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VISSERSVAARTUIG KOPEN 
OF VERKOPEN? 

Voor inlichtingen en formaliteiten : 
Beroepsvereniging 

HAND IN HAND 
ZEEBRUGGE 

tel. (050) 54 41 17 - 54 41 92 

— volledig en deskundig advies en bijstand — 

P.V.B.A. SCHEEPSTIMMERWERF 

A. LOWYCK & 
ZOON 

VICTORIALAAN 30 — OOSTENDE 
TEL. (059) 32 08 21 

* 

HERSTELLINGEN - INRICHTEN 

* 

Agent en depothouder voor de Visserij: 

Scheepsverven 
Sigma Coatings 

(Bundeling van Pieter Schoen, Varossieau en Vettewinkel) 
(7772V) 

E V E R E S T 
SCHILFERIJSFABRIEK 

Hendrik Baelskaai 40 

OOSTENDE Tel. 32 00 07 

— HET KOUDSTE | 

— HET BEST BEWERKBAAR | 

REDERS en 
VISSERS. 
voor uw 

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING 
wendt U in volle 
vertrouwen tot de 

Beroepsvereniging 

HAND IN HAND 
VISMIJN 71, OOSTENDE — Tel. 32.11.01 

De Belgisch Nederlands 
Zeemansalmanak 1980 

De 42e jaa rgang van dit belangrijk werk, Is verkrijgbaar : 

a) In België : 
— ter drukkerij ((Nieuwsblad van de Kust», Hendrik Baels

kaai 30, te Oostende. 
— Beroepsvereniging «Hand in Hand», Tljdokstraat 34 te 

Zeebrugge. 
— O.V.A., Vismijn, Oostende. 
— MARTIN & Co, BrauwersvUet 28, 2000 Antwerpen. 
— Fa. BOGERD, BrauwersvUet 36-38, 2000 Antwerpen. 
— Beroepsverenig^ing «Hand in Hand», Vismijn, Oostende. 

De oplage is beperkt en de prijs voor België Is vastgesteld op 
900 fr., waaraan dient bijgevoegd 45 fr. B.T.W. en 75 fr. a a n ver
zendingskosten te storten op p.c.r. iir.000-0418987-44 van het 
((Nieuwsblad van de Kust», H. Baelskaai 30, 8400 Oostende. De 
B.T.W. is niet verschuldigd voor schepen en voor bestellingen In 
het buitenland. 

b) de bestellingen voor Nederland moeten voortaan geschieden 
bij B.V. I Jmuiden Stores, postbus 207, Trawlerkade 44, 1970 
AE IJmuiden, tel. 02550-19122, telex 41664. 

Verkoopadressen in Nederland : 

— Visserij coöperaties en scheepsbenodigdhedenhandelaren ge
vestigd in de visserij havens. 

— Nautische speciaalzaken. 

DE ZEEKAART 
(GRAFISCHE BEWERKINGEN VOOR 
ZEE- EN PLEZIERVAART) 

Dit verzorgd boel<je met talrijke illustraties van de 
hand van de heer E. Brouckxon (navlgatieleraar en 
jachtman) is een musl voor alle zeevarenden, leer
ling of beroepsmens. 
Het werk is verkrijgbaar ter drukkerij van Het 
Nieuwsblad van de Kust tegen de prijs van 160 fr., 
B.T.W. inbegrepen, plus 15 fr. verzendingskosten, 
mits storting van dit bedrag op postrekening nr. 
000-0418987-44 van Het Visserijblad, H. Baelskaai 30, 
Oostende of bij Boekhandel Gorman, Internationale 
Boekhandel en Standaard Boekhandel (nautische 
uitgaven). 
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BIJNA EEN MILJARD HULP 
AAN DE BRITSE VISSERIJ 

PRODUCENTENORIGANISiTIES 
HIERBIJ TERECHT NIET BETROKKEN 

In het Lagerhuls heeft de Britse minister Buchanan-Smith verleden 
week een bedrag van 14 miijoeni Pond, hetzij 950 miljoen B.fr. aangekon
digd voor hulp aan de visserij. Gezien de zeer moeilijke financiële toestand 
van de rederijen, mede door mindere vangsten en lage prijzen in de 
afslag, werd hiertoe door de Britse regering besloten om het bedrijf tot 
het einde van het jaar leefbaar te houden. Er was vroeger reeds een hulp 
van 4 miljoen Pond (270 miljoen B. fr.) toegekend, maar dit was veel te 
gering. 

Ondertussen meent de regering dat er in E.E.G.-middens een rege-
hng zal uit de bus gekomen ri jn in verband met een visserijreglemente
ring onder de lidstaten van de „Negen". Naderhand kan dan, in het licht 
van deze overeenkomst de regeringspolitiek ten overstaan van de visserij 
terug onder ogen genomen worden. 

Wat verbazend lijkt, is het feit dat het zelfs in regeringskringen 
nog niet vaststaat op welke kriteria men zich zaïl baseren om de hulp 
te verdelen. Ondertussen antwoordde de Labour-oppositie In het Lager
huis, dat de visserij best deze hulp zou aanvaarden en hierover dan ver
der kan gepraat worden in oktober wanneer het Parlement terug vergadert. 

Anderzijds kan men slechts gissen of deze hulp ook zal toegekend 
worden aan vissersvaartuigen die reeds stilgelegd werden, hetzij ten voor-
(opige of ten definitieve titel. In deze beide gevallen zou de hulp het waar
schijnlijk mogelijk maken dat de stilgelegde vaartuigen terug in bedrijf zou
den kunnen komen. In elk geval bestaat er gewettigde hoop, vooral in de 
havens bekend voor de diepzeevisserij, dat verscheidene treiters hierdoor 
terug zouden kunnen in bedrijf genomen worden. 

De Britse minister zelf opperde de mogelijkheid dat de hulp zou 
kunnen toegezegd worden volgens de grootte van het vaartuig en/of 
volgens de aard van de visserij. Volgens een woordvoerder van de Britse 
Visserijfederatie is liet in elk geval zeker dat, met deze hulp, sommige 
vaartuigen toch terug in bedrijf zullen komen. 

DE PROOUCENTENORGANISATIES 

OVER HET HOOFD GEZIEN ! 
De aankondiging dat de regeringshulp rechtstreeks naar de rede

rijen zou gaan, kwam zeer goed over t>ii de reders en' de heer Buchanan 
Gilbert, voorzitter van de Schotse Redersfederatie kon hiervoor de rege
ring ten zeerste geluk wensen. Inderdaad volgens de rederijen is recht
streekse financiële hulp een dringende noodzakelijkheid en niet ergens 
druppelsgewijs via een producentenorganisatie. Omgekeerd kwam de 
regeringsmededeling van rechtstreekse hulp als een donderslag aan voor 
de producentenorganisaties, die zich bezwaren déit ze over het hoofd wor
den gezien, niettegenstaande zij reeds allerief plannen gesmeed hadden 
op welke manier deze hulp zou kunnen verdeeld worden. De producenten
organisaties dachten hierbij aan een betere bodemprijs voor de vis of 
een schema voor prijzensteun. 

Het is natuurlijk een zware klop /voor het prestige van de producen
tenorganisaties dat de regering gemeend heeft en het zelfs nuttig ge
oordeeld heeft geldelijke steun buiten hen om te verdelen. Heeft de rege

ring hierbij gedacht dat heel wat geld In administratieve kosten en aldus 
in rook zou opgaan ? Of vreesde de regering dait er, naar gelang reders 
in de producentenorganisaties vertegenwoordigd zijn, telkens verschillend 
met de gelden zou omgesprongen worden. Inderdaad er zou onder de vele 
Britse producentenorganisaties nooit een eenheid van visie kunnen 
ontstaan. De Engelse en de Schotse producentenorganisaties zien de 
problemen verschillend en zelfs onder de Engelse en onder de Schotse 
zelf zou eenheid van optreden en steunverlening nog niet eens mogelijk 
kunnen zijn. Anderzijds komt daar nog bij, dat niet alle reders lid zijn 
van een producentenorganisatie, waaronder zeker niet de minsten, en het 
is geen geheim dat de producentenorganisaties, in het kader van de steun
verlening via hun organisatie, aan een wettelijke of minstens gedwongen 
verplichting van aansluiting dachten van diegenen die nu nog buiten de 
organisatie staan. Aldus zou het best mogelijk geweest zijn, dat diegenen 
die buiten een producentenorganisatie staan, eenvoudig van de regerings
hulp zouden uitgesloten worden, iets wat men in België ook betracht 
hetgeen een onaanvaardbare diskriminatie zou uitmaken. In elk geval Is 
het regeringsoptreden een duidelijke vingerwijzing, dat zij de producen
tenorganisaties niet als algemeen representatief voor alle reders en vissers 
aanziet en dat de regering overtuigd is, dat rechtstreekse hulp nog altijd 
beter aankomt dan via organisaties waarop men niet altijd het onontbeer
lijk toezicht kan houden vooral wat de, door deze organisaties gemaakte 
onkosten aangaan. Dit is bij ons ook het geval. 

Dit is trouwens wel een probleem, dat zich in atle landen van de 
E.E.G. stelt en waaraan moeilijk de hand kan gehouden worden. In dit 
verband zegde de heer Altchison, afgevaardigde-beheerder en hoofd
verantwoordelijke voor de Engelse-Schotse producentenorganisatie, dat 
de regering hen heeft behandeld als een hete patat! Het is echter zo, dat 
de regering van oordeel is, dat de visserij dringend financiële hulp nodig 
heeft en niet druppelsgewijs via plannetjes door de producentenorganisa
ties uitgekiend en waarbij vooral rekening gehouden wordt met lieve 
vriendjes of met bepaalde belangen van deze visserij, waarvan bepaalde 
vertegenwoordigers dicht bij de bron van de organisatie zitten. 

De regering heeft aldus het zekere voor het onzekere gekozen. Dit 
neemt niet weg, dat de producentenorganisaties nog niet ontwapend heb
ben zoals blijkt uit een poging van één van de Schotse centrales, die bij 
de regering heeft aangedrongen om ten minste een deel van de hulp 
te mogen aanwenden voor eigen beleid. 

Er wordt zelfs een poging ondernomen om onder de Schotse pro
ducenten tot een eenheidsprogramma en gelijk toepassingsbeleid te ko
men. In elk geval is het duidelijk, dat de hulpverlening telkens een ander 
gezicht zou krijgen of hebben, volgens het aantal P.O.'s, terwijl verschei
dene producentenorganisaties reeds hebben laten uitschijnen, dat diegene 
die geen lid zijn of lid worden, uitgesloten zouden worden van de voor
delen die zij aan de visserij op hun manier via marktondersteuning zouden 
toekennen. Beter argument voor de regering voor rechtstreekse hulp aan 
de visserij, konden zij hierbij niet bezorgen. 

Het bericht van het departement die de visserij onder haar be
voegdheid heeft, dat met de vertegenwoordigers van het bedrijf, bulten de 
producentenorganisaties om, zal onderhandeld worden, om de manier te 
bepalen, waarop de hulp aan de rederijen moet toekomen, heeft het intus-

(Veivolg biz. 2) 
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sen wel duidelijk gemaakt, dat een laatste poging vanwege de producen
tenorganisaties om toch maar betrokken te worden In de verdeling van de 
regeringshulp zonder gevolg blijft De regering zelf hoopt dat deze hulp 
zal volstaan voor de resterende periode van enkele maanden waarin men 
hoopt tot een definitieve regeling te komen voor een visserijreglementering 
onder lidstaten. Op basis van deze uiteindelijke overeenkomst waarvoor 
zeer goede perspektleven voor de hand liggen, zal de Britse regering dan 
beslissende hulpmaatregelen kunnen uitvaardigen. 

Verwijzen wij in dit verband nog op het feit dat bij de Britten en de 
Schotten, producentenorganisatie niet synoniem is van redersfederatie 
en dat bij onze overburen beiden een afzonderlijk bestuur en bestaan 
kennen. Dit Is trouwens heel wat gezonder, omdat de problemen voor een 
producentenorganisatie en een redersfederatie niet noodzakelijk op de
zelfde manier bekeken worden, en de belangen niet altijd paralleel lopen. 

In België heeft de Rederscentrale eenvoudig zijn beroepsorganisatie 
over boord gegooid en is het alleen nog een producentenorganisatie, waar 
de groten het voor het zeggen hebben, wanneer het op stemmen aankomt. 

OOK E.E.G. TEGEN HULPVERLENING 

VIA PRODUCENTENSCHAP 
Ging de Britse regering misschien nog gezwicht hebben tegenover 

de druk uitgaande van de producentenorganisaties en deze laatsten toch 
nog betrokken hebben bij de hulpverlening, dan blijkt het dat Brussel tegen 
het betrekken van de producentenorganisaties was bij de verdeling van de 
financiële hulp. Inderdaad gaat Brussel niet akkoord met een bijzondere 
marktondersteuning in een bepaald land omdat dit de konkurrentie kan 
vervalsen. Aldus had de Commissie te Brussel reeds haar ongenoegen 
laten blijken tot een eerste hulp van de Britse regering, ten bedrage van 
135 miljoen B.fr. die via de producentenorganisaties ging. 

Inderdaad waren de Britse producentenorganisaties, of minstens 
velen onder hen, een eigen koers gaan varen in het opvangsysteem en de 
bodemprijs en volgden in dit verband niet de officiële E.E.G.-reglemente-
ring. De vrees was dan ook gewettigd, dat met de nagenoeg één miljar
denhulp, eenzelfde koers door de Britse producentenorganisaties zou ge
varen worden. Anderzijds bevordert een hoge bodemprijs en opvang, een 
grotere invoer uit derde landen. Inderdaad zijn de invoerprijzen gericht 
op de opvang- en referentieprijs van de E.E.G-, beneden hetwelk geen in
voer mag gebeuren. Hoe meer dat men in de Britse afslag moet betalen, 
hoe geredelijker de invoerders zich naar het buitenland wenden tegen prij
zen die, gezien de hoge eigen bodemprijs, en de lagere E.E.G.-referentie-
prijs altijd lager zullen liggen-

Anderzijds was het nu zo dat de Britse regering wenste tegemoet 
te komen aan het bedrijf zelf en niet aan de producentenorganisaties of 
slechts alleen aan de leden van de producentenorganisaties. In ieder ge
val heeft het overslaan van de P.O-'s de autoriteit en het prestige van deze 
organisaties in Groot-Brittannië gevoelig aangetast-

En er is reden voor. 

WERKHUIZEN C. DECLOEDT & Zn. 
MACHINEBOUW 

Uw verdeler voor GM-produkten — Motoren voor scheepvaart en industrie 
DETROIT DIESEL & BEDFORD DIESEL 

Automatische transmissies Allison - Produkten AG 

Vermogens van 40 tot 2.000 KW. voor veelzijdig gebruik. 
Verkoop, naverkoopdienst en herstellingen: 

WERKHUIZEN C. DECLOEDT & Zn. 
Victorialaan 7, OOSTENDE—S (059) 32.25.34 - 32.31.78 

INSTELLING VAN EEN BELASTING 
OP HET OPHALEN VAN 
BEDRIJFSAFVAL IN DE 

PAKHUIZEN VAN DE VISMIJN 
De pakhuishouders van de vis

mijn kneg-en in him bus, volgend 
ro-ndsclirijven besteld : 

«Wij steUein u ervan im kennis 
diat per 1 augustus a.s. een nieuwe 
regeümg van kracht wordt voor het 
aanirekenien van de kosten voor 
het ophalen van bedrij f satf val in de 
pakhuizen van de stedeüjke vis
mijn. 

Deze regeling bestaat erin dat : 

— per pakhuis de werkelijke laad-
tijd ter plaatse wordt aange
rekend ; 

— maanideUjks per pafctiuis een re
kening wordt opgemaatet per 
veelvoud van 5 minuten laadtijd 
aan 144 fr., d.i. de vigerende 
kostprijs voor o.m. de horeca-
sector ; 

— de tijd voor het berplaatse ko
men en afvoeren van deze af
val per dag evenredig verdeeld 
wordt O'iider de pakhuiaen, die 
deze diag bediend worden.». 

De setoretans, De burgemeester, 

Het is begrijpelijk dat dit rond
schrijven nc^ al met gemengde 
gevoelens oniüiaald wordit door de 
pakhuishuurders. Men is inder
daad de mening toegedaan dat in 
de huur van het pakhuis het af
halen van het bedrijfsafval door
gerekend is. Morgen kan men dan 
een nieuwe rekening sturen voor 
het spuiten van de verkoopshal, 
menen bepaalde kopers, of ook wel 
nog voor de bewakingsdienst, enz. 

Wij zelf hebben anderzijds wel 
kunnen vaststellen, dat er enorme 
hoeveeUiedem bedrijfsafval door de 
reiniginigEidiienst moeten verwerkt 
worden. Nochtans zal deae regeling 
aanleiding geven tot heel wat kon_ 
troversen en geschillen. 

Het is inderdaad zo, dat heel 
wat leurders niet over een kopers-
kaart beschikken en noch als 
huurder, noch als medehuurder ge
kend staan. De stad Oostende kent 
wel geen medehuurders, maar heel 
wat kleime venters zitten toch er
gens in een pakhuis. Het is duide
lijk dat de pakhuishuurdier zich 
kan verhalen op diegenen, die bij 
hem onderverhuren of intrek heb
ben. Dit is echter niet het geval 
voor diegenen die aan sluikstor-
ting doen en hun vis ter plaatse 
iri hun kamion kuisen omdat ze 
niet in een pakhuis medehuren. 

Deze venters en zelfs winkels, 
plaatsen dan hun afval voor 
één of ander pakhuis en het ge
volg zal nu zijn, dat de pakhuis
houder dan zal kunnen opdraai
en voor deze sluikstorting. Begrij
pelijk zal dan ook de reactie zijn 
van deze laatste wanneer hij zal 
weigeren de rekening van deze 
sluikstorters te betalen. De instel-
lins; van deze stadsbelasting zal 
ook nog een ander gevolg hebben, 
nnmehik dat men meer en meer 
afval in het dok zal werpen. Dit 
srebeurt nu ook al maar wanneer 
de pakhuisibeeitters jacht zullen 
maken on diegenen die hun be
drijfsafval voor hun poort, bij het 

eigen beidrljfsafval zuUen zetten, 
dan zal het storteoi van bedrijfs
afval in het dok aeker wel toene
men. We verwachten dan ook dat 
de Instelling van stadsbelasting nog 
al wat tot discussies en herrie zal 
aanleiding geven. Anderzijds vra
gen we ons af wie de minuten zal 
kontroleiren van het weghalen van 
hst bsdrijfsafval en op wie zijn 
rekening de «pausen» voor het 
rollen van een sigaret, een babbel
tje of het gaan wateren enzomeer 
zuUen ingeschreven worden. We 
zijn dan ook overtuigd dat men 
hier best eens had samengekomen 
vooraleer dewgehjke maatregel te 
nemen, welke weliswaar gerecht
vaardigd IS, maar zij die noch 
huurder, noch onderhuurder zijn, 
niet treft. 

Zou het niet beter zijn die be
paalde leurders en handelaars of 
winkeliers die zich in de vismijn 
binnen loodsen, maar niets beta
len, ook te belasten met een in-
gangskaart van x fr. ? 

Het is spijtig dat hier een be
slissing genomen werd, zonder 
voorafgaand overleg. 

DADER VAN 
DIEFSTAL 

IN VISMIJN 
OPGELEID 

In de loop van de nacht van 
30 op 31 juli werd wederom in 
verscheidene pakhuizen in de Oost-
endse vismijn ingebroken en 
vandaUsme aangericht 
Thans is één van de daders door 
de politie opgepakt, een zekere 
Willy M. uit Middelkerke. Hij was 
op de diefstal vergezeld door 2 
andere boeven die nog voortvluch
tig zijn eii ernstig worden opge
spoord. Hopen we nu maar dat 
met het opbrengen van deze dader 
en wellicht zeer spoedig van de 
mededaders, een einde komt aan 
de plaag vaji de diefstallen in de 
pakhuizen. Misschien zijn deze gas. 
ten eveneens de daders van vroe
gere diefstallen. Dat zal het on
derzoek nog moeten uitwijzen. 
Daarom is het ook altijd nuttig 
dat de huurders van de pakhui
zen en diegenen die bestolen wer
den onmiddellijk na de gebeurte
nissen de feiten aan de politie aan
geven, ook al denken ze soms dat 
het de moeite niet waard is of
wel, dat er toch niets van terecht 
zal komen. Wanneer de daders 
toch gevonden worden kunnen ze 
dan de geleden schade terug eisen, 
iets waarmede men naderhand niet 
meer moet afkomen. 

• TE HUUR : GEMEUBELDE 
KLEINE appartementen, stu
dio's, kamers en STUDEN
TENKAMERS, douche, spe
ciale wlnterprijs, nl. 2.000 fr 
Z.w. «Mon Séjour», Londen-
straat 8, Oost Inl tel (059) 
50 19 71 - 80 27 52. 

