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GROOTSTE TESTTANK VOOR NETTEN 
TE HIRTSHALS - DENEMARKEN

Een paar w eken terug is in D enem arken in de 
visserijhaven H irtshals de grootste en m odern
ste gekende testtank voor v isserijnetten inge
huldigd. W ij ze lf hebben al m eer geschreven 
over de testtank te Huil, w aar schippers en v is 
sers uit het vaste land m eerm aals een geleid be
zoek aan brengen. Thans zal men w aarschijn lijk  
wel meer de weg naar het Deense H irtshals v in 
den. De nieuwe testtank is er eveneens één met 
beweegbare bodem  en zal gebru ikt worden 
voor onderzoekingsw erk en het uittesten van 
vistuig op schaal, voora l voor nieuwe koncep- 
ties van netten en vistuig.

De nieuwe testtank heeft 850 m iljoen B.fr. ge 
kost, met akkom odaties, burelen, laboratoria, 
enz... en werd onlangs, m eer bepaald op 14 ok
tober 1982, ingehuldigd door de D eense m in is
ter voor visserij, de heer Henning Grove.
De testtank zelf staat onder het beheer van het 
Deens Instituut voor V isserijtechnologie. Men 
was met de konstruktie  van de tank begonnen in 
augustus verleden ja a r en het werk werd door 
de aannem ers opgeleverd op 1 septem ber van 
dit jaar. Naderhand werden e rd o o r het T echno
logisch Instituut de nodige kontro les en kalibre- 
ringen uitgevoerd, zodat men offic ieel kon star
ten in oktober na de p lechtige inhuldiging.

Er zijn slechts enkele testtanks m et bew eegba
re bodem waarin men het v isserijm ilieu en de 
zeebodem kan w eergeven zoals d it in w erkelijk 
heid bestaat. De D eense testtank is in d it ve r
band, niet alleen de nieuwste en m odernste, die 
heeft kunnen profiteren van de opgedane on 
dervindingen in de reeds bestaande testtanks, 
maar zij is tevens de grootste. Beneden zijn er 
brede wandelgangen, w aar men langsheen kan 
plaats nemen en door de d ikke glazen wanden, 
de gedragingen van het vistu ig en de netten kan 
nagaan, al naar ge lang de stroom sterkte  die 
men door de netten jaagt. Gezien de bew eegba
re bodem kunnen proeven genom en worden 
voor de bodem traw lerij. Gezien de testtank ook 
veel breder is dan de, to t nog toe, bestaande 
tanks, kan men eveneens m et heel wat breder 
uitgesponnen pelagische netten w erken, op een 
schaalverhouding, d ie d ich ter bij de w erkelijk
heid staat, zodat de deta ils  beter kunnen nage
gaan worden, d ie m et een te verkle ind m odel 
aan het onderzoek kunnen ontsnappen of niet 
voldoende to t hun recht komen.

In het n ieuw gebouw  vindt men eveneens een 
hogere v isserijschool, een pub liek akwarium , 
showroom s, een aangepaste  konferentiezaal 
en een hote lakkom odatie  voor ongeveer 50 
gasten en/of studenten.
De bebouwde oppervlakte  beslaat zow at 15 du i
zend m2 (!) ge legen in een aangepast gebied

van 110  du izend m2 in de zu id-oosthoek van de 
H irtshals visserijhaven. W anneer alle aktiv ite i- 
ten in het n ieuw  centrum  zullen in functie  zijn, 
zullen er 140 w erknem ers te w erk gesteld zijn. 
De fondsen voor de bouw werden bekomen 
voor een gedeelte m et subsid ies u itgaande van 
het Europees Fonds voor Regionale O ntw ikke
ling en gedeelte lijk  m et goedkope leningen bij 
de Europese Investeringsbank en nationale kre
dietinstellingen. Door het vestigen van d it kom- 
pleks, ook genoem d het D eens N oordzee-cen- 
trum , w aar praktisch alle m arine-w etenschap- 
pelijke onderzoekingen in nieuwe aangepaste 
labora toria  kunnen plaats grijpen, is een cen tra 
lisatie ontstaan die zeker ten goede zal komen 
aan het m arine-researchwerk. Het belang van 
het Deense H irtshals als vissersplaats, waar 
thans reeds voor 3 m iljard B.fr. v is aangevoerd 
wordt, zal h ierdoor nog versterken.
In dit n ieuw en m odern Noordzeecentrum  heb
ben reeds versche idene o rgan isaties hun intrek 
genom en, onder m eer het Deens Instituut voor 
V isserij en M arine-opzoekingen, die er 1400 m2 
akkom odaties m et laboratoria  toegewezen

Het is niet alleen in G root-B rittann ië  ze lf dat veel 
reders en vissers zich zorgen beginnen te m a
ken over het im m er stijgend aantal Spaanse 
tre ilers, d ie langs het achterpoortje  van een her- 
registratie, de Britse w ateren kom en bevissen, 
m aar thans heeft ook de Franse m in ister van de 
Zee die de visserij onder zijn bevoegdheid heeft, 
gem eend te m oeten bezw aar aantekenen tegen 
deze plaag. Inderdaad is het wel hoofdzakelijk 
in Britse w ateren dat de betrokken Spanjaarden 
vissen, m aar deze behoren ten slotte tot de G e
m eenschap en als zodanig berokkenen zij 
eveneens schade aan de v isserijv lo ten van de 
andere partnerlanden uit de EEG.
Deze Spaanse tre ilers zijn vo lled ig bemand 
door Spanjaarden en het is eveneens een 
Spanjaard die in de praktijk op zee de komm an- 
dotouw tjes in handen houdt. W el is er wette lijk 
een Britse schipper ingeschreven en voorzien, 
m aar die z it er maar bij om dat de wet het vereist. 
Dergelijke Britse schipper rekruteert men aan 
de wal en deze aanvaarden deze functie  tegen 
een kle ine verd ienste  en een „zoo tje ” vis.
Het m oet nu langzaam  duidelijk  aan het worden 
zijn, da t ergens in het v isserijreg lem ent van de 
G em eenschap, gaten zijn, die het m ogelijk m a
ken dat tre ilers uit derde landen, van de Ge- 
m eenschapskw ota genieten. Indien er voor het

kreeg, verder het D eens Instituut voor V isserij
technologie, de Deense m in isterië le  diensten 
voor Technolog ische V isserijlaboratoria , een 
v isserijm useum , een openbaar akwarium , 
enz...
Het ganse kom pleks zal dan ook een bezoek 
overw aard zijn, a lhoewel men slechts tegen au
gustus 1983 een vo lled ige bezetting en insta lla 
tie van het centrum  verw acht. Het ware dan ook 
een prachtig in itia tie f m oest men er toe  komen 
van uit België, ge le ide bezoeken aan d it cen
trum  in te  richten en dit niet alleen voor sch ip
pers en vissers, m aar eveneens voor m arine- 
b io logen, onderzoekers, nettenm akers (de ge 
drag ingen van de netten in de testtank), vistu ig- 
techniekers, enz... W e zijn overtu igd dat onze 
reders, schippers, vissers, b io logen, laboran
ten, nettenfabrikanten en vistu ig techn iekers, 
h ierbij w aardevo lle  gegevens zouden kunnen 
opdoen. W erkelijk  iets om niet uit het oog te ve r
liezen.
Aan ons visserijlaboratorium  er de nodige aan
dacht aan te  verlenen en aan onze visserijscho- 
len er een leerrijke reis voor in te richten.

ogenblik h ier ju rid isch  niets aan te doen is, dan 
w ordt het hoog tijd, da t men de gaten stopt voor 
de toekom st. Het is inderdaad voldoende, dat 
men e ist dat, bij aankoop door een persoon of 
door een m aatschappij uit één der EEG-landen, 
van een vaartu ig  toebehorende aan een 
e igenaar uit derde landen, de schipper, s tuur
man, m achin ist en m instens 8 0 %  van de ove ri
ge bem anningsleden de nationa lite it m oeten 
hebben hetzij voor de schipper, deze van het 
land van de vlag, en voor de anderen, de natio 
nalite it van een land uit de Gem eenschap.
Zelfs voor de Britse m in ister wordt de zaak van 
de aangroeiende Spaanse vissersv loot in de, 
voornam elijk  Britse wateren, te  gortig. Dit is m in
stens af te  leiden aan de hand van het antwoord 
dat m in ister Peter W alker gaf op een schrifte lijk  
gestelde vraag u itgaande van een lid van het 
Lagerhuis. De Britse regering, a ldus de m inister 
is bereid alles in het w erk te  stellen om deze 
zaak op gem eenschapsniveau te regelen. W el
licht zal het toekennen van nationa le  kw ota (de 
opdeling van de gem eenschapskw ota) een re
den zijn om een du ide lijker bepaling te  geven 
over wat men dan terze lfdertijd  verstaat onder 
nationale v issersvaartu igen.
Ook in verband m et de vele bezwaren, d ie uit- 

(Vervolg op blz. 2)

THANS REEDS 60 SPAANSE TREILERS 
ONDER BRITSE VLAG!
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gaan van Franse en Britse schippers die op de 
visserij door de niets ontziende Spaanse be
m anningen opzij gedrongen w orden, zijn er te 
recht reeds verscheidene klachten op de visse- 
rijd ienst te  Brussel binnen gekom en en werd 
ze lfs een w erkgroep opgerich t om die klachten 
te behandelen.
O nlangs nog zijn kustv issers uit M ilford en N ew 
lyn verp licht gew eest hun trad itione le  v isserij
g ronden te verlaten, om dat de Spaanse lijnen- 
v issers (onder Britse vlag) het ganse gebied met 
hun lijnen bezet hadden. Zelfs konden de be
trokken Britten geen gebru ik m eer maken van 
het kanaal 8 voor hun radiogesprekken vanw e
ge het doorlopend Spaans ge tater op d it kanaal. 
Het is inderdaad zo, dat een Spanjaard geen 
ontzag heeft voor derden en deze eenvoudig 
opzij zet, ook al is hij m aar een gedoogd per
soon en vissen deze derden in hun eigen w ate
ren.
W at de voortdurende groei van onder Britse 
vlag hergeregistreerde Spaanse tre ilers betreft, 
m oeten we toch ergens ook de steen gooien 
naar de Britten zelf, d ie zich er toe  lenen, nam e
lijk om dat Britten nodig zijn voor het stichten van 
een gem engde m aatschappij en voor het lenen 
van hand- en spandiensten, zoals het te r be
schikking stellen van een schippersbrevet. W at 
zal dit worden m ocht Spanje ooit tot de EEG toe 
gelaten w orden? Reken dan m aar zeker dat de 
Spanjaarden zich als de m eesters zullen gedra
gen. Een nieuwe Spaanse invasie en inquis itie? 
V issers uit de EEG let dan ook op uw zaak

(Vervolg van blz. 1)

TIJDSCHRIFTEN
„Ik vaar”
Het m aandelijks tijdschrift voor yachting is ve r
schenen m et een reeks in teressante artike ls de 
yachtm en aanbelangend, w aaronder een artikel 
van W ilfried Mys over zijn ervaringen als char- 
terkapite in, opw arm ingsoefen ingen voor de 
Am erica 's cup door Roger M arshall, ze ilen met 
een 7/8 tu igage, zeilen bij licht w eer en plankzei- 
len.
W arm  aanbevolen.
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BELGISCHE HISTORISCHE RECHTEN 
IN DE BRITSE 6  TOT 1 2  MIJLSZONE

„Het jaarverslag van de 
Nederlandse visserij in 
1 9 6 1 ”
Dit jaarverslag is verschenen en beslaat niet 
m inder dan 60 bladzijden.
Daarin vindt men de aktiv ite iten en de resultaten 
van de Nederlandse visserij in 1981, het wel en 
wee van de visserij, de tussenkom sten van de 
Hogere O verheid in E .E .G .-verband en kritiek 
op de steeds grotere uitbre id ing van de v issers
vloot op een ogenblik dat er een beperking van 
de visserij noodzakelijk  is.
Zeggen we terstond dat dit jaarverslag zeer keu
rig werd opgevat en dat d irecteur Th. J. T ienstra 
h iervoor mag geluk gew enst worden.

„Sirene”
Het driem aandelijks m aritiem  tijdschrift is ver
schenen m et artike ls over Unitad, de Zeem acht 
in 1982, Zuiderkru is experim ent, logboeknoti- 
ties, en een artikel over „V rouw en aan boord... 
een pest” .
Te verkrijgen bij A. M intiens, Turnhoutsebaan, 
Deinze.

