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HET BELANG VAN EEN GOEDE 
VERZORGING VAN DE 

GEVANGEN VIS
Het is miet Idle ©erste maal, dat 

we moeten' vasitstioftlleni, «dlait partijen' 
vis afgekeulrid wortden omidiat ze 
miet rmeeir geschikt zijn voor men^ 
seiliijk vertbriuiik, ofwel geen koiper 
vi neten OTTHdat z© geen koimmnerciele 
waard® 'hebben, meestal omidiat de 
vis te klein is, ook wel dioor ge
brek aan verzoinging, niettegen
staande ‘de relaltievei goede vers
heid. Dit was omder meeir onlangs 
nög op een afslag het geval.

In moeilijke tijden vani kwota en 
komtingemterimig, vinden we (het toch 
wel jammer, dat alidius heal wa-t vis 
aan hel venbiruiik omiïtrokken wondit, 
niettegenstaande Idiiit liin veei gevail- 
len zoiu ikiuinmeo verhinderd' worden 
zonder dat de redem hierdoor ge
schaad zou zijin>.

Al ta veei heerst mog die mening 
in de visserij, diat ihet de kwantiteit 
is diie het doet en miet ide kwaliteit. 
Vooral bij ide spanivisserij js dit 
schering er» inslag ein worden gan
se pakken' aan 'boord genomen die 
te 'lang op dek ib'lijvem 'liggen voor
aleer verwemkit ts Ikminnen worden. 
Die IhoudbaarihieJiid -van de vis is. dian 
beduidend iklorter, zodanig zellfs dat 
bij een. monmale reisdluiuir, de vis 
todh slak em slumsaichtig in  d'e uiit- 
g estai de bemnen vooirkomt. Ben 
eerder kortere reisduur zou in dit 
geval de hO'Uldlbaarheiidi ten goe'dio 
komen em wat men minder aan 
benoem iblimnen, 'birengt zou (door ’n 
betere prijs opgevangiem worden. 
Voor de spamvisserij is diit voonai 
het gevail. in. vanggebieden, waar de 
glullfeinij zliclh voedt .miet idle smdt 
en Ih.et vlees van die giull hierdoor 
te vet .woiiid.lt Ihetigeen die Ihiouidlbaiar- 
heild niet item goede (koimt. Heeft 
mem mi nder kontra Ie o ve r wat men 
aam. pakken zal-- binnen. zeitfem, na 
ee-n tijd aain. (die korro geiliegieim te 
hebben, dan lig t tiet wel voor de 
hand om kortere reizen te maken 
eri door eem beter houdibare, en 
minder aangetaste Vis im de af- 
silag te zetten, idiain todh ©em be
tera prijs te IkMijigieira. Tyipiisdh 'im. diit 
gevail was de, im Ide markt gezette 
vis vam die N. 45, idiii© eem. gemiiö^ 
delde van 300 tot 400 fr: 'meer per 
ben toegewezen kreeg. Kwaliteits
vis krijgt mog altijd' een betere prijs 
alhoewel we ini het specifiek geval 
vam de N. 45 er moeten, aan toe 
voegen, dat 'het ihier over kaïbeil- 
jauwsoorten vam een amtiere vis
grond gimig en dat de N. 45 niet im 
span viste. We halen vdit voorbeeld 
edhiter aam oim er pp te wijzen, 
dàt mien zoveel .mogelijk (het ak- 
sant 'op de 'kwaliteit moet leggen

en miet op de kwantiteit. Dank zij 
deze kwaliteit krijgt men 'betere 
prijzen em 'beeornt mem heel dik
wijls nog rrneer dam im Ihet ander 
geva I. Anldeinzljidis (heeft mem zidh 
zo erg miet moeten iirazeltMm o.m de 
vele pakken vis te verwerken em 
klaar te krijgen..

Daarbij komt nog diat men niet 
zo rap door de toegewezien natio
nale ikwota heen zit, hetgeen bij 
individuele 'kwota per vaartuig, zo
als dit m (bepaalde lar.ldem-lidsta
ten hat geval is., nog slechter zou 
aantamem.

Wat riv» de te kleine vis betreft 
diie opgevamigem wondlt omidiat ze 
geen kormmerciele waarde heeft, 
vinden we dat Ihier ook wel kan 
aam verholpaln wordem. Mem moet 
Inderdaad iniet gaan- vissen voor 
©en opvamgpnijs. De O'pvarag is er 
om de kommercièle vis op te van
gen, die dioor omstandigheden., zo
als een toevallige overaaravoer, 
g e e n  af zet vindt. Men moet dlus de 
kommarcialieatie vani die vis bevor
deren door de aamvoer van te klei
ne vis zoveel mogelijk uiit te scha
kelen of te veirmiinideirem. Het is 
duidelijk tilat idlit slechts mogelijk 
is via imetimiaiaswi jtilt© - verhoging. 
Over het algemeen' liis Ide dOorsmee 
visser hier tegem gekant, imaar hst 
tiijdelijk minder vangen, van de al
lerkleinste soort gul em Hotten, die 
dOorgaans toch opgevangem wordt, 
zal enkele miaanden later çiem bre
de kompensatie vimdem im het teruig 
vanger» van deze zelfde vis, maar 
dam vam een groter slag. Derge- 
Ifjke beschermingsmaatregelen die
nen de visserij maar schaden ze 
rtiet. Inltegiendeel. Maar het is vol- 
doeriidte dat ©em groep reders daar
tegen uit onmiddellijk eigenbelang 
protesteert opdat mem op de EEG- 
yfek miet krachtdadig genoeg op
treedt om ’n maatregel te memen 
die zich opdringt.

Het is zelfs 'kenschetsend diat de 
uitmoording van. d© te kleiime tong 
dioor de Hogere Overheid gedoogd 
wordt en diat zelfs homiderdem 
sportvissers er miislbnuiik vam maken 
om duizeintiem kg allerkleinste tong 
niet Ibeanitwoorldleinidl aani de. wetite- 
lijke normen commercieel te koop 
staan- zelfs ira de onmiddellijke om
geving van de rijkswachtkazerne.

Wat men er ook over demfct, 
het is triestig vast te stellen dat 
heel wat maatregelen tem gunste 
van. die visserij wordem genomem, 
maar eens dat ze moeten toegepast 
worderi er tem zeerste getalmd 
wordt vooraleer er met de grove 
borstel over te gaan.

STEEDS DE KANAALTUNNEL
RESOLUTIE VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT
TOEZEGGING VAN 
FINANCIELE STEUN

Het Europees Parlement (heeft ’n 
resolutie aangenomen tem voordele 
van d'e bouw van' een vaste oever- 
verbiinid. ng (tumimeil) tussen Firanlk- 
niijk em Bngelanld. AllhOewel we móet 
met alle oveinwegiiinigem van deze 
rescliuitie kuinnen akkoord gaan, 
rr*0"i&-y wij dat deze tocih vian. vol
doende groot belang is om ze aan 
onze lezers weer te gavent. Aldus 
wat de zogezegde meer-werkver- 
sohiaffing voor het veirvoer betreft, 
zien we om® todh verplicht er op 
te wijzen, dat er omgekeerd, eem. 
gevoelige werkve.nmnnidiering zal 
ontstaan im 'het transkamaalVervoer. 
Meer speciaal zal til'Jt een kowceni- 
tratie van het verkeer en vam werk
gelegenheid geven vioor de over
gangspunten in Noord-Frankrijk en 
im Engeland, met omgekeerd een 
gevoelige vermindering aan ver- 
weirlkveirsohaffing voor de tihiams be- 
stiaanide overzeitlpiuini'em, waaroinider 
we Oostende em Zeelbnugge reke
nen. Wij kumnein dlus miet omveir- 
(deelld insternmein met de optiimCs- 
tischie vlisie vam de resolutie 'als 
zou ©ein vaste oeververbinding ’m 
stiirmulams vormani voor de ganse 
ekomo'mie van elke liid'staat em voor 
de minder begunstigde regio’s 
Het duidelijkste profijt van deze ge
rne emsdhiappeliiijke EEG - steun, zal 
wel begrijpelijk n.aar deze regio’s 
gaan waar al het tramska naai ver
voer ziiah zal tomoemtrerem, name- 
iliijk de terminals die terzelfdertijd 
verltrekpuiniten zfijmi.

Hieronder voilgeini dan> de over
wegingen die het Europees Parie- 
'ment er toe a-amgezet Iheblbeini ibiij 
de lanldem - Itistaden voor d)e ver
wezenlijking van een vast© oever- 
verbi nidiiing aan te dlringen, irnet (be
lofte aam financiele steuin onder de 
vorm varr subsidies en van lenim- 
gern.

RESOLUTIE OVER DE BOUW 
VAN EEN KANAALTUNNEL

—  gezien het verslag vam de Com
missie voor vervoer em de adviezen 
var» de Commissie voor regionaal 
beleid eri ruimtelijke ordening en 
'de Commissie voor sociale zaken' 
em werkgelegenheid (doe 1-93/81)
—  ovörwegemd'e dat de Lid - Statem 
vian de Gemeenschap in de pream
bule vam Ihet Verdrag van Rome 
verklaren dat zij «vastberaden» zijn 
«ide grondslagen te leggen voor

een steeds hechter verbond tus
sen d'e Europese voUkeren»,
—  'bevestiigid zijm, vofteidlilge steuin 
voor de aanleg van eem vaste Ka- 
maalo evervieirblmidfmg;
— iis oventuiigid dat idie politieke 
ibetekeiniis eini de algelhtele voorde
len van' eem, Kanaaioevervenbindiimig 
voor ecomoml© en. handel' niiet al
leen. in 'Frankrijk en het Verenigd 
Kcinimkr'ijik, maar i,ni de gehel'e Ge- 
meensdhaip merkibaar zullen z'ijin;
—  imeemt dat (het verhindern van' 
twee Lild - Sltatiein dioor imüdldel vaim 
eem 'dengeiijlk groot iinfrastructuuir- 
projeikt door ide Eiuiriopese puiblliieike 
opimie gezien (zal wordeni aiüs eem 
onmesibar© d'aad vam vertrouwen litr* 
de fuindamenjtele doelistelilfmigiein vam. 
de Geimeemsdhap,
—  'beklemtoont dat plannein voor 
een- wast© verlbimldlilng reeds meer 
dan eeim eeuw bestaan, het imet de 
huidiige teohmologie mogelijik is ’n 
idie.rgeliijke verbimldliinig te biouwem en 
volgens uitvoerige studies 'm aamtal 
overwogen projecten, sociaal-econo- 
mis'dh© vooridelen voor die gehele 
G.emeeinsdhap liijiken op ite léveren 
en' reeds financieel' uitvoerbaar zijn
—  idlnimgt er id'erihallVe bij de be
voegde comimiumauitaire en nationa
le Instanties, waaronider de Raad, 
de Commissie em de regerimigen 
van de r©dh)tstneeks betrokken Lid- 
Sitaten op aan. allies i,n Ihet we-nk 
te stellen om eventuele bestaande 
politieke em andere" pro'blemen op 
te lossien ten eirnide (djit pnojeikt 
eeins en voorgoed te verwezenlij
ken;
—  meent dat 'de Gemeenschap, 
zowel waf haar oinltlwiiklkeling als 
Ihaar iimage 'betreft, alleen maar 
voordeel kam hebben van 'haar 
praktische deelnemimg aan en be
trokkenheid bij diit project, en oor
deelt derhalve giuinsltig over het'be
ginsel van finiamoiële steun dioor 
de Gemeenschap.
—  is zich bewust van het feit dat 
die middelen kulnimem worden ulit- 
getrokkem via hot «miieuwe com- 
munautaiire imstruimenlt», ide EGKS 
eim de Europese llnveslterlilmgislbainlk
— driingt er derhalve ibiij de Com- 
imissie op aam O'm faiij haar pogin
gen om tot ©en' beleid inzaikie de 
veirvoersimfnastruotuiuir îe kome#% 
een vaste Kan'aaloev©rvahbïndiiing 
als een der prioriteiten te blijvem 
beschouwen;
—  verzoekt de Commissie boven
dien niieit alileem nia te gaarn of 'in

(vervolg op blz. 2)



STEEDS DE KAN A ALT U N'NEL
(vervolg van bilz. 1 )

OomrnuimauBaiiire Mjidinagie aac ihet 
pnoljeiklt im idje vo,nm van lieniiingen 
Item wioirldiem voioingestelld„ maar te
vens teigieini eiinld 1981 een speciaal 
rapport op te steilem over de ffinam- 
oietni-nlgisipitlo'bileimeini van die vertjin- 
idlinig en de imOgieijlkMderv om i'n1 
oo immumiauitai r veirlbanld bijstand te 
verienem.
—  iis Iboivienldiietm overtuigd dait die 
geslaagde uiitt/oerinig va© bet plan 
voor een IKanaaïoevenvenbiinidliinig ’in 
Uiiiteinsit rtujWiig ptreoeldieinlt zou zijn 
voor de uitvoerinig van: andere gro
te liinifriasltnuiotiuiuiripinoijieiciten Iin de ge
hele Gemeenschap (ibv. een ibrug 
oveir de Straat vani Messin», het 
Rlijm - Rhône Kanaal e-id.) ;
—  spneelkt zijin. volidloeinliinig usï over 
id'e 'Vioordeilein idie een iKanaalloever- 
veirtb%ild|iin|g zal opleiveren 'met de 
toepassing van eein- gemeensohap- 
(peiliijiK vervoerbeleid en ’o germeen- 
sdhappefijk beleid inzake de ver- 
woarsliinlfnaislttrluiötluiuirl, an is vam °p- 
vailimig dat die economische voor
delen van dût Ibelleiiid die levensstan
daard vam a ie  volkeren van de Ge
meenschap aleeln maar kunnen 
helpen verthiageim;
—  meent diat de achtergebleven 
igebiedein in de Gemeeinsahap het 
imeest gebaat ziijim Ibiij een' welover
wogen bel'eUld iinzaike de v«nvoers- 
'irnfrastru'cituiur diat tegelijk rmet een 
idloetirelfeinld icelgitonaaj beleid tem 
luitMoer woiiidlt gieleigtd;
—  is derhalve van oordeel dat het 
op lamige termijn; stellig im het be
lang is vani de rejgio’s als het com
munautair Inifrastructuurbéleid door 
de aanlleg vam eem Kanaaloever- 
verbinding eem impuls zou krijgen;
—  Wijst erop dat volgens de on
langs teri behoeve van de Commis
sie verrichte studie over de moge
lijke alternatieven voor vaste oever
verbindingen een vaste verbinding

aanzienlijke 'besparingen zou ople- 
vereni tój de vervoerkosteni en' een 
stimullanis zou vormer* voor de eco
nomie lm haar geheel ;
— 'beklemtoont de bijzondere voor
delen die de aanlleg vani een vaste 
oeververbinding zal afwerpem voor 
de bouw em de staalindustrie, em 
spreekt de hoop uit dat bedrijven
i-n ontwikkelingsgebieden iim het 
girootste deel vam déze behoeften 
zulll'en voorzien! ;
—  meent tevens dat een aanzien
lijke toename vam het goederen* em 
personenvervoer over het Kamaal 
meer zekerheid biedt dat de vam dit 
verkeer afhankelijke werkgelegen
heid zal blijven groeien ;
—  wijst, zonder vooruit te willen 
lopen op de ’beraadslagingen eni de 
uiteindelijke beslissing vam de Brit
se em de Franise Regering, madruk
kelijk op de volgende aspecten vam 
eem spoorwegtummellpnoject :
a) het maakt snele vrachtdiensten 
tussen de provinciale centra im ge
heel Europa emi de provinciale cen
tra in het Verenigd Koninkrijk mo- 
gdijlk ;
b) het Krikt duidelijk voordelen, te 
hebbeim uit een oogpunt van kosten-, 
mMeü- en energieoverwegingem ; 
verder Itoopt de aanleg vam eem turn- 
mell met eenrichtingsverkeer niiet 
vooruit op andere projecten* die la
ter wellicht wordem overwogen1 ;
c) het zou ongetwijfeld een stimu- 
i|aris zijm voor het communautaire 
spoorwegbeleid —  earn beleidster
rein dat im de afgellopeni jaren 
enigszins is verwaarloosd —  zon
der ide situatie van het wegvervoer 
belangrijk te wijzigen ;
—  spreekt de welgemeende hoop 
uit diat de Franse erj de Britse Re- 
geriinig, aezien het risico dat de 
geraamde kostem wordem over
schreden. kan® zufem ziemi zonder 
onnodig uitstel over dit project tot 
overeenstemming te komen.