(7116N—8199V) 
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AAN DE BRITSE VISSERIJ 

(Vervolg van biz. 1) 

sen wel duidelijk gemaakt, dat een laatste poging vanwege de producen
tenorganisaties om toch maar betrokken te worden in de verdeling van de 
regeringshulp zonder gevolg blijft. De regering zelf hoopt dat deze hulp 
zal volstaan voor de resterende periode van enkele maanden waarin men 
hoopt tot een definitieve regeling te komen voor een visserijreglementering 
onder lidstaten. Op basis van deze uiteindelijke overeenkomst waarvoor 
zeer goede perspektieven voor de hand liggen, zal de Britse regering dan 
beslissende hulpmaatregelen kunnen uitvaardigen. 

Verwijzen wij in dit verband nog op het feit dat bij de Britten en de 
Schotten, producentenorganisatie niet synoniem is van redersfederatie 
en dat bij onze overburen beiden een afzonderlijk bestuur en bestaan 
kennen. Dit is trouwens heel wat gezonder, omdat de problemen voor een 
producentenorganisatie en een redersfederatie niet noodzakelijk op de
zelfde manier bekeken worden, en de belangen niet altijd paralleel lopen. 

In België heeft de Rederscentrale eenvoudig zijn beroepsorganisatie 
over boord gegooid en is het alleen nog een producentenorganisatie, waar 
de groten het voor het zeggen hebben, wanneer het op stemmen aankomt. 

OOK E.E.G. TEGEN HULPVERLENING 

VIA PRODUCENTENSCHAP 
Ging de Britse regering misschien nog gezwicht hebben tegenover 

de druk uitgaande van de producentenorganisaties en deze laatsten toch 
nog betrokken hebben bij de hulpverlening, dan blijkt het dat Brussel tegen 
het betrekken van de producentenorganisaties was bij de verdeling van de 
financiële hulp. Inderdaad gaat Brussel niet akkoord met een bijzondere 
marktondersteuning in een bepaald land omdat dit de konkurrentie kan 
vervalsen. Aldus had de Commissie te Brussel reeds haar ongenoegen 
laten blijken tot een eerste hulp van de Britse regering, ten bedrage van 
135 miljoen B.fr. die via de producentenorganisaties ging. 

Inderdaad waren de Britse producentenorganisaties, of minstens 
velen onder hen, een eigen koers gaan varen in het opvangsysteem en de 
bodemprijs en volgden in dit verband niet de officiële E.E.G.-reglemente-
ring. De vrees was dan ook gewettigd, dat met de nagenoeg één miljar
denhulp, eenzelfde koers door de Britse producentenorganisaties zou ge
varen worden. Anderzijds bevordert een hoge bodemprijs en opvang, een 
grotere invoer uit derde landen. Inderdaad zijn de invoerprijzen gericht 
op de opvang- en referentieprijs van de E.E.G., beneden hetwelk geen in
voer mag gebeuren. Hoe meer dat men in de Britse afslag moet betalen, 
hoe geredelijker de invoerders zich naar het buitenland wenden tegen prij
zen die, gezien de hoge eigen bodemprijs, en de lagere E.E.G.-referentie-
prijs altijd lager zullen liggen. 

Anderzijds was het nu zo dat de Britse regering wenste tegemoet 
te komen aan het bedrijf zelf en niet aan de producentenorganisaties of 
slechts alleen aan de leden van de producentenorganisaties, in ieder ge
val heeft het overslaan van de P.O-'s de autoriteit en het prestige van deze 
organisaties in Groot-Brittannië gevoelig aangetast. 

En er is reden voor. 

WERKHUIZEN C. DECLOEDT & Zn. 
MACHINEBOUW 

Uw verdeler voor GM-produkten — Motoren voor scheepvaart en industrie 
DETROIT DIESEL & BEDFORD DIESEL 

Automatische transmissies Allison - Produkten AG 

Vermogens van 40 tot 2.000 KW. voor veelzijdig gebruik. 
Verkoop, naverkoopdienst en herstellingen : 

wERKHurzEN C. DECLOEDT & Zn. 
Victorialaan7, OOSTENDE—S (059) 32.25.34 - 32.31.78 

INSTELLING VAN EEN BELASTING 
OP HET OPHALEN VAN 
BEDRIJFSAFVAL IN D£ 

PAKHUIZEN VAN DE VISMIJN 
De pakhuishouders van de vis

mijn kregen in hun bus, volgend 
rondschrijven besteld : 

«Wij stellen u ervan m kennis 
dat per 1 augiisitus a.s. een nieuwe 
regeli'ng van kracht wordt voor het 
aanrekenen van de kosten voor 
het ophalen van bedrijfsafval in de 
pakhuizen van die stedelijke vis
mijn. 

Deze regeling bestaat erin da t ; 

— per pakhuis de werkelijke laad-
tijd ter plaatse wordt aange
rekend ; 

— maandelijks per paMiuis een re
kening wordt opgemaakt per 
veelvoud van 5 minuten laadtijd 
aan 144 fr., d.i. de vigerende 
kostprijs voor o.m. de horeca-
seotor ; 

— de tijd voor het beiplaaitse ko
men en afvoeren van desie af
val per dag evenredig verdeeld 
wordit O'iider de pakhuiaen, die 
deze dag bedieod word-en.». 

De sekretaris, De burgemeester, 

Het is begrijpelijk dat di-t rond
schrijven nog al met gemengde 
gevoelens onthaald wordt door de 
pakhuishuurders. Men is inder
daad de mening toegedaan dat in 
de huur van het pakhuis het af
halen van het bedrijfsafval door
gerekend is. Morgen kan men dan 
een nieuwe rekening sturen voor 
het spuiten van de verkoopshal, 
menen bepaalde kopers, of ook wel 
oog voor die bewakingsdienst, enz. 

Wij zelf hebben anderzijds wel 
kunnen vaststellen, dat er enorme 
hoeveelheden bedrijfsafval door de 
reinigingsdiienst moeten verwerkt 
worden. Nochtans aal deiae regeling 
aanleiding geven tot heel wat kon_ 
troversen en geschillen. 

Het is inderdaad zo, dajt heel 
wat leurders niet over een kopers-
kaart beschikken en noch als 
huurder, noch als medehuurder ge
kend staan. De stad Oostende kent 
wel geen miediehuurders, maar heel 
wat kleinie venters zitten toch er
gens in een pakhuis. Het is duide
lijk dat de pakhuishuurdier zich 
kan verhalen op diegenen, die bij 
hem onderverhuren of intrek heb
ben. Dit is echter niet het geval 
voor diegenen diie aan sluikstor-
ting doen en hun vis ter plaatse 
ip hun kamion kuisen omdat ze 
niet in een pakhuis medehuren 

Deze venters en zelfs winkels, 
plaatsen dan hun afval voor 
één of ander pakhuis en het ge
volg zal nu zijn, dat de pakhuis-
houder dan zal kunnen opdraai
en voor de?ie sluikstorting Begrij-
oelijk zal dan ook de reactie zijn 
van deze laatste wanneer hij zal 
weigeren de rekening van deze 
sluikstorters te betalen. De instel
ling van deze stadsbelasting zal 
ook nog een ander gevolg hebben, 
mmeliik dat men meer en meer 
afval in het dok zal werpen. Dit 
eebeurt nu ook al maar wanneer 
de pakhuisbeeitters jacht zaïllen 
miakien op diegenen die hun be
drijfsafval voor hun poort, bij het 

eigen bedrijfsafval zuUen zetten, 
dan zal het storijen van bedrijfs
afval in het dok zeker wel toene
men. We verwachten dan ook dajt 
de instelling van stadsbelasting nog 
al wat tot discussies en heme zal 
aanleiding geven. Anderzijds vra
gen we ons af wie de minuten zal 
kontroleiren van het weghalen van 
hst bsdrijfsafval en op wie zijn 
rekening de «pausen» voor het 
rollen van een sigaret, een babbel
tje of het gaan wateren enzomeer 
zuUen ingeschreven worden. We 
zijn dan ook overtuigd dat men 
hier best eens had samiengekomen 
vooraleer dergehjke maatregel te 
nemen, welke weliswaar gerecht
vaardigd IS, maar zij die noch 
huurder, noch onderhuurder zijn, 
niet treft. 

Zou het met beter zijn die be
paalde leurders en handelaars of 
winkeliers die zich in de vismijn 
binnen loodsen, maar niets beta
len, ook te belasten met een in-
gangskaart van x fr. ? 

Het is spijtig dat hier een be
slissing genoman werd, zonder 
voorafgaand overleg. 

DADER VÜN 
DIEFSTAL 

IN VISMIJN 
OPGELEID 

In de loop van de nacht van 
30 op 31 juh werd wederom In 
verscheidene pakhuizen In de Oost-
endse vismijn ingebroken en 
vandalisme aangericht 
Thans is één van de daders door 
de politie opgepakt, een zekere 
Willy M. uit Middelkerke. Hij was 
op de diefstal vergezeld door 2 
andere boeven die nog voortvluch
tig zijn en ernstig worden opge
spoord. Hopen we nu maar dat 
met het opbrengen van deze dader 
en welHcht zeer spoedig van de 
mededaders, een einde komt aan 
de plaag van de diefstallen üi de 
pakhuizen. Misschien zijn deze gas. 
ten eveneens de daders van vroe
gere diefstallen. Dat zal het on
derzoek nog moeten uitwijzen. 
Daarom is het ook altijd nuttig 
dat de huurders van de pakhui
zen en diegenen die bestolen wer
den onmiddellijk na de gebeurte
nissen de feiten aan de politie aan
geven, ook al denken ze soms dat 
het de moeite niet waard Is of
wel, dat er toch niets van terecht 
zal komen. Wanneer de daders 
toch gevonden worden kuimen ze 
dan de geleden schade terug eisen, 
iets waarmede men naderhand niet 
meer moet afkomen. 

• TE HUUR : GEMEUBELDE 
KLEINE appartementen, stu
dio's, kamers en STUDEN
TENKAMERS, douche, spe
ciale winterprijs, nl. 2.000 fr 
Z.w «Mon Séjour», Londen-
straat 8, Oost Inl tel (059) 
50 19 71 - 80 27 52. 

(7116N—8199V) 

2 — 



^<^x •m^tti^ 't» 

'i>tmmt ut 

-yi -*»5i vr—'"'-^i' 

a 

093 Ja n&^a^xm 

TfKKWWUaiil 

dl nio Jbiidnhioocrwxwtll &i tefa 
jCi -ta^rj ^htpïVarrFVfcrrfK^ÏI* l p , *JH f*» 

.1/ 
/ 

• ^ «ïo «lis iiiomsi 
isv els disS} aa 

a ,i3»lss£!,&B at] 

ai asS& fld flio 

' ai tiab •js**d » 

qooX ITS/ ikic 

-^2iJ9w {»& i&vo aio aarwow naq» 
«10 n» "•'>r'>ifn<>f si ss^SAudoa e i ' 
ijïfifo ö lo rraesKsad 

3 ; ^ a osifo Is S( 
.1 jfoo i«iw xasM 

-jBCfïsefli r 

3$> m O 

8 »Syteiht6ri 9®no xsec 

t I^ l -«Jl»ï»IWJ*' ' 

I " 
S*S« i.A.tóy" iaBJ^sSs«ir!^i3HM*i-»tWB«^ '•'^iïaaRr«r-i3«ïas.fwm'^iB^ 

i I 

\'^ 

isSmtir'^WT 'MMtliHBiMr «I mOatvtenr il^M ffis^l 

SlJflSV 

p o« per. v n 
aten had het 
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Een bovenzicht van een totaal weggerotte steunder van een kaailadder. 

(Vervolg vajn blz. 3) 

worden. Tenslotte werd opgemerkt 
dat deee bolders miinsteiis 25 of 50 
jaar geleden geplaatst werden en 
nooit onderhouden noch nagezien 
werflen. 

GEEN ANTWOORD 
Op dat aangetekend schrijven 

van 10 januari 1979 aan de stad 
gezonden, die aan klaarheid niets 
te wensen overliet, was de stad 
zelfs zo onbeleefd nooit te ant
woorden en met deze opmerkingen 
geen rekentag te houden. Het kost 
immers stadsam,btenaren en ver-
anitwoordeüjken toch geen geld, 
maar om jaarlijks twee vetbetaal-
de advokaten wat werk te geven, 
vond men niets boter dian in fe
bruari 1980 betnokkene te dagvaar
den voor de Rechtbank van Koop
handel, welke nu eerstdaags zal ge
roepen worden om over de werke
lijke schuldige te oordeilen en om 
te beslissen of deze bolders daar 
nog al dan niet goed zijn. 

Maar wat ook het vonnis weze, 
het volstaat hierbij de gepubliceer
de foto's te bekijken om vast te 
stellen in welke eirbarm e lijtoe toe
stand die meecrbolders en meerpa
len aioh bevinden. 

Om de slachtoffers van de geld-
honger van de stad nog beter in 
te lichten, heeft de verzekerings-
maatsoha-pplj op dataelfde ogenblik 
een reeks foto's genomen van de 

toestand van sommige meerbolders, 
meeiribalken en maerladders in die
zelfde visisenshaven van Oostende, 
waar men tot op heden gemeend 
heeft, de reders of hun goedzakki
ge verzekering, als melkkoe te ge
bruiken. 

Hieiribajgaande foto's ziijn er maar 
enkele van de 20 a 30 die ong moe
ten aantonen in welke toestand 
deze zich allemaal bevinden. 

De poütiek van de sibad is en 
blijft waarschijnlijk : wachten tot 
een vissersvaartuig meert en op de 
één of andere wijze tegen één de
zer meerpalen zo sitoot," dat hij af
valt, om deze dan te kunnen ver
nieuwen op de kosten van de 
schuldige (?). 

We hebben gemeend deae toe
stand openbaar te moeten maken, 
nu men niet wil begrijpen dat die 
meerpalen en bolders er aange
bracht zijn om schepen te meren 
en dit als van algemeen belang 
te aanzien, maar ze niet te laten 
verslijten of verrotten om ze dan 
op kosten van de redens te vemleu 
wen. En als men dan wil zien hoe 
men alleis beter kan onderhouden, 
geven we de verantwoordelijkheden 
de raad eens naar Holland, zelfs 
ruiet verder dan Breskens, te gaan, 
om te zien in welke staat de meer
palen daar verkeren, hoe ze onder
houden worden en om ook eens 
vast te steUen dat daar zware veer
boten dagelijks zesmaal per uur 
tegenaan varen zonder dat die bre
ken of afvallen. P. Vandieobeirghe 

Na de brevk 
sterven is. 

het is goed te zien dat de ijzermaterie totaal ver-

DE ZEEWIJDING TE HEIST 

Een beeld op de Zeevrijding met ondermeer de «Heistse Klalikertjes» 
als attractiepunt. 

Op 16 augustus hiad de traditio
nele aeeiwijding plaats voor een 
dudzecïdikoppige menigte belangstel-
lend'e badgaatian, alsook vissers en 
hun families. Vaniaf ICu.liS liepen 
de 3 opgeitimmerde tribunes op de 
dijk voor het Heldenplein vol toe-
sohouweirs. Op de ereplaatsen be
merkten we volksvertegeniwoordi-
gevs DeclercQ ©n Desutter, d.d. bur-
geimeester Dewreese mat zijn voltal
lig schieipenkollege en vele gemeec-
teriaiadsleden, alsook de burgemees
ter van SliuiB met zijn dame en tal
rijke anidare prominienten. 

Op zee vaarden een 15-tial vissers 
vaairtudigen waarop honderden bad-
gasifcer.! hadden plaats genomien en 
tientallen yacihtan en motorbootjes. 

Om 11 uur stipt opejKlen de 
..Klatekertjes" de stoet waarvan er 
twae de offergaven droegen nl. een 
reuziskiabcljiauw en 2 broden, ge
volgd door de leden van de aang-
vereindginig „Oantiabiilé". ondertus
sen wias het die harmonie „De Zee-
galm" die OIDS „Inleiding en G-e-
bed" vian Auig. PrieMis ben gehore 
bnaciht. Daar ©like aanwezige een 
teilcsitiboakje had taatoom'en kon ieder 
een de pleohitigheid aandachtig 
volgen len zeJifs het goedgefceoide 
„Vissersliieid" werd ontroerd mede-
geaonigen. Door het aanigkoor werd 
niog het ,,Avé Miariia" van J. Arca-
diait ten gehore gabriaoht en door 
de harmonie ..Auisaug en Pavane" 
vian M. Prancik gesipeeld. Toen de 
E.H. Pastoor aaniving met de wij
ding van de zee begonnien jammer 

geno^ de eerste r^endruppels te 
vaUen. Een heliikiopter strooide dan 
bloemen over zee uit, ten posthu-
men titel voor dezen die aldaar 
hun eeuwige mstpliaats vonden, 
vuurpijlen en geluidsibomimen wer
den iin de lucht geisohot.en en tien-
taEen duiven werden opgelaten als 
symbool voor de vreide. De sirenen 
vim de vaartuigen H'eten dan hun 
snerpend geloei horen als eindpunt 
van deae jiaarlijikse plechtigheid, 
welke dit maal zonder choreogra
fie doorging, maar immer een bMj-
vende iodruik nalaiat bij de aan
wezigen. Qua organisatie van het 
geheel heeft feestleideir Miaurits 
De Keyzeir opnieuw beweaen de 
joiiste man op de juiisibe plaats te 
zijn. 

HUWELIJK TE 

NIEUWPOORT 
Het is op vrijdag 5 september 

dat te Nieuwpoorb-bad om 15 u. 
in de St. Bemiardusksrk het hu
welijk ingezegend wordt van Mej. 
Jeaninne Vercoutter, dochter van 
de heer an mevrouw Marcel Ver
coutter — Bogaert, met de jonge 
heer Dany Beyaert zoon van de 
heer en mevrouw Charles Beyaert 
— d'Hoedt van Zuienkerke. 

Aan de grootouders, ouders en 
het jonge paar onze hartelijke ge
lukwensen. 

LIJST VOOR 
VISSERSVAARTUIGEN 

Een lijst van Vissersvaartuigeai is verkrijgbaar voolr handels-
em industriële firma's. 
Daarin komen alle kenmerken van de Belgische vissersvaar
tuigen voor met het adres en het telefoonnummer val.i de reder. 
Het werkje dait oote een lijst o.pgeeft van de scheepswerven 
waar die vaartuigen gebouwd zijn, is verkrijgbaar tegen de prijs 
van 200 fr. (BTW inbegrepen) mits voorafgaandelijke storting 
»p p.cr. 000-0418987-44 van Het Nieuwsblad vaö de Kust, Hen
drik Baelskaai 30, 8400 Oostende. 
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Boulogne, eerste Franse vissershaven 
door syndikaal optreden lamgelegd 

VERALGEMENING VAN DE SITAKING. 
HAVENTWIEKEN IN FRANSE HAVENS 

GEBLOKKEERD 
We dienen een onderscheid te 

maken tussen de motieven die de 
vissers op de verre^visserij er toe 
aangezet hebben te staken en de 
nader'hand veralgemenirug van de 
staking in de middenislag- en klei
ne vissei'ij. Bij deze laatsite gaat 
het om zuivere bedrijfsmotieven 
zoals de onhoudbare brandstofprij
zen, de overstroming van de markt 
door de invoer van vis uit derde 
landen en de lage prijzen die de 
visser bekomt in de afslag, enz... 