De Britten hebben niet kunnèn verhinderen 
dat landen als Frankrijk,-Ierland, West-Duits- 
land, Nederland en België, bepaalde h istori
sche visserijrechten ,gek(Hikretiseerd zagen 
in de, door de „Tien m in ’Denemarken” aan
vaarde visserij-ovëreenkomst.
Voor België gaat het om visserijrechten in :
1) het gebied Berwick upon Twee Oost, en 

Coquet Eiland Oost voor de haring.
2) Cromer Noord to t North Foreland Oost 

voor bodemvisserij.
3) North Foreland Oost to t Dungeness New 

Lighthouse Zuid voor bodemvisserij en 
haring.

4) Dungeness New Lighthouse to t Selsey 
Bill Zuid voor bodemvisserij.

5) Straight Point Zuidoost to t South Bishop 
Noordwest bodemvisserij.

Herhalen we in d it verband, dat de Britten 
van ver terug gekomen zijn, verm its zij enke

le jaren terug nog te Londen manifesteerden 
voor een eksklusieve 50-mijlszone. Gezien 
het duidelijk was, dat deze eis niet haalbaar 
was, kwam dan een nieuwe Britse slogan de 
EEG-besprekingen teisteren, namelijk deze 
van de eksklusieve 12-mijlszone met dan 
nog een voorkeurbehandeling voor de Brit
se visserij in de 50 mijlszone, d it w il zeggen, 
dat in geval meer vis voor de Gemeenschap 
kon ter beschikking gesteld worden, d it naar 
de Britten zou gaan.
Het werd dus geen 50-mijls eksklusieve zo
ne, ook geen 12-mijls eksklusieve zone voor 
de Britten, maar een 12-mijlszone met eer
biediging van de historische rechten van de 
vissers uit de partnerlanden, enkele uitzon
deringen niet te na gesproken voor Britse 
kustgebieden waarvan de ekonomie prak
tisch hoofdzakelijk op de visserij is aange
wezen.
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REACTIES OP HET NIEUW EEG-VISSERIJBELEID
W illie Hay, de voorz itte r van de m achtige S chot
se Redersfederatie, m eent dat de overeen
komst die te Luxem burg onder de „N egen ” van 
de „T ien ” bereikt werd altijd beter is dan geen 
overeenkomst. In elk geval, zo zegt hij, is het be
ter „N egen” en D enem arken m et „N e en ” dan 
met „N egen” en G root-B rittann ië  m et „N e en ” . 
G root-Brittannië heeft inderdaad reeds m eer 
dan één Deense kat gegeseld en heel wat 
Deense overtreders opgebracht, die het niet te 
nauw namen, kwestie van de bijvangst bij hun 
visserij voor v ism eeidoele inden.
Shetlands en de O rkneys zijn van een andere 
mening dan de voorz itte r van de Schotse Re
dersfederatie W illie  Hay. Ze gaan niet akkoord 
met het v isserijbe leid  door de „N e ge n ” aan
vaard. Zij w ijzen hierbij op de 128 vergunningen 
voor treilers boven de 80 voet (m eer dan 24,40 
m.) die er mogen komen vissen. Dat is voor hen 
van het slechte te veel. Met de hulp van de loka
le parlem entairen menen zij er iets te moeten 
aan doen. Van deze 128 vergunningen beschikt 
Frankrijk er over 52. Eén van de redenen w aar
om Denemarken onder m eer „n e e n ” zegde, is 
het weigeren van 7 Deense vergunningen in de 
Shetlands.
Voor de voorzitte r van de nationale Britse V isse- 
rijfederatie Austen Laing, is de Britse diepzee- 
visserij nog altijd het kind van de rekening, om 
dat de d iepzeevisserij er zeer bekaaid uit komt 
in verband met b ila tera le  overeenkom sten met 
derde landen, terw jl anderzijds de d iepzeevis-

ln een artikel verschenen in onze vorige uitgave 
van 12 novem ber ’82 hadden wij het over de on 
mogelijke dwaze en verkeerde voorste lling van 
de inhoud van een studie van de hand van de 
heer Ir. Van Damme, verbonden aan het R ijks
station voor Zeevisserij te O ostende, en w aar de 
korrespondent van een dagblad de vis in op 
spraak bracht.
Deze F.V. d ie verbonden is voor het gew est aan 
een nationaal dagblad vond niet beter dan in 
grote opm aak bovenaan zijn artikel de hoofding 
te laten verschijnen „SPO R E N  VAN O LIEVER- 
VUILING IN DE V iS ” . W e w ezen verleden week 
reeds op het fe it dat vele m ensen slechts een 
dagblad lezen via de tite ls van de artikelen en 
anderzijds dat een tite l de konklusie van de in
houd m oet weergeven.
Ook het R ijksstation voor de Zeevisserij uit 
Oostende, in het a lgem een en de heer Ir. Van 
Damme in het bijzonder, vonden d it te gortig en 
hebben thans in het betrokken dagblad een 
rechtzetting gepubliceerd w aarvan de inhoud 
tekstueel als vo lg t luidt:
„In uw blad van 10 nov. jl. werd de pub lika tie  van 
ir. K. Vandam m e over de aanw ezighe id  van al- 
kanen in kabeljauw, bot en haring van de Bel
gische kustwateren, via de tite l „Sporen  van 
olievervuiling in de v is ” vo lled ig in een verkeerd 
daglicht gesteld. Het m in isterie  w enst er op te 
wijzen, dat de conclusies van het onderzoek he
lemaal niet a larm erend zijn inzake de sporen 
van o lievervu iling  in vis en visserijp rodukten.

serij s lechts in bepaalde jaarse izoenen de pela
gische visserij kan gaan uitoefenen in de Britse 
wateren, d it op m akreel en eventueel haring. 
Sinds 1976, einde van de Britse IJslandvisserij, 
is het inderdaad voor de Engelse d iepzeevisse
rij zeer de berg afgegaan. Austen Laing m eent 
dan ook dat tre ilers van m axim um  50 m eter nu 
de m eest aangepaste zijn. Het m oet zijn dat de 
N ederlanders het nog altijd anders zien, getuige 
hun zeer recente nieuwgebouwde d iepvriestre i- 
lers van m eer dan 70 m.
Volgens een lokale parlem enta ir van het Ka
naale iland Jersey, zal het nieuw visserijbe leid 
de bescherm ing van de visserij voor de Kanaal
eilanden m oeten inhouden (G uernsey en Je r
sey), zon ie t zou de lokale regering zich kunnen 
verp licht zien de eigen visserij te  m oeten regle
m enteren. Betrokken heer Norman Le Brocq 
vergeet echter, da t Jersey zich aldus om ge
keerd ook buiten de EEG zou zetten, hetgeen 
eveneens voor de grote kusttre ile rs van Jersey, 
zeer onwelkom  zou zijn.
Volgens de d irecteur van één van de grootste 
v isverw erkingsbedrijven uit Denem arken, de 
Skagerrak F iskeeksport gevestigd te H irtshals, 
zijn de Denen ten zeerste ontgoocheld over de 
houding van de partners uit de EEG in verband 
m et het vooropgeste ld  visserijbe leid. Zij zijn in 
het b ijzonder gebelgd op de Britten, d ie niets w il
len toegeven aan Denem arken. De Britse v is 
sersvaartu igen die hun lading komen afzetten in 
Deense havens werden to t nog toe altijd zeer

D aarenboven is er van schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid geen sprake. Een aandach
tig lezer van het artikel zal ze lf wel to t deze be
slu iten zijn gekom en .”
Deze terechtzetting  bevestigt dus wat wij zelf 
onm idde llijk  aangevoeld en geschreven heb
ben, namelijk, dat het een dom m e en dwaze titel 
was, titel d ie het m eest b ijb lijft ook bij de lezer 
hiervan. F.V. is in dit geval niet aan zijn proef
stuk en hij zou zijn blad in het a lgem een en de 
v isserij in het b ijzonder ten zeerste  van d ienst 
zijn geweest, had hij bv. getite ld : „V is  nog altijd 
één van de zuiverste voed ingsprodukten” zoals 
de inhoud van het artikel dit trouw ens aanduidt.
in een repliek op de rechtzetting vanwege de 
D ienst voor de Zeevisserij, gaat het betrokken 
blad zover om  beroep te doen op de intelligentie 
van haar lezers die aan de hand van het ve r
schenen artikel wel het om gekeerde van wat de 
tite l bevat, zullen gekonkludeerd hebben! Pove
re en n ietszeggende verdedig ing om toch een 
begane fout door hun m edew erker F.V. niet te 
m oeten toegeven.

T rouw ens F.V. is in dit verband niet aan zijn 
proefstuk en we kunnen hier gerust nog enkele 
staaltjes van voorleggen w aar de sensatie  het 
op de ob jektiv ite it haalt.
En zeggen dat zo'n dagbladschrijver al zijn  in
lichtingen bij de R ederscentrale haalt, die zeker 
goed had gedaan, dit artikel en die journa lis t ook 
te rech t te w ijzen.

goed ontvangen en genoten de beste „se rv ice ” , 
a ldus deze w oordvoerder, m aar dat zou kunnen 
om slaan ! W e noemen dit onverholen chantage. 
Ze m ogen tevreden zijn dat ze daar w illen ko
men.
O ök de Belg ische v isserij zou iets m eer uit de 
kan gehaald hebben dan er vroeger in zat voor 
ons. A ls wij echter m et het wein ige dat ons to e 
gem eten wordt, rond komen, dan is het ook wel 
om dat onze vloot in het laatste tiental ja ren be
duidend kle iner gew orden is en, n ie ttegen
staande de nieuwe tre ilers, niet aan vangstka- 
pacite it gewonnen heeft. Denken we in dit ve r
band m aar eens aan de vroegere grote aanvoer 
van IJslandvis, door eigen vloot, w anneer er 
m instens drie à v ie r per w eek de haven van 
O ostende aandeden.

” HET VISSERIJBLAD”
” Het V isserijblad” is ook verkrijgbaar bij 
dagbladverkopers, per los nummer, te 
Knokke-Heist, Zeebrugge, Oostende en 
Nieuwpoort.

FRANS  
VISSER S
VAARTUIG  
NA AANVARING  
VERGAAN
In om standigheden, nog niet gans duidelijk  uit
gemaakt. had zaterdagnam iddag rond 17 uur 
ter visserij in het Kanaal tussen de Z .53 „Van 
E yck” , toebehorende aan reder Freddy Depa- 
epe van Heist en het Frans v issersvaartu ig „V ir
go S ancta ” van Boulogne een aanvaring plaats 
w elke aanle id ing gegeven heeft to t zware scha
de, waardoor het Frans vissersvaartu ig  6 uur la
ter zou gezonken zijn.
Uit in lichtingen in ons bezit, lag de Z.53 stil en is 
de aanvaring gebeurd ter hoogte van de Passe- 
relle-bank, dus in de m onding van het Nauw van 
Kales.
De bem anning van de Z.53 zou het vistu ig aan 
het herstellen zijn geweest, ten/vijl de Z .53 er 
achteraan door de Fransm an zou aangevaren 
zijn, w aardoor ook de Z.53 schade zou berok
kend zijn.
Nadat de Z .53 hulp zou verleend hebben, zou 
een Frans vrachtsch ip  de „V irgo  S ancta ” ve r
voegd hebben om het verder op sleep te  nemen 
naar Boulogne.
De aanvaring zou op ongeveer 50 à 60 m ijl van 
Boulogne hebben plaats gehad en het schip zou 
vervo lgens rond 13 uur, dus zes uur later gezon
ken zijn.
Dat de Fransen de Belg ische sch ipper bij kalm  
w eder en goed zicht stilliggend, veran tw oorde
lijk stellen, is het gew one liedje.
De Z.53 is verder zijn visserij gaan bedrijven en 
zal vo lgende week m aandag een Belg ische ha
ven aandoen.
De schipper van de Z .53 is G ilbert Sekeet uit 
Blankenberge.