DAG DER ZEELIEDEN VAN 
DE OOSTKUST

SCHADEGEVALLEN
I#  Tiijdems ,het imaneuvreren im de 
viisseirslhaiven van Oostenide ikreeg 
imiem aan btoorld vam ide- Z.1'80 ” Tor- 
iniadio”  af te rekenen met eetm ge- 
,'broikeini kabel vam Ide keeirkoppe- 
iiinig. Hierdoor «bleef de treiler acth- 
iteinuiiït varen ein Ikjwiam zo in aan
varing met d'e aldaar gemeerde 
Z.483 "Cainoilliinia”  waardioor laatst- 
vemioeirrVd vaartuig aivieiriij oipliep.

#  0|p idje visgronden viel' ide mo
tor van idie 0.043 piloits uiit. Het 
bleek dat het defekt niet te her
stellen was, zodat rmem de sleep- 
Ihlulllp opriep vam de N-.706. iDe slteeip 
verieip zomideir veddere moeflijkihe- 
den maar de havem vani Oostende.

#  Tiijdiens die visserij viel d'e mo
tor vani die 0.638 ’’iRascal”  plots 
luiit Bij onidenzoelk bileek diat een' 
sltlulk isteepltlros im Ide scthroöf ver- 
iwairid1 zat. Herstellern was omimOge- 
lllijlk zioidiat sllleeplhiuillp we'rld i'nigeiroe- 
peim viaim de ’Zeearend1”  dlie iheit 
onklliaar geraakte viaartuiig maar
Oostende opsleepte.

I#  Koers lopend maar de sliipway

in  de Zeebrugiste wissfiirsihaveim hoor
de 'men aan' boord van de Z.533 
” *Viint)us”  pliots e-en ihartde tóltop im 
ihet aohtersdhiip. Bij droogzettiem 
stelde men' vast dat aille söhroef- 
iblladen geplooid warem. Vermoede
lijke oorzaak is het stoten op eem 
ziidh onder water foevimdienld voor
werp.

#  Tijdens het vóssen werd aan 
'boord vam de ZJ502 "iRégine" een 
aibnormiaal geluid gelhOord lim de 
motoinkamer. iBij omiderzioek bleek 
dat de kogellager vam de aandrij
ving vam de hydroliek gebroken 
was. Eerst weird maa-r de Emgelse 
'haivem vam Bilrkeinlhead geviarem 
maar toem bleek dat de herstelling 
lange tijd  iim ibesilag zou Demen 
wend koers gezet maac Oostenlde.

#  Toen men visseimd was hooirde 
m:ein, aan boo.rtd van de Z.47:2 "Jan 
iBarlt”  pilots eem haride slllag ün het 
adhiterisdhiip. Sdhlipper Oesmedt ver- 
itlrouwde het zaakje nliet etm zette 
koers naar Zeelbrugige. Oip da Ikuiis- 
ibanik werd vastgssteilld. dat twee 
sdhroefbladein beschadigd waren-

Op zondag 19 juli1 gaat te Zee
brugge de «Dag der Zeelieden vani 
de Oostkust» door. Dit top-eveme- 
ment voor de Oostkust wordt ge
organiseerd met medewerking van 
het Stadsbestuur vani Brugge, het 
Bestendig Komitee ter Bevordering 
vam de Visserijbelarigeimi vam Zee
brugge em het plaatsellijk Feestko- 
m'itee. Zieihier hiet programma :

Om 10.15 u. plechtige Zeewij- 
diinigsprocessie met alls wegwijzer : 
Zustersstraat, Beiststraat, Wilge- 
boomisltnaat, Sint-tDonaatsstraat, St.- 
Domaaökeirk, Kustllaam, Vissersstraat 
en Tijdokstraat. Het gebeuren vani 
het beroemde toneelwerk «Op Hoop 
vam Zegeri» vani Herman Heyer- 
mans, het sterk tendentieus ge- 
kiteurd maar todh wel sentimenteel 
vissersdrama ,dat vani een' onweer
staanbaar realistische kracht ge
tuigt, wordt als thema gebruikt tij
dens de processie van de zeewij- 
ding. Door het Zeewijdingskomi- 
tee wordt beroep gedaan op vol
wassenen om z'ich op te geveim 
voor de groepen van die «Wonder
bare Viisvanlgst» em «Op Hoop van: 
Zegen».

Aan de westkant vam de vismijn 
volgt om 11 uur de eucharistievie- 
rimg met Zeewijdimg. In geval vam 
sileoht weder geschiedt de Zeewij- 
dimg aan de Sint-Domaaskerk. De 
kranisneeVteggilngem worden gedaan1 
door burgemeester Fran|k Van Acker 
em de reders. Om 11.45 uur pro
cessie met all's wegwijzer Vismijn- 
straat, Wanldelaarstraat, Simit-Do- 
naaskerk, Heiststraat em Zusters
straat. Om 12.15 uur ontvanlgst van
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de overheden, genodigden en me
dewerkers .in die Meisjesschool ter 
Zustersstraat. (G)

Uurtabel 
der afvaarten

OOSTENDE - DOVER /  

FOLKESTONE 

OVERVAARTEN : 

SCHEPEN
VOOR DE WEEK VAN 12.7.1981 

TOT 18.7.1981 
Afvaairten uit Oostende inaar Dover 
Western Docks :
—  Oageliijiks te 10u05 ein te T4u50
—  iDaigiellijlks te 07iu35, behalve op 

112.7.11918)1
—  IDageljlks te 19u45, beihaWe op

118.7.1901
— Olp 1'8.7.1901 bliijlk. afv. te 10iu45

Afvaarten uiit Oostende naar Dover 
Eastern Docks :
—  Dagieljlkls te OISuOO, te 0i8'u00, te 

11u00, te 14[u00, te T7u00 en t& 
20u00

—  iDageliijlks te Ô2iu00, beihalWe op
112 en 13.7.19181

—  iDagelij'ks t e 23uOO, .beihalve op 
18.7.1I9I&1

Afi/iaarten uit Oostende naiar Fol
kestone :
—  iDagieKfkls te 0'1iui45
—  OageiBjlkis te OQiuGO en te 0Su15, 

ibelhallve op 112.7.1981

Afvaarten uîit Dover Western Docks:
—  Oagelii'jlkls te 00u30, te 11 iu'40 en 

te T5u45
—  Op 112, 13, 17 en: 18.7.1981 'bijlk. 

afv. te 1i0iui10
—  IDageliijlks te 19iui1i0, beihalve op 

18,7.191811
—  Op 1I8-7J19i8'1 biljlk. afv te 15iu15

Afvaarten uiit Dover Eastern Docks:
— iDaigéUijiks te 09iu00, te 1BuOO, te 

lôuOO, te IISuOO, te 21!uOO en 
te 23ui59

—  DagieHii'jlks te O0uOO, beihalve op 
12.7.1001

—  iDagelliljlks te i06iu00, be'halve op
1.2.7.1901

Afvaarten ult FolskesfiOne :
—  IDagelliijlkiS' te 'löiuOO
—  Oagieilliijlkis te 2lQuQ5 en te 22iui45, 

ibe'haltve op 18,7.1901

UURTABEL DER 

OVERVAARTEN : 

JETPOIL 

( draagvleugelboten )
Afvaarten u i  Oostende na|a|r Dovier 
Western Dooks :
—  iDiagieHliijiks te 08iui4f5, te 13ui50 em 

te 19iui45
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—  IDageljlks ite 10ui2ß, te 1©ui2|5 em 

te 21'uö5



VONNISSEN TER KOOPHANDELS RECHTBANK VAN OOSTENDE

REDERIJEN LEEFDEN HUN 
VERBINTENISSEN NIET NA

Enkele maanden geleden maak
ten wij het vonnis bekend van de 
Rechtbank van Koophandel, waar
bij Hulp iin Nood afgewezen werd, 
een jaarpremie op te eisen, nadat 
zij de Rederij Pintelon, tengevolge 
van heit niet naleven van een over
eenkomst bij een lening aange
gaan, tijdens het jaar uitsloot.

De Rechtbank was toen terecht 
van oordeel dat, gezien deze rede
rij op een bepaalde datum uitge
sloten werd, zij voor de rest van 
het ja a r  verplicht was zich bij een 
ander maatschappij te verzekeren 
en het betalen van een dubbele 
premie niet gerechtvaardigd was, 
zodat de verzekering aan de heer 
Pintelon vanaf de dag der uitslui
ting, geen verdere premie kon 
eisen, daar Hulp in Nood het ein
digen van de polis niet had afge
wacht.

Toen werd door de Rederscen
trale op een tendensieuse wijze na
tuurlijk alles tegen Hulp in Nood 
uitgespeeld, alsof die maatschap
pij onrechtvaardige eisen stelde en 
het eën zwaar vonnis gold.

Van de zijde der Rederscentrale 
mochten wij ons inderdaad aan al
les verwachten, uitgenomen een 
juiste weergave van de feiten en 
vain het vonnis. Maar deze zaak had 
een verder gevolg.

De voorwaarden van kredietver
lening, aan reders opgelegd hier 
niet gevolgd zijnde, werd door de 
Rederscoöperatieve SCAP een 
schadeëis bij de Rechtbank inge
diend, tegen de in gebreke zijnde 
rederijen, met als zaakvoerder 
Henri Pintelon. Dit zaakje kreeg nu 
voor dezelfde Rechtbank haar be
slag en wel als volgt :

Op 20.4.1977 werd aan de rede
rij «De Zeester» van de heer Henri 
Pintelon voor de 0.35 en de 0-81, 
voor de aankoop van die schepen, 
door de coöperatieve redeKsverze- 
kering «Hulp in Nood», een 
scheepskrediet toegestaan van twee 
miljoen frank tegen een interest 
van 5 th. per jaar voor de duur van 
vier jaar, elk jaar één vierde terug 
vorderbaar zijnde.

Op 16.8.1977 werd een aanvul
lend scheepskrediet van 650.000 fr., 
terugvorderbaar in vijf jaar aan de
zelfde persoon voor zijn Rederij 
«De Zeester» toegestaan met de 
verplichting dan hem voor de vaar
tuigen 0.216 van de rederij Pinte
lon en de 0.334 van de rederij De 
Sneppe, Zich ook volledig bij SCAP 
te bevoorraden.

Op 1 januari 1978 werden !n het 
voordeel van de rederij pvba Pinte- 
lon-Versluys, twee gewichtige 
scheepskredieten toegekend voor 
de aankoop van de 0.82 en de
0.83 elk 1.750.000 fr. belopend te
gen vier ten honderd voor de duur 
van vijf jaar, mits afkorting van een

vijfde per jaar.
In al deze vennootschappen was 

de heer Pintelon zaakvoerder.
In totaal werd hier dus voor

6.150.000 fr. scheepskrediet toege
kend waarvan 2.650.000 fr. tegen
5 th en 3.500.000 fr. tegen 4 th op 
een ogenblik, dat voor de kaskre
dieten bij de banken 17 th tot 18 th 
interest diende betaald te worden-

Als tegenprestatie moest de hr. 
Pintelon voor deze rederijen zich 
voor dezelfde duur bij Hulp in Nood 
verzekeren en zich bevoorraden in 
vistuig en brandstoffen bij de re- 
derskoöperatieve SCAP te Oosten
de of HAND IN HAND Zeebrugge.

Deze overeenkomsten werden 
door de beheerraad van Hulp in 
Nood vastgelegd en door de heer 
Pintelon als zaakvoerder van deze 
verschillende vennootschappen 
ondertekend en aanvaard.

Het betekende voor deze rede
rijen voor het eerste jaar alleen al 
een besparing aan interest op de 
toegekende scheepskredieten van 
minstens 12 th of een eerste jaar- 
interest op 6.150.000 fr. van 738-000 
fr.
Groot was achteraf de verwondering 
bij «Hulp Ini Nood» en SCAP te 
moeten vaststellen, dat zonder dat 
de heer Pintelon deze maatschap
pijen had Ingelicht of jets had ge
vraagd, wat reeds in strijd was met 
de aangegane verplichtingen, hij 
nog geen twee jaar later, dus op 
een ogenblik dat die rederijen nog 
voor twee tot drie jaar verbonden 
waren voor hun aankoop van visse- 
rijbenodigdheden en brandstoffen, 
hij samen met enkele familieleden 
als aanvullende aandeelhouders, de 
«Visserijverbroedering» van de heer 
Aspeslagh te Oostende overnam en 
hij tevens agent werd van eein grote 
multinational inzake brandstofver- 
koop (oliën en gasoil), aldus 
rechtstreeks konkurrent wordend 
van de maatschappij die nog geen 
twee jaar voorheen, hem 6.150.000 
fr. aan kredieten tegen goedkope 
interest had verleend.

Door de beheerraad uitgenodigd 
uitleg te geven omtrent zijn han
delwijze, bleef hij bij zijn besluit, 
niet alleen zich voor zijn rederijen 
te bevoorraden bij dié multinatio
nal, waarvan hij agent was gewor
den, maar ook klienteel te zullen 
bewerken voor de aankoop van 
brandstoffen en visserijbenodigd- 
heden, dit in zijn hoedanigheid van 
zaakvoerder van de «Vissersver- 
broederïng. Dientengevolge bleef 
er voor «Hulp in Nood» geen an
der beslissing over dan de rest van 
de hem verleende kredieten onmid- 
dellijk terug te vorderen en voor 
SCAP en eis tot schadevergoeding 
bij de Rechtbank van Koophandel 
in te dienen, wegens het niet na
komen van zijn, bij kontrakt opge

legde verbintenissen en verplichtin
gen.

Hier dient aan toegevoegd, dat 
tussen Hulp In Nood en de heer 
Pintelon als zaakvoerder van zijn 
verschillende rederijen bij het toe
kennen van het krediet van
6.150.000 fr. schriftelijk overeenge
komen was, dat bij het niet nale
ven van die overeenkomst, de heer 
Pintelon een schadevergoeding van
20 th zou dienen te betalen op alle 
bij SCAP niet meer gekochte visBe- 
rijbenodigdheden en brandstoffen 
en dit voor de duur dat deze over
eenkomst nog lopende was, wat als 
gering mocht aangezien worden 
vergeleken bij de schade aldus be
rokkend, tevens in acht nemend 
dat belanghebbende een direkte 
konkurrent werd van SCAP en 
daarenboven ook schade berok
kende aan «Hulp in Nood» als ver
zekering.