Wie kunnen gerust begrip opbren. 
gen voor deze afctie waarachter 
ook veel reiders staan. Het onbegrlj, 
psliji syndicaal optreden in de vis
sershaven van Boulogne, voor wat 
de verre visserij betreft, heeft nu 
reeds voor gevolg, dat niet alleen 
de vissershaven sedent drie weken 
lam werd gelegd en de vaartuigen 
belat werden nog m- en uit te va
ren, maar dat de laatste week ook 
de volledige haventrafiek onmoge
lijk werd gemaakt. In feite is dit 
alles 'n gevolg van 't hulpprogram, 
mia van de regeiroinig aan ide indus
triële en vemre visserij. De rege
ring vooraiet een steun aan deze 
visserij van 200 miljoen B. fr. Ge
zien dit eichter gebeurt met regie-
njinigsigeld is het ibegrijpelijk diat ide 
re'gEff'inig als tegeniprestatie vanwe
ge de industaele en verne vi'ssemj, 
vooratellein! nooidziakeli'jk stislde op
dat deze hulp zoiu gepaard gaan 
met eein st.ruktu'Ui'henvorming, 
branidst ofbeaparingien, aangepast 
beheer en een drukking van de 
uiitbatinigEfcosten. Wat dMt laatste 
betreft, was er vaniwegi? de rede^ 
rijen onder mieer een voorstel om 
de effefctieiven aan boord te ver-
mümdeiren, deiels omdat de vang
sten niet mieer zo overvloedig wa
ren, deels omdat ide syndikaten in 
die loop dei- jaren er eien verpKch-
tdng hadden doorgedrukt, waarbij 
de redenjien een opmemkehjk te 
vee'! aan bemanndinigsleden werden 
opgelegd. De regeilng kon hierme-
die akkoord gaian, maiar niet de 
synidikabcn. Een eerste voo.rstel om 
de werkgeilegenheid voor de ande
ren te waarborgen iwas een vermin-
deiriinig van heit bemanningseffek-
tief aan boord van de grote trei-
leiris van 22 tot li8. Hiernia wiaren de 
rederijen bereid tot ec'n kompro-
mis, heitzdj 20 man. Voor de tiieilers 
'Hiet een be'mamnling wan 16 tot 19 
zouden er eveneens 2 krachten uit-
geispaiard worden. De syndikale on
wil heieft niu reeds geleid tot het 
üamleiggen van 'alle tireilers aan de 
kade, het veirbod om uit te varen 
dioor het bezetten van de vaartui
gen met wenkwiUigen. het blokke
ren van de carferries. enz 
zonder de ginote schade in overwie-
ginig te netmen die de rederdjen lij
den door het aan de wal houden 
van treilers die tdientaHen miiljoe-
nen kapitaal vertegenwDordiigen. 
Een reder die meit aijn vltssers-
vaarttuiig nieit bdnmen mocht en 
geen tosgang kreeig laan de kade, 
heeft de symidStoale vrijigiestelden 
voor de recihtlbanik gedaagd opdat 
zijn vaiaaituiig de haven zou mogen 
aandoen ! Ook vdssersviaiaintuigen 
dde nd'ets te maken) heibben met de 
veire vtisserSij toornden noch in noch 

U'it varen. Onidieartussen moeten de
ze redens hun veizekeranig, de huur 
van hun apiparatu.uir, de intei^esten 
op de hun toegekeinide kredieten, 
hun bureelbeditndecn) betialen en 
bluj'ven him algemene kosti:n lopen. 
Het synidiikaal optnaden is dan ook 
erger'ldjik en we mogen zelfs ge-rust 
zegigen, een dusfstial en een mis
daad. Wanneer komit de overheid 
dan toch eens to't bezonnlrug .en 
waarborgt miniatems de vrijheid 
van anbeid laan dï-eigenen die wen^ 
sen te werken, everjals vooir de re
der of werkgever de vr:jheid om 
oiver het eigan toapiiba.al te beschik
ken en 'dit te doen nenideren. Een 
grote rederuj, de „Oom'ptoir Manes-
se et Sénéohal" heeft zijn betalin
gen geschorst en zal zajn balans 
inidiienen zo het door de rederijen 
inigödlend saneringsplan piet a.an-
viaard wordt dO'or de syindd'kiaten. In 
plaats van 2 man par vaartuiig, zul
len er aldus honderden op straat 
komen te staan. Hopeilijk gaan de
ze gezinnen dan maar bij de syn^ 
dikaten gaan aanikloppen voor hun 
„paaie". De bemanningsleden vian 
de schepen van deze rederij, die 
zelfs het gestook vian de syndika-
ten beu aijn, waren het eens in 
zee te steken met eien verminderd 
effetotief, maar zij werden er toe 
verhinderd. Wat echter te Bou
logne ndiet mag, is reeids sinds enige 
tijd in voege te Lorient ! Ander-
aijids wenist de regering niiet zo 
maar de honderden miljoenen aan 
de viisserij te besteden en veirwiacht 
van eienieder, zoiwel "wan de werk
gever als van de weikn-eimers een 
iiaspanniig, die dë syndlkaten voor 
wat de laatsten betre'ft, weigeren 
te leveren. Ondert'uasen zijn de ko
pers en de verwerkende nijverheid 
eveoe.ens het slachtoffer. Zo een-
isder op alJn stanidpunt blijft, zal 
het weildra een hopeloze toestand 
wanden te Boulogne. 

S^NIDIIKIAIIE 
HAiVEN- EN 
SITRAAT/^GITArriES 

Hicïinia volgen dan' einkeile akties 
vanwege de stiakeiris, aangestoolct 
doar hun vrijgestelden ; 

31 ,iuU: door de stakers wordt 
het uitvaren van de trenler „Mous
se" ibelat idi's in zeie gitaig steken 
met een werkwiJllige bemanning. 
Deze ttieiler behoort aan de rederij 
„Compto'ir Manesse et Sénéohal" 
die de syn'dnskale leoiderS' reieds voor 
de rechtibark heeft beitrokfcen en 
cwenitueel ziijn balans aal neerleg
gen vioor de K'oophanidejsreohtbaink 

1 augrustus: door de rechtbank 
wordt een vonnis geweld waarbij 
de viroij'gelsteldan van de syndikaten, 
evenals alle andere personen die 
de toegang weigeren tot het vaar
tuig „Mousse", verplicht worden de 
toeigang tot het vaartuijg vrij te 
geven aan alle bemjamninigsleden, 
die wenisein uit te varen len' aan de 
directie en het personeel van de 
redsirij idne nfiiet biij de staking aan
sluiten. 

Zotndag- 3 augustus : de scihippeir 
van een bionienik'oniende treiler, de 
„Marmousset", dlUe de ha,ven wen
ste aan te doen bij hoog water en 
Mj het openstaan van de sluizen, 
weird hiiertoe verfainleird door sta^ 
kers die kabeis hadden gelegd ter 
hoogte Vian de sluizen. De „Mar^ 
mousset" die op het punt stond 
door de kabels te varen, moest 
hiertoe niat overgaan O'indlat orde-
kriaohten de kabels verwij'derden. 
De „MamiBUSBet" weird toch gelost, 
behalve de twee uur v crmriaging die 
da vislossars toepasten ten titel 
van begrip voor de stakers. 

Maandag 4 augustus : door de 
stakers, ten getiall'e van 300 worden 
de vooma'aonsite sitraten en kruis
punten met parsoneniwagens ge
blokkeerd,. 

Dinsdag 5 augustus : de lokaten 
van het Mantieim en vian de Ka
mer van Handel en Nijverheid 
worden bezet, tenwijl het hinder'en 
van het verkeer op deze en op de 
volgende dagen voortgeaet wordt. 

Omdei-tussen gavan de rederijen 
mededeling van hun laatste voor-
siteOen, namehjk 20 man op de 
grote treilers in plaats van 22, 
geen voorafgaandelijke betaling 
Van 10% van da brutobesomming 
aan de brfandstofrakenfling, m'aar 
inhouding van 1,10 B.fr. per kg-
viiis al® bnandstoftussenkomst, waar 
van de 3/4 ten laste van de reder 
en 1/4 ten laste van de visser. De
ze laatste zou dus tussenkom'en 
voor ongerveeir 0.27 B.fr. per kg. 
vis. Vender geen verfcoipen meer in 
het buitenland, waarborg van werk 
en eein forfait van IBS uur per uit
vaart, dlilt alles voor een proefpe^ 
i'iode van 3 maand. 

Woeasdag G augustus : Deze voor 
stefflien afgawezen in een algeanene 
vergiadeirinJg en dat op aanstoken 
vain de syndikaten, wordt plots 
oivargiagaan tot het bezetten van 
de zeesibatie waardoor het vertrek 
van de trea'nen en van de car
ferries venhiniderd worden, gezien 
de Btakars de toegangen blolckeren. 
Méér dan duizend persionen met 
auto's, vrach'twageiis en autobusSien 
zijin aldus de gevangeinen van de 
atakers. Op één der oar-fe-rmes za
ten hierdoor ma vele uren, onge
veer 20O kinderen zonder eten om
dat men aan boord hiervoor geen 
eiben voorzien h'ad en geen maal-
tijdein kon bedienen. Schandalig 
bij d't aüies is het lljdzlaam toezien 
vanwege de ordeJanachten ! Bij dit 
alles komen langzamerhand alle 
havenaktaJviitedjten tot stilstand en 
worde'n velen tot technische werk-
loO'Sih'eid ge'doemd Hopen we maar 
dat aUe regeirjingen spoedig het 
Brits vooiibeeld auUien volgen waar 
in het parlement een wet gestemd 
weird die het ergerlijk optreden van 
de vakbanden en stakers aan ban
den heeft gelegd. De konseirvatieve 
Brdtsia regeling neemt minstens 
haar verantwoordeMjfchiead op, om 
de warkgeleganheid en de landelij
ke efeoniomie te beschermen tegen 
misdadige mtspattangen van 
machtswellustige synditoale leiders 
Men zal hientoe overal vejriplicht 
worden wil men de etoonomie niet 
verder zien afbrokkelen en helt 
land niaar het faiMet aien gaan. 

VERALGEMENING 

VAN DE AKTIE 
Sinds de laatste week is er in de 

pliianse visseriij een venalgemenlng 

van de aktie ontstaan, zeker niet 
om de syndicale menners uit de 
verre - visserij ter hulp te snellen, 
maar louter om bedrijfsmotieven. 
Men kan dus gerust zeggen dat de 
toestand in de Franse middenslag
en Icustvisse'iij inderdaad ook zo 
onhoudbaar geworden was, dat gelijk 
welke gelegeinheiid door deze visse
rij zou aangegreipen worden om 
eveneens hun ongenoegen te laten 
blijken. 

Het is aldus dat de vlam van de 
staking oversloeg naar Honfleur, 
Granville, Dieppe, Calais, La Ro-
oheUe, Chanbourg, enz... waarbij 
het aksent in het stakingsmotief 
dan vooral gelegd wordt op de on
houdbare brandstofprijzen, de gro
te invoer van visprodukten uit der
de landen en de lage pnjzen die de 
vissers ui de afslag kregen. Alle
maal motieven waarin niet alleen 
de bemanningsleden, maar even
eens de reders kunnen inkomen. 
Bij de verre - visserij echter heb
ben de rederijen duidelijk afstand 
genomen van de syndicale agitatóe 
en staking en hebben een paar re
derijen zelfs syndicale voormannen 
voor de rechtbank gedaagd. Dat 
haventrafieken daarbij lam gelegd 
werden is natuurhjk een kwaad, 
waarbij dan omgekeei-d veel onver. 
antwoorde schade aan nij
verheden en toerisme wordt aange
bracht, maar het is nu ook zo dat 
de verantwoordelijke overheden 
slechts dan wakker schieten wan
neer een staking de openbare or
de stoort. Ook de landbouwers la
ten zich meer dan eens gelden door 
het lamleggen van het verkeer. 
Vroeger schreven we reeds dat men 
al té gemakkelijk miljarden vindt 
en aanwendt om landelijke bedrij
ven en industrieën ter hulp te ko
men, zoals dit nu in de staalsek-
tor en in de textielsektor gebeurt 
en op kleinere schaal met tussen
komsten van honderden miljoenen 
voor het terug vlot brengen van 
sommige bedrijven. We menen dat 
de betrokken overheid dan maar 
ook eens, door spektaculaire akties, 
mag herinnerd worden aan het ^^-
staan van een thans bijna uitslui
tend marginale en zelfs verliesla
tende visserij. 

We herhalen 'diat we niat achter 
syndicale machinaties kunnen 
staan zoals dit te Boulogne m de 
verre - visserij geibeurlde, m'aar dat 
We wel akties steunen uit zuivere 
bedirijfsmotieven. Inderdaad dient 
er in de eerste plaa'ts iets gedaan 
aan de hogere brandstofprijzen 
door een Staats- of liever een 
EEG-subsidie. Dit gebeurt nu op 
verkapte wijze In Frankrijk waar 
men ongeveer 0,90 Bfr. terugkrijgt 

De EEG heeft hierover reeds 
haar ongenoegen laten blijken, 
maar het zou beter passend zijn 
dat de EEG uit bet landbouwfonds 
geldan zou vrijmaken voor een 
brandstofsubsidie die van toepas
sing zou zajn voor de visserij van 
aUe lidstaten. Het is inderdaad zo 
dat de brandstof in de visserij de 
voornaamste kosbenfaktor is, in te
genstelling met de gewone land. 
bouwbedrijven waar de PK op de 
elektrische drijfkracht berust. De 
visserii is dus werkelijk eenzijdig 
getroffen door de galoperende prij. 
zen van brandstof en hier moet 
iets aan gedaan worden, geeien de 
visserij onmachtig staat om de ver
hoging van de brandstofprijzen 
door te rekenen in de te koop ge
stelde vis. 
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HARINGVERBOD IN DE 
KELTISCHE ZEE WORDT NIET 

GENOMEN DOOR DF IERSE 
VISSERS 

De beslissing ts Brussel voor
gaande maand om de Keltische 
Zee voor de haringviserij verder te 
verbieden, wordt heel slecht ge
nomen door de Ierse vlssisrs. Op 
een vergadering laatste maiainü in 
Dublin, g;houden door de Ierse 
producentenorganisaties bleek dui
delijk het voorniemen van de Ier
se schippers om heit Brusseüs ver
bod te gaan negeren en toch op 
haring te gaan vissen. De Ierse vis
serij heeft dit broodnodig, aldus de 
vePtegenwoordiger van de Ierse 
vissers, omdat de vispnjzen van_ de 
kabeljauw en de anöere romdvis, 
onaanvaardbaar laag l i ^ en door 'n 
grote invoer uit derde landen. Dit 
is e'n refrein dat men zo overal 
hoont, maar iii' het toijaonde-- bij 
de Britten en de Ieren. De Ieren 
weosen een harinigkwotuöi van 8 
duizend ton en dit nog dit jaar. 
Als reden geven zij op de fors toe
genomen haringstamdi in de Kelti
sche Zee en het feit. zo men mog 
een jaar langer wacht, ds op^nting 
van de haringvangst dan wellicht 
zal samenvallen met deze in de 
Noord7ee, hetgeen, door een over
vloedig aanfaod, de prijzen aan
zienlijk zal doen dalen. Wel heeft 

Brussel het door Ierland te vissen 
algemeen kwota opgetrokken, maar 
de Ierse vissers wijzen er op dat 
het hier slechts gaat om makreel 
die slechts een lage prijs haalt. 
Anderzijds verwijten de Ieren aan 
de Nederüanders dat zij wel ha-
riinig gaan stropen en deze dam' nog 
openlijk op de Nederlandse afsla
gen brengen. Niettegenistaande de 
Ierse vissers teigein een verder ha-
ringverbod zijn, is het eigein minis
terie voor een voortgezet verbod op 
de haringvisserij in de Keltische 
Ziee Tot slot ging van de verga
dering een resoJutie uit waarbij ge
vraagd werd het gebied 6A in de 
Noord te heropenen voor de ha-
ringvisiserij, verder werd de invoer 
Van goedkiope vis uit dierde landen 
veroordeeld en een tijdeilijke fi
nanciële tussenkomst en tegemoet
koming gevraagd van d= overheid 
onder vorm van steun in de op-
vanigprijzen. 

Verder werd eveneens beslist een 
open dag te houden waarop vis 
gratis aan de bevolking zal uitge
deeld worden om ds openbare opi
nie gevoelig te maken voor de no
den vain de visserij. Dit gebeurde 
ook reeds in Schotland. 

LOZEN VAN CHEMISCHE 
AFVALSTOFFEN DOOR 

RAAD VAN STATE TOEGESTAAN 
De milieu-organisatie «Natuur 

en Milieu» had In Nederland be
roep bij de Raad van State Inge-
stel tegen een beslissing van de 
Nederlandse minister van verkeer 
en waterstaat om de scheikundige 
reus Bayer vanaf 21 maart van dit 
jaar een lozingsvergunning af te 
leveren. Hierdoor mocht Bayers 
500.000 ton chemikaUsche afval
stoffen zo ongeveer 40 mijl uit 
de kust van Hoek van Holland In 
zee loodsen. Behalve chemische 
zuren bevat deez afval eveneens 
zware metalen die men naderhand 
in de vis durft terug vinden. De 
vergunning was slechts voor één 
jaar toegekend, maar we kennen 
best de procedure van het voorlo
pige. Volgens de Raad van State 
mocht de minister deze vergun
ning afleveren, gezien het slechts 
om een tijdelijke vergunning gaat 
om binst die tijd Bayer de gelel-
genheid te geven een andere op
lossing te zoeken. Wel, heeft de 
Raad een beperking opgelegd waar
bij de tonnage teruggebracht werd 
van 550 duizend ton tot 280 dui
zend ton. Tot grondslag van deze 
toelating lag een rapport voor van 
T.N.O. dat een onderzoek deed 
naar de giftigheid van de afval
stoffen en deze eerder als matig 
giftig klasseerde die snel door het 

Rijkstoelagen voor scheepsbouw 
en scheepsherstelling 

Door senator Wasieiige werd aan 
de mdiniiister van veikeiersweaen een 
vwaag gesteld in venbanü met de 
riljksitoelagien aan sctoeeipsibouw en 
sdieepshersitie'llling. Hieruit noteren 
we diat voor de scheepsibouw reeds 
verscheidene tussenkomsten plaats 
grepen, miaar anidersnjds dat het 
voor de scheepshersteUlingswerven 
niog alltijd bij een belofte van hulp 
bleef, alhoeiwel weldra (?) een ont
werp tot hersitrakturering van de
ze sektor bij de regeming zial wor
den ingediemd. Heel wat rijkstoela
gen goingen intussen naiar haven-
sleeipboten, loodsboten., fenriieis, es-
oortescheipen en voor een LNG-
taniker. Ten taltei van inhchtimg ge
ven wij hierondier deze vraag en 
anibwoord. 

Betreft: Scheepsbouw en 
scheepsherstelling — 
Rijksbijdragen 

Deze itndustortële sektor ressor
teert ooïder het nationaal beleid 

De Staat steunt die sektor op 
veirsohillende manieren met kredie
ten van verschdllende departe-
meniten, o.m. via het Scheepsibouw-
fomds, de expanisdiewettien, militaire 
en burgerlijke overheildsopdinaohten 

Kan u mij de verschillende vor
men van steun opsommen, met tel
kens het ito ellk vam de laatste vijf 
Jaren aangetwendie bedmag (toela
gen, krediietwerlening van de Staat 
of van pamastiatailen, oveAeidsop-
dnachten, belastingontheffiing, 
stiaatsiwaamborg, steim bij uitvoer, 
ene.)? 

Antwoord : 
Iniaafee overheidsihulp aan de 

scheepsbouw di'ent opgemerkt diat 
de Belgische overheid geen recht-

stireieitoe steiun aan de wiervien ver
steekt. 

Het PonidB voor het Uitreden en 
Aanibouwen van Zeeschepen — op-
getniidhit bij de wet van 23 augustus 
1946 ilnaake het soheepsikrediiet — 
voorziet evenwel een kredietver-
strekMng aan Belgische reders en 
vissers die schepen wensen te ver
werven voor exploitatie onder Bel
gische vlag. 

Genoemd I^ods ressorteeirt on~ 
der de bevoegdh'etd van de minis
ter van Vedkeeirswezen, op wiiens 
begroting jiaarlijiks de daartoe vei^ 
eiste milddelen worden ingesohre-
ven. 

Naast hogergenoemd Ponds-kre-
diiat wordt iin geval van verwerving 
van een schip voor exploitatie on
dier Belgische vlag — viaak een 
NMKN-krediet versohaft, waaraan 
staatswaarborg wordt gehecht, en 
waarvoor doorgaans een rentetoe
lage van 3 p>ct. wordt toegekend, 
die ben laste komt van het Ponds 
voor Economische Expansie en Re-
gi'oniale Reconversie, luik Verkeers
wezen. 

ijnaake bestellingen waarbij de 
overheid — gediurenide de voorbije 
vijf jaar — reohtstireeks of on-
rechtstreeiks als opdrachtgever fun
geerde, kunnien vermeld worden : 
— 6 havensleapboben voor de stad 

Antwerpen 
— 3 loodsboten in opdrajcht van 

het departement Verkeerswezen 
— 5 fentes voor de Regiie voor Ma

ritiem Trairusiport 
— 4 esoorbeschepen voor de Belgi_ 

sohe zeemacht 
— 1 LNG-taniker voor de NV Me-

thiania, waarin die NIM een par
ticipatie van 27,1 pot. he^eft. 

De exacte kostprijs van elk de
zer schepen kan slecihts door de 

resipektieve opdriachtgefvers worden 
verstriebt. 

Vciwolgens wend in de loop vian 
dezelfde periode een prototypestieun 
toegekend ten belope van 48.641.000 
Bielgisohe fnaoik aan de sch«ps-
werf Siinit-Pieter, voor de bouw van 
©en hoppemziujger, en ten belope 
van lilG 282.000 Belgische fnank a.an 
het BSC-soheepsibouiwconsortium, 
voor de orutwilkkelSinig van snelle 
patrouille'boten. 

Inaake fiskale vritJsteUingen is de 
scheepsbouwsektor ontheven van 
BTW wat de bouiw en de verkoop 
van schapen betreft. 

Eventuele steun bij export van 
schepen ressorteent onder die be
voegdheid van de heer minister 
van Buiiteniliandse Handel. 

Wat overheidshulp aan de 
soheepshierstiellinigssektor betreft, 
kan meidlnig gemiaakt van een 
ovierbruggi'Mgsfcrediet van 68.970.000 
Belgisiche frank door het MCESC 
op 2i6 juli 1979 aan het Fonds voor 
besta-aniszekerheid van het scheeps-
herstelliinigsbedrijf dier haven van 
Antwerpen toegekend. 

