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Toestand
haven Zeebrugge

Is er een behoefte
aan

IS M IN . VA N OPENBARE WERKEN
VERANTWOORDELI JK ?
Iin de laatste dagen zijn de Diensten vain de Kust (Min. v. Op. Wer
ken) begonnen met het afnemen van de kaailadders, die zeer beschadigd
zijn. De zucht vain verlichting omdat de ladders eindelijk zouden v e r
nieuwd of vervangen worden, sloeg onmiddellijk om In verbazing en tot
protest, toen medegedeeld werd dat de laddeits niet zullen worden
herplaatst.
De verbazing van de reders en de daaropvolgende twist, gezien
men in de onmogelijkheid wordt gesteld om aan boord van zijn eigen
vaartuig te geraken, deed de beambte van Openbare Werken verklaren, dat
het gebruik van de ladders gevaarlijk is en dat bij eventueel ongeval het
Ministerie van O.W. zou kunnen verantwoordelijk gesteld worden. Herstel
of nieuwe ladders is uitgesloten „OMDAT ER GEEN GELD IS” ! Dit bete
kent zonder meer dat de vissershaven van Zeebrugge door het Ministerie
onbruikbaa r wo rdt verklaa rd.
Deze mededeling leek ons zo onwaarschijnlijk en, de gevolgen zo
rampzalig dat wij getracht hebben nadere informatie in te winnen, om bij
de verantwoordelijken te kunnen tiiasenkomen.
ONDERHOUDSKONTRAKT : voor onderhoudswerken in de drie kust
havens, evenals voor de kunstwerken zelf, blijken er tweejaarlijkse kontrak
ten te worden afgesloten MET DAARTOE UITGERUSTE AANNEMERS. De
diensten van de kust staan voor dergelijke kontrakten ïn en verdienen ook
nu geen verwijt, gezien deze werken principieel werden toegekend en de
kontrakten werden opgesteld. Maar ïn plaats dat de Minister van Open
bare Werken deze kontrakten heeft ondertekend, werd aan de aannemers
gevraagd te willen akkoord gaan om de vastgestelde prijzen te willen aan
houden tot einde november.
Dit betekent dat de Minister van Openbare Werken tracht de werken
uit te stellen tot na 1981.
Het Is nogal begrijpelijk dat er aan de Oostkust protest rijst, waar
men vaststelt hoe wild de tniljardendans voor de nieuwe haven en voor
de staal nijverheid doorgaat, terwijl getracht wordt enkele miljoenen te
besparen voor het onderhoud van de vissershaven, een vooralsnog uiter
mate gezond bedrijf, waar de tewerkstelling verzekerd blijft en die miljar
den deviezen aan het land bijbrengt.
De moeilijkheden die de visserij aldus ondervindt en niet In het
minst het gevaar voor ongevallen en dood, zijn een aanfluiting voor het
gevoerde beleid.

Het regent1 processen
Ondertussen zijn door datzelfde Ministerie van Openbare Werken
verschillende processen voor de bevoegde rechtbanken aanhangig
voor de zogezegde schade aan die ladders en palen door vis
sersvaartuigen aangebracht. En wat meer is : het betrokken ministerie
vervolgt zowel te Nieuwpoort als te Zeebrugge de schipper voor
de Boetstraffelijke Rechtbanken om deze schade berokkend te hebben.
Belachelijker kan het nïet. Het wordt dus groot tijd, dat aan zo’n toefotanti
verholpen wordt, daar ook de Diensten van Openbare Werken moeten
beseffen dat het niet opgaat eigenaars van vissersvaartuigen ter verant
woording te roepen voor betaling van rotte palen en kadeladders, die in
derdaad tengevolge van hun toestand, een bestendig gevaar betekenen.
Ze werden er meer dan dertig jaar geleden aangebracht, werden nooit
nagezien of onderhouden. De aannemers er mee belast, kijken niet eens
om en van het minst dat een vaartuig tegen zo’n meerpaal of ladder
(Z ie vervolg o p blz. 2 )

EEG-visserIJbeleid ?
Miet verbaziinig lazen we de kamklusie vani eem artikel verschenen
in de Nederflamdse ,,Visse rijwereld", waarbij men wiet alleen de EEG geen
ovaniev-iinigstkansein meer geeft, of moeilijke overlevingskansen, maar open
lijk schrijft dait, zo er geem verbetering optreedt men de EEG mag vergeteni, eit wat de vlasarij betreft, beter zouden overgaan tot de -eeuwan-

iange beproefde bilaterale overeenkom sten !
Deze eeuwenlange bilaterale overeenkomsten, waarover die h. Van
der Gugten het In kwestieus artikel heeft, wanein »oen echter afgesloten
op eein ogenblik dat de zee voor de visserij mog vnij was, -tenwij] diit nu
totaail anders is. Zelfs voor Nederland dat over een uitgestrekter kust be
schikt dan België, vragen w© onis af, wat dit lliainld iin Watanafe overeen
komsten t© bieden heeft aan h in eventuele of moge;ijke partner ? Zeker
geen visje voor visje, of gevein- voor geven wamt daarvoor zullen zeker
weinig landen belangstelling voor voelen, -i-n elk gevat geer» tandem dle
over ultgestnakte visrijke giebieidan beschikken zoallls bv. Gro-ot-Bnittaniniië,
Ierland, Noorwegen» enz... Het zail dus een visje voor iets anders zijm dat
wiii zegigerf : betalen of -kopen ! In dergeliij'k geval zal (het zeker dure vis
worden, ook al worden- de eventuele ekonomische voordelen waarvoor
men d,e toefaiing tot visen) 'ini bepaalde gebieden van de bïiatenall© partner
bekomt, door de gemeenlschap gedragen. Het blijft er bij dat het, voor
ihet 'betnokkeini land ert voor de gemenschap zeer diu'ne vis wordt. Ook zalf
er in dit geval inog moeilijk tot eenheid kunnen; gekoimeni wonden, ini ver
band met beipaalde beschermingsmaatregelen voor de instandhouding
van de stocks. Verwljzam we hiervoor onlder meer naar het verschil ini opvatiimg -met betrekking tot de inietmaswijdten- inaairgellanlg ihet land zo bv.
wat de kreeftjesvissenij betreft, tussan Franlkrijk en Groot-Brittanmië. Steien
we ons ooik maar de vraag, niettegenstaande bepaalde overtredingen-, hoe
men ooit tot een harimigvanigstverbod in de Noordzee zou gekomen zijin,
waaraan toch -reeds jananllang de hand wo-rdt -gehouden. Bepaalde diiskri*
miflerertde maatregelen waarvan onder meer de Nederlandse visserij het
slachtoffer werd ï-n Ierse wateren, zlijin toch ook, danik zij een tussenkomst
va-n 'het Hof van- Justitie te Luxembu-rg, ingetrokken en 'bepaalde scihadelijders vergoed.
Dat het zeker geea koek ein ei is in de EEG en met de EEG is
duidelijk zicht- ert voelbaar, dat praktisch iedereen zich benadeeld vo-ellt
van 'het ogenblik dat beperkingen opgelegd worden-, of van het ogenlblik
dat men moet -iinilevaren. Een- wilde visserij taelatani zou echter binnen
afzienbare tijd- tot ean iflam'p ffleMen zoafe dlit ibv. miet de oiniuitpu-tteillijke
stocks haring is g-ebeuird. Verder zijin we overtuigd, wat de visserij betreft,
Met iin We landen- is diie over een groot visserïjgébiied 'besdhlijkkan-, dat we
onder de betrokken visserij kriirtgen- gnote voorstanders aainitraffenv -diie het
EEG-befeid afkammem, er geringschattend over spnelken, of het EEG-gebouw als -een- utopie of hersenschim voorstellen. We zijn dan- ooik geschokt
diaze mening te zien verspreiden, daar het ean felit Sis dat, beteinghebbande
kringen bij een opdoeken- van de EEG, niets anders dan te verliezen
hebben. Eem foeletje meailiteitszin zo-u men uit dfe IhOelk toch moetan ver
wachten, en zeker gen; proza, wellike d-i-agenen, dlie In-og giefltovani of wensen
te geloven in de Europese Gemeenschap, do-or hiet -afficheren van dengelijk diefajifeme, Ih-uini ijver eni zin hiervoor te doen venliazenu In elik gieval
zijin wij er vani overtuigd diat vooral Voor België eni Niedelrji|ain(d, wait -de vis
serij batlreft, bij ©ein opd 0-ekeni van de EEG, zij alleani te veirllliezen hebban.
Of men- diat in Nederlandse vi®senijkni|n|genl wel goed beseft, inia het
lezen van- dengeJijke opvattingen-, 'betwijfelen, we tan zeerste.
P. Vanden bergh e.
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TOESTAND HAVEN ZEEBRUGGE
(Vervolg vain blz. 1)

De toestand van de haven

aanloopt, wat toch normaal is, vallen deze verrot in het water of blijven
ze aan een eenvoudige boulon hangen tot een ander ze in het tijdok doen
tuimelen.
En dan menen de vera ntwoord el ijken van Openbare Werken eisen
van vernieuwing te mogen Ställen, die per paal zo maar honderd duizen
den franken daarstellen zonder te spreken van een correctionele veroor
deling van de schuldige (? ) visser te eisen.
Zijn de schuldigen, die zo’n toestanden geschapen hebben en laten
bestaan, misschien niet eerder te vinden onder de verantwoordelijke
dienstoversten van deze sektoren ? Dat ware interessanter te onderzoeken.

Het oniderhoud in de vissershaven is eigenlijk ai jarenlang een grote
miserie. Niet alleen de laddefe zijn in erbarmelijke toestand, maar ook
alle andere akkommodaties verkeren in een middeleeuwse toestand : de
haven is voor de meeste vaartuigen slechts toegankelijk bij hoog water,
de kuisbaink is te klein en nie» onderhouden, de herstel bed rijven zijn niet
geïnteresseerd ih de te veir afgelegen slipway, d'e wrijfhouten zijn ver
molmd en meer dan 30 jaar oud. Op een eventuele sluis is er geen uit
zicht, kortom de toekomst van de Zeebrugse zeevfeserij is uitzichtloos.
P. Vandenberghe.

De cinema van de brand stof prijzen
Waar de brandstofprijzen liinizake
gasoiliie in iniegen maanden tijd vam
9,40 fr. tot 11,70 fr., ’t zij 2,30 fr.
pier Stör waram gestegen, is plots
sedert vorig© week tengevolge van
de koersdaling van de dollar, het
bestendig mooi weder eni die ver
mindering vam hiet verbruik met alle
miSdidefenr ert tanigs allile kanten be
tracht, eein prijsdaling ontstaan,
daair de overschotten op d© vrije
imiarkt zo ©norm zijn', dat niiet alil'eem
de koersdaling vam die dollar een
girote roll speel, maar ook die1over
schotten welke rmam wil' wegwerkem.
Waar op 7 oogst die officiële prijs
tot 11,70 fr. gestegen was, is die op
11.8.81 tot 10,73 fr. gedaald1ooi ap
24.8.81 opnieuw 11,70 fr. te worden,
op 16-9 iniaar 11,54 fr. tie zakken, op
22.9 nogmaals met 0,36 fr. te dalem
ein 'hedeni vrijdag inlogimaalls vaim 0,28
fr. te vatlmlndereini, zodat oip hiet
huidig ogenlblik de officiële prijs
10,90 fr. geworden is, p{us BTW
voor de verbruikers te lanlde, maar
iriiog ver iaf ïs vam de prijs vani 9,40
fr. wellke mem op 19 detc. 1980 inioteeridie.
'Em diit allies is than® miet de
benzineprijs niet beter, miet wat de
officiële prijs batneft, wel'ke eerder
eiem bestendige pri'js kende, maar
voor wat die ristournes aangaat.
Overall wordt de 'hoge prijs aange
klaagd, imaar de multi nationals die
overal pompeni iim 'overvloed hebbem
geïnstalleerd, wat alleen ir> oms
land imtogölijik 'is, om kosten te ma
ken, imotetieni aain die pomp iim grote
letters ristournes van ééo à twee
frank, 'zodlat de kiieiimie verdelers
met eieini eiigem pomp, door hum
grote 'leveranciers de nek afgesnediem worden.
iDezie triestige toestand, waint bij
de fnldelksbenelkeinïng woiridt ailleen
miet die officiële prijzen rekening gehoudem, wordt door onze regering
geduld1 maar ze denikt er niiet aan
met dergelijke wrsselva'lige ristourmes rekening te houden ‘bij de
indekserinlg.
iDlie^eilfde multi nationale klagen
over miljoeinen verliezen. Maar zij
vergeten diat zij 'in veel opzichten
aam de 'basis liggen vam de huidige
zïe'kelijke toestand in het brandstofbed'nijf, daar rniiet zij, maar de kleine
middenstander er het slachtoffer
vaim blijft.
AI's mem werkelijk verliezen lijdt,
waarom woirdt er dam een konkurreintie-ooriog gevoerd, waar de ene
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ipniijizein kwi'jt, wat mem' oipgestaipeld
aam de pomp ©an ristourne geeft
heeft, met vooir gevolg een! anarvam 0,50 fr. en de andere zelfs in
d© laatste tijd tot twee frainik gaat ? Ohiie In Idle verkoopprijzen! em
lean verweer vam de grote oilieWaarom wordem duizenden' esmaatschappijen teigem wat zij moeseinicepompen geïnstalleerd op en
miem : „de schuimers” die roet in
kele «meter vam mekaar, ihet eme
de ibraindlstofprijzieinl zaaien ©n dit nu
merk naast het andere, iini plaats
ooik voortdioeim.
van elkeen te verplichten eem rege
Waar Is die regeringspolitiek om
ling te treffen opdat eafl afstanid
aan de oveinvilloieidiige pompieinikwesvan tem ministe vijf Km. zou geëer
tie, diie amarahiiie lim de prijzen em
biedigd word er. per pomp.
ihiet uiitschakelliam van diie olieprijzen
Wie de installatie vam ail d'ie pom
lm d© iihldeks te 'bewerkstelligen ?
pen;, de en© maaist de andere be
kijkt, beseft hoeveel miljoenen aan
dlit alles door de grote oliemaat
schappijen' verspild wordt.
;En mieni moet thanis niet komen
aandiraven met de foeweniinig vam
werkverschaffing, vermiits de meest
moderne pompen nu automatisch
inlg'ëstelld zijm zonlder bediening.
Mer: klaagt over verliezen. Dat
iMeim schrijft oms :
mem dus op dat gebied begliinit met
te bezuinigen.
Door mievr. Qulm, Europees Par
Man klaagt over verliezen, maar
lementslid voor Frankrijk, werd aam
waarom worden er dam lm akkoord
d'e Komlmissiie van de EEG ge
miet de overheidsinstanties, officië vraagd ihiaar mening te geven over
le priijzani vastgesteld om dezelfde
eem bijdrage verschenen in de Fidiaig 'die ene 0,50 fr. ristourne eim de
nianiciaij Times van 14-2-81 waariin'
andere tot 2 fr. te ziiem geven ai|| wordt beschreven hoe die vissieirsmaargiefang het merk of die koper ViOot Sim Suffolk (Engeland) grote
wanneer Ihet over girote kwantiteiten
bedragen 'Spaart door haar brand
gaat ?
stof iin Nederland' te kopen. Mevr.
Is dat de wijze waarop mem be
Quin vraagt hoe het komt dat die
spa rimgen moet doorvoeren, eni een
ibetrokkam vaatltulgeni uiit Suffolk
Inldeks opstelt ?
maar 9,60 fr. de liter betalen', teirwijl
Em waarom geiem vaste officiële
die Kommissie heel wat ihogere be
verplichte verkoopprijs, waar klein
dragen 'heeft vasitgeisteld tot 12 fr.
en groot, rijk en' artn op dezelfde
de liter.
manier, maar rekening houdend
miet die kosten' van arbeid, behaint(D© EEG-kommlssarts voor de
deld woifidt ?
vissetiij, de h. Cointogieoirgiils, ant
Dit alias geregeld zonder ge woordt Ihiiiarop diat ‘het de Kommis
schenkjes, zonlder duizenden pom sie bekend is, 'dat zeevissers vaim
pen langs de baam te overvloedig
priijsverschlllltem voor stookolie tus
geïiinlstalteie'tld, zon eeim miljiarden'
sen 'de lidstaten proberen te profi
besparing zijm, waardoor de braindL teren. In maart 1981, aldUs de EEGstofprijzen imiettegemstaand© die dol kommissaris, Hag 'die prijs vam de
larkoers, elniz. vam franks per liter
eltookalte vooir vissersvaartuigen] in
zouden kunne" verminderd worden.
Nederland tussen 9,40 fr„ en 9,65
Maar wie zal dit complex vraag
fr. naargelang ihet soort vaartuig.
stuk aainipakkeni ?
Aain. 'die hand vain- inlichtingen lm
Waint banievanis de groite olie
oms bezit was die prij's inderdaad
maatschappijen, hebt ge de vrije
liager dan lm Groot-Brittaminiië. Of dit
markt
van Rotterdam, Hamburg
eohtier de moeite Ilïoont om uiit de
eniz... waar mem giewooni is die overschotten op te kopemi en tijdens die
dollarkoers haar omhoog, m'eni
Gevraagd SCHIPPER 2e KLAS
steeds opgestapeld 'heeft, denkend
SE of SCHIPPER MET BRE
dat het spelletje zou voortduren.
VET VAN KUSTVAART om te
Tengevolge vam de doillarzakkiinig,
werkern ini vast verband met
het matig weer, de veirminderiing
passagierscihepen. Tel. 059/
van verbruik, werden honderden
23.55.10.
(8740V)
miljoenen overschot opgestapeld eim
wil men mu met alltle middelen ein

Of wil miem inliet zien) waasr er miiddieiliem geinioeg zijm « n onze ekomoimlie gezomd: te miaken. Men. heeft
alileein ooig voor ean mijardemdamis aan
een
oip voorhand
verloren staailnduBltriie, waar deze
miijaridieini veiel niuttiger iim ’t belang
vain ihet land' zouden kuininein ge
bruikt.
Komt er een regering diie daaniin
klaar zal ziem of giaam- we verder
de afgrond' iin ?

BRANDSTOFKOSTEN
VOOR ZEEVISSERS
weg te lopen vialtt echteir te 'betwij
felen. Indian het julist is 'diat de
Niederlliand'se pri'jzeim tussen 9,40 fr.
em 9,65 fr. Hagen dam was dit
iniiet zo in
'Belligië iwaiar ap
dit ogenlblik die officiële pri'js romd
d'e 10,40 fr. lag. We stelen echter
eveinieems vast dat, wat vandaag
günstiger is im eeim ibeipaaljd lianid,
d'it omgekeerd' kan worden' ina een
bepaal'de tiijld. Mem 'heeft Ihet door
gaans iim de EEG over het vermijden tussen de Handeln van koinlkurirentieverivallsendiei eni (dliskrïlmiiinierenidie maatreigelieini, iin 'het bijzonder
wat de brandstofprijzen betreft. We
beigirjiijpeni dan ook niet waarom er
voor de EEG geen eenheidsprijs
vaistgesteld wordt, levemtueel door
'het iegigen vani eeim EEG-kointriibutte
op de te lag© pnijzen.
Nota der Redaktie :

De gegeverts waarover da h. Coinr
togeiorgi's beschikt zijim anijulist. De
gemelde prtjzeni ziijini misschien1 hier
en daar toegepast, maar ver vami
allgiemieeni.
We stellen daarmee vast dat de
EEG veelal onvoldoende eni ver
keerd' ingelicht is over feiitem dfe de
visserij aanlbelaingem em dat partikuliere geval'en veel te gemakkelijk lalfs algemeen bestaande feiten'
aamziam worden.
iin Holland waren de pirijzeti
op idalt ogieinlbllilk aaini de vis
serij inliet 9,40 fr. à 9,65 fr.
imiaair 10,40 fr. à 10,65 fr., wat eemi
merkbaar verschil i's met dfe' ïlnflï'ditingien, waarover 'dieze dame be
schikte.