EEN MILD  
VONNIIS

De zaak, voor de Rechtbank van 
Koophandel te Oostende behan
deld waar advokaat Heymane de 
belangen van «Hulp In Nood» en 
«SCAP» verdedigde, kreeg vorige 
week, vlak voor het gerechtelijk ver
lof, haar beslag. Daair werd een 
vonnis geveld welke, gezien het 
belang van de schade door de heer 
Pintelon aan die twee maatschap
pijen berokkend, nog als zeer mild 
mag aangezien worden. De vier re
derijen werden ten slotte als volgt 
veroordeeld :

Rederij De Sneppe 
(0.334) :

Volgens het vonnis werd door 
SCAP een schadevergoeding geëist 
van 462.650 fr. Verweerster erkent 
hier het bestaan van de ingeroepen 
overeenkomst. De Rechtbank, in 
acht nemend dat de 0.334 sedert 
30 oktober 1979 opligt en na par
tijen in al hun eisen en middelen 
van verweer gehoord te hebben, 
veroordeelt de rederij tot de beta
ling van een som van 100.669 fr. 
plus de interesten en alle kosten

•  TE HUUR ; GEMEUBELDE 
KLEINE appartementen, stu
dio's, kamers en STUDEN
TENKAMERS, douche, spe
ciale wtnterprljs. nl 2000 fr 
Z.w « Mon Séjour » Londen 
straat 8. Oost Inl tel '059)
50 19 71 B0 27 52.

f7116N —8199 Vi

van rechtspleging en registratie, be
taalbaar en uitvoerbaar, de helft op
15 juli 1981 en de andere helft op
15 augustus 1981. Bij gebrek aan 
betaling op de gestelde datum van 
één dezer afkortingen is de ganse 
schuld ineens opvorderbaar.

Rederij Pintelon
(0.216) :

Hier eiste SCAP een schadever
goeding van 1.877.521 fr. Verweer
ster erkent ook hier het bestaan 
van de ingeroepen overeenkomst. 
De Rechtbank, na partijen gehoord 
te hebben in al hun eisen en mid
delen van verweer, veroordeelt de 
Rederij Henri Pintelon tot de beta
ling van de som van 524.547 fr. plus 
de gerechtelijke interesten vanaf de 
datum van de rechtsvordering als
ook alle gerechtskosten, betaalbaar 
en uitvoerbaar tegen honderddui
zend frank per maand vanaf 15 juli 
1981 met dïen verstande, dat bij 
gebrek aan betaling van één der 
bepaalde afkortingen op de gestel
de vervaldag, de ganse overblijven
de schuld ineenö opvorderbaar zal 
zijn.

Rederij De Zeester 
(0.35 - 0.81) :

Volgens vonnis werd door SCAP 
een schadevergoeding geëist van 
3.072.588 fr. Verweerster erkent ook 
hier het bestaan van de ingeroepen 
overeenkomst, door de heer Pinte
lon ais zaakvoerder met «Hulp in 
Nood» aangegaan.

De Rechtbank, na partijen ge
hoord te hebben in al hun eisen 
en middelen van verweer, veroor
deelt de Rederij «De Zeester» tot 
de betaling van een som van 
907.335 fr., vermeerderd met de 
jaarlijkse interesten en alle kosten 
van het proces, laat de voornoem
de rederij toe de toegezegde som 
af te betalen bij middel van maan
delijkse (stortingen van honderddui
zend frank met ingang van 15 juli 
1981, met dien verstande dat, bij 
gebrek aan betaling van één der 
bepaalde afkortingen op de gestel
de vervaldag, de gehele resterende 
som ineens opvorderbaar is. Ook 
hier is het vonnis onmiddellijk uit- 
voerbaar niettegenstaande beroep.

(Vletvolg op blz. 4)



HET BESTUREN VAN JACHTEN 
EN SPO RT- OF 

PLEZIERVAARTUIGEN

(Vervolg vian blz. 3)

Rederij 
H. Pint-elon — 
C. Versluys 

(0 .82 -0 .83)
Volgens het vonnis wordt door 

SCAP een schadevergoeding geëist 
van 1.993.950 fr. Ook hier erkent 
verweerster bij monde van zijn 
zaakvoerder, de heer Pintelon, het 
bestaan en het ondertekenen van 
de ingeroepen overeenkomst.

De Rechtbank, na partijen ge
hoord te hebben fn al hun eisen 
en middelen van verweer, veroor
deelt de rederij Pintelon-Versluys, 
tot de betaling van 923.368 fr. plus 
de gerechtelijke interesten en alle 
gerechtskosten. De betaling dient 
ook hier vanaf 15 juli 198? in schij
ven van honderdduizend frank te 
geschieden, met dien verstande, dat 
bij gebrek aan betaling van één 
der afkortingen op de gestelde ver
valdag, de gehele overblijvende 
schuld ineens onvorderbaar zal zijn. 
De vonnissen zijn onmiddellijk uit
voerbaar, niettegenstaande beroep.

X X X

Na vastgesteld te hebben hoe 
belangrijk de kredietverlening aan 
deze rederijen is geweest tegen een 
zeer goedkope interest en hoe, na 
de ontvangtet van een krediet van
6.150.000 fr-, de aangegane over
eenkomst met de voeten werd ge
treden, mag dit vonnis a!s zeer 
mild voor verweerder aangezien 
worden.

Het is ons nog niet bekend of de 
beheerraad van SCAP en Hulp in 
Nood, of de verweerders, daarin 
zullen berusten.

Wij hebben gemeend dit vonnis, 
in alle onpartijdigheid te moeten 
weergeven, er op wijzend tot wat 
het niet naleven van dergelijke 
overeenkomst kan lelden.

Het ïs immers een feit dat de 
Coöperatieve redersverzekering in 
het belang vain al zijn leden hen 
steeds geholpen heeft bij de aan
koop of nieuwbouw vai een schip 
en dit tegen zeer goedkope inte
rest.

Het is orte bekend dat in dat op
zicht reeds 75 miljoen frank aan 
scheepskredieten werden uitge
leend gaande van één tot vijf ten 
honderd interest.

Dit jaar werd door deze Coöpe
ratieve redersverzekering op de 
premies van 1979 een teruggave 
van 20 fh. uitgekeerd en voor 1980, 
wordt tn oktober een nlieüwe teruq- 
gave van 12,50 th verzekerd.

Het vormt een bewijs van wat de 
reders zouden kuninen verwezenlij
ken, moesten zij allen coöperatief 
verzekerd zijn en hun aankopen 
doen in een eigen Coöperatieve, 
wïe er ook de leiding van heeft.

Nu de exDloitafflekcteten hooq op- 
looen schijnen sommïoen dat nog 
altifd nïet te beseffen en denken ze 
dat de Hogere Overheid een melk
koe moet blijven voor mensen, die 
'daarvan om persoonlijke redenen 
wensen te blijven van genieten.

WETTELIJKE — 
VERGUNNINGEN

Door de ibeeir Diamseaux, filet van 
het Europees Painlemient, werd aain 
de beer Oointoigeoirlglis, EiEG-Com- 
missaris voor ide V isserij, ©ert 
vraag 'gestelid idiie tem zeerste alk- 
tueei is en waartvan w ij Ihiianonder, 
de vragenstellilmg evenals het ant
woord im àjin, geheel teruggeven.

Betreft : Wettelijke vergunning 
voor het besturen van jachten en 
sport- of pleziervaartuigen.

In alle Lid '-S taten mag men pas 
eem bromfiets, motorfiets of auto
mobiel' op 'die openbar© weg bestu
ren, nadat mem met goed1 gevoilig 
eie.n theometisicih e n /o f praktisch 
examen ter iveinkrtjgiünlg wan, eern rtj- 
bewiijs aifgeUteigldi iheeft.
Daarentegen is  voor de besturing 
van jachten' eri: sport- of plezier
vaartuigen op kanalen, in, havens 
em op zee Ide situatie beeil wat 
minder Iduildetfjik. Iin sommige Lild - 
staten1 is zelfs geen emkei examen 
vereiist. Kan 4e  Commissie eem 
overzicht vani ideas toestand per 
Lid-Steat gisvern ?

Het antwoord van de heer Con- 
togeorgis luidt als volgt :

De CoimimiiSsie Wiint momenteel 
de miodiige inilicihttimgo'ni Sin oim de 
vragen van, hiet gieaohte Plarlleimieints- 
lild te  klimmen beantwoorden.

Z ij zal n ie t nalaten: iheim binnen 
de kortst mogelijke termij.n de be-

A V Iâ

N.V. ROSSEEL 
BRUGGE

(050) 33.99.14

AHe
petroleum-
produkten

en
smeermiddelen

Verzekerde
bevoorrading

★
Stipte

bediening
Vertegenwoordiger

HERMAN FAICT

Steenovenstraat 28.
8401 Bredene 

Tel. : (059) 32.16.76

vindingen waartoe ihiaar naspeurin
gen ihebbem gieileHd, ter ikeinnis te 
brengen.

X X X

Aam de ihiainid: vam Idiilt aintwioioirtdi 
stelten we vast, dait: ieir meer 'diam 
waarsdhiijinlllijik geein; EEG - wetge
ving terzake bestaat. Toch ver
heugt ons deze vraagstelling van 
de 'heer Oamseaux ornldiait Ihet er 
op w ijst, idiait mem ooik dlit pnoMeem 
pas nu onitdiekt heeft of aan ’t  ont
dekken is. Wij zelf ha me rein hier 
reeds verscheidene jaren op de 
noodzaak van ’n negeilng en op de 
d iskri mi natie terzake tegenover onze 
reder®, schippers en oipvareinldien 
van de zeevisserij. Hopen we diuis 
dat de vnaigieinsteliler ’met z ijn  vriaaig, 
de ikait 'aian idle belli Iheie/flt giefoomdlem 
ein idiait mem za;l inzien, diait e r voor 
de ijiaidhtvaart, sport- en pjeiziiienvis- 
sienij een adtelkwate iragllememterinlg 
zal bbevam gotroffer, te  wordten. 
Thans mag eenieder mat eein sport- 
plezier- of jachtvaartuig in zee ste
ken, zomder de m inste praktische 
en theoretische ikennis van naviga
tie en zaeregilemenitieni, waardoor 
zij, iniieit ailieem voior zicthizeM een 
gevaar uitmaken, maar wat nog er
ger is, wemeens voor ide gekwalii- 
fieerdle zieevanenlden. We dluiimem 
voor de 'heer Daimlseaiux eni even
tueel} voor andeine lledlem van' heit 
Eiuiriopees Parlement da t zij deize 
zaak n ie t zoiulden Hoisllla/ten' em een 
advies terzake voor de EEG-Com- 
missie zoiudein' formuleren.

NIEUWPOORTSE 
VISSERIJ BLIJFT 
DE MENSEN 
BOEIEN

Steeds meer vakantiegangers ein 
asnldaigsttoeriisten igeiven de voor
keur aan. eem ibleizloeikije aam Idie 
Vismijn ein, visisenslkaai. Vooral ide 
studerende) jeugd bineragit regelmatig 
een gelleid bezoelk aiatn idle NiieuW- 
poortse ivenkooplhailije en. ooik talirlij- 
ke gelleide beizoeikem aan Nie-uw- 
poort beiblbem. eem toelhtjie om en 
Hond de ta a i op  Ihet programma 
staan. Voor de  ■vismiijmiblesltuurder G. 
Hovaere was Ihet de jionlgste maan
den Ihlamdi warlkem, wianlt riie t m inder 
dan 7.570 ijiongerem en, volwassenen 
kwamen in die eeinsiti© zes imiaainldein, 
van 1981 een bezoek brengen) aan 
de vismijn,. Diinelkteuir Hovaere ken
de izeWs .dlageini Idat ihiij to t v ie r imiaail 
toe ihet spneieikgieisitoeflte mooht Ibe- 
kliilmlmien' om die memsein: te  wooirid 
te staan.

IDiat ibewiijst dlat ide Nieuwpoortse 
vissersihaven nog affiijd boaienid 
biliijft en dlat [die mensen nioig steeldB 
de voorkeur geven aian een vers 
vtiisijie em dlat veris vis je  Minden ze 
ooik mertgems anldars dan te  Niieuiw- 
poort. .

Nota der Red.: Dat zeggen na- 
tuu rlj'k  de Mieuwpoortenaars.

AANKONDIGING
Studfje van notaris 

Piierre DE MAESSCHALCK,
houder der minuten vlein notaris

A. Laicourt, Prins«® Stefaniieplrin 9
Oostende (tel. : 059/70.23.29)

— O—

OP MAANDAG 13 JULI 1981
om 16 uur ter Conifeireintiezaail van 
ihet Stadhuiis te Oostende

TOESLAG VAN

STAD 0'0'STENID'E

lin de Res. W ellington, boek Frans 
Musinstnaiat 45 en, Weliüngtonstraat, 
ge'kaid. sie D nr 41/L/12, groot
304,65 m2 : praohitiig gelegen ap- 
partemeinit met zii cihit op Thermen 
mr 7 op 3de vendiiep met : inlkiom, 
living, keukein met terras, toilet, 
baidikamer, slaaip'kamier em kelder
10 in de ond'eingiromd-

Voorzien van water, gias, electri- 
oiiteiit, cemitrale verwairmimg.

Vriij.
Bezoekdagen woensdag em za

terdag van 14 tot 16 uur.
INGESTELD : 400.000 FR.

Alle nadere imiiohitiingen ter stu
die van de verkopende notaris.

(S7'14V)

N O T A R IË L E

AUTOWEGEN- 
KAART VAN  
BEILGIE EN 
LUXEMBURG

iBiij de  uitgeverij Carto te Brussel 
verscheen zo ju ist de vijtfde dinuik 
vam de Auitowegieinlkaarit van Beijgiië 
etn, iLiuxemlbuing. iDeze ikaart geeft 
eem djuiiideiliiijlk b.eeilld vaini bet .aiuitio- 
'Sineiliweiglnet ( maiar voor de gewone 
weigeim ,i® ze mliinld eir biriuillklbaar). Op 
dje Ikaarlt ikomen de auitosiniellWegein' 
iviain' BelDgiië,, Luxemlbiuirlg eini de aan- 
ginenfcemldie gedeelten vam Nedeir* 
ianid, Frainlkiriiijlk eins Duitsland voor. 
Aille afnitteni wordeim imet ina-aim em, 
iniuimimeir vermeid. De vraag ’ ’Waar 
kan, ik onderweg rusteni, tanken, 
etem of sHapen?”  is voor de kaart- 
gelbnuii'kar 'geetn pirobleem. Gewioine 
wegen en kiometerafstandenr ver- 
voililedigem het geheel Een, regis
te r op de ikeeinzlijlde vengemaWke- 
ilEljlkit heit oipizoelkeim vaim p®aatisen‘. De 
veirManliinig is  opigiesteilld1 im het Ne- 
dieirlfainldjs, Frans, Duits em' Elnigefe.

lElnlkeile veirlbetertimigein' op ihet 
teicihiniiscihe Vlialk weridieio biij deze 
viiijfde druk aangebracht. De par- 
ikeenpiliaatseini, bemizlinestaBoins en 
reisltauiranitis lamgis ,die autosnieliiwe- 
igein wendiem idluildleilliljiker aanigege- 
veini, em waar deze tegenovier eil- 
ikaar liiggant, weridein' zij aan' béide 
'Ziiijidem gepiaaitsit. Verdeir staao ai'le 
ipllla'atsiniamen in het zwart, waar dlit 
vnoeigeir a leen het gevial was voor 
die oip de autosm.ieilWeigein aamgege- 
vem ridhltSinigeim.

Te veirlkriiijigeini DrluiWkeniij nieuws
b lad vam de .Kuslt. Rrliljs 2-00 fr.,
B.T.W. iimbegirepen.



MOSSELEN OPNIEUW OP DE MARKT
De legend© 'wil1 dat mosselen al

leen l'elkikeir ziiijn om  ite «ten im» de 
maanden met een R.

Nie#s 'is minder waar.
iHet mosselllseflzoeni, alitlhanei in 

onze Ntoordeliijlke lenden, en we 
spraken fhjier van Hloililiantdi, België 
en DuiiUsfeind, Ibeigiiintt ijni fette im 'ju li.

Voor de oorlog waren' Boue- 
tuoute elm PlhtlllilpSlnme in Oiost-iVlaan
deren gekend alls ©ein' van de bes
te mosselplaatsen van heit Noor
den en kP<m mem daar z eiker wed- 
lijvereim met de 'beste Hottanöise 
mosselen. De PMffipfflnfae mosselen 
waren eiumopee® vermaard. Niu 
■heeft imern e r nog steeds mosselen 
vam uiitelteikeinde Ikwaliteiit m aar 'llm 
eiilk geval .nii'ett .meeir om uiit te Moe- 
rein', de mosselpercelen er te  Wes'm 
iziijnidie en Bouaho-ute praktisch als 
Waven afgesöhireven ziijlnlde.

Gaat men echter dji>e kamt .uiit, 
dam vfimidlt meini eir ,niog steedis 'Mei
ne restaurants iwa-arivaim d.e veir- 
maandlheid ii® lelklkere .mosselen op- 
idli einen.

Men heeft eem tijd je  gedacht 
aan de oesterput te Nieuiwpoortt, 
waar langs de estaikaden veel1 mos
selzaad gewonnen werd em waar 
ook in het Zeemadhltdok veel en 
gmote mosselen im belt dok aain de 
idlaar maenldenlang Iggende sdhe- 
pem ite trelkken wanen.

'Maar van de kweek in de 'Niieuw-

poontse putteri destijds als oester
putten uitgebaat, is er nooit iets 
van terecht gekomen,.

'Iim Moüamid lis vooral Zeeland 
hienvoor gekend en wat de firma's 
bettireft, djie 'uitstekende mosselen 
ileivemem, .gaat mem vioonall1 naar 
Yerseke waar één van' de beste 
vain- Europa, de firm a Jan Pirins en 
zonen, overall gekend zijn.

iDe mosselen' diie vanaf maan
dag 13 jiuft aam de verbnuiiiker zul
len aangeboden w orden sdhijnen 
iin kwaniti'tei zo giroot ein in- ikiwailr 
te it 20  gioed, diat n ie t aOeen de 
prijs  zal verlagen maar de kwali
te it de  beste z-al ziijim, d ie  we in' 
ide laatste jaren geikemid hebbein.

De eigenaars van moss e'fp er ce
llen hebben deze voofnameWjlk van 
'Uiit die Waddenzee naair de Ooster- 
scheilde overgebracht om ze daar 
op de mosselpercelen te laten rus
ten om voliwaardiö te iwiordein.

Wait de ipirtijjizeim ziulfein ziijim, daar- 
ovier wondien eir vani allllie kanteim 
opgeig eiven. Eem zaak staat vast en' 
diat is dait er djrie kiwaliiteitetr» mos- 
sellem zliftn en idlat het vain «lie klwa- 
liiteiit em de grootte zal afframigen 
wellke pinijs mem betaal!!

E r zijn, handelaars die vani die 
pniije- ein ikwailiiteitsversaWHem, han- 
'diig gabrujk maken om je  zogezegd 
extras ite leveirein, waar ze diie mein-

geim met tweede em zelfs derde 
'kwalïiteiiit.

illn dat opziildhii rnioeit rneim 'ken
ner z ijn  viam mosselen om dit on- 
imtiddeMcijlk ite ziiem.

iDe handel zal' dtt jiaar over énor
me voorraden besohiikHœm. Het 
HoiBamdls prod|u|klt is veel Ibeter dan. 
de  Duitse imosseilen, die mee:r 
'meeiliaöhjti:g„ mliinider scthiooin. ©n niet 
zo, smakelijk zijin.
Voor de mamnen door hat Ministe
rie  als visikeurdersi aamgestellld, «s 
ihiier weer wemk op de pilanik om 
na te gaan of soimimiige .handelaars 
wat pirijs en ikwallteit betre ff en het 
publiek niet io het ootje nemen.

P.V.

REDERS 
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▲Apollinaris
N A T U R A L  M IN E R A L  WATER

▲

Apollinaris helpt World Wildlife Fund....
Binnenkort zullen onze etiketten, op de flessen, de Panda van het World 
Wildlife Fund dragen.

H et W. W.F. is de grote internationale organisatie, welke zich gespecialiseerd heeft, 
in het natuurbehoud, onder al zijn vormen: fauna, flora, natuurlijke milieu’s, 
bodem en water.

Apollinaris natuurlijk produkt bij uitstek, heeft besloten zijn hulp en zijn steun 
toe te kennen aan het natuurbehoud van het World Wildlife Fund.

Waar het nu gaat om de Panda, waarvan er nog slechts enkele honderdtallen in 
leven zijn over de hele wereld, of om het natuurlijk bruisend water van de 
Apollinaris-bronnen, verhopen wij in ieder geval de natuur intact te houden, want zij is 

onze grootste rijkdom.

A p o llin a r is  Apollinaris ■ Hoofdrioolstraat 15 • 1070 Brussel ■ Tel: 02-522.79.50
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Examenuitslagen Koninklijk werk IBIS
AFDELING TECHNISCH ONDER
WIJS
1e jaar Zeevisserijonderwijs

(Namen in alfabetische volgorde)

C oûte r Boudewijn 
Coulter Erwin 
Deprez Marcel 
Durie Marcell 
Gondry Danmy 
Marchand Redgy 
Praet Mariö 
Smets Jimmy 
Vanderveen Rudy 
Vlltetinck Peter 
Wisse Phiiilli'p

2e jaar Zeevisserijonderwijs

C s te  Danmy 
De Decker Johriny 
Derudder J o ho 
De ru dder Pieter 
Dezutter J.P.
Kerckaem Eddy 
Vanden Berghe John 
Vetter Lorenzo 
Verbeke Jan 
Wällte Thierry

3e jaar Zeevisserijonderwijs
Boninet François 
Bonnet Heniri'
Deswaef Henri 
Dteriekx Alia in 
Durie Marc 
Rossee! Ateiin 
Wilfemkens Frank
Bovenverme'de leerilingen: behaal- 
den ook allleim het beperkt getuig
schrift van radiotölefon-ist.

ERE - PRIJZEN 
(lagere school)

1. OPVOEDING 
(Gemeentebestuur Bredene)
1e Ij. L.O. Vandervorst Carlo 
2e |ij. L.O. De Groote Mario 
3e Ij. L.O. Tyteris Didier 
4e Ij. L-O. Catrysse Mario 
5e Ij. L.O. Bricteux J.C.
6e Ij. L.O. Casier Danimy

2. NEDERLANDS
( Mevr. G. Fischer - Fonteyne, Di
rectrice R.M.S. Bredene)
6e Ij. L.O. A la ry  Stefaam

3. ZEEVAART 
(K.W. Ibis)
6e ij. L.O. Schepens Johnny

4. BESTE ZWEMPRESTATIE
(Mr. F. Puystiens, Ere-Voorzit
ter Oud - leerlingenbond K.W. 
Ibis)
Pieters Piatriok

5. BESTE PLANTONS
(Oud - leerlingenbond van het 
Koninklijk Werk Ibis)
Dekempe Luc 
Bricteux Jean - Claude

6. OPVOEDING INTERNAAT 
(K-W. Ibis)

1e Jij. L.O. Vandervorst Carlo 
2e Ij. L.O. Ruys Frédéric 
3e !|j. L.O. Tytens Didier

4e ij. L.O. Cattrysse Mario 
5e Ij. L.O. Vandervorst Johan 
6e jij. L.O. Casier Daniny

7. TEKENWEDSTRIJD

( I n te rnat iona Ie Boekhandel )
1e prijs : Cattrysse Mario 
2e prijs : Vandertberg'he Joel 
3e prijs : Vantielcke Frédéric 
4e plrijs : De Waegeinaere Stef. 
5e prijs : Wilfamkenis Steven

ZEEVISSERIJSCHOOL

1. Godsdienst (EH . F. Maréchal) 
Rraet Mario em Vander Veen; Rudy 
(ex-aequo).
De Decker Johnny em Derudder Pe
ter (ex-aequo).

2. Engels (Fonds Commander 
Gade).
Boninet Henri ein De Swaef Henri 
(ex-aequo).

3. Moedertaal (Vofksverteger> 
woordiger R. Boninell')- 
Derudder Fleter, Rosseel Alain.

4. Naut'sche instrumenten (Com- 
manld&nt Commando Marineopera- 
ties e:n Training van de Zeemacht) 
Wi'femkens Frank.

5. Beroepspraktijk (Vereniging 
Oostende - VGZO)
Deprez Marcel, Derudder John.

6. Beroepspraktijk (Mevr. Jos. 
Smessaert)
Bonnet François.

7. Wiskunde (Mr. J. Hatewyck) 
Deruddeir Peter.

8. Zeevaartrekensr» (Advokaat P- 
Daems)
Deprez Marcell, Derudder Peter.

9. Zeemanschap (Mr. en Mevr. 
G. Derudder-Cardoni)
VHeffi.nck Peter, Derudder Peter.

10. Leerling die zich het best 
wist op te werken (Mr. Jackie Ge- 
vaert)
Vandem Berghe John.

11 Afgestudeerden die het eind
diploma van aspirant-schipper ter 
visserij behaalden (Gemeentebe
stuur Bredere)
Boninet François, Bonnet Henri, De 
Swaef Henri, Dierickx Atein, Durie 
Mare, Rosseel Alain, Willem kens 
Frank.

12. Beste zwemprestatie (Mr. F. 
Puystiens, Ere-Voorzitter Oud-leer- 
liingenibond Koniiniklijk Werk Ibis) 
Durie Bernard.

Buitengewone reeks ere-prijzen 
geschonken door «Fonds Comman
dant Henri Couteaux-Zeejeugd 
Oostende

Eerst gëWPasseerde aspirant-scfiip- 
per ter visserii : Rosseel Atein.

Tweede geklasseerde aspirant- 
schipper ter visserij : Bcninet Henri.

Derde gek'asseerde aspirant- 
sohifpper ter visserij : Bonnet Fran^ 
çoiis.

Eerst geklasseerde scheepsjon
gen: : Derudtder Peter.

Tweede geklasseerde scheeps
jongen : De Decker Johnny.

Eerst geklasseerde eerste jaars- 
leerlïpfl : CoüKer Boudewijn.

Aspirant-schipper met hoogste 
kwoterinlg voior «Opvoeding irj in
ternaat» : Bonnet François.

Scheepsjongen met hoogste kwo- 
teirihg voor «Opvoeding in inter
naat» : Kerckaert Eddy.

Leerling uit het eerste jaar met 
hoogste kwoteririg «Opvoeding in 
internaat» : V lfeiinck Fleter.

Geslaagd ini eindexamens met 
Grote Onderscheiding :

3e jaar Z.V.A. : Rosseel Alaiih, 
Bonnet Heiniri, Bonnet François.

2e jaar Z.V.A. : Derudder Peter, 
De Decker Johniny.

1e jaar Z.V.A-: Coullier Boude
wijn, Marchand Redgy, Vani Der 
Veen* Rudy, Vllietinck Peter.

ZWEMBREVETTEN

(Lagere schoo. en zeevisserij- 
schooi ).

1. Lagere school
a) School brevet van zwemmen 

(25 m.).
Vteminick Koeni, Eligius Jimmy, 

Pieters Patrick, Vainltîefcke Frédéric, 
Cammermanis Chris, Derudder Ste
ve, Depaepe Marc, De Ruÿter Joeri, 
Franckiiewiez Johan, Law James, 
Law John, Maes Fabrice, Vanden- 
driessche Patrick, Bocher Norbert, 
Bricteux Jean-Claude.

b) Elementair brevet van zwem
men (50 m.) :

Cammermaris Chris, Derudder 
Steve, D’Hondt Lorentzo, Frackie- 
wiez Joihani, Law James, Maes Fa
brice, Bricteux JeanrCllaude.

c) Voorbeireideind zwemibrevet 
(100 m) :

Baert Hans, Cattrysse Mario, Sa
ve's Jan;, Tanghe Chris, Vandamme 
Ro'beirt, DeKempe Wim, Sdhepens 
Johnny, Vandervorst Johan.

d) Brevet van, zwemmer:
Baert Bertrand, Casier Danny,

DeKempe Luc, Depaepe Johani, De- 
ryeke Alllai/ni, Vandervorst Johan, 
Vileym Stefaani

e) Elementair reddingöbrevet : 
Enniouar Noël.
f)  Brevet van: volkomen zwem

mer :
Emnouar Noël.
2. Zeevisserijschool' :
a) Schooilibrevet van zwemmen 

(25 m) :
Vanidteniberg'he André, Vllietinck 

Peter, Wisse Plhüliip. Verbeke Jan.
b) Efemenltair brevet vani zwem- 

rnerfi (50 m) :
Vandenibergihe André, Wisse Phi

llip, Verbeke Jain.
c) Voorbereidend zwemibrevet: 
Couliier Boüdewijn, Coulier Er

win, Vandenibe’rgihe André, Verbe
ke Jan.

d ) Brevet van zwemmer:
Verbeke Jan.
e) Brevet van halve afstand 

(400 m) :
'Deprez Marcell Durie Bernard, 

Gohd'ry Danny, Gallüs Danny, De
rudder Jofrni, Derudder Peter, Ker
ckaert Eddy, Willde Thierry.

f)  Brevet vani 800 m. :
Oaillus Danny, De Decker Jotiinny, 

Derudder John, Derudder Peter.
g ) Brevet van famge afstand 

(1000 m) :
Verbeke Jan.
h ) Eltementair reddlinigs'brevet : 
Du'rie Bernard, Marchand Redqy.

Praet Mario. Vanderveen: Rudy, Ca- 
luis D'anmy, Dezutter Jean-Paul, Wil
le Thierry.

i) Brevet van vofkomen zwemmer 
Bonnet François, Rosseeif Alain.

STEEDS 
VERHOGING 
DER 
BRANDSTOF
PRIJZEN

Na achtereenvolgens op 12-6, 
22-6, 26-6, 1-7 een wijziging en ver
hoging der prijzen te hebben ge
kend zijn deze heden donderdag
8 juli opnieuw zo maar van 30 cent. 
gestegen.

Zo noteren we als officiële prijs 

voor essence :

gewone 28,90
super 29,80
diesel 20,30

voor gasolie :

verwarming van 0 tot 999 I. 13,10
1000 tot 1999 I. 12,68
2000 en meer 12,62

Voor de visserij is de prijs van
af heden donderdag, 10,85 fr. in 
plaats van 10,57 fr.