Dajamiaast stond het MCBSC op 
2 oktober 1979 eien overfbmggings-
toradiet van 350 miljoen Belgische 
frank aan het bedrijf Beferd Mur
doch (scheepsbouw, scheepsherstel
ling, meibaalkonsbrukbi&) toe, ten 
einide aan de zeer drinigeinde liqui
diteitsbehoeften van deze firma te
gemoet te komen. 

Ter konkreti'sering van de rege. 
róinigsibeslissinig van 23 november 
1978 — waarbij aan de scheeipsher-
steUiingseektor een analoge vorm 
van hulp wend beloofd als aan de 
staialsektor — aal weldra een ont
werp tot herstinikturering van deze 
seikbor bij de regering worden inge-
diBiiid. 

zeewater opgelost worden. 
Niettegenstaande Bayer de ver

gunning kreeg heeft dit koncem 
toch een beroep Ingesteld tegen 
de beslissing omdat minstens 5 
jaar van doen zijn en de oor
spronkelijke toegekende tonnage 
gehalveerd werd. 

ONS BESLUIT : het Is duidelijk 
dat, zoals doorgaans het geval Is, 
bedrijfsbelangen boven deze van 
het milieu gaan. Verder komt 
daar nog bij dat men hiermede 
de internationale verdr^en over 
de verontreiniging van de zee 
overtreedt. Anderzijds weten wij 
uit ervaring dat er altijd met de 
hoeveelheid een loopje genomen 
wordt en er absoluut onvoldoen
de of totaal geen kontrool over 
de hoeveelheden geloosde afval
stoffen bestaat. Ook zal men wel 
gezorgd hebben om aan het Tech
nisch Onderzoekinstituut een 
reeds verwaterd mengsel doorge
geven te hebben. Anderzijds is het 
ook niet de eerste maal dat we 
vaststellen dat de sympathie van 
de onderzoekingsinstituten meer 
doorweegt naar de kant van de 
vervuilers, om God weet welke 
redenen, dan naar de kant van 
de milieubeschermers. Nu reeds 
is gebleken dat de vergunning van 
Bayers, eventueel (wat is even
tueel?) kan verlengd worden tot in 
1982. Maken we ons verder geen 
Illusies, dat zal wel doorgaan en 
aan een bestendig groeiend ritme. 
Ook bij ons hebben we vaststel
lingen kunen doen over de zand
winning en over het feit dat het 
de vissers waren die de overtredin
gen moesten melden daar men 
zand en grint wegnam op plaatsen 
waar de concessie dit niet voor
zag. Wie zegt weer dat ons eigen 
Instituut voor genoegzame kontro-
le kan instaan. Ook wat de lozin
gen betreft, moeten deze vooraf 
met zeewater vermengd worden. 
Er zal echter wel meer «zonder» 
dan «met» in de zee geloosd zijn. 
Daarbij is men altijd bij voor
baat op de hoogte wanneer er 
kontrole zal gebeuren. 

Verleden week brachten de loika-
le vissers uit Grimsby een 38 dui
zend van omae benmeni vis aan de 
afslag, merendeels kabeljauw en 
gul. De prijzen gingen van be
vredigend bot eerder aan de lage 
kant. 

X X X 

— Het vrouwenkomité van- de 
IERSE VISSERSHAVEN KUlybegs 
is in een protestmotie opgekomen 
tegen ide uitbreiding van de 
schenkvergunning gediurendie het 
zeevisserij festival. Vdllgens dit ko-
mité wordt er, zonder deze uitbrei
ding van de schenkvergunning 
reeds genoeg gedronken. 

X X X 

—• Eén van de voornaamste IER
SE MOSSELVERWERKINGSBE
DRIJVEN en integgerijen, «Lett 
anid Co Ltd», heeft zich beklaagd 
over de invoer van Koreaanse be^ 
redde mosselen, waardoor heit Ier
se bedrijf gevoelig in haar ver-
kioopsmogelijkheden aangetast 
wordt. 
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INDUSTRIËLE VISTEELT IN BELGIË 
Door senator Cugnlon werd aan 

de betrokken minister eein vraag 
gesteld m verband met de Indus-
trileJe visteelt of visfarming in Bel
gië. Aan de hard van het amit-
woord van de minister kumnen we 
vaststellen van hoe weinig belang 
de visteelt in België is tegenover 
de visfarming m andere llanden 
Helt moet echter wel gezegd dat 
onze kleine kust daartoe met, of 
zeer moeilijk geschikt is, terwijl 
ook in het hinterland geen natuur
lijke meren of wateren voorhan
den zijn Hieronder volgt dam het 
antwoord van de minisiter: 

1. In höt VHaamse gewest is de vis
teelt gsncht op d© produkitae van 
karperachtigen en is van het ex
tensieve of half-inltensieve type 
In het Waalse gewest is zij dik-
wi]'" gericht op de produktie van 
fore'.len en is van het extensieve, 
half-intenisleve of intensieve type 
De opD:rvlaktetn die gebruikt wor
den voor de intensieve visteelt zijn 
meestal in private handen en zijn 
door mijn diensten niet gekend. 
Ze kunnen op enkele tientallen 
hectaren geschat worden. 

In ons lanid bestaat er geen echte 
indusifcriele visteelt. 

2 DanJk zij de dotatie door mijn 
departement toegekend aan het In-
stitaut tot Aanmoediging van het 
Wetenschappelijk Onderzoek m 
Nijverheid en Landbouw (IWONL) 
houden twee vorsers gesteund door 
een toelage van dit Instituut, zich 
voltijds bezig met onderzoek op dit 
gebied. 

3. Regelmatig worden de resulta
ten gepubliceerd. 
Daareaiiboven nemen de vorsers 
dikwijls contact met de in de toe
passing van dit onderzoek gein-
teresseerdfe personen om hen op de 
hoogte te brengen van de vorde
ring van hun onderzoek. 

4. De regelmatige publicatie van 
de resultaten maakt het gebruik 
ervan door de speciaüsten van de 
oirJtwikikfilingslianden mogelijk. 

NOTA DER REDAKTIE : 

Wij zouden graag weten waar 
en wanneer deze resultaten gepu
bliceerd worden, daar noch van 
die twee vorsers noch vain hun re
sultaten iets bekend is. 

GROOT^BRITTANNIE STORT HAAR 
RADIO^AKTIEF AFVAL IN 
ATLANTISCHE OCEAAN 

ZUIDuWEST VAN IERLAND 

WEETJES: 

Aain de hand van leen schrifte
lijke vraag gesteld door de Euro
pese Parlementairen, mevr. Des-
mond en de heer Kavanagh, en 
volgens en bericht verschenen in 
de Ihtemnationale Herald Tribune, 
stort Groot-Bnttannië haar radio-
aktieve afvalstoffen in de Atlanti
sche Oceaan ten zuidwesten van 
Ierland. 

Uit helt anitwoord van de Com
missie ite Brussel verneimen we, dat 
dit inderdaad het geval is en dat 
over deze dumping geen overleg 
op communautair vlak heeft 
plaats gehad. Dat wil zeggen dat, 
ofwel die lidstaten hier omtrent on
wetend waren, ofwel dat het hun 
de moeite met waard was hier
over vragen te stellen of nadere 
inlichtingein te vregen. Wellicht 
dacht ieder lidstaat hierbij aan de 
eigen dumpingeni en dat wellicht 
het scheel OD de eigen neus zou 
kunnen terecht komen Nochtans 
kunnen de lidstaten, die lid zijn 
van het multilateraal koneultatie-
en toezichtsbureau, weil beschikken 
over de mogelijkhe<ieai om inlich
tingen over de dumpinigskampagne, 
er over kunnen discussieren of, bij 
mogelijke duidelijke gevaren er 
zich zelf tegen verzetten. We ver
nemen dat in het kader hiervan 
binnen de Gemeenschap h°t zelfs 
nog niet eens tot een overlegpro
cedure is gekomen. In dit verband 
waagt geen enkel lidsitaatt het Brits 
dekseltje te lichten omdat men 
ook nieit zuiver is op de graat. 

Anderzijds geeft de Commissie 
aan de vragenstellers een gerust
stelling wat betreft eventuele be
schadigingen aan de containers 
die de radio-acieve afval bevatten, 
door er op te wijzen, dat bij be
schadiging hiervan of bij aantas
ting van de vaten door langdurig 
verihlljf op de zeebodem, er geen 
noemenswaardige ontsnapping van 

radio-actieve elementen het ge
volg zal zijn. Intussen mogen de 
mensen in het algemeen en de 
vissers in het bijzonder, het stellen 
met deze «Geen noemenswaardige 
ontsnapping» zonder verdere ge
vaaraanduiding. 

DE VERVUILER BETAALT 

Tegenwoordiig heerst het motto 
dat de vervufer betaalt. De indus
trieën die afval dumpen en hierop 
betrapt worden kunnen in een 
rechtsprocedure geroepen worden 
tot het betalen van vergoedingen 
en worden anderzijds verplicht tot 
het bouwen van zuiveringsinstal
laties Ds open zee die internatio
naal water is, behoort aan ieder
een en niet alleen aan de vervui
ler. We menen dan ook dat gelijk 
welke Staat of land een vervuiler 
die in de internationale wateren 
dumpt, voor een inlternationaal ge
recht kan dagen omdat dezen een 
gsmeonschappelijk internationaal 
bezit zo maar vervuilen. Dit is het
zelfde principe dat thans voorligt 
en doordringt in het internationaal 
zeerecht, waar onder meer reeds 
aanvaard werd, dat de rijkdom
men in de zeebodem in de inter
nationale wateren, gemeenechaps-
bezit is. Men is er daaromtrent 
niet meer oneens betreffende dit 
principe, maar allelen over het aan
deel van die landen, die over de 
mogelijkheden tot ontginning be
schikken en over het aandeel van 
die landen die passief toekijken 
omdat zij over deze onltglnnings-
mogelijkheden niet beschikken. 
Het principe van gemeenschapsbe-
zit is echter aanvaard. Aldus ge
zien zijn de internationale wateren 
eveneens gemeenschapsbezit en 
mogen niet vervuild worden door 
dumpinigstoffen door één of ander 
land. 

Eén van de grote Fleetwood-rede-
njen, de "Hewet Pishing Co" heeft 
zopas haar laatste grote treiler op
gelegd, na een ontgoochelende reis. 
De "Adwiiral Hawke" was het laat
ste vaartuig dat nog m bedrijf 
was van de eertijds 8 sterke trei-
lervloot, waarvan 4 diepzeetreilers 
op IJsland. De eerste klap kwam 
in 1975 toen IJsland haar vissenj-
hmieten op 200 mijl bracht, waar
door de 4 grote IJslandtreilers 
moesten opgelegd of verkocht wor
den. Ook de 4 grote middenslag-
trellers konden het nooit waar ma
ken. Voor Fleetwood valt aldus de 
de laatste grote, nag operationele 
treiler op verse vis v, sig. 

X X I 

Het record van de geloste vis in 
Huil dateert nog altijd van 1937 
toen op één enkel verfcoopdag 
52.540 van omze bennen vis gelost 
werd en dat wil zeggen meer dan 
thans in een ganse maand aange
voerd wordt. In diezelfde week van 
Pasen 1937, kreeg men dan nog 
twee verkoopdagen van ronid de 25 
duizend van onze bennen De ka
beljauw werd toen verkocht aan 
1 sh en 6 p voor één stone van 

6,250 kgr. 

Verleden week zaterdag verlieten 
de zusterschepen "Boston Blen
heim" en Boston Beverley" de ha

ven van Pleiettwood met bestem
ming Chih waar ze onder nieuwe 
eigenaars hun geluk zullen beproe
ven. Het ziin modern uitgeruste 
diepzeetreilefs van 44 m. lengte' 
Ze zullen voornamelijk op heek 
vissen van uit de haven van Cas
tro op het esland Cliloe. Beide 
vaartuigen zijn echter m Valpara
iso geregistreerd. 

Verleden week hep de Franse 
treiler "Charcot" te Huil binnen 
om er iets over de 3 duiziend vian 
onze bennen vis te lossen waar
voor 3,76 miljoen B fr. besomd 
werd hetzij gemiddeld 1240 B. fr. 
de ben, meestal voor guUerij. Het 
IS de eerste maal sinds 2 jaar 
diat men m Huil eien Franse trei
ler ziet lossen met verse vis Dit 
zal wel in de hand gewerkt ge
weest zijn door de stakirg in 
Frankrijk en de havenWokkade. 

In de eerste zes maand van 1980 
werd er in Groot-Brittianmie voor 
225 737 ton vis voor konsumptle-
doeleinden ingevoeird voor ©en 
waarde van 5,3 miljard B fr. 
Nochtans bleek de invoer m de 
laatste maand van de eerste se
mester toch af te zwakken. 

EEN VISSËRIJ-^CHAOS KAN HET 

GEVOLG ZIJN VAN SPANJE'S 
INTREDE IN DE E.E.G. 

We hebben er reeds bij herhaling 
op gewezen dat de eventuele intre
de van Spanje in de EEG proble
men zou stellen voor de visserij 
van de Gemeenschap. Thans is het 
de landbouwkommissaris zelf. de 
heer Gundelach, die tevens de vis
serij onder zijn bevoegdheid heeft, 
die in het Europees Parlement te 
Straatsburg er op wees dat de 
eventuele intrede van Spanje in 
de EEG één van de grootste hin
dernissen is voor het tot stand 
komen van een gemeenschappelijk 
visserij reglement en in feite een 
overeenkomst in de weg staat. Uit 
de toetrede van Spanje tot de 
EEG zou werkelijk een visserij-
chaos in de gemeenschap kunnen 
ontstaan aldus de landbouwkom
missaris. Spanje heeft inderdaad 
een visserij vloot die meer dan 
2000 eenheden telt die aan diepzee
visserij kunnen doen, dat wil zeg
gen treilers die alle gemeenschaps-
wateren kunnen bereiken en bevis-
sen. Reeds vroeger hebben wij er 
op gewezen dat Spanje tot een 
duchtige sanering van het aantal 
eenheden zou moeten overgaan 
vooraleer men het licht enigszins 
op groen zou kunnen zetten. Een 
feit is nu echter dat men Spanje 
niet tot de Gemeenschap kan toe
laten en dit land buiten de ge-
meenschapswateren houden. Men 
is als volwaardig lid in de Gemeen
schap of er uit, maar niet half en 
half. Het verdrag van Rome kent 
geen halve leden of een diskriml-
natie tussen leden. De heer Gun
delach en de vlsserljdienst van 
de EEG zitten dan ook met de 
handen in het haar. Het is dui
delijk dat vooral Ierland, Enge
land en Frankrijk overstroomd 

zouden geraken met Spaanse trei
lers, die nooit het einde van hun 
kwota zouden kennen of halen, 
want de Spaanse visser zou hier 
zeker op geen enkel ogenblik mede 
rekening houden, noch zelfs de 
Spaanse havenautoriteiten d.ie de 
aanvoer zouden moeten r^istre-
ren. Behalve de 160 vergunningen 
waarover Spanje thans beschikt 
in de Franse wateren, beschikken 
zij tevens over, door een beslis
sing van Brussel over 122 vergun
ningen om in de Ierse wateren tè 
vissen. Ierland zelf is in ver
band met een mogelijke toetreden 
van Spanje tot de EEG niet te 
spreken over de gevolgen die dit 
zou hebben of kunnen hebben 
voor de EEG-vlsserij in het alge
meen en de Ierse visserij in het 
bijzonder. Tot nog toe was Frank
rijk niet volledig gewonnen voor 
een Intrede van Spanje in de EEG 
maar hier lagen voornamelijk land
bouwproblemen voor de Franse 
voet. Het is echter duidelijk dat 
ook de Franse visserij het niet 
zitten met een mogelijke toetre
ding, of laat ons zeggen overspoe
ling van de gemeenschapswateren 
door Spaanse vissersschepen. Men 
heeft getracht door 'n vergunnings
stelsel de Spaanse vlsserijvloot nu 
reeds «part-time» te betrekken in 
een gemeenschappelijke visserij, 
maar men heeft voor 1980 het 
aantal vergunningen zelf dienen 
te beperken, iets waaraan de wei
nig tuchtvolle Spaanse visser zijn 
hielen veegt Het probleem van 
een mogelijk intreden vain de 
Spaanse vloot in de gemeenschaps
wateren blijft dan ook zeer akuut 
gesteld. 
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LOWESTOFTVISSERS BLOKKEREN 
DE AFSLAG TEGEN VISSERS 

DER LIDSTATEN 
Na d'e opstandigheid van de Pe-

terhsadvisiC's tegen de aanvoer 
van vis uit derds landain, ging men 
nu te Lowestoft over tot hefcweren 
van de Deense vaartuigen die met 
een lading kabeljauw aan de markt 
wensten ts komen. Inderdaad toen 
vernomen werd dat twee Deense 
middetislagtreilers met een lading 
kabeljauw aan de afslag wensten 
te komein, braik er onder de eigen 
vissers plots een spontane aktie 
uit en men ging met de eigen vloot 
alle losplaatsen gaan innemen. 

Ondertussen had reeÖB één der 
Deense vaartuigen de haven aan. 
gedaan maar deze werd door be
middeling van de plaatselijke ver
koopagent van die toestand op de 
hoogte gebracht, waarna het vaar
tuig, de «Jonna Melliaa» weder, 
omkeer maakte en de haven terug 
uSt^+oomde, waarschijnlijk om zijn 
geluk ergens elders te beproeven. 

Van de lokale agent der Deense 
vaartuigen kon men echter niet 
te weet komen waar het naar toe 
ging. Het tweede Deense vaartuig 
dat niaar Lowestoft opstoomde, 
weâ d op zee verwittigd en omge
leid. Het is duidelijk, dat men aan 
de vaartuigen van de lidstaten de 
afslag met kan of mag verbieden 
in Engeland, ma.ar tegen over
macht of spekbakulaire akties is 
er niu eenmaal niets te beginnen. 

De Britse vissers nemen het niet 
mieer, dat er zoveel, en vooral ka
beljauw ©n gul door derden in 
Groot-Brittannië ingevoerd wordt, 
waardoor men op de Britste afsla
gen een grote prijsiaieinking ken
de. Ondertussen is echter ook in 
Groot^Brititannife in de laatste paar 
weken, de prijs van de kabeljauw, 
en gulsoomten terug aan het '^sr-
hogen. 

Eigenlaardtg is wel, dat die Brit
ten het vooral voorzien hebben op 
de vaartuigen die kabeljauwsoor
ten aanvoeren, die nog altijd de 
nationale vismenu vain de Brit is. 

Het is om die reden ook dat de 
IJslandse treilers te Grimsby on
langs eveneens door de Britse vis
sers verwiittigd werden, dat zaj het 
niet elens zijn met eenzijdige aan. 
voer van kabeljauwsoorten, maar 
dat hun aanvoer meer verschil-
lenide vissoorten dienit te omvatten. 

Ziij aanzien de massale k&beljauw-
aanvoeren door de IJslandse trei-
leirs als een rechtstreekse bedrei-
giTilg voor de eigen aianvoer in gul-
soorten, waarop de Britten min of 
meer gespecialiseerd zijn en geven 
die IJslanüdeTs dan ook een groot 
deel van de schuld van de prijs-
inizlrakingen op deze sooiriten in de 
Britse afslagen. 

Deze kampaigne tegen die IJs
landse aanvoer is een vervo'lg en 
esn uitloper van d'e suksesvolle 
fcampagne van de Grimsbwissers 
tegen, eveneens Deense aanlandin 
gen m'et meer dan 20 % kabel-
ifluwsoorten, Deense vaartuigen 
die meer dan 20 % van deae laat
ste cQort op het totaal van de aan
gevoerde vis in hun ruimen heb
ben heeft men uit Grimsbv weten 
te bannen Het grootste probleem 
is echter wel de onbegrensde aan
voer uit diê rde landen vooral van 
bevroren kabeljauwfiliets uit, onder 

meer Oamada, die zijn inspannin
gen om vaste voet te krijgen in 
West-Europa gevoelig heieft opge
voerd. Canada is een land, dat, met 
de injvoerinig van een 200-mijls-
zone, aijn visserijvloot gievoelig 
heeft uitgebreid en dan ook ver
plicht is naar afzetmogelijkheden 
uiit te zien. 

Anderzijds zijn we ook de me
ning toeged'aan dat de houding van 
de Briltiten ook wel het gevolg is 
van de zomermoeheiid va.n de ver
bruiker die in deze periode nor
maal de VIS achteruit schuift. 
Wanneer de prijzen zich in sep
tember en volgende maanden zul
len hernemen zal ook de beroe
ring in het Britse visseTOjmidden 
wel luwen. Dit is trouwens iets 
waarop men in de eigen regerings
kringen reikent, namelijk dat het 
wei langzamerhand zial koelen zon-
''er blazen. 