S P O R E N  V A N  O L IE V E R V U I L IN G  
IN  V IS  E N  D E  P E R S

RECHTZETTING DOOR DE DIENST 
VOOR DE ZEEVISSERIJ
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D E  B O U W  V A N  S C H E P E N  
IN  O N S  L A N D

Langzaam  m aar zeker komt er schot in de 
n ieuwbouw van vissersvaartu igen.
Niet a lleen zijn de werven langs de kust voor v is 
sersvaartu igen voor het jaa r 1983 bezet, zo het 
tonds van de m arine en de N.M .K.N. de kred ie
ten op 80 à 85%  blijven behouden, m aar ook bij 
de koopvaard ij en kustv loottankers begint er le
ven in te komen.
Vóór enkele dagen werden tussen de scheeps
w erf Fulton M arine te Ruisbroek (Puurs) en de 
A ntw erpse reder G. Som ers een overeenkom st 
getekend voor de bouw van een kusttanker van 
100 m. lengte, 1.600 bruto ton, w elke zal voo r
zien worden van een A B C -d iese lm otor m et een 
a fgeste ld verm ogen van 1.500 pk.

♦

Op de werf Roger De G raeve te Zeebrugge is de 
bouw aangevangen van een v issersvaartu ig  
van 35 m. lang, 8,5 m. breed en 4,60 m. diep

voor rekening van reder Frans Vanderveen en 
Flitser.

♦

Bij de scheepsw erf Seghers w ordt w aarsch ijn 
lijk een vaartu ig van 23 m. lengte, voorzien van 
een m otor AB C  van 375 pk aangepakt.

♦

Naar we vernem en zijn er nog een drieta l kon- 
strukties van v issersvaartu igen in bespreking. 
O ok in de kustvisserij, de enige die nog goed 
hun brood verd ienen, roert men zich.
Zo w ordt voor de 0 .5 9 9  bij SCAP een nieuwe 
m otor M itsubish i ingebouwd voor rekening van 
Bogaert Luc en zal ook de rederij „R a n jo ” op de
0 .4 7 0  niet a lleen een nettenrol, m aar ook de 
bokken plaatsen om het vaartu ig m eer rende
m ent te  geven.

NIEUWS UIT DE 
STEDELIJKE 
VISSERIJSCHOOL 
TE OOSTENDE
O p zaterdag 11 decem ber 1982 gaat het jaar
lijks bal door van de S tedelijke V isserijschool te 
Oostende. De m uzikale am biance wordt ver
zorgd door D isco-S tudio 62 Kaarten zijn reeds 
vooraf te bekom en op school a lsook bij de ope
ning om 20.30 u.
De opbrengst van het jaarlijks bal gaat naar de 
O udleerlingenbond en Vriendenkring van de 
school, ten bate van alle leerlingen.

Zaterdag 18 decem ber wordt het opnieuw een 
gezellige nam iddag voor alle kinderen van de 
O udleerlingen en Vrienden van de Stedelijke 
V isserijschool te  O ostende O p het kinderfeest 
w elke doorgaat in de school (M ercatorlaan 15) 
worden zowel de kinderen als de ouders door de 
heer De Block, d irecteur, en de heer Vieren, 
voorzitte r oud leerlingenbond ontvangen om 
sam en een aangenam e nam iddag door te bren
gen ten voordele van de jeugdigen. Alle kinde
ren van 3 to t 11 jaa r ontvangen tevens een mooi 
geschenk van de Bond ter Verdediging van het 
O fficieel O nderw ijs.
Opening der deuren: 14.30 u

Het w ordt beslist een sportie f ja a r voor de leer
lingen van de S tede lijke  V isserijschoo l „John 
B auw ens” te  O ostende.
Een nieuwe voetba lp loeg werd opgerich t welke 
onder le iding van enkele sportieve en initiatiefrij
ke leraars reeds m eerdere wedstrijden op 
v riendschappelijke  basis achter de rug heeft. 
A lle  begin is m oeilijk en overw inningen met 
klank zaten er nog niet in doch m its w at meer oe
fening w ordt het wel doelpunten maken. Het 
voornaam ste is wel dat de jongens van de Vis
serijschool zich op sportie f gebied kunnen me
ten m et hun leeftijdgenoten uit andere scholen 
uit O ostende wat beslist ten goede komt aan de 
goede kam eraadschappelijke  sfeer.
De O udleerlingenbond S .V .O. schonk een stel 
tru itjes ten voorde le  van de voetbalspelers.

Vrijdag 19 novem ber worden alle ouders van de 
leerlingen van de S tedelijke V isserijschool van
af 19 uur to t 20 uur u itgenodigd om te komen 
spreken m et d irectie  en leerkrachten van de 
school. Rapporten en vorderingen der leerlin
gen kunnen kritisch onder de loupe genomen 
w orden zodat de ouders voortdurend op de 
hoogte kunnen blijven van de prestaties van hun 
kinderen.

BAL VAN DE 
VISSERIJSCHOOL 
„PASTER PYPE”

De Vriendenkring van de visserijschool Paster 
Pype te O ostende organ iseert op zaterdag 27 
novem ber in de zaal V.T.I. aan de Duivenhok- 
s traat te O ostende een jaarlijks w eerkerend bal 
m et'daaraan verbonden een grote tom bola met 
leuke prijzen Een kaart m et v ijf num m ers kost 
s lechts 25 fr. en is verkrijgbaar bij de leden van 
de V riendenkring
Allen dus zaterdag, gew apend m et wat loten, 
naar het bal van de Vrije V isserijschool. De deu
ren gaan open vanaf 20.30 u.

voor de gebrs. Rappé, zijnde de rederij Noord- 
hinder.
Het vaartu ig zal de Z .90 „O osth inde r” zijn, w e l
ke men schikt vóór Pasen te w ater te laten. 
A chteraf is op deze werf nog een derde beste l
ling voor rekening van Medard Vantorre.

Op de w erf van de Industrie lle des Pêcheries te 
O ostende is de bouw aangevangen van een 
36 m. treiler, te  voorzien van een m otor Bolnes

LICHTE FUEL
Voor verkoop van lichte fuel heeft
S.C.A.P. thans ook een verkoop inge
richt, zodat men zich to t de H. Baels
kaai 27 te Oostende, tel. 32.29.51 
steeds mag wenden tussen 8 en 17 
uur.

EEN NEDERLANDSE STAATSSEKRETARIS 
VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 

MAAR NIET VOOR VISSERIJ
Met de kabinetswissel in Nederland had
den toch velen uit het v isserijbedrijf ge
hoopt, dat er nu wellicht eens een Staats- 
sekretaris zou kunnen benoemd worden 
voor de visserij. Aan deze vrome wens 
van visserijkringen werd weer eens voor
bij gegaan. Nochtans had men reeds van 
bovenuit het voorbeeld gegeven, want 
het is voor de eerste maal dat men in de 
EEG, na het overlijden van de vroegere 
EEG-commissaris voor landbouw en vis
serij, nu de heer Contogeorgis voor de 
eigen tak visserij benoemd heeft.
Nederland is ten slotte een land van een 
bepaalde betekenis voor de visserij, 
waaraan zich nog de binnenvisserij, de 
mossel- en oesterteelt aan toevoegt.
Tot nog toe heeft de visserij altijd de rol 
van assepoester toebedeeld gekregen bij 
het departement van landbouw, omdat de 
m inister van landbouw die de visserij on
der zijn bevoegdheid heeft, zich in de eer
ste plaats toespitst op de landbouw. In 
België met zijn relatief gezien, kleinere 
visserij, is d it nog meer het geval en ver
tik t men het aan d it m inisterie een woord
je toe te voegen en het Ministerie van 
Landbouw en Visserij te noemen.
Waar nu echter bij onze noorderburen in 
het kabinet plaats gevonden werd voor 
een afzonderlijk beheer voor natuur- en 
landschapsbeleid, aanzien de visserij

kringen zich nu nog meer in de hoek ge
duwd. Zelfs de vorige m inister van land
bouw en visserij, de heer De Koning, had 
bij bepaalde gelegenheden laten blijken, 
dat men wel eens aan een afzonderlijk be
heer voor de visserij zou mogen denken.
Dit is er dus voor de zoveelste maal niet 
gekomen, alhoewel de omzet in deze be
drijfs tak bij onze buren toch zowat rond 
de 27 miljard B.fr. schommelt, d it is twaalf 
to t dertien maal de Belgische omzet.
In Denemarken heeft men een visserijm i
nister. In Noorwegen en in Ijs land  even
eens. In Groot-Brittannië valt de visserij 
wel onder de bevoegdheid van de Minis
ter van Landbouw maar daar is toch een 
staatssekretaris voor de visserij aan toe
gevoegd.
In Frankrijk heeft men wel geen Minister 
voor de visserij, maar de visserij is toch 
los van het departement van landbouw en 
valt onder de bevoegdheid van een Minis
terie van Zeezaken.
We menen dan ook dat de visserij in Ne
derland zeker tekort wordt gedaan en in 
elk geval wel belangrijker moet zijn dan 
een natuur- en landschapsbeheer, dat 
heel zeker meer verband houdt met land
bouw dan d it voor de visserij het geval js . 
Men vergeet daar zoals bij ons, te gemak
kelijk, dat het v isserijbedrijf miljarden de
viezen aanbrengt voor het land.

4



VOOR ZEEBRUGGE W ORDT 1982 
EEN SLECHT JAAR

Zeegoederentrafiek nu reeds met 32% achteruit
Zoals reeds gemeld is tijdens de eerste ne
gen maanden van d it jaar het Zeebrugse ma
ritieme goederenverkeer met ruim 3.232.000 
ton of 32% teruggelopen ten opzichte van de 
overeenstemmende periode van 1981. Met 
uitzondering van de bouwmaterialen en de 
carferrygoederen zijn alle grote zeetrafieken 
er achteruitgegaan.
Vooral de pe tro leum im port kreeg een harde 
klap met de slu iting van de G entse Texaco-raffi- 
naderij in januari laatstleden.
Deze algem ene achteru itgang blijkt onm idde llijk  
uit het overzich t van de havenbew eging. Op de 
bulkschepen na, voeren alle scheepstypes in 
kleiner aantal de haven binnen. G lobaal be te 
kende dit een verlies van 397 eenheden of 5 ,6%  
ten opzichte van de overeenstem m ende m aan
den van vorig jaar:

Havenbeweging
1-9/1982 Aantal Evol.

Containerschepen 469 - 1 2  %
Treinferries 247 - 4 5  %
Carferries 3.922 -  4 ,4%
O lietankers 247 - 1 4  %
Bulkschepen 1.621 -  6 ,8%

TOTAAL 6.506 -  5 ,6%

Olietrafieken met ruim 3 miljoen ton 
geslonken
Sinds 18 januari 1982 ligt de G entse Texaco- 
raffinaderij stil. Dit heeft u iteraard zijn w eerslag 
op de aanvoer van « crude» aan de Zeebrugse 
olieterm inal. A ldus beloopt het verlies reeds 3 
miljoen ton voor de eerste drie  kwartalen van dit 
jaar.
De geraffineerde produkten boeken evenwel 
een lichte w inst bij aanvoer, m aar lijden verder 
verlies bij afvoer. A ldus sam engevat in vo lgen
de tabel :

Olietrafieken Aanvoer Afvoer
1-9/1982 t t
Ruwe aardolie 245.377 —

(-9 1  %)
Petroleumder. 360.292 135.520

( +  5 ,1% ) ( -1 4 % )

Steenkolentrafieken vooral bij afvoer 
regressief
Ook de trafieken van vaste  brandstoffen boer
den achteru it in de Zeebrugse  haven. O ndanks 
de nieuwe Engelse lijnd ienst was de aanvoer 
van steenkolen verliesla tend. Bij a fvoer noteer
den wij de verdw ijn ing  van de steenko lentra fiek 
op Engeland terw ijl de cokeslad ingen gevoelig 
slinken.
G lobaal bekeken g ingen de trafieken van vaste 
brandstoffen m et ruim  178.000 ton achteru it ge
durende de eerste negen m aanden van dit jaar. 
Aldus geresum eerd:

Vaste brandstof. Aanvoer Afvoer
1-9/1982 t t
Steenkolen 244.545 —

( - 10% ) ( - 100%)
Cokes 6.408 98.626

( +  2 1 1 % ) ( -6 4 % )

TOTAAL 300.953 98.626
( -3 0 % )

Bouwmaterialen en landbouwprodukten 
slechts bij aanvoer winstgevend
W at nu de andere trafieken van droge bulkladin- 
gen betreft, bem erken we dat de bouw m ateri
alen en de landbouw produkten slechts bij aan
voer w instgevend zijn. M et uitzondering van 
O ostende is dit trouw ens een algem een ve r
schijnsel voor de Belg ische zeehavens. Ook de 
trafieken van chem ische produkten zijn voor het 
ogenblik overa l in volle expansie en d it is ook het 
geval te  Zeebrugge alhoewel de aan- en afge
voerde hoeveelheden hier zeer bescheiden 
z ijn :

Bulkgoederee Aanvoer Afvoer
1-9/1982 t t
Bouwm ater. 1.408.706 890

(+ 1 9 % ) ( -9 6 % )
t Landbouwprod. 211.640 141.525

( +  89% ) ( -9 % )
Chem ische prod. 30.425 12.138

( +  2 % ) ( +  20%)

Stukgoedtrafieken alleen bij 
carferrygoederen expansief
Q ua stukgoederen noteren wij vooreerst een al
gem ene achteru itgang van de containergoede- 
ren. Het verlies aan O .C.Z. en Shortsea Term i
nal sam engenom en beloopt zow at 360.000 ton 
t.o.v. de overeenstem m ende periode van 1981. 
O ok de tre inferry lijn  op Harw ich is verliesla tend 
(voor c irca  110.000 ton). A lleen de carferrygoe- 
deren van de andere Kanaald iensten boeken 
w inst en dit bedraagt nagenoeg 216.000 ton in 
globo.