Het Nederlands
Visserijschap
pleit voor
overheidsingrijpen
in prijs gasolie
De Federatie van de Visserijverenigingen in Nederland liet bij
monde van de ondervoorzitter, de
h. Daalder, tijdens een perskonferentie in Den Haag weten, dat het
eenvoudig niet verder kon met de
dure prijzen voor gasolie. Deze Fe
deratie telt als leden ,de helft van
de 536 Nederlandse kotters en is
dus wel representatief ter zake.
Volgens een verslag „Exploitatie
kotters onder zware oliedruk” is de
toestand niet bijzonder rooskleurig
voor de Nederlandse visserij in het
algemeen en de kotters In het bij
zonder omdat deze een intensieve
visserij uitoefenen die zware moto
ren vergt en dus een groot gasolieverbruik. Door de immer duurder
wordende gasolie, wordt het inko
men van de bemanningsleden zwaar
aangetast. Men spreekt voor een
kotter met een motorvermogen van
gemiddeld 660 PK van een jaarlijks
minder inkomen voor de opvaren
den van 160 duizend B. fr. Op een
kotter met een gemiddelde PK van
1200 wordt dit reeds over de 200
duizend B. fr. en op een kotter met
een gemiddelde van 1-800 PK zelfs
250.000 duizeind B. fr. Het probleem
is dus wel dringend gesteld om een
oplossing te zoeken voor de onbe
taalbaar geworden gasolie.
Aan de hand van hetgeen vooraf
gaat, stellen we vast, dat in Neder
land de bemanningsleden dienen
tussen te komen in de gasolieprijzen, hetgeen in België niet het ge
val Is, vermits men hier vaart aan
een vast ten % op de brutobesommiing. Dat wil zeggen, d'at de volle
dige last van de gestegen gasolieprijzen in België ten laste van de
reder komt, hetgeen de uitbating
nog moeilijker maakt. Als we dan
horen, dat de eerste gevallen van
een opleggen van Nederlandse kot
ters wegerts de gestegen olieprijzen
reeds een feit zijn, dan is het wer
kelijk een hele prestatie voor de
Belgische reder wanneer hij zijn
vaartuig nog vissende houdt. Van
een renderende uitbating zullen we
in dit geval liefst maar zwijgen.
Volgens de Nederlandse Federa
tie van Visserijverenigingen moet
er dringend gezocht worden om de
vaartuigen minder afhankelijk te
maken van de immer duurder wor
dende olieprijzen. Men denkt hier
bij natuurlijk aan een Staatstussenkomst bij ontstentenis van een EEG.
tussenkomst. Ook een rentetüssenkomst voor het aanschaffen
van
kapitaal zou de ultbatingskosten
der vaartuigen ten goede komen.
Men kan eveneens trachten te spa

ren op het gasolieverbruik aan
boord zelf door minder intensieve
visserijen, maar hier moet men wel
rekening houden met het feit dat
het middel erger kan zijn dan de
kwaal. Men kan inderdaad voor
kotters die gebouwd werden en in
gericht voor de bokkenvisserij niet
zo maar overschakelen op een vis
serij die minder PK vraagt. Men zit
met de zware motoren en deze
moeten gebruikt worden voor de
soort visiserij waartoe zij bestemd
zijn. In dit verband ware bv. de
elektrische boomkorrevisserij een
uitkomst, maar hier is men nog
maar in het stadium van de proef
ondervindelijke visserij en gewis
zal er nog heel wat water naar de
zee lopen, vooraleer deze visserij
met kans op een renderende uitba
ting op punt gesteld Is. Ook het
om bouwen van de motoren op zwa
re stookolie is ten slotte ook maar
een plebter op een houten been
omdat de ombouwkosten tamelijk
duur uitvallen en ook deze olie al
tijd maar duurder wordt, zodanig
dat men praktisch mag zeggen dat
het sop de kool niet waard is.
Het verschil tussen een haalbare
visserij en een rodecijfervisserij, die
onvermijdelijk naar een krisissituatie moet leiden, ligt in de brand
stofprijzen. Het Is echt onbegrijpe
lijk dat de regeringen
eerst de
zaak totaal laten rotten vooraleer in
te grijpen. Een gekoördineerde ak
tie ter zake zou in alle EEG-partnerlanden dienen te starten. We be
schikken nu wel over een Europese
Producentenorganisatie, die zoge
zegd gehoord en geraadpleegd
wordt door de EEG te Brussel, maar
tot nog toe heeft dit geen resulta
ten opgebracht. Zai dit terug alleen
maar leiden tot het uitdelen van
postjes met de daaraan verbonden
dure administratieve-, reis-, repre
sentatie- en
sekretaressenkosten
van diegenen de er deel van uit
maken ?
Best mogelijk, want dat is een
Europese ziekte geworden van ve
len, die in al hun Europese funkties
gekaseerd werden.

• TE HIHIR . GEMEUBELDE
KLEINE appartementen, stu
dio’s, fcamers en STUDEN
TENKAMERS, douche, speclale winterprtjs. al 2.000 fr
Z.w « Mon Séjour », Londenstraat 8. Oost Inl tel (059)
50 19 71 80 27 52.
'7116N —8199VI

Openbare verkoop
van een ijsfabriek
of faillissement 7
Vóór ©nitoefe weken ©ni wet in ons
nummer van 10 juH, hadden we het
over het bestaan van de ijsfabrie
ken en dat, diarfk zij de modernise
ring van de bouw van vissersvaar
tuigen, deze miet allee r» zelf ijs ma
ken aan boord maar daarenboven
over koeinstailWiies beschikken,
welke (hen meer ein meer onlafhankeijtk maaikt en toelaat geen of mimdeir ijs te iniemeni. wat een merkbare
besparing daarstelt en. die kwaliteit
van hun aangebrachte vis, tan- zieerste verhoogt.
Zoals wiij -needs schreven^ beston
den er vóór en juist ma de oorlog
te Oostelnlde drie girote ijsfabrieken :
de Froid Industriel, Frigonifènes du
■Littoral en Crops. Te Zeeibrugge
hadden we de firmas Huysseune,
Debra ein Vanlden Aibeale ein1 te
Nieuwpoort, de Niileuwpoortse IJsfaibriek.
Deze van Oostemid© zijn alte drie
v©rdwarnen ein hebben tenslotte heit
zaakje ovengefatemi aan een nieuw
fabriekje .Everest", weillke op mo
dern© leest geschoeid, uitstekend
ijs 'aain een redelilj'ke prijs levert aan,
de vishandel ©n aani talrijk© reders.
Onverwachts to zich daar ©nikel©
jaren geteden ©am nieuwe ijsfabriek
komen aan toevoegen, „De Noord
pool" geniaamd, waarvan de stichterst b©h©erd©rs niet minder wanen
dan de reders Henri Pinte Ion, An
dré Vain Lull eim Alex Vieren.
De iangzame modiennisati© vani d©
vloot en de verdere afvlloeiiinlg van
oude schepen t© Oostende, alsook
'het feit, dat hiet modern fabriekje
,, Everest” met zijini uïtst©kelnde
ikwaiiiteit lïfsi, zidh zo maar niet
van de markt Met verdringen,
bracht mielt zich, dat „De Noord
pool", het niet tot ©em volle
ontpffooiïing kon brengen eni de
zware lemiinlgen aan de Nationale
Maatschappij vooir Krediet aan de
Nijverheid en die verschillend©
schulden aan bouwkosten, inliet kon
afbetailein.
De h. Vam Lui, éém der grot©
aandeelhouders wend een drietal
jaren geleden faliiiet verklaard.
Hij was voor ©en derde, aandeel
houder Sm „De Noordpool”.
Zoais wij reeds schreven, eisten
de curators van het faillissement
Van Lui ter vereffeniiinlg van' de
schuilden hun aandeel op in de ijs
fabriek „De Noordpool” en dus de
©vemituefe verkoop van het gebouw
of de uitkering der aandelten vani
Van Lui, geschat op een d©rde van
de total© waande van deze instal
ling.
De Rechtbank van Koophandel te
Oöstende, oordeelde daar niet te
kunmein op imgaian en aanzag ze
als verdere veniniotem, waartegen de
curators beroep aantekendein.
Om uit de 'moeilijkheden t© gera
ken wend door de ,,Noordpool”-eigeiniaairs, aan aannemer Versliuys, die
mog meer diain 2,5 mülljoem bouwkos
ten te goed had, gevraagd de aandelllen van Van Lui over te nemen.

Maar ook dit werd geweigerd en
bracht geen oplossing, temeer dat
de jaarlijkse aflossingen aan de
Nationafe Mij. voor Krediet aan de
Nijverheiid ook n iie t geschied waren,
waar deze nog ean schuldvordering
van meen dan Mem miljoen heeft
pfus d© achterstallige iintneistem en
de jaaribailBinfflem eem' miljoenenver-

liies ibetekenldan.
Tenslotte werd de ijsfabriek, di©
het niet breed had, ijrii acht nemend
dat de gekochte materialen^ niet
meer modern kunmeni genioemd,
voor 300 duizend frank per maand
verhuurd aain1de NV Verbroedering,
oo'k eigendom vani H. Riinltelom,
weifke iniu voor rekenling van „De
Noordpooll” 'hiet lijs verkoopt.
Maar daarmee willen de curators
van 'het faltisse<menft Vairii Lui, die
voor een derde aandeelhouder was
in 'die 'ijsfabriek, geen- uitstaans
‘hebben em eisen ze1 kapitaal op
schatting van 'het geheel! of faillisse
ment, daar ook nog einder© klein©
sch ulidieisers opdagein.
Het is dus zover gekomen dat,
niettiecenstaand©
ail
deze
po
gingen, de ijsfabriek „De Noord
pool'” miet tot de uitbetaiBng van de
aanideilen en de achterstallige schul
den kan ovengaam, vermits de cu
rators m
sommige schuldeisers,
zoals d© aaininiemer, betalilnig eisen
en ook de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, ean
uitstel van betaling der reeds varllopan afkortingen opeist.
Er ziijn op het hüiiidiig ogembliik
dus nog twee mogelijikhadiem nJ..
dat op 10 oktoiber tot de opeinlbare
verkoop vani die ilnisteiiingen wordt
overgegaan zo iniiet vooraf het fail
lissement vani ,,De Noordpool” uiltgesproiken wordt, wat dam het werk
zou zijn vain de daairvoör aainlgestslde curators.
Afwaohten is dus de bood'schap.

Apollinaris

op
feesten
U W

Het water van alle dagen
en de feestdagen
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EEN NIEUW NETGAREN LIGHTER
EN STERKER DAN NYLON

W INTERTIJD BEGINT
OP 27 SEPTEMBER
Wij vestigen er de aandacht van onze lezers op, dat
de zomertijd ten einde loopt en dat op 27 september
de w intertijd begint. Bijgevolg dient volgende zondag,
te 3 uur ’s ochtends, de klok 60 minuten achteruit
gezet.

Bij de besten van Europa...

BELG EET GEMIDDELD 16,5 KG.
VIS PER JAAR
Volgenl3 een zopas verschenen rapport van de Bedrijfsraad voor de
Visserij nopens de „Evolutie van de Belgische Visserijsektor in 1980”,
spijtig genoeg veel te laat, mag de Belg zich bij de grootste viseters van
Europa rekenen. Op bask van de beschikbare hoeveelheden, herleid tot
het aanvoergewicht, is mett name gebleken, dalt ieder Belg per jaar — op
een bevolkingscijfer van 9.863.374 — 16,5 kg. vis en visprodukten tussen
de kiezen neemt en dat is dan beduidend hoger dan voorgaand jaar toen
men tot een gemiddelde van 15,9 kg. kwam. Het Belgisch visverbruik, dat
stoelt op een stevige en steeds stijgende vraag, blijft hiermee een van de
hoogste tussen de landen van de Europese Gemeenschap.
Volgens kategorie, bedroeg het gemiddeld verbruik per hoofd in
België tijdens het afgelopen jaar 8,3 kg. verse en bevroren vis (7,8 kg.
In 1979), 4,9 kg. schaal- en weekdieren (4,7 kg. in 1979), 3 kg. konserven en bereidingen (een zelfde cijfer werd in 1979 opgetekend) en 0,3
kg. bewerkte vis (0,4 kg. in 1979).
Voor de bevoorrading van de Belgische markt beschikten de han
del (groot- en kleinhandel) en de visverwerkende nijverheid in 1980 over
190.000 t vis en visserijprodukten, hetzij 30.800 I of 16 p.c. uit eigen
aanvoer en 160.100 t of 84 p.c. uit invoer. Van deze hoeveelheid is
29.000 t of 15 p.c. naar het buitenland af gevloeid, zodat handel en nijver
heid uiteindelijk 161.900 t vis en visserijprodukten voorhanden hadden om
in de binnenlandse behoeften te voorzien.
Bevoorradingspakket van vis en visserijprodukten naar herkomst en besteming, 1979-80
1980

1979
Herkomst en
bestemming

Hoeveelheid
t

p.c.

Hoeveelheid
t

p.c.

Aanvoer
+ Invoer

32.200
155.100

17
83

30.800
160.100

16
84

Subtotaal
— Uitvoer

187.300
30.100

100
16

190.000
29.000

100
15

Totaal

157.200

84

161.900

85

Bovenstaande tabel toont aan dat de bevoorrading Van de Belgische
markt in 1980 ter kompenslatie van de teruglopende aanvoer in eigen
havens nog meer dan vroeger op invoer uit het buitenland beroep moet
doen, terwijl dfe uitvoer een lichte teruggang kende.
Hoewel de uitvoer gedeeltelijk uit doorvoerhandej bestaat, wordt
toch ook een belangrijk deel van de eigen aanvoer in hef buitenland afge
zet. De stijging van de internationale vraag en de konstante toename van
de Invoer openlen gunstige perspektieven voor het opdrijven van de eigen
produktie en voor de verdere verruiming van de exportmogelijkheden, het
geen uiteindelijk kan leiden tot het verminderen van het onevenwicht in
de Belgische betalingsbalans.
Een verdere analyse van de bevoorrading wijst op een stijgend
verbruik en een grote vraag naar verse en bevroren vis, en naar schaal- en
weekdieren. Konserven, bereidingen en bewerkte vis daarentegen waren
In iets mindere mate ln trek.
Bij dit alles is slechts rekening gehouden met de officieel in de
afslag en ingevoerde vis, genoteerd.
Dit zou inog veel beter tot uiting komen, moest men het gewicht
kennen van al wat daarnevens verkocht en gegeten wordt.

VIS ETEN IS VERANTWOORD ETEN

De Duponüabrielken- zi-jin- af over
de wereld ibekenid geworden voor
hiuin giainetn- o-nider Im-ee-r de nylon.
Thans iis eir dioor ©eini iln|stelliln|g ini
NioorldïDeineimiairiken inlieuw meltganen
op idje miairikt gebracht, -geweven- miet
«Ikevfer» van Ouiponlt. Bet is vijf
maal stenkier dian- sflaa-l en twee
«mal sitfemker dam- nylon en terz-eClfderftijld liicihter als dli.it laatste het
geen- zeker van bellang is, alduis
worfdtt giemelld ! T-enzeidiertijd wordt
heil iniiet aangiet-ast Idloo-r opllbsisinigis.-miiddeilen-, vettein-, oliën, zout (wa
te r), emz. Wat belangrijk is voor
netten-, iretklt helt zidh slleohife 4 %
uiit vooraleer te brelken, terwijll' d«t
voor nyllion 19 % is. Sinds men- aan
ide plno-efniemiingien- in het ilabonatonium Ouiponlt Ijin. 1965 begon-, nam
helt nog 9 jaar in besiljag o-m het
pinodluiKt op punit te stelten. Oiok toen
was er mog geen sprake wan. toe
passing van deze nieuwe gianens
vooir netten. Men gietanuiklt dit eerst
om wei-eirs te venklioeikem, evenals
iin vazemgHas, lin iko-nstmikti-e-s en
zeilfs in de materialen vioor die biouw
van- viegltuigiro-mpein-. iNiu is er een
firma in iDenemia-rlken- idie het «ike^
ivlllar» weeft in neitigiarendiWte, diie
dian doötr een neititenimaiker Ln Hiirishiails gebruikt werid voo-r een «,pairtna-wll|net» speciaal dus opdat men
hierbij van de opmenkeiliijike betere
kwaliteiten van kaevfar eou kuininieini
profiteren, Het ikevfemetgiaren voor
de visserij wioridlt geweven, in dikten
vam 6 tot 30 mim meit oen- b-reeiksterlkte vain- 90-0 tiot i20.000 kgir. ! D e 
li,Hmia (Diaintmawn Ltd Ini Histha's iirii
iNo-ond^Denemia-rken. giebinuiiktie dit
iniiie-uiw giaran- voor tnawlimetten. iDe
sterkte van d-'i-t gia-ren veroorloofde
het gebruik van- lliclhiter garen, waar
door men, voo-r dezelfde n-etten en
z-eilfde traksineijheid imiinde-r motorkracht bezlig-t, -ofwel m-et ééinzieifd©

mlotorkraüht tot 30 % smellier kan
treilen. Ook lis een glroter mond
opening vain- h-et net zonider mio'e-i liij-kheid mogellijk. Aa-n- dek geno
men. bil-e-ek h-et net oo-k gemakkelliijiker hainideiltoiaar en dat :h-et zlich
miimder in kronlkel-s legit.
Schlippers die dergiëlijik net gebruiiikten-, zeggen dat h-et h-eel wat
beter kwaliteiten bezit dan h-et ge
woon- nÿlio-nin-et, miaar... dat het ook
h-e-eü wat ime-e-r ikosit, namelllijik o-n^
g-ev-eeir iv^ijtf rrtaaif (meer !
Bet nieuw n-et z-ellf diat imlen- am^
derzijidis terzelfde-rtijd pnoefonde-rvlinldeilli|k heeft gebruikt li® van een
bijzondere tekeniinig. Voo-raan het
net zlijin- eein- reeiks koordeni die va-naf de rrtoinidlo-pamiing zo-nder mazen,
sdhiuin niaair Ih-et eigienilii-jik n-et lopein
om da.n- via gmote- miaas-wlijidlteini lot
het -eigenlijk net Hopen. Verbazend
iis we® diat hierfbij geem Viis verloren
gia-at, -ma-a-r ©r ve-e-l weerstand vainh-et Tvett -i-n- h-et water vermedenwo.-ndit. IDit m-et -is gteimakkeilijik ihan(dleillbiaair ©n gemakkeijlk i-n- te halen,
terwijl: h-et ©ein korrekte ipoaitlie i-n
ih-et water behiouidlt. 'Kwa-lll-en dli-e and-enzi-jds vo-oraan- iin- het net ptaikk-ein- wond em- hierdoo-r eveneens ver
meden- omdat ze dOio-r de g-estnekt-e
koorden gaan. Kevtargiairen -werd
diuis te-rzelfd-artijd m-et h-et ini-eu-w
ne-ttyp-3 aamgewenid. Veel ginoter
mionidlopeniimg, lichter pezen-, even
siBeitik alls zwaandieir nyllbn-, lliclhiter
frawHiergiar-ein-, waaddloo-r ve-e-l- op Ide
-miotoirlkradht ein dius o-p d-e brand
stof giesipaasrid wo.ildt, miaar eein- vee®
diuunder -net. Toch m-eent im-en- idiat
h-et mog eein Wjld|jlo zal duren- voor
h-et een algemene- toepa-ssiing zal
vfinldiein.
iDe vr-a-a-g stelt zich ook -of de
'kostprijs wel o-pwee-gt tegien het
voo-ndeel.

Rijksvisserijschool te Knokke-Heist
richt cursussen in ter voorbereiding op
examens in de visserij
Ooik lÉjdenls hiet ih-uiildilg- sclhiooljöiair woirldiani doo-r de R-iij;ksviiSserijischiooll tie Knokke-Heist cursussen inge-richt imet ihet oog op
ide vooitlbereiidiinlg tot d-e examenls vain; schipper ter kustvisserij,
schipper 2de enj 1ste klas ter visserij.

Tenéiinld© zo- vlfuig imogdiijlk de cursusperi-od-e te kuininen1
vasiffeggeirti dbiet ide idiireictlie vaini idl© Rijksvisserijsc-hoo-l ©ein\ oipinoieip -tot evenituielle kainld-idaten-. De viisaer-s diie ietr aain- derakeini
diit schooljaar o-f zeilfs vo-ligend sch-ooHijaar dengeiliifke cursu-sseini
te Völligen!, worden! varizoc-ht zo spoediiig imögëliiljk contact oip tie
inememi 'met de school. Eventuele kandidaten moeten hun -momr
ste-rboekje meebrengen teneinde hun herschoifiing vooir te be:neiiidielni.
O-oik tot ibiejllainigsftelliletnldie), talli dan iniïett vlissers, diie weiriiseni
©em cursus te volgenl voor de vo-orbereidiing tot 'hiet eooamein vaim
matroos-motorist of motorist, wordt een oproep gedaan-. Deze
kanidi-da-ten- kunnen -onimiidüe(l||i'j:k hun heirsc-holinig aainlvaittein-.
-Irn verbanld- imiet deze cu-rsussen te het 'belangrijk te- weten
dat -de Riifksidliieinist voo-r AnbeSdisbemildldaiiinig laaintrelkteijke facifr
tei-tein IbSed* en) vooral idiat er iilni d© vfeseriilj g-eem weiriklio-odheild
heierst.
Wie voor bovenstaande cursussen beJiarligistelilliinlg heeft
eir» meer lilnidhliilnigeni wenslt, kaïni steeds terecht op de
RIJKSVISSERIJSCHOOL. KURSAALSTRAAT 55. te 8390 KNOKKEHEIST of tel-efoiniisc-h op h-et nummer 050/51.10.01.

IERSE
FISH FINGER

VERPLICHTE AANGIFTE VIA
PRODUCENTENORGANISATIE
EEN ONWETTELIJK BESLUIT?

l'SÀàricI is gestart- rraët ©en eigen
bedrijf voor heit veinviaa ndlig:em van
MEN SCHRIJFT O N S :
een Ierse eigen-huis fish-stick.
Voor de*ze gelegenheid' was de Ier
iMet verbazing stellen w-e vast dat
se minister voor Visserij de heer
Tom Pitzpatriak, persbomiliijlk a-amwe- ihet K.B. diie d© aamgiiftemodaMtej't-en- bepaalt, a-ainstipt dat diit lamg|s
zlig bij het iin. g.etblruiik steilten er van.
die îRroiduceinitEinioriganiisia.ti-e dieet te
Allidluis vernamen we vain id©' minis
gebeuren. Vermits hiet lidmaatschap
ter diat het niiemw pro dirkt heit niabij de producentenorganisatie w-etdel»g ballans^sialdo van de inge
voerde voedingis-pro-duikten ztou h-eil- teïnjik miiet verpicihit wordt gesteld,
pein verminderen. Aan vo-ediingspiro- ikami men dan- ook im- een. K.B. de
diuiktein iin. het algemeen voert Ier veinpliichMing niet opHeggen dat de
land 9 miilij'ard BJr. iln, wiaanomder -reders- hium a-amgiifte Mia de Plrodn>
centemorganisiati'e ('R-eldersc©nitira:e )
600 mülljoein. verwerkte visprodiuikten
moeiten 'Jatem- gebeuren. We kumm©n
meit hiieromdeir voor 360 miljoen
B.fr. aani fish-fingeirs I Br was dus
omrniogel'ijik aannemen dat een re
wel in verband- met Idliit produite een
der zijn aangiiifte niet zeilf zou mo
leemte aan te vufflein- im. het 'lanid
ge n- inivuililiein- heitzt-j via -een- door
zelf. Eein. firma diie over l-everingishem gekregen dienst of via een
miogie'lijikhecten woior produikt-em iin' 5
boekhouder vam- zijin k-eus, vooral
duizend dertaitwinikels fo-esohikt, zal
dam minstens voor diegenen di©
voor de verspreiding 'hi-eirvan, zor giee-ni l.id zijm van d© Redeirscemtragen. Voiligens het ftsMingerbedirfjf,
le. We trekken -z-silff die lï-jin ook -door
hoopt mein in twee jaar tijid zowat
voio-r diegenen diie wel' l.id zi-jin van
15 % vani die door 'heit buiiteniSan.d
d-e Redersoemitinaili©, em- zijm over'ngevoerde verwerkte visprodirkten
tiuigid' diat ook zij vo-fedig vriij zijin
eigen te maken. Teiveins za.li dji.it ihet
hun aangifte t© lat-ein imdiemen het
zij dioor hemzelf, Ih'eittziij door diegebelang ein. die waarde van de eigen
Ierse visserij verhogen. Thans
mern die hum- zaken- en/of boeikhouwordt veel van ide Ierse vis, onder
diing ©n/of fiska-l© aamgift© benaar
meer naar Groot-Brititlaminiië uitg.e- stigen. Iin- elik gewal Vimid-en wij het
een typerend voorbeeld van iem-ard
voerd terwijl de verwerkte vis dan,
of van een organisatie t>er willl|e t-e
onder ©em veellwoud van- de waar
de van heit rauw materiaal gele \zijini, hetgeen duidelijk inioch mag,
verd dioor lerüanid zellf, In Ierland
noah wette.'ijik is. We beglrijpen d'a-nterulg ingevoerd wordt. Teirzelfderook niet diat een- miMsteriëfe dienst
-miet m-e-t meer zorg teiksten vam
tiijd za.l iets giedaain Wiordein aain, de
werikvers-ahafifiing,. iDe -Iers© ffislhK.B.’s- iopsite.'it, of, om iemand ter
firnger wordt hoofdlzake-'fijik gemaakt
wife te zijn, veirpliieihltfing-em im KjB.’s
van eein sam-emvoegnng vam kabel
-aian derd&n o-pl-egit, dli-e duidellijik omjauw, sch-eh/is en wijtiina, T©r gew-etteiüjik zijin. Dat mein verplïchit d'it
legeinih'eiid van de officiële inhuldi
langs de Zeevissenijtiii ernst om te
ging, was er ©ein. ontvangst voor
zien met 1200 dioor het 'betnokkein
Iers ibedriijf vervaardigde fisih-fingers geikruiid meit u-ifstsikende sau
sen, hetgeen de vel© genodigden
zich -hiarteilijik IM e n smaken. We
zijin- overtuigd dat dergieflijike ini'itiiatieven ook weJ' zoudem mogen inavolgiimq krijgen iin- oms lanid- want
veei w-eet 'hebbein wii niet of e-en
venweirtónig tot fisihisifciciks hier ter
plaatse gebeurt. Iindiiein wel, wüs-t
diit tooh op een- bepaalde leemte
da-t d'it miet volldloende aam- die- ver
L.O.A. 34" 10.36 M
bruik e-rs wordlt ib-eikeind gemaa-kt,
minstens door -eein tasitib-are pubiiAM. $ 48.000
citeit.
Oiok hóer een taak w-e'ike het visDiropaga-ndacomité ziieh al (er harte
had kuninsm- neuntem, waar nu jaarillijlks dufzemdein- b'sininiem- verse vis,
d-e vismeeitfabrieikem toe gestuurd
word-ern a-a.n vismeeliprijzem.
I
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latien gebeuren is wel normaal. Hef
is eem erkende wetlt©!ijlke ministe
riële dienst, zonder echter een. tus
senpersoon of dienst te venpUicihtem..
Het is anderzijds- niet de e-sirste
maal dat men 'in- m-in.istteiriëiïie diierr
S'ten beipaalde wensen zeit boven de
wetttelij'kheid. D-it .h.ebben we onder
meer medegemaakt im verband met
d© K.iB.’s tóf© geiniomem werdien« met
betrekking, tot d0 ke-uningsreoht'eni.
Ook daar ihe-eft mein miadeirihiaind
moeten inbinden. Oinderlussen ver
nemen we toöh dat er tegen deze
verplichfi-ng reeds bezwaren wer
den ingediend bij het b©trokkein.
depairtemeinf da*' V0Oir
verschi-j-neo van- h-e-t ikw-estieus K.iB. veranitwoo-rde'i'jlk is.
iN-iettiegienstaanid© de Z-eevisserij
dienst zich inaa-r het K.'B. diemt te
gedragen-, zijm we tooh overtuigd
dat men daar mst eem .aangifte die
miet n-oodizakel'ijik langs de Pirodu^
cemtenorganisa-tie gebeurt, tooh temsjotte verplic'ht za.l worden, reke
ning t© ihouden. Gezien dit ander
zijds tooh wel aan-leiding kan ge
ven tot betw-isbingien die even-tues-l
vooriiiopig zouden Ikuw.ien iieldem.
to-t eem vertraagde uitbetaling voor
d© betrokken, maar naar omz© overtuiiging geiijikbebbende reden, heb
ben Hand in Hand, Scap ©n Hulp in
No-od bes'ïoten, zi-clh te lomthoudenvan bet b-enaarst-igein voor hum le
den van de aanvragen voor een,
premie op de gias-o-l-'lib-espari ngem.
We zien niet In- waarom -ze dat
ini et reohföitrieeks zoudem mog en
doen...
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De in- en uitvoer van vis en visserijprodukten
Zopas verscheen een rapport van de Bedrijfsraad voor de
Visserij in verband met de evolutie van de visserijsektor i n 1980,

Io 1980 -bedroeg de invoer vaini vis en visserijprodukten ini België
109.500 t voor earn waarde vlain. 9.619 imlllni 'fr., tegenover 106.157 t voor eein
waarde vaim 8.805 min fr. ïini 1979.
Naar hoieveedheiiid -gerekend b©t©kein(t öitt een> toename mat 3,2 p.c.
tegenover 'het -vorige jaar.
Het piriijzeinpeiil onderging tijdein© ihet verslagjaar eein kllelmene- ver
hoging dlami de vorige jarecu De gemiddeflde invoerprijs vooir alle vi-sso-ortem
slteeg vain 82,95 fr. per ikg. iin) 1979 Hot 87,77 fr. per kg. liim 1980, heügeenl
op ean stijgiiing met 5,8 p.c.nieerko-mt, tegenover een: 'hausse van- respektïevelüjk 8,7 p.c. em 9,5 p.c. de twee voorgaande jarelra.
Door die sijgimg ém van de iinlvoer én- van het ptiijsgamiiddeHIdie rnam
de globale groothamdelswaarde van die 'invoer toe van 8.805 min' fr. In. 1979
tot 9.619 mllin fr. ü|n 1980, hettzilj eieini varmeeirderiinlg -meit 9,2 p.c.
Op längere temnlijm geziiem, is de omvanlg vain de äinvoeir gellelidieiHiijik
gestegen vani 60.000 t feil 1950 tot 100.000 t ïm -het imlddenl vaim de zestiger
jarein .Sedertdien' i-s de jaarlijkse- -iinvoer romid de 100.000 t Wiijvein schom
melen.
De waarde van de iinvoar -daarentegen lis voortdurend en daim voor
niameljk tijdens de jongste jarem »Ini earn aniel tempo opgelopen. EeneelMdie
vaststelling geldt ook voor de sti-jgliimg van ihet algemeen prï'jsgemiddeJde
(tabel! 4, 'Mj'lage 7, grafieken 2a en 2 b ).
De iinvoer wondt omd-erverdeeld « viijf kategorieëm, md. verse eni be
vroren vis, 'bewerkte vis, schaal- en; weekdieren, viskonserven, -konserven
van schaal- en weekdieren (tabeii: 5, biijilage 7, grafieken 21 eni 2b).
Uiilt tabel 5 teint worden afgéleid dat de toeniamie- van- de tinvoer
hoofdzakelijk voor rekening ko-mt van; de kategorie van de verse -ein bevro
ren vis ( + 8 p.c.) eni «ini mindere mate vani d© schaal- eini weekdieren
( + 2 p.c.). De iinvoer vam viskonserven bleef nagenoeg ongeWijzigd, ter
wijl -die kleiinene kaïtegorie van' de bewerkte vis een gevoelige dal-iing mioteeirdte (— 19 p.c.).
Tabel 5 —
l-nvoer van vis ein- visserijprodukten inlaar kategorieërr, 1979-80
1979
1980
Waa-rdle
Kaïtegorie ë-n
Hoeveel
Waarde
Hoeveel
heid t
1.000 fr.
heid ft
1.000 fr.
1.
2.
3.
4.
5.

Verse en bevroren' vis
Bewerkte vis
Schaal- en- weekdierenViskortservan.
K-oinseirveira van schaalen weekdieren

T o-taal

39.847
3.341
38.029
21.042

2.572.025
450.670
3.058.795
1.729.798

43.199
2.726
38.769
20.944

2.943.431
478.674
3.360.746
1.945.375

3-898

994.014

3.952

890.912

106.157

8.805.302

109.590

9.619.138

lm ailCe kaïtegorileëm vaini de invoer, met uiitzonldering van- de koinservem van sc-haall- en wekdieren, dieden zlich prijstijgiingert voor. De hausse
was markant voor bewerkte vis eni eerder gematigd voor die overige kategoirfeën.
De ru'briek verse ©n toevrareini vis kam verlder worden; uSltgesplitsit iin
enerzijds verse eni gekoelde vils en; anderzijds WliepWfesvis. Op een- totalle
hoeveelheid van 43.199 t tellliep de iinvoer van verse en gekoelde vis iin
19-80 25.339 t (59 p.c.) leni vam bevroren Mïs 17.860 t (41 p.c.). Op eenglobale waarlde van- 2.943 mjini fr. verse en bevroren vis werd voor 2.068
■mjüni fr. verse -of gekoeWd© (70 p.c.) em voor 875 imlini fr. 'bevroren vis (30
p.c. geïmporteerd. Kabeljauw, haring, garnalen- ert vooral mosselen maak
ten 'het llteeuweiniaamdeelll uit vaini ld© limvOar.
'VollleidigheïdtehalMa dlienlt inlog 'mellidiinlg gemaakt te worden vaini (de
irtvoer vani vismeel!. De vi'smealiimporit in Bellg-ië liep terug van 35.127 t ir»
1979 tolt 33.945 t lilm 1980. -Na -die prijsdalingen vain de vorigie jarem werd
i-n ihet veinsliaigjaar eein. gevoell-ige (hausse vam de vite'miealiprlijziem genotaard.
D-it fhiad vo-o-r gevolg dat -de totiale omzet van de vi-smeallimport, oinldainiks
'het kleinere- liin|voerkwanitum, Sini 1980 tot 519 mllin. fr. opliep.
Met 'ilnibegriip van vismeel ein zoetwatervis (11.113 ft voor 1.369 mlln
fr) bedroeg de totalle Belgische invoer van vi-s em visserijproduklan in 1980
154.648 t voo-r eeim globale waarde van. 11.507 m'lim fr., tegen 152.280 t
voor 10.683 -millnifr. Sim1979.
JVain dlit totale Ikwanitum werd 73 p.c. dioor de E.E.G.-ISdStatein- gelleyerd; de ovetiilge 27 Ip.c. was afkomstig uiit derde ilianden. De voornaamste
ileverain-ciers 'binnen de eerste groep waren Nederland (37 p.c.), Dene
marken (16 (p.c.), Wetet-Duiilttetainld (10 p.c.) em Frankrijk (7 p-c.), terwijl
vam ld© derde llairilden Caniada (5 p.c.), Noo-rwegen (3 p.c.) en Japaim
(2 -p.c.) bovenaan stonden.

Tabel 6 —
Uitvoer van- vis en visserijprodukten, hoeveelheid em waarde, 1950-90
Gemiddelde
HoeveelheidWaarde
t
1.0-00 f-r
pniijs fr./kg.
17,74
1950
110.016
6.199
10,42
1955
19.243
200.5-89
1960
12.971
226.667
17,47
1965
19.812
480.681
24 26
1970
29.000
819.711
28,26
1975
20.245
1.117.179
55,18
1976
20.893
1.350.833
64,66
1977
68,33
2-1.189
1.447.840
1978
22.70-0
1.545.734
68,09
1979
20.433
1.660.119
81,25
1980
20.234
1.797.842
88,85
lln hiet verslfagj-aar werld' een vermilnlderiiing -me|t 0,7 p.c. van- het ulitvoervoiluime genoteerd en eem toemame van de 'uitvoerwaarde miet 8 p.c.
Tatoeu 6, Ibijiljagie- 8 ©ni de ignaifiiiekelm 3a en 3ib toinieim aan diat de B-elI*gisohe vilsuitvoer Itot 1970 >iini sNlijgenide -lliljini te gegaiani om -niadi-en. gielieiiidellijk
terug te lopen. De 'j'oinigisltei vijf jaiair lis de uliltvoer eveini tooiviei™ de 20.000 t
gestabifiseerd.
Zoallte 'de -iinvoer o-mVat loo-k de export -aem ginoot giamma vain prodluiKtem- (itlalbe)!1 7 en' Ibiljlllag© 8). De i|iidhlte- Idlallilng- Sn '1980 d'e-ed zilch voor
namelijk voor iin1de kategorieëm bewerkte vi sem scihaall- en weekdierere. De
bellan'grijkste lexportt van veirse- en/ -bevro-ren- vis kelnlde zelfs -eien- geringe
toemame.
Pmijssitijigiinigien vielem tie iniotereini in a le -kate-gorieëini, imet uSitz-ondeiriing
van1-de komserven van sohaaiT- en weekdieren. De stijgi-ng ikwaim 'hieit ste-rkst
tot uiitiing bij de 'bewenktel vi's.
Bij veirtder ulitspliitsan- van; de kaïtegorie verse en bevroren Vis blijkt
dat 1980 een- uiitzoinlderilnig vormde op de treinld der voorgaande jairen die
ean geistage toename van Idë ulltvoer vaini dfeipvrüesvis -had opgielieverd. Op
eerj totale export vain 14.472 t verse eni bevro-r-en vis beliep de u'itvoer van
verse em gekoeidia vis 'iin 1980 10.795 t (75 p.c.) en vam toeMnoren vis
3.677 t (25 p.c.). Iim 1979 ibeldirioeg ihet aainldleel- vam' d© diepvries iniogi 30 p.c.
van -de ulitvoer van- deze kategorie. Naar uitvoerwaarde gerekend, o-p -eem
toitaiai! -van. 1.016 imilini fr. iniolteeirdie- de vense em 'gekoielldie viis 682 mim fr.
(67 -p.c.) .elm de- bevro-ren vite 334 -mlllmfr. (33 p.c.). Kaïbeljau-W, tong, gar-malier» wareni d© bejiainigirijkste uHtgevoerde sooirtein.
Be.neVeins voormelde1u-itvoer van vis en visserij produktem, voor menssJfke 'komBumptie bestemd, woirdt jaiarllfkis oo'k niog eem hoeveellheiid viism-e-e'l ulitgevoerd. Gezien de eigenlijke Belgische produktie vaim vlismieel
eerdier g-eriiing is, betreft ihet Mier voornamelijk uitvoer vani vismee® iim tranr
sit, 'dl© all- of niet een- verwerking met andere veevoelders hieeft onidergaiain.
I-n 1980 bödroeg deize expoirt 211.417 t voor ©en waarde- vaim 268 milim fr.,
tegeiriioveir 11.592 t voor 148 min' fr. In 1979. 'Het prijsgemïdldjeld© vom vis
meel voor -uliltvoer iblleef iint '1980 ipralktliisch iclnlgewiifzigid.
Samen, -met zoetwatervis (1.735 t voor 222 imllini fr.) em miet vismeel,
bereikte Ide Belgische- vlilsu'iitvoer in 1980 eert allgemieem totaa|]l van1
. 43.386 t
maair hoeveelheid eini 2.288 mlln fr. naar waairde. De overeenkomstige cijfers
voor 1979 bedinoegeni irespektiieMalliljk 33.621 t ert '2.052 mlllm fr.
De 'uiitvoier ging Ini 1980 voor 71 p.c. iniaar partnierianldert vam de
E.E.G., terwijl d© -overig© 29 p.c. derde landen lallls 'bestemmiinlg 'hald. Ofr
der 'd© E.E.G.-iliandem waireini de belllairtlg-iiijkste -aifne-mers Nedieiriteinid (42 p.c.),
Frankrijk (19 p.c.), WdstOulWiainld (6 p.c.) en; het Venemiigde Koinliinlkriijk
(3 p.c.). Biij d© derde lliainidiein- was Allgeriije (12 p.c.) die voionniaiaimste klainlt.

Jaar

N.36 AAN ZWAAR
ONGEVAL ONTSNAPT
De N.36, de iniieuwe eanheiiid van Verslluys-Desaiever zag zalterdag
liaaitsit 'in 'het zwaire inlo-dweer dat 'in de Ierse Zee 'heerste, eein; Visboel over
boord gaan. Door Ihet zwaar drukkend giewioht VlOog de bok maar beneden
op ide reli-nlg waiardo-or zowel schade aam de bo-k aills aani die -neHmig oinlKstoinld. Terziellfderttijd veriPoor ih-et vaartuig aan stabiliteit en -maakte zwaire
Slagzij, hetgeen iin- deze storm zeer gevaarlijk was. Gelukkig brak die
wei-ar, waairdoor h-e-ell de Visboel verio-ren gii-mg, maiar hiet soh'ip weer recht
kwam. D-e N.36 was iniiet aan 'hiet vissen. Men- ieip maar Birkeinlhead waair
de -schade aam d© ta k h-erstalid weird.

DE UITVOER

Ir» 1980 werdeini 20.234 t vis en. visserijprodukten) voor eeim waarde
van 1.798 mfim f-r. geëxporteerd, tegenover 20.433 t voor 1.660 mlllm fr. -iin
1979. Het prlij-sgemiidldiedd-e kemldie- eeim forse stijging, nil. van 81,25 fr./kg.
ftn 1979 Itot 88,8-5 fr./'kg. In 1980, -hetgeen- op eem verhoging met 9,4 p.c.
neerkomt.

6

^ Van uit OoStenlde wenden er diregainikens o-pgestuuind -ein op daniderdiagmldHag 24 septem-ber heeft men de boel ter waaifdie van m-eer dan
een hailf miillijoeni kuninieini terug opviissein.
OmidertuSsen hiad men- de viiis te Birkenhead gelost en per container
maair Oostende opgeistuiuird.

OOSTENDSE MARKT EN VISMIJNECHO'S
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981

OOSTENDE
Veieii! dure vis deze week eini een
aanvoer diiie weier miet eirig ruim was.
Er kwaimeni wel dentiie-n schepen
iniaiair d© maaindagimarikiti, er was
ewaniwe} miaar ééim UsUlaindsie vangst
em die bevatte dari- mog geen 400
faeininieini'toe.
Aain fiileitisoonteini was er düs weil
gebreik. Toch kreeg rode zeebaars
de verwachte' pri'js miiet, dte daalde
zellfs van 57 iraaair 49 fr. 'hiet kg.
Kabelljauw echter weirdi duurder vaim
vrijdag naar dinisdagmairict, (woens
dag was er weer geen- schip te
zien/ op d© marikt) ©nl haalkfe toen
tot bi'j de 100 fr. ihet ikg. Voor de
verschillende sorteniinigem gül gïing
het iook Sint sftiijgeinlde fijini, die kleinst©
soioirt kreeg tot 40 fr., de girote
sheïfood sortering Jiiteip op tot 'bij de
70 fr. Voor grote wiijtiing lag de prijs
ook weer eng Woog-, iD© aariwoer vani
de wpinjg ‘ils imöimenteeil erg schaars
zo diat ©ir tot bi'j de 50 fr. voor girote
en tot 28 fr. voor Meine sortering
betaaiHd' we-rd.
De Moinkey Bamik-vaingsten wer
den. eveinieenis duur veirkocht. Het
feit dat z© ibelildi© op de diiinedagmarkt gielltoist weirldani maakte diiit
keer geern verschl,
iinltegeridèel
de tweede beurt 'kneeg mog beter©
prijzen diani de eeirste. De grootste
aalnlgebodein -scheilMis, dte elQenlIiijik
riiet echt groot was, noteerde tot
55 fr., die sorteriing juist -boven d©
ginote toittieinl toeieig toit 45 fr. eni giro
te totteim tot 40 fr. Kleiine totteiri
werden verkocht tussem 17 en 19
fr. het kg. Vlaswijtiir.g kreeg bijna
beistemldig boven de 60 fr. terwijl
voor zeewolf tot 77 fr. het ;kg. gebo.
diein werd. De duurste tarbot moteerdie deze week Toinid de 310 fr„
de Wleiiine sortering haalde- nog 135
fr. Staaintivis was echt schaars eri
inioteieird'e tuissem 125 ein 230 fr. volgenls de gino-otte.
De Westscihiepein hiebein flinike iresuHatem geboekt, ze kwamen na
korte rtaizein met vangsten acini de
afslliaiq diie tussein! 250 eni 320 ibeiriimeirt beMattein. Meest gul eni verder
polfak, irog, wiijitiiirig, 'tonlingswls, zon
nevis em schol. Zomtnievis die tuSseini
270 en1 290 fr. ikneegi en koiniiinigisvis
diie besteinjdfflg roirtid de 150 fr.
schommelde.
De toinigieini werdien düinisdag duur
der verkociht diaini maiamidag, de kwaJiiteit was dooroaans ooik beter. Er
ward tussen 140 fr. (slips) ©n 335
fr. ( Moiktomg) betaialld.
Een paar ruim© schoïivanigsteini
gingen van d© haiokf tussein 1.420
fr. en 1.750 fr. de bein-, Grot© sfeemischoi vairiieerd© össeini 100 ©n 135
fr., de midldenlsoirteiriinig kneeg van
80 miaar 100 fr. Roggen kenidenaaniziïenilijike prijsveirsdhiffieini iinl de
hairiid gewenkt door het kwaliteits
verschil met weistrog in/atuuirflijik stuk
ken- duurder daim de kaïniaallirogigen.
Vooir de kustvisserij werd het eein
■reideiliiik gunstig© week met garnaal
die tussen 65 eini 120 fr. inotieeirdie
en kleiine toinig- dfe dtoorgaanis rond
de 140 fr. schommelde.

VOOR NIEUWBOUWERS

WEST
N.709
KANAAL
Z.583

10

195

16

140

— 388.966
Toing
1760 649.371

MAANDAG 21 SEPTEMBER 1981

IJSLAND
0.318
KANAAL
Z.34
Z.502
0.274
WEST
0.275
0.206
0.123
N.3
-NOORD
0.118
WEST
N.45
0.141
NOORD
0.231

18

385

—
Toing
1890
2090'
1760

18
17
18

100
140
110

10

10
10
10

255
245
290
340

—
—
—
—

520.412
625.580
646.990
755.777

12

240

365

523.361

230
55

—

490.848

—

141.705

852.156
706.605
745.255
697.399

WEST
Z.574
800
NOORD
Z.324
400
KREEFTENPUT
—
Z.180
KUST
Z.578
200

6

12

382.320

400

12

800.424

150

10

287.359

30

5

132.350

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981

—

720

— 1.317.257

BANK
11
255
12
315'
14

— 565.704
— 747.214
Toingi
1485 622.209
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WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1981

MONKEY BANK
0.232
5
25

—

44.991

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981
Kg. Benn. Zee- BesomTong Vis dagen ming

NOORD
Z.296
Z.526
Z.331
Z.53
Z.99
KUST
Z.560

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1981

1.602.453

DINSDAG 22 SEPTEMBER 1981

MONKEY
0.285
0.135
KANAAL
0.114

Te koop NIEUWE aluminiiwm
MEWAF KANTELPOORT plus
siki-n pliaat, hoog 2 m. bne-ed
2,50 m. met nodiige aanhang.
Zich wenden buirael- blad nr.
7755N.

500
1000

330
70

1600
400
1500'

350
300

100
20

825.455
496-760
485.270
788.040
12 1.159.844

Z.576
1200
NOORD
Z.289
800
WEST
Z.509
1200
KREEFTENPUT
Z.431
—

46.420

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1981
IJSLAND 0.317 (850
t.t.z. 170

:

m.

-koo'ls, 400 bornent, 80 kab.gul,
60 bl. feng, 100 schieiilvis, 40 va
ria).
KANAAL : N.36 (80 m. + 1.000
kg. tong).
MAANDAG 28 SEPTEMBER 1981

IJSLAND : 0.81 (1.000 m. t.t.z. 100
kab.-gu'I', 430 tarien, 30 bl. leng,
30 'kooilis, 380 sdieillws, 30 va
ria).
MONKEY BANK : 0.243.
KANAAIL : 0.369 — 0.127 — 0.168
NOÖRD : 0.229,
WEST : N.597 — 0.35 — 0.279 —
Z.72.
DINSDAG 29 SEPTEMBER 1981

WEST : N.709 — 0.134.

250

1.090.693

WEST: 0.141 — N.708.

50

481.578

230

13

10

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1981

( 2 ) VAN VOORDEN GROEP

562.180

MAANDAG 21 SEPTEMBER 1981

6
6
60
25

2
2
12
6

48.583
38.000
269.571
119.730

290
270
270

13
13
14

840.610
744.750
706.070

220

13

714.780

180

10

500.495

170
50

12
9

423.509
451.630

15
12

4

^

Verwachtingen

524.470

50

2.658.921

Z.55
60
Z.12
50
Z.492
560
____
Z.500
NOORD
Z.30
600
Z.506
500
Z.584
1000
WEST
Z.462
900
KREEFTENPUT
____
Z.41
KUST
—
Z.573
Z.424
1000

r

Betrouwbaarheid
staat voorop..!
Vaste schroeven tot 4 m 0
Mangaanbrons en
nikkelaluminiumbrons

4.857.728
DINSDAG 22 SEPTEMBER 1981
____
Z.307
____
Z.569
KANAAL
Z.14
1800

130
130

10
10

300

20 1.197.052

3.801.789

365.095
352.775

1.914.922

PRAKTISCHE

ZEEVAARTKUNDE
met oefeningen en oplossingen
VOOR ZEE- EN PLEZIERVAART
Nuttig en verzorgd boekje van de hand van
de h. Edward Brouckxon (jachtman en leraar).
Aanbevolen voor ALLE zeevarenden en leerlingen.
Binnenkort :
Verkrijgbaar ter drukkerij of tegen de prijs van 150 fr.
(B.T.W. inbegrepen), plus 15 fr. verzendingskosten,
mits storting van dit bedrag op postrekening
000-0418987-44 van Het Visserijblad, H. Baelskaai 30,
8400 Oostende (tel. 059/32.11.13).
Prijs voor N ederland: 11 gulden.

Van Voorden Zaltbommel b.v.
T el,: 0 0 - 3 1 - 4 1 8 0 - 2 6 5 4
P o stb us 67
5 3 0 0 AB Z altb o m m el
N e d e rla n d
T e le x 50 14 0

Vertegenwoordiger België
J. Theunissen
Terneuzen Nederland
Tel.:00-31-1150-94117
Reparatie
Van Voorden België
Scheepswerf van
Rupelmonde N.V.
Dijkstraat7
Rupelmonde
Tel.: 031-742051
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NIEUWPOORT
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1981

VIS
N.788
N.88
N.22
GARNAAL
N.106
N.700

Kg.
161
171
182
52
79

Fr.
13.561
16.206
10.500
4.716
7-543

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1981

Fr.
VIS
Kg.
134.387
3.556
N.346
33.801
225
N.211
12.995
117
N.349
10.131
126
N.88
26-131
388
N.22
15.355
144
N.788
53.906
1.056
N.575
GARNAAL
12.350
130
N.106
6.805
80
N.700
14.260
164
N.7'82
Op de vrijdagmarkt tosten éér*
vaartuig van de West ©r» zes kust
vaartuigen hum vangst.
Voor tonig inir. 1 betaalde men, 265
à 285 fr./'kg. eni voor tong mr. 2 290
à 316 fr./kg.; Tong mr. 3 of bloktang kreeg 390 à 400 fr./kg. eim torig
mir. 4 of frulttong 380 à 395 fr./kg.
Men kocht tanig mr. 5 tegen 265 à
300 fr./'kg aan ein kleine tong tegen
118 à 130 fr./kg.
Middenslag tarbot haalde 185 à
220 fr./kg. en tongschar 95 à 140
fr./kg. Grote pladijs werd tegen
2.750 à 3.000 fr. de ben aange
kocht, diriielliiing- of middenslag pla
dijs tegen 2.500 à 3.000 fr. de bein'
en vtejes tegen 1.100 à 1.250 ff. de
ben.
Kabedljiauw wetid tegen 2.800 à
2.900 fr 'die ben' geveild em gul te
gen 2.000 à 2.500 fr. de tori. Grote
-wijting noteerde 'men aan 2.100 tot
2.200 fr. de ton en kleine wilting
aan 1.250 tot 1.350 fr. de ben. Gro
te zantdtsöhar werd -aam 1.650 tot
1.750 fr. de ban geboekt en kleine
zandschar aan 1.100 tot 1.250 fr.
de ben. Rog kreeg 65 à 70 fr./kg-,
Zeieihond 40 à 45 fr./kg. en doomof speuirihaai aain 45 à 50 fr./kg.
Voor rode soldaten betaalde miern
65 à 75 fr./iklg., wijl voor knorhaan
25 à 35 fr./kg. werd aenioteerd.
Samen werdeni 5.661 'kg. vis aarngevoerd voor een' bruto-waarde vam
291.786 fr., diit met eem goede be
langstelling vanwege de bandela-a-rs.
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1981

Fr.
Kg.
VIS
12.170
158
N.88
5.458
43
N.211
40.089
658
N.22
GARNAA'L
9.385
99
N.782
9.347
85
N.106
'Naar gewoante losten- op die za; terd'agimarlkt samen1met de gar-naalI vaartui'gen drie kostvissers hun
Î vangst.
To'rig irnr. 1 kreeg 270 à 285 fr./
! 'kg. en tong nir. 2 285 à 310 fr./kg.
Tong mr. 3 of bloktong werd aan392 tot 406 fr./kg. betaald en tong
inr. 4 of froittong aam 385 tot 400
fr./'kg. Tonlgi nir. 5 kocht ment tegem
28 0à 306 fr./kg. aani en Kleine tong
i tegen 115 à 124 fr./kg. Middenslag
tarbot haalde 206 à 230 fr./kg. en;
tongschar 60 à 65 fr./kg. Drielimg-
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of middenslag pladijs betaalde men
aan 2.500 tot 3.000 fr. de ben ent
visjes aan! 1.150 tot 1.300 fr. de
ben. Zandschar werd aam 15 tot 22
fr./kg. giemoteerid em knorhaan aan
18 tot 25 fr./kg. De pnijs der gar
naal varieerde vam 84 tot 96 fr./kg.
kreeg.

à 240 fr./kg. eni kamiingsvis 120 à
130 fr./kg. Robaard' boekte men
aan 40 tot 55 fr./kg., rode soiltiatem
aari 60 tot 75 fr./kg. en knorhaam
aam 20 tot 25 fr./ikg.
Zeeihand kreeg 1.750 à 2.000 fr.
de ben, doorn^ of speur-haai 2.750
à 3-000 fr. de to n en zeehaaii 750
à 1.000 fr. de ben.

MAANOAG 14 SEPTEMBER 1981

Fr.
VIS
Kg.
174
14.460
N.22
27.558
315
N.88
112
15.238
N.211
21-320
115
N.349
31.560
466
N.575
17.576
164
N.788
GARNAAL
8.791
64
N.700
Slechts vis der kustvisserij werd
op die maaimdagimankt geveild. Zo
boden zes kustvaartuigen'
hun
vangst aan. Tong mr. 1 haalde 270
à 290 fr./kg. en tang inr. 2 305 à
330 fr./kg. Tang mr. 3 en mr. 4 wer
den tegen 398 à 426 fr./kg. opge
kocht. Tomg htr. 5 bekwame 260 à
310 fr./kg. eni 'kleine tanig 113 à
125 fr./kg. Grote tarbot mloteerde
men aan 296 tot 310 fr./kg., mid
denslag tarbot aain 220 tot 240 fr./
kg. en tongschar 84 tot 90 fr./kg.
Drielingof middenslag pladijs
boekte men tegen- 50 à 60 fr./kg.
lent visjes tegen 1.400 à 1.700 fr.
die ben. Grote zandschar werd te
gen 1.800 à 2.000 fr. de toni aan
gekocht en kleinte zanidischiar tegen
1.100 à 1.250 fr. de ben. Robaard
kreeg 50 à 65 fr./kg. en knorhaan:
25 à 35 fr./kg. De aamvoer was te
miniem om aart' de mormafe vraag
der handelaars van de maamdagmarkt te voldoen1.
DINSDAG 15 SEPTEMBER 1981
Fr.
Kg.

VIS
N.22
N.211
N.788
GARNAAL
Nihil

114
87
64

5.371
9.777
8.003

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1981

VIS
Kg.
Fir.
N.706 W
10-407
355.125
N.720 W
3.380
126.815
N.575 K
703
48.860
GARNAAL
Niihi!
Op de woenSd-agmarkt werden! on
geveer 14.490 kg. vis aangevoerd
voor eem bruto-waarde van 530.800
fr., tilt werd gelost door twee vaar
tuigen vam de Wesit tem éém kustvisser.
Tonig mr. 1 kreeg 260 à 280 fr./
kg. en tanig mr. 2 310 à 325 fr./kg.
Tong mr. 5 haalde 266 à 305 fr./kg.
en Wfeiinie tomg' 114 à 120 fr./kg.
Grote tarbot werd aan 310 tot 317
fr./kg. aangekocht, eni middenslag
tarbot aan 245 tot 265 fr./kg.
Grote 'pliadijis betaalde men- aart
2.750 tot 3.000 fr. de bem en' miid*denislag- of drieling pladijs aam
1.750 tot 2.300 fr. de ben-, wïj'l mem
voor de pfedtjés 1.000 à 1.250 fr. de
to n mioteertie. Kabeliauw kocht men
tegen 2.750 à 3.000 fr. die beim Cp
en gul tegem 2.000 à 2.500 fr. de
toni. Grote wijtinlg werid aan 2.000
tot 2.250 fr. de ton geveild eni
kleine Wiiiting aa.nl 900 tot 1.250 fr.
de ben. Grote zamtischlar noteerde
ment aain 1.500 tot 1.750 fr. die beirt
en Weine zantdschar aan 1.300 tot
1.450 fr. de ton. Tongschar be
kwam 50 à 60 fr./kg., zoninevis 230

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1981

VIS
N. 22
N.88
N.211
GARNAAL
N.700
N.782

Kg.
366
149
158

Ff.
26.361
9.481
12,656

88
143

9.979
14.990

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981

Ff.
Kg.
VIS
204.390
4.945
N.738
220.954
5.307
N.736
20.747
245
N.349
18.485
297
N.22
18.269
N.788
206
9.923
125
N.211
12.303
189
N.88
GARNAAL
5.856
61
N.700
De vrti'jdiagimiarikt werd zelfs door
een goede visaanvoer gespijsd. Glo
baal werden' er 11.300 kg. aange
wend voor een: bruto-waarde van
505.927 fr.
Tomg mr. 1 kreeg 248 à 264 fr./
ikg.. en toinlgi inr. 2 270 à 320 fr./kg.
Voor die sortering 3 à 5 werd 325
à 340 fr./kg. totaaijd em voor kleine
tomg 110 à 125 fr./ikg. Variatie
werid opnieuw tegiemi eein! d'uire priijsinioterinig aam die topier gebracht.
Grote tarbot haailde 270 à 300 fr./
kg. elnl imiiidldielnislliaig itaHbot 196 à 220
fr./kg. Toin|giscihiair tokwaim 80 à 12'8
fr./kg., zonnevis 250 à 260 fr./kg.
em 'konlimigsMiS 103 à 110 f-r./kg.
Grote pladijs inioteertie men aam
2.250 tot 3.000 fr. die ton', midden
slag- of drieling- pfadiiijls aiaini 1.750
tot 2.250 fr. Idie beni em vflisjes aam
1.050 tot 1.350 fr. de ben.
KabeiljaOW werti aiain; 2.750 tot
3.000 fr. de bem gieveiild em gui! aain
2.000 tot 2.500 fr. de ton, zo werd
d-e voorWlleirie gul zelfs aian 2.080
tot 2.140 fr. de beim veirikbcht. Grote
wiitSnig boekte men aiain' 1.750 tot
1.850 fr. de beim em kfeiiinie wijting
aani 950 tolt 1.100 fr. de bein-. Robaairti werid itepieini 60 à 80 fr ./ka.
ipiamekocht, rode sdltiiatem tegen; 40
à 65 fr./kg. em kmoirhaiaini teoeni 20
à 35 fr ./ka. Grolle zaintiischiar haailde
1.500 à 1.750 fr. de ben en kleliine
zalnldisch'ar 750 à 850 fr. de ton-.
Eemi goede ipirifemoteiniing eini ©em
ruime befeirigstel'öng ivain/wepe die
ihiaHdtefaains kenmerkten! di© vri'idiagmiairfkt.
MAANDAG 21 SEPTEMBER 1981
Kg.
Ff.
VIS
5.398
18^ ? «
N.590
N.346
2.637
108.059
N.723
6.291
248.501
29.858
N.710
614
405
A? nqo
N.575
30®
31.194
N.788
20.228
N.22
176
233
19.358
-N.211
26.768
N.88
306
N.349
64
12.099
GARNAAL
NM!
'Viieir vaairfuiTiaeini vaim die . Wesit eim
zes knstva-airtuiloeni Hosten' samen
onfa. 16 500 ka. vis öo Ide miaiamidegmi?i"kit. Een ruim giaimmia vam diverse

vissoortein werd te 'koop aangebo
den samen meit talrijke Itoten- varia
tie.
Tomg mir. 1 kreeg 255 à 265 fr./
kg. em toing inir. 2 275 à 305 fr./kg.
Vaoir tonig inir. 3 of bloktong betaal
de mem 375 à 386 fr./kg. len voor
toinlg mir. 4 of frujtoing 380 à 390
fr./kg. Ton|g mr. 5 'haalde 364 à 370
fr./'kg. em Mleiime toing 124 à 135
fr./kg. Grote Itairtbot weird tegen 286
à 305 fr./ikg. opgeikoeht eni miididenslliag taiiboit telgen 220 à 258 fr./kg.
Tomgsc'hiar bekwam 60 à 140 fr./'kg.,
kanliinigövlis 115 à 140 fr./kg. em
Zoininevis 250 à 265 fr./kg. Grote
pladiijs werd tegeim 2.600 à 3.000
fr. de iben' aiaingeikochlt, dirieliing- o-f
m'idtienlsLlag plaldlijs telgen 2.500 à
3.000 fr. de ibeiri ehï vilsjes tegielrii
1.000 à 1.500' fr. die ben. Kabeljauw
werd telgen 4.000 à 4.300 fr. die ben
geveild en guit tegein 2.40 à 3.250
fr. ide toni, voor de sortering voorklieiin© gull werid zellfs vami 2.040 tot
2.320 f-r. de beni betaald, Wijl mein,
voor de miiml^Mlllleimi 1.520 fr. de
iben) alls topprijs tmioteieiridie.
iMoeirnogi nioteieiride merji aan 85 tot
87 fr./kg., Witeni aani 74 tot 76 fr./kg.
en scheirpstaaitem aam 70 tot 75
fr./kg. Vo-or grote wijting 'betaalde
men 2.750 à 2.850 fr. de toni en
voor Wieiinie wiping 1.750 à 1.800 fr.
de bem. Grote zaindschar boielkte
men laain 1.500 tot 1.700 fr. de ben
ein Melilne zandischiair laiani 900 tot
1.000 fr. de ton-. ZeehOind kreeg
40 à 46 fr./kg. (etni dioortni- of speiur-haai 40 à 45 fr./kg. Rooba-ard werd
teg.en 45 à 60 fr./kg.. aangekocht,
rode öo-ldlaitiem iteigen! 55 à 70 fr./kg.
leiri- iknoirihaiani tegiem 7 à 15 fr./kg.
Een dure priijsnioteiriinig met atteintievalle hamdielllaars ikieinlmerkteim de
ma-srudagmarkt.
DINSDAG 22 SEPTEMBER 1981

VIS
N.22
N.88
N.788
GARNAAL
N.700
N.782

Kg.
373
95
197

Ff.
22.287
13.563
18.157

108
102

10.550
9.124

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1981

Kg.
VIS
Ff.
N.88
20.574
316
N.2'11
334
36.023
13.849
iN.22
255
982
64.090
N.575
11.910
N.349
165
GARNAAL
NiihiiSlechlts vijf kusitvaartuiigeini losten
ihluini vangst Op de woieinisdaigmarkt.
Tomg mir. 1 kreelg 260 à 266 f-r./
kg. ein tong mir. 2 280 à 300 fr./kg.
Tomig mr. 3 of bloiktoing ihiaallde 370 à
380 fr./kg. eni tong mr. 4 of frcrittomg 370 à 385 fr./kg. Tang nir. 5
weird aam 350 tot 360 fr./kg. betaaW en ikFelime toirig aiam 122. tot
136 fr./kg.
'Miiddienisliaig tiarbot moteeirde mieini
aain 215 tot 260 fr./kg. en- toinigsch-air aani 65 tot 85 fr./kg. Grote
ipifadlijs, wörd aiam 65 tot 75 fr./kg.
gieiboelkt, mllddenisliag- of dirSeliing
pladijs aan 50 tot 55 fr./kg. eni visjes aiant 30 tot 35 fr./kg. Grote
zandschar tokwaim 1.500 à 2.000
fr. de Itorii alls prijismoltewiing eni kler
me zainldlscihair 1.000 à 1.250 fr. de
ton.
Robaard weirld tegen' 35 à 50 fr./
ikg. aangekocht en knorhaaw tegen
25 à 30 fr./kg.

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE
Grote schelvis
.....
Middelmatige schelvis
Kleine schelvis
Kabeljauw
...............
Gul
.........................
Wijting ..... ...............
Schaat ............... .....
Zeebaars
...............
Leng
.........................
Schartong
..... .....
Heilbot ............... .....
Koolvis
...............
...............
Hondstong
Zeewolf groot
.....
Staart ........................

25,60 29,8022,605 6 ,-46,-----

M AA N D AG 2 NOVEMBER

60,40
44,—
26,—
66,40
47,60

GEEN VISVERKOOP
Daar de feestdag van Allerheiligen op een zondag valt, zal
in de vismijnen van de Belgische kust, dus te Zeebrugge, Oost
ende en Nieuwpoort, geen visverkoop plaats hebben op maan
dag 2 november. Eens te meer is dat het w eik van de Syndi
katen en de goedzakkigheid van een Rederscentrale die zulks
alles gedoogt.
Het gevolg er van is, dat de vishandelaars om hun kliënteel
te voldoen en vooral de ambulante vishandel, welke tot in
Luxemburg de kliënteel bedient, de zaterdag en maandag ver
plicht zullen zijn zich te voorzien van ingevoerde vis, zodat de
schepen die de dinsdag aan de markt komen, minder afzei kun
nen tegemoet zien met een hieraan verbonden lagere prijs. Het
Is altijd gemakkelijk in andermans leer te snijden.

49,— - 57,60
54,— - 62,60
11,60- |26,—
225,-----252,—
33,40 - 39,—
31,60
72,20- 75,40
197,-----208,—

......
—
.....
.....

Tong- en pladijsprijzen

Datum

TONG
21-9-1981
22-9-1981
23-9-1981
240-252
256
............
296-306
302-306
............
280 - 303
328 - 338
............
275-285
330-335
............
280-286
300-310
............
162-210
181 -187
............
........... ...... ............... .....................

Zeebrugge
Grote .......................................... .
Blok
.............................................
Fruit
.............................................
Schone kleine
.........................
Kleine ................................... —
Tout petit
............... ...............
Slips
................................... .—

252-258
306-320
322 - 346
332-345
218-221
158-161
139-144

Kgr.

Fr.

Min.

Max.

Gem.

VISAANVOER TE NIEUWPOORT

Oostende
Lappen
...................................
Grote ................................... 3/4
............................................
Blok
............................................
Voor-kleine ...................................
Kleine
.................................Slips
.............................................

Vangsten

254-256
303-309
336 - 345
313-341
208
166
138

256-262
286-328
335 - 358
343-359
224-235
163-165
193-158

19.9
11.9
12.9
14.9
15.9
16-9
17.9
18.9
2-1.9
22.9
23-9

3
7
3
6
3
3
3
7
10
3
5

519
5.661
874
1-358
265
14.490
717
11.314
16.362
693
2.032

40-087
291.786
59.564
129.596
23.151
530.800
54.240
505.927
721.393
56.217
146.446

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT
10-9
11.9
12.9
14.9
17.9
18.9
22.9

2
3
2
1
2
1
2

131
374
184
64
231
61
210

12.259
28.335
16.885
6.907
19.227
5.856
17.464

88
71
84
103
79
97
73

97
80
86
112
87
97
95

Nieuwpoort
I
.........................
II
............... - .............
III
............... .— __
IV
V
Kleine ............................................

255-265
275-305
375-386
380-390
364-370
124-135

....................260-265
....................280-300
........................ 370-380
....................370-385
........... .........350-360
........... .........122-136

pcncRS
LEEST UW VAKBLAD

PLADIJS
Oostende
Grote .....
..... ..... .....
31 - 35
Grote iek
..... ....................... .
28 - 22
Kleine iek
............... ...................................
Derde slag ...... .......................
2 8 - 31
Platjes ......................... ...............
19- 36

43 - 45
............
40 - 46
............
........... .....................
36- 38
............
1 9 - 28
............

Zeebrugge
I
II
III
IV
V

™~
......

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

36- 41
3 2 - 38
4 7 - 50
---3 3 - 34
32
5 6 - 62
»
27 - 28
24 - 37
50 - 54
...............
2 0 - 22
20
2 8 - 32
. . . . .....................................................................
-—

Nieuwpoort
Grote pladijs
..... ................................... .....................
Platjes ................................... —
5 2 - 60
............
Drielingen
............... —
—
5 0 - 60
............
Moeien
..............................2 0 - 30
............

...........
6 5 - 75
5 0 - 55
3 0 - 35

DE ZEEKAART
(GRAFISCHE BEWERKINGEN VOOR
ZEE- EN PLEZIERVAART)
Dit verzorgd boekje met talrijke illustraties van de
hand van de heer E. Brouckxon (navigatieleraar en
jachtm an) is een must voor alle zeevarenden, leer
ling of beroepsmens.
Het werk is verkrijgbaar ter drukkerij van Het
Nieuwsblad van de Kust tegen de prijs van 160 fr.,
B.T.W. inbegrepen, plus 15 fr. verzendingskosten,
mits storting van dit bedrag op postrekening nr.
000-0418987-44 van Het Visserijblad, H. Baelskaai 30,
Oostende of bij Boekhandel Corman, Internationale
Boekhandel en Standaard Boekhandel (nautische
uitgaven).
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN
IN DE VISMIJNEN DER KUST
Grote
tarbot
__
—
Middelmatige tarbot
—
Kleine ta rb o t...... ................
Grote griet ............. :............
Middelmatige
griet
Kleine griet ...........................
Grote
schelvis
................
Middelmatige schelvis .....
Kleine schelvis
................
Grote heek ...........................
Middelmatige heek
.....
Kleine heek ...........................
Lom
..... —
................
Leng
........................... .....
Rog
................ ................
Kei l rog ..... ...........................
Rog
—
...........................
Tilten ................ ................
Scherpstaarten
................
Halve mans ...........................
Teelt
.....................................
Katrog ................ ................
Kabeljauw
...........................
Grote gul ...........................
Middelmatige gul ..... .....
Kleine gul
...........................
Hozemond'hamme ................
Grote wijting ..... ................
Kleine wijting
................
Sohar ..... ............ .
.....
Steenschol
................ .....
Zeehaai
...... —
.....
Hondshaai >............... . .....
Doornhaai - %.... ...... .....
Pieterman
................ —
Makreel
..........................
Horsmakreei
...... .....
Zeekreeft
..... ...............
Sohaat
..........................
Zeebaars (klrpvis)
—
Kongeraal
..........................
Schartong
................ .....
Volle
haring
..... -«IJle haring .............. ...........
Haringshaai ................ .....
Steenholk
..........................
Heilbot ....................................
Steur
...........................
Koolvis ..............
...............
Zeewolf
..... .............. .
Pollak ..... —.......................
Zonnevis
..........................
Koningsvis
..........................
..... ...............
Vlaswijtinc
Zeeduivel
..........................
Söhotse schol
...............
Zeehond
..........................
Bot
................ ...............
Rode poon (roobaard) —
Grauwe poon (knorhaan)
Rode knorhaan ...............
Posten - ..................................

Oostende

Zeebrugge

Oostende

Zeebrugge

Oostende

Zeebrugge

21-9-1981
1 2 5-2 60

21-9-1981
266 - 289
2 2 7 -2 4 4
195-221
1 8 0-1 89
121-153
103 -10 4

22-9-1981
135-3 12

22-9-1981
293
209 - 233
168-195

23-9-1981

23-9-1981
259 - 302
207 - 210
164-185
169-170
1 2 4-1 34
110 - 114

10 2-1 68

100-160
127
5 2 - 54
4 0 - 47
1 7 - 39
6 8 -1 0 9

26 -1 0 3

5 6 - 61
4 0 - 74

3 7 - 41
? 4- 81
7 7 - 96
69
73

6 5 - 81
2 4 - 70

26-

42

1018 429-

26
123
53
21

60 60247264 52 48-

63
61
29
75
66
55
49

3 0 - 35
1 5 - 17
1 6 - 18
9 2 - 109
46

71 - 98
2 9 - 65

1 4 - 20
3 9 - 135
9-

Nieuwpoort
21-9-1981
286 - 305
220 - 258
110

23-9-1981
215 - 260

1 3 - 82

28
8 5 - 87
76
72
50
51
51
10
6556 51 4431 15167344

89
76
92
62
68
32
74
68
56
47

72
44
58
49

7970845456 2470604840-

32
17
18
75

2 4 - 30
10- 24
1 4 - 19
9 9 - 114

7 4 - 76
7 0 - 75
70
80 - 86
5 0 - 65

5 5 - 57
3 5 - 36
18- 34
7-

2 5 - 40

13

10
40 - 45

1 6 - 30
60 -1 4 0

10

1 7 - 22

4 2 - 76
51 - 66

4 5 - 66
27 0-2 90
1 3 7 -1 5 4
1 0 1-2 08

1 2 - 61
18 - 22
35- 81

6 5 - 85

2 5 0-2 65
115-1 40

122-222

1 0 -1 5

70 - 257
32
1 5 - 18

26-

30

3 4 - 54
............

19 5-2 17

127-222

11-

13

32
24-

30

...........
4 0 - 46
104 5 - 60
7 -1 5

15
35 - 50
2 5 - 30

Lees ”HET VISSERIJBLAD„
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NEDERLAND
VAN DAG TOT DAG
IJMUIDEN

AAN DE VRIJDAGMARKT VAN 18
SEPT. WERD AANGEVOERD : 2.945
Rg. tanig; 99 'kiisten tarbot en grtet;
I.250 kistein, «kabeljauw; 251 kisiten
schelvis; 861 Wsténi wijtiinig; 460 kis
ten scholl; 156 kisten schar; 94 kis
ten maikreell em 159 kisten diver
sen.
PlRIJZBN llN GULPENS. PER 1
KG. : tarbot 20,01-17,70, grote tong.
20,01-18,27; grootmidde; tong 22,3121,02; Meliini m'iddei! toinig 22,50-20,36;
toinig ééin. 16,55-15,73; tonlg twee
II,68-10,96.
PER 40 KG. : haai 120-74; inktvis
380; rod© po-oim ééni 180; rod© poon
twee em driie 132-88; Wlieiine kreeft
240-148; steenbolk 45-25; bot 28 24;
hake 280-234; (lieinig 124; taribot 696368; giriiet 512-320; kabeljauw ééni
216-168; kabeljauw twee 214-174;
kaïbeliauw drte 156-134; kabeljauw
vier 146-124; Ikabelljaöw vijf 134-84;
söhelllvis één- 128-120; schelMis twee
114-88; schelvis 'dlrie 122-88; schelvfs vier 110-76; schol één 144-124;
schol twee 128-144; schiöl drte 11284; sohol vier 79-46; wijtiinig drie
88-54; meikres! ééni 44-40; 'makreel
twee 55-21,60; schar 80-39.
AAN D'E DINSDAGMARKT VAN
15 SEPTEMBER WERD AANGE
VOERD : 950 kg. tong; 6 Wisteln
tarbot en grtiet; 60 kisten' schbli; 7
kisten schar; 25 Wisten diversen1.
PRIJZEN IN GULDENS. PER 1
KG. : tarbot 20,00; girote toinig 22,4419,65; ginootmlildldèl Itomlg 23,46-21,44;
Mleiinlmilddel tang 23,46-21,44; toinig
één 16,95-16,28; tonlg twee 12,0511,32.
PER 40 KG. ; tarbot 765-460; griet
419-392; schot dirie 130-120; scholl
vieir 96-70; ro'd'e poon' drie 138-132;
steerfbollk 66; bot 39-29.
AAN iDE WOENSDAGMARKT VAN
16 SEPTEMBER WERD AANGE
VOERD : 1.470 kg. tong; 5 kisten
tarbot en griet; 124 kiistein' kabejL
jauw; 1 kiist wiping-; 57 Ikiistem schol1
;
5 kisten schar en 36 kfeteini diver
sen.
PRIJZEN IN GULDENS. PER 1
KG. : tarbot 19,67-18,51; .grote tong
19,81^19,60; girootmli'dldien tong 21,5021,03; MeSinimiiideli toriig 22,79-21,80;
tomig ééin 17,03-16,30; toinig tweie
11,59-11,24.
PER 40 KG. : tairbot 654-448; giriiet
539-396; kabeljauw ééini 174; kabel
jauw twee 194-156; kabeljauw dirie
174-144; kabeljauw vier 140-120; ka
beljauw viijf 126-114; 'schol! één en
twee 146; sohol' diriie 160-126; schol1
vier 132-79; wijtiinig drie 102; schar
142-92; rode poon drie 160-130; bot
33-25; hoirsmiaikreep 94; steemibolk
78-75.
AAN DE
DONDERDAGMARKT
VAN 17 SEPTEMBER WERD AAN
GEVOERD : 3.950 kg. toinig; 23 kis
ten tarbot en griet; 460 kisten, kabel
jauw; 1 kiisit schelvis; 8 kistein wij

ting; 558 kisten sohol; 56 kisten
schar; 80 klisten diiwersien.
PRIJZEN IN GULDENS. PER 1
KG. : tarbot 20,41-18,51 ; g.rote tong
19,72-18,05; girootimiidldel toinig 22,0621,60; kleiinmiidldiel tong 21,97-20,47;
tong één 16,09-15,61; toinig twee
11,64-11,20.
PIER 40 KG. : rode poon één. en
twee 220; rode poon. drie 144-94;
haai 140; poontjes 65-52; steenibolk
88-57; hiorsmakneel 76-56; bot 40-25;
tarbot 709-400; giriiet 558-396; kabeljau wéérj 186-156; kabeljauw twee
192-172; kabeljauw dirfie 164-148;
kabeljauw vier 154-124; kabeljauw
vijf 158-114; schelvis twee en drie
244; schol, ééni 142; söholi twee 162158; schol dlrte 146-118; schol vier
85-63; wijtiinig drie 180-144; schar
98-77; tor.gschar 148.
AAN DE MAANiDAGMARKT VAN
21 SEPTEMBER WERD AANGE
VOERD : 6.470 kg. tong; 180 kisteni
tairbott en grtet; 1.461 kisten kabel
jauw; 392 kislteh scheHMs; 1225 kistein! wiijtiing; 1.858 kisten schol; 82
kisten schar; 14 kisteni 'makreel eni
74 klisten diversen.
PRIJZEN IN GULDENS. PIER 1
KG. : tairbot 18,77-16,89; girote tong
19.02-18,71; grootmilddiell toinig 21,8220,79; ikleSinlmSidldeil tong 20,62-20,00;
toinig één 16,30-13,53; tonlg twee
11.28-10,80.
PER 40 KG. : toingschiar 232-120;
kleine ‘ktieeft 156; baiali' 115-92; rode
poion drie 130; poortjes 55; staeinbollk 29-26; lenig 124-104; tairbot 687392; griet 505-320; kabeljauw één
208-168; kabeilljauw twee 214-186;
(oalbeWjaiuw dirie 166-148; kabelijauw
vier 148-126; kaïbeljauw vijf 160-67;
schlellVïs één 112-104; schelvis twee
12.2-92; sciheliviis dirile 118-73; schelvils Miietr 108-65; schol één. 130-114;
schol twee 120-102; schol driie 10890; schqll vier 82-60; wijting drie
81-48; makneell' twee 39-24; schar
80-57; roggen 150; haike 296-188;
hamen met kop 274-212.
X X X
IJlMiUliDEiN. - De aanvoer in de
Mïshalen was in de week Man: 14
tot 19 september iniogiat schaars.
Aan allies was gioed merkbaar diat
eir minder te Mangern Viel hetgeen
ook bleek uit ihet atnlememld aantel
sidhepen diat de IJimiuiidense haven
bïminenlep. Zij icfiie wel kwamen,
hadden beduiidenid minder vamgjsit
aan bioond. Nia de aanvoer aan. de
'miaamidiagimarkt was heit diinsldag en
iwoemsidiag van. vorige week weer
Vrij magertjes. iMiaamdlag, waren het
die wiitingHha.nde'iaren dlie a'lle re
iden tot somberheid hadiden. Er ble
ven biijima 800 bakken, wijting onverkoahit iin Ide ballen achter.
Aan ide dcm^erdla.gimarkt 17 sept,
werden echter maar acht bakken
van -dieize vis aangeboden.. De prijs
varieerde van 180 tot 144 gulden
peir bak. Vrijdag. 18 sept, bedroeg,
de aanvoer weer zo’in 800 bakken
die voor 88 tot 54 gulden van. de

hand gingen. Dit ondanks de te
verwachten Idjruik op de buitenha
vens. Zo werden om Ide werkne
mers in d(S sinijerljen aan het werk
te zetten., op girote schaal diverse
vrachtwagens van foulten IJimuiden
bij ide vispakbuizein te wachten om
van hum lading ontdaan te worden.
Een gmoot deefli va-n. deze liading
verdween eerst in ;de IkoeBcëlilien, en.
idüenide als sitart voor deze week.
Ondiamks de 'hoge priijtzen die
voor somimige sooirten betaald weridsn, velen er maar weinig, .opmer
kelijke beäommlmgiein te meCdein.
'Goed uit die bus kwam het span.
UK 141 en UK 271 'diat dondendiag
70.000 gjuflden. bereikte nadat men.
miaanidag in' zee was gelopen. Het
rrrest pirof;teerd®n nog de kotters
(die — mits zij geen schade aan
de inetten opgelopen hiadlden — pier
nacht dirie tot Vier miIlle bijeen vis
ten..
iNaar het rföh teat aanzien is de
visserij op makreel in de omgeving
van iMindh waar de Schotten regelr
'matig succes hidden, st©rk terug
gelopen, omdat de makreel zicih op
een te grote diepte bevond. Deze
lllig|t ronid de 50 vadem en zo diiep
steken die meeste ringmetten niet.
GeVolig : flinke staginatfe voor bij
voorbeeld de schepen uit het Oost
blok d'ie ter ipilekke regelmatig
vangsten overnemen Diat wil niiet
zegge r.idat de vansist ikeliemaal s'tM'
is ikomen te liggen, miaar die kwam^
ituims, di'e nu in éém keer worden
overgenomen., Bïjm beduidend kleineir dian' die van de ringmetivissens.
De grote vistrawlers bebbein h.et
vorige week moeilijk gehad. Br
moest volop naar vis gezocht wor
den en men kwam met de meest
uiteenlopende soorten binnen. On
dermeer — kleine — makreel waar
van er soms twee ini één kilio gin
gen. Maar het merendeel liag rond
die 8 tot 10 in ean kilo. Er was
voor de makreel nog wel voldoende
afeet te vimiden 20 diat de vis niiet
voor niets bimnengiebracht werd.
'Het is een bekeinld feit, idat er
door d'e Hollandse hartmglhiamdel vis
gekocht is in iklletnere vissersplaat
sen aan de zuid-westkusit van. Ier
land. Kortom : giouden tijden voor
de Ierse vissers d'ie hun vangist
meestal miaar havens in ihet oosten,
van lerlianld brachten Nu gaat de
Vis meestal over naar handelaren
(niet aleen uit Nederland) en
wordlt deze op schepen, van de ko
pers verder verwerkt. Eein' aardige
besparing, op de olüekosten en een

verkoop diie hoger liig|t dian normaal,
gesproken het geval zou ziijm, d'e
leren klagen derhalve niet.
!De hariingiko'perij lop het eiland
'Man is d'oo.r dit ailles lin ide knel
gekomen. Te meer diaar de aan
voer a! liager ligt Idlan werd ver
wacht. Het eerdier verleende kwan
tum van '6000 is ailisnog teruggebraoh't tot 3400 ton. Er igiaan zélfs
stemmen op d'e Visserij in dit ge
bied — voorlloplig — maar te ver
bieden.
Problemen, hebben de Eingielßen
met de verbo'gling van die lossingiskositen en de daardoor opigeschiro efde havengeldein. Protesten h'ebbem
tot inlog toe weinig uitgehaalld en
Van dlaar diat men zliclh nu tot de
regering zal wenden,. De verhoging,
die 25 procent bedriaag|t en op 1
sep’ember iitnging llligit de vissers,
zwaar op de miaag. H'et is ai voorgekomein. 'diat söhiepen diie Huil als
thuishaven 'hebben 'in, Bridllimgtom
losten ©n hum, vis over de weg niaar
de veiling iin, Hiuilil lieten vervoeren
om zo 'de ex'tra koslfcein, te omMOpen.
Nu is de liol! voor diegenen die re
gelmatig Hiuil laandioen eir toch al
een beetje af. Deinen, en Belgen
(vooral
pliatviisscbepein)
maken
vaak gefonuiijk vain, de a.fizetimiogélli'jikbeden. Men moeit dtuis well 'heel wiat
meer voor Ide vis kuininen maken,
om er financieel mog wat wiijzer
van te tkuinnen wordiein,. !De vislOsregéliing zit blllijikbiaar diani-g in, de
knoei want in de Engelse vakbliaden is ial gemeld Idlat 50 van de
173 lossers gevnaag(dl is ontslag te
memien. Is men, dlaartoe bereid', dian'
krijgt de betrokken©' inog: 300 En
gelse ponden toe.
Dioor het fraaie maizomerweer be^
gunstigid hlieüden veell Denen' zic'h
bezig meit (het vissen voor de. vis
meel! ndu strie. Somimiig© schepen
kwamen boordevol IJmiuii'den bininien. De liadiing wordlt doorgiaans
volautomatisch gelost en. bestaat
meestal uit zanidlsipiering.
lEngeüse sdhspen met miakreel
komen de teatsltie t'ijy regelmatig,
naar Eslbferg om !hiuin, vlis, d'ie 'in
'Engieland zelf hooguit voor de viism'eelinidMsitrie bestemd is. af te zet
ten,. Lossen in Huilt is.er als gevolg
van ide gestegen' iDossingisikosten
siteeds minldeir bij. Sommigen' w-etan zelfs te mel'den diat het voorde
liger is de vlis in Nederland of Be'Ig)ië aan de wal. te blreingen en ver
volgens per vrachtwagen naar de
afneimers te zenldan,

Visaanvoer te Den Helder
Aanvoerbericht van : 14.9.81 tot en met 18.9.81
Door 100 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aange
voerd :
Hoeveelheid

36316
15974
121680
32390
3390
14965
4430
173473

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

402618 kg

Vissoort

Toing
Tarbot
Schol
Kabeljauw
Griet
Sc'har
Wijtiinig
Diversen

Opbrengst

554.872,21
222.225,32
245.784,79
79.054,94
34.079,21
21.506.18
21.506.18
5.732,14

Prijs in Kg.

van
van
vani
vainl
van
van
Van
van

f 22,51 f 20,61 f 3,34 f 3,91 f 13,11 x 2,50 f 2,50 f 2,83 -

9,04
6,00
0,98
1,06
6,50
0,60
0,60
0,98

f 1.749.615,70
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Duitsland
De „Nordsee Deutsche Diepzeevissenij” uit Bnemenshaven- miet als
thuishaven Cuxhaveni, heeft -nu 3
van haar fabriekschepen vankocht,
en eer» viierlde voor afbnaak niaar de
schirootaaniriieimer verwezem.
Het
gaiait hiier om de „F n e ib u r g ” die nu
im d-e Cairai-bisehe Zee op de kreeftjeisvilsseriij is iinigezet, vender om de
.Marburg”, de „Bomini” ein de „Er
langen”.
X X X
Im de Hamburg se h-aiveni heeft een
vaartuig voor het zuiveren* vam de
wateroppervlakte- vam oienesteini im
meer dlain homdend tussemkoimstemi
toch zowat 65 tort oipie opgeruimd.
Voor wat miaderlhand deze 65 dui
zend liter ofte kuninen- gebruiiikt
worden konden we niet vennemen.
XXX
Aan de A.F.Z. Hamburg oinffleineni
we dat mem im Breimershaven aileeini
need's 1.400 laktieVe vissers telt, hetziiij ide helft vam ihet totaal aamtal vis
sers im West-O uitslamd. Hienbij komeri diain mog eein> kleine vier duizemid iin de visverwerkiinlgsbedirtjven-.
Im Bremershavem teilt men dus die
helft rneen aani aiktiewe vissers dam
im de totale Belgische vloot.
X X X
Nog uiit de A.F.Z. Hamburg, ver
nemiein we diat heit visliosseirsbedirijf
iin Breimenshaivelni eeim pmeumatfech-e
visiPosiinsfalilaitie will inistaleneini diie
16 m fjoen B. fr. kost. Dit za! matutjnllij'k tem koste van iheefli wat visl-o-sseins gebeiurem, diie hileiidoon zulleni uitgiet-eild woirden. Door de ster
ke auiigllucihitsiflrooim zulitem dte vissen
d-oior eem 30 cm. birede 'buis, zes
meter hoog op eem transportband
gebracht worden, die de vis miaar
die sorteertafel ein. de weegiinstaililatie z-aif -brengen-, We stepllen oms de
vraaig of de Syndikate-» zieh ook
hier zuilen verzetten teigen eeini feiteffifk moeiilijik teigem te houden'
voo.ru.itgamlg en' automatisering. Voor
het Possen- van eeim hieiktreWer met
4 cfufeend vaim -onize benineri1 had
miem vroeoer 45 main modiia. dit zet
nu kuirsiniem gebeuren met 26 maim.
X X X
Im. 1980 voieirde WesjhDuitetemd
145 duteeind toim visolie feu diie ge>brui'ktt w-eirid voor de voediingsniijve-nheid. Hiertbiij kwam dam: imog 14
duizerad torn vfeoillie die buitem; de
voedingsmijv-erheid een. toepassing
vomld. Vaini deze toijmia 160 duizend
tom visoljie weird omigieveer 49 dui
zend torn dioor Denemarken die beruoht is voor industriële visserij
voor vtemeeJldoelisfinldQni em viso-lie
gePevemd. Omigeveer 30 duiizend torn
wend dooir Japaini geleverd, een; 20
dutoeriid tom. door Noo-iwegen, 17
duizend tom dloor IJsfcinld ein. 14 dui
zend torn -diooir de Veneiniiigde Sta
ten-. Anlderzi':dis voerde W-esM>uits-
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ianld im. heltzeilfdie jaar eem zeer beperkte hoeveelheid visolie uiit, iniamielllijik 3 d'ufeeind torn.

vo-onaleer .het vaartuig vriij geigevein.
wordt er» de straf u-itgespnokeini.
XXX

X X X
Toeri1 iin augustus 1980 de prijs
van de Westduitse garnaal gevangen
vóór de -kuist van SleesWi-jfk-Hol stein-im de Baltische Zee, tot beinedeni
de 32 f.r. per kgr. viel1, legden. de
ganniaalvissers spoinitaam voor einikeile weken1die vanigst stiil. Wast eo-hteir als -voorbeeld voor on® Hand zou
kuinlnen dienern, is 'het felit dat de
ganmaaflivieser per stilliggende dag,
wegenis 'redeni van. mainktpriijsondeL
infimig, 2.500 fr. per dag toegewe-zem
kneeg uiit ihet spo-adhulpproginaimma
voor de zeievisseriij. Ooik waininieer
de Duitse gainnlaalVisser twee dagen
inai elkaar etll iliigit per week wegenis
overaanibod op de mankt, bekomen
ziij deze s.tilligjpremiie van 2.500 B.
fr. per dag. Opgedrageni aan. oinEe
Zeeviisserijdienist, het 'betrokkem depairtemenlt eni onze Rederscen,traile
diie voor de ganr.aaMsseirs nog het
eerste faewiijs vam steun moet leve
ren.