Om aan de leden tegemoet te 
komen heeft de coöperatieve re- 
dersvereniging SCAP besloten op 
de prijs van 10,85 fr. voorlopig een 
ristourne van één frank te blijven
geven, zowel aan de garnaal- en 
WestviSsers als aan de grote vaar
tuigen, cfaar zowel de kleinen als 
de groten dienen gesteund.
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weetjes...
De Raad van de ministers van 

de Gemeenschap heeft een veror
dening fatem verschijnen, waarbij 
de technische maatregelen, voor 
de instanld'howd'inig van; de visbe
standen veiifengd wordein vani 30-6 
1981 to t 31 oktober 1981. Dit be
duidt dat het voortopiig gemeen- 
schappeil'ijik visserijnegllement waar
onder de landen-lidstaten thans de 
visserij uitoefenen, verlengd wordt 
to t 31 oktober 1981, hetgeem te- 
venis de onmacht van de Commis
sie en de Raad van ministers aan- 
toont om to t een definitieve visse- 
rijreglementering em overeenkomst 
tussen de lidstaten. te komen.

X X X

Er zijn terug Hollandse nieuwe 
maatjes, maar die zijm dan- miet ge
vangen. door de Hollanders, maar 
door Deense vissers. De haring 
wordt uit Denemarken- betrokken 
en lin Holland, volgens het welbe
kend Hollands recept, gekaakt en 
gezouten eim in  d'e bandeif gebracht 
ais «Hollandse Nieuwe», waarvan 
men echt moet zeggen dat ze even 
goed zijn. Dit bewijst dus dat in 
feite tïarinig, haring is, o f ze nu in 
de Skagerak of in  de Noordzee ge
vangen wordt, maar dat de schit
terende techniek em handeling van 
de Hollanders voora® aan de basis 
lagen em ligger» van de smaakvolle 
nieuwe maatjes, de  zogenaamde 
groene haring.

X X X

In Nederland heeft scheidende 
minister Braks, die evenweji veel 
karis heeft om terug in  het iniieuw 
kabinet te  zetelen als miniister van 
landbouw en vïsserij, aan het be
trokken visserijbedrijf beloofd, re
gelmatig kontaktvergaderimgen te 
zullten: houdem in: plaats dat hier
voor, zoals diiit nu; ihet geval' is, te l
kens om een bijzondere ontvangst 
dient gevraagd. Het bedrijf ver
wacht hier heel wat meer van.

X X X

Ook in Nederland begint de vis
serij steeds du ide lijker te steigeren' 
om de immer aanzwellende brand
stofprijzen. De Nederifanidse bisser 
w ijst e r op, dat in de omringende 
lidstaten, de regerihgem, hetzij 
openlijk, hetzij bedekt, eem subsi- 
dieregellliing ingébracht 'hebbeni op 
het brandstofverbruik in  de visserij. 
Wat België betreft, is  men nog al
tijd in Wijde verwachting van een 
regeling volgens eeni m inder ver
bruik s te lse l

X X X

Op de Internationale Visfarming- 
Konferemtie die gedurende 4 dagen- 
gehouden werd in  ihet Britse Brigh
ton !kwam al® voornaamste thema 
aam bod, een betere bereiding en 
presentatie vani de  visfarmingspro- 

duktert om eem stijgende afzet te 
vinden voor de zich uitbreidende

productie, niettegenstaande men 
ook vam oordeel was, dat deze Pro
dukten niiet persé zouden moeten 
in  komkurrentie komen met de vis- 
pnoduktem u it zee, maar een eigen 
imago behouden, im eem miooie pre
sentatie e-n gemakkelijk te berei
den vorm, aangepast aan' de eisen 
vam de verbruiker.

X X X

lm Groot-Brittanimië stelt men vast 
dat meer em meer reddimgsvüotten 
van de vissersvaartuigen, hetzij ge
stolen worden, hetzij beschadigd 
wordeni voor het zich eigem maken 
van de morfinepneparaten uiit de 
overlevingspakketten bestemd om 
de schipbreukelingen op te pep- 
ipen. D it zou 'het werk zijm vam drug
verslaafden. Men denlkt er dan; ook 
ernstig aan, in  Groot-Brittannië, de 
morfinepreparaten te vervangen 
door een ander produkt dat miet 
aan de behoeften van de drugver
slaafden) kan voldoen.

X X X

Aani boord van een' 12-meter 
kustvaartuig heeft mem im de haven 
van- het Britse Hofiyhead, praktisch 
de volledige visuitrusting gestolen. 
Netten werden afgesmedem, om sa
men' met de koorden, manden, het 
reddingsvlot em zo meer, mede ge
nomen te worden. Ook d it w ijdt 
mem aan jongeren, d ie  om de één 
of andere reden, waaronder vooral 
voor aanschaffing vam drugs, abso
luut aam geld dienden te komen.

X X X

In Groot-Brittammië gaat men er 
van uit, dat de door de Fnanse 
Eerste - minister Mitterand en, door 
de miniister vani zeezaken Louis Le 
Pemsec, aangekond'igde verdubbe
ling van- de Franse subsidie op het 
brandstofverbruik, namelijk van. 
0,70 B .fr. naar 1,40 fr., aam de 
Franse visser een- middel to t oneer
lijke komkurrentie' tegenover de vis
sers van’ de andere landen-ffidstaten 
bezorgt. De verhoging vam d-e sub
sidie op het brandstofverbruik 
kwam als gevolg vam eem studie 
omdermomen door Louis -Le Pen- 
sec, waaruit bleeik diat de brutobe- 
sommingem bij 30 vissersvaartui
gen, gerezen warem met een. ge
middelde vani slechts 11,21 % en 
de kosten, waarvam de 'helft op re
kening vam de brandstofprijzen, 
met 27,84 %. Dit zal wel n iet alleen 
in Frankrijk het geval zijm. Maar de 
Fransen gaan hun produkt niiet ver
kopen in de vreemde. Zij diie het 
doen krijgen voor hun brandstof- 
aartikoop in de vreemde geem toe
lage-

X X X

Voüigems de laatste gegevens zal 
een nieuwe producentenorganisa
tie voor de Schotse westkust ge
sticht wordem, nadat op eem verga- 
derirtg 'een- piloot-komité de prak

tische zekerheid kreeg dat 160 re
ders - eigenaars hierbij zuilten aan
sluiten van het Strathclyde - gebied. 
Dit zou een zware aderlating bete
kenen voor de bestaande S.F.O.- 
producenitenorganisatie, die prak
tisch de ganse Schotse vloot ver
enigde.

X X X

De Schotse miniister voor visserij 
toegevoegd aan de miniister van 
landbouw Peter Walker, heeft ver
leden week aan' 3 vissershavens uit 
Noord-lerland een bezoek gebracht. 
Het gaat hier over Kinkeel, Porta- 
vogia em Ardgass waar betrokken 
minister, de heer A lick Buchanan- 
Smith, ontmoetingen had met re
ders, schippers eim le iders van de 
ve r we rki mgsbed ri j ve n.

X X X

De sekretaris van- de redersfede- 
ratie van, Lowestoft heeft gewaar
schuwd voor te groot optimisme bij 
eem mogellijk hervatten van de ha
ringvisserij. Hij wees hierbij op het 
feit, dat Lowestoft z ijn  hanimgmarkt, 
door 'het lang stilliggen kw ijt ge
raakt is dat mem hiermede best re
kening zou houden om een te gro
te haringaanvoer em prijsinzinikin- 
gen te voorkomen. Zelfde opmer
kingen hebben wij onl'ariigs ge
maakt in verband met onze markt 
voor IJslandse vis, waar het v rij
w illig wegblijvem van onze IJslan
ders evehteens aanleiding heeft ge
geven to t storing van de markt en 
verlies aan af zet voor d-e uitvoer
ders.

X X X

J. Marr &  Son, een® de machtig
ste Britse rederij op de diepzeevis- 
serij ten tijde vam de IJölamdvisse- 
rij, heeft mog één. van haar diep
vriezers aan het buitenland ver
kocht. Het gaat hier om de 68-me- 
ter Swaneïla. De verkoop geschied
de aan Noorwegen waar het vaar
tuig zal ingezet wordem als bevoor- 
radingsvaartuig voor de olieboorto- 
rens. Het schip was gebouwd in 
1967 met een m otor vam 2870 Pk. 
Deze hektreiler weird ook reeds 
gebezigd voor het opzoekeri' vam 
mieuwe visgrohdem op onderbevis
te speciën. Een eksperiment op de 
blauwe wijting moest opgegeven 
worden. Alleen eem visserij op de 
makreel op de Zuidkust vani Enge
land werd een. meevaller. Gezien 
dit echter sleohts eem seizoehvis- 
serij is, verkoos de rederij het vaar
tuig aan het buitenland te verko
pen. Een andere hektre iler van 
Marr & Som werd vertkocht ails on
de rzoekinigsvaartuig en nog een 
ander verkocht voor het registreren' 
vpirK aardschokken im de zeebodem. 
Ook de tre il er «FarnelHa» werd ver
kocht voor dezelfde doeleinden.

De reder J. Marr is de schoon
vader van de heer Charles Decrop 
beheerder bij Ostend Stores.

X X X

Een groep Russische visserijspe- 
ciallSstem heeft hulp verleend im 
het Arabische Koeweit voor de 
bouw van koelinstallaties. Niette

genstaande geen officielle handeis- 
overeenkomst bestaat tussen beide 
landen worden toch regelmatig 
overeenkomsten tussen’ Rusland en 
Arabische landen' op d'ergellijke ba
sis getroffen.

X X X

Voor de bescherming van de zo
genaamde rotskreeften, die op de 
rotsige bodem leven, heeft Austra
lië  va.n 30 april to t 1 oktober een 
vamgstverbod uitgevaardigd. Vol
gen® d.e betrokken minister gaat 
het b ier om de instandhouding van 
een zeer waardevollle kreeftsoort 
die gevoelig im haar levensbestaan 
is aangetast.

X X X

Verleden week zijm i'm de Rnans-e 
.havenstad Caen een Ihonderdltal 
viiskleWhandefaars op straat 
gekomen en 'hebben ze een 
onderhoud gehad met de Prefekt,
o-m er op te wijzen, Id'ait ziij prak
tisch, .geen afbeimers meer vPnldien. 
lin. 5 jaar tlijld is de Ihe ll van' de 
Wleimlhialnldelajars moeten ufitsdhiei-
d.em, vanwege Ihet fe it dat de  vis
ser than® rechtstreeks van het 
sohip aan de vartotluSlker verkoopt 
en via famiilliiel'edjem van. de be- 
rmaniniiing. Zij eisen diat de verko
pers over een ifenldelllsregiister zou
den. beschikken en als zelfstandi
gen ingeschreven worden om de 
bijdragen aan de kompensatiekas 
af te dragen en de belastingen en 
tiakseni te betalen.

X X X

lini 1980 voerden de Verenigde 
State-* voor e©n W aal va<n 40 mil
jard. B. fr. uit aan vissedijiprodkjikten, 
vers en bewerlkt. Oimigelkeend ecih- 
te r wend dloor d it lainld vooir 144 
miï'lj a.rid B- iir. liinigevoend, zodat d'e 
ihanldielislbalians ,Duissern in*- en ult- 
vioer van visipnodluiWten een- zeer na
delig saldo vertoont. Een reden 
meent d-e betrokken seikitor, om de 
eigen visseinij uiit te  Ibiouiwem en1 te 
modernisèrent, viermiiltis d'e Verenig
de Staten over een ulitgestreikt ei
gen vissertiijgiebied (beschikken 
sinds de invoering van die 200- 
mtiijlszome.

X X X

Uit de Engelse vakbiHaidlpers ver- 
.nemen we diat e r ook idiit jaar nog 
cursussen voioir vissers zulliem inge- 
richt worden te 'Hui, wiaar men on
der meer beschikt over gro te onidier- 
watertamkB • waar imen die silainld en 
h'et gedlriag vaini de\ verscheidene 
gebruikte nettem ikam naigaian. zoals 
dlit zioh in  ide werlkeiliijMheïid' vloöir- 
doet. Deze tanlks hebben doo-nzidh^ 
tilge wamdiem «laarrond de oinideir- 
riohiter m et de  vissens. ikain plaats 
nemen. We ihebben nog giaen Weet 
dat ih’ieiraan reeds Belgische vissens 
hielblben deelgenomen, miaar wel na
men verleiden 'jiaiair iHiolllamdlse vis
sers hienaan, ideel am mien, verwacht 
dat 'diit eveneens dit jaiar ihet geval 
zal zijn1. Nocihtans is 'detngetliijike 
theoretische ein praiktiiisahie 'kuirsuS 
over d'e gedragingen orwter water 
van die netten iblijfconlder ieenrtijik. 
Men ikan e r ook vainop ean. torug d'e 
hamdelingen bevelen.



•  W EET JES  •
Ni ettegentstaan'de het e ld  ers ge ein 

kjoeik en ei is  tussen de Veraniigde 
Staten en- Rusland, werken beide 
liaindem todh samen %  'heit eiksiperi- 
menteal -onderzoek op zee. Aldus 
zijn' zes moderne Russische onder- 
zoekingsvaiantuiig-ein -a-an het werk 
om d® vii sniijikldlo m van de wateren-, 
gaanide vanaf Zuid Californie tot 
Aliaska te bepallen, met aan boord 
Amerikaans -biologan en' maritie
me eikspertten De Amerikanen zijin 
op bet gebied wan dfift eiksperimenr 
teel onderzoek niieit zo ver gevor
derd als d'e -Russen-, Aniderziijds ver
wachten de Russen voor bun me- 
dewarikiing, betere voorwaarden 
vioor eem eventuele visserij io  de 
Amerilk-aams-e wateren.

X X X

De Franse vissers o it Brest en 
omsitne'ken hebban een schrijven 
aan' ide nieuwe Minister van de Zee 
gericht, waarin zij hun adsoluut 
bezwaar hebbeini laten geilden te
gen verdere waterconcessies aan 
de oesterkwekens voor de rede van 
Brest. Inderdaad worden deze' rij
ke visgronden: hliendbor verboden 
voor de visserij.

X X X

In Lorient, de grote Franse vis- 
sersbaiven, werd. er in de maand 
mei van- dlit jaar, 1/1 % mtilnder aan- 
geMoend aan vfetönmage dan in  d-e- 
zellfde maand van helt voorgaand 
jaar. Dit wordt echter geliukklig ver
goed door een betere prijs voor 
het prodiuikt to t 17%.

X X X

Wij wijzen e r nogmaals op, dat 
in een t ijd  waarin kwota een be
lemmering zouden (kunnen vormen 
voor een volledige jaar-imizet voor 
de visser, men mi&er beflanig zou 
hechten aan ihet opvoeren van de 
kwaliteit door ’n  maksiimum beste
ding aan zongen. iDat w il zeggen 
dat -men, m et -iets m inder vis bin>- 
nen te brengen, dtoor een betere 
prijis, zou trachten- aan een zalifdei 
brutobasonnmiing te  'komen. Diit is 
in «Uk geval beet wat beteir en ver
standiger dan girote hoeveelheden 
binnen tie brengen, die) dön. dOor 
een mindere zorg,, wegens tijidtsge- 
brek, tocih miaar een ge lijke  be 
somming waarborgen en -tenzelifder- 
t ijd  die kwota te vroeg en te  snel 
uitputten.

X X X

Ds Koningin Juliiainialhlavem werd 
in Yerseke op 18 juinii dioor Haar 
Konlinikllijlke Hoogheid! Prinses Juli
ana geopend. Het werd een bijzon
dere dlaig voor de dlooir blaar mbssal- 
en oestarteelt zeer giulnstilg beikende 
HoilHandsei plaats. Haair Koni'niklijike 
Hoogheid dieed liinï idle namiddag ’n 
trip  op 'de Oostensdheili.de aan boord 
van een kotter u it Yerseke. Behalve 
dë irthuilldSging van de mieuwei ba- 
vein werd eveneens ihet standbeeld 
van de mossel'kweker onltfhturt'd.

X X X

De nieiuiwe socia'iistisch-e Franse 
minister van zeezaken, die beer L. 
Le Pensee, heeft verleden week 
deel gasnomen aan ide berdenikiinigs- 
mis ter ere van de 5 vermisten van 
de vergane tre ile r «Plhiilippe 'et Bri
gitte» uiit Boulogne. O ok ds om^ 
stahdliiglhiedem van Ihet ongeval lig 
gen nog a ltijd  in  bet duister. Men 
veronderstelt dat de tre iler over
varen, is door een vradhtschip. Oe 
Frainsie vissersvaartuigen werden 
terulg opgeiroepen om uiit te  zien 
naair aanduidingen, zoals drijvend 
tuig, met betrekking to t de ver
miste treiler, om minstens de plaats 
van de ramp te 'kunnen bepalen en 
hieruit baslu iten te  ikunnen trekken 
maar to t op beden werd n iets ge
vonden.

X X X

Door Belglië werdi in  1980 vooir 
10.795 ton verse vis uitgevoerd' 
voor een' waarde van, ©81 m iljoen 
fr. Vender werd er nog 3.677 ton 
bevroren vis uitgevoerd voor eein 
waarde van 334 m iljoen fr. In to
taal dus 14.472 ton- voor een waar
de van 1,016 imilijard B. fr. In deze 
oijifcirs zi-j'n bagnapen 1.937 ton  ha
ring voor een waatlde van bijna
29 miljoen' fr. En w ij -die dachten 
dat haring een verboden waar was.

X X X

Niettegenstaande bet aantal- uren 
van 'blootstelling aan gevaarlijlk 
werkongevallenrisiiko voortdurend' 
b lijft idaijen, dank z ij betere eni min
der gevaarlijke imachimnen en, bete
re vei liglhei'dBmaatnegelen z ijn  de 
tijdeiij'ke en blijvende werkonge- 
scbilktiheid in absolute c ijfe rs  op 
nieuw toegenomen. Dit is  bet ge
volg van de Syndikate opvoediings- 
re-sultaten, -en bet gemak waarmede 
dokters aan de ongegronde Mach
ten van Ibepaa-llde- werkne-mens tege
moet komen. Mensvriisindeli j'ke werk
omstandigheden die  veel ge ld  bos
ten aan 'de werkgevers lossen dus 
niets op.

X X X

'Filets van koolvis en node zee- 
baars (iroide poon) d ie  behandeld 
werden gedurende 10 Imiin. in  een 
bad met een oplossing van 0,50 % 
citroenzuur - ( 1 gedeelte citroenzuur 
voor 200 djfl'en water) 'krijgen een 
houdbaarheid van 2 to t 3 dlagen 
langer, terw ijl hiet totaa l aantal bac- 
tanien gedurende de bewairlingspe- 
riode, lager bleef dian b ij de niet 
behandelde filets. De behandeliing 
miet citroenzuur beeft echter esn 
licht IbleekeWékt op de filets, met 
een gepaard gaand' gewiChfcsiveriies 
van b ijna  '1 procent, hetgeen te1 
verwaarlozen' is.

X X X

Van 18 to t en met 21 oiktober 
gaat -in die Ouiitsiei staid München 
de Internationale zeevoedingsikonfe-

rentie do-or. De -komfeirentli© woirdt 
geopend dooir de Westdluitse mi-nis- 
ter van 'Bandbio-uw visserij en- voe
ding,, de  Iheeir Jo-zef Ertil. Niu reedis 
werden 'Spreekbeurten 'vastgielliegd1, 
te ’houden dioor die maniaigiimgi - direc
teurs van ,de girootete zeevoedings- 
bedlriijiven te r weireild, zoals Fi'ndus 
Ltd uiit Engeland, Oh,arm & Kohm 
uiiit ide- 'Verenigde Staten, idie voor
zitter IMeeik van' idie W lhto Fiislh 
Authority uiit Gmooit - Briittannië. -s-nz.

X X X

Na verscbeiidenie jaren proefne- 
miinig beeft imen nu iin' Australie 'n 
procédé luiiiflgieldoktardi oim van de 
koppen' en scbajiein van' de lkree*ft 
een waairdiaivolle pastei te  maiken. 
D© bedrijven, in West - Australië diie' 
de kreeft(jes) bewerken, hebben 
jaarlijks zöwat een '6 dluii-zeindi ton 
afval van, itoppeni en, schalen. Well 
moet de aifvail zoirlgivuilidiiig geiwassein 
en giakooikt woirden en in  frisse 
staat zijn, ihetgieen ooik weil een 
probleem -kan, doen rijzen.

X X X

Het zijn niieit aH'leen vissersvaair- 
tuii-gien uiit andere landen, - lidstaten 
van de lEiEG en zellfs uiit derde 
tainlden zoals uiit 'Spanje diie oindieir 
Britse Vlag gaam vi'ssie'n,. imaar nu 
zijn er ook ai emkafle 'Franse schip
pers Idü-e op 'Britse vaairtuiigen- aan- 
giemonsitiard! 'worden-, inderdaad be- 
sohiiikt Groot - Briilttanmië over 'kwota 
dii-e n iet oipgeviist ikuinnen woirden, 
terw ijl Ibv. iFrainlkrijlk over scihiippers 
besdhii-kt imiaar niiet over voildloendü 
kwota. Oe ikwota waarover Groot - 
Bri'ttannië beschikt eni d ie  niiet ge
vist worden, z ijn  he t gevo-lig va-n 
hiet ifeit da t biet b ie r gaait oivier, 
doior Briitten- imoeïilijlk igöfcenld! eni b ij- 
gevoiig niiet giawliste ivissooirtem, ove-r 
van,gstg-ebi eden wiaar z ij nooit g in
gen en over vangsttechnieken 
waarvan zij ook weinig kaas ge- 
gieten hébben.

X X X

iin bet kadier van de samenwer
king tussien Finainlkrijik en- iMiauretanië 
stelt Frankrijik -één vooir ekspe-ri- 
mientstell onderzioeik omigebouwd1 vis
sersvaartuig te r be'scihiikiking wan 
Mauretanië voo-r weitensdhappelijik 
onderzio-eik der 200-imijilsizone van 
diit llanid. Aan iFrankrijlk kost d it 
biijina Wonderd imiiljoen B. fr. waar- 
vtan ireadls ,25 millljöem' 'vioor omlbouw 
en laianipassii-nigslkosten van de ter 
besdhiikking g-esteHdte tr-eiler. 'Kapi
tein, stuuirmian on cbeif - m otorist 
z ijn  Fransen aanigevuM met 9 in- 
land:se IbeimanninlgBHiöden'. De 'Frain'- 
se bemanniinigisledein vallen' ten las
te vam de Franse dienst voor omt- 
wiikkeiingshulip. 'lin het aikkoord' is 
de opriohting van gemengde Finans- 
Mauiretaainse 'rederijen' vooirzien en 
het vooribelhouidiani van vissierijaon-es 
voor de  Pirainse v isse rij.

X X X

T-e S t-  Malo lin Frankrijik is  de 
eerste catamaran (vaartuig .miet 
diuhbéle 'romp') op  zeilen- te water 
gelatenL Hiet igaat Ihlier om een ipas- 
sieve visserij miet ipotten -ani fuiken 
en kleine netten. In IPnamlkrijlk kent 
men reedis sinds een ipaar jaar 
de visserij met de  catamaran, maar 
dan uitslu itend met imiotoirkracht,

één- per -romp. Nieuwigheid' is nu 
dus, diat ook het zeil gelbruliikt word. 
De betroikken catamaran is o-n-ge- 
vemr 12 mieiter terag voor een- breed 
te van 6,50 m. waardoor mein- over 
een uilterst -ruiim werkiplatiform be'- 
achikt -en over ©eni girote stabilite it 
van het vaartuiig. In be-ide rompen 
weird een mo-tor ingisbouwd van 
telikens T50 Pk waairidOoir ihet vaar
tuig -een snelheid 'kan bereiken van 
14 mijl.

X X X

In het beikken van Mia-remn-es- 
Oléron ijanigs de Franse Atlantische 
kuist, woirdieni alltijd' meer en meer 
oisHsteridikeifsitlaiHien genoteerd. Ten 
slo'tte werd een oeste-rtel-eir gesnapt 

, diie zich beiimdlij-k iging bevoornadsn 
iin -de -oestarpe-rken van- andere kwe-- 
keris. Voor de redhllbainik gedlaagid 
wsrd hii'j 'verooirdeiölld' to t e-en- fikse 
boete.

X X X

In- le itend wondt -een r-agierings- 
toeliaigie igeigiewen van 25 % op de 
inistaliatiia van m et ijs  gekoelde 
zeewate-rtaniks voor een heteire be
waring van de vis  in  hat bijzonder 
van de gevangen makreel. Verder 
wordt -eveneens -eein ilian-img aian 8 
% interest gegeven. Wanneer de 
lening b ij een- prilvate bainlk ge
beurt ikoimit man tussen- voor 5,25 
% in  de bogttre bankii-ntarestien.

X X X

Door de Verenigde Staten-, Rus
land, iFnanlkrijik en Ganaidla zal een 
internationaal net opgesiteild wor
den, da t Ihet ganse tontiineint om- 
süuit 'viooir opsporinigs^ en ihullpac- 
tiies voor vaartuigen en vliegtuigen 
in nood. D it systeem ikomt in de 
praiktijlk in  1954. Het is  gegrond 
op aultoimatiisdhe noodlui.tzemdlngs- 
siigmalen d ie  vanuit idle in  nood ver
kerende isdhieipen, en vliegtuigen op- 
gievangen wordlen idbor een Ameri
kaanse of Russische satelliet diie 
daze doorseint naar grondstations 
die zidh, voor Rustiand tzuiHen be
vinden' in  Arclhangiel, Niaikhioda en 
een derdlei station1 int Siiberië, voor 
die Verenigde Staten wondt d it  Alas
ka, Qaliforn-ië en lillllnois, voor Ca
nada Ottawa en voor Fnanikrijlk Tou
louse.

X X X

Onderzoeikiingsscbepen van ver
scheiden© landen- zoals G root - 
Brittann-ië, 'Rusland, Nooirwegen, 
Fanoë, IJsl-aind, Weist- en Oost- 
Duitsi'land en Pollen heiblben tiijldtens 
de laatste jaren' heed- wat onder
zoekingen- verricht op -de blauwe 
wijting-, miet alleen wat betnelPt de 
otmivang, het gedrag en- demigratie 
vain, idleze soort, miaar ooik op die be- 
handeillinig voor 'komimercieel ve-r- 
bruii'k. Aan -boord wenden- versehen 
den-e beihandei'i-nigein voo-r bewaring 
ondarzocht, ewenalls het irwri-eizen 
van ivislitelt® ini blloikkan. iDaze ooör- 
diniaitie tussein' de  verscheidene lan
den heett ge le id to t een belangrijike 
ko-m'meirdiiele balangsteiiliing -in wer- 
sdheidene 'landlen, zodanig dat een 
matige uitbating van de blauwe 
w ijting - stodk voor m iensdijk ver- 
bruiiik izëker ikans maakt.
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0.309-N.719

0.141-369
12 720

12 815

948.473

944.388

Het is nog maar eens eeim bijzon
der kalme week geweest im de 
Oostendse vismiijn. Dinsdag werd 
aillteeim wat aangevoerd door de 
kustschepen, woensdag was er we|| 
e©n vaartuig aan de afslag, de 
vangst was ec'hiter mWem. Vrijdag 
kregen we wel eem behoorlijke hoe
veelheid vis, sommige soorten kre
gen toeni evenwel geen1 te beste 
prijzen. Het ware inderdaad beter 
dat die aanvoer op de maandag 
iets groter zou zijm. Ki'eine schel- 
vissoorten zoudem dan vaak duur
der verkocht worden*.

De spanvissers hebben niet te kla- 
gem over de p'rijs, de minder goe
de kwaliteit was zoals gewoon! ijk 
goedkoper dan de betere vangsten. 
Maandag toc'h duldellijlk betere prij
zen- dan vrijdag, im het bijzonder 
voor de kfelime sorteringen. Waar 
eerst een vangst verwacht werd 
voor woenisdiag, krijgem we die 
Slechts vriijdlig aani de afslag waar 
dan weer twee vangsten vam sparv 
vissers zuBem aangeboden worden. 
Het is -nochtans van bellang de 
vangst zo spoedig m ogelijk op de 
mankt te brengen, nog meer dan 
anders wanneer het warmer wordt. 
Een; grotere vangst is vaak geen 
synoniem van. hogere opbrengst.

Voor kwalliiteit wordt dikw ijls 
stukken mieer betaald, dat heibben 
we ook maanidag laatst nog kunnen 
zlien waar gul vani sortering «5» 
tussen 1000 em 1400 fr. per ben 
kreeg.

De kustvisserij moeit het nu voor
al van garnaal hebben. Er is wei
nig vis te vangen. Wat aangeboden 
wordt kam' wel duOr verkocht wor
den zodat n'og vrij behoorlijke dag
opbrengsten gelukt worden. De torn- 
gen> halen eeni gemiddelde van 
rond de 300 fr. het kg eni platvis 
(alls ar is) kam tio-t 65 en- 70 fr het 
kg noteren. De garnaaivainigste.m 
zijn. over het algemeen niet erg 
groot, de prijs iis op ee-ni renderend 
peil gebleven, em schommelde tus
sen- 80 en 140 fr het kg.

Toinig is er tijdens de voorbije 
week bijna niet geweest. De kanaal- 
vangst, var* vrijdag beva-tte n-og 
geer» 1000 kg, de duurste sortering 
kreeg' rond de 340 fr.

Voor volgende week wordt wel 
iets meer vis verwacht. Normaal 
moet er vooral meer tong gebracht 
wordelni, al zal de aanvoer zeker 
de vraag .niet overtreffen.

VRIJDAG 3 JULI 

KANAAL
0.918 17 130 8-80 444.240 
MONKEY BANK
0;23!2 15 205 ------- 383.750
NOORD'ZiEiE
0.206^0.229

14 290 ------- 222.842

MAANDAG 6 JULI

NOORDZEE
N.3-0.279

0,26-0.285
13 645.

13 845
WEST
N.45 9 665 -------

WOENSDAG 8 JULI 

Z.499 5 20 130

VRIJDAG 10 JULI

941.816 

1.211.320 

1.080.836

89.673

NOORDZEE : 0.243-IN.706 (1000 m) 
WEST : 'N.597 (.250 m) —  Z.72 
(50 vis -100 tong )

(2 )  VAN VOORDEN GROEP
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DONDERDAG 2 JULI
VIS
WEST
N.S79 652 Ikg 97.102 fr
KUST
N.349 30 Ikg 10.086 fr
GARNAAL
N.22 94 Ikg 12.834 fr
N.700 99 ikgi 14.1115 fr

Op de donderdagmarkt losten' 
slechts één- bokkenvisser en één 
kustvaartuig hun vangpt. Tonig .mr 1 
haalde 260 à 266 fr helt kg em tong 
nr 2 325 à 330 f r  het kg. Voor 
tong nr 3 of btaktongi beitaalide 
mem: 324 à 332 fr  het kg en voor 
fruittong of itong nr 4 354 à 362 
fr  .het kg. Tong nr 5 wend tegen 
330 à 340 fir het kg aangekocht en 
kleine tong 272 à 284 fr het kg. 
G rote tarbot noteerde men aam 
2i30 «ot 240 fr  het kgi, midldenslalg 
tairtoot aam 210 to t 230 fr  het kg, 
tongschar aan 90 to t 140 fr  het 
kg en sitaartvis aam 250 to t 260 fr  
het kg. Vooir grote ptedijs boekte 
mem 2750 à 3250 fr de ben, voor 
mli'didenslag ipliadijs Of drieling 
2250 à 2750 fr  de ben en voor Vis
jes 1000 à 1500 fr  de ben. Rog die 
im geringe mate werd aangevoerd 
kocht Ime-m tegen 70 à 80 fr  het kg 
aan. Zeelhond tegen 1800 à 2000 
de ben en doom - of speurhaai te
gen 2500 à 3000 fr  de ben. Ginote 
zandschar kreeg 1-800 à 2250 f r  
de be-n en kleine zanidS-char 1500 
à 1700 fr de ban. 60 à 70 fr  het 
kg werd de noterfingiswaa'.rde der 
nobaartd em 30 à 35 fr het ikg die 
dar knorhaan. 'De belangstelillilng 
der handelaars overtrof inuim- 
sohoots de aanvoer.

VRIJDAG 3 JULI 
VIS
N.788 124 ikg 16.42,2 fr
N.2HH 42 ikg 10.985 fr
N.88 119 ikg 13.830 fr
N.551 433 Ikg 37.761 fr
N.349 121 !kg 10.970 fr
GARNAAL
N.700 98 kg 13.860 fr
N.22 102 Ikg 14.294 fr
N.106 33 (Mg; 4.633 fr

V ijf kustvaartuigen losten' Ihlutn 
vangst op de vnfjidagimankt. Een 
nuime belangstelling, der w inke
liers van de WesKIkuptt kon geno
teerd worden. iDeze pensionen aas
den met begerige bikken om toch 
maar éém enkel1 koopje vam diie ex
tra ikwialiteitsvis ite ikuninan be- 
macMtliigen om dan huin etalages 
met de nodige kleur en- vakmans- 
kunst te  ikunnen opfl©uren. Voor 
tong nir 1 betaalde mem 250 à 260 
fir het Ikg em voon tang mr 2330 à 
340 fr het kg. Tong nr 3 o f blok- 
torng haalde 350 à 368 fr  het kg 
em tong. nir 5 betaalde men 340 à 
360 fr  heit kg en woor kleine tomg 
270 à 280 fr het Kg,. Gmote ta rtib t 
werd tegen 230 à 250 f r  het kg 
aangekocht, midldenslliagi ttartoot te- 
qen 210 à 230 fr  he# Mg en giriet
200 à 220 f r  het kg.

iRledijS vam 1e kwalite it k-enide 
een hoge prijsnotering. Zo be
kwam girote p lad ijs 3250 à 3750 f r  
d;e ben, mMdensilag- o f drie ling

pliadiijs 3000 à 3250 fr de beni ein 
visjes 1500 à 1800 fr ide ben. Gro
te zandschar boekte 'mem aan 
2000 tot 2250 fn de bein, k le ine 
zandschar aan 1500 Itoit 1700 fr  de 
ben, w ijl voor tomgschar 120 à 140 
f r  het kg werd betaald. Geringe 
aanvoer vain extna kwaliteit met lo 
nende prijsnoteringen, kemerktan 
de vnijdagmankt.

MAANIDAG 6 JULI
VIS
N.723 13.601 Ikg; 411.024 fr
N..346 3.340 Ikg 138.066 fr
N.88 194 Ikg 23.412 fr
N.211 151 kg 13.812 fr  
GARNAAL
N.22 11112 Ikg 14.765 fr
N.106 47! (kjgi 6.428 fr
N.700 94 Ikg 12,596 fr

Samen, werden er 17300 kg vis 
gelost op de mïaahidagma'rkt, dit 
door twee vaartuigen vani de. West 
em twee kustvaartuigen-. Tong nr 1 
betaalde men. à 255 to t 265 fr./kg  
em tong nr 2 aam 325 to t 340 fr./kg  
Bllioktong of tomgi rijr 3 ward aan 
355 to t 370 fr./kg  genotee'rd en 
fruittong of tong nir 4 aam 370 tot 
380 fr./kg . Tong nr 5 werd tegen 
350 à 360 fr./kg  aangekocht en 
kteiine tong tegen' 280 à 290 fr./kg . 
Grote tarbot haalde 225 à 240 f r . /  
kg em griet 210 à 230 fr./kg . Grote 
kg, middenslag tarlbot 220 à 230 f r /  
pladijs werd tegem 3250 à 3750 fr. 
de ben opgekocht, middenslag- of 
drieling pffiadïjs tegen; 3250 à 3500 
fr  de beim em visjes teg eni 1750 à 
2000 fr. de bien.

Kabeljauw beikwam 3.750 à 4500 
f r  de ben en gul 3500 à 3750 fr 
de ben. Moerrog boekte man! aan 
4000 tot 4250 1fr de bem, t lte n  aan 
3750 tlot 4000 fr de bien en sciharp- 
staarten aan 3500 tot 375.0 fr  de 
ben. Ginote wiijfriing haalde 3000 à 
3100 fr  de ben. em Ikleiine w ijting 
1500 à 1.700 fr  de ben. Grote 
zandschar weird teg eni 1750 à 2000 
f r  de ben geboeikt en kle ine zanld- 
schar tegie-m 1200 à 1300 f r  de ben. 
Robaard noteerde men aan 60 tot 
75 fr  het kg, rode soldiatan aan 90 
to t 100 fr het kg an knorhaan' aan 
35 to t 45 fn het kg.

Goede belangstelling vanwege 
de handelaars en. lonend© prijzen 
kelnimerkten de miaandagma'rkit.

DIlNSlDAG 7 JULI
GARNAAiL
iN.211 99 ikg 110.700 fr
N.349 I258 Ikg 21,783 fr
N.22 66 Ikg 8.895 fr
N.700 131 ikg 17.928 fr

WiOBNSIDAG 8 JULI 
VIS
N.470 1.767 Mg 107.597 fr
N.211 224 ikg 117.681 fr
N.788 117 ikg 13.809 fr
N.349 1164 |kg 114.784 fr
N.88 154 Ikg. 21.954 fr  
GARNAAL
N.700 156 ikg 2,2.566 fr
N.22 85 iHg. 11.930 fr
N.106 84 Ikg 111.9979 fr

Eém vaartuig Van de  Wiest en 
vier kustvaartuigen lltosltem hu,n 
vangpt op ide woensd&gimankt. 
Tong nir 1 ikreeg 27:5 à  280 f r  het 
'kg ein tong mn 2 337 à 340 f r  het

i . . -I' •

(verVolg op Hz. 10)



Datum Vangsten Kgr. Fr. Min. Max. Gem.

VISAANVOER TE NIEUWPOORT
2-7 2 684 107.788
3-7 5 847 90.828
6 7 4 17.286 586.624
7-7 2 367 32.483
8-7 5 2.426 266.415

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
2-7 2 193 26.349 133 141 —

3-7 3 233 31 927 130 144 —
6-7 3 253 33.479 125 139 —
7-7 2 197 26.823 130 138 —
8-7 3 325 45.965 134 144 —

Tong- en pladijsprijzen
TONG 

Oostende
6-7-81 7-7-8- 8-7-81

Lappen .....................................  —  —  —
Grote ................................... .. —  —  —  359-
3 /4  ..............................................-  _  _  _
Blok ................................................ —  —  —
Voor-kleine .....................................  —  —  302-
Kleine .....................................  —  —  —
Slips ................................................ —  —  —

Zeebrugge
Grote .........................-  ................  287-301 —  294-308
Blok ............................................. 319-349 —  296-322
Fruiit ................................................  360-374 —  344-355
Sohone kleine ........................... 360-375 —  343-352
Kleine ................ ................  —  316-328 —  267-286
Tout petit ----- - ..............  •—  283-295 —  254-286
Slips ................................................ 263-269 —  244-248

Nieuwpoort
I   255-265 270-260 275-280
II   .....................................  325-340 320-340 337-340
III  ..... ................  ................  355-370 360380 355-365
IV   ...........................  370-380 375-3S5 375-385
V   350-300 360-370 345-360
Kleine ............................................. 280-290 285-300 255-270

PLADIJS
Oostende

6-7-81 7-7-81 8-7-81
Grote ...... —  ~™ —  63- -  -
Grote iek —  —  ...... —  56-
Kleine iek —  ........................... . . .
Derde slag .................................. . 48-
Platjes ................  ........................... 38- - 31-

Zeebrugge
I ...... .............. -  ----- ----- 48- 54 32- 48 30- 35
II   ...... ................  ...... 47- 52 3 2 -3 6  33- 36
III   .............. -  ___ 34- 48 34- 36 36- 36
IV   .............. . ...... 24- 27 20- 30 20- 24
V   .... ___

Nieuwpoort
Grote pladijs ...... ...........—  66- 75 70- 80 66- 75
Platjes - ........... . ...... . . . . . . ----- 65- 70 66- 75 70- 75
Drielingen ................................—  35- 40 40- 50 35- 40
Moeien ...... ...... ...... wia

kjg,. Tong inir 3 of WoWtonig haalde 
355 'à 365 fr hiet kg ©n tong mr 4 
of fruittoin® 375 à 385 fr  hett kg. 
Tong nr 5 boekte men aan. 346 
to t 360 fr  het kg, ©ni k 'e ine toing 
aam 255 Kot 270 fr  het kg. Grote 
ta rbo t haalide 240 à 260 fr  helt Iktg, 
mWidenistogi tarbot 220 à 230 f r . /  
kg e)m tongschar 90 à 140 fr./kg . 
Grote pl'ad'ijs boekte' men aan 3250 
■tot 3750 fr. de ben', miildid'ensl'ag tar
bot of diriellling aan 3500 to t 3750 fr. 
de ben' en vfejles aani 1750 tot 2000 
fr. de bem. Kabeljauw werd tegen 
3750 à 4500 fr. d'e ben aangekocht 
eir» guil! tegein 3500 à 4000 fr. d'e ben 
Voor grote w ijting beitiaajlde men 
3500 à 3600 fr. de bein en voor 
kiein'e wiping betaalde men 1500 à 
1750 fr. de ben. Moerrog noteerde 
mert aian- 4500 to t 4750 fr. d)e ben, 
tieten aaint 4250 to t 4500 fr. d© ben 
em sciherpsitiaartem aan 4300 tot 
4750 fr. de ben. Grote zandschar 
bekwam 1800 to t 2250 fr. de ben 
en kteine zandschar kwam aan 1500 
itot 1750 fr. de ben. Robaard boek
te  men' aani 3500 to t 4000 fr. de 
b0m ©ni knorhaan aan 1750 tot 2250 
fr. de ben. Zeehond haalde 40 à 45 
fr./kg  eni zandlhaai 20 à 30 fr./kg . 
De markt wend gekenmerkt door 
dure prijsnotering voor tong en' va
riante.

(vervolg van blz. 9)

ZEEBRUGGE
r : s- ... , : J

DONDERDAG 2 JULI
Z.4'65 300 65 138 360.798
NOORD
Z.526 500 100 12 396.071
KAlNAAlL
Z.4'2 1000 180 19 740.266

1.497.142
VRIJDAG 3 JULI
Z.27 2500 1130 19 922.945
Z.512 50 '50 6 141.815
Z.321 800 60 13 550.410
Z.492 50 « 3 70.340
Z.209 110 10 308.864

1.994.364
MAANDAG 6 JULI
NOORD
Z.198 200 180 13 618.400
Z.84 800 300 13 1.486.470
WEST
Z.564 700 70 11 436.600

2.540.470
DliNSDAG 7 JULI
NOORD
Z.38 400 11 519.855
KREEFTENPUT
Z.319 140 11 796.470

1.316.325

Verwachtingen

MAANDAG 13 JUILI 
NOORDZEE : 0.135-0.275 
KANAAL : Z 34. 0.274 
NOORD N.752 
WEST :: '0.35, 0.134 N.736

DINSDAG 14 JULI 
KANAAL : Z.183 
NOORDZEE : 0.123-0.306 
WEST : Z.583.

WOEiNSDAG '15 JULI 
NOORDZEE : N.708-N.709 
WEST ■ Z.43 (vetimioeidieiiijk)

10 —

ONZE VISSERS 
’’'DE ECHTE 
WEER- 
VOORSPELLERS’’

E'l'ke week beluisteren we de 
weerberidhten via radio en T.V. van' 
onis eigeim ila.nid en ook vani heit bui- 
tenll'and. Wat: ons eigeini land be
treft, wordt d it voorspelld door de 
door iedereen gekend© Armand 
Pi en eini in  de Limburgse uitzendin
gen! door Jos Ghijsen en ziiijin vriend 
Boman. Door beide laatste waren 
wliij werkölliljk verrast te vernemen, 
hetgeen w ij zelf reeds tientallen ja- 
rein weten em bestendig ondervin
den, nl. dat oude vissers het weder, 
voor de 'komenide 24 uur, beter kun- 
mem/ voorspeillterii dan' zi'j zeilf met aj|' 
hum waarnemiingsposten, weerappa- 
raiteni, enz... Hogervenruoemde weer- 
profetem moesten ootmoedig be
kennen dat ze r ie t  begrepen hoe 
onlze eenvoudig© vissers 'hflim voor
spellingen aldus kunnen1 doen aan 
de hand van de heersende l'ucht- 
stromingeni, de stijg1winden in de 
stapelwolken, 'het uiterll'ijk van' het 
zee-oppervtlak, de vlucht der meeu
wen em imoem maar op ! Ze behoe
ven daarvoor geen weerkaarten en' 
uiterst moderne apparatuur. Het is 
alleen hurv jarenlange ondervimding 
op zee en te land d ie  eem rol 
speelt. Hoe dikw ijls  hoorden we 
miet van oude vissers : als het we
der zo imooi is all's het maar enigs
zins kan eri' die zee zo kalm ais 
eem 'meer» thett zalf geen 3 uur du
ren of we krijgen' storm em regen !

En inderdaad ze kregen ge lijk  ! Als 
een' Pien, een' Boman eini een Ghij- 
sen; zulks ootmoedig moeten' be
kennen, worden w ij nog meer ge
sterkt ini onize overtuigiinia tem over
staan van onze echte weerprofeten, 
t.t.z, onze btoedeigen vissers! (G)

TEL. (059) 70.51.96 
(059) 23.30.72



VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN 
IN DE VISMIJNEN DER KUST

Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort

6-7-81
Grote tarbot .....  .....
Middelmatige tarbot —
Kleine ta rb o t...... ................
Grote griet ..........................
Middelmatige griet
Kleine griet ..........................
Grote söhelvis ................
M iddelmatige söhelvis .....
Kleine söhelvis ................
Grote heek ..........................
M iddelmatige heek .....
Kleine heek ..........................
Lom .....  ..........................
Leng ........................... .....
Rog ................  ................
Keilrog .....................................
Rog .....  ..........................
Tilten ................  ................
Scherpstaarten ................
Halve mans ...........-..............
Teelt ................  ................
Katrog ................  ...... .....
Kabeljauw ..........................
Grote gul ..........................
M iddelmatige gul ...... .....
Kleine gul ..........................
Hozemondhamme ...............
Grote w ijting .....  ...............
Kleine w ijting .....  .....
Sohar .....  ................  .....
Steenschol ................  ....
Zeehaai .....  ...............
Hondshaai ................  .....
Doornhaai .....  ...............
Pieterman ................  .....■
Makreel .........................
Horsmakreel —  ....
Zeekreeft .....  ...............
Sohaat ..........................
Zeebaars (klipvis)
Kongeraal .........................
Söhartong ..........................
Volle haring ...............
IJle haring ..........................
Haringshaai ................  •—
Steen ho Ik ..........................
Heilbot ....................................
Steur ........................... .....
Koolvis ....................................
Zeewolf .....  ...............
Pollak ...... ..........................
Zonnevis .........................
Koningsvis ..........................
Vlaswijting —  ...............
Zeeduivel ..........................
Schotse sohol ...............
Zeehond ..........................
Bot ................  ...............
Rode poon (roobaard) ....
Grauwe poon (knorhaan)
Rode knorhaan ...............
Posten ....................................

16- '51

50“  67 
19- 53

24- 45

25- 44 
31-1123

6-7-81
245^265
223-248
200-218
220-2:28
190-193
133-150

7-7-81

70- 72

66-  68 
84- 86 
60- 62 
60- 63 
36- 40 
62- 64 

56- 68 
46- 55 
40- 46

44- 46
20-  2 2 

20- 24 
97- 99 

48- 50

85-230

40-

229-237 
226-234 
208-219 
242- 
228- 
136-180

56-
30-

26-

10-  12
90- 95 
92-
73- 78 
44- 48

558- 60 
14- 18 
20-

91- 103

34-

50

103-169

90- 95

85 -90 
85- 95 
80-85

75- 90 
70- 80

6-7-81 8-7-81
232-251 232-251 225-240 240-260
------—  227-229 220-230 220-230
----------  189-216  
----------  196-202 210-230 ---
----------  190-192  
----------  138-175  

' " 7 2 - 31- 92  

_  95- 98 80- 85

— 95-100 75- 80
_  97-103 70- 75
_  78- 80 70-
_  84- 86 ..........

4 8 -5 0  ...........
65- 70 75- 90
60- 65 70- 75
5 4 -6 4  ...........
46- 55 ..........

54- 56 60- 62
14- 17 30- 34
13- 18 25- 40

104-115 ...........
40- 43 15- 20

............ 55- 65

............ 120-160 90-140

171-248 132-235 ------------------------------

' '1 " " 2 6 - 30 -  40- 4(5
............ ............ 14- 17 15- 18

52- 60- 75 70“  80
34- 35- 45 35- 45

2 0 - 2 2  ----------  -----------

70- 72 
30- 4 5 
35- 45

20- 30

Lees "HET VISSERIJBLAD„



N E D E R L A N D

VAN DAG TOT DAG
Aian die donidiendagimarikt van 27 

juil'i wend aiangevoend : 9475 kg 
tanig; 11 kisten tianböt ein; giriiet; 247 
kisten ikalbleilijauiw; 11 kisten schel
vis; 2S1 kiistem wijtiimg; 172 kisten 
sohol; 196 kiSitem siclhar en ©0 kis
ten varia.

Prijzen in guldens per 1 kg : tar
bot 14,64-14,27; girote tong 23,63- 
20,75; gnoiotmidldiell tong 23,63-23,03; 
kleiilmmiiddem tong 24.96-24.00; tong 
één 25,04-24,63; tong twee 19,16- 
18,64.

Per 40 kg : noide piooin- twee 214; 
rode pioon dinie 192; ibto't 28,60; 
hoinsmiakreel 62; baai 144; poontjes 
46; tairibiot 557-460; grtet 527-457; 
kaibeljauiw één 114; ikaibeljauiw twee 
152-140; kabeljauw dinie 132-100; 
kabeljauw vioin 112-90; kabeiljauw 
vijf 98-76; csheivis dinie 162; schel
vis viien 174; sahioil één 178-172; 
schiol tlwee 176; scihoil <fcie 146-136; 
schiol vier 114-88; w iijing  dniie 96- 
57; miakneel twee 104-68; sclhar 
96-41.

De besommingen iwairtam : Uu 129 
4000; UK 185 6900; VD 6 3500; VD
18 5800; VD 19 8200; VD 54 8S00; 
WR 48 9400; IJM 3 7900; IJM 5 
9700; IJiM 18 5400; IJiM 27 10.400. 
Vender waren er viijf Texelaars met 
een totale besomimiimg van 40.000.

Nadat er verleden weeik aam de 
maanidagmankii vam 29 juni van1 ail
les weer te koop was, moest men 
aam de diimsdag mankt genoegen, ne
men met de aanwoer va-n' slechts 
één Deens vaartuig. Dit vaartuig 
had alleen wat kabeiljauw (ruim 
driehöndend em vijferizevenitlg bak
ken) en wat andere vissoorten. Dat 
deze visjes Hikkende weg zijn; ge
gaan zal- du idelijk zijn.

Het zag er op dat moment echt 
n iet maan uit dat en aan de woens- 
dagmarkt veel meer aanivoen zou 
zijm. Toch is diit niog wei? meegeval
len, want hoewel de weensomstan- 
digheden niet bepaald ideaal te 
noemen; wareim, voenein een viertal 
kotters, welke to t de grootste van 
de klelnie genoemd mogen- wonden, 
toch maar buiten em ze wanen aan 
deze woensdagmarkt present. Van 
a les  earn heel klein; beetje. Maan 
en was «handeln» en; zo kom voonal 
de kleinhandel, dite iedene dag in 
de mankt aanwezig is, toch aan zijn 
tnekken komen;.

Aan de dondiendagmanlct van 2 
ju li ging het alweer wat beten. Me
de doon de komst van een; vijftal 
Texelaars koim men zich ween Pek
ken bevoorraden!. Inmiddels hadden 
de overiige handeianen zich in  niet 
geringe mate; kunnen; te goed doen 
bij de ilmporteüns. Zelfs vanuit len- 
liand was er ©en' pantij koolvis aam 
gevoerd, die gedeeltelijk d irect 
maan de handel werd toegeschoven, 
maan ook op de veiling aan de man 
werd gebnacht. Op dagen dat en 
weinig aanvoer vanuit zee is, is al
tes wat aangebracht wondt welkom.

Vonige week vrijdag 3 ju li giing

het altemaaif nog wat gemakkelij- 
kier. Hoeweil en bijna 400 bakken 
wijting te koop wenden aangeboden, 
moest mem er toch van f  100 tot 
f 72 voon een bak uittelten wilde 
mem in het bezit ervan komen.

Hoewel het needs de tijd is dat 
en wat makneel wondt binnenge- 
bnacht, blijven deze toch welf wat 
achterwege. De heffing die hienoven 
betaald moet worden; zal hier niet 
vneemd aan zijn. De enkele kist 
goéde makneel bnengt dan ook tot 
tachtig guldens pen bak op. De 
kleinere soorten lopen; dinect a l in 
prijs  tenug en  moeteini dan opgeno- 
meiri worden doon de conservenfa
brikanten. Deze echten kunnen hien 
niiet zoveel voon betalen omdat de
ze memseini nekenlng moeten; hou
den met de concurrentie die ze 
ondervinden van> de geïmporteen- 
de visconsanvem. Uit alle hoeken ein 
g ate m wondt de Nederlandse markt 
vlih viscomsenvam voonzietm ©n 
hoofdzakeWfk vamuit ,Bänder» waan 
de pnoduktiekostem aanmenkelijk la
gen liiggein dan im ons dienbare va- 
dteri-andje.

Doon de ©monme exportmogelijk- 
heden van; makneel komt en vanwe
ge de makneeii! die doon de gnoot- 
ste eeiniheden gevangen wonden, 
maar heel' weüniig van deze vis vrij 
voon de binnenlandse handel en 
hier Vallten d’an; vanzelfspnekend de 
conservenfabrikanten ook onder. 
Voon de no ke ni jan is het te wensen 
dat en via de importen van makneej 
iets te koop komt, om het bedirijf 
dat eerst a l eam gevoelige tiik heeft 
geknegert doon hielt omtbnekein- van 
haring, in d;e toekomst met makneel 
gaande te houdan, In voorgaande 
jaren kon men nog nagoimatiig goe
de no kerijma kneel kopen bij de ne- 
dens, maan dan- moest de makneel 
aam boord needs z ijn  uitgezócht, 
andens zat en veöl te veel kle in spul 
tussem doon wat de rokers miet aan 
ihuini afmemans kunnen laveren;. De 
prijs die momenteel! echten gemaakt 
wordt maakt het niet Itonenid om 
de makreel uit te zoeken. Nu is 
hoops de winher, ook voor da vis
serman. Het gaat an ntu om om het
geen gevarigen wondt im eem zo 
kort mogeliijk tijdsbestek ingevnonen 
in de vriesnuimen1 te  krijgen. Hoe 
minden soorten en dam gemaakt be
hoeven; te wonden; des te smaller 
gaat het werk aan dek en is rnen 
weer geneed om weer ©en tnek bin
nen te- h'afen.

Heit heeft en alle schijn1 van dat

REDERS 
LEEST UW  
VAKBLAD

mem al makreel kam venkopeini ails 
heit all op makreel: gaat Jiijken. Zelfs 
da horsmakreel gaat naast de ma
kreel geregeld aan; boord van de 
schepen; die hien in de vissersha- 
veni hum vracht makneel komen la
den.

Ehiiige tijd gelfedeini konden; we 
vermelden dat eir door de IJsland
se regering zeer sterke verbodsbe- 
palingen waren; uitgevaardigd welke 
inhielden dat er doon de Belgen 
n iet meer ini heit IJslandse vangge
bied gevislt mocht worden;. Diat zou 
onder meen venoonzaakt ziijim door 
het tegelijk  met IJslanders verko
pen' in; een of rnteer Engelse1 ha
vens. Maar hien schijnt toch ook 
we* achten te hebbeini gezeten dat 
de aanlvoenoijfers niet helemaal ini 
overeenstemming wanen met de 
va nigst bericht en die men; aan de 
IJslandse kustwacht moest doorsel- 
niem. Toch heeft e©ni delegatie van 
die Belgische vissens het aange- 
durtd om eem onderhand elliingsdele- 
ga#e naar IJslland te sturen om 
oven deze zaak fe giaani pnaten.

iDlit heeft er niu toe geleid dat er 
met ©em zevental schepen, met in
gang van 15 ju li ween in. de IJs
landse wateren mag worden; ge- 
vlilst. We zullllein nu miaar afwachten 
waar de vis geland gaat wonden, 
Wanlt ook im België, waar meini altijd 
veel beter dan iin; ons land IJsland
se vis kom Veirkopem, heeft mien en 
immlddals voo'n gezorgd dat men 
toch aam zftjini portie IJslandse vis 
kwam. De Befflgtecbe hamdel zal echt 
hiet zo hand dringen. Boveindlen 
kuinniem ze, mu ze de vis gesneden 
em wel overal vandaan laten komen, 
m isschien ook raog kostenbespa
rend; werken.

Op de kottervFoot is men; druk 
doende over de verhallen; die men 
verneemt vanuit Engefand ov©r de 
Belgeini die met hOrt grootste kot
ters de tongen weg vissen' voor de 
daar als plaatselijke vissers bekend 
staande vissensvllbot. Er wend zelfs 
over gekliaagd dlat de Belgen het 
ruwe ween niet vrezen em onder al
le rsiFechtste omstandigheden toch 
door blliijvart visseni om zoveel mo- 
gieSijlk tong van; de zeelbod'em weg 
te hiankeni, zoals diat dan; genoemd 
wondt. De Engëlisem zijn im alle 
toornaarden bezig om de lieve jon- 
geln: uiitt te hangen en> iedene buiten
lander de schuild te geven; vam de 
ongemakken dite men ondervindt.

lm Ide penioidie van, 29 juni to t en 
met 3 jiiiliii weridien' (dioor 55 kotteins 
de volgende ihioieveelhiedjen vis aain- 
geivoeird.

13355 kg tomg f 293.368,84 van 
f 26,07-f 18,66; 9341 kg tarbot 
123.337, 65 van 15.02-7,62; 7,2560

WEETJES
—  Taiwan heieft voon d it jaar eein 

vanigstciijfer voorop gezet van bijna 
éém miljoen' ton. Het zou hier gaan 
om 370 duizend tom aangewend 
door de diepzeeivloot, ongeveer de
zelfde tonnage doon de middenslag- 
vissenij, 35 duizend toni door de 
kustvisserij em meer dani 210 dui
zend tom voortkomende vam visfar- 
merij.

X X X

—  De prijzen van de vis te Pe- 
tershead di© de laatste tijd tenug 
gunstig wanert, z ijn  verleden; week, 
vo'orai|[ wat de schielltvis betreft, te
rug omlaag; geltuimeilld. Dit is ander
zijds ook wei het gevolg vam de te 
ginote scltelivisaanivoeren' door paar- 
treilers op de Schotse westkust. Al- 
dlus werd ©ni te Mallaig 450 bennen 
kleine schelvis die evenwel ongegut 
aangeboden wemdein, terug over 
boord gezet. Het aam Jamid zeittemi iin 
bepaalde Britse en; Schotse havens 
wondt ten slotte eem dubbeltje op 
zijn; kant. Men moet hat treffen.

X X X

—  De schipper van de Spaanse 
tneiïen «Fano Silileiro» uit Vigio werd 
op 130 miijll zuidwest vani Falimouth 
tm overtnediinig gemomen' en opge
bracht doon de Britse «Jersey». De 
Spaamse schippen werd onden meer 
Sin overtreding genomen; voon netten 
met ondermaatse maaswijdte. Hij 
wend beboet met slechts 20 dui
zend fn. hetgeen' hem waanschijnlijk 
n ie t zal weerhoudeh om het nog 
maan eenis in beter© omstandighe
den. te  wagen. Zélfs het net wend 
niet aangeslagen.

X X X

—  Het West-Duitse or.denzoe- 
kingsschiip de «Walthen Hewig» die 
een studiie-oniderzoeik venrichitte aan 
de gmens van de Zuidpool-watenen, 
heeft tem mioondem vam het Olifaini- 
ten-;©iiand gnote zwenmen kniliil vast- 
gesteld. De' krill heeft de vorm van 
eem kleine gannaal en maakt voor
al het voddsel uiit van de walvis- 
aohtigeni. De krill kam zelfs dienen 
voor menselijk venbnuiik wanneer 
mem het vlees zo spoedig; m o gelijk 
vam de schaa-f ontdoet. Imdendaad 
bevat de schaal fluoride. Da «Wal
ther Hewig» viste op een; bepaald 
ogenlbttk 25 toni ini 24 minütem ! Op 
eeini zeker ogenblik stelde men de 
aanwezigheid vast van een. Rus
sische vtoot van 30 grot©, treiilens ! 
Die ziijim en ook ailtijd de eersten 
bij als engems iets binnen te halen 
valt.

5.40-1,44; 2256 kg giriet 26.397,41 
van 13,03-9,00,; 14275 kg söham 
23,203.41 vam 2,05-0,89; 3020 kg 
w ijting 5.113.51 vain' ,2,06-^1,39; 
60357 kg idlivemsism 217.,170,67. To
taal 192464 kg voor f  912.992,09.

(U it IJmuiden courant)

Visaanvoer te Den Helder
kg schol 182.6,29,06 wain; 4,20-1,85; 
17300 kg kabeiSjiauiw 42.051, 54 van
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