Stukgoederen Aanvoer Afvoer
1-9/1982 t t
Treinferrygoed. 63.096 189.480

( -4 7 % ) ( -1 9 % )
Carferrygoed. 1.181.749 1.625.214

( +  3 % ) ( +  1 1 %)
Conta inergoed. 674.725 712.990

( -1 6 % ) ( -2 4 % )

Zeebrugse maritieme goederentrafiek in 
globo met 32% of 3,23 miljoen ton 
achteruit
O verz ich te lijk  beschouw d gaat de globale aan
voer m et 2.815.745 ton of 41 % achteruit. Voor 
d it verlies zijn dus de trafieken van ruwe aard
olie, steenkolen, ro/ro- en containergoederen in 
hoofdzaak verantwoordelijk.
Bij â fvoer bedraagt het g lobale verlies 416.323 
ton of 12% . Petro leum derivaten, cokes, conta i
ner- en tre in ferrygoederen boeken im m ers veel 
m inder ladingen dan vorig jaar. W at nu de abso
lute c ijfers betreft:

Zeebruge Absolute Evolu
1-9/1982 hoeveelh. tie
Aanvoer 4.040:3871 -4 1  %
Af voer 2.584.5711 - 12 %

TO TAA L 6.894.9581 -3 2 %

De balans van de Zeebrugse zeegoederentra
fiek staat derhalve afgetekend in het rood t.o.v. 
de eerste 9 maanden 1981. Verw acht w ordt dat 
de jaarba lans 1982 am per de 9 m iljoen ton zal 
bereiken, wat nagenoeg 1/3 m inder zal zijn dan 
het vorige jaar. W arem pel een slecht jaar voor 
onze Noordzeepoort!

STEUN VOOR 
VISKWEKERIJEN 
IN DE 
GEMEENSCHAP
Door het Brits Europees parlem entslid  „S ir John 
S tew art" werd aan de C om m issie  vragen ge 
steld in verband m et het bekom en van steun 
voor de viskw ekerijen. Tot nog toe werd hierop 
geen antwoord door de C om m issie  verschaft, 
m aar ten gerieve van onze lezers geven we toch 
de gestelde vragen weer.
Betreft: Steun voor viskwekerijen in de Ge
meenschap
Kan de C om m issie  b ijzonderheden verstrekken 
over eventuele beschikbare steun voor het be
vorderen van het kweken van vis  in de G em een
schap, m et nam e:
1. Hoeveel steun is potentiee l besch ikbaar? »
2. Hoeveel steun is daadw erke lijk  in het afgelo
pen financië le  jaa r verstrekt?
3. W elke reg io ’s van de G em eenschap komen 
voor derge lijke  steun in aanm erking en welke 
om w elke redenen ju is t n iet?
4. Z ijn  bepaalde soorten v iskw ekerijen speciaal 
van derge lijke  steun u itgesloten en w aarom ?
5. Kom en bepaalde m ariene levensvorm en in 
het b ijzonder in aanm erking voor steun en zijn 
andere ju is t u itgeslo ten?
6 . Beoogt de C om m issie  enige uitbre id ing of in
krim ping van de steun aan de viskw ekerijsector 
in de toekom st?
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Balans van eerste  9 m aanden 1982

Oostendse zeegoederentrafiek 
bijzonder expansief (+20% )

AVIA

N.V. ROSSEEL 
BRUGGE
(050) 33.99.14

★

Alle
petroleumprodukten 
en smeermiddelen

Verzekerde
bevoorrading

★

Stipte bediening

Vertegenwoordiger :
HERMAN FAICT
Steenovenstraat 28, 

8401 Bredene 
0  (059)32 16 76

In de handelshaven van Oostende boekt de 
maritieme goederenafvoer d it jaar merk
waardige cijfers. De chemische produkten 
van het UCB-bedrijf, de ro/ro-goederen van 
de Schiaffinolijn op Dover en de veevoeder- 
trafiek van de nieuwkomer Belgian Port Ope
rators zijn er in die mate expansief dat het 
globale exportcijfer ruim verdubbeld is t.o.v. 
de overeenstemmende periode van 1981.

in absolute cijfers bedraagt de m eerw aarde bij 
a fvoer 206.660 ton. Dit betekent een m erkw aar
d ige groe ivoet van 108% . Deze u itzonderlijke 
prestatie  werd verw ezen lijk t door 1.127 u itva
rende koopvaard ijschepen, dit is 14%  m eer dan 
tijdens dezelfde periode van vorig jaar.

Uitzonderlijk afvoercijfer hoofdzakelijk 
aan drie trafieken te danken
Zoals in onze in le id ing geciteerd hebben voo r
nam elijk  drie  tra fieken to t deze m erkw aardige 
expansie bijgedragen. In eerste instantie  de ro/ 
ro-goederen van de Schiaffino-lijn  op Dover, die 
162.200 ton (+ 8 0 % ) w innen dank zij het in leg
gen van een tw eede tra ilersch ip  sedert het be
g in van d it jaar.
V ervo lgens zijn er de chem ische produkten van 
het UC B-bedrijf van Zandvoorde, d ie hun lad in
gen, hoofdzake lijk  bestem d voor de W estduitse 
havens, m et zow at 21.800 ton (+ 4 3 % ) opdrij
ven. Kom t tenslotte  de veevoederexport naar 
N oord-A frika verzekerd door Belgian Port O pe
rators, een n ieuw kom er in de O ostendse han
delshaven. H ier bedraagt de w inst 23.830 ton, 
w at een verdrievoud ig ing van de tra fiek bete
kent.
Deze drie hoofdtrafieken, samen m et de k le ine
re trafieken van landbouw produkten, schroot en 
zetm eel, hebben in g lobo 397.245 ton ladingen 
geboekt, hetzij 206.660 ton of liefst 108%  m eer 
dan tijdens de overeenstem m ende 9 m aanden 
van 1981. H ier volgen de absolute hoeveelhe
den geboekt tijdens de beschouw de periode :

Afvoer
1/9/1982

Absolute 
hoeveelheden 

in ton
Evolutie

in %

R o/ro-vracht 275.740 +  80
Chem ische 71.247 +  43
prod.
Veevoeder 36.621 +  183
D iverse 13.637 —
Totaal 397.245 +  108

De andere aanvoertra fieken boeken dus w inst 
en in de eerste p laats de ro/ro-goederen van de 
Schiaffino-lijn  uit Dover. De m eerw aarde be lo
opt 91.600 ton (+ 9 2 % ), wat b ijna een verdub
beling betekent van de lossingen. S inds de in
huldig ing van deze vrachtlijn, m edio 1979, is de 
trafiek er constant op vooru itgegaan en zijn  de 
g lobaalc ijfers van het O ostendse zeegoederen- 
verkeer(dan ook gevoelig  gestegen.
V erder noteren we w inst bij de  chem ische pro 
dukten m et 23.000 ton (+ 1 6 % ), de houtsoorten 
m et 2.995 ton (+ 3 8 % ) en de petro leum deriva- 
ten m et 7.000 ton (+ 4 % ). M erken we hierbij op 
dat laatstgenoem de aanvoertra fiek -  b ijzonder 
onderhevig aan de con junctuurevo lutie  -  voor 
het eerst sinds ja ren opn ieuw  expansief is. 

A ldus sam engevat:

Afvoer
1/9/1982

Absolute 
hoeveelheden 

in ton

Evolutie
in%

Bouwmaterialen 533.896 —  12
R o/ro-vracht 190.320 +  92
Petroleum der. 168.170 +  4
C hem ische 161.005 +  16
prod.

+  38Houtsoorten 10.556
D iverse 11.753 —

Totaal 1.075.700 + 4,4

Oostendse zeegoederentrafiek in globo 
met 252.770 ton of 20% omhoog
W ij resum eren nu even de geboekte  resultaten 
voor de eerste drie  kwartalen van dit jaar. A ldus 
zagen we dat het m aritiem e exportc ijfe r met 
206.660 ton (+ 1 0 8 % ) toenam  en het aanvoer- 
c ijfe r m et 46.110 ton (+ 4 ,4 % ). In globo be te 
kent dit een m eerw aarde van 252.770 ton voor 
de O ostendse handelshaven, hetzij een m erk
w aard ig  groe iritm e van 20%.
Even sam engevat:

Afvoer
1/9/1982

Absolute 
hoeveelheden 

in ton
Evolutie

in%

A anvoer
A fvoer

Totaal

1.075.700
397.245

1.472.945

+  4,4 
+  108 
+ 20

M et u itzondering van de bouw m ateria len waren 
alle  gro te  zeetra fieken zowel bij aan- als a fvoer 
expansief en m eer bepaald de ro ro-trafieken 
van de Sch ia ffino  Ferries en de chem ische pro
dukten verw erkt in het U C B -bedrijf van de O os
tendse havenzone.

Aan de hand van een vraag in de V laam se Raad 
gesteld door de heer Daen Vervaet of er nu een 
jach thaven kom t in het Zwin, heeft de heer 
A ckerm ans de verzekering gegeven dat er geen 
jachthaven zal kom en in d it bescherm d gebied. 
Er bestaan inderdaad p lannen om op een u itge
strekt terre in  in het Zw in op m eer dan 30 ha. een 
jachthaven aan te leggen voor m ondaine ja ch 
ten, in vervang ing van een gep lande jachthaven 
buiten de ooste lijke  havendam  van Heist. Het 
gew estp lan voorzie t dit echter niet en men zou 
dus eerst het gew estp lan d ienen te veranderen. 
Het is anderzijds du ide lijk  dat dit m et reden op 
gew eld ige tegenkanting zou stoten voora l van 
wege de m ilieuverenig ingen. Verder vragen wij 
ons ook af van w a a rd e  kredieten voor de u itvoe
ring van derge lijke  jachthaven zouden d ienen te 
komen. Dat men m aar eerst aan een betere vis- 
serijhaven te Zeebrugge denkt, in p laats van te 
gem oet te w illen kom en aan de verzuchtingen 
van se lekte  gezelschappen.

Jachthavens zijn tegenw oord ig  de tegenhanger 
van d e  kam pings. Het is m eer een goedkope 
vorm  van verb lijf in de zom erm aanden en gedu

ALLERLE!
■ De opperprieste r van de M oon-sekte in Ameri
ka heeft sinds enkele ja ren een gedeelte van het 
door hem vergaarde geld in de visserij gesto
ken. De M oonsekte beschikt thans reeds over 
een eigen visserijv loo t en eigen verwerkingsbe
drijven. O f er zoveel zal b innenkom en uit deze 
nieuwe aktiv ite it als uit de kollekten, betwijfelen 
we toch erg. W el is geweten dat de Moon-aan- 
hangers voor hun werk ten voordele van de sek
te in het a lgem een en de opperprieste r in het bij
zonder, onderbetaald  worden, dit voor hun zie
leheil. Ge m oet het m aar kunnen!

rende de w eek-ends. Van veel van de jachtbe- 
w oners blijft er alleen het afval en het vuil over 
voor de stad of gem eente die jachten herbergt. 
Men zou best wat m eer be langste lling  voor de 
v isserij betonen, voor w ie de jachten zeer hin
derlijk  zijn, zowel wat de m eerp laatsen als wat 
de m anoeuvreerruim te betreft. Hierbij komt nog 
dat de zeer licht opgevatte  bouw konstruktie  van 
de jachten, reeds bij een eenvoudig  kontakt met 
de rom p van een vissersvaartu ig , schaden op te 
lopen, die de e igenaars van de jachten, waar
van velen hun jach t w eken onbeheerd laten lig
gen, dan trachten te verhalen op de reder of 
sch ipper van de vissersvaartu igen, zoals te 
Zeebrugge.