Weetjes •••-
— Een radar die bestand is te

gen water of anders gezegd een 
waterproof-radar wordt nu op de 
markt gebracht. Vroeger beschik
te alleen de Verenigde Staten over 
dergelijke waterproof-radar voor 
zijn open reddingsboten die zich 
bij omdraaien terug zelf recht trok
ken. Thans wordt de waterproof
radar kommercieel op de markt 
gebracht, zodat ook boten met 
open brug deze nu kunnen Instal
leren. 

X X X 

— De Canadese minister voor 
de visserij, Romeo Le Blanc heeft 
voorlopige maatregelen getroffen 
om de groei van de vissersvloot 
van Brits Columbia (de voor
naamste visserij provincie van Ca
nada) binnen de perken te hou
den. Een dezer maatregelen is het 
verbod om visserijvergunningen 
van kleiner vaartuigen nog langer 

NOORSE STUDIES TER 
VERHOGING VAN DE 
VISSERIJ-EFFICIENCY 

Het Noors technisch en weten
schappelijk onderzoek spitst zich 
vooral toe op een studie om de 
uittaatingskosten van de treilers te 
verminderen. Om de brandstofkos
ten te drukken test men ininder 
energieintensieve visserijen uit, zo
als de lijnviBserlj, waarbij men 
vooral het systeem van het haak-
schiaten en het azen der haken 
grondig verbeterd heeft. 

Wat de seinenetvisserij betreft 
heeft men nu een systeem op punt 
gesteld waarbij drie man zullen 
uitgespaard worden zodanig dat 
men op een middenslagtreiler van 
een 22 meter lang, waarop de we
tenschappelijke proeven werden 
uitgetest, nu voldoende zal hebben 
aan een bezetting van 4 man. 
Vroeger had men, alleen reeds voor 
het inhalen van het net 5 man 
nodig, namelijk één man om de 
dieploodlijn aan boord te brengen, 
één man om de vlotUjn aan boord 
te ibrengen en 3 man om het in
gehaalde net te geleiden en te 
bergen. Van deze vijf-man netbe-
handeling zullen er nu 3 wegval
len door de 'toepassing van een 
automatische netgeleider die aan 
een kraanarm opgehangen is die 
naar alle zijden kan uitschuiven 
en opschuiven. We vrezen echter 
'Birg voor de 'toepassing van dit 
systeem op de Franse treilers, 
waar de synditoale leiders zeker 
niet deee kosltenbesparenide tech
niek zouden wensen in voege te 
zien treden omdat hierdoor het ef-
fektlef aan bemanningsleden zou 
verminderen, maar waardoor de 
aldus gehanjdikapte rederijen ho
peloos achterna zullen komen hin. 
ken. Het Noors wetenschappelijk 
ondierzoek ih Bergen, Trondheim 
en Tromso spits zich vooral t0e op 
volgende taken : 

— het bevorderen van de effi
ciency van de viBserijmeithoden 
van vlsserijtechriiekem met laag 
eneraieverbruik. 

— het verhogen van de efficien
cy van de aktieve tireilerij, in het 
algemeen 

—• verbetering van de voortstu
wing- en moboritechnieken voor 

een ekonomlBoher brandstofver
bruik. 

— veinbetering van die efficiency 
van het vistuig in samenhang 
met minder manineiet voor de be-
hamae'linig van het vistuig. 

— m'eer uit eiUïe kgr. vis halen 
die aangevoerd wondt in het be
en verwemklnigsprooes. 

Van de Noorse wetenschappelij
ke en technische onderzoekings-
teams mogen we gerust zeggen 
id'at zij niiet passief zitten te wach
ten op één of ander opdracht of 
iets aanpakken dat reeds gekend 
is, maar voortdurend ekspe'rimen-
teren, zoeken en uittesten. Daar
om ook zi'en zovele nieuwe tech
nieken en nieuw vistuig het licht 
in Noorwegen. Het is trouwens al
dus diat de Noorse treilers en sei-
neneitvissers in de laatste 20 jaar 
een rendementsverhoging van 600 
tan honderd gekend hebben. Ook 
ide nieuwe me'thoden in de Ujnvis-
serij en de nieuwe apparatuur voor 
ideze visserij, waarbij men prak
tisch geen beroep meer moet 
do'en op de voortstuwingsmotor 
en veel brandstof uitspaart, dra
gen het Noo'rs etiket. Voor brand-
Ftofbaspa-ring worden er zelfs stu
dies verricht en wordt proefonder
vindelijk gewerkt miet maketmo-
dfaUen voor rompen om de weer
stand bij de voortstuwing te ver-
mindieren. Dit is hetgeen Noorwe
gen toch een z'eer hoge status van 
vi'sserlimatie heeft bezorgd. Veel 
belang wordt thans in Noorwegen 
?elegd op de efficiency van de 
kleinschalige en miüdenslag-visse-
ri1 omdat men daarin een betere 
toekomst ziet hetgeen voor een na. 
tie m.et zo een uitgestrekte kust 
wel -mper mogelijkheden biedt. 
KTeinsohalige en middenislagvisse-
rij niet te ver uit die kust en van 
de thuishaven, vermindert ander
zijds het energieveirbruik. Wij heb
ben waarschijnlijk heel veel aan 
Noorwegen te leren die niet aar
zelt om in bepaalde zaken zeer 
revolutionnair op te treden, waar
voor hel wat landen voor terug
schrikken. 

over te dragen op groter, zodat 
de vangstkapaciteit van de vloot 
hierdoor telkens verhoogde. Wel 
mogen de vergunningen van vaar
tuig op vaartuig nog overgedra
gen worden wanneer zij van de
zelfde grootte en aard zijn. 

X X X 

— In 1979 voerden de vissers 
uit Brits Colombia (Canada) voor 
zowat 9,5 miljard B. fr. vis aan, 
waaronder voor 4,6 miljard B. fr. 
zalm. 

X X X 

— Aan de schipper van het 
vaartuig «St.-Antoine» van de in 
Nederland erkende vereniging 
voor volksopvoeding «Green P:ace» 
werd op 11 juni te VTlssingen door 
de Nederlandse Marechaussee me
degedeeld dat zijn schip de Zee-
brugse haven zou uitgesleept wor
den indien het er zich zou ver
tonen. Volksvertegenwoordiger Kuy. 
per vroeg de betrokken Belgische 
minister of dit juist was. Het ant
woord van de minister luidde dat 
ieder schip dat in orde is met 
de vigerende reglementering toe
gang heeft tot de havens en dat 
men niet verantwoordelijk is voor 
wat de Nederlandse Marechaussee 

X X X 

— Volgens een vraag gesteld 
door een lid van het Europees 
Parlement over het aantal kust-
vissers, gaf de landbouwkommlssa^ 
ris van de EEG, volgend antwoord. 

West-Duitsland ongeveer 2.200, 
België voltijds ongeveer 500?, De
nemarken geraamd op 12.000 
Frankrijk 19.300, Ierland voltijds 
2662, deeltijds 5517, totaal 8.179, 
Italië geraamd op 50.000, Neder
land voltijds 1.000, Groot-Brltta-
nië voltijds 16.337, deeltijds 5.500, 
tn totaal 21.837. Het gaat hier wel 
om de kustvisserij. Deze cijfers 
zijn genomen op inlichtingen uit 
de deelstaten. Waar wl] onze 500 
voltijdse kustvissers vandaan ha
len, mag Joost weten. 

X X X 

— Door een WEST-DUITSE fir
ma wo'"dt F^n visbak in plastiek op 
de markt gebracht die opvouwbaar 
is en terug opgesteld kan worden 
in vijf verschillende grootten De 
Wsst-duitse firma is het Voedings-
Verpakkingsbedrijf van AMen. In 
verscheidene landen vertegenwoor
digen nationale invoerders reeds 
deze firma. 

X X X 

— Alleen reeds in de voorbije 
maand iuJi hebban VIER NIEUWE 
TREILERS DE IERSE VLOOT 
vervoegd Het gaat om treilers van 
makshnum 80 voet of 24 meter, met 
voor deze laatsten een voortstu
wingsmotor van 750 Pk. De Ierse 
visserijvloot blijft zich verder ont. 
wikkelen omdat zij een bevoor-
T-eohte behanüaliinig verkrijgt door 
Brussel. 

X X X 

— Twee treilers uit SICILIË met 
23 bemanningsleden aan boord 
werden door de Lybische marine 
opgebracht wegens visserij in de 
Lyibische elkonomische zone De 
vissers zullen moeten voor de 
rechtbank komen, terwijl intussen 
hun vaiartuigen aan die ketting lig
gen. 
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Weetjes 
•— De «krill», kleine gamaalach-

tigen, zullen in de toekomst ge
roepen worden om in de Oostblok
landen in de proteinebehoeften te 
voorzien. De «krilte wordt In grote 
massa's aangetroffen in de wate
ren ten zuiden van het uiterste 
ste punt van Argentinië, naar de 
Zuidpool toe. Tchechoslovakije 
heeft aanvaard een leidende rol 
te spelen in het verdere vorsings-
onderzoek ©n in de ontwikkeling 
van aaaigepast vlstuig. 

X X X 

— Niettegenstaande een invoer-
embargo door de Verenigde Staten 
op de tonijn uit Costa-Rica afkom
stig, weigert dit laatste land de 
toelating te verlenen aan tonijn-
treilers uit ds V S. om zonider ver
gunning in de 200-mljlszone te ko
men vissen. De prijs voor een der
gelijke vergunning Is nog altijd 
350 duizend B. fr. voor 60 dagen, 
zoniet worden de vaartuigen op
gebracht. Twee vaartuigen uit de 
Verenigde Staten werden reeds op
gebracht en hoorden zich ver
oordelen tot boeten gaande tot 11 
miljoen B. fr. ! 

X X X 

— Ook Mexiko weigert toelating 
aan de tonijnschepen uit de Vere
nigde Staten waarop dit laatste 
land prompt reageerde met een 
embargo op de invoer van Mexi
kaanse tonijn. Hierop heeft Mexi
co als represaille met een verbod 
van levering van Mexikaanse olle 
gedreigd. Vromer had de Vere
nigde Staten een overeenkomst 
met de landen uit Centraal Ame
rika voor de tonijnvisserij. Deze 
overeenkomst was nog al eenzij
dig ten voordele van de grote 
Amerikaanse broer opgesteld en 
werd enkele tijd terug opgezegd 
door de landen van Centraal Ame
rika. De V.S. die dit niet wilden 
aanvaarden, worden nu gekonfron-
teerd met het opbrengen van haar 
tonijnschepen. 

X X X 

Een tonljnnet van de grote Ame
rikaan sie tonijnitreilers kost even
tjes meer dan 6 miljoian B f.r 
Het is duidelijk dat het inbeslag-
nemen vani deze nietten bij even
tuele overtredingen of illegale vis
serij in bepaalde kustwateren, 'n 
ze.er kostelijke zaak wordt voor de 
rederij. Onder de laxiiden van Cen
traal Amerika is Mexico het enige 
land dat nu gedreigd heeft de net
ten van de tonijnsohepem van de 
Verenigde Staten in beslag te ne
men, zo deze laatste volhardien in 
het illegaal vissen in de Mexikaan
se 200' mijlszonie.. 

X X X 

In 1979 steieg de pnoductle van 
VTsmeiel in Chili met één derde 
ten overBita,an van 1978 waardoor 
de uitvoer van vismeel bijna 400 
duizend ton bereikte Ook de ui1> 
voer vain visolie steeg gevoelig en 
wiel van 63 duiaend ton naar 74 
duizend ton. Hiervoor had men een 
aanvoer nodig van 2,3 miljoen ton 
hetzij meer dan een half miljoen 
ton boven de aanvoer van 1978. 

In Indié komt de ontwikkeling 
van de diepzeevisserij op de hel-
hnig te staan door de gevoeöge 
prijsstijging van. de brandstof. In 
één enkel jaar steeg de brandstof
prijs met 90%. Gezien de zeer la
ge bemanninlgstomen is de brand
stofprijs de voornaamste kostprijs 
in de uitbetaling. 

X X X 

De Sovjet-Unie verwacht van 
zijn vlssersvloot een verhoging van 
aanvoer voor het jaar 1980 met 
meer dan 10 % ten overstaan van 
1979. Dit heeft men kunnen uit
maken aan die hand van» de cij
fers over het eerste half jaar 1980. 
Het gemiddelde verbruik in Sovjet. 
Unie was 17.5 kgr per hoofd 
en per jaar. Men verwacht dit te 
kunnen opdrijven tot boven de 20 
kgr. 

X X X 

Ben van de grootste en meest be
kende hotels in Reykjavik deed een 
promotiekampagne voor gerechten 
met wanne en koude schaapylees-
delikatessen. Vreemd eigenlijk in 
een laffiid als IJsland waarvan de 
ekonomie in het bijzonder op de 
visvangst berust. Niet vreemd ech
ter als men weet diat dit hotel ei
gendom is van een landbouworga
nisatie, 

X X X 

In Arbroiath in Groot-Brittannië 
werd een 14 meter kusttreiler die 
gebouwd werd in 1890 voor order 
van 3 gebroers, volledig hersteld 
en in de vaart gebracht Het vaar
tuig beschikt over 74 m2 zeil en 
over een motor van 66 PK Ben 
van de broers die nog aJtijd in 
leven is en die dan ook op het 
ogenblik van de bouw een klein 
broefcveintje moet geweest zijn, 
werd voor de proiefvaart uitgeno
digd. Op de geplarde dag was er 
echter windkracht 7 zodat de proef 
vaart letterlijk in het water viel. 

X X X 

— Van de 15 treiters van 19 50 m 
die in Frankrijk op een scheeps
werf van Concarneau gebouwd 
worden, zal binnenkort het vijfde 
vaartuig afgeleverd warden. Deze 
treilers worden gebouwd met fi
nanciële hulp vanwege de gemeen
te, het departement, de Kamers 
van Handel en Nijverheid en van 
het ministerie van verkeersiwezen 
met het doel de vemieuwinig van 
de vloot ite bevordereni. Kost per 
treUer, onigeveer 17 mïlljoan B. fr. 

XXX 

— Door de inbouw van een pij
penstel op de motor heeft men op 
een serie inieuwbouwvaartuigen in 
Frankrijk een ernstige besparing 
op de brandstof verwezenlijkt. 
Voor 20-meter treUers konït dit 
neer op een besparing van i50 liter 
per dag. Levering en inbouw van 
de apparatuur kost rond de 450 
duizend B. fr. Op een reisje van 
8 dagen betekent dit toch öhgeveer 
10 duizend B. fr minder brandstof
kosten. Op 200 zeedagen per jaar 
toch 240 duizend fr. ! 

XXX 
— Peru probeert van haar 16 

tonijntreilers van elk 600 Brt af te 

komen die m 1976 klaar kwamen 
voor Cuba, maar door dit land ge
weigerd werden wegens bijkomen
de kosten en het met eerbiedigen 
van de leveringsdatum. Sinds deze 
datum liggen dte vaartuigen op in 
een haven van Peru. De waarde 
van het bouwkontrakt was iets 
minder dan 2 miljard B. fr. Peru 
tracht de treilers nu te verkopen 
voor ongeveer 80 miljoen B. fr het
geen eein verlies zou betekenen 
van ongeveer 650 miljoen B. fr op 
de 16 eenheden. 

XXX 

— In Denemarken zal een nieuw 
type van onderzoekingsvaaituig in 
het begin van 1981 in de vaart 
komen. Het vaartuig zal ongeveer 
79 meter lang zijn en 680 miljoen 
kosteni Twee motoren die samen 
4600 Pk ontwikkelen zorgen voor 
de voortstuwing. 

X X X 

— Rusland heeft een overeen
komst ondertekend met Spanje 
voor de ibouw en levering van 
twaalf treilers. Tegen eind 1982 
zullen allen moeten afgeleverd 
zijn. Het gaat om vaartuigen ge
specialiseerd m het vangen van 
garnaal en die samen 30 miljoen 
B. fr zullen kosten of bijna gemid
deld 26 miljoen. Een Spaans-Rus
sische overeenkomst werd reeds 
vroeger bereikt voor het herstellen 
op de Spaanse Canarische Eilan
den van Russische treilers die in 
deze gebieden vissen. Het ene 
heeft waarschijnllijk het ander bij
gebracht. 

XXX 

— De visivanigBt op de Senegale
se garnaal kent op de 700 km lan
ge kust van Senegal een grote uit
breiding. Onder de 90 gamaaltrei-
lieris telt men er een veertigtal on
der Senegalees paviljoen, een der
tigtal onder Frans paviljoen en de 
rest onder verscheidene paviljoe
nen. Ook reder Van Lul had in
dertijd één van zijn uitgeweken 
treilers bestemd voor de garnalen
visserij op de kust van Senegal, 
waar hij nu een leidende rol speelt 
m de visserij. 

XXX 

Het zijn niet alleen de Verenig
de Staten die voorbehoud gemaakt 
hebben op de hygiene van de ver
pakking van Indische kreeftjes in 
konsierven, maar eveneens Japan 
die de grootste afnemer was van 
de Indische kreeftjes en hiervan 
meer dan 40 duizend ton invoerde. 
Man veronderstelt nu dat dit een 
voorwendsel is van- dit laatste land 
om een drukking op de prijs van 
de Indische kreeftjes uit te oefe
nen. Voor de Indische kreeftjes-
vangers wordt het in ieder igeval 
een ramp. 

XXX 

— Een 69-meter treiler voor de 
tonijnvisserij die van stapel liep 
op de Franse scheepswerf Ateliers 
et Chanütiers de la Manche, met 
een motor van 4000 PK, werd voor
zien van een bolvormige boeg 
waardoor de topsnelheid, voor een 
zelfde kracht, van 5 tot 7,4 kno
pen wordit gebracht. 

XXX 

— Volgens de resifltaten van de 
Russische visaanvoeren over de 
eerste 6 maanden van het jaar, zal 
het cijfer dat men zich gesteld 
had, overschreden warden. Op 
basis van deze eerste zes maamden 
verwacht men een aainvoer voor 
1980 die met 12 pet boven de aam'-
voer van 1979 zal liggen. 

— In Rusland was het gemid
deld verbruik van vis per hoofd 
en per jaar ongeveer 7,5 kgr. Men 
hoopt dit gemiddeld verlbrulk te 
kunnen doen stijgen tot 20 kgr per 
hoofd en per jaar. Samen met Ja
pan telt Rusland de grootste ver
bruikscijfers voor visprodukten. Er 
wordt in de Sovj et-Unie ook bij
zonder veel belang igehecht aan de 
visfarmerij met de zalm, de forel, de 
karper en die steur. Visfarming 
treft men vooral aan op de kusten 
van het Verre Ooslten, in fle talrij
ke meren en rivieren van Centraal 
Rusland en in de Oekraïne. 

XXX 

— De mogelijkheden voor vis. 
farming voor de Sovjet-Unie in 
het Verre Oosten en Siberia strek
ken zich daar uit over 80.000 km 
stromen en rivieren die bijzonder 
geschikt zijn voor de viskweek en 
over zo ongeveer 26 miljoen ha 
meren. Een vijfjarenplan werd op
gemaakt om de visfarming op te 
voeren in meren ter oppervlakte 
van 400 duizend ha, waan'an 250 
duizend ha voor Siberië-

X X I 

Als protest tegen de ,volgens hen 
diskriminerende handelingen door 
de EEG, weigerden de Schotse vis
sers uit het eiland Islay de vlag 
te steken voor het bezoek van de 
Britse koningin aan het Schotse 
eiland. Ze meerden hun vaartuig 
ostensief aan de pier wanneer de 
koningin' te Port EUen aan land 
ging van het koninklijk yacht 
"Brltania" 

X X X 

De grote Britse rederij "J. Marr 
& Son" weet nog altijd niet als 
men zal deelnemen met hun 
Fleetwoodvloot aan de seizoenma-
kreelvisserij voor de West-Schotse 
kust omdat de toegekende kwota 
voor haar sche'pen' te klein zijn. 
Volgens een woordvoerder van de 
rederij was dezelfde visserij ver
leden jiaar ook al niet renderend, 
terwijl de kwota voor dit jaar nog 
verlaagd zijn. 

XXX 

Van 11 tot 17 augustus is de 
«Nor-Fishiing»-tentoonstelling voor 

de visserij voor de achtste maal 
doorgegaan. Voor deze grelegen-
heid keert de ten'toonBtslling te
rug maar de zeer gekende Noorse 
havenstad Tromdhieim. 180 stands 
waren er in de NiderhaUen met daar. 
bij nog 40 oi>eniluchtstanden. Niet
tegenstaande de eerder moeilijike 
toestand in de visserij waren alle 
standen ingenomen. Er was van alles 
te vinden, van een gewone vishaak 
tot de ingewikkeldste apparatuur en 
modemsbe motor. Visverwerkings-
machinies, ijsmachinies, machines 
voor vismeelverwerking, visolie, 
ene. 

X X X 

— Eén van de hinderpalen voor 
de zahn en forelfarmerijen is het 
feit van de kostelijke voeding. Dit 
zijn inderdaad tamelijk vraat
zuchtige dieren die een zeer pro. 
teïnerijk voedsel nodig hebben. 
Daarom verlegt men in de farme-
rij nu de aandacht op de karper
kwekerij. Deze vis voedt zich 
plantaardig en stelt zich zeU te
vreden met oogstafval van de ge
wassen. De voeding komt dan ook 
veel goedkoper uit. 

X X X 
— Een 39 meter trellCT, de «Pau

la» Is In Holland van stapel ge
lopen voor een Ierse reder uit Kll-
lybergs. Het vaartuig wordt uitge
rust met een motor MAK van 2100 
P.K. (1) voor de gewone treüerij 
en de setnenetvlsserlj. 



WERDEN DE RESTAURANTS 
GETROFFEN DOOR DE HOGERE 

B.T.W.-HEFFING OP DE KREEFT ? 
We herinneren ons dat de Ho-

reoasekibor heftig van leer getrok
ken heef-t tegen de verhoging van 
de BTW op onder meer kreeft. Men 
zou dit moeten doorrekenen aan 
de klant en dat zou aanleiding ge_ 
ven tot klantenverlles, minstens 
wat de luxe-diners betreft, en zo 
meier. 

Wat nu specifiek de restaurants 
betreft, mag dit nochtans geen 
aanleiding geven tot enige verho. 
ging van de menuprijs waar het 
om kreeft gaat. Inderdaad mogen 
zij in hun driemaandelijkse aan
gifte, de door hen betaalde BTW 
bij de aanschaffing van go-ederen 
en waren, aftrekken van de door 
hen verschuldigde BTW op de 
waarde vao de geserveerde maal
tijden. De door hen betaalde BTW 
bij de aanschaffing van de goede
ren wordt beschouwd door de ad
ministratie als een voorafbetaling 
op hetgeen zij op ds maaltijden 
verschuldigd zijn. Betaalt men dus 
meer aan BTW voor de aanschaf
fing van de kreeft, dan mag men 
dit ook als meer laten gelden als 
voorafbetaling. De verhoging kan 

dus geen invloed hebben op de 
prijs van de maaltijd. 

Anders is het echter voor de 
verbruiker die zelf zijn potje kookt. 
De Koper in de vismijn of in de 
afslag heeft de verhoging van de 
BTW betaald en rekent ze door 
aan de winkel of aan de verbrui
ker. Ook de winkel rekent ze door 
aan de verbruiker. Het is dus de 
verbruiker die het gelag betaald en 
hierdoor geneigd is wat profijterig 
te kopen, dat wil zeggen zijn aan
kopen fcs verminderen. 

Anderzijds heeft de koper in de 
vismijn altijd de neiging om reke
ning te houden met de taksen die 
hij op zijn aankoop moet beta
len, net als die winkelier die ook 
een beetje terugschrikt om een té 
hoge prijs te moeten vragen voor 
zijn kreeft. Kwestie dat ze moei
lijker van de hand zal gaan, niet
tegenstaande de taks doorgerekend 
wordt aan de verbruiker. 

Het slachtoffer van de verho. 
ging wordt aldus de producent of 
de visser, in ieder geval zeker niet 
de Horeca sektor. 

VERNIEUWING VAN DE VLOOT 
VAN DE REGIE VOOR 
MARITIEM TRANSPORT 

Door senator Vanderuabeele werd 
aan de minister van Verkeerswe
zen een vraag gesteld in verband 
met de vernieuwing van de vloot 
van de R.M.T.. 

We latsn hieronder deiae vraag 
en het antwoord van de minister 
in zijn geheel volgen. 

Vraag 
De veninieuwamg van de RMT-

vloot is sinds enkele jiaren aan de 
ganig. De laatste besliseing om van
af 1981 twee draagvleugelboten in 
te zetten is eem verdere sbaip im die 
richting. 

De pakketboot „Bedmie Astrid" 
mag, volgens de vigerende initema-
tionale reglemeniterlng, niet meer 
vanen na 1980 

MJag iik van öe geachte Mirister 
een antwoord verwachten op de 
volgende vragen : 
1 Welke plarndig is voorzien voor 

de uiitdiensbnemirig van de res
terende pakketboten en car-fer-
riies vian de RMT ? 

2 Wat zial met de uit dienst geno
men pakketiboten en oar-ferries 
gebeuren ? Worden ze verkocht ng. ue vernogmg Kan ae ttoreoa seKior. i gebeuren ? Worden : 

De regering kiest voor 
Zeebrugge de grootst 
mogelijke voorhaven 

(1.750 m.) 
De regeringsbeslissing is geval

len : de voorhaven van Zeebrug
ge zal volgens het plan 1750 m G 
t.t.z. de grootst mogelijke formu
le uitgebouwd worden. Deze be
slissing die zaterdagochtend «goed
gekeurd» werd door de kabinets
raad, verwonderde eigenlijk nie
mand, vermits iedereen wist dat 
de teerlingen al lang geworpen wa
ren. 

Men heeft zelfs niet meer ge
tracht nog een beetje tijd te win
nen tot in september de vrucht 
was rijp genoeg om aan het pu
bliek voorgeschoteld te worden. De 
tekst van het officiële mededeling 
die wij hieronder in zijn geheel 
publiceren, omvat in feite twee 
delen. Het eerste heeft betrekking 
op de beslissing Zeebrugge zelf. 
Het tweede kan geïnterpreteerd 
wordien als de opsomming van de 
«goede voornemens» ten overstaan 
van Antwerpen. 

Op voorstel van de Minister 
van Openbare werken J. Chabert, 
werden door de Ministerraad vol
gende punten beslist : 

a) De uitbouwvorm van de voor
haven van Zeebrugge, gekend an
der de benaming «1750 G» wordt 
definitief aangenomen. 

b) Ingevolge deze principiële be
slissing wordt het deelkontrakt 5.1. 
Ie fase, voor deze weerhouden 
vorm goedgekeurd, zodat naast de 
aanvang van de Westelijke haven-
dam, op efficiënte wijze het ero-
sleprobleem kan beperkt en bestre

den worden. 
e) Het deelkontrakt 4.A., 3de fa

se wordt goedgekeurd opdat op 1 
september 1981 de terreinen bouw
rijp aan Distrigaz kunnen worden 
overgedragen. 

Hogerstaande beslissingen ver
meld onder a), b) en c) waarbor
gen een continuïteit met betrek
king tot de werkgelegenheid en si
tueren zich in het werkschema om 
op 1 jan. 1986 het Algerijnse aard
gas voor België volgens de meest 
veilige voorwaarden te ontvangen. 

d) Daarenboven wenst de rege
ring te onderlijnen dat wat be
treft de realisatie van een Insteek-
dok in de Westelijke voorhaven 
van Zeebrugge : 

1) dit materieel niet verwezen
lijkbaar is vóór 1 jaai. 1986; 

2) dit het voorwerp uitmaakt 
van een adviesvraag aan de Na
tionale Commissie voor het Haven-
beleid waarbij de verechtvaardiging 
onderzocht zal worden op basis 
van een kostenbaten analyse, reke
ning houdend met het vermijden 
van interne trafiekafleiding, met 
de toekomstige ontwikkeling van 
de haventraflek en de specifieke 
voordelen van onze havens. 

e) Wat betreft de achterhaven 
van Zeebrugge beslist de Regering; 

1) de werken aan de Zeesluls 
te voltooien met i n b e ^ p van de 
verbinding met het Boudewljnka-
naai en de afwerking van het noor
delijk insteekdok; 

2) op basis van dezelfde onder-

zoekscriteria deze vermeld onder 
d) punt 2 voor het insteekdok in 
de voorhaven, aan de Nationale 
Commissie voor het havenbeleid 
advies te vragen met betrekking 
tot de verdere uitbouw van de ach
terhaven, rekening houdend met 
een harmonische ontwikkeling van 
onze havens en de budgetaire mo
gelijkheden. 

VOOR 3,7 IVMLJARD 
CONTRACTEN 

De beslissing van de regering be
tekent dat het nu mogeUjk wordt 
de deelcontracten 11 en 12 te on
dertekenen, die respectievelijk be
trekking hebben op contract 4 A, 
derde fase (1.371 miljoen fr.), die 
de voltooiing van het terrein voor 
de LNG-installaties dat klaar moet 
zijn tegen september 1981, behelst 
de opslagzone en de vergassüigs-
fabriek moeten operationeel zijn 
tegen september 1985 en het con
tract 5 A. 

Het gaat in dit laatste geval om 
de aanvang van de nieuwe weste
lijke dam over een lengte van 
1050 m en de verbetering en ver
sterking van de zeebodem tegen 
erosie voor wat beide dammen aan
gaat, kosten 7.750 miljoen voor het 
geheel. Het eerste gedeelte van 
dit contract komt op 2,4 miljard 
F. Aangestipt mag worden dat het 
totale programma voor Zeebrugge 
door de regering thans op 60 mil
jard fr. geraamd wordt. 

voor schroot of aan buitenJand-
Eie redeirij'en ? Concreet nu reeds 
wat met de pakketiboot „Reine 
Asit'rid" ? 

3 Welke aal de verdere verv-angings 
piolitiek zijn bij de RMT f>en 
wade zowel de overvaartcapaci-
teiit van de Regie niet aan te 
tasten, alsook de werkgelegen
heid nieit im het gedrang te bren
gen ? 
Hiier stelt zich conorieet de vraag 
ruaar de bou/w van het geplande 
vrachjtschip. 

Antwoord 
Hat geachte Md g-eJieve hderoa de 

aatwoordein te vinden op de door 
hem gestelde vragen : 
1 Er is ap heden nog geen eiiiikele 

ooncreite planindnig i.v.m. verdere 
UTtdiensitnieiminig wan pakketiboten 
en oar-feirries na het uit dienst 
nemen van de pakketboot „Reine 
Astrid" in 1Ö81. 

2 Uit dienst genomen schepen 
worden im de eiei-ste plaa,ts te 
koop aangeibodetn oip de markt 
van de t^weedeihands^diepen (met 
verbod ze in te zetten op ooncur-
reneode lijnen). 
Indien daar geen koper gevonden 
wordt, wordt het sichip verkocht 
voor schroot. Met de pakketboot 
„Reimie Asitrid" zial op dezelfde 
manier geiiandeld worden. 

3 Het vloobvernieuwingsprogramnm 
voor de RMT dat einde 1979 in 
principe goedgekeurd wierd, ver
zekert, enerzijds, voldoende ver
voerscapaciteit lm de eierstkomen-
de jaren en verhoogt, anderzijds, 
de werkgelegenheid. 
De aanbiedingen voor de bouw 
van een vrachtsohip dat in voor^ 
nioeoid programma vooralen was, 
worden thans onideirBOCht door de 
diefflisten van de RMT. 

DIEFSTALLEN 
VAN JACHTEN IN 

NIEUWPOORTSE 
HAVEN 

Het stislen van jachtein im de 
Neuwpioortse haven is de jongste 
jaren een vrij freikwenii; voorko-
mscdie vaatstie[|!Mng. 

Hsit vorige week veirdwiemen jacht 
ter waarde van vijf miljoen, is al
ls sn eicn verleinigstiuk van deze toe
stand. 

De „Ailolos" van de Duitser Hel
mut Ebner uit Moers is echter wel 
hut grootste en duurste jacht dat 
gestolen werd. In bevoegde mid-
denis, em dat is dan het Watcr-
schouisamibt, laat men v:".s.aan dat 
misn :in feitie machteloos staat te
gen zo'n toestand. Het gaat hem 
vooral om een onvoldoende bewa-
kiinig maar, wil men die bewaking 
ii3derdaad adefcwaat uitvoeren, dian 
zou (Jat milnisteos tien toeziichbers 
vsirigen Thans is het ao dat er geen 
kontroles uitgeoefend worden op de 
trafiek van de jachten noch op de 
identiteit van de eigenaars. 

H:t zou hier best om een :nite,r-
natiO'ruaal georgianSseerde groep 
kuinoen gaan die dg jachten, zo 
v.e-rmioiedt men althans, djan ergeir.s 
in Zuiid-Fiankrijk aan de man 
brenigt. Trouwens is dat geem ty
pisch Belgisch versctoijmisel ; ook in 
Nederla-rd en Duitslamd worden re
gelmatig jiachtsn gestolen die nooit 
worden teirug gevonden. 

— 10 — 



OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S 
VERLEDEN WEEK 

Vrijdag één kleane kanaalvangst 
die zowat 1.200 kg. tong oplever
de, maandaig, vier beurten, dinsdag 
helemaal geen vis en woensdag een 
frans vaartuig, samen met een 
kleine kusitvanig-st. 

Alles samen zeer weinig zaaks 
em een weekopborengst die beneden 
alles was. De prijzen waren noch
tans vrij behoorlijk, rekening hou
dend da t we met een feestdag 
s taan op vrijdag. De schepen die 
hier verkochten moeten het zich 
zeker niet beklagen en kregen vrij 
goede noteringen. Toch duidelijke 
prijsverschillen voor tong maan
dag tegenover vrijdag. Vooral de 
middensooriten waren maandag 
veel duurder en knegen toen tot 
350 fr. he t kg. Dat is dan ruim 
60 fr. meer dan vrijdag. Voor-kleme 
tong kreeg echter maandag bij de 
twsiede verfcoopbeurt ook een fer
me « t r e k » en viel terug van 305 
naa r 224 fr. het kg De IJslandse 
vis is vrij goed verkocht met rode 
zeebaars, nu veel minder aange
voerd dan verleden week, tussen 
2.150 en 2.450 fr. de ben Schelvis 
ds'sid het me t te beet, de kwaliteit 
was nochtans uitstekend en kreeg 
tussen 1.300 en 1.600 fr de ben. 
Koolvis werd verkocht rond de 
28 fr terwijl de enkele bennen 
blauwe leng tegen 3 170 fr. de ben 
van de hand gingen Witte leng 
kreeg to t 50 fr. he t kg Heilbot was 
vrij schaars en noteerde tussen 193 
en 225 fr. het kg- Een opbrengst 
voor de 0.216 die toch nog 1.480.698 
fr bedroeg. 

De enige spanvisser deze week 
op de markt , de O.309/N.719, deed 
het met bepaald slecht en besomde 
voor 860 bennen toch 1 409.500 fr. 
AUeien kabeljauw en kleine gul 
vielen enigszins uit de toon De 
grote gulsoorten kregen tussen 
2.070 en 2 470 fr de ben De zoge
naamde « papgullen » haalden 
tussen 1100 en 1300 fr de ben. 

Voor de gamiaalvissers was het 
weer een halve week gezien de 
minder goede weersomstandighe
den die vanaf maandagnach t heer
sten. Toen moest de visserij al 
vroeg gestaakt worden terwijl 
woensdag helemaal niet meer ge
varen werd. De gam'aalvangsten 
zijn minder groot geweest dan 
verleden week, de prijzen lagen 
eerder tamelijk hoog en varieerden 
tussen 90 en 154 fr. he t kg. 

DEZE WEEK 

Er is eenis te meer erg weinig t e 
vertellen over de Oositenidse marlat. 
Vrijdag geen aanvoer ingevolge de 
feestdag van 15 augustus; maan
dag waren er vijf beurten en een 
halve beurt, terrwijl dinsdag nog 
één vaartuig aaai de afslag kwam. 
Daarmee moesten we he t dan weer 
doen. 

Er was IJslandvis, zowat 1000 
bennen; er was vis van de Noord, 
zee aangevoerd door één span, ©n 

er wa^ vis van de Wesit. Die West-
vanqsten waren zelfs tamehjk ruim 
en bevatten vooral gul, haa i en ook 
wat rog. Vanwege de uitvoer was 
de belangsteUmg voor de gul erg 
klem, zoniet onbestaande. Èr werd 
alleen gekocht aan erg lage pr i j 
zen en diit dan duidelijk met de be
doeling om in te vneaen en ui t te 
voeren eens da t de staking in 
Frankri jk achiter de rug is. Br was 
niemand erq happig om zijn geld 
en eventueel zijn vrachtwagen te 
riskeren door met vis n a a r Frank
rijk te ta-ëkiken. Voor gul lag de 
prijs dus lager dan he t normaal ge
weest moest zijn. Grote gul kreeg 
tot 2.300 fr; de middensortering 
werd verkocht tussen 1450 en 1800 
fr en de kleine gul kreeg van 680 
tot 900 fr. 
De weinige schelvis van de Noord
zee gebracht was een sftiik duurder 
dan die van IJs land en noteerde 
tussen 32 en 40 fr. Voor totten 
werd tussen 760 en 1150 fr gegeven. 
Een gemiddelde prijs van rond de 
1.300 fr was toch nog altijd meer 
dan er m Engeland betaald werd. 

De IJs lands vis bevatte hoofdza
kelijk veel schelvis en koolvis. 
Schelvis die niet meer van de bes
te kwaliteit was; ze wea-d in he t be
gin van de reis gevangen. De prijs 
was dan ook in verhouding en lag 
tussen 950 en 1260 fr de ben. Voor 
koolvis werd tussen 1200 en 1300 
fr gegeven en Schotse schol kreeg 
van 13 to t 27 fr he t kg. Rode zee
baars, slechts een kleine honderd 
bennen werdien aangevoerd, kreeg 
2290 fr de ben. Leng was zeer 
schaars. De witte soort kreeg dan 
ook tot 2300 fr de ben. Met een op. 
brengst van 1.365 000 fr werd ten . 
slotte de reis van de 0.318 beslo
ten. 

De tongprijs lag tussen 166 en 
278 fr he t kg. Slips kregen de 
groo'tste klaip en vielen terug van 
176 naar 166 fr. Bloktong was de 
duurste sortering en werd tussen 
270 en 278 fr he t kg voor betaald. 
De bijvangst bevatte nogal wat 
platvls en hondshaai . Voor d'e l aa t . 
gte soort werd 1300 fr de ben be
taald; platjes werdien evenwel op
gehouden aan de minimumprijs . 
Grote platvis was schaars en kreeg 
tot 45 fr het kg. De roggen kre
gen deze week prijzen tussen 32 en 
48 fr, deze soont blijft dus ook re
delijk duur. 

De kustvisserij zorgde elke dag 
voor garnaal, niet bijzonder veel 
weliswaar. De prijs is dan ook re
delijk hoog gebleven en bereikte 
maandag zelfs een gemiddelde van 
141 fr, waar alg hoogste prijs toen 
161 fr genoteerd werd . 

AUes samen opnieuw een erg po
vere week met een totale opbrengst 
van iets meer dan 5 miljoen. Het 
is dan ook hoog tijd da t er meer 
vis aangevoerd wordt. 

O O S T E N D E 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 

Z.484 
Z.289 
KRP. 
Z.181 
W. 
Z.582 

12 
12 

10 

7 

300 
800 

— 

— 

70 
320 

220 

80 

239.908 
860.525 

410.011 

206.550 

Kanaa l 
Z.72 15 

Tong 
70 1190 419 787 

2.393.580 

DINSDAG 12 AUGUSTUS 
MAANDAM 11 AUGUSTUS 

18 
IJs land 
0.216 
Noordzee 
O.309/N.719 
Kanaa l 
0.114 
O.303 

960 

860 

1.480.698 

1.409.600 

17 
15 

Tong 
75 1150 519.501 

135 2500 672.949 

Z.40 
N. 
Z.27 
Z.424 
KRP. 
Z.559 
N.723 

11 — 170 431.236 

11 700 420 763 420 
— 500 60 357.397 

9 — 1 6 0 425.310 
— — 170 306.155 

2.283.518 
WOENSDAG 13 AUGUSTUS 

6 
West 
Z.47 

Tong 
60 820 275.439 

Noordzee 
B.341 150 413 — 381.830 

MAANDAG 18 AUGUSTUS 
IJSLAND 
0.318 
WEST 
N.45 
0.123 
0.229 
N.3 
NOORDZEE 
0.141-0 369 

19 1030 

10 520 
10 270 
12 385 
5 40 

13 795 

1.364.355 

715.770 
415.229 
658.180 

62.840 

1.052.794 

DINSDAG 19 AUGUSTUS 
KANAAL 
0.518 18 115 2460 658.667 

Z E E B R U G G E 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS 

Kust 
Z.578 
Z.512 
KRP. 
Z.307 
Z563 
W. 
Z.560 
Z.30 
Z.564 
Z.533 

2.009.095 
WOOENSDAG 13 AUGUSTUS 
Z.578 208.554 
Z.307 432.570 
Z.563 308S965 
Z.564 251.490 
Z.560 38.120 
Z.533 113.010 
Z 512 135.647 
Z 30 520.739 

2.009.095 

5 
5 

10 
10 

4 
12 
7 
6 

500 
100 

— 

900 
700 

40 
25 

160 
100 

25 
ISO 
40 
60 

208.554 
135.647 

432.570 
308.965 

38.120 
520.739 
251.490 
113.010 

^ ^ 

DONDERDAG 

W. 
Z.574 
Z.176 
K R P . 
Z.542 
Z.38 

VRIJDAG 

N. 
Z.99 
W. 
Z.4e2 
KRP. 
Z.573 

MAANDAG 

KN. 
Z.589 
Z.576 

10 
12 

10 
11 

? AUGUSTUS 

300 
600 

— 

60 294 420 
90 337.660 

140 344.955 
190 435.993 

1.413.028 

8 AUGUSTUS 

— 
— 

— 

11 

10 
12 

1000 

700 

— 

270 734 477 

50 299.716 

210 516.570 

1550.763 

AUGUSTUS 

300 
1200 

80 187.883 
75 488.703 

DONDERDAG 14 AUGUS 
Z.128 Krp 9 170 
Z.600 Krp 
Z.427 K r p 
Z.41 K r p 
Z.465 K 
Z198 N 
Z.480 K 
Z570 K 
Z568 K 

MAANDAG 
Z.497 K 
Z.526 K 
Z.324 N 
Z.12 K 
Z.45 K 
Z.510 K r p 
Z.176 K 

DINSDAG 

Z509 W 
Z.402 Krp 
Z.569 
Z506 W 

7 
9 600 
7 100 
5 400 

120 
80 
70 
40 

200 
20 

5 90 
4 100 15 

18 AUGUSTU 
9 600 

12 700 
14 100 
9 800 
7 500 

10 
300 

30 
150 
350 

25 
25 

180 
25 

TUS 
442.985 
216.503 
215.590 
243.800 
212.268 
423.540 
124 657 
130.245 
152.835 

2.162.423 

S 
244.540 
399 356 
724.380 
229.770 
186.300 
502.670 
242.040 

2 529.056 

19 AUGUSTUS 

400 
10 
10 
12 1000 

25 
150 
220 
?,on 

242.110 
317.693 
538.310 
616.444 

1.714.557 

V O R DA P 
SCHEEPSSCHROEVEN 

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 
Z.542 K r p 9 70 180 359.925 
Z37 K r p 9 60 150 393.400 
Z.596 W 11 500 200 524.410 

1.277.735 

V A N V O O R D E N ZALTBOMMEL N.V. 

Fabriek 
Oude Stationsweg 15 
Zaltbommel Holland 
^ > 00-31-4180-2654 

Vert. voor België 
J. Theunissen 
Terneuzen l-lolland 
S ? 00-31-1150-94117 

Reparatie-werkplaats voor België 
p/a Sclieepswerf van Rupelmonde N.V. 
Dijkstraat 7, Rupelmonde 
® 5 031-742051 

(5723V) 
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Schadegevallen bij 
vissersvaartuigen 

Tijdens het verhalen in de Oost-
emidse haven van de 0.705, is een 
buis, die geplaatst is tussen de zee-
k raan en de wierfilter, gebarsten 
over een lengte van vier meter. 
Hierdoor kwiam er water op de dy
namo terecht waa-rdoor deze defect 
geslaakte. Bdj nazicht bleek dat de 
wliadingen licht beschadigd waren. 

X X X 

Tijdeais de visserij sloeg de O.260 
met beide net ten viast aan eein on
der water zittenid voorwerp. Bij po
gingen om vrij te komen brak de 
top van de stuurboordbok. Toen 
men ook de bakboordboei binnen 
haalde kwamen kuil en iraschot in 
de schroef terecht. Getziein alle po
gingen om het net vrij te krijgen 
mislukten diende men de sleephuip 
iai te roepen van de ss Zieetijger 
die de 0.260 na.ar Oostende op
sleepte. 

X X X 

Tijdens het beoefenen van de 
visserij, deed zich aan boord van 
de Z.526 ter hoogte van de bak
boordboel een ontploffing voor. Het 
vaartuig werd dooreem geschud en 
de boelen werden gewonden. In de 
resten van het net werden schroef-
en schroefas en een deel van een 
motor en stuk ornhulsel gevonden. 
Verondersteld werd dat het om een 
torpedo gaat . Koers werd gezet 
niaar de Z.578 die om sleephulp had 
gevraagd. De sleep verliep zonder 
himdemissen. 

X X X 

De Z.209 kreeg schade berokkend 
door de Z.62. Dit gebeurde tijdens 
het overgeven van de oplangers. 
Huidplaten tussen twee stutte,n in 
werden ingeidrufct over een lengte 
van 3 m. De Z.62 liep geen schade 
op en de visserij werd verder be
dreven. 

X X X 
Bij het uitvieren aan boord van 

de O.206 kreeg deae het net in de 
schroef. Daardoor diende de 0.229 
het schip naa r Esjbsrg op be sle

pen O'm de schroef vrij te krijgen 
De sleep verliep zo-nder moeilijkhe
den. Na het klaren van de schroef 
werd terug ter visserij uitgevaren. 
Er di:ied zich nog een werkongeval 
voor nada t motorist Lambreoht van 
de t rap van de machinekamer was 
gevtallen en een voetverstuiking op
liep. Hij bleef nochtans verder zijn 
baak vervullen. Verder werd de 
0.229 nog aangevaren door de 
O.206. De romp van de 0.229 ver
toonde geen noiemenswaardige 
schade. Reliing van de bak SB werd 
inmgicdruikt. Reis werd voortgezet 
zjonder verdere ongevialien. 

X X X 

Tijdens d e visserij kreeg de Z,584 
een defekt aan de gangregelaar. 
Geaien hen-stellen onmogelijk wa;s 
diemide de sleephulp ingeroepen van 
de Z.198. De sleep verliep zonder 
verdere moeiUjikheden n a a r de ha
ven van Zeeibruigge. 

X X X 

TijdCiHis de garnaalvisserij wer
den aan boord van de O.260 voort
durende tiiUingen waarg;nomen in 
het achterschip terwijl de motor-
temperatuur hoger stond dan nor
maal . Bij nazicht op de kuiabank 
werd vastgesiteld dat twee schroef-
bladen onitzet waren. 

X X X 

Op de visgronden is de Z.200 
vastgieslagen aan een onder water 
zittend voorwerp. De bakboordboel 
kwam vrij normaal boven water 
maa r de stuurboordboel bleef honk
vast zitten. Er werd gewacht tot 
het keren van het t i j , toen kon 
ook deee los gemaiakt worden maar 
er was wel een awaarte aanwezig 
waairdoar men de net ten ruiiet aan 
boord kreeg en het vaartuig zelfs 
slagzij maakte . Uiteindelijk kon de 
boel toch binnen boord gehaald 
worden maar het net was verloren 
en de sbenenketting gebroken. Bo
vendien werd vastgesteld dat de 
stuurboordtroimmiellagering gebro
ken was en de hoofdas vermoede
lijk geplooid. 

EEN 16-MÊTER FRANS 
KUSTYAARTÜIG : 11 MIU. B.FR, 
Op een Franse scheepswerf te 

Ooncarneau werd' een 16-meter 
kusbvaartuig voor een reder uit 
Concarneau afgeleverd voor een 
totale prijs van 11,2 miljoen B. fr. 
Op de waterlijn meet he t vaartuig 
14,25 m, heeft een breedte van 5,30 
m en een holte ter hoogte vami de 
torug van 2,73 m. 

Ten titel van inlichting geven 
we de volledige karakterist ieken 
van dit kustvaartuig. Brutotonne. 
m a a t 29,95 Brt , voortstuwinigsmo-
tor Baudouin van 350 Pk aan 
1600 t /m . Verwachte snelheid : 10 
mijl. Brandstoftanks hebben een 
kapacitei t van 12 duizend liter, 
terwijl de zoetwatertamk een in
houd heeft van 1500 liter. De tota
le visruimte bedraajgt 23 m3. Het 
vaar tu ig wordlt uitgerust voor een 
akkomodatie van 6 bemanningsle
den. Höt effektief a a n beman
ningsleden op de Franse vissers
vaar tuigen ligt normaal h n g e r ' d a n 
bij ons, omdat de vis van de 
meeste F ranse treilers, omiüddel-
Mj(k n a de vangst aam' booM in 

kisiten gedaan en volledig afgeijsd 
wordt, zodat bij he t aandoen van 
de haveru geen rapers meer van 
doen zijn, m a a r alleen lossers om 
de kisten van boord t e , hijsen. 
Veel kopers s turen zelfs dê, in de 
verkoop aangeschafte kisten ,r6cht-
streeks en' zonder verdere toehan
deling, n a a r h u n afnemers. 

Het afgeleverd vaartuig is, be
halve een hydraulische vlslier, 
eveneens voorzien van een net-
itrommel. I n de bruig vindt m,en 
een VHP, Gonio, Decca, Radar, 
Automatische Piloot Loch en een 
Dieptemeter. 

Voor een kustvaar tuig van am
per 30 Brt kan dit nogal tellen. 
Het is duidelijk da t di t vaartuig 
wel voor en&ele dagen in zee 
steekt en niet slechts over nacht . 
Voor die vissersvloot van Concar. 
neau is di t he t eerste vaartuig 
van dergelijk type, m a a r toch 
reeds he t zevende vaar ta ig voor 
een Franse kustreder. 

BERICHTEN AAN 
ZEEVARENDEN 

— FRANKRIJK — 

16/108 Aanloop Duinkerke — Lichtboei gewijzigd. 
Zie B.a.Z. 14/99-1979 sub 1 
Positie : + 51«04MN — 2»23ME 
Het licht van de gele spitse lichtboei, vermeld in bovenstaand 

B.a.Z., werd gewijzigd in : F I (4) Y 
(Zie Belg. kr tn . D 11, D 102 en l ich tenl i j s t 1979 — Nr. 311) 

(A.a.N. 17/36 & 18/19/80 en Ned. B.a.Z. 2259 — H. 66617) 

NEDERLAND 
Aan de maandagmark t van 18 

augustus werd aangevoerd : 5.134 
kg. tong; 222 kisten tarbot en 
griet; 163 kisten kabeljauw; 6 
kisten koolvis; 1 kist leng; 138 kis
ten schelvis; 1551 kisten wijting; 
1122 kisten schol; 119 kisten schar ; 
46 kisten makreel en 127 kisten 
diversen. 

Prijzen ü i guldens. Per 1 kg : 
tarbot 17,06-13,17; grote tongen 
17,10-15,75; grootmiddel tong 16,65-
14,75; kleüimiddel tong 17,18-16,40; 
tong een 18,88-17,07; tcttig twee 
18,77-17,72; zalm 12,51. 

Per 40 kg : koolvis twee 71; 
leng 110; hake 136-90; steenbolk 
40; krab 40-15; kreeftjes 160; ham
men met kop 180-156; kleine h a m 
met kop 122-118; schelpen 66-48; 
rode poon een 150-118; rode poon 
drie 78; had 114-100; tongschar 
210-100; tarbot 545-385; griet 460-

320; kabeljauw een 138-84; kabel
jauw twee 190-122; kabeljauw drie 
144-124; kabeljauw vier 140-122; ka . 
beljauw vijf 132-42; schelvis een 
160-144; schelvis twee 124-100; 
schelvis drie 43-36,40; schol een 
120-100; schol twee 118-76; schol 
drie 80-61; schol vier 76-64; wij
t ing drie 48-36,40; schar 52-42; ma
kreel twee 38-21,60. 

De besommingen waren : K W 
4 f 16.400, K W 11 f 20.200, K W 22 
f 30.900, K W 45 f 27.000 K W 51 
f 9.100, K W 77 f 7.100, K W 88 f 
17.400, K W 113 f 10.700, K W 145 
f 29.100, K W 149 f 5.900, K W 152 
f 8.900, K W 167 f 7.100, K W 175 f 
13.000, K W 185 f 2.700 K W 189 f 
30.300, K W 194 f 22.400, K W 214 f 
10.000, K W 221 f 8.700, K W 226 f 
9.700, SCH 256 f 11.400, WR 32 f 
19.400, I J M 44 f 30.100, I J M 154 
f 7.70O, I JM 209 f 9.200. 

Visaanvoer te Den Helder 

Aanvoerbericht van i tot en met 8 aug. 1980 

Door 59 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd 

18.392 kg 
12.256 kg 

153.490 kg 
30.360 kg 

1.807 kg 
19.820 kg 
3.410 kg 

108.704 kg 
348.339 kg 

TONG 
TARBOT 
SCHOL 
KABELJAUW 
GRIET 
SCHAR 
W I J T I N G 
DIVERSEN 

f 349.564,97 van f 23,00 f 14,92 
f 127.373,12 van f 13,01 f 6,73 
f 316.754,70 van f 4,05 f 1,59 
f 54.688,94 van f 3,89 f 0,83 
f 17.286,19 van f 10,38 f 5,00 
f 27.737,18 van f 2,00 f 0,70 
f 4.817,45 van f 1,97 f 0,64 
f 258.397,99 
f 1.156.620,54 

Aanvoerbericht van 11 tot en met 15 augustus 1980 

Door 75 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd : 

18.812 kg 
12.291 kg 

139.165 kg 
26.844 kg 

1.612 kg 
22.970 kg 
1.365 kg 

110.925 kg 
333.984 kg 

TONG 
TARBOT 
SCHOL 
KABELJAUW 
GRIET 
SCHAR 
W I J T I N G 
DIVERSEN 

f 321.244,59 van f 19,57 f 14,59 
f 138.038,13 van f 19,83 f 5,80 
f 264.627,57 Van f 3,49 f 1,20 
f 50.874,33 van f 4,43 f 0,93 
f 14.097,08 van f 9,86 f 7,24 
f 27.067,78 van f 2,00 f 0,58 
f 2.167,99 van f 2,40 f 0,93 
f 262.238,39 van f f 
f 1.080.355,86 
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rJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

lè. ^^Si-^^' 

Schelvis grote 
Schelvis midden _ 25,60 
Schelvis klein .; 23,60- 24,60 
Kabeljauw 16,60- 21,60 
Gul 3 3 , ^ 37,— 
Schaat _ 27,— 
Zeebaars 49.60 
Leng _ 84.— 
Schartong 46.— 57.— 
Heilbot 54.—220.— 
Koolvis 'T"-,*',,, 3 . — 27.60 
Zeewolf .te-san*^ 24.—• 25.60 
Hondstong J ^ 20.90 
Staar t - * * # * 3 4 . _ 52.2O 
Wijting _ 126.—161.— 

SKU^' 

Tong- en pladijsprijzen 

TONG 

Lappen 
Grote 
% 
Blok 
Voor-kleln« 
Kleine 
sUps 

Oostende 
18-8 19-8 

212-214 
251-
250-256 
270-278 
258-267 
203-225 
182-

Zeebrugge 

Grote 
Blok 
Prul t 
Schone kleine 
K l ^ n e 
Tout peti t 
Slips 

Tong I 
Tong n 
Tong m 
Tong IV 
Totig V 
Kleine 

PLADIjS 

Grote 
Grote lek 
Kleine lek 
Derde slag 
Platjes 

1 n 
n i 
IV 
V 

Nicuwpoorf 

216 
238 
306 
308 
280 
246 

Oostende 
18-8 

44 . -46 . -
45.—• 

Z!!!"!!!!! 41.—44.-
17.80-23.-

Zeebrugge 

3 7 . ^ 4 -
34.—40.-
26 . -29 . -
18 . -20 . -

Nieuwpoort 

Moelen 
Grote pladijs 
Platjes 
Drlelingen 

52.—• 
5 4 . ^ 
35.—40.-

20-8 

208-212 
241-255 
280-291 
260-283 
232-248 
218-230 
208-210 

314-222 
264-274 
272-293 
278-282 
241-242 
229-240 
225-233 

277-286 
325-
354-
360-
274-
231-
208-212 

200-26 
231-260 
290-303 
290-320 
217-278 
192-245 

19-8 
47.70-
3 3 . — 

20.80-
17.80-

4 6 . ^ 5 1 . -
32.—35.-
24.—^28.-
18.—^24.-

20-8 

42.—54.-
4 0 . ^ 2 . -
28.—30.-
2 0 . - 2 1 . -

25.—52.— 
2 2 . - 2 9 

1 9 . ^ 0 . — 

Datum 

8-8 
11-8 
lil-8 
13-8 

7-8 
8-8 
9-8 

11-8 
12-8 

,-, 

7-8 
8-8 

11-8 
12-8 
13-8 

6-8 
8-8 

11-8 
13-8 

Vangsten KgT. Fr. Min. Max. Gem. 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

1 
5 
5 
2 
8 

4.690 419.787 
4.690 4.123.890 

105.150 886.579 
24.470 5.430.256 

134.310 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

12 
16 
13 
10 
8 

943 119.919 108 
1.554 176.514 90 
1.076 1 18.529 90 

998 111.519 96 
403 51.092 112 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 

5 
6 

6 
1 
1 

568 53.166 83 
533 56.055 80 

611 61.975 80 
66 8.778 129 

185 26.934 143 

VISAANVOER TE NIEUWPOORT 

4 
3 
5 
4 

4.687 622.747 
8.933 332.792 

12.735 8045.285 
9.785 452.640 

147 
156 
141 
145 

.'iSif l: 

102 
110 
108 
135 
153 

N I E U W P O O R T ^ H v E R W A C H T I N G E N 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 

N.720 154.507 
N.590 154.389 
N.88 23.896 

iVlAANDA G H AUGUSTUS 

N.551 81444 
N.597 186.275 
N.15 404.650 
N.88 16.953 
N 172 115.963 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS 

N.346 
N.738 
N.88 
Z.525 

117.531 
157.948 

7.490 
169.668 

VRIJDAG 22 AUGUSTUS 

IJSLAND : 0.81 1000 m) 
KANAAL : Z.499 (180 vis, 1700 
tong) 

MAANDAG 25 AUGUSTUS 

MONKEY BANK :O.H8 0.285 
KANAAL ; 0.127 Z.502 
NOORDZEE : N.708-N.709 
WEST • Z.583 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 

KANAAL : Z.162 Z.72 
NOORD : 0.26 

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 

NOORDZEE : N.719-O.309 
WEST : N.736 N.3 

DONDERDAG 14 AUGUSTUS 

N.788 14.208 
N.88 7.380 
N.349 8.080 

MAANDAG 18 AUGUSTUS 

N.597 
N.551 
N.172 
N.590 
N.88 
N.349 

98.291 
130.496 
90.311 

38.137 
21.158 

8.342 

«^ TE K O O P : Stalen kotter 
KW 134. Zdjibnawler/sipanviB-
sear. Gebomvid bij Hakvoorit, 
Monmikenidam 1Ö56. Afm. 2i6,70 
X 623 X 3,20 m Bruto reg. 
ton 85. 300 p.k. Bolnes -I- Sa-
miofa hulpm. Groot vtilsnuim. 
Zender, sciiridVier, nadar, mia-
Td/foon eig Gehele schip in 
eoede s taat . Vr. pr. 4,000.000 
B.fr. Rederij HJVt. Smioeck, 
Soherveiningen. 
Tel. (070) 502S26 
bg.g. 5582182. (8550V) 

GELUICKIGE 

GEBOORTE 

Bij die familie Johan en Karine 
LeniaerB^Vanhooren, is er in Kli
niek Wante een flinke dochter ge
boren. 

Als de dochter later heit zo goed 
zal doen als de moeder in de On. 
derlinge Visafslag O.V.A. te Oost. 
ende, dan is de toekomst van de 
koopenatievie visafslag voor de re-
dera verzekerd. 

— Men heeft goede hoop om in 
de THEEMS binnenkort weer zalm 
te zullen vangen, dit dank zij de 
vele inspamingen van de «Wa.1fcr-
autoriteiten van de Theems» voor 
het auiver maJken van idie stroom. 
In de vele toijrivientjes van de 
Theems werden hiervoor 50 dui
zend vingerzalmtjes losgelaiten 
waandDor men veronderstelt reeds 
in 1982 terug volwassen zalm te 
zullen vissen in de Theems. Vijf
t ien j aa r geleden was de zuurstof 
op nuliioagte in deze stroom. 
Thamis bereikt dit terug 45 tot 70 %. 
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NEDERLAND 
VAN DAG TOT DAG 

IJMUIDEN 

Aan de dinsdajgmarkt van 5 oogst 
werd aangevoerd : 250 kg. tong; 1 
kisit ta rbot en griet 309 kisten ka
beljiauw; 10 kasten wijtimg; 56 kis
ten scihjol; 14 kisten sciiar; 56 kis-
teoi makreel ,e'n 37 kiisltein diversen. 

Prijzdn in guldens : 
Per 1 kg.: grote tong 19,99-19,15; 

grootmaiddel tonig 19,54-18.32; klean-
mi'ddel tong 20,82-20,56; tong één 
19.8^10,80; tong tfwiee 18,44-18,20. 

Per 40 kg.: tarlbot 460-360; gri-et 
349; kabeljauw één 168-162; kabel
jauw twee 164-120; kaïbeljauw drie 
138-100; kabeljiauiw vier 126-114; ka
beljauw viijif 74-59; scliol één 114; 
scliol tweis 120; scihiol dirde 154; 
scihiol vier 94-76; wijting drie 66-66; 
makreel ééni 50-47; makreel twee 
2&-ll,20; sclïaa- 69-63; rode poon 
200-1152. 

De besonuningen walren : 
UK 20 f2 050; UK 35 f3.580; UK 

185 ,en UK 145 1560; UK 159 fl.270; 
XJK 233 f 1.090; VD 18 f 1.350; VD 
19 f5.360; I JM li8 fl.370; I J M 25 
fl.500; verder één Deerns vaartuig 
de R I 11 met f37.200 a a n besom. 
ming. 