Frankrijk
Te Lorient werd de irekeniing door
de inechtbainik aani die Spaiairise
schipper-eigeinaar aangeboden, die
needs een1 vijftal; kereni de vliuoht
geniomeni had toen! mein. !hem wemh
ste op te brengem em hiienbij onder
meer eer» Franse vedette, geramd
haid miet ats g.evoilg ©en< kleiinie 800
düizeinid B. fr. schade. Hij we-rd
veroordeeld tot 6 -maainid gevang
-m-et uitstel, 150 duizenld B. fr. boiete, 8.500 fr. kostein. eins tot 780 duizïanid fir. averij aa-n. d.e Franr
se kustwachter .Stenne”. Bij een.
voJlgende oveintmeding en eeni opbrenigem miet de sohiipper-eigenaar
aaim 'boortl, viliiegt hiiij de doo® iinl
voor 6 maand. In. F-nanse kriinlgeni
is mein ber.ieuwd inaar de Spaanse
ireaktie im vitssenijknimigen..
X X X
Opmieuw we-rd leeim Spaans vis
sersvaartuig, de „Ortdainrutaira" met
als thuiisShiavem BBba-o, opigeibracht
iniaar -h-et F-ramse La P-aliice. Oo'k iirii
dit geval' -weind hiet eens Sirtcidenitrfjk
opbneinigem. Toen de sc-hiipper zag
dat hij door de Franse marine im
de Fnamise wiaterenl onltldekt w-a-s,
slneedi hij de ikonretouwen; door en,
-giinig. -op die vlucht. De Franse ve1dette „iMiairjoiIeiiine” kom slechts na
versehe idene pogiimigem de S pan^
jaiand emiterem, aaini bcord Mimmiem
er\ hiett schiip opbneriigeni. -Het wa-s
de eerste dag da.t de Spanijaa-rd aani
'het vissen was em men; tnof im hiet
ruim 200 kgn. gul aiani, 100 kg-n.
aan versch-eiden vissooiriteni ein! eem
gedeelte guil berisdeini de maat. Iri
hiet in-et was eeni kuill' aanlgeibnac'ht
met -netmaaswfjdte vaini 60 -m. ! Het
zou -ainlders geeni Spanijaa.nd zijm.
Ini La RaHiice wend Ihet visniim verzeoieM en ti-et -net a?lniaieisiteigeni. Eemi
borgsom aal moetem gestoint wo-rden1

Eem vissersvaartuig uit het Fmamise Le GuiiiMiniec werd döoir de Brit
se marine op-gebracht, vissende- iini
het Shamirockgiebied miet inetmiaaswiijdte variiereirid-e tussen' 75 en; 80
mim. terwijl het 80 mo-et- zi-jim. Opge
leid inaar 'Pilÿm-o-ut|h werid, hii'j vanoord-eeld tot 30 diuiz-eind B. fr. boete
-eni evenlveel' oinlkoisteni eni het aamslagem vaini de Muf. De gevamgem
vis, ‘hetziij 15 ffloini of 3-00 vain oh-ze
beimnieini, m-oc'ht de schipper eveinwell
-behöudien. Het F-namise vaantui-g de
„Stiff” lis me# ziijini 32 m. de grootste
imeieir uiit Le G-uii'IVinec.
XXX
N-a -eem. boieii aamigevaren t-e heb
ben ter hoogte van! 'Deauvite-, iis het
Fnairiise kustviissersvaiartuiig uit Hon^
fleuir, -die „Th-a-lia-ssa” gez-omiken.. Het
was eem anlder -Fnainis MaantDüg d-e.Oaipnioieuise” idiie verwiti-gd- door de
kuistnadiio inlaair -de- p'aaitis vam die
-nam-p opstoomde eni twee beim-aminii.nigislediein aaini ibooirld kcim nelmeri,.

Waan iblijft -ook hiier eenls te meer
de Pro-pa-gandakoimimiiissiie voo-r Vi-sverlbnuiik, diiie zachtjesaa-n- -imsluilmert
iria elk jaar -op de -begirotiinig tw-ee
mfj'Oiem te zien plrijiketni voor futMiteitem, idiie vo-or het viisveribruik alllles
behalve iniuttig zijin'.
XXX
Door eeni speciaal; -bureau dat tie
.Lomidem opgeirioht werdi, om de
fnaude -op zee tegen- te gaahi, wend
-vastgeeteild, dat vam de 40 vóór
ide kuste-} vani Zuidi-Aziië vergiaine
schepeni, er 28 wanen- -diie niooit
pifaafts -gineipeh-, miaar enikell en ai-een
opgezet om de ve-raeikeniinlg-spnemie
te !kuin|n|e|ri' treikken. Dez-e sc-hepieinikrlijigem dam -eeni anidene- inaam, -eenander bovenidek eniz... em wordeni
onder igoediko-pe vlag geregistreerd,
-o-fwet -gaalt het oim vniijwiiBig- veroorzaïaikte onlgievaltem vaini waiardieifoze
oude vaiairtuiigeni. 'Meini -bemeikent de
-totale m-a-nitieme f-naude, met imibe^
grip vani zogezegde verliezen van
iltadiiinigieint, oinitdiuliikeirt vain, dou'aine-nechtein, inischiriiijvem vam wanein- on
dier eeni ainldiene benlaimliinig, smokkeil,
eine... op 1 imll|and dloBair, hetzij 42
mülijaind’ B. fr. !

XXX
'D-e Franise miimii-ster vain- d.e Zee,
de h’. -L. (Lie Pensee, zaïl biimlnieinikö'nt
'beschiiikkeni ovein eeni Foirid-s vo-or
Tu-sselnikomst ïmi M-arïinie-aiamlgieifegeniihedeini ten 'bedinaigie vaini 70 imiilljoisni
B. fr. Men de-ikt ihienbiiij aami die be
vordering varii de marinieteicihmiiieikein;,
-d-e 'Striijd tegelni -de ipiofutfe, bev-or-deneini van iniieuwiigheldieini eni e-xperii-mieinitiereini Uni die 'miairiinte, het fimaincie ren vaini Ibieipaiailde proiekteim die
iin het ihiuidülg stnu-ktuuinkaden niiet -im
a-amimenkiinlg -komieni voor -steium -of
suib'sildiies, enz... -d.w.z. hulp voo-nziisiniim ibeplaialldia diolmieiinleini waar eir geeini
vooirzteri liis. Wij zieilf vreiz.ein. diat
deize ihiulp, die voonejf vani de miinfeteiniëHe wilüfieikeur zalll -kuininiein. afihanigeni, eem [no-od getint -poKtiiek kau
-naktieir z-o-u kuinmieini iaain|rleimeni leiri- i'n
aille -geval miet veel1 zaïaiks kan' zi-jm',
iaifs -meini vaststei -weilik 'bedrag er
siteoh-ts voor uiitgetnokken- wend.

Engeland
iD-e Bnitse Flo-st za-l iinl datum va-n
23 septem-ber eeni reeks vaim 4 post
zegels uitgieveni, die d© vissenïi
zuifen typereia Op de Viieir zegieiPs
z-uitein- -die -beëldem voorkomen van
het werk aam -boond toij vier verschilitemide visserijen,. Het is maar bij
omis, dat meni (eir miog inlooit aain
gedacht heeft postzegels te PIlustne-reirn meit 'beeldem uiit die visserij gie'kinlilpt. -Mieln zou er -o-oik eeir.is mogen-aiani denikein zeig-ellls 'uiit te geveini
met -de -veirschiilillemde -bekendiste
soöirten- vis diie in -oinis tend aaini de
markt komieini. Het zoiu waainschijirii-lüijik -ook voor id® post nog iiets op-bneinlgeim wanlt véleni zouden zeker
deze vi'sreeks(en) ün een ail'Wm
'bewanem.

Noorwegen
NETMAASWIJDTEN
Wij herhalen dat voor diegenen
die een vergunning hebben voor
een visserij iin het Noorse gedeelte
van de Noordzee, de miniimumnetmaaswijdte vanaf 1 oktober 1981
van 80 mm. tot 90 mm. verhoogd
wordt. Wij houden er eveneens aan
te laten opmerken, dat in verband
met netma-aswi jdte-overtredïnigein de
Noorse mari.-.e niet mals is en de
overtreders o'nimiddellijk opbrengt,
zoa-is dit enkele maanden terug het
geval was met heel wait Brit-se
vaartuigen, die nog met de oude
netten aan het vissein waren en te
liaat hiervan op de hoogte gebracht
werden en praktisch van de eerste
minuut van het in voege treden van
de nieuwe Noorse reglementen,
door de betrokken marine opge
bracht werden. Wij wijzen verder
ook op de nieuwe reglementering
van melding, inschrijving van vam-gsten per soort en per vanggebied
enz... die in de Noorse wateren In
voege getreden is.

XXX
'Doo-r de .Noorse mainiine wenden
die UK.275 eni de H'D.50 naar Stavamlgieir oipigtelHeild1omdlait ziij inliet voi
diaiam hadlen aiainl -bepaalidie. verplichtilnlgem z-oaPs 'het zicih m-eilden; bij
aiariik-orrfsl: im de Noorse watereim en
hiet 'bi'jihoudeoi varni eem logiboeik
waanim ide 'Vanlg-steim pier s-ooint em
pe-n vi-sgebPed diielnem iiiniges-chireveini
te wondem. Ooik zou een- met de regileimieinitaiiine maasWi.jidte miieit gehia-d
,hebban;.
Het heeft de -betnoikkert
ineldeniijenl mlatiuiu-nlijik eem botete ge
kost.

=

WERELDNIEUWSJES VISSERIJ

Israël
— Israël is aan het proefoindervindeliijk uittesten wan het kweken
van een zeebmasam in di© Negevwoestlijin. Hiervoor zouden zoutwalenviijvens geibiruli-Kt wordien. Tot mog
toe kende men1 well Misfanm® in
Israëil maar dit was gewoonweg in
zoetwatervijvers, mamel-ijik karpers
ein tiitapiias. Aain zoetwater heeft
men echter girote .niood voor die be
vloei ing van het land ein dlit is tfe
reden waarom men het mu uitpro
beert met zeewater. Een laborato
rium met broeditamik en een sipeciale tamkvijtver voor die zeer joinge
brasem tot 3 miaaind behoort biij hiet
-kompleks.

Verenigde Staten
— Ben voorstel om een Co lieg®
voor Oceaan- en Viisserijwete-nschappen op te richten aan de
Unlive-rsiteit van Washington werd
dloor het dli rectti eibesltiuuT wan de
Uniiversiitleit aangenomen'. Dit opeint
wijlde horizonten voor die stuidiie in
de vlisseni jiwetensclhappen.

Nederland

de Nederlandse Viisseniij zoudieim er
op het gebied vaim visfilets vooir de
Ita'iiaans© -markt, mog al eens vra
'Viis heeft heit miog al diikwijl® ge
ger» gerezen züjin imiet betrekking
daan en Ibiij tafelongemakken eri
iiaitene
vergiftigiiinigsverschijnselen1 tot de kwaliteit, waarop de Allgermewordt onimiddeH'ijk met de vinlger ne linispektiediiemst toezicht Ihiieild.
Venscheideme partijen/ moesten giegiewezen., wanneer vis op het menu
stond. Dit was ook het gevaj iln duremde dit jaar wonden afgekeurd.
Dainik ziij deze tussenkomst rezen
Maastricht toeri -bij d© alldaar ge
er geer* problemen met de Italiaamhouden EEG-bijeenikomst na afloop
se veterinaire dienstt ©m verkreegvain helt koud buffet verscheidene
het Nederlandse pnodiukt eem goede
homidertden; lEEG-bediienldeni geno
niaiam.
digden em een. paan dozijln jouimalflsitart het slachtoffer werden, van verX X X
giftigingsivarsohiijmBialem na oinder
imieer »Produkten gemuttiigd te
Wat d-e 'handgepalde giartnialHetm iim
hebben. Door de pansniieuwdienst
Nedentand betreft, weind door de
werden- die vergiiffcigiinigsvanschijinseNedenlland'se Direktie vaim Volksge
len aain de verbruikte vis verweten,.
zondheid besloten tot -een omvang
Naderhand stelde »mem vast, dat de
rijk T.N.O.-onidenzoek. Biij de afeet
Italliiaiainise salade de oorzaak was,
van dit produkt werden, echter geem
wegens besmetting met Sallmonelmoeil!liijkh©diem o.p saniiitiair gebiied
lllemibateriëm.
ondervonden im bimneni- em -buiten(ainfd.
X X X

— De oprichting in Nederland
van eein Kwaliteitsdienst voor Vis
en Visipnodlulkten. is aan ©en mioeiilijik kraambed toe. IDeze oprichting
werd reeds in ihet jaarverslag van
1979 van de Directie, van: de Visse
rijen in 1979 aangekomidligid. Thans
vennemen. we diat een. we-rkgiroep
—
F-nanse adheillpenvissers in de h'eeift biesltotein d.e werkzaamheden
te splitsen in juridische, organisa
biaai van Do warnen ez hebb en in de
laatste vijf laren. een. trage maar torische en mormtechinische voorbereidlingen. Voor dlit Haatsite werd
gestadige opmars
gezi-en van
dan. nog een, subwerkgroep ingezeesterren zodanig, diat op vanidaag
stteilld. Men' verneeimit alileen diat voor
de schelpen dioor deze zeesterren
ernstig uitgediumid zijn, dlaar diie de juridische en normtechinische
vtoo'ribereidingen» miet in het (ganse)
zich om de schelp leggen en. een
konsltante dlnuik uitoefenen ,in de jaar 1980 een einld is gevorderd !
Voior We organisatorische aspekten
zin van het opemitme-kikem van. de
lis niiet veel vooruitgang geboekt. Wij
sohellp. Alhoewel de schelpdieren
ein. mosselen deze dlnuik gemia Wkeiliijik zelf stellen voor nog, enlkefle subsubWerkgroepen aan te stellen en
kunnen weensitaam, moeten, zij ten
slotte toöh begeven dioor de voort linftusisen een begrafenis eerste
klass© te b'esteffilen.
durende, omvenmlinldend-e druk uitgeoefend dioor ide zeester. M,et hun
XXX
zuiiginappem izuiiigeni zij dlan het
weeWier ledig. Onderzoekers van
— De werkzaamheden vain de
hiet Oceainoliogiisoh Center van
Nederla ndse Ha ri ngeko ntro ledäenst
Brest, zoeken nu ©en m-idldel om de
zeester kormmercieel te kunnen be die, eveneens volgens het jaarver
slag van. 1979 ingezet zou worden
nutten, zodat er eveneens op ge
ten einde de kwallteitslkeuirimgeni op
vist zou kiuinmem worttem en deze
preventieve basis te gaan vernich
aldlue binnen, beperkte girenzem kun
ten, namen, io 1980 steink toe. Voor
nen gehouden. De enige verwenal op personestelgebied' zijn de pro,düng lis thans afe me,est in de land
bïllemian. reeds opgetost. VWat pre
bouw waarvoor vissersvaartuigen
ventieve kwalitelts-keuring is, daar
met dlreglhakein ingezet worden.
hebben we het maden naar.

Frankrijk

Noorwegen
—
Alis gevollg van de vooiUdiureind© 'klachten vanwege de Noorse
kustvissers over een. voortdluremd
toenemeinjd aantal harp-zeerofoben
diie girote verwoestingen onder de
Vis veroorzaken en ihiuin. netten, besdhadiigen, heeft die Noorse 'rege
ring besloten een tweeduizeinidlta.l
van. deze zeerobben in de eerst ko
mende drie jiaar neer te schieten.
De meeste schade ondervinden, de
v.isisars te Vanangerfjiord in ihet ver
re noorden. Greempeace en ander
imiiliieuischreiers zullllen zicih weerom
Sn het niieuws kunnen werken..

XXX
— lin. Nedenlamld werd beslloten
de gehete Ikwaliteitssiituiatie van
schaad en schelpdieren eens gron
dig te ondeirzoeken, mede in ver
band imet de afzatsiituatie im het
buitenland ©n d© te verwachten
-toenemende konikurrenitlie door di
verse land ein- buten de EEG. Een
positief geluid menen we, namel.ijlk
de zorg voor eein goede «aam voor
-deze iNedenianld.Se schaalen
schel pproduiktem.
X X X
Voligems 'het jaarverslag 1980 van

XXX
Völligen» het jaia-rversfag van- 1980
van de Visserij van de Nederlandse
Direktie van de Visserijen, wand de
Harimigskonitnolediiemst bellaist met de
keuring van de a-angevoendie er»
ingevoerde viis, iinibegneipen- schaalleni schelpdieren. Hienbij wend het
pönsoneel vam het Produktschap
voor Vis en Vispnod-ukteni ©n een
gedieelite van het personeel! vani de
pillaatselli.jke afslagen, im hielt Janld be
trokken. Dit personeel1 wend als
keurmeester aainigesteld met de
status vam... „onbezoldigd ambte-maar” ! Een verbazend geluid in
otnze materialistische wenefd. Dit is
echtler slechts een voorlopige optossiing ftn laifwachW ng van de -be
slissing over een te vormen ViskwaWefediemist.

IJsland
— De IJsllanidse marine-zoo van
H'afnainfjörduir in au-idiwe-st IJsHanid,
heeft wegens haar benarde fnanlMeie positie terug de toelating ge
kregen om 6 walvissen va.n het klei
nere «ikilller whale^type» levend te
vangen. De zoo verkoopt deze dan.
aan buitenlandse dierentuinen aan
2.5 milijioen fr. ihiet siMk. D»e jacht
vangt aa.n in- het midlden van sep
tember en gebeuint in gebieden
waar men de hani-nigischolen aantneft. Ook verleden j-aar ikreeg de
betrokken marin-e-zoo de toelating
om zes stuks te vangen, maar gieraakite slechts aao 5 specimen. Hoe
het transpo-rt maar de piaatsen. van
bieste-miming gebeunt daar hebben
we het maden naar, eveneens hoe
mem deze beesten im- de betrokken
zoo’s in leven hou dit.
XXX

geweest te z-ijn, zelfs nog niet -eens
over -een- éigen visserij beschikken
en ommidldelU'ijk rechit hebben om
aan de stemming deel te nemen.
Het -is duidëliijik diat deze landen
geem beliang sitelllieim i-n de walvis
vaart ©n izich langs de kant van
diegenen sdharem die ©en totaal
venbod hierop wensen.. Het is a-lidius
mogelijk diat vo-llgenld jaar het kwotu-m gehaald wondlt voor ©ein. vo-llie^
dlig venbod op de walvisMa mgst.
Thans reeds is de walvisvangst bepenkt.
XXX

—
Het is voor ihiett eerste jaan
ai.nids b-egin ’70 diat iNoord-IJsilianidse Ikustvissens teruig haning, konden
vangern in, girote hoeveelheid. Nor
maal werden gmote wa.ngstem zomer
haring van ide IJsllandse^Noonse
soort in de jaren zestig im ide W e
zo-mer gevangen zodöt de vissers
menen dat de sitoclk van- ideze soort
zicih h©nsite:id ih-e-eft. IJ-slllamdfee biio'tog-en die d-e haring onderzoöhtem
hebben vastgeslteild diat het haring,
was dii-e tot de Zuiid-IJsillanjds© Ait.lamtische stock behoort dite ver uit
geweken was naa.r heit noordem. Dit
is andenzijidte h-et bewijs diat de,
door IJsland sinidte jaren genomen
beperkingen op d-eze vis-stock haar
vruchten iheeft afgieworpen.
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— Een vertegenwoordiger van. de
enige walvisvaarfrederij im IJsiliand
heeft zijn bezwaar gieuit over 'het
feit diat elik j-aar verscheidene lan
den tot de Internationale Commis
sie voon -de Walvisvangst toetreden,
zond-er hier ooit miaar bij betrokken

HERMAN FAICT
Steenovenstraat 28,
8401 Bredene
Tel. : (059) 32.16.76
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Ons Nationaal Visseriimuseum
Dät ons Nationaal Visserijmu
seum te Oostduinkerke meer en
meer bezoek krijgt en zich ontpopt
tot een prachtig iets ,is een feit.
Wie interessante gegevens of do
cumenten teveel heeft, mag deze
steeds aan het museum overmaken.
Het geeft ook driemaandeli\ks tijdschift uit waarop iedere&n zich kan
abonneren.

(bronnen: «De Visserstaal te De
Panne» van Freddy Rigaux; «Oos
ten ds Woo'pdenboek»» van Gaston
Desnercik) de naam vain «nogige*
poeper» gegeven aan sommige IJslanidlvaarders idie hum sexuele drif
ten botvierden met ean rog. Diie
IJslaridvaarders uit de tijd van de
zeilen waren zes maand van huis
weg.