★ ★ ★

In laatste instantie  vernem en we nog dat de 
Vlaam se Regering na tussenkom st van de ge
m eenschapsm inister P. Akkerm ans, akkoord 
gaat dat er in het gebied van het Zwin GEEN 
jachthaven mag komen. Het G ewestplan Brug- 
ge-O ostkust laat dit niet toe. Eerst zou dus het 
G ewestplan d ienen gew ijzigd worden en dat 
z ie t men niet zitten, n ie ttegenstaande druk van 
bepaalde zijde.

GEEN JACHTHAVEN IN HET ZWIN
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BELIARD-FLANDRES INDUSTRIES  
TE DUINKERKE IN MOEILIJKHEDEN

Het is niet alleen bij ons dat ta lrijke  bedrijven in 
financiële m oeilijkheden geraken tengevolge 
van de zw are lonen en voora l ook socia le lasten, 
maar ook in F rankrijk, w aar de nieuwe regering 
de S taatsspaarcentjes van vroeger aan het op 
doen is, stakingen er een regel zijn en de w erk
gelegenheid krap.

De zusterm aatschappij Beliard heeft ook al met 
deze m oeilijkheden af te  rekenen.
Het wordt tijd dat de opru iers z ijnde syndikale 
bonzen, die n iets te  verliezen hebben, daar zij 
veel m eer bezitten, bij op ru iingen  correctioneel 
vervolgd worden.
De Antwerpse Lloyd schrijft d ienaangaande het 
volgende:

Het in Duinkerke gevestigde scheepsherste l- 
lingsbedrijf B e lia rd-F landres Industries heeft de 
boeken neergelegd. Hoewel deze ontw ikkeling 
niet helemaal onverw acht is heeft het voor heel 
wat deining gezorgd in de vakbondskringen. 
Bijna 60%  van de activ ite iten van deze Duin
kerkse ondernem ing hadden betrekking op het 
herstel en onderhoud van buitenlandse sche
pen. Naast het bedrijf is er in de N oordfranse ha
ven echter nog een tw eede herste llingsw erf ac
tief, namelijk de A te lie r frança is de l’O uest, een 
dochterondernem ing van D ubigeon N orm andie 
uit Nantes, d ie eveneens be langrijke filia len be
zit in Le Havre, B rest en St. Nazaire. O ok deze 
groep heeft het m oeilijk, tem eer om dat Dubige
on Normandie op het punt staat ge ïntegreerd te 
worden in een scheepsbouw groep sam en met

de C hantiers de l’A tlantique, in het kader van 
een herstructureringsp lan van de sector die 
door de Franse overheid is opgem aakt.
De voornaam ste aandeelhouders van Beliard- 
F landres Industries zijn de Beliardgroep, die 
een m eerderhe idspartic ipatie  heeft, en France- 
Dunkerque, die een aandeel van 30%  bezit. 
O m dat een eerste herstructureringsplan van de 
Franse overheid, gebaseerd op B.-F.l. niet m eer 
haa lbaar bleek w ordt er nu aan gedacht de rati
ona lisa tie  uit te voeren rond AFO, wat er op neer 
zou komen, dat de hele scheepsherste llings- 
sector te  D uinkerke op term ijn  vo lled ig genatio
naliseerd zou kunnen worden. Het is niet zeker, 
dat dit de goede oplossing zal blijken.
In de m aritiem e kringen te Duinkerke wordt a l
gem een aangenom en, dat B.-F.l. op financieel 
vlak te  zw aar gehandicapt was als gevo lg  van 
de leningen die enkele jaren geleden werden 
opgenom en om een g roo t droogdok te  bouw en. 
O m dat het op dit ogenblik n ie t m eer m ogelijk is 
om leningen aan te gaan m oet er naar een an
dere op lossing gezocht w orden, d ie echter niet 
noodzake lijk  de weg m oet opgaan van een fusie 
tussen beide N oordfranse scheepsherste llings- 
bedrijven. A ls andere m ogelijke redd ingsopera
ties zou er sprake kunnen zijn van een even tu 
eel conso lideringsm aneuver vanw ege M ercan
tile Beliard, op voorwaarde, dat zij er een m eer
derhe idspartic ipa tie  in zou hebben.
In fe ite  staan nog alle opties open en zal er reke
ning m oeten gehouden worden met de onder
handelingen, die op het m in isterie  van het Zee
w ezen in Parijs p laats zullen vinden.

ALLERLEI
■ V isolie zal binnen kort de hoofdgrondsto f w or
den voor het m aken van p lastiekstof. Tot nog 
toe gebru ikte  men als basisgrondsto f ruwe pe
troleum . Door het aanw enden van v iso lie  zou
den de produktiekosten m instens m et de helft 
kunnen gedrukt worden. W ij vrezen echter dat 
h ierdoor een nieuwe im puls zou kunnen gege
ven worden voor visserij voor vism eeldoe le in- 
den. terw ijl deze visserij in veel gevallen aan de 
oorzaak ligt van overbevissing en pufvisserij.

■ Door de zeer begrensde opnam e van de 
eigen visverw erkende bedrijven van het Franse 
Lorient en om geving, voor wat de koolv iskam - 
pagne van de B retoense industrië le  v loo t be
treft, heeft men onderhandelingen aangegaan 
m et B rem ershaven om daar een groot gedeelte  
van de Franse aanvoer in de afslag aan te b ie
den. Voor de tew erkste lling  in de streek van Lo
rient va lt dit na tuurlijk  n iet m ede. De Franse re
derijen kunnen het echter n ie t w agen hun vis on 
verkoch t te  zien staan in de Franse havens. B re
m ershaven b iedt zekerhe id  en de prijzen liggen 
er ook hoger dan in eigen land. De afgang en af
bouw van de eigen Franse v isverw erkende n ij
verheid is ook wel voor een goed deel aan de 
bem oeizucht en het ingrijpen van de Syndikaten 
te  w ijten. W e herinneren ons nog, dat schepen 
half ge lost b leven liggen om dat de Syndikaten 
w eigerden overuren te laten presteren door hun 
leden!

■ De „KG  4" uit het N ederlandse Kortgene 
bracht een haringhaai binnen van bijna 5 meter 
lang m et lange staartvin. Het beestje woog zo 
wat 400 kg en werd in de afslag verkocht voor 
c irca  3.250 B.fr. o f nog niet eens 10 fr. het kg. 
Het is du idelijk  dat er geen bepaalde m arkt is 
voor deze vis, en om dat anderzijds als kuriosi- 
te it in een eta lage te plaatsen, daar zal wel bij 
velen geen vo ldoende ruim te voor zijn.

AANVOER VAN VISSERIJPRODÜKTEN IN BELGISCHE HAVENS
IN SEPTEMBER 1982
Periode 1980-1982

1980 1981 1982

SOORTEN GEWICHT WAARDE G.P. GEWICHT WAARDE G.P. GEWICHT WAARDE G.P.

1. DEMERSALEVIS 
a. Schelvis — verre visserij 

Andere schelvis 
Kabeljauw — verre viss. 
Andere kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Roggen
Noorse schelvis 
Andere

50.397
118.734

4.634
546.367
199.978
136.646
-514.335
117.806
72.301

441.159

1.671.780
2.883.987

218.980
20.891.046
5.691.440
3.412.768

11.828.844
5.086.060
2.884.670

21.660.296

33.17 
24,29 
47,26 
38,24 
28,46 
24,98 
23,00
43.17 
39,90 
49,10

71.047 
142.391 
18.760 

511.049 
43.206 

143.548 
478.822 
118.961 
63.376 

443.613

2.080.470 
3.327.582 

913.280 
22.286.660 

1.233.860 
3.173.416 

14.914.862 
5.411.280 
3.005.257 

24.182.281

29,28
23,37
48,68
43,61
28,56
22,11
31,15
45,49
47,42
54,51

27.149
191.189

8.182
458.044

18.397
106.693
620.324
132.967

9.393
486.660

1.135.967 
5.860.167

508.945 
22.073.719 

641.073 
3.351.974 

21.771.676
6.869.968 

606.418
30.823.984

41.84 
30,65 
62,20 
48,19
34.85 
31,42 
35,10 
51,67 
64,56 
63,34

TOTAAL 2.202.357 76.229.871 34,61 2.034.773 80.528.948 39,58 2.058.998 93.643.891 45,48

b. Tong 133.323 30.064.120 225,50 161.508 39.453.294 244,28 176.545 40.523.668 229,54

TOT. DEMERSALEVIS 2.335.680 106.293.991 45,51 2.196.281 119.982.242 54,63 2.235.543 134.167.559 60,02

2. PELAGISCHE VIS 2.207 31.140 15,36 1.851 31.525 17,03 3.222 43.127 13,39

3. SCHAAL/WEEKDIEREN

Garnaal 190.738 10.600.379 55,58 166.334 10.460.162 62,89 319.009 13.021.455 40,82 '

Noorse kreeft 117.260 9.142.010 77,96 109.018 8.623.695 79,10 86.365 8.930.251 103,40

Overige 83.791 1.756.238 20,96 91.112 2.220.667 24,37 116.996 4.030.424 34,45

TOT. SCHAAL/WEEKD. 391.789 21.498.627 54,87 366.464 21.304.534 58,14 522.370 25.982.130 49,74

ALGEMEENTOTAAL 1.729.496 127.823.758 46,83 2.564.596 141.318.301 55,10 2.761.135 160.192.816 58,02
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O O S T E N D S E  M A R K T  E N  V I S M I J N E C H O ’ S
MAANDAG 15 NOVEMBER 1982

dag. vis tong fr.
IJSLAND
0 .1 2 9 19 607 2.072.680
N OORD
0 .8 3 18 300 1.332 1.066.331
W E ST
0 .2 4 3 12 216 412.161
KANAAL
N.36 12 215 2.915 1.431.236
W E ST 
N. 172/788 5 150 394.006
NO O RD
Z.502 11 143 418.006
W EST
N.736 12 65 202.574
N .738/346 3 98 — 260.068
KANAAL
Z.499 21 183 1.941 1.098.640

WOENSDAG 17 NOVEMBER 1982

KANAAL
Z.583 20 231 2.123 1.328.393

Verwachtingen

VERWACHTINGEN

MAANDAG 22 NOVEMBER
IJSLAN D : 0 .3 1 7  (400 m ttz. 200 bonen, 50 

kab-gul, 50 kools, 50 sche lv is en to t
ten, 50 varia)

KANAAL: Z .34 - 0 .2 2 9
W E ST: 0 .1 3 4 - 0 .2 7 4 - 0 .1 1 4 - 0 .2 8 5 -N .7 0 6 - 

N.723
N O O RD: 0 .1 1 8 -0 .7 0 5

DINSDAG 23 NOVEMBER
IJSLAND: IJslandse cargo m et 2755 m anden, 

ttz. 2600 bonen, 100 leng, 30 stuks 
heilbot, 25 varia

KANAAL: 0 .5 1 8

ZEEBRUGGE
tong vis dag. 

VRIJDAG 12 NOVEMBER 1982

Z.509 KRP 
Z.99 W 
Z.331 W 
Z .554/560 
Z .578/580

fr.

Z.402 
Z.584 
Z.483 
Z.519 
Z.126 
B.5 
Z.12 
Z.564 
Z.30 
Z .403/501 
Z .554/560

KRP
N
N
N
N
W
K
W
N

200 75 10 421.394
2.000 150 10 1.195.640

100 35 5 127.890
124.120
117.096

1.986.140

NOVEMBER 1982

__ 55 10 361.355
200 250 14 767.480
650 230 14 710.870
700 200 14 824.780
400 230 14 867.645

2.500 270 14 1.443.495
200 15 4 103.290
600 40 — 398.590

1.200 210 14 1.217.668
57.660

117.720
6.870.553

DINSDAG 16 NOVEMBER 1982

Z.500
Z.431
Z.60
Z.512
Z.596
Z.418
Z.510
Z .578/580

WOENSDAG 17 NOVEMBER 1982

100 10 2 72.510
100 20 4 278.270
700 500 2.033.322
500 35 252.940
100 120 753.700
500 280 1.199.770

120 556.535
122.640

5.269.687

Z.484 N 
Z .471/472

300 260 10 681.642 
154.820 
836.462

317 kg. 33.087 fr.
229 kg- 19.333 fr.
421 kg- 30.237 fr.
345 kg- 13.525 fr.
345 kg. 13.525 fr.

257 kg- 12.499 fr.
218 kg- 9.950 fr.
561 kg- 27.358 fr.
273 kg. 12.285 fr.

750 kg- 11.550 fr.
750 kg- 11.550 fr.

1200 kg- 19.512 fr.
1200 kg- 19.513 fr.

775 kg- 12.529 fr.
775 kg. 12.529 fr.

WOENSDAG 10 NOVEMBER 1982

VIS
N.551
N .710
N .575
N.22
N.720

G AR N A AL
N .782
N.349
N.700
N.211

HARING
N.346
N.738
N.172
N.788
N .88
N.590

Drie kustvaartu igen en één koppel gu llevissers 
losten hun vangst op de w oensdagm arkt. Tong 
nr. 1 kreeg 250 à 265 fr./kg  en tong nr. 2 295 à 
305 fr./kg. V oor de m iddensortering  werden vo l
gende prijzen genoteerd. Tong nr. 3 of bloktong 
aan 274 to t 285 fr./kg  en tong nr. 4 of fruittong 
aan 218 to t 244 fr./kg. Tong nr. 5 haalde 186 à 
198 fr./kg. en k le ine tong  155 à 165 fr./kg. G rote 
ta rbo t haalde 298 à 315 fr./kg, m iddenslag ta r
bot 185 à 225 fr./kg, va ria  180 fr./kg en g rie t 160 
à 205 fr./kg. G rote  p ladijs bekw am  60 à 65 fr./kg, 
m iddenslag- o f d rie ling  p ladijs 2750 à 3000 fr. de 
ben en v is jes 1100 à 1500 fr. de ben. De m arkt
prijs  voor kabe ljauw  werd 3750 à 4000 fr. de ben 
en voor gul 2500 à 3500 fr. de  ben. G rote w ijting 
w erd tegen 1800 à 2000 fr. de ben genoteerd  en 
kle ine w ijting  tegen 850 à 1000 fr. de  ben. G rote 
zandschar kreeg 2100 à 2250 fr. de ben en kle i
ne zandschar 1600 à 1750 fr. de ben, w ijl voor 
knorhaan 1500 à 1750 fr. de ben werd geno
teerd. V ie r garnaa lvaartu igen  losten samen- 
1309 kg garnaal, w aarvan de prijs van 39 à 54 
fr./kg  varieerde. Eveneens werden 5450 kg ha
ring aangevoerd tegen 16,20 fr. à 18,30 fr. het
kg-

VRIJDAG 12 NOVEMBER 1982

VIS
N.45
N.22
N.720
N.710

4.224 kg 183.964 fr.
656 kg 22.805 fr.
655 kg- 22.805 fr.
661 kg. 18.282 fr.

N .575

G AR N A AL
N.782
N.349
N.211
N.700

HAR IN G
N.172
N.788
N .88
N.590
N.346
N.738

S lechts één vaartu ig  van de W est en twee kop
pels gu llev issers  losten hun vangst op de vrij
dagm arkt. G rote ta rbo t haalde 324 à 330 fr./kg, 
va ria  160 fr./kg, staartv is  305 à 310 fr./kg en 
tongschar 80 à 105 fr./kg. G rote pladijs werd 
tegen 2000 à 2500 fr. de ben opgekocht, mid
denslag- of drie ling  pladijs tegen 2250 à 2500 fr. 
de ben en v is jes tegen 1100 à 1500 fr. de ben. 
Kabeljauw  w erd tegen 4000 à 4700 fr. de ben 
geboekt en gul aan 3000 à 3750 fr. de ben, voor

OC) VAN VOORDEN GROEP

661 kg- 18.283 fr.

179 kg- 9.845 fr.
247 kg. 12.790 fr.
147 kg- 8.709 fr.
490 kg. 28.605 fr.

.985 kg 31.465 fr.

.985 kg- 31.465 fr.

.425 kg- 22.250 fr.

.425 kg- 22.250 fr.
243 kg 3.589 fr.
242 kg- 3.589 fr.

Betrouwbaarheid 
staat voorop..!
V a s te  s c h ro e v e n  to t  4 m 0  
M a n g a a n b ro n s  en 
n ik k e la lu m in iu m b ro n s

& VORDAP
VanVoorden Zaltbommel b.v.
Tel.: 0 0 -3 1 -4 1 8 0 -2 6 5 4
P os tb u s  67
5300 AB Z a ltbom m e l
N ede rland
T elex 50140

Vertegenwoordiger België
J. Theunissen 
Terneuzen Nederland 
Tel.:00-31-1150-94117

Reparatie
Van Voorden België
Scheepswerf van 
Rupelmonde N.V.
Dijkstraat 7 
Rupelmonde 
Tel.: 031-742051
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de voorkle ine gul werd 2600 à 2850 fr. de ben 
betaald. G rote w ijting bekwam  1400 to t 1600 fr. 
de ben en kle ine w ijting 850 to t 1000 fr. de  ben. 
M oerrbg haalde 3500 à 3700 fr. de ben, tilten 
3250 à 3400 fr. de ben en scherpstaarten 3000 à 
3500 fr. de ben. G rote zandschar werd aan 1100 
tot 1250 fr. de ben genoteerd en kle ine zand
schar aan 700 to t 850  fr. de ben. Voor doornhaai 
boekte men 40 à 42 fr./kg  en voor knorhaan 
1000 à 1300 fr. de ben. De aanvoer van garnaal 
bedroeg 1063 kg en w erd verkocht tegen 45 à 
62 fr./kg. Tevens losten drie  koppels spanvis
sers 7305 kg haring w aarvan de prijs varieerde 
van 14 ,80 fr. à 16 fr./kg.

ZATERDAG 13 NOVEMBER 1982

GARNAAL
N.700 148 kg. 10.433 fr.

MAANDAG 15 NOVEMBER 1982

VIS
N .88 2.688 kg. 112.393 fr.
N.590 2.689 kg. 112.393 fr.
N.22 496 kg. 33.562 fr.
N.720 496 kg. 33.562 fr.
N.551 568 kg. 62.351 fr.

GARNAAL
N.349 274 kg. 14.630 fr.
N.782 178 kg. 8.424 fr.
N.700 432 kg. 20.095 fr.
N.221 364 kg. 17.074 fr.

Een vaartuig van de kust en twee koppels span-
vissers losten op de m aandagm arkt hun vangst. 
Tong nr. 1 kreeg 245 à 260 fr./kg, tong nr. 2 305 
à 310 fr./kg. B loktong of tong nr. 3 haalde 300 à 
305 fr./kg en fru ittong  of tong nr. 4 270 à 280 fr./ 
kg. Tong nr. 5 kocht men tegen 248 à 260 fr./kg 
aan en kleine tong tegen 196 à 200 fr./kg. M id
denslag tarbot haalde 230 à 270 fr./kg, varia  170 
à 180 fr./kg en g rie t 180 à 220 fr./kg. G rote p la
dijs werd tegen 65 à 75 fr./kg aangekocht, d rie 
ling of m iddenslagp lad ijs tegen 3500 à 3700 fr. 
de ben en visjes tegen 1750 à 1900 fr. de ben. 
Kabeljauw bekw am  5800 à 6000 fr. de ben en 
gul 3400 à 4250 fr. de ben. Voor de voorkle ine 
gul werd 3360 à 3480 fr. de ben opgetekend. 
Grote w ijting werd aan 2100 à 2600 fr. de ben 
geboekt en kle ine w ijting aan 1300 à 1600 fr. de 
ben. Grote zandschar kreeg 1700 à 1800 fr. de 
ben en kleine zandschar 1200 à 1300 fr. de ben, 
wijl voor knorhaan 1750 à 2000 fr. de ben werd 
geboekt. Eveneens losten v ier garnaalvaartu i- 
gen hun vangst, de aankoopprijs varieerde van 
38 tot 48 fr./kg.

DINSDAG 19 NOVEMBER 1982

G ARNAAL
N.211 330 kg. 11.690 fr.
N.700 492 kg. 18.400 fr.
N.349 384 kg. 17.132 fr.

HARING
N.45W 8.850 kg. 124.290 fr.
N .597W 8.850 kg. 124.290 fr.

WOENSDAG 17 NOVEMBER 1982

VIS
N.172 990 kg. 53.716 fr.
N.788 991 kg. 53.717 fr.
N .88 700 kg. 49.575 fr.
N.590 701 kg. 49.575 fr.
N.22 1.153 kg. 68.031 fr.
N.720 1.154 kg. 68.032 fr.
N.551 193 kg. 25.299 fr.

Op de w oensdagm arkt losten drie  koppels gu l
levissers en één kustvaartu ig  hun vangst. Tong 
nr. 1 en 2 kreeg 280 à 290 fr./kg. B loktong of

tong nr. 3 werd tegen 307 à 310 fr./kg aange
kocht en fru ittong of tong nr. 4 tegen 286 à 290 
fr./kg. Tong nr. 5 haalde 260 à 280 fr./kg en kle i
ne tong 215 à 220 fr./kg. M iddenslag tarbot be
kwam  240 à 250 fr./kg, varia  180 à 190 fr./kg en 
g rie t 218 à 230 fr./kg. G rote plad ijs werd aan 70 
to t 75 fr./kg genoteerd, m iddenslag pladijs of 
drie ling  aan 70 to t 72 fr./kg en p latjes aan 40 tot 
42 fr./kg. Kabeljauw  haalde 6000 à 6400 fr. de 
ben en gul 4500 à 5000 fr. de ben. Zelfs werd 
voor de voorkle ine gul 4450 à 4600 fr. de ben 
neergepend. G rote w ijting boekte men aan 
2400 to t 3100 fr. de ben en kle ine w ijting aan 

' 1650 to t 1800 fr. de ben. G rote zandschar kreeg 
24Ó0 à 2500 fr. de ben als m arktnotering en kle i
ne zandschar 1900 à 2000 fr. de ben. De w oens
dagm arkt werd gekenm erkt door een dure prijs
notering voor alle soorten en door een grote in
te resse  vanw ege de handelaars.

VISAANVOER
NIEUWPOORT

(1) (2) (3) (4)
10 nov. 4 1.676 110.387
12 nov. 3 6.857 266.139
15 nov. 3 7.100 360.531
17 nov. 4 5.882 367.945

GARNAALAANVOER
NIEUWPOORT

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 nov. 4 1.309 61.412 39 54
12 nov. 4 1.063 59.949 45 62
13 nov. 1 148 10.433 70 71
15 nov. 4 1.248 53.953 38 48
16 nov. 3 1.206 47.222 31 47

HARINGAANVOER
NIEUWPOORT

10 nov. 3 5.450 87.183 16,20 18,30
12 nov. 3 7.305 114.608 14,80 16,00
16 nov. 1 17.700 248.580 12,00 12,55

(1) Datum; (2) Vangsten; (3) Kgr.; (4) Fr.; 
(5) Minimum; (6) Maximum.

AVIA
N.V. ROSSEEL 

BRUGGE
(050)33.99.14

-  ★

Alle
petroleumprodukten 
en smeermiddelen

Verzekerde
bevoorrading

★

Stipte bediening

Vertegenwoordiger :
HERMAN FAICT
Steenovenstraat 28, 

8401 Bredene 
0  (059) 32 16 76

NEDERLAND
■ In de laatste week van oktober werd door 
M aaskant M achinefabriek uit Nederland, een 
v islier van 20 ton aan boord van de kotter „H  D 
226 -G illes S enior” geplaatst. W at hierbij vooral 
om de deur kwam  kijken is het feit, dat het de 
700ste lier is die de werkplaatsen van M aaskant 
te Bruinisse verliet, w aar reeds 34 ja ren vislie- 
ren gebouwd worden. Een kuriosite it zou w aar
sch ijn lijk  wel de verge lijk ing tussen de eerste en 
de laatste v is lie r zijn, d ie de w erkplaats van 
M aaskant heeft verlaten.

STERKSTE BELGISCHE ZEESLEEPBOOT
Men schat dat de „P res iden t H ubert” d ie on
langs als sleepboot door de Unie voor R edding
en S leepdienst uit Antwerpen in d ienst geno
men werd, niet a lleen de grootste en sterkste 
Belg ische zeesleper, m aar w e llich t de sterkste 
o f één der sterkste ter wereld is.
Deze zeesleper werd gebouwd op een N eder
landse w erf te Delftzijl en kost zo m aar de baga
tel van 700 m iljoen B.fr. terw ijl dit thans meer 
dan één m iljard zou zijn. Inderdaad, met de op
w aardering van de gulden en de, intussen stij
gende kosten zouden daar thans enkele hon
derden m iljoenen m eer bij te  pas komen.
De „P residen t H ubert” is iets over de 60 m. lang,
15 m. breed en heeft een diepgang van 6,5 m. 
Het is dus, aan de hand van deze cijfers gezien, 
een zeer stabiel vaartu ig  dat. dan ook in alle 
w eersom standigheden kan ingezet worden. Dit 
is natuurlijk van het grootste belang om dat het 
ju is t in m oeilijke om standigheden is, dat een 
zeesleper haar w aarde m oet laten blijken.
De hoofdm otor heeft een voortstuw ingskracht 
van liefst 18 duizend PK.! waarbij wij natuurlijk

onm idde llijk  aan de brandsto freken ing denken. 
Er kunnen 26 m ensen aan boord genom en w or
den alhoewel de e igen lijke  bem anning van de 
zeesleper slechts uit e lf koppen bestaat.
De sleepboot zal voor opdrachten krijgen en 
tussenkom sten u itvoeren in o lieboringen en be- 
drijfsaktivite iten, zoa ls onder m eer door het ve r
lenen van hulp aan schepen die pijp le id ingen 
leggen. Het zal dus vooral ingezet worden als 
ankerbehandelingsschip. Het is du ide lijk  dat 
men geen dergelijke kapita len zou investeren in 
een sleepboot m oest deze aan geen behoefte 
beantwoorden. B innenkort ve rtrekt het vaartu ig 
voor het u itvoeren van zijn eerste opdrachten in 
het gebied van de Shetland-e ilanden aan de 
N oordhoek van G root-Brittannië.
De brug van het vaartu ig bevindt zich vooraan 
evenals de accom odaties voor bem anning en 
personeel. De helft van het vaartu ig  is u itgerust 
als werkplatform . Het achtersch ip  van het vaar
tu ig  is even breed als in het m idden, zodat het 
w erkplatform  zeer ruim  is en een gro te  opper
v lakte beslaat.
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l  o n g -  e r a  p l o d ÿ s p r i j z e n
TONG
O O S T E N D E

Lappen ...................
G rote ......................
3/4 ......................
Bloktongen ...........
Vóór-k le ine ..........
K leine .....................
S lips .......................

ZEEBRUGGE
Grote ......................
B loktongen ...........
F ru ittongen ..........
Schone kleine .....
K leine .....................
Tout petit ...............
S lips ........................

NIEUWPOORT
Tong I ................
Tong II ...................
Tong III .................
Tong IV ..............
Tong V ...............
Kleine tongen ......

15 november 16 november 17 november
279 266 307
326 353 355

245 255 303 335
199 315

192 199 259
158 162 203

145 182

322 289 315 331 326
333 353 361 384 384
231 275 290 300 364
171 228 266 295 329
164 165 206 244 255 259
128 149 169 228 233
148 146 149 182 208

245 260
305 310
300 305
270 280
248 260
196 200

280 290
280 290
307 310
286 290
260 280
215 220

PLADIJS
O O S T E N D E

Platen ....................
lek (groot-kle in) ...
Derde slag ...........
P latjes ....................

Z E E B R U G G E

IV
V

N IE U W P O O R T
M oeien ...................
G rote p ladijs .......
P latjes ....................
D rie lingen ............

15 november 16 november 17 november
65   64
54   51
47   51
40   31

50 62 60 62 43 58
48 50 52 54 50
42 49 52 54 48 51
29 40 37 41 33 34

65 75 
70 74 
35 38

70
70
40

75
72
42

UURTABEL DER OVERVAARTEN
SCHEPEN

Voor de week van 21.11 to t 27.11.82

De afvaarten uit Oostende naar Dover 
Western Docks worden afgeleid naar Dover 
E.D. :
-  Dagelijks te 10.05 en te 14.50 u.
-  Dagelijks te 07.35 u., behalve op 21 en
27.11.82
De treinpassagiers worden van D.E.D. naar 
Dover Priory gebracht per autobus. 
Afvaarten uit Oostende naar Dover Eastern
Docks :
-  Dagelijks te 18.00, te 19.45, en te 23.59 u.,
behalve op 27.11.82
-  Daqelijks te  06.00 u., behalve op 21 en
22.11.82
-  Op 27.11.82 bijk. afv. te 21.00 u.
Afvaarten uit Oostende naar Folkestone :
-  Dagelijks te 01.30 u en te 05.15 u.
-  Dagelijks te 06.45 u., behalve op 21.11.82 
De afvaarten uit Dover Western Docks zullen 
vertrekken vanuit Dover E.D. :
-  Dagelijks te  11.40 ( 1 ), te 15.30 (1 ) en te 19.10 
u.
(1) Treinpassagiers vanuit Londen worden van 

Dover Priory naar D.E.D. gebracht per bus. 
Afvaarten uit Dover Eastern Docks :
-  Dagelijks te 01.00 u.
-  D age lijks te  04.00 u., behalve op 21.11.82
-  Daqelijks te 07.00 u., behalve op 21 en
27.11.82
-  Daqelijks te  10.00 u., behalve op 21 en
22.11.82
-  Dagelijks te 22.00 u., behalve op 27.11.82 
Afvaarten uit Folkestone :
-  Dagelijks te 22.45 u.
-  Dagelijks te  00.10 u., behalve op 21.11.82.

JETFOIL
(draagvleugelboten)

Afvaarten uit Oostende naar Dover Western 
Docks :

-  Dagelijks te 08.40 en te 13.50 u.
Afvaarten uit Dover Western Docks naar 
Oostende :
-  Dagelijks te 10.35 en te 15.20 (2) u.

(2) T re in-je tfo ilre iz igers vanu it Londen worden 
per bus vanuit het station Dover Priory naar 
D.W .D. gebracht.

F R A N K R IJ K

■ Een Franse tre ile r van 23 m eter m et een Poy- 
aud-m otor van 650 Pk, een breedte van 7,6 m. 
en 76 m3 koelru im te, begin 1982 in bouw order 
gegeven en thans afgeleverd, kostte 32 m iljoen 
B.fr. Dezelfde tre iler die een andere e igenaar in 
1983 wenste gebouwd te zien bij dezelfde werf, 
zal echter bij a flevering 49 m iljoen fr. kosten. A l
hoewel u iterst gesofistikeerd  u itgerust, m et het 
schroef draa iende in een tunnel, waardoor 
brandsto f bespaard wordt, m et driekw art over
dekt w erkdek, is 17 m iljoen prijsverschil toch 
enorm . W aarsch ijn lijk  was de eerste prijs te laag 
berekend geweest. In elk geval zijn d it bouw prij
zen die voor de visserij praktisch niet m eer haa l
baar zijn.

Familiaal
3 A

& < > ///
f / O a r f s h \

L A p o l l i n a r i s k
DE KONINGIN DER 

TAFELWATERS

EVEREST
Schilferijsfabriek

H. B a e lska a i 40, OOSTENDE 
0  32.00.07

het koudste 
het best bewerkbaar
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V E R G E L I J K E N D E  T A B E L  D E R  V I S P R I J Z E N
IN  D E  V I S M I J N E N  D E R  K U S T

O o s te nd e Z e e b ru gg e O o s te nd e Z e e b ru gg e O o s te nd e Z ee b ru g g e  N ie u w p o o rt N ie u w p o o rt I
15 nov. 15 nov. 16 nov. 16 n ov . 17 nov. 17 n ov . 15 no v . 17 no v .

Tarbot gro te  ........................ 324 327 356 371 388 394 336 427
Tarbot m iddel ..................... 232 250 301 310 276 314 258 251 310 230 270 240 250
Tarbot klein ......................... 150 187 219 239 221 238 179 202 207 170 1 8 0 - 180 190
Griet groot ........................... 167 189 270 270 278 195 224 180 220 218 230
G riet m iddel ........................ 153 161 163 239 134 230 162 145
G riet klein ............................. 120 126 135 101 146 112 129
Schelv is groot ....................
Schelvis m iddel .................
Schelvis klein ..................... 41
Heek gro te  .......................... 104 100
Heek m iddel ........................ 86 89 42
Heek klein ........................... 47
Lom ........................................
Leng ...................................... 44
R o g l ..................................... 76 81
Keilrog ................................. 80 99 76 122 91 83 83
Rog ........................................ 76 77
Tilten ..................................... 75 70 71 80 84 74
S cherpstaart ...................... 52 62 78 77 90 94 95 90
Halve m ans ......................... 64 73 64 66 51 56 /3
Teelt ...................................... 65 68 46 52 70
Katrog ................................... 30 35 34 32 38 42 26
Kabeljauw  ........................... 107 121 65 100 98 104 96 126 116 120 120 128
G ul'(groot) ........................... 107 96 90 90 94 92 125 68 85 90 100
Gul (m iddel) ........................ 87 92 80 87 91 84 77 127
Gul (klein) ........................... 68 33 68 77 69 74 71 93
H ozem ondham m e ........... 236 265 175 316 145 308 265 158 279
W ijting groot ........................ 54 32 30 30 34 38 36 45 42 52 58 62
W ijting klein ......................... 17 32 19 17 17 21 17 32 26 32 33 36
Schar .................................... 26 22 25 30 29 39 32 25 36 40 50
Steenschol .......................... 132 157 124 130 140 141 146 154
Zeehaai ................................ 44 45 45 54 49
Hondshaai .......................... 17 33 32 34
Doornhaai ...........................
P ieterm an ...........................
M akreel ................................
Horsm akreel ......................
Zeekreeft ............................
Schaat ................................
Z eebaars (klipvis) ...........
Kongeraal ..........................
Schartong .......................... 14 40
Volle haring ........................
IJle haring ..........................
Haringshaai ......................
S teenho lk ...........................
Heilbot ................................
S teur ....................................
Koolvis ................................
Zeew o lf ............................... ........
Pollak ...................................
Zonnevis ............................. 96 282 ........ j
Koningsvis ......................... 174
Vlasw ijting .......................... 40 87
Zeeduivel ...........................
Schotse schol ................... 25 36
Zeehond ............................. 2 28 30 36
Bot ........................................ 14 18
Rode Poon (roobaard) ... 40 42 49 24 43
G rauwe poon (knorhaan) 10 16 10 16 8 10 20 35 40
Rode knorhaan ................
Posten .................................. 21 25 30 34
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N E D E R L A N D
IN DE VISHAL TE IJMUIDEN

Aan de maandagmarkt van 8 november werd 
aangevoerd : 7610 kg tong, 127 kisten tarbot en 
griet, 1628 kisten kabeljauw, 77 kisten schelvis, 
191 kisten w ijting, 2881 kisten schol, 211 kisten 
schar, 2980 kisten haring, 62 kisten m akreel en 
236 kisten diversen.
Prijzen in gu ldens:
Per 1 kg :
he ilbot 17.68, ta rbot 15.71-14.62, grote tong 
18.76-17.00, grootm iddel tong 17.1-16.59, tong 
één 8.24-7.69, tong twee 6.42-6.03, kle inm iddei 
tong 9.53-7.00.
Per 40 kg:
steenbo lk 57-33, rode poon 124-66, krab 42, 
poontjes 40-26, inktvis 314, w o lf 246, horsm a
kreel 34, tongschar 211-44, ta rbo t 558-324, 
grie t 342-102, kabeljauw  één 210-174, kabe l
jauw  tw ee 212-160, kabeljauw  drie  192-156, ka
beljauw  vie r 180-154, kabe ljauw  vijf 150-41, 
sche lv is tw ee 224-166, schelvis v ie r 124-84, 
schol één 134-114, schol tw ee 134-106, schol 
drie, 122-90, schol v ier 100-72, w ijting drie  57-
21.60, haring 36-30.80, m akreel tw ee 57-21.60, 
schar 62-30, ham m en m et kop 398-244, ham 
men zonder kop 664-652.

Aan de dinsdagmarkt van 9 november werd 
aangevoerd : 7 kisten tarbot en griet, 273 kisten 
kabeljauw, 929 kisten w ijting, 10 kisten schol, 39 
kisten schar, 2 kisten m akreel en 4 kisten d ive r
sen.
Prijzen in gu ldens:
Per 1 kg :
ta rbot 15,60-14,80.
Per 40 kg :
ta rbot 584-472, griet 456-168, kabeljauw  twee 
222-204, kabe ljauw  drie 222-168, kabeljauw  
vie r 202-166, kabeljauw  v ijf 170-76, schol drie 
162-142, schol vier 130-100, m akreel tw ee 70- 
51, w ijting drie  83-32, schar 94-41, steenbolk 
47.

Aan de woensdagmarkt van 10 november
werd aangevoerd : 93 kisten kabeljauw, 227 kis
ten w ijting, 3 kisten schol, 22 kisten schar, 3 k is
ten m akreel en 3 kisten diversen.

Prijzen in gu ldens:
Per 1 kg: 
ta rbo t 16,40.

Per 40 kg:
kabeljauw  tw ee 280, kabeljauw  drie 228-210, 
kabe ljauw  vie r 196-174, kabeljauw  vijf 164-84, 
schol vier 130, w ijting drie  72-44, bot 29, schar 
86-62.

Aan de donderdagmarkt van 11 november
werd aangevoerd :
740 kg tong, 8 kisten ta rbo t en griet, 1067 kisten 
kabeljauw, 249 kisten w ijting, 174 kisten schol, 
57 kisten schar, 5054 kisten haring, 49 kisten 
m akreel en 23 kisten d iversen.

Prijzen in guldens:
Per 1 kg.:
ta rbot 17,00, gro te  tong 19,00, grootm iddel tong 
18,61-18,51, k le inm idde i tong 10,76-10,71, 
tong één 9,73, tong tw ee 8,00-7,15.
Per 40 kg.:
ta rbot 588-384, grie t 396-173, kabeljauw  twee 
220, kabeljauw  drie 200-186, kabeljauw  vier 
196-180, kabeljauw  vijf 180,65, schol één 156, 
schol tw ee 158-154, schol drie 130-112, schol 
vier 118-96, w ijting drie  65-32, schar 82-36, m a
kreel twee 52-24, steenbolk 63-34, krab 55, 
poontjes 35-31, rode poon drie 86-76.

Aan de vrijdagm arkt van 12 november werd 
aangevoerd : 2 .600 kg. tong, 33 kisten ta rbo t en 
griet, 231 kisten kabeljauw, 455 kisten w ijting, 
516 kisten schol, 78 kisten schar, 3 kisten m a
kreel en 52 kisten diversen.
Prijzen in gu ldens :
Per 1 kg. :
ta rbo t 18,78-16,89, grote tong 20,62-20,44, 
grootm iddel tong 19,61-19,21, kle inm iddei tong
11,81-11,16, tong één 10,48-9,74, tong twee 
8,96-8,53.
Per 40 kg. :
ta rbo t 640-388, griet 420-222, kabeljauw  één 
246-216, kabeljauw  tw ee 260-218, kabeljauw  
drie  270-200, kabeljauw  v ier 224-168, kabe l
jauw  v ijf 168-94, schol één 132, schol twee 132- 
122, schol drie 130-116, schol vier 142-92, w ij
ting drie  100-33, schar 110-75, m akreel twee 
73, rode poon drie 124-82, krab 48-42, kokkels 
30, inktvis 264, steenbolk 66-54, haai 146-136, 
tongschar 276-169, ham m en zonder kop 648- 
646.

Aan de maandagmarkt van 15 november
werd aangevoerd : 5 .075 kg tong, 115 kisten ta r
bot en griet, 829 kisten kabeljauw , 2 kisten

schelvis, 156 kisten w ijting, 1482 kisten schol, 
132 kisten schar en 123 kisten diversen. 
Prijzen in guldens:
Per 1 kg :
ta rbo t 17,72-16,13, grote tong 20,31-19,58, 
grootm iddel tong 19,62-18,73, k le inm iddei tong
11,70-10,63, tong één 11,70-10,63, tong twee 
9,00-7,96.
Per 40 kg :
ta rbo t 580-388, griet 446-180, kabeljauw  één 
248-216, kabe ljauw  tw ee 240-230, kabeljauw 
drie  232-192, kabeljauw  v ier 202-180, kabel
jauw  vijf 170-76, sche lv is vier 134, schol één 
142-128, schol tw ee 144-128, schol drie 130- 
116, schol v ie r 112-90, w ijting drie  118-34, 
schar 82-64, s teenbolk 83-73, haai 146-116, 
poontjes 33-27, rode poon drie  156-104, krab 
38-34, tongschar 248-42.

N E D E R L A N D
■ Op 23 novem ber w orden, door ingrijpen van 
de N ederlandse S cheepshypotheekbank twee 
v issersvaartu igen uit het Nederlandse Usquert 
verkocht, w aaronder de „U Q  7 ” „F rederik  Hitze- 
rius” een praktisch nog nieuw schip, dat nog 
m aar w ein ig gevis t heeft. Deze dwangverkoop 
van tw ee garna lenkotters brengt het totaal van 
de vissersv loot van U squert van 8 to t 6 eenhe
den, a llen garna lenkotters. De grote financiële 
lasten die op n ieuw e vaartu igen drukken, ma
ken het voor de rederijen en voor de vissers al
tijd  m oeilijker en m oeilijker haalbaar. De vissers 
geven ech ter de voornaam ste schuld aan de ho
ge olieprijzen. M aar w at m oeten onze Belgische 
vissers dan zeggen?

■ De N ederlandse scheepsw erf V isser uit Den 
H elder heeft, te r ge legenheid  van de financiële 
herschikking van de Ierse Kilybegs-Scheeps- 
werf, hierin een aandeel opgenom en van 15%. 
Door deze herstructurering w ordt ongeveer 17 
m iljoen B.fr. m eer in de scheepsw erf geïnves
teerd.

■ Verleden w eek w oensdag 10 novem ber heeft 
de N ederlandse koningin Beatrix het vissersmo- 
num ent in Scheveningen onthuld. Dit vissers- 
m onum ent w as een in itia tie f van de Stichting 
V issersm onum ent Scheveningen. Het werd 
overgedragen aan de burgem eester van Sche
veningen. Het werd opgerich t te r ere van de vele 
op zee geb leven vissers en ter ere van de vele 
vissersvrouw en die hun man en kinderen op zee 
verloren hebben. Het is nooit te laat om  goed te 
doen.
■ In de N ederlandse O ostersche lde werden de 
deuren gep laatst van de Room potslu is die de 
verb ind ing tussen O osterschelde en de Noord
zee zal verzekeren. De afm etingen van de sluis 
ze lf zijn 100 m. lengte, 16 m. breedte en een 
d rem peld iepte  van 5,70 m. De tw ee deuren wo
gen elk 200 ton. Het w egverkeer zal over de 
slu is toege la ten worden.

■ Het N ederlandse Texel boekte de aanwinst 
van een nieuwe bokkentre iler m et een motor 
van 300 Pk. Het vaartuig is 18 m eter lang en in
gerich t om  binnen de 12 m ijl te  vissen. Het is 
goed m ogelijk  dat dit vaartu ig  ob jektie f voldoet 
aan de norm en die men ste lt om  binnen de 
tw aa lf m ijl te  m ogen varen, nam elijk  niet boven 
de 300 Pk en niet boven de 70 Brt., m aar het is 
een openbaar geheim , dat het houden van de 
m otor beneden de 300 Pk en het vaartu ig bene
den de 70 Brt een zottekensspe l is geworden 
waarbij alle knepen goed zijn om te gebruiken.

GEMEENTELIJKE VISAFSLAG DEN HELDER
Aanvoerbericht

Door 73 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd :

Hoeveelheid Vissoort Opbrengst Prijs in kg.

49.416 kg. Tong ƒ  540.600,48 van f 20,69 to t ƒ 5,96
15.113 kg. Tarbot ƒ  176.637,41 van f 18,17 to t ƒ 5,28

189.396 kg. Schol ƒ  500.585,07 van ƒ 3,45 to t ƒ 1,69
40.825 kg. Kabeljauw ƒ  105.569,07 van f 8,40 to t ƒ 1,66

5.141 kg. G riet ƒ  27.609,90 van f 7,87 to t ƒ 3,00
9.395 kg. ëchar ƒ  13.765,51 van f 2,01 to t ƒ. 0,79

27.515 kg. W ijting ƒ  27.700,00 van f 1,95 to t ƒ 0,18
100.645 kg. D iversen ƒ  346.050,21

437.346 kg. ƒ  1.738.517,65
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W ERELDNIEUW SJES VISSERIJ
DENEMARKEN
■ Het is niet a lleen om dat de Denen niet genoeg 
krijgen van de EEG -visserijkoek, dat zij de, door 
de andere EEG-leden bere ikte overeenkom st 
niet willen aanvaarden, m aar het optrekken van, 
onder meer, het kwotum  haring voor de N eder
landse haringkotters, schijn t hen ook niet w e lge
vallig te zijn, om dat de Nederlandse verw er
kingsbedrijven zich de laatste paar ja ren hoofd
zakelijk bij de Denen g ingen bevoorraden in 
Skagerak-haring en dit nu wel bij de eigen v isse
rij zullen doen, wat logisch is.

■ Te Kopenhagen zal op 3 en 4 decem ber een 
Visserijraad bijeenkom en. T« Brussel hoopt 
men, dat er op deze b ijeenkom st e indelijk een 
overeenkomst uit de bus zal kom en en dat De
nemarken er toegeeflijke r zal zijn. Denemarken 
hoopt echter op terre invoordeel om dat deze 
Visserijraad in Kopenhagen gehouden wordt, 
onder voorzitterschap van de Deense minister.

VERENIGDE STATEN
■ De vele dam m en in de Colum bia stroom en 
bijrivieren gebouwd door de, op waterkracht 
functionerende e lektrische centra les in dit deel 
van de Verenigde Staten, hebben de eens zo rij
ke zalmstapel aan de rand van de to ta le vern ie ti
ging gebracht. De dam m en zijn een niet te  ne
men hindernis voor de scholen zalm  die kuit 
wensen te schieten in de opperwateren, terw ijl 
grote hoeveelheden zalm  in de turb ines hun 
einde vinden. Thans werd de e lektric ite itsm aat
schappij opgelegd een plan uit te werken om 
hieraan zoveel m ogelijk te voorkom en. De Co- 
lumbiastroom die in de Stille O ceaan uitmondt, 
bestrijkt met haar ve le bijriv ieren de staten W as
hington, M ontana, Idaho, Colum bia en zelfs een 
gedeelte van Zuid-C anada. V oora leer de dam 

men gebouwd werden kwam en de zalm en in 
dergelijke grote scholen de rivieren opzw em 
men, dat deze h ierdoor een vloedtoestand ken
den.

ECUADOR
■ De Staat Ecuador uit M idden-Am erika heeft 
de aankoop van 121 kle ine kustvaartu igen, sa 
men met een m oederschip gepland. H iervoor 
bekom t het de financië le  tussenkom st van de ln- 
te r-Am erikaanse O ntw ikke lingsbank en van het 
Internationaal Fonds voor Landbouw ontw ikke
ling. Het zou gaan over een twaalftal tw intigm e- 
ter kusttre ilers en m eer dan honderd kle inere 
vaartu igen van 9 meter, voor één tot twee man, 
naar ge lang de soort visserij, op de kusten van 
de Stille O ceaan.

C anada krijgt een nieuwe visserijm inister. Op 
het eerste z ich t zou dit niet zo een denderend 
n ieuws zijn, ware het niet, dat men dacht dat de 
C anadese m in ister voor de visserij en de oce
anen, zoals men er hem noemt, zo ona fsche ide
lijk aan de visserij verbonden scheen, dat men 
zijn overschake ling  naar een ