. Geschrapt 26.3.1979.

Geschrapt : 26.3.11079.

REDERS
LEEST U W

Schandelijke 
Ierse uitdaging 

aan Franse vissers

V A K B L A D

Verleden week gaven we het re* 
laas over het opbrengen van een 
treiler uit Lorient, de „Guém ina” 
en hoe m en werke! ijk op alle nio- 
gelijifce wijizen de rederij heeft w®- 
len pesten,, töt ten sfotte uitge- 
maakt werd door het beroepshof 
dat de eerste rechtbank onwettelijk 
had' gehandeld. N a  14 dagen opont- 
houd heefit mien ten sloltte de ,.Gué- 
minta” eindelijk vrij gelaten. Tben 
de -schipper een teikort aan  brand
stof vastsitelde wegens heit ver uit 
zijn weg- lopen met het opibrengen 
niaar de haven van Galway en 
omdat op het ogenblik van het op* 
brengen zijn reils uit wasi, werd1 
hem  deze brandstof geweigerd Het 
is duidelijk dat dît een1 zekere 
Ierse vijandigheid is tegenover de 
vaartuigen uit die andere Partner
ländern, die volgens hen  te veel vis 
komen wegvangen D e  „Guémlhia” 
heefit dan  ook zijn rieis met een 
tekort aan  branidtstof mloeten aan- 
vangen, hopende er toch in te sla
gen de thtuishaven Douiarnenez te 
bereiken. Het vaartuig is echter 
onder weg zonder mazout gevallen 
en heeft moeiten beroep doen op 
de Franse marine om  opgesleepit te 
worden.. Heit was de mijnenveger 
„üampaire” die, de treiler hulp 
heeft gelboden. Ondertussen ziljn 
heel wat meer details van het in* 
cidemt vrij gekomen. AJlidtuis is nu 
geweten, dat de Pranse treiler de 
kustwachter op de radar speurde, 
toen de „Guém ina” naar huis vaar
de eh hiervoor door die Sybill bin
nen de 6 mijl uit de kust passeer
de D e  kustwachter zette' koers 
naar de treiler en taste een seriie 
schoten dite onder meer die positie* 
lichten 'en. vaartlidhlten stuk ischio- 
ten.

A an  boord van de „Guéimina” 
kon m en Ö© onitoetting en de ver
ontwaardiging1 niet op. Onder het 
proces werd dioor de rechtbank
vasitgeisiteld.....  d!at de Ierse kust-
wachter schietoefeningen hielid en 
dat het de treiler was die zonder 
reden en zonder recht, in het 
schietveld, kw am  gevaren !

D e  Franse schipper en die be
manningsleden verklaren verdter 
■onder eed dat de lerre kapitein 
van de kustwachter kompleet idiron- 
ken was en, toen hiij aan boord! 
kw am  verscheidene malen uit dron
kenschap is gievallen, Het is dimde* 
lijk 'dat m en dan ’s anderendaags 
een beschuldiging1 opgezet heetft om  
zieh zelf te reidden.

Volgens de kustwachter zou er 
gevist geweest ziljn binnen de zes 
mijl uit 'de kusit, met te kleine 
netimiaaswijdte en met verboden 
vistuig.

Dat een dronken kapitein van 
een kustwachter toeren uithaalt, 
daar zou m en nog1 over kunnen, 
vermits geen enkel land vrij is voor 
fratsen van een bedronken officier. 
Dat men echter een beschuldiging 
staande. hoUdlt en dat de rechtbank 
zich daartoe leent, en absoluut 
geen gehoor verleent aan  de ver
zoeken van de Pranse rederij om  
de totale, bemanning van die Ierse 
kustwachter te onderhoren, is ech
ter niet meer aanvaardbaar. Dat 
m en op de rechtbank dan zover 
gaat een boete te gaan vorderen 
van verscheidene miljoenen ien 
hiervoor een waarborg eist van 8 
miljioen B„ tr_, loopt toch weli de 
spuigaten uiit. 'Voor de; tweede maal 
geoordeeld voor de rechtbank te

Galway nadat toet eerste vonnis 
verbroken werd, hoorde de schipper 
züich terug veroordelen wegens het 
vissen binnen de zes mijl tot een 
boete van meer dan 8 miljoen B. 
fr. en het aanslaan van vis en Vis* 
tuig. Dit itweede vonnis werd an* 
dermaal door het Hof van Beroep 
verbroken. Te n  slotte werd een 
voorlopige overeenkomst bereikt, 
omdat de zaak terug zal opgeiroe- 
pen worden op 28 april waarop dan 
zal toeslist worden of het geval voior 
de rechtbank moet komen of niet. 
In  geval idte ziaiak voor de rechtbank 
komt, moet de redier en de schip
per zilch op' 7 mei op de rechtbank1 
te Galway mielden ! Het schip werd
ondertussen vtrij vegeven mïtis.....
een bankwaarborg vian 1,7 miljoen
B. fr. voior de overtreding, 600.000 
B  .fr, voor de vis en het vistuig en
7.000 B. fr. voor de schipper! Bij 
al dit komt nog, dat 70 %  van de 
gevangen kreeftjes niet meer ver
koopbaar war en en de 30 %  maar 
een kleine prijs kreeg. Voor de 
schipper-redler was dît eien' verlies 
va® bijna il, miljoen B  fr.

In  deze paar weken was hij 7 kg. 
vermagerd vian het over en weer 
slepen van de ene rechtlbanfc naar 
de andere en de opgelopen mise
ries. Zeggen we; nioig dlat al deze 
feiten gestoafld Wiorden  door de 
uitspraken Van de bemanningsle
den van de 2 andere Pranise trei- 
lers die saimen met de „Guémina” 
op de itenugreis waren naar die 
thuishaven. Zij verklaren eveneens 
dat alle Bretoense vaartuigen die 
van de visvangst terugkeren of er 
naar toegaan, langs het punit, van 
de Sytoill passeren omdat zie hier
door telkens 4 uur winnen» Dat de 
„Guém ina” niet in dit gebied viste, 
kon onder meer nog vastgesteld 
worden door de defekte oproltrom, 
mei. W a t  de eigenaar ook niet me- 
degievallen is, is de houding van 
de burgemeester van Galway, zus* 
teretad van Lorient, die, niettegen
staande twee telegrammen, zich 
nog niet eens gewiaardigd heeft, 
een bezoek te brengen aan die 
„Guiémina” om  minstens die Fran
se reder behulpzaam te zijn in het 
vervullen van de formaliteiten en 
ih lueit geven van, inlichtingen. W e  
menen dat tussen de beide steden 
niet veel meer zal terecht komen 
van toekomende verbroederings
feesten, waartegen, de visserij uiiit 
Do,rient zich zeker zou verzetten.

W e  wachten nü het verder ver* 
loop van de zaak iaf vooraleer onze 
bekommernis en onze eventuele ver. 
ontwaardiging in deze, zaak te 
uiten. Er kunnen inderdaad, na1 
grondig onderzoek, nog altijd ver- 
omtachuildigingietn 'dioor Ierland aa,n* 
geboden worden, alhoewel de reider 
met de gebakken peren zal blijven 
zitten

W a t  de reder eveneens niet goed 
overgekomen is. en dioor heim 
krachtig verwoord werid bij zijn 
terugkomst te Lorient, is het feit, 
dat hij in Ierland nooilt de Franse 
konsul gezien heeft, die in feite 
de eerste moet zijn om  zich het 
lot van Franse onderdanen in 
moeilijkheden, aan  te trekken, Hij 
is zelfs niet eens op het tribunaal 
gekomen. W el schijnt, na kontafct* 
name, een. vertegenwoordiger van 
de E .E .G , tussengekomen te zijn.

E n  zeiggen dat dergelijke landen 
in E.E.G.-vetfband, miljarden steun 
krijgen om  zich ökonomisch op te 
werken.



Prem ies van 
VOZOR-gelden

KOMMENTAAR EIN 
PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

JONGE SCHIPPERS EN MOTORISTEN
(Vervolg van verleden week)

2. NIEUWBOUW EN NIEUWE TYPES

A. — W AT K O M T  ER IN AANM ERKING  ?

—  De nieuwbouw van een vissersvaartuig, dat tussen de loodlijnen maxi

m u m  27 meter meet en geen vermogen ingelbouiwd krijgt dat 1,000 P K  

overschrijdt.
— De: aankoop van een vaartuig (of de bouw) vam een ander type dan 

dat er heden in België vaart, of een.1 vaartuig bestemd voor een vis- 

serijsysteem dat bij ons nog niet wordt beoefend.

B. — W IE  K O M T  ER IN AANM ERKING  ?

— De gevestigde reder. Dit betekent de natuurlijke of de rechtspersoon 

(vennootschap), die op 10 maart 1979 sinds minstens 2 jaar onafge

broken voor minstens 50 t.h. eigenaar was van een onder Belgische 

vlag varend vaartuig.

N.B. Hier is niet duidelijk of men slechts eigenaar moet zijn dan 

wel of men een vaartuig moet uitbaten.

Evenmin kan uit deze tekst worden uitigemaakt of «onafgebroken» 

een sChorsing in het handelsregister betekent, dan wel de periode 

tusisen eventuele verkoop en aankoop van een schip.

—  De  gebrevetteerde schipper of motorist, die de leeftijd van 40 jaar 

niet heeft bereikt en minimum 3 jaren vaart op zijn naam  heeft. 

Over die jaren vaart rees intussen de vraag of dit betekent 3 X  365 

dagen effectieve vaart ofwel 3 kalenderjaren aanmonstering.

In  deze rubriek wordt er ook geen gewag gemaakt van de mogelijke 

samenwerking tussen een schipper en eem derde zonder dat deze een 

vennootschap onder eilkaar oprichten.

C. — Onder voorwaarde dat de aanvrager minstens 15 procent aan eigen 
middelen zelf inbrengt, kan hij genieten van :
a) 10 %  of m axim um  4.000.000 voor nieuwbouw.

b) 20 %  van de bouwprijs voor de bouw vian een vaartuiig dat niet groter 

is dan 60 bruto ton en waarvan die motor geen 300' pk overschrijdt. 

Nochtans Kijft ook hier het m axim um  bepaald op 4 miljoen.

c) 15 %  met een m axim um  van 1,500.000 fr. voor de aankoop van een 

bijzonder type vaartuig (zoals onder A hierboven beschreven), in zo

ver dat voor deze aankoop ook het Scheepskrediet (N M K N )  tussen

komt.

d) 30 %  met een maximum van 2.500.000 voor de aankoop van een spe
ciaal type, voor zover er geen beroep wordt gedaan op het Scheeps- 

krediet.
N.B. W e  vragen ons af waarom het m axim um  hier niet logisch werd 

doargetrokkem tot op 3.750.000 fr.

e) 15 %  met een m axim um  van 6,000.000 voor nieuwbouw van een bijzon

der type of geschikt voor het 'beoefenen van voorheen door Belgische

reders nog niet gebruikte systemen.

W e  hebben gemeend onze leeerfe te hebben kunnen helpen met het 

verduidelijken van deze wetsartikelen> maar we kunnen niet loochenen 

dat ook wij soms het 'antwoord moeiten schuldig blijven op de ons 

gestelde vragen. Gezien echter ln die praiktijk ook de onbeantwoordbare 

vragen, zullen moeten beantwoord worden, moeten we konkluderen dat er 

voor de onvoorziene gewaden zal beroep gedaan worden op het konink

lijk besluit van 27.2.79. Dit wil zeggen dat de minister zelf heel dikwijls 

de knoop aal moeten doorhakken. Dit maaikt uiteraard een soepele toe

passing van de reglementering mogelijk; anderzijds kunnen bepaalde 

aanvragers daardoor in verlegenheid geraken omdat hen niet altijd 

voor 100 t.h. zeker zal kunnen voorspeld worden of zij kans maken op 

een premie.

Met deze vragen koesteren wij de stille hoop dat de minister van 

Verkeerswezen zich misschien zaflj gewaardigen om  een en ander te willen 

verduidelijken, waarvoor wij natuurlijk graag ons blad openstellen.