X X X 

Aan de waensdagmarkt van 6 
oogst werd aangevoerd : 14 kisten 
schelvis; 12 M'sten wijting; 7 kis
t en sciioil; 5 kasten schar ;2 kis
ten makreal en 9 kisiten diversen. 

Prijzen iR guldens : 
Per 40 kg.: schelvis bwee 136; 

schelvis drie 146; scheMs vier 86; 
schiol vier 186-86; wijting dme 10i6-
76; makreel twee 36; schar 96-63; 
bot 26-24 ;horBmakreiel 46-45. 

De besommingen waren : 
I J M 1 en I JM 2 f2.000; I JM 5 

f2.000. 

X X X 

Aan de donderdagmarkt van 7 
oogst werd aangevoerd : 326 kg. 
tonig; 5 ki'siten tarbot en griet; 204 
kisten kabeüjaiuw; 1'7 kisten schel
vis; 104 kisten wijiting; 74 kisten 
schol; 42 kasten makreel en 70 kis
t en dfilverisen. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg.: grote tong 21,74-21,49; 

gnootmiddel tong 23,91-28,86; klein, 
miödel bo^ng 24,58-24,50 ;bonjg één 
211,60-211,09; tonig bwee 19,50-19,03; 
aalm 21,00. 

Per 40 kg.: bot 36-26; horema
kreel 21^8; sbeenbolk 43; tarbot 520-
504; giriet 502-420; fcabeljiauw bwee 
192-176; kabeljauw dPie 176-160; ka
beljauw vier li64-l*8; kabeljauw 
vijf 144-56; schelvis één, twee en 
drie 190; scheDlvis vier 100-90; schol 
dtte 106-170; sdhol viier 114-80; wij
t ing drie 100-71; schiar 90-70; ma
kreel één e i ; makreel bwee 49-21,60; 
rode poon één 370-222; rode poon 
drie i96-176; poonibjes 36-28. 

De besommingen waren : 
K W 221 f4.100; K W 185 f8.000; 

UK 20 fl.aoO; UK 45 f580; UK 216 
f810; UK 235 f4.300; VD 6 f900; 
VD 18 f5.600; VD 19 f6.400; I JM 5 
f800. 

X X X 

Aajn de vri jdagmarkt van 8 oogst 
werd aaaigevoerd : 3.020 kg tong; 

tong; 57 kisten taribot en griet; 239 
kiJsiten kabeljauw; 10 kisten schel
vis; 255 kasten wijting; 661 kisten 
schol; 128 kisten schar ; 91 kisten 
makrsiel en 92 kisten diversen. 

Prijzen in guldelns : 
Per 1 kg.: ta rbot 20,75-15 67; gro

te tong 2.1.62-20,63; grootmiddel 
tong 21,64-20,93; kleinmiddel tong 
20,97-20.09; tong één 21,68-20,49; 
tong twee 20.54-19.97; zahn 22,21. 

Per 40 kg.: tarbot 542-394; griet 
428-388; kabeljauw twee 222-188; 
kabeljauw di ie 146-132; kabeljauw 
drie 144-114; kabeljauw vijf 120-46; 
schol één 188-lil2; schol bwee 166-
114; schol drie 152-97; schol vier 
100-76; wijting drie 100-71; schelvis 
dlriie 224; soheliviB vier il4-76; schar 
71-50; makreel één 55-30; makreel 
twee 46-19,40; tongschar 164^152; 
rode poon één 250-184; node poon 
driia 176-92; poontjes 45. 

De besommingen waren : 
K W 22 f24.500; K W 77 f 10.900; 

KW 2126 f6 800; U K 16 f13.500; UK 
20 f3.100; UK 134 f4.100; UK 233 
fl.7O0; VD 6 fl.05O; VD 18 f3.600; 
VD 19 f4.400; VD 20 f3 600; I JM 5 
fl.200; I JM 25 f2.400; één Deens 
vaartuig, de VE 244 f17 400; verder 
één CJoeldereder en zes Texelaars 
met in to taal fl.OOO.OOO a a n besom-
mmg. 

X X X 

Aan de maandagmark t van 11 
oogst werd aangevoerd : 6.140 kg. 
tong; 164 kisten tarbot en griet; 
592 kisten kabeljauw; 265 kisten 
sohelv,is; 1393 kisten widtixug; 1.567 
klisten' sohoi; 111 kisten schar ; 100 
kiaben makreel en 86 kisten diver
sen. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg.: ta rbot 14,58-11,55; gro

te tong 19,18-17,75; grootmiddel 
tong 17.76-1)6,09; kleinmiddel tong 
16,49-15,30; tong één 17,72-16,71; 
tonig twee 17,92-17,02. 

Per 40 kg.: kleine kreeft 134-110; 
rode poon één 184; rode poon bwee 
1140; poontjes 27-24; tongschar 208-
84; tarbot 470-284; griet 376-280; 
kabeljauw één 162-114; kabeljauw 
twee 146-84; kabeljauw drie 120-88; 
kabeljiauw vier 120-94; kabeljauw 
vijf 106-40; schelvis één en twee 
120-96; schielvis drie 94-90; schelvis 
vier 92-40; schol één 130-114; schol 
twee 118-96; schol da-ie 90-72; schol 
vier 76-71; wijting drie 61^36; ma
kreel één 43; makreel twee 42-31,60 
sdhiair 51-41. 

De besommiagfin waren : 
K W 4 f24.950; K W 11 f23.860; 

I J M 29 f8.510; K W 51 fll.720; K W 
86 f27.410; K W 113 f27.880; K W 137 
f 11.390; K W 145 f27 810; K W 149 
f11200; K W 167 f13.580; K W 175 
f8.710; K W 189 f4.370; K W 194 
f16.720; K W 214 f8.440; K W 221 
fl.790; SOH 256 fll.730; WR 32 
f20.460; I JM 24 f27 020; K W 44 
f22.730; I JM 154 f9 630; I J M 207 
f6 370; I JM 209 f14.270; verder twee 
Deensie vaartuigen, de R I 11 f30.390 
en de R I 388 f25.130. 

X X X 

Aan de dinsdagmarkt van 13 
oogst werd aangevoerd : 925 kg. 
tooaig; 15 kisitsn tarbot en griet; 30 
kSsben kabeljauw; 2 kisten schel
vis; IB kisiten wijibinig; 358 kisten 
schol; 32 ki'sten schar; 28 kisten 
makreel en IIB kisten diversen. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg.: bairibot 18,55; grote 

tong li8,10"17,61; grootmlddel tong 
17,22-16,00; kleinmaddel tong 17.62-
15,92; tong één 17,61-16 90; tong 
twee 17,54-16.50; zalm 16.00. 

Per 40 kg.: ta rbot 580-450; giriet 
416-300; kabeljauw twee en drie 
14)6; kabeljauw vier 156-140; kabel-
jiâ uiw vajf 90-75; schol één 120-94 
schol bwee 102-94; schol drie 1116-80 
schol vier 90-75; schelvis vier 110 
wtijitiing drie 63-48; makreel één 68 
makreel bwee 47-23,80; schar 75-41 
horsimakreel 25-5,80; bot 31,24; haa i 
136-120; knab 39; krabbepoben 118 
poontjees 59; rode poon bwee 164 
rode poon drie 98-86; ateenibolk 26 
bongschiar 116; kleine rog 94-63. 

Par hoop : grote roggen 216-156. 

De besoanmingen waren : 
KW 26 f46 100; UK 35 f 1.450; VD 

18 f4.900; V D20 f2.600; WR 71 
fl.750; YE 26 f2.740; U M 18 fl.970. 

X X X 

Aaai de woensda,gmarkt van 13 
oogst werd aangevoerd: 80 kg. 
tong; 1 kist barbob en giriet; 30 
kisten wijtoog; i kist schol; 5 kis-
ben sdhiar; 3 fcustian schelvis; 2 kis-
ben makreel en 6 kisten diversen 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg.: tarbot 18,20; grote 

tong 19,00; grootmiddel tong 20,60; 
kleintmiddel tonig 19,60; tong één 
16 80; tong twee 18,60. 

Per 40 kg : tarbot 562-496; schol 
dTL'e en vier 120; wijting drie 90-73; 
sohar 80-78; makreel één 46; schel
vis vier 106; horemakreel 33-23; 
poontjes 45; bot 35. 

De besommingen waren : 
K W 149 f1830; UK 135 en UK 

14i5 f1480; WR 71 fl.830; I JM 5 
f1540 

X X X 

Aan de donderdagmarkt van 14 
oogst werd a*agevoerd : 575 kg. 
tong; 12 kasten tarbot en griet; 258 
kisten kabeljauw; 25 kisiten schel
vis; 149 kisten wijiting; 266 kisten 
schol; 112 kasten schar; 20 kisten 
makreel en 70 kisiten diversen. 

Prijzen In guldens : 
Per 1 kg.: tarbot 20,00-18,55; gro

te tong 20,20-18,48; grootmiddel 
tong 20,60-18,58; kleinmiddel tong 
20,00-19,10; tong één 20,10-19,31; 
tong twee 19,37-19,01; zalm 22,10. 

Per 40 kg. tarbot 562-465; griet 
429-348; kabeljauw bweie 222; kabel
jiauw drie 164-164; kabeljauw vier 

1512-140; kabeljaiuw vijf 146-59; 
sdhol één i52; schol twee 154-122; 
schol drie 166-102; schol vier 108-68 
schelvis twee 182-180; schelvis drie 
en vier 104^70; makreel één 65; 
makreel twee 65-23 ; wijting d ü e 
76-52; schar 72-50; rode poon één 
260-220; rode poon twee 220-160; 
rode poon drie 130; haa i 124; 
steenibolk 42-36; bot 25-24; poon
tjes 57-45; knab 61. 

De besoimmïagen waren : 
K W 185 f7.200; UK 216 f2.680; 

VD 6 f 1.600; VD 16 f2.700; VD 19 
fS.eOO; VD 20 f3.000; WR 71 f 1.800; 
YE 25 fl.300; I JM l6 fl.680; I JM 
26 f3.200; verder drie Te3selaars en 
één Gioeidereder met in totaal 
f30.000 a a n besommiing. 

X X X 

Aan de vri jdagmarkt vam 15 
oogst werd aalngevoerd: 3.700 1^. 
tonig; 86 kisten taribot en ^ e t ; 
727 kisiten kabeljauw; 116 kisten 
schelvis; 765 kisten wijting; 1.052 
kisiten schol; 216 kisten sdhiar; 121 
kisten makreal en 155 kisten' di
versen. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg.: taribot 10,80-17,18; gro

te tong 16,47-lf7,49; grootmiddel 
tong 17,95-17,20; kleinmiddel tong 
18,14-17,40; tong één 17,73-1'6,85; 
tong bwee 17,60-116,93. 

Per 40 kg.: rode poon één 240-
200; rode poon bwee 196-120; rode 
poon drie 124-11'6; poonibjes 47-24; 
horismakreel 24-4; bot 24; haa i 122-
98; krab 26; bambot 564-430; griet 
438-373; kabeljaiuiw één 1180-112; ka-
beilgauw drie 164-94; kabeljauw vier 
14)4-114; kabeljauw vijf 130-47; 
schelvis één en bwee 132; schelvis 
drie 128-96; schelvis vier 71-38; 
schol één 140-100; schol bwee 139-
90; schol djrie 104-66; schol vier 
76-54; wijting drie 59-38; makreel 
één 50-40; makreel bwee 50-21,60; 
schar 54 -̂26; tongschar 226-88. 

De besommingen waren : 

BR 36 f18.610; K W 20 f9.960; 
I JM 207 f 12.000; I JM 9 f 1.000; I J M 
16 f 1.280; I JM 25 f3.1O0; I J M 27 
f 1.770; UK 141 f4.760; UK 18 
f15.940; UK 20 f14.180; U K 134 
f6.880; UK 137 f4.560; UK 186 f7.300 
UK 185 en UK 145 f12.330; UK 216 
f500; UK 233 f7 860; UK 235 f2.630; 
VD 6 fl.270; VD 16 fl.640; VD 19 
f3.310; VD 20 f2.280; VD 54 fl.370; 
VD 54 en VD 77 f3.960; WR 71 
f1060; YE 26 f 1.440; verder één 
Deen, de RI 11 f15.430 en zeven 
Texeliaare en 2 Goedereders met in 
to taal flöS.OOO a a n besoraming. 

; BAKKERIJ 

ZEIEIBRUGGE 

'Heiststraat 30 — Tel. (050) 54.48.07 

Bedient U met lekker brood 
Tot aan ieder vissersvaartuig 

(op 500 m. van de kade) 



AANVOER VAN VIS IN BELGISCHE HAVENS 
JANUARI T/M JUNI - PERIODE 1978 - 1980 (1) 

SOORTEN 

1. DEMEBSALE VIS 

a) Schelv. v. vis. 
andere schelv. 
Kabelj . v. vis. 
andere kabelj. 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Roggen 
Noorse schelv. 
Andere 

TOTAAL: 

b) tong 

TOTAAL DEMERS. VIS : 

2. PELAGISCHE VIS 

Haring 
Sprot 

Overige 

TOTAAL PELAGISCHE VIS : 

3. SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
Garnaa l 
Noorse kreeft 
Overige 

TOTAAL SCHAAL- EN 
WEEKDIEREN : 

ALGEMEEN TOTAAL : 

(1) heeft alleen betrekking op de aanlandingen in Belgische havens 
(2) voorlopige cijfers. 

Gewicht 

475.518 
439.212 
632.346 

7.436.815 
330.529 

1.530.380 
1.958.223 

715.895 
518.925 

3.369.302 

17.407.145 

1.638.790 

19.095.935 

1.101 

11.869 

12.970 

60.524 
195.129 
796.868 

1.052.521 

20.161.426 

1978 
Waarde 

12.302.751 
10.800.203 
17.958.429 

181-068.169 
7.867.746 

28.952.286 
44.229.043 
27.255.443 
20.536 945 

177.501.640 

528.472.655 

271.343.309 

799.815-964 

31.840 

89.973 

121.813 

10.399.344 
23-438.060 
19.678.948 

53.616.352 

853.554.129 

G.P. 

25.87 
24.58 
28,39 
24,34 
23,80 
18,91 
22,58 
38.07 
39,57 
52,68 

30.35 

16,06 

41,88 

28,91 

7,58 

9,39 

171,82 
120,89 
24,69 

50,94 

42,33 

Gewicht 

361.066 
152.071 
518.471 

4.872.016 
240.400 

1.910.117 
2 366.723 

825-913 
547.100 

2.589.987 

14.383.964 

2.384.462 

16.768.426 

2.489 
998 

8-679 

12.166 

126.910 
62.278 

625.896 

815.084 

17.595.676 

1979 
Waarde 

10.859.175 
4.080.396 

15.833.954 
141.026.478 

5.713.554 
34.063.741 
55.723.924 
28.509.726 

18.843.368 
103.611.622 

418.265.938 

362.591.933 

780.857.931 

79.080 
17.410 
85.837 

182.327 

15.635.598 
9.740.000 

15.719.275 

41.094.873 

822.135.131 

G.P. 

30,07 
26,83 
30,53 
28,94 
23,76 
17,83 
23.54 
34.51 
34,43 
40,00 

29,07 

152,06 

46,56 

31,77 
17,44 
9,89 

14,98 

123,20 
156,39 
25,11 

50,41 

46,72 

Gewicht 

211-079 
195.089 
154.343 

3.696.179 
146.415 

1.659.602 
2.546.010 

625.045 
433.332 

2.876.112 

12.543.266 

2.301.209 

14.844.435 

531.050 

7.352 

538.402 

291.284 
195-802 
501.519 

988.605 

16.371.442 

1980 (2) 
Waarde 

5.734.183 
5.397.619 
4.652.674 

112.313.632 
4.166.895 

29.317.070 
58.592.747 
28.176.407 
16.609.175 

123.904.539 

388.864.941 

422-841-652 

811.706.593 

7.883.968 

66.745 

7.950.713 

28.524.892 
23.327.450 
13.446.887 

65.299.229 

884.956.535 

G.P. 

27,17 
27,67 
30,15 
30,39 
28,46 
17,67 
23,01 
45,08 
38,33 
43,0ö 

31,00 

183,75 

54,68 

14,85 

9,08 

14,77 

97,93 
119,14 
26,81 

66,05 

54,05 

IN 
SOORTEN 

1. DEMERSALE VIS 

a) Schelvis v. vis. 
andere schelvis 
Kabelj . v. vis. 
andere kabelj. 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Roggen 
Noorse schelvis 
Andere 

TOTAAL: 

b) Tong 

TOTAAL DEMERS. VIS : 

2. PELAGISCHE VIS 

Haring 
Sprot 

Overige 

TOTAAL PELAGISCHE VIS : 

3. SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
Garnaa l 
Noorse kreeft 
Overige 

TOTAAL SCHAAL- EN 
WEEKDIEREN : 

ALGEMEEN TOTAAL : 

(1) heeft alleen betrekking op de aanlandingen in Belgische havens 
(2) voorlopige cijfers. 

DER ̂  /AN V IS Ih ̂  BELGI 
MAAND JULI PERIODE 
Gewicht 

38.021 
104.213 
88.618 

1.237.727 
45.961 

119.052 
284.492 
81.294 

144.244 
332.207 

2.475.829 

134.279 

2.610.108 

147 

4.672 

4.819 

67.953 
55.888 
58.999 

182.840 

2.797.767 

1978 
Waarde 

675.124 
2.228.839 
1.960.799 

28.960.977 
910.150 

2.254.660 
7.568.874 
3.238.704 
3.541.268 

14.592.498 

65.931.894 

22.900.972 

88.832.866 

7.370 

39.236 

46.606 

7.884.314 
7.098.880 
1.411.480 

16-394.674 

105.274.146 

G.P. 

17.75 
21.39 
22.13 
23.40 
19.80 
18.94 
26.60 
39 84 
24.55 
43.92 

26.63 

170.55 

34.03 

50.14 

840 

9.67 

116.03 
127.02 
23.92 

89.67 

37.63 

Gewicht 

11.049 
26.753 
40.739 

853.828 
55.778 

109.462 
342.940 

66.877 
143.898 
340.295 

1.991.619 

99.252 

2.090.871 

2-482 

2 482 

104.144 
70.335 
41.686 

261.166 

2.309.519 

SC HE 
1978 

1979 
Waarde 

291.160 
731.773 

1.293.650 
28.277-531 

1 387.090 
2.459.290 
9.534.806 
3.169.012 
3.762.188 

12 836.679 

63.743.179 

21.351.066 

85.094.245 

15.830 

15.830 

10.445.600 
8.330.350 
1.401.305 

20.177.255 

105.287,330 

HAVENS 
. 1980 
G.P. 

26.35 
27.35 
31.75 
33.12 
24;87 
22.47 
27.80 
47.39 
26.14 
37:72 

32.00 

215.12 

40.70 

6.38 

6.38 

100.30 
118.40 
33.61 

93.34 

45.69 

Gewicht 

36.056 
39.741 

2.994 
767.618 
43.420 

124.873 
315.066 

66.391 
142.569 
301.539 

1.840.267 

113.816 

.954.083 

1.052 

1.052 

99.644 
64.341 
55.625 

219.610 

2.174.745 

1980 
Waarde 

916.610 
856.271 
104.740 

22.630.832 
1.019.130 
2.679.282 
8.177.726 
3.151.328 
3.147.162 

13.548.007 

56.231.088 

25.878.583 

82.109.671 

8 270 

8.270 

10.357.277 
7.982.057 
1.250.735 

19-590.069 

101.708.010 

G.P. 

25.42 
21.54 
34.98 
29.48 
23-47 
2146 
25.96 
47.47 
22-07 
44 93 

30.56 

227.37 

42.02 

7.86 

7.86 

103.94 
124.06 

2.49 

89.20 

46.77 
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AAN DE LEDEN VAN 

fHmmjarHjHJBjgj5jgjzfHJHJZJZJHJ5mjHmrsjHJZfzrzraJZfiü"smfEmmj 

Onmiddellijke RISTOURNE van 10^ 

op alle AANKOPEN van: 

IflSTUII m n 
fHJHJHrajHJHJHTrJiamiiajïïmrajHJzrErErajramrajzizrH^^ 

Gl - ARTIKELEN 
qirajzfErajHjarajzfamrararajHJïmmjariJHJzrajzrHrafzraj^^ 

MEN KAN ZICH TERZELVERTIJD LID MAKEN 
MITS BETALING VAN 500 FR VOOR SCHEPEN TOT 29 BRT 

1000 FR T/M 99 BRT 
1500 FR V.A. 100 BRT 

BURELEN : H. BAELSKAAI 27 OOSTENDE 
TEL. (059) 32 29 51 - 32 09 31 

• i ilimilHMHiiM 
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} 

Hn 

HULP in noon 
Samenwerkende Vennootschap 

H. BAELSKAAI 27 — 8400 OOSTENDE 

S 059 - 32 16 89 — Telex : 81229 

• 
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 

• 

^ ^ 