LAPJESNAMEN EN
BIJNAMEN BIJ DE
VISSERSBEVOLKING
U IT DE
WESTKUST

HOE KREGEN ZIJ HUN NAAM ?

Laipjesnamen ©n/of bijnamen wa
ren eertijds schering ein inslag.
Had Iemand ©en eigenaardigheid,
droeg iemand een bijzonder kledilngstuik, gebruikte hij vaak een
bepaald wooittö. dan was de lapnaam gauw geboren. Aan deze
vorm van vol'ksleven, die ook elders
bestond, ontsnapte uiteraard even
min de vrijwel «gestoten» gemeen
schappen van visssms niet.
Wie te De Panrnei kende eertijdte
niiet «iKuppe»
(iKamiel Vileyn) ;
«Mong Klasse» (Edmond! BuWheel)
of «Bei Flutte» (Benjamin' Ghys)
zonder «Momg Gernaore» (Modest
Goderis) de visfleurdeir uit Adinkerke te vergeten ?
Ooik de Oostduiimkertkse paardevissioir® ontsnapten niet aan deze
tendens. Wi'j 'noemen maar op :
«Jjoerel» (Einigel Goderis);
«Triep» (Poltje Ureel);
«Boertje» (Bedert);
«Dis Puinite» (Is. Thybaiut);
«Tjaeke» (Karei Legein);
«Sissen Pitjiele» (Hiele) en
«Karei Keesfta» (Kanel Vermoote)
en nog zoveel’ anderen.
ln vele gevallen was een bijnaam
of lapjesimaaim toe te schrijven aan
een lichameil ijk opvallend ’kenmerik.
Dit was het geval voor :
— «Wiitte Pros» (Prosper Zonmekeiin) uit De Panne. Deze had
reedis in' h'et fleur van zijn' leven
spierwitte ihanen. Hij was af
komstig vani de «KittelhO'elk»
vlatóblj de Koninklijke villa’s.
— Ook Albert Goderis, die meer
dan veertig jaar te NieuiwpooirtBad instand voor de «oveinzetdiienst». bad een witte- haardos.
Bij groot en klein was ’hij dan
oo-k bekend als «de Witten».
— Paardevisser Henri Durant wordlt
nu nog te Oosttiluiinikerlke als
«die Rosten» begroet, omdat,
om een eufimisime te gebruliiken,
zijn haar hoogblond van kleur
was.
— De laatste scheepsbouwer van
Nieuwpoort,
Jozef Provoost,
ward nadat bij biij een ongeval
een oog had verloren, dan ooik
als «de Schelen» bestempeld.
ln sommige gevallen was dé voliksmiond bi jzonder «hard» om iemands
gebrek, ooik op moreel' gebied, aan
de kaak te stellen. ZO werd- zowel
te De Pa nine als te Oostende,

14

Veel van de vreemd Miiinlkendsf
lapjes -en bijnamen getuigen geliulkkiig meer vain waaracihfige voüiksh'Uimor.

Dit is hiet geval voor paardevissers «Boerle» (Victor Geryl) uiit
Oostdiuimkerke. Hij ontving die bij
naam toen' hij nog ais onmondig
jongetje» steeds «boerle» stamelde,
bij ihet zien van paarden.
IJslandvaarder «Kokstje» (Theoplhiei Vaneiverdimghe) ;uit Nieuwpoo.rt stamde uit een gezin van ©ff
kinderen, in een ijid toen armoe
tnoef was bij de vissers. Theo ging
na school (acht jaar) op het strand
«ikokels» rapen, w e ta zoals nu
mossels, thuis geikoo-kt en gegeten
werden (koikkel = harltimossel' =
cardliuim eduile = eetlbane stiranidH
schelp). Kamiiel «Beekje» (Kamiiél
Legeïn) van Nieuwpooirit zijn oveirgrootvader was een IJslamdvaairder,
wel ke «besohipt» (aangemonsterd )
was bij ç<en nedereoampagnie die
Becque of zoiets 'heette. IJsllandvaarder Legein sprak steeds gemeenzaam van reder «Beoksje» en
meteen had hij zijn lapjesnaam vast.
En gezien een bijnaam veelai overgiing van vader op zoon.
Visleynster Gusta «van> de iMandebreier» (Gusta Ouiveliier) ontilictende haar bijnaam aan haar vader
wel’ke mandenmaker van beroep
was.
«Mène Chique» (Germaine Giheixy uit Lombard'Sijde) eveneens visliaiuirsteir, darakt de naam aan haar
grootvader Sissen, welike zowat dag
en nacht «pruimde».
Bekend is ook de oorsprong van
de naam «Pette Petrral», alias Kanei
Zoininekein, uit De Panne afkomstig.
Een voo'rzaat van deze familie had
typische «paninepotten», bij storm
weder, petroleum oip het water te
gieten, om da zee irondbm het
scheepje ietwat te bedaren.
Te Oostduimkenke gaan mu nog
de Pylyseir’s, althans de tak van. de
«Zouter» bijzonder fier op hum bij
naam. Toen de IJslamdvaarders uiit
de tijd van de zeilen, voor zes
maand op zee vertoefden had de
«Zouter» eein wel heel belangrijke
taak aan boord. Zijn bijnaam was
dan ook zowat een «eretitel».
Paardevisser Henri «Zouter» (Hen^
ry Pylyser) en ooik Morng «Zouter»
(gemeenteraadslid Florimord iin- ’66
overleden) waren ondermeer be
kende figuren uit deze familietak,
weüke de naam «Zo-uter» draagt.
«Sprot» Vanelvendiiinighe (Geor
ges) uit Nieuwpooirt was vóór 1940
de vishandelaar wel'ke zowat aille
roikerijen in de streek voorzag van
sprot en haring.

André «Strippe» (Oordenier) vislosseir, bennenverhuurder im het ha
venstadje Nieuwpoort, weet nog
best idiat hiij ziijn bijniaiaim te' dainken heeft aan zijn gmootrnioedeir
Heilst. Deze stoind voor een groot
vissersgieein in, waaronder heel wat
«miainsvolik». Voor 'hén Ikochlt ziij bij
beafmhouiwer, wanneer zij gingen
uitvaren,, regelmatig stuikkem spek
«m’et esn goe striiepe vet»
FAMILIE

N. 15 «de kottens» te Nieuwpoort,
vain ndder «Roger van- Thuuir vanKottens» - Roger Calcoen.
Te Oiositidluiinikerke dijn er de Legeiins, de Venmoote'®, de Vanineuviille’s de iPylyser’s als ecihte fami
lie - stammen.
Zo waren er. en zijn' er nog
steedte vijf soorten van Pylyseir’s,
ta weten : de Zouter, de Pings, de
Trisjes, de Tasjes ein die Pylyser’s

«STAMMEN» (1 )

Slechts met de doorbriaak van
het toerisme, ronldi de eeuwwisse
ling, ein mede .door eien nieuiwe
mienfelit^it na de eerste wereld
oorlog werd ook grotendeels de
traditie dooirbnoikem om te hiuwem
binnen de eigen' gemeenschap, het
eigen dorp. Zo wooinden in de
vorige e'euw te Ko'ksijde bijna 10
families met de miaaim Calcoen. H'et
waren niiet alfeen famifliile®, het wa
ren «stammen». iHist iwerd1 erg
moeilijk om alle David, Alexanders
en alle Augusten uiteen te houden.
Men droeg bovendien dan' nog dliik“
wiijlis dezelfde voornaam!, omdat de
ouidisite zoon ide naam droeg vam
zijn. grootvader, Want deze wdiigerde anders peter te zijn. De Hapjesnamen waren 'dan ooik een «inooidu
zaïkeilij’kheid», om iedereen uiit el
kaar te ikunnen houden .

Uit «de Vrienidleni van' 'h'et Natio
naal Visaeiriijmuseium te OosMufovkerike».
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Zo 'kreeg en' knijgt men im veile
gevallen nog steeds: ide Kotte(n)s
van' Firanciscus Jacobiuis.
Oo
«Filiulutjes», diie op de Rliuithoeik woondeini.

Verzekerde
bevoorrading

— die «Pattaftes»
— de «vam 'Kromme Jan» (diie
kreupel liep na een’ ongeval op
zee)
— de «Trieeiltjes» (naar moeder
Ttorreele)
— idle «Baaltjes» vain IdtBibaldlus
— de «Kloetftijes»
— de «'Basjem»
-— de «Pattyns»

★

Stipte
bediening
Vertegenwoordiger
HERMAN FAICT
Steenovenstraat 28.
8401 Bredene
tel. (059) 32.16.76

Hoe sterk dengelijlke namein oo>k
nog heden ten idage «leven» wordt
bewezen dlooir 'heit selheepsvaartuiig
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BEN STALEN MOTORVLET,
itanig 11 mir., Ibneed 3,25 mtr., voomzieni vam eam 80 PK DAF
diesdllmo-tor, -uittgerust meft eem 2 köps 1er, voor het vissen van
gflimlailiarii, tong em roinldivis.
Voorziem vam marilfooini, naidio em echolood. Verblijf mogelijk voor
twee personam.
Te bevragen bij : Machinefabriek Padmos B.V.
Stellendam
tel. : 01879-1766
privé P. Padmos
tel.: 01113-1488

(8743V)

VERSE VIS DUBBEL LANG
HOUDBAAR NA ONDER DOM PELEN
IN HEET WATER !
Het iis in.iiet de eerste maal, dat
we uiit die liinltarinaittanlate vakpers
vememerl, dial mew in tie Verenigde
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Staten eein procédé heeft uitgiewarkt ioim verse viis die -in ijs ge
koeld iwordt, dubbel zo lang houd
baar ts houden. Ditmaal wendt mem
hiervoor geen scheikundige bewa
rende mitidelem aam, maar wordt de
vis voor eem paar sekoinden- tri- bet
water -ondergedompdlti om daarna
gewoon ini lijs bewaard te worden.
Bij het uittesten) van. deze nieuwe
werkwijze, is mera uftgegaani van
het feit, dat die aktiievie bede-rfverwekkeinldie ibaoteri-ëm zich op de htritioppeirvlaikte vari de viis -bevinden!
eni dioor ih-et omlderdio-mpelen -in heet
wateir vernietigd worden. Door het
fait, dat de vlils hechts een paar
se-kondenl -aan- het heet water werd
blootgesteld, wordt het vlees niet
aangetast. We mianteini echiteir dait de
huii-d onltMaurd -wondt z-odat het nitziohit vam de Vils irtaar de witte kant
gaat.
-Hoe deze warkwiijze, die im het
Am-erikaanis -Inlsltliitu-ut vooir Vo-etiiiimgs-dfetniibutie uitgeprobeerd werd, in
-de praktijk -aain. boo-r-d van- eeinl vissersvaiartuilg idiienï te gebeumem em
-dlit dlan- lilre -grote hoeveelheden, is
iniog miet ulitgemaaikt. We zi-j-n- dan.
-ook overtuigd d-at deze nieuwe
tec-hiniielk zeker voor de eerste jaren
mog gaan toepassing ein- zeker geem
aillgemene toepassing za-l krijgen, lm
elïk -geval adhiijinlt het o-nfe voor het
ogianiblik vari- geani inlut te ziijim voo-r
d-e girote treSters, -diie oinimiiddeiiäjk
de gevangen- viis -verwerken em aan:
tbo-ord -imriezeni, inloch voor de vaartuigen die slechts eeim beperkte
dluli-r in z-ee verblijven. We zien
dieze techniek dan ook moeilijk de
praktijk talen, Iteiniwane ?

o

bij uw M
maaltijd
zoveel beter voor de verterin g

* Apollinaris

HET WATER DAT IJZER DOET VERTEREN

KONSULTATIEF KOMITEE VAN
I N D USTRI E, GROOTHAN DEL EN
INVOER BIJ DE EEG
De h. Maurice Van den Abeele,
voorzitter van de visverwerkingsbe.
drijven C.E.P. In België, werd op de
vergadering van 17 september II.
voor de Industrie, Groothandel en
Invoer, als kandidaat aangeduid
voor België voor het konsultatief
komitee bij de Kommissie van de
EEG.
Dit komitee
schakel vormt
de Kommissie
ficieel orgaan
problemen te
pees niveau.

dat de rechtstreekse
tussen het bedrijf en
te Brussel, is het of
dat inlstaat om alle
behandelen op Euro

We zijn overtuigd dat België in
het bijzonder en de AIPCEE/CEP
in het algemeen In de h. Van den
Abeele M. een gewaardeerde en
zeer onderlegde voorvechter zullen
hebben voor het betrokken bedrijf,

waar hij als voorzitter werd aan
gesteld.
Het konsultatief Komitee
bestaat uit vier léden voor de
AIPCEE, een lid uit Groot-Brittannië,
uit Frankrjik, Italië en West-Duitsland. Verder 6 leden voor de CEP,
namelijk één lid uit Groot-Brittan
nië, Frankrijk, Nederland, Ierland,
Denemarken en België. Het Visserijblad heeft reeds herhaaldelijk op
de grote verdiensten van de h. Van
den Abeele M. i-n verband met het
betrokken bedrijf en met de visserij
kunn-en wijzen. Het is dan ook met
een grote voldoening dat de be
langhebbenden van het bedrijf,
deze eervolle en belangrijke aan
stelling op dit internationaal forum
hebben kunln-en noteren. Het is ze
ker de juiste man op de juiste
plaats. Onze hartelijke gelukwen
sen.

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN
BELGIE
19/61 (T) Nieuwpoort. — Zeewaartse schietoefeningen.
Zie B.a.Z. 1/46 eni 1/47 -1981.
Ged-u neintie de periode vam 21 september tot ian met 2 oktober 1981
zullen schietoefeningen uitgevoerd worden door artillerie im de grote en
miildtien. sector, alls voiligt :
*
— week van 28 september tot 2 oktober 1981 : op maandag 28, diimsdag29, woensdag 30 September, donderdag 1 eni vrijdag 2 oktobe-r 1981.
Deze schietoefeningen wo-rdemi geh-o-udem van 0900, pHaatselii-jke tlijd
tot zonsortderg-amig, zonder onderbreking.
(Med. A.A. Sch. Nieuwpoort — 13-8-1981 )

19/62

Belgische Kust. — Haven Zeebrugge
Nieuwe lichtenlijn (156°).

Ter diekkiimg van- de kop .van de L.N.G.-dam werd eani nieuwe ifohtemlijn ontstoken.
a) Laag loht.
Plositie : 51"20'27”.8N — 3°12’56”.8E.
Roodwit Se-ctorfcht — -RW Oc 6 s (4 s ih-eillder — 2 s duister)
Win vam 135" tat ini 160«; jtood tat iim 169°.
Nominale -dracht : 3 M
Hoogte van de lichtbromi : 22,5 m boven gemid. zeestainid.
-De opstanid in eem stalen pÿlloon. H-oogte : 11 -m.
b) -Hoog llicht.
Positie : 51',20’07’’.9N — 3°13’10".8E.
Wiit ilïoht Oc 6 s (4 s ihellder — 2 s diu-isteir) zichtbaar van ± 150° tot
± 162°.
Het lllic-hit ibeviinidt zidh ± 673 m -156° van- hiet faag lliclht vermellld' onder
a ).
Nominale dracht : 3,5 M
Hoogte van de lliiohtbronl : 36 m ibovem gamiiti. zee-staind.
Het liioht werd -geplaatst op de N.E.-ilSjke hio-ek van het dak vam hiet be
diening sgebouw -vam de inlieuwe ze-esluis. Hoogte van de opstaind : 30 m.
De ilüohiten a en) lb (156° inéén ) gevani leiding iim die huidige voorhavam.
De ro de sector van het lag e liicht dekt de kop van d-e LNG-dam ( in
-uitvoering).
De iiichten werken, synchroon en zijm uitgerust met daglchtein» zicht-baair van ± 150° tot ± 162°.
(Zie -Belg. Krtint. ID11, 'Dl01, 104/12 en IlichtenSjst 1979 — Nos 415
em 415bis).
„ „
■- ,. .
( Hydiro-g-nafie Oostende)
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Over te nemen centrum Ant
werpen — Reuze VISHANDEL
im volle werking— nia gemaakt
fortuin — Tel. 031/33.55.85
vóór 19 u. 's avonds. (8732V)

INDUSTRIELE
BOUWGROND
TE KOOP

Uurtabel
der afvaarten
UURTABEL DER
OVERVAARTEN :
SCHEPEN
Voor de week van
27-9-1981 tot 3-10-1981
Afvaarten uit Oostende niaar
Dover Western Docks :

— Dagelijks te 10u05 em te 14u50
— OagelFij'ks te 07u35, toe'halïve op
27-9^1981 m 3.10.1981
Afvaarten uit Oostende naar
Dover Eastern Docks :

— Dagiefijiks te 19uQ0
— Dagelijks te 04u00, te 16u00 eni
te 22'uOO, IbeMh/ie op 3.10.1981
— öageliljlkls te 13u00, behalve op
1.10.1981
— Op 27.9 er» op 2 en 3.10.1981
bijkomende afvaarten te 07u00
eni te 10 u00

Gelegen Vissershaven, uitgevend op de Victorialaan - Liefkemoresstraat - Napoleonlaan in percelen van 1.000 à ] .500 m naar
gelang noodzaak. M ogelijkheid van samenvoeging.
Een tweede perceel gelegen Ankerstraat, groot 675 m2.
Op beide gronden zijn de riolen en straat volledig gelegd en is
er geen verkavelingsverplichting.
Mogen alleen bebouwd voor handels- en nijverheidsdoeleinden,
binnen de drie jaar na aankoop te bebouwen.
Tel. tussen 14 en 17 u., 0 59-32.29.51.

Afvaarten uit Oostende naar
Folkestone :

— Dagieljjlks te 01u15 en te 05u15
— Op 28, 29 em 30.9.1981 em op
1, 2 ert 3.10.1981 bijkomende' afvaarteirV te 02u30 en te 06u40
Afvaarten uit Dover Western Docks :

— Dagelijks te 12340, te 16u45 en
tei 20010.
Afvaarten uit Dover Eastern Docks :

— Dagelijks te 23u59
— Dagélïjiks te 03u00, faehailve op
27.9.1981
— Dagelijks te 07u00, te 09u00 en
te 21u00, behalve op 3.10.1981
— Dageillijks te 18u, toehailv© op
1.10.1981
— Op 27.9.1981 en 2 eni 3.10.1981
ibijfemende afvaarten te 12u00
eim te T5u00
Afvaarten uit Folfestone :

— Dagelijks te 23u45
— Op 28, 29 eh: 30.9.1981 en
1, 2 ©nl 3.10.1981 'bij ko mande
vaart te 01u10
— Op 27, 28, 29 em 30.9.1981
op 1 eni 2.10.1981 bijkomende
vaart He 20u55

op
af
en
af

UURTABEL DER
OVERVAARTEN :
JETFOIL
(draagvleugelboten)

MVy7fto3iO<iW

Afvaarten uit Oostende naar
Dover Western Docks :

— Dageljks te 08u40, te 11u50,
te 13D50 eni te 19u45
Afvaarten uit Dover Westerns Docks
niaar Oostende :

— Dageillfks te 10u25, te 13u25, te
15u25 eim te 21u05 (vainaf 1.10.81
éénl uur later).
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