Voor verdere inlichtingen mag m en zich steeds wenden tot de 

heer D e  Rjoose directeur van de beroepsvereniging Hamd in H a n d  te 

Zeebrugge of tot de heer Vandenberghe, directeur van Hulp in Nood, 

Hendrik Baelskaai 27, Oostende.

Schadegevallen 
in de zeevisserij

—  De Z.12 „Sabrina” diende met 
schade aan de keerkoppeling opge- 
slêept te worden door de Z.55 „Goe. 
de Hoop” .

—  Toen de Z.200 „Tijl Uilenspie
gel” de single side band zender wil
de gebruiken stelde de bemanning 
vast dat de sweep-antenne in de 
achtermast gebroken was tengevol 
ge van een zware stormbui, kracht 
8. N a  beveiliging van de gebroken 
stukken, werd de visserij verder be
oefend.

— Bij het aan de korre zijn, 
werd plots een harde klop in het 
achterschip gehoord gevolgd door 
trillingen. Verondersteld werd dat 
de N.706 „Ster der Zee” met de 
schroef op een onder water drij
vend voorwerp had gestoten. Bij 
het binnenkomen werd het schip op 
de slipway geplaatst en de reserve 
schroef opgezet

— De 0.77 „Yvonne - Andrea” 
diende met kuil in de schroef sleep_

hulp in te roepen van de staats- 
sleepboot „Zeetijger” die het schip 
veilig afmeerde. De schroef werd 
door een kikvorsman vrijgemaakt.

Toen de N.40 „Ravelingen” aan 
de korre lag verminderde de motor 
van toeren en werden trillingen 
waargenomen. Vastgesteld werd dat 
een stuk net in de schroef verward 
zat. N a  verschillende pogingen aan
gewend te hebben om de schroef 
vrij te krijgen, wat niet lukte, werd 
de terugreis op eigen kracht aan
gevat. Door een duiker werd het 
stuk net uit de schroef gehaald. 
Geen verdere schade werd vastge- 
steld.

— Tijdens het manoeuvreren met 
de Z.589 „Esperanza” viel de motor 
plots uit en door de sterk uitgaande 
tij dreef de Z.589 tegen de N.705 
„Lum ar” waardoor volgende scha
de werd aangericht : verschansings 
boord gescheurd. De Z.589 liep geen 
schade op.

Het Visserstehuis "De Bolle" 
blijft een nuttige instelling
Het is onze lezers bekend dat te 

Oostende nog steeds een vis
serstehuis ,,De Bolle” werkt onder 
voorzitterschap van de heer A. Op- 
staele.

Deze instelling werd immers ge
sticht om jonge vissers die geen 
ouders meer hebben of geen te
huis, in op te nemen wanneer ze uit 
zee komen, wat een delicaat maar 
zeer prijzenswaardig werk daarstelt.

Onlangs was er sprake dat dit 
tehuis zou herbouwd worden zoals 
het Kon. W erk Ibis op de gronden 
aan de andere zijde van het Godt- 
schalck instituut gelegen.

D.t tehuis i; immer.s de voortzet
ting van het Ibis tehuis waar aan
16 jaar de jongens, wezen en ande
re, het instituut dienen te verla
ten.

Hier wordt nuttig werk verricht, 
maar heeft men ook financiële 
steun nodig om de 15 à 18 jonge 
verblijvenden een behoorlijk tehuis 
te geven wanneer ze uit zee komen, 
in plaats van ze in allerlei instel
lingen te zien terecht te komen, 
zonder wat huiselijk komfort.

Ook jongeren buiten de visserij 
worden nu opgenomen om  ze in het 
bedrijf te trachten tewerk te stel
len, wat een lofbaar idee is.

De algemene dagelijkse leiding 
van De Bolle, wordt immers waar
genomen door M w . Boey van Bre- 
dene, die dat op uitstekende wijze 
doet.

In  1978 passeerden 24 jongens in 
het tehuis, waarvan één in het hu
welijk trad, twee naar hun familie 
terugkeerden en een zijn leger
dienst vervulde.

De huidige bezetting behelst ech
ter nog slechts 9 jongens onder 
voogdij en twee privé plaatsingen, 
zodat er nog plaats is. voor een 7- 
tal jongeren.

Onder die 11 jongens zijn er zes 
die ter visserij gaan, ene naar de 
visserijschool. W at een kentering 
ten gunste is, is het feit dat deze 
jongens nu meestal aan boord van 
hetzelfde schip blijven varen.

Het gebouw zal opgefrist worden 
daar van nieuwbouw of afbraak 
vóór 1980 nog geen sprake is.

Deze jongens krijgen hun volle

loon niet in handen, Het wordt na 
aftrek van hun woonvergoeding op 
hun spaarboek geplaatst, zodat in 
1978 daarop 362 duizend frank werd 
geplaatst. Kontakten worden van 
uit De Bolle genomen met reders 
en schippers om de geplaatste jon
gens te steunen in hun opleiding, 
wat van groot nut is, zoals ten an
dere ook gebleken is aan boord van 
de 0.29 „Broodwinner” waar schip 
per Van Craeynest een uitstekende 
opleider is voor de jeugd.

De financiële toestand werd voor 
1978 uiteengezet door de heer Jean 
Seghers, die wees op de noodzake
lijke financiële steun en die dient 
gelukgewenst voor de onbaatzuch
tige wijze waarop hij deze adminis
tratie leidt. Ook zijn hulp, de heer 
Taillaert. dient geluk gewenst.

Door het gemeentebestuur van 
Oostende, de Provincie en de N a 
tionale Loterij wordt jaarlijks een 
financiële hulp toegezegd.

Wij vragen ons af waarom Brug
ge en Nieuwpoort, die onrecht
streeks belang hebben bij het vor
men van vissers, dit ook niet doen. 
O f  zijn alleen de ontvangsten van 
de visserij voor deze gemeentebe
sturen van belang ?

Tijdens het jaar 1978 namen de 
heren John Lauwereins. Kamiel De 
Houck en Prosper Vandenberghe 
ontslag als beheerder, maar blijven 
de twee laatste eenvoudig lid van 
net tehuis.

De heer Opstaele bracht hulde 
aan de hulp steeds door hen gele
verd en hij verheugde deze hulp 
toegezegd te blijven door de heer 
Vandenberghe.

De heer Schepen Dumarey blijft 
beheerder voor een nieuwe periode 
van vier jaar, evenals de heer Tail
laert Roger.

Mevrouw Boey zal de mensen uit 
het visserijbedrijf trachten lid te 
maken van „De Bolle”, die finan
ciële steun nodig heeft. Zij deed 
beroep op alle beheerders opdat zij 
in hun relatiekring, sociaal voelen
de personen hiertoe zouden aan
spreken.

Een bezoek door studenten van 
sociale scholen en door reders, zou 
er veel toe bijdragen, het groot nut 
van deze instelling voor de visserij 
en op sociaal vlak te doen inzien.



Rederijen onder goedkope vlag ontwapenen niet
W e gaven reeds verscheidene 

malen een relaas over acties van
wege de bemanningen van zeesche
pen die onder gosdkope vlag varen 
en da.r, niog niet eens hun honger
loon betaald worden Het is. één 
van die weinige verzetakties, met 
of zonder syndikale steun, die we 
kunnen begrijpen e^ aanvaarden, 
omdat de rederijen onder goedkope 
vlag de konfcurrantiepoisitie van de 
gevestigde, ernstige rederijen, on
dermijnen. Verder zijn de zeesche
pen die uitgerust worden door wei
nig skrupuleuze reders en onder 
goedkope vlag varen, doorgaans 
zeer slecht uitgerust, wat de navi- 
gatàe^apparatuur betreft. Zij vol
gen evenmin de zeevaartreglemen- 
ten en andere trafiekregslingen en 
zijn aldus de oorzaak voor heel 
wat ongvallen, w-arvan niet alleen 
andere zeeschepen afe slachtoffer 
vallen, miaar eveneens vissersvaar
tuigen.

Onlangs vernamen we nu dat de 
Federatie van Griekse rederijen 
een overeenkomst heeift afgesloten 
met de regering van Bangladisih en 
het marinesyndikaat om 2000 m an 
uit dit land op hun schepen te 
aanvaarden aan een lo°n gelijk 
aan 50 pet van het werkelij^ loon 
van het Grieiks bemanningslid. 
Voor wie weet dat de Griekse re

ders nu ook niet uitblinken in het 
geven van fatsoenlijke lonen aan 
hun eigen Grieköe bemanning, kan 
m en zich aldus voorstellen, wat dit 
bij deze onderontwikkelden uit 
Bangladesh aal worden. Pro memo 
herinneren we er aan, dat een 
Griekse reder zijn Indische beman
ning op het in bezetting genomen 
schip in een Franse haven, 3.500 
B F  per maad uitkeerde met uit
sluiting van enige sociale en fami
liale vergoedingen (kindergeld, 
pensioenen, ziekteverzekering, enz) 
Als we hier aan toevoegen dat 
Griekenland nu de toetredingsakte 
tot de E E G  ondertekend heeft en 
dat de feitelijke toetreding in 1981 
waar wordt, dan stellen er zich 
toch bepaalde vragen, vooral wat 
het scheepvaartverkeer betreft. De 
konkurrentisle positie van de EEG- 
landen, België inbegrepen is reeds 
niet te schitterend. W e  hopen dat 
m en te Brussel hiermede rekening 
heeft gehouden. Nochtans moet 
Griekenland de wet van «gelijk 
loon voor gelijk werk» die door de 
E E G  erkend wordt, toch aanvaar

den.

In  Griekenland zelf bestaat een 
wet die verbiedt dat meer dan 25 
pot van de bemanningsleden op 
Griekse schepen, buitenlanders 
zijn.. D e  Griekse redersbond die nu

een homogene buitenlandse be
manning wenst, antwoordt hierop 
dat m en in Griekenland de nodige 
bemanningsleden niet vindt. De 
Griekse Syndikaten replikeren hier
op met er op te wijzen, dat de lo
nen en de toestand waarin de 
Gtriefcen aan boord van de zeesche
pen mosten werken, de hoofdoor
zaak zijn waarom de eigen be
manningsleden zich van de vaart 
afwenden. W a t  de Griekse reders- 
bond echter in het bijzonder aan
belangt, is het feit, dait de vreemde 
bemanningsleden voor de helft 
van het loon en praktisch zonder 
sociale voorzieningen komen wer
ken. Al het ander is praat voor de 
vaak.

Het is duidelijk dat, anderzijds 
de gasten uit Bangladesh, zeker 
nog alles moeten bijgeleerd worden 
in verband met de zeevaart. Dit 
zal zeker niet de hoofdibekammer- 
nis zijn van de Grie&se reders. Dat 
echter ook rederijen uit de Ver
enigde Staten, voornamelijk dan 
in handen van de genaturaliseerde 
Grieken, Italianen, Israëliërs, enz. 
ook al hun  vaartuigen laten in
schrijven in een lanid onder goed
kope vlag, is toch wel bedenkelijk. 
Zolang de regeringen zelf niet in
grijpen en dit aan hun onderdanen 
verbieden, zal de plaag van de 
goedkope vlag blijven voortwoeke
ren en zich zelfs nog meer ver-
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1) De 0.180  
’Hendrika - Judith9

Stalen vaartuig, Br. T. 98,71, netto 41,64, lengte over alles 
28 m., breedte 6,02 m., holte 2,82 m.

Het schip is in 1957 gebouwd te Amsterdam en uitgerust 
met een M.W.M.-motor van 435 PK van het jaar 1971.

De motor is voorlopig defect. De herstellingskosten zijn 
geschat op 150.000 fr.

Het vaartuig is in een goed onderhouden staat, uitgerust 
met een vislier Brusselle, type D5 (2 hoofd- en 2 hulptrommels) 
en heeft bomen op de voormast. De bomen zijn voorzien van 
korijzers en korrestokken, met 2 reservestokken en 2 reserve- 
korijzers,

Het visruim is beplaat en voorzien van een koelinstallatie. 
Hydraulische stuurmachine.

Verzekerd voor 8.250.000 fr.

2) De 0 .181 
’Cleopatra’

Stalen vaartuig, Bruto T. 129,70, Netto 44,74. Gebouwd in 
1965 op de werf Panesi te Oostende, voorzien van een motor 
Baudouin, van 600 pk van 1972. Hebbende in de laatste reis een 
krukasbreuk opgelopen.

Voorzien van een vislier Brusselle type DV (2 trommels 
met 2 hulptrommels) en A bokken met korijzers, korrestokken 
en een reservestok. Het visruim is beplaat en voorzien van twee 
luikhoofden en een koelinstallatie.

Verdere uitrusting : Hoofddynamo 110 V 16 kw 750/
2.250 t. Hulpmotor Samofa 20 pk bij 1.000 toeren, hulpdynamo
10 kw, hulpwaterpomp en noodsmeeroliepomp, twee elektro- 
pompen en centrale verwarming.

De stuurmachins is hydraulisch.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 29,73; breedte

6,28 m. en holte 2,86m.

Dit schip was verzekerd voor tien miljoen frank.

3) De 0.182  
’Caesar’

Stalen vaartuig, hebbende een Br. T. van 155.74, netto
68.67, lengte over alles 35,02 m., breedte 6,33 m., holte 2,80 m.

Dit schip is gebouwd in 1967 op de werf Seghers te Oost
ende en uitgerust met een motor MWM van 850 PK bij 900 toe
ren, van het jaar 1971.

Dit vaartuig vaarde op IJsland en behoorde tot de tien 
vaartuigen waarvoor de Belgische regering toelating had er nog 
te vissen.

De motor is voorzien van een Reyntjes keerkoppeling.

Het vaartuig is in zeer goed onderhouden staat en uitge
rust met een Brusselle vislier type V 38 II met twee hoofd- en twee 
hulptrommels, heeft een A-mast met bomen, korrestokken en 
korijzers. Er zijn twee reservekorijzers aan boord.

Het visruim is beplaat, voorzien van vier luikhoofden en 
heeft een koelinstallatie.

De stuurmachine is hydraulisch.

Het schip was verzekerd voor 13 miljoen.

Deze vaartuigen worden verkocht in de toestand waarin 
zij zich bevinden zonder verhaal vanwege de koper(s) in ver
band met de eventuele herstellingsstaat.

BEZICHTIGING aan de Hendrik Baelskaai over de Uefke- 
morestraat.

Voor alle offertes wende of schrijve men aan de heer 
Robert Volckaert, advokaat en curator, Elisabethlaan 163, Oost
ende, tel. (059) 70.71.73.



Beperkingen en viskwota 
bezien vanuit Nederland

In Nederland wordt er nog altijd nagekaart over de Internationale 

visserijikonferenlSie In Huil. Aldus lezen we in de «Visserijwereld» beschou

wingen orver 'de visserijbeperkingen en over de kwota met een duidelijk 

Nederlands aksent.

Bij onze Noorderburen heeft de visserijvloot zieh gespecialiseerd, 

om hiet zo uit te drukken, in een haringvloot meestol uitgeoefend door 

grote treilers en bijna eenzijdig uitgerust voor deze visserij. W e  treffen 

er ook een eenzijdige tong- en scholvisserij aan met gespecialiseerde kot

ters, enz.....  In  ons eigen land is om e  visserijvloot doorgaans samen

gesteld uit polyvalente vaartuigen, of op zijn minst gezegd, niet gespe- 

cialisellerd voor een bepaalde visserij. M e n  oefent er seizoenvisserijen uit 

naar gelang hst tijdperk en naar gelang het beste moment voor het 

vissen op bepaalde soorten. Er worden dan andere netten aangeslagen 

en kleine aanpassingen aan  boord uitgevoerd. M e n  verliest wel het voor

deel van de specialisatie maar wint anderzijds, dank zij het multipurpose 

en polyvalent karakter. M e n  is klaar en bereid voor alle visserijen. In  

tijden van vangstbeperkingen en kwoteringen, (heeft dit een enorm voor

deel. Aldus zien we dat bij onze noorderburen de gespecialiseerde haring

vloot uitzonderlijk zlwaar getroffen wordt door een praktisch totaal 

vangstverbod op de haring .Ook de gespecialiseerde kottervloot op tong 

en sdhol wondt in bepaalde perioden afgeremd door uitputting van de 

toegekende kwota. Het is dus begrijpelijk -dat onze noorderburen een 

meer aangepaste regeling voorstaan wat de beperkingen en de kwotering 

betreft. Aldus wensen zij voor de baring een niet zo drastisch en alge

meen vang verbod, maar een minder uitgesproken beperking omdat aldus 

de gespecialiseerde haringvloot toch. nog in zékere mate aan  haar 

treklken komt.

W e  begrijpen aldus (best de Hollandse redenering dat m en niets 

heeft aan een totale vanigverbod op een bepaalde soort, in casu hier de 

haring en dit voor veile jaren, waardoor de haringvloot zou gedoemd zijn 

te verdwijnen omdat de rederijen door deze beperkingen voor onover

komelijke fimanoiele moeilijkheden zouden komen te staan. Ook de 

kwesitie van' de gespecialiseerde bemanning speelt hier een rol. Als m en 

dus na een zeker aantal jaren terug kwota vrijgeeft voor deze vissoorten 

die een totaal 'vangverbod gekend hebben, dan kan het goed gebeuren, 

dat landen met gespecialiseerde vloten ihier’ niets meer aan  hebben omdat 

hun vloot teveel uitgedund of zelfs helemaal verdwenen is. D e  «Visserij

wereld» ziet het dan  ook in deze optiek en poneert voor een meer 

langzame groei van bepaalde visstanden met een behoud van daaraan 

aangepaste werkgelegenheden, dan van een snelle groei van een be

schermde visstand met de hieraan verbonden maJksfanale onderbreking 

van het bedrijf.

Alhoewel wij hier in België over geen gespecialiseerde vloot be

schikken, in het bijzonder wat de haringvangst betreft, kunnen wij hier 

toch de stelling van onze Noorderburen bijtreden. Trouwens het is niet de 

eerste maal, 'dat wij in het Visserijblad geopteerd hebben voor een, 

eerder langzame groei van de visstand, vooral ook dat zelfs de biologen 

nog allttijd voor verrasingen kunnen staan door een bepaalde vissoort 

optimaal te beschermen. Wait in het bijzonder de haring betreft, is dit 

een zeer vraaftzuchtig dier en waar scholen voorbijtrekken van miljoenen 

stuks, kan m en zich zowat indenken, wat er nog overblijft van de flo

ra. Afci dit gebeurt in een gebied waar andere vis kuit schiet, dan blijft 

er niet veel meer over van het broed en zelfs van de latere larven.

Hierbij komt nog, dat ook de verwerkende industrie zwaar ge

troffen wordt bij te drastische beperkingen op de vangst van bepaalde 

vissoorten. Zelfs de verbruiker moet zich 'dan beginnen aan  passen aan 

de gevolgen van de verbodsbepalingen, hetgeen niet aBtäjd zonder strub

belingen gaat en zonder schadelijke gevolgen voor de afzet. W ij vallen 

hierdoor meteen in het marktbeleid waarover m en het in producenten- 

kringen in 'de laatste tijd nog al eens meer heeft. M e n  zou dus best 

doen, bij het vaststellen van kwota en vangstbeperkingen, rekening 

te houden met de weerslag, niet alleen voor bepaalde takken in de visse- 

rij, maar ook voor de verwerkingsindustrie en met de verbruiksgewoon- 

ten die m en zo m aar niet m ag brüskeren en meteen de kans oplopen 

afzetschade te lijden.

Er zou dus naar een bepaalde continuïteit mioeten gestreefd wor

den en daarom m ag m en de beslissingen niet alleen aan  een college van 

biologen overlaten, imaar de beslissingen moeten een kompromis zijn 

tussen biologen, ekonomen industrie en commercialisa tie.

W e  gaan natuurlijk akkoord dat m en zieker niet de vrije hand 

mag geven aan de visserijvloten, want m en  heeft gezien tot wat dit

geleid 'heeft, in het bijzonder voor wat de indusltrdele visserij op de haring 

en zelfs ondermaatse haring beibrof. M e n  m ag  inderdaad niet toelaten aan 

roofbouw te doen en daarom zia! er altijd een geleide visserij noodzakelijk 

zijn. Het eigenbelang van de visser moet geremd worden, want wij weten 

bij ondervinding dat het onmiddeilijk groot gewin primeert boven een 
verzekerde toekomst.

In  eük geval beschouwt Nederland zich ta feite als de grootste 

verliezer in de huidige kontekst van de opgelegde beperkingen en dit 

niettegenstaande de Britten zich als de grootste slachtoffers laten door

gaan, waar zij te pas en ten onpas telkens wijzen op het verlies van 

hun IJslandse visserij. In  die tijd verwaarloosden zij zelfls m in of meer 

hun (?) eigen Noordzee, zïodat het dan ook niet aanvaardbaar voorkomt, 

dat de traditionele vissers uit de partnerlanden nu  plots voor hen de 

plaats zouden moeten ruimeni

BRITSE VISSERIJ SLAAT ALARM 
TEGEN NOORS INDRINGEN 

IN DE GEMEENSCHAPSWATEREN
Noorwegen dat in 1977 nog een 

aanvoer telde van meer dan 3,2 
miljoen ton, kon het in 1978 maar 
tot iets minder dan 2,4 miljoen ton 
brengen. Zoals m en weet heeft 
Noorwegen een grote behoefte aan 
industriële visserij om  de ontzage- 
lijke vismeelindustrie die zich in de 
loop der tijden in dit land ontwik
keld heeft, te bevoorraden. In  1978 
viel het niet mede met de capelin- 
vangst. Dit is de reden van het dui
delijk terugvallen van de totale 
aanvoer. M en  zoekt het dan ook 
elders en hierbij heeft m en  het 
meer in het bijzonder op de ge- 
meenschapswateren gemunt. Aldus 
hebben grote Noorse treilers een 
bijzondere belangstelling getoond 
voor de makreelvisserij aan de En 
gelse zuidkust, waar zij een kon
tingent toebedeeld kregen in het 
kader van een bilaterale visserij- 
overeenkomst. D e  Britten beweren 
dat de Noren reeds lang over hun 
kontingent heen zijn, maar het 
Britse alarm tegen het Noors in
dringen slaat in feite terug op an
dere praktijken-, waarover we on
middellijk schrijven dat deze niet 
mogelijk zouden kunnen zijn zon
der een zekere Britse medewerking 
zelf.

Er zijn inderdaad verscheidene 
wettelijke achterpoortjes waardoor 
de Noren binnensijpelen in de ge- 
meenschapswateren. Het is inder
daad zo, dat het voldoende is, dat 
een Brit, schipper en medeëigenaar 
is van een vaartuig opdat dit vaar
tuig recht heeft op een Brits vaar- 
tioket. Noorse rederijen bieden nu 
bepaalde Britse schippers een aan
deel in een Noors vaarituig, hetgeen 
deze schippers eventueel geen pen
ny kost, of minstens niet onmid- 
deUijk. De  bemanning wordt hoofd, 
zakelijk door Noorwegen geleverd
en.....  de gevangen vis kan naar
Noorwegen verkocht worden. Voor 
bepaalde soorten kan er dan zelfs 
nog een uitvoerpremie betaald 
worden.

Dat Britse schippers aldus mede- 
eigenaar kunnen worden van zeer

recente' Noorse vaartuigen, die als 
tweedehands doorverkocht zijn, die 
een waarde vertegenwoordigen van 
ISO miljoen, kan inderdaad in deze 
moeilijke tijden toch wel verdacht 
voorkomen.

Een andere vorm is de aankoop 
door Britten van, hetzij tweede
handse, hetzij nieuwe Noorse trei
lers, die dan, zogezegd, een hoofd
zakelijk Noorse bemanning mede- 
krijgen, om  de Noorse vangtechnie. 
ken eigen te maken en het Noorse 
vistuig te leren behandelen. Aldus 
is de laatste nieuwe en tevens 
grootste Britse seinezaknettreiler 
de 67 meter „St. Lom an” bemand 
met 6 Britten en 9 Noren. Dit vaar. 
tuig heeft een motor van 3.500 P K  
en heeft reeds verscheidene reizen 
op de makreel en de pilchard on
dernomen voor de kusten van Corn, 
wall. W e  herinneren ons nog dë 
herrie die ontstond toen de Neder, 
lander Klaas de Boer een Britse 
schipper in dienst n am  en op de 
Britse viskwota kon varen en zijn 
vis in Nederland afzetten. N u  geeft 
m en  een aandeel of het medeëige- 
naarschap aan Britse schippers, of
wel plaatst men een overwegende 
Noorse bemanning aan boord van 
een door een Brit aangekocht Noors 
vaartuig en de zaak is eveneens 
rond. Het is begrijpelijk dat m en 
nu  in Britse visserijkringen deze 
achterpoortjes wenst dicht te hou
den. Nochtans herhalen we dat dit 
alles niet zou kunnen mogelijk zijn, 
zonder de medewerking van Britse 
schippers en reders die aldus op 
een gemakkelijke manier aan een 
modern schip geraken met volledi
ge moderne vangstuitrusting.

®  T E  HUUR: G E M E U B E L D E  
K L E IN E  appartementen, stu
dio’s, kamers en S T U D E N 
T E N K A M E R S , douche, spe
ciale winterprijs, nl. 2.000 fr 
Z.w. « Mon Séjour », Londen- 
S'traat 8, Oost Inl tel (059)
50.19.71 80.27 52.
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SLECHTE TIJD VOOR KAPITEINS TER VISSERIJ 
EN KOOPVAARDIJ IN HET KANAAL

'Na de sdhipbremk van de «Tor
ney Canyon » ein dan vooral na de 
ramp met de «Amiooo Cadiz» kan 
men matig steilem dat vooral de 
Fransen an Britten —  ndet helle- 
nift'i! ten onrechte —  wierden ge- 

traiuimatiaeendi heitgaan tolt uiting 
too,fflit in afflérffiei veihglheidlsimaat- 
regflrn op het scheepvaartverkeer 
im tat Kanaal., De strenge' ibeibeugê  
Ding van de ovaritiradinigen o.a. in 
varlhand met de verikeersschei- 
dingsstelsails' ligt helemaal in de 
li'jin van de pbliitidk die ©rop ge
richt is de kansien op een nieuwe 
milieuramp zo veiel mogelijk uit te 
schakelen.

In ibireide zeevaantfcrinigen begint 
men zlidh erihfar armsltig af te vra
gen waar de veihgheid&voorscihrif- 
ten zudlen' eimdigem...

Sinds janiuari van dit jaar zijin 
de Briitisie en Franse autoriteiten 
vian sitant gegaan meit een virijfwilMg 
melidimgiŝ siysteam voior bepaalde 
groepen van schepen. Het betreft 
hier schepen geladen meit gevaar
lijke goederen, tankers, moeilijk

maimeuivreeirfbariè sdhepen, zware 
slepen, eniz. Aan  de gezagvoerders 
van demgelii'jfce eemhadien worcllt ge*- 
Vraatgid' ziah te melden allvoremis' zij 
da vlerkleerlSMheildämgSlslteilsels, van 
het Kanaal gaan bevaren. Nadere 
toijeonidtenhaden vinldjt ment onder
meer1 in/ het Avis spécial nr. 9' (Ser
vice Hydrographique et Qcéano- 
glraplhique de la Marine, I16 dlecem- 
ber (1(97180.

Inmiddels doen geinuchlteni de 
romida dat de Etngeiise en Franse' re
geringen bilaterale plannen smeden 
om zieDfis te toummian overlgaan tot 
opleiding « manu, militari » van 
sicihepen idle tegen aen oif andere 
veihgheidlamaatinegel zouden ge~ 
zomldlgd hebben. Benevens iboaten 
zouden voor de betrokken bevel- 
ihabbeirs zaeillfis emnatige gevangemls- 
sitmaffan wonden voormen. Ommid- 
deffli jlk na de « Aimooo Cadiz » heeft 
die Franse regerinjg readsi [bij de
kreet in die mogelijkheid voorzien 
voor schepen die in de Franse zone 
voor klusltvartoeier worden taeitrapt.

Inmiddels worden in eigen land

mat die negeJlmaat vam aen klok ka
piteins, die in het Kanaal de ver- 
keieirsHaheidinigfsreigiefe ovortradcn. 
voor de Qndenzioeksraad voor de 
Zeevaart gedaagd.

Zeeir recent onltvinig het K B Z  een 
sdhrijtvem vianwagia de dïreikteuir- 
genieraal van het Zeewezen waarin 
hij vasitsibelt «dat de voorschriften 
iniziake maritieme venkeanssichei- 
dingisstelseills nog steeidis voortdlun 
ren » efa hi j brengt verder ook nog- 
maalis de besduitem iniziake verkieers- 
Scbeidinlg»tbefllsiel! in heriimerimig.

D e  Ondaraoekisraad voor de Zee

vaart kirijlgt ook geiragelld ite maken 
meit visisers die door de Franse of 
Engelse kuisltWadht op heterdaad 
wenden taeitrapt.

In waterspo.rtkiringen heeflt men 
inimiidld)elis al vasitlgeslteld dat zeilen 
op zee vanaf het komeinid seizoen 
geen sineciume zal zijn. Ook zeft- 
jiarahtan in: overtreding wenden to- 
mers reeidls Voor venvolging aan de 
Vfllaggestaat gesignaleerd. Tenzij 
mien uiiiteonideirinlgen zou toestaan, 
en iditt is niet te hopen, zijn in de 
toekomst zeezeiliweidlsltriaden zoals 
de Channel raoes, Oostende-Rams- 
gate en tenu©, de Ldigjhtvesselrace, 
e;â. uiitlgeisloten.

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN

Dienst voor de Zeevisserij Oostende

Aanvoer van vis in Belgische havens

in maart 1977 - #78 en '79
S O O R T E N Gewicht

1977
Waarde G.P . Gewicht

1978
Waarde G.P . Gewicht

1972 (2) 
Waarde G.P.

1. D E M E R S A L E  V IS

a) Schelv. v. vis. 186.998 4.066.292 21,74 103.783 2.631.8601 25,35 124.794 3.636.7501 29,14

andere schelv. 270.142 5.427.720 20,09 82.426 2.256.610 27,37 20.185 586.408 29,05
Kabelj v. vis. 128.819 3,605.042 27,98 101.952 3.105.320 30,45 89.786 2.798.460 31,17
andere kabelj. 287.677 9.196.278 31,96 1.092.014 29.232.036 26,76 778.793 23.067.081 29,62

Koolvis 51.349 996.915 19,41 47.159 940.430 19,94 46.545 1.106.440 23,77
Wijting 381.802 6.579.053 17,23 320.114 6.057.828 18,92 433.151 7.596.086 17,54

Schol 341.806 7.051.678 20,63 290.688 6.644.856 22,85 399.481 9.824.893 24,59
Roggen 119.544 4.473.675 37,42 170.199 5.824.2101 34,21 168.429 5.490.198 32,60

Noorse schelv. 155.752 5.272.765 33,85 131.904 5.726.5601 43.41 155.953 5.634.378 36,13
Andere 568.125 19.691.843 34,66 667.041 37.430.884 56,11 429.778 18.947.115 44,08

T O T A A L  : 2.492.014 66.361.261 26,62 3.01Û7.280 99.850.585 33,20 2.646.895 78.687.809 29,72,

b) Tong 305.285 46.920;. 124 153,69 255.248 44.996.785 176,28 410.874 61.895.655 150,64

T O T A A L  D E M E R S . V IS  : 2.797.299 113.281.385 40,49 3.262.528 144.847.370i 44,39 3.057.769 140.583.464 45,98

2. P E L A G IS C H E  V IS

Haring 600 8.470* 14,11 360 5.660 15,72 — — —

Sprot — -- -- — . -— —— _i--

Overige 406 8.810 21,69 “ *
— — 17 480 28,24

T O T A A L  P E L A G I S C H E  V IS 1.006 17.280 17,17 360 5.600 15,72 17 480 28,24

3. S C H A A L . E N  W E E K D I E R E N

Garnaal 76.652 8.268.202 107,86 3.398 875.303 257,59 11.305 1.815.816 160,62
Noorse kreeft 17.494 2.047.600 117,04 12.450 2.136.650 171,61 954 237.150 248,58
Overige 128.935 3.005.220 23,30 197.571 4.848.890 24,54 140.707 3.508.906 24,93

T O T A A L  SCHAAL-  E N 223.081 13.321.022 59,71 213.419 7.860.843 36,83 152,966 5.561.871 36,36
W E E K D I E R E N

A L G E M E E N  T O T A A L 3.021.386 126.619.687 41,90 3.476.307 152.713.873 43,92 3.210.752 146.145.815 45,52

(!) heeft alleen betrekking op de aanlandingen in Belgische havens

(2) voorlopige cijfers.



Weetjes...
Heit F .A .O-jaarboek gaf de aan- 

voerstatistieken van de visaanvoer 
door 157 landen met minstens 2
2 duizend ton per jaar. A an  de top 
voor 1977 vinden we terug Japan 
met 10,7 miljoen ton, zijnde een 
vermeerdering van 70 duizend ton 
ten overstaan van 1976. Rusland 
daarentegen voerde slechts 9,35 mil
joen ton aan tegenover 10,13 mil
joen toen in 1976, of een vermin
dering van bijna 900 duizend ton. 
Het is waarschijnlijk wel de reden 
waarom de Russische minister 
Tsjkov de plaats heeft moeten rui
men voor een ander, De  vooropge- 
stelde plannencijfers zijn niet ge
haald ?

De aanvoer in Schotse havens 
was in 1978 opgelopen tot 426 dui
zend ton tegenover 412 duizend in 
1977 Ook in waarde kw am  er ruim 
300 miljoen bij om  7,3 miljard B.fr. 
te totaliseren in 1978. Als we het 
regionaal zien, dan ligt Schotland 
niet ver meer onder de totale aan
voer van Engeland en Wales sa
men.

In Newlyn in Engeland, wordt 
een nieuw© kaaimuur gebouwd voor 
de visserij. D e  werken kosten 75 
miljoen B.fr. en worden gesteund 
door subsidies en leningen van de 
Britse Staat en  van de E E G . W aar  
blijft het Oostends gemeentebe
stuur om voor zijn haringhalle een 
toelage te bekomen om  er een koel_ 
huis van te maken.

In heit kader van de technische 
hulp aan het buitenland heeft heit 
Britse ministerie van Overzeese 
Ontwikkeling visserijadvisorem ter 
beschikking gesteld van de regering 
van Bolivie. W e  herhalen hier nog
maals dat het Belgisch ministerie 
voor ontwikkelingshulp aan  het bui_ 
tenland nooit blijk geeft van in
teresse ’ voor visserijprojekten in 
het buitenland en nog veel minder 

voor deze in ons land.

W e  vernemen dat tihan.q tussen 
Finland en de Gemeenschap een 
akkoord over de visvangstrechten 
in voorbereiding is. W e  m enen dat 
dit zeker maar de visserij van West 
Duitsland, die van uit de Baltische 
Zee opereert, in het bijzonder kan 
aanbelangen.

De E.E.G. wenst een visvangst- 
akkoord met IJsland af te sluiten, 
rekening houdend met de bijzon
dere ekonomische positie van dit 
land. Wetende dat de visvangst 
voor IJsland één der voornaamste 
ekonomische aiktiviteiten uitmaakt 
en een voornaam uitvoerprodukt, 
waardoor de vrijwaring van de vis- 
bronnen dit land bijzonder nauw  
aan hiet hard ligt, zijn we over
tuigd dat een visvangstakkoord eer
der in die zi;n door IJsland, zal ge
wenst worden en dat, vooral Groot- 
Brittannië, de hoop zal mogen la
ten varen ooit eens terug op IJs
land te mogen gaan vissen. De 
Britten hebben enkele jaren terug, 
bij wijze van minnelijke schikking, 
de 55 duizend tón kabeljauw gewei, 
gerd die IJsland toen aanbood. Het 
zal nu wel voor altijd „niets”  blij
ven.

Een rederij uit Noord-Ierland, de 
gebroeders M ac  Ahnden, hebben 
zich op de werf van Vaagland in 
Noorwegen een nieuwe sieinetreiler 
aangeschaft, de „Quo Vadis” van 
28 meter, met een motor Blackstone 
van 920' P K .

Ierse wateren werd opgebracht, 
werd verzocht tot het verlenen van 
een bankwaarborg van 2 miljoen
B.fr. vooraleer vrij gegeven te wor
den. Het is de Spaanse regering die 
deze bankwaarborg bezorgde.
M en  zou het hier ook doen.

In  Frankrijk werd een nieuw mo
del van overlevingskledij voor vis
sers uitgetest. Het is een kledij, die 
heit werken aan boord mogelijk 
maakt. In de kledij zelf, zijn er op. 
gesloten luchtbellen die de te wa
ter gekomen visser boven houden 
en terzelfdertijd tegen de koude 
beschermen. Er zijn speciale me- 
talieke stoffen ingeweven, die de 
opsporing per radar toelaten en er 
zijn ook lichtgevende banden op 
de kledij, zodat hierdoor eveneens 
het opsporen van1 de te water geko
m en visser vergemakkelijkt wordt.

Cherbourg heeft in de m aand 
maart ’79 het absoluut lokaal aan- 
voerrekord aan vis gebroken met
1.300 ton voor een waarde van 45,4 
miljoen B.fr. hetzij een gemiddelde 
per kg. vis van 35 B.fr.

D e  kampagne op de St.-Jacobs- 
schelpen in de baai van St.-Brieuc 
in Frankrijk is sinds 5 april offi
cieel afgesloten. Van het toegelaten 
vangstkwotum van 7 duizend ton, 
werden 6.740 ton aangevoerd aan 
’n  gemiddelde prijs van 32 fr per kg 
hetgeen een brutobesomming geeft 
van 215 miljoen B.fr. M en  noemt 
deze kampagne iets beter dan deze 
van het voorgaande jaar.

Op  de Ierse scheepswerven voor 
vissersvaartuigen van „Rord Iscaigh 
M hara” in Killibegs, Dingle en 
Baltimore, zullen zowat 160 van de 
240 werknemers ontslagen worden 
door gebrek aan orders. Deze wer
ven zijn gespecialiseerd op houten 
vaartuigen en door de omschake
ling van hout qp staal, dat zich nu 
eveneens in Ierland manifesteert, 
ziet m en zich tot een1 dergelijke 
massale afdanking verplicht.

In  Lowestoft werden in de m aan. 
den januari en februari, voor een 
totaal van bijna 80 duizend kg tar
bot aangievoerd tegenover slechts 
43 ton het voorgaande jaar over 
dezelfde periode. Meer dan 9 0 %  
was 3 tot 4 jaar oud. Biologen wij
zen er in dit verband op dat de 
jaarklassen 1975 en 1976 van het 
broed bijzonder goed waren met 
als gevolg gunstige vangsten.

In  Huil waren het vaartuigen uit 
Usliand die verleden week voor de 
aarwoer van vis zorgden. Twee gro
te IJslandse treilers zorgden voor 
6.7010 bennen voor een gezamelijke 
waarde van 9,4 miljoen B.fr. of een 
gemiddelde van 1.400 fr. de ben. 
Het was voornamelijk kabeljauw, 
gul, schelvis, koolvis en leng die 
aangevoerd werd.

D e treiler „St. Claude” uit Bou
logne werd in de Noordzee door de 
Britten naar de haven Lerwick op
gebracht. M en  heeft daar echter 
moeten vaststellen dat aan boord 
geen overtredingen werden begaan 
en de treiler werd terug vrij gege
ven. W e  vragen ons af, wie de eko
nomische schade dan betaalt van 
het opbrengen. O p  die manier kan 
m en de normale visvangst ook 
moeilijk of zelfs onmogelijk m a
ken.

Een treiler, eveneens uit Boulog
ne, de „Saint’ Louis” werd door een 
kustwachter uit de Faroë aange
houden en opgebracht naar Tors- 
havn .Er werd namelijk vastgesteld 
dat gevist werd met niet-reglemen» 
taire netmaaswijdte en vistuig. De 
schipper liep een boeite op van on
geveer 2010 duizend B.fr., terwijl zijn 
vistuig en de vangst diende herin- 
gekocht.

Volgens de Britse visserijbladen 
zouden de partnerlanden uit de
E .E .G . reeds lang hun toegekend 
kontingent aan makreel overschre
den hebben. Zij vragen zich dan 
ook af, hoe de vangsten van deze 
vaartuigen gekontroleerd worden, 
des te meer dat de Britse treilers 
reeds sinds 10 maart verbod kregen 
nog 'verder op makreel te gaan vis
sen daar het Britse kwotum uitge
put was. Eén en ander was hen bij
zonder opgevallen, toen 14 grote 
treilers die nog op de makreel vis
sen, waarvan 2 Noren en de rest 
Nederlanders, voor het slechte we
der in de „Mounts-bay” kwamen 
schuilen.

D e  Franse hektreiler „Sancy” 
maakte begin april 2,4 miljoen B.fr. 
te Fleetwood voor een vangst van
1.763 kits of 2.200 van onze bennen. 
Dit is nog geen gemiddelde van
1.100 fr. de ben. Begin april kreeg 
m en zeker veel hoger prijzen in on
ze havens. D e  voornaamste aange
voerde vis van de „Sancy” was 250 
ben kabeljauw, 1.200 schelvis, 300i 
wijting en 60 koolvis.

D e  Deense seinevisser „Lene-Po- 
laris” die heel wat kritiek moest 
slikken toen hij over laatst in Ply
mouth 50 ton ondermaatse makreel 
in de markt zette, tracht deze kri
tiek nu uit de weg te gaan ,door op 
zee aan een Bulgaars overslagschip 
te leveren die voor Falmouth ge
ankerd ligt.

De  Faroë heeft aan Noorwegen 
een kontingent blauwe wijting toe
gekend van 90 duizend ton, waar
voor de Faroë zelf een kontingent 
van 10 duizend ton makreel en 10' 
duizend ton capelin toegewezen 
kreeg. D e  Noren hebben reeds een 
goede vangsttechniek voor de blau
we wijting op punt gesteld, hetgeen 
nog niet het geval is voor het me
rendeel der vissers uit dé andere 
landen.

D e  anisijovissens uiit St. Jean-de- 
Luz op de zuid-westkust van Frank
rijk hebben hun  rollen ingediend. 
Zij eisen minsten, 5 procent meer 
op de vastgestelde minimumprijs 
van de ansjovis. D e  14 vaartuigen 
van St.-Jean-de-Luz die op de ansjo 
vis varen, vertegenwoordigen zowat 
één derde van de Franse aanvoer. 
Het is vooral de invoer uit Algerië, 
Marokko eni Spanje, die hen de das 
omdoet. Eien delegatie van vissers 
en reders zal door de regering ont
vangen worden.

W aar  over het algemeen in 
Groot-Brittannië de visprijzen met 
het zicht op Pasen en de Goede 
Vrijdag, een goede beurt maakten, 
is men, onder meer in Grimsby, 
bedrogen uitgekomen. Vele, van de 
in de Noordzee gevangen eigen ka
beljauw werd aan de minimumprijs 
verkocht. D e  visserij wijt diit voor
al aan de invoer en meer speciaal 
deze uit Ierland afkomstig van 
vaartuigen uit Killybeg.

Gebruik makend van een soort 
dood overgangsseizoan, hebben 
meer dan 60 Schotse schippers en 
hun familie geboekt voor een ple
zierreis naar Florida. W e  zouden 
bijna moeten besluiten dat het voor 
de Schotse schippers nog lang zo 
mis niet is geweest in de visserij.

In 1978 werden 26 gevallen gesig
naleerd van overtreding van de 
zalmvisserij in de rivier Tweed in 
Schotland, door jongeren beneden 
de 15 jaar. D e  visserij-officier 
meent dat deze jongeren aange- 
moedigd worden door ouderen die 
hen zelf heit stropersmateriaal aan 
de hand doen. Zoals m en  weet, zijn 
er strenge bepcrkingsmaatregelen 
uitgevaardigd op de zalmvisserij. 
Kinderen kunnen niet strafrechter
lijk veroordeeld worden, maar al
leen onder toezicht geplaaJtst,

Nogmaals wordt een diepaeetrei- 
ler van de Britse rederij „Boston 
DeepsearFisheries” omgeböuwd tot 
een multipurpose vaartuig voor po
lyvalente visserij, dat aldus; zowel 
voor de pairvisserij, voor de pela
gische als voor de konventionele 
visserij kan ingezet worden.

Prins Charel, de Britse troonop
volger, zal een paar dagen aan 
boord van een diepvriestreiler door. 
brengen. Helt gaat om  de „Junella” 
één van de grootste en modernste 
treilers met als thuishaven Huil. 
W e  menen dat m en een troonopvol. 
ger ook wel eens aan  boord had 
mogen steken van treilers met min
der komfort eni waar m en zwaar de 
handen uit de m ouwen moet ste
ken. ’t Is toch een goed voorbeeld.

Onder impuls van de reder van 
de Franse treilér „Guém ina” zal 
een vrijwillig fonds door reders ge
sticht worden om  de in de gemeen. 
schapswateren opgebrachte Franse 
schippers en reders bij te staan en 
te helpen. D e  kosten en schaden 
zouden door dit fonds gedragen 
worden:, telkens wanneer het m an L  
fest blijkt dat schipper en/of reder 
onschuldig blijken. Bij vastgestelde 
reglementsovertreding zou dit fonds 
met bijspringen.



EN DE BRANDSTOFNIEUW VERSCHIL VAN INZICHT 
TUSSEN LONDEN EN BRUSSEL 

OVER TOEKOMSTIGE 
BESCHERMINGSMAATREGELEN

Zoals we reeds schreven, wenst 
Groot-Brittannië dat vanaf één Ju
ni vam dit jaar de netmaas wijdten 
zouden verhoogd worden, terwijl 
dit voor dubbel geknoopte netten, 
het nogmaals 5 om. meer zou wor
den. Brussel gaat wel akkoord met 
een metmiaasiwijdte verhoging, maar 
dan sledhits voor de Noordzee en 
dit vanaf de maand juli met ge
leidelijke toepassing en zonder on
derscheid voor de enkel of dubbel 
geknoopte netten. Groot-Brifctan. 
nië heeft nu gedreigd deze maatre
gelen nationaal uit te vaardigen 
met verwijzing naar de verklaring 
van Den Haag van november 1976. 
Deze verklaring specifieert dat de 
oeversitaten zelf beschermende 
maatregelen mogen nemen, wan
neer deze niet worden genomen 
door de Gemeenschap. Drie voor
waarden aijn hiervoor echter no
dig : zij moeten dringend zijn. zij 
mogen slechts tijdelijk zijn en 'mo
gen niet diskriminerend zijn ten 
overstane van de vissers uit de part
ner landen.

Natuurlijk dat de inzichten over 
de dringende noodzaak en het dis
kriminerend karakter niet altijd van 
uit dezelfde hoek bekeken worden 
naargelang het land dat deze voor- 
sitelt en de overige landen. Verder

NOG DE 
BEVOORRADINGS- 

PROBLEMEN 
IN DE STOOKOLIE 

VOOR DE 
ZEEVISSERIJ

Ingevolge de berichten die ver
spreid werden door diverse com
municatiemedia, volgens dewelke de 
voorgenomen beperking voor de le
vering van stookolie niet zou gel
den voor prioritaire verbruikers, 
heeft de Bestendige Deputatie van 
West-Vlaanderen de aandacht van 
de bevoegde ministers gevestigd op 
de bevoorradingsproblemen in 
stookolie ten behoeve van de zee
visserij die niet onder de prioritai
re verbruikers zou worden gere
kend.

Meer in het bijzonder werd de 
nadruk gelegd op het feit dat de 
zeevisserij onmiskenbaar als voe
dingsbedrijf te beschouwen is en 
niet kan in stand gehouden wor
den als de bevoorrading in stook
olie voor haar beperkt wordt.

O m  die reden heeft de Bestendi
ge Deputatie van West-Vlaanderen 
onder impuls van député Eerebout 
dan ook bij de regering aangedron
gen om  de zeevisserij op te nemen 
in de lijst van de prioritaire ver
bruikers en gevraagd dat de nodige 
maatregelen zouden getroffen wor
den om  de bevoorrading te verze
keren via de normale leveranciers.

zouden wij ons eveneens de vraag 
kunnen stellen wat men onder «tij
delijk» verstaat. Hierbij is meer dan 
eens gebflaken. dat «tijdelijke» of 
«voorlopig» wei eens blijvend wordt.

De vertegenwoordigers van de 
«Negen» trachten nu tot een eens
gezinde houding te komen te Brus
sel, maar het is al meer dan eens 
gebleken, dat eensgezinde houding 
voor Silkin, de Britse versie moet 
zijn. Groot-Brittannië wenst de net- 
maasverhoging voor al de Britse 
wateren, uitgezonderd de Ierse Z.?e. 
Verder moet dit een m aand eerder 
gebeuren dan de overige «Acht» 
geneigd zijn te aanvaarden en niet 
geleidelijk, maar zonder overgang. 
In bepaalde gemeenschapskringen 
stelt men zich de vraag, waarom 
de nieuwe onderhamdelirigen juist 
nu in de Britse pre-elektorale kam- 
pagneperiode moet gebeuren. M en  
verdenkt de Britse Labourregering 
onder impuls van Silkin hieruit ver
kiezingswinst te slaan door nog 
ens het aiksent te leggen op de ver
dediging van de nationale Britse 
belangen in de E E G  en in het bij
zonder om de visserij en nevenbe- 
drijven in het elektoraal gevlei te 
komen, terwijl deze houding terzelf- 
dertijd niet schaadt aan de andere 
Britse groepen. Niettegenstaande 
Groot-Brittannië reeds voor andere 
nationaal genomen maatregelen, 
onder meer op de Noorse pout, door 
de E E G  voor het Hof van Justitie 
te Luxemburg gedaagd werd, meent 
men, dat er toch kans bestaat dat 
dit land doorgaat in zijn houding 
Inderdaad is men te Brussel van 
mening dat men eerst de uitspraak 
in de eerste zaak zou dienen te 
kennen vooraleer terug voor het 
Hof te komen. Anderzijds speku- 
lcert de Brit eveneens op een mo- 
ge’ijke moeheid van Brussel om 
telkens de zaken naar het Hdf te 
verwijzen vermits dit toch de hou
ding van Groot-Brittannië niet wij
zigt.

GROTE 
VORSTSCHADE 

VOOR ZEEUWSE 
OESTERS

D e  Zeeuwse oesterkwekers heb
ben door de strenge winter een 
verlies van rond 75 miljoen B.fr. 
geleden. Het gaat hier voornamelijk 
om  geimporteerde en niet raszuive
re Zeeuwse oesters, die niet zo sterk 
zijn als de oorspronkelijke Zeeuw
se oester. Door de strenge vorst en 
de ijsschotsvorming is de bodem 
van de Oosterschelde waar de oes
ters liggen opgeslagen, zodanig be
schadigd dat een groot deel van de 
oesters of gestikt is onder het zand 
of platgedrukt door het ijs.

Het is de tweede keer dat de 
Zeeuwse oesterkwekers door de 
strenge winter gedupeerd worden.

Anderzijds dient gezegd dat de 
echte Zeeuwse oesters welke we 
deze week konden proeven, nog uit
stekend zijn, maar dat vanaf 1 mei 
de verzending en dus verkoop stop
gezet wordt, waarschijnlijk tot 1 
september.

D e  verantwoordelijken van de 
maritieme kooperatieven op de 
Franse midden - Wesitfcust, hebben 
aan de minister van verkeerswezen 
Le Theule een schrijven gericht 
waarbij zij de moeilijkheden om  
aan brandstof voor de visserij te 
geraken, aanklagen.

O m  bevoorraad te kunnen wor

den door de grote petroleummaat- 
schappijen hebben zij de Prefek- 
tuur van de Vendée en de directie 
van de brandstoffen moeten in- 
schakelen. M en  wijst er op, zo de 
petroleummaatsehappijen verder 
onwillig blijven, de ganse vissers
vloot ivan de Vendée genoodzaakt 
zal worden binnen te blijven.

IS DE TOEKOMST VOOR DE 
INDUSTRIELE VISSERIJ 

AAN DE BLAUWE WIJTING ?
D e  BritSie rederij Hamlimg heeft 

haar grootste treiter, de 68 meter 
«Sit L o m an »  naar Stornoway ge
voerd, om  van daariuit de inidluBtrië- 
le visserij op de blauiwe wijting uit 
te oefenen. Vanidiaar uit, zal de 
treiter naar St. Kilda varen. W a n 
neer de vooruitzichten goed ziullen 
blijken, zal dit vaartuig vervoegd 
worden' door nog twee andere trei- 
lerts van deizeüflde neidlerij. Verleiden 
jaar reeidte imaaktia deze rederij 
gunstige resultaten op de blauwe 
wijting. D e  Schotse « K in g ’s 
Cross» een 42-meter seinetreiler 
die omliangls, tlweedehianldls in Noor
wegen weirtdi aangekocht, kompleet 
met een uitrusting voor de vangst 
op de blauiwe wijiting, zal ook van 
de partiji ai.jn. Het is diuddeli.jk dat 
andere breilens naar die resultaten 
van idiei St. Lom an en de K ing ’s 
Cross zullen uiitteien om  eiwemtueel 
deze tireileirisi op h un  blauwe-wijting- 
kaïmpagme tei venwoegem.

Ondertussen Heit het visserij- 
lafooratorium wan LowiesitOflt weten, 
dat de stock van- bliauiwe wijiting, 
volgens onderzoekingen n e  reeds 
uitweaen, minstens op 5 miljoen 
ton m ag gescthat wondeni, dat wil 
zeggen, meer diam tweemaal deze 
vn de miakreelstock die komt over
winteren op de zuidwestkust van 
Engelland. Sommigen gewagen dat 
de sitocik blauiwe wijiting zelifsi het 
dtuibbelie zou kunnen bereiken van 
de thans geschatte vijf miljoen, 
hetgeen (heel wat perspektieven 
opent voor de industriële visserij, 
zowel voor de Britse als voor de 
Nioorse treilers. Inderdaad houdt 
de blauwe wijiting zdoh niet allieen 
op in een geidieellte vam de geimeen- 
siohapsiwatenen en in de 200 miijls>- 
zorne van de Faroë, maar ook daar
buiten. Noorwegen die in de zesti
ger jaren zijn vismeeünidiustrie 
geweldig heeift uitgebreid en mach
tige kapitalen in fabrieken heeift 
geïnvesteerd waar de haring in 
massa’s tot vismeel werd verwerkt, 
heeft nu  eien grotei nood aan  een 
vervangend visje voor de haring, 
want ook de Noorse capelin heeft 
het in de laaitStte. tijden laten af
weten, terwijl er anderzijds door 
Groot-Brittannië maatregelen ge.- 
niomem wenden tot bescherming van 
dei Noorse pout die zich in be
paalde pemodem in dei Noordizee op- 
hiouidt.

Het is dtus duideli jk dat er in de 
indiusfcriële middens heel wat be

langstelling bestaat en men opge
wekt is geworden voor de blauwe 
wijting, die voor de1 grondstof zou 
kujrunen zorgen en mits een adie- 
kwate wangEitiregeling wel zou, kun
nen het probleem voor de indus
triële visserij bllijiwend oplossen.
Dit veronderstelt eclhteir dat men 
niet op dezelfde manier te werk 
gaat aJisi met de haring en die in
dustriële visserij altijd maar gaat 
uitforeiden, evenals de fabrieken 
die deze- grondstof verwerken.

Volgens beikend gemaakte vangst- 
resiuilitaten heeiflt m en in fetouari, 
ten Westen van de Helbridem en 
ten Noordwesten van de Porcupine 

Bank, blauwe wijting gemangen 
niaar rato van 30 ton per uuir ! In 
hielt volle seizoen heeft men zelfs 
een sleep getelld vian niet langer 
dan eien hiafi uiur met 100 ton blau^ 
we wijiting. De rijlksitei blauiwe wij
ting ginondem liggen vanaf de bank 
van de Pionouipine tot 61°,, dian Weslt 
hieiriwan tot Noordoost van de Ro- 
okallbanlk, en  dan opni-eiuiw Noorid 
tot de Ziuildielijlke. gîooiïngeni vian 
Loiusy, Bill Bailey s en Famoë-Banlk.

Voor de vi'siseirij op da bliauiwe 
wijiting moeiten die treilers toch 
van zekere a&neitimigen zijim en 
minstend 40 meter of daaromtrent 
en over eem motor beschikken van
af 1.000 tot meer dian 2.000 pk.

DE LONEN 
IN DE PAKHUIZEN
In  het Staatsblad van 13 april 

versQheen het K B  waarbij de koJ- 
lektieve arbeidsovereenkomst van
20 december 1978 algemeen bin
dend wordt verklaard, tot vaststel
ling van de minimumlonen van de 
werklieden en werksters in de pak
huizen van de vismijnen langs de 
kust.

De  minimumlonen per uur, voor 
een arbeidstijdregeling van 40 uur 
per week, zijn vanaf 1 januari 1979 
als volgt vastgesteld :

1) ongeschoolden 150,10 F  per uur
2) geoefenden 156,55 F  per uur
3) geschoolden 165,15 F  per uur 

Voor veertiemjarigem wordt dat
65 pet, met 5 pot meer per jaar bot
21 jaar aan 100 pot.

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN
1%



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
Wegens het in Engeland verko

pen van twee IJslanders was het 
in de Oostendse vismijn niet evel 
bijzonders deze week. Amper 3000 
bennen vis op de dinsdagmarkt na
dat er de maandag geen verkoop 
was geweest. Voor de Westsehepen 
opnieuw zeer veel wijting, één 
vangst niet te na gesproken. De 
kleine wijting werd weer bijna al
lemaal opgevangen en naar de die- 
renvoeding en vismeelfabriek ver
wezen. De minde, aangevoerde 
grote sortering kreeg tot 26 P  het 
kg. De gul,prijs lag iets hoger dan 
d» voorgaande weken, grote shelf- 
cödsortering kreeg zelfs tot even 
boven de 40 P. Ook kabeljauw 
deed het iets beter noteerde tot 
50 F. Voor schaarsere soorten als 
haai en rog bleven de prijzen ta
melijk hoog. Grote en middenslag- 
steenschol deden het redelijk goed 
maar kleine sortering was spot
goedkoop. Dc ene vangst IJslandse 

schelvis, zowat 300 bsnnen, kreeg 
een weinig interessante prijs. Men 
kan zich dus voorstellen wat het 
zou geweest zijn moesten de ande
re schepen hier verkocht hebben. 
Onze handelaars hebben blijkbaar 
een zeer beperkte kapacitsit want 
er was ook niu maar één koper die 
interesse had voor die schelvis. De 
prijs lag nochtan® niet hoog want 
de meeste sortering ging weg aan 
27 F. Wat die schelvis in de win-

O O S T E N D E

V R U lD A G  13 A P R I L  1970 

K A N A A L
Z.34 16 330 300
0.135 14 70 5590 
M O N K E Y  B A N K
0.285 10 350 --
W E S T
N.708 9 540 -—

D IN S D A G  17 A P R IL  1979

IJS L A N D
0.129
K A N A A L
0.274
0.35
M O N K E Y
Z.209
N O O R D
Z.183
W E S T
0.26
N.709
N.752
0.279

18 690

420.433
984.921

359.190

358.831

963.791

18 75 6690 1.134.687 
14 170 390 348.178 

B A N K
14 330 --  395.100

kei zal kosten is een ander paar 
mouwen. Steeds minder belangstel
ling dus voor de Oostendse vis en 
steeds meer ingevoerde vis bij de 
groothandel. Als er nu ook nog 
geen prijs voor de gul zal bekomen 
worden kunnen de spanvissers ook 
nog naar Engela d trekken. Dan  
kunnen we hier met onze vingers 
zitten draaien. Ondertussen doen 
de kustvissers het momenteel uit
stekend, ze maken lonende reisjes. 
Garnaal is er nochtans niet bij, 
zaterdag nog één schip met 27 kg 
waarvoor 220 P  betaald werd.

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

V R IJ D A G  20 A P R IL  1979

K A N A A L  : 0.303 (25 m.. 4.000
tong).

W E S T  : N.736 (130 m., t.t.z. 15 
gul en vlaswijiting, 25 rog, 75 honds
haai, 15 varia).

N  46 ( 240 m., t.t.z. 70 gul, 120 
wijting, 50 haai).

0.248 (3(50, t.t.z. 100 gul, 230 wij
ting, 20 varia).

N.706 (210 m., t.t.z. 15 shelfcod, 
60 gul, 125 wijting, 10 platvis).

M A A N D A G  23 A P R IL  1979

IJ S L A N D  : 0,216 (700 m „ t.t.z 
460 kab.-gul, 100 koofc. 7'5 schelvis, 
3KD rde zeebaars, 25 leng, 20 varia).

0.202 : (1.000 m., t.t.z. 500 kab- 
gul, 150 tools, 260 schelvis en tot- 
tem, 50 rode zeebaars, 50 leng, 17 
at. grote heilbot).

K A N A A L  : 0.88, O  33 , 0.369. 
0.127, 0.141, 0.229.

W E S T  : 0.206, Z.509, Z.583. N.719. 
N.408.

M O N K E Y  B A N K  : N.40

D I N S D A G  24 A P R IL  1979

K A N A A L  : Z.49S, O  114, 0.82. 
W E S T  : N.41.
M O N K E Y  B A N K  : 0.132.

16 15- 2910 766.672 W O E N S D A G  25 A P R IL  1979

12 38
12 445
11 140
10 370

264.750
586.675
337.849
323.860

K A N A A L  : 0.309 
N O O R D  : Z.72. 

(beide vermoedelijk)

Z E E B R U G G E

D O N D E R D A G  12-4-1979

Z.563 179 530
Z.600 198.650
Z.564 485.040
Z.569 419.691
Z.307 468.808
0.186 1.842.131
Z.582 234 387
0.315 978.205
Z.162 1.757 578 

K  (gul)
Z.201-560 168.840

6.732.860

V R IJ D A G  13-4-1979

K
Z.510 11 900 100 417.176

W
Z.539 11 150 100 243 090

K
Z.492 10 2.000 120 670 608

K N
Z.42 15 3.400 200 834.702

K R P
Z.427 7 100 26 129.562

K
Z.497 2.000 126 586.521

N
0  313 12 2.000 560 1.007.322

K  'gul) 
Z.437-558 
Z.408-501 
Z.480

178.700
170,330
11.570

4.249.581

W O E N S D A G  18 A P P R IL  1979

N.3
Z.38

135
165

209.200
197.520

M A A N D A G 16-4-1979

K
Z .331 — 2.000 160 604.179

W
Z.481 — 1.300 126 500.227
Z  321 — 2.000 60 558.756

Z.14 — 1.500 100 308.840

Z.429 — 1.200 70 271.158

Z.587 — 700 100 246.634

K R P
Z.516 — 700 50 321.111

Z.402 — 600 60 292.851

Z  551-601 280.790

Z .184-447 229.288

K  (guil)
Z..533-554 145.090

Z .201-560 86.440

Z.471-472 130.090
4.015.454

D I N S D A G  17-4-1979
N

B.5 — — 150 264.647

K N
Z.596 — 7.000 250 1.659 434

K
Z 12 — 300 15 77.040

K N
Z.542 — 4.500 130 820053

D  A  P
H R O E V E N

N  
Z.126 

K  
Z.406 

W  
Z.578 
Z .462 

N  
Z.176 

K N  
Z.189 

N  
Z.506

N  
Z.27 

K N  
Z .584 

N 

Z.196 
K N  

Z.105 
K  

Z.507 
Z.465

500

600

3.000
2.800

250

50

220
270

456.733

1.025.613

189.550
1.035.040

1.000 490 708.230

5.600 260 1.597.564

2.000 660 1.223.405 
9.057 309

i 18-4-1979

1.800 550 1.127.450

5.800 270 1.591 920

— 1.500 900 1.605.068

6 000 350 1.497.871

1.000 70 339.200
1.400 70 399.840

6.561.349
G  19-4-1979

K  (gul) 
Z .403-501
Z.53'8-554

53.900
28.630
82.530

Publiciteit in

HET VISSERIJBLAD 

doet Uw

Zakencijfer stijgen

BENZINEPRIJS 
OPNIEUW VERHOOGD

Vanaf heden vrijdag zijn de prij_ 
zen van de benzine opnieuw ver
hoogd.

Deze prijs is nu 14,70 fr. voor ge
wone plus B T W ,  ’t zij 17,05 fr. Voor 
super is de prijs vanaf heden 14,97 
fr. plus B T W .  ’t zij 17,37 fr. Er is 
dus een nieuwe verhoging van 19 
centiemen voor de gewone en van 
even veel voor de super.

W e  mogen ons tegen juli aan een 
verhoging tot 22 fr. verwachten.

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

Fabriek
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 

00-31-4180-2654

Vert, voor België 
J, Theunissen 
Temeuzen Holland 

00-31-1150-94117

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

031-752051 - 742051
(5723V)



IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE
Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Max. Gem.

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

17- 4-1979

30,— -86',40 
19,— 22,60 
li5 80̂ 117.—  
24.80tt2I5.60
211.60-27.20
2!3,--- ,—
68,--- ,—

38,— 4B,—  

215,40—  ,—  
40,-— ,—  
2120-,—
20.60-211,40 
3i2.— -— ,—
35.60-— ,—  
1017' -136

Tong- en pladijsprijzen

TONG

Lappen
Grote
3/4

Blok
Voor-kleine
Kleine

Grote
Blok
Fruit
Schone kleine 
Kleine 
Tout petit 
Slips

Tong I 
Tong II 
Tong n i  
Tong IV  
Tong V 
Kleine

PLADIJS

Grote 
Grote iek 
Kleine iek 
Derde slag 
Platjes

Oostende
17-4-1979 18-4-1979
121 -133 ..................
108 ilfM
170 -OJ70  
1106 -1!70 ..................
Ü51 -<1(60 ..................
129 -137 ..................

Zeebrugge

1(716 -200
1169 -1185
120 -143
.109 -132
106 nlil/7

I
II
III
IV
V

Moeien 
Grote pladijs 
Platjes 
Drielingen

Nieuwpoort

21,— 25,- 
30,-40,- 
17,---

19-4-1979

200 - 20®  
1183’ J186
m  -160
1116 -125
105 -110

Nieuwpoort

106 —  ,—
180 —  ■ —
107 — ,—
178 —
D4B —  ,—
104 -OW

Oostende
17-4-1979

............  24,-28,80

............  22.40-2,5.60

Z Z Z !  21 ,- 27,—
.............  17,40-119,—

Zeebrugge

gemengd 
179 —

18-4-1979 19-4-1979

20*50— ,—  ” ” !"".".Z"'."

3440-— ,—  Z Z Z Z Z
23,40— .................

21,— 24,—  ..........................20,-22,-
21,-24,—  ......................20,— 24,-
20,— 24,—  ......................20,— 27,-
20,— 22,—   ............17,-16,-

30,-
25,-

13- 4 
17- 4

13- 4
Ü4- 4

18- 4 
M- 4 
117- 4
113- 4

VISAANVOER TE OOSTENDE
2.649.572
5.898.936

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
1:14
1011

212.280
21 .008'

105—  106,- 
2018.—  208.-

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
101.227

349
24.7011
7.2114

537.401
44.337

763.3172
106.8318

N I E U W P O O R T

V R IJ D A G  13 A P R IL  1979

N.710 6.740
N.15 218.782
N.172 212.431 +  R C  450
Kustvisserij
N.l
N.88
N.700
N.788
N.349

Acht vangsten werden verkocht, 
waarbij 5 vangsten van de kleine 
kustvissers. De andere vangsten 
waren samen ongeveer 1500 kg ton
gen, met een 100 bennen andere 
vissoorten. En  die soorten waren 
er, dit vooral voor de viswinkels, 
langs de Westkust. Keus was er 
van • tarbot, grieten, staartvis, 
rode soldaten, vlassers en noem 
maar op en ailes van prima kwali
teit De middenslag tarbot kreeg 
van 260 à 280 P  het kg. De grieten 
van 100 à 140 F. Staartvis 175 â 
115 volgens grootte. Tongen kregen 
een prijsverlaging, dit vergeleken 
de eerste verkoop met de andere 
zo geven we de twee prijzen op 
lste 144 a 126; de 2de 180 à 171 
de 4de 174 à 172; de 5de 153 à 140 
en de kleine van 13,c à 112 F. K a 
beljauw 52 P. Gullen van 25 à 40 P 
het kg. Vlassers 1870 à 1600 F  de 
benne. Platvis 1680 en de drielin
gen 1620. Visjes 850 F. Zeehonden 
750 en 700 P de benrne. Doggen 600. 
Speerhaaien 1010 en 800 F  de ben
ne. Rogsoorten van 2900 voor de 
moers, tilten 2600 P. Wijting was 
er praktisch niet, slechts enkele 
bennen, die 1000 P  kregen voor de 
grote en kleine 750 F. Zo was de 
markt op Goede Vrijdag met heeJ 
wat. bezoek van cfr toeristen.

D I N S D A G  17 A P R IL  1979

N.470 109.398
N.738 58.800
N.590 126.321 + R C  43.997
Z.512 196.674 + R C  1.102
N.346 106.525 +  R C  7.878
Kustvisserij

Negen vangsten werden op de 
dinsdagmarkt te koop aangeboden, 
waaronder 4 vangsten der kleine 
kustvisserij. De «grote» vaartuigen 
losten ongeveer 450 bennen vis, 
waarvan het grootste gedeelte wij
ting, gul en pladijs was. De wijting 
kende praktisch geen afzetgebied 
en werd dan verkocht aan de 
minimumwaarde of opvangprijs, 
dit voor wat de kleine wijting be
trof. De  grote wijting werd ver
kocht van 850 tot 1050 F  de ben
ne. Voor de weinige kopen kabel

jauw noteerde m en tot 70 F  het 
kg en de grote gul werd verkocht 
aan 2070 P  de ben. Voor dl tong 
werde een middelmatige prijs ge
noteerd niettegenstaande het paas- 
verlof is. De le 126; 2e 180; 3e 107; 
4e 178; 5e 145 en de kleine soort 
daalde in prijs tot 104 P  het kg. 
In de korf der kustvisserij werden 
dan ook met zulke middelmatige 
prijzen geen gouden paaseieren 
gedeponeerd. De weinig aangevoer- 
de rogsoorten werden aan lonende 
prijzen verkocht.

Voor de moerrog noteerde men 
tot 3500 P  de ben. De tilten 65 P  
het kg en de scherpstaarten 60 P 
het kg. Er was een tekort aan va
riatie op de markt zodat de wir_<ke- 
lisrs der Westkust weinig keuze 
hadden om hun etalages op te 
tooien. Zo kenden de weinige koop
jes tarbot en griet hoge prijzen. 
De middenslag tarbot werd ver
kocht tot 220 P  het kg en de grie't 
tot 150 F  het kg. De pladijs werd 
verkocht aan 1300 F  de benne voor 
de grote, drieling aan 1600 F  de 
benne en de kleine pladijs of vis
jes, aan 900 F  de benne. Alles sa
men een kalme markt, met een 
monotoon uitzicht van de traditio
nele soorten als gul en wijting en 
anderzijds een nijpend tekon aan 
variatie,

W O E N S D A G  18 A P R IL  1979 
N.597 196.838

Sdechts één vangst op de woens- 
dagmarkt. Alles samen geteld 7.200 
kg of 140 bennen. Het was een 
vangst met gulsoorten, wijting en 
enkele bennen andere soorten : 
zandsehullen en knorhaan. Geen 
stukje rare vis of iets aantrekke
lijks voor de winkeliers. Nochtans 
werd alles goed verkocht. Kabel
jauw 3210 F  De gullen van 2800 à 
1800 P de benne. Zefs de filet-gul- 
leti<=s kregen 1450 P. Grote wijting 
en kleine waren duurder dan gis
teren dinsdag . de grote wijting 
kreeg 1370 P  en heel de partij 
kleine kreeg 750 F  de benne, waar 
gisteren deze soort moest opgevan
gen worden.

De andere soorten, dit in kleine 
hoeveelheden, rog, zandscharren, 
knorhaan, platvis, werden heel 
goed verkocht. Alles bekeken nog 
een goed cijfertje voor de N.797.

VIS ETEN 

IS VERANTWOORD 
ETEN

W ^  ^  «fo 4% •



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

Tarbot : groot (123) 
middel (123) 
klein (123)
Griet : groot (123) 
middel (123) 
klein (123)
Schelvis : groot
middel
klein
Heek : groot
middel
klein
Lom
Leng
Rog (I)
Keilrog (123)
Rog (23)
Tilten (23)
Scherpstaart (23)
Halve mans (28)
Teelt (2)
Ka trog (2)
Kabeljauw 
Gul (groot)
Gul (middel)
Gul (klein)
Hozemondhamme
Wijting : groot
klein
Schar
Steenschol
Zeebaai
Hondshaai
Doornhaai
Pieterman
Makreel
Horsmakreel
Zeekreeflt
Schaat
Zeebaars (klipvis)
Kongeraal
Schartong
Volle haring
IJle haring
Haringshaai
Steeoholk
Heilbot
Koolvis
Zeewolf
Pollak
Zonnevis
Koningsvis
Vlaswijting
Zeeduivel
Schotse schol
Zeehond
Bot
Rode Poon (robaard) 
Grauwe Poon (knorh.) 
Rode Knorhaan 
Posten
Langoesten (midden) 
(klein)

17-4-1979

200 i2(22 
140 -rl[5tG
ian -lau 
12111 — ,—  
90,-94,—

1B,80Ü1I8,—

94,---
65,— 72,- 
'54,--- I,-

215,— 218,—■ 
4O,8iOh01,—  
74,---

318,— 418,— 
117,—-41,—

103 il®4! 
'13,80-23,—

,8,80-21],—  
.8,— 82,— 

316,— 42 —  
17,-21,—

23,-40,- 
13,'— ilS-

17-4-1979

2210 -289 
109 -2123' 
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N E D E R L A N D
VAN DAG TOT DAG

I J M U ID E N

A a n  de woenisidlagimarlkit van lil 
april wend aangewoendl : 665 kg. 
tang ; 9 kisten triboit en  grieit ; 344 
kisiten kabeilljaiuiw ; 2121 kisten wij
ting ; 1916 kistten scihoï ; 43 Mstem 
Sicilian ; 5 kisfcen diversen.

PrSjaein imi guldens :

Ben* li klg, : gtrote tong 12,90., gtioot- 
middiel itong 14,90 ; kleinmiddeJ 
tong 115,98, tong één 114,92, tong 
twee 1)2,1811*1(1,80, tarfbot 1(7,79.

Pier 40i klg. : finlten 10, bot 24, 
schar 7TWI5, wijting drie 72-27, tar* 
bot 655*303i, grielt 360-i277, kabel- 
jiaiuiw twee 1BO-400, kabeJIjaow drie 
9M2>, klataeiDjajuiw dlrie' 98*82, kabel* 
jauiw vier 918̂ 80, kabeljauw vijf 92- 
712, sicholi ééni 69-60, schol twee 84- 
715, sciio-1 drie 78-711, sohol vier 61-50.

D e  besommingen wanen :

O K  4 f 560 ; Y E  25 f 2.300 ; W R  
98 f 4!60 ; U K  117 +  U K  48 f 10.000 ; 
U K  18i5 +  U K  1140 f 4.000 ; U K  218 
+  U K  23)6 f 3.100 ; W R  40 +  W R  
1218 f 3.700 ; U M  1® f 18.200.

A a n  de vrijdagmarkt van 13 april 
werd aangevoerd : 2.870 kg. tong;
101 kisten tarbot en griet; 773 kis
ten kabeljauw; 9 kisten schelvis; 
204 kisten wijting; 607 kisten schol
34 kisten schar; 14 kisten diversen.

Prijzen in guldens :

Per stuk : kreeften 33,82-16,99.

Per 1 kg.: tarbot 18,35-16,06; gro
te tong 12,73-12,28; grootmiddel 
tong 15,60*13,96; kleinmiddel tong 
13,56-12,59; tong één 11,88-11,49; 
tong twee 11,24-10,35.

Per 4® kg.: tarbot 601-300; griet 
332-240'; kabeljauw één 144-84; ka
beljauw twee 140*108; kabeljauw 
drie 122-78; kabeljauw vier 100-78; 
kabeljauw vijf 92-68; schol één 90- 
66; schol twee 102-74; schol drie 
100-73; schol vier 72-48; schelvis 
twee 122; schelvis drie 124; schelvis 
vier 80; wolf 154; steenbolk 68-60; 
wijting drie 94-77; schar 74-62; bot 
24; tongschar 241-152.

X X X

A a n  de maandagmarkt van 16 
april wer daangevoerd : 11.220 kg. 
tong; 155 kisten tarbot en griet;
1.817 kisten kabeljauw; 416 kisten

koolvis; 30 kisten schelvis; 543 kis
ten wijting; 764 kisten schol; 135 
kisten schar; 4 kisten haring; 61 
kisiten diversen.

Prijzen in gulden® :

Per 1 kg.: tarbot 13,83-12,98; gro* 
te tong 11,85-11,71; grootmiddel 
tong 14,05-13,61; kleinmiddel tong 
12,04-11,53; tong één 10,99-10,55; 
tong twee 9,90-9,49.

Per 40 kg.: poontjes 62-48; krab 
45-41; haring twee 40; steenbolk 
56; tarbot 461-210; griet 288-160'; ka._ 
beljauw één 132-84; kabeljauw twee 
132-100; kabeljauw drie 98-64; ka
beljauw vier 88-80; kabeljauw vijf 
78-63; koolvis één 86; koolvis twee
85-83; koolvis drie 84-80; koolvis 
vier 78-71; schelvis drie 114; schel
vis vier 124-104; schol één 82-70; 
schol twee 94-78; schol drie 88-73; 
schol vier 76-62; wijting drie 92-52; 
schar 62-29.

D e  besommingen waren :

K W  4 f16.900; K W  11 f24.900; 
K W  29 f7.200; K W  45 f21.900; K W
51 f8.600; K W  88 f20.100; K W  113 
flO.SOO; K W  137 f16.200; K W  141 
f3.100; K W  145 f18.300; K W  149 
f8.900; K W  152 f8.500; K W  167 
f15.900; K W  170 f36.500; K W  173 
g9.600; K W  175 f 11.2010 ; K W  185 
f15.400; K W  189 f20.600; K W  214 
f10.600; K W  22)1 f13.900; K W  226 
f7.300; S C H  256 fll.000; V L  90 
f4.200; W R  32 f12.800; W R  57 
f11.600; I J M  54 f15.200; I J M  44 
f18.900; U M  115 f23.400; I J M  154 
f16.600; U M  207 f9.500; I J M  209 
f9.000

Vanwege het Staatsvissershaven- 
bedrijf werd bekend gemaakt dat 
er op 30 april a.s., koninginnedag, 
geen verkoop in de hallen plaats 
zal vinden.

D E N  H E L D E R

In  de week van 9 tot 13 april 
werden door 69 kotters de volgende 
hoeveelheden vis aangevoerd : 
tong 25.458 kg, f333.240,09, f15,77- 
10,52 ; tarbot 15.917 kg, f159.126,51, 
f20,01-5,51 ; schol 128.280 kg, 
f223.572,67, f2,04-1,02 ; kabeljauw 
45.240 kg, f90.826,50, f3,80-1,20 ; griet 
4.117 kg, f29.628,06, f9,16-5,02 ; 
schar 10,575 kg, f12.739,41, fl,60- 
0,70 ; wijting 7.825 kg, f8.993,89, 
fl.70-0,95 ; diversen 139.145 kg, 
f667.934,32. Totaal 376.737 kg, 
f1.526.061,45.

Hoog w aterhoek jes
De getijtafels voor 1979 met de 

aanduidingen in tijd en hoogte 
van hoog- en laagwater te Oostende 
en de kust, zijn van onze pers ge
komen.

Belanghebbenden kunnen ce be
komen bij alle dag- en weekblad- 
verkopers van de kust tegen de prijs

Nederlands 
oiiderzoekmgsscMp 

aan India 
overhandigd

Het eerste van de twee onderzoe* 
kingsvaartuigen door Nederland 
gratis aan India geschonken werd 
verleden m aand in dienst van het 
Indisch Visserij-onderzoekingspro- 
jekt genomen. Dit vaartuig zal toe
laten het visserij-onderzoek verder 
te spreiden naar de grens van de 
200 mijl toe. Het schip werd voor
dien door de heer A . Pronk van de 
Nederlandse werf Sleephellings- 
maatschappij van Scheveningen 
aan de Indische ambassadeur in 
Nederland overhandigd. Nederland
se vissers die deel uitmaakten van 
de bemanning, die het vaartuig 
overbrachten, zullen een tijd in In
dië verblijven om  de inlandse be
manning op te leiden.

Het gaat over een zeer moderne 
hektreiler van ongeveer 41 m  lang.

Het is volledig uitgerust met vis
tuig en netten en de nodige appa
ratuur. Er is een diepvrlesruimte 
met ©en kapaciteit van 10 ton per 
uur. Er is akkomodatieruimte voor 
24 leden van bemanning en onder
zoekers. A a n  apparatuur zijn er 3 
Simrad echo-sounders, een Simrad 
treiler-oog, een Simrad dubbel 
speed log, twee Decca-radars, een 
Decca automatic-pilöt, een sateliet- 
ontvanger, een Koden Omega ont
vanger en een Koden radio-rich- 
tingsfinder.

Sam en met de toegezegde twee 
Deense onderzoekingsvaartuigen zal 
de Indische visserij-onderzoekings- 
dienst een eerste voorlopige studie 
kunnen m aken van de fauna van. 
d© Indische 200 mijls visserijaone.

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN

van 30 fr. Ofwel door storting van 
de som van 30 fr. op postrekening 
nr. 000-0418987-44 van het Nieuws
blad van de Kust, Hendrik Baels
kaai 30, Oostende.

Men mag dit ook met 30 fr. post
zegels doen. B.T.W. is inbegrepen.

PRACHTIGE VISSERIJMAPPEN 
IN KLEURENDRUK

Momenteel zijn prachtige geplastifieerde visserijmappen verkrijg
baar (70 cm. X 100 cm.) in kl au ren druk bij

Drukkerij P.V.B.A. 
„NIEUWSBLAD VAN DE KUST”
H. BAELSKAAI 30, OOSTENDE - TEL. 059/32.11.13-49

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

Het gamma omvat volgende mappen :

A. VISSERIJMAPPEN à 400 F. (B.T.W. Inbegrepen)

NOORD-AMERIKAANSE VISSOORTEN 

ZEEVIS
SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
SPORT- EN LIJNVISSERIJ

B. VISSERIJMAPPEN à 300 F. (B.T.W. Inbegrepen)

KAART DER VISSERIJGEBIEDEN IN DE 
NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN 
ZEEDELICATESSEN

Ingeval van verzending dienen bovenstaande prijzen verhoogd 
met 50 F. portkosten.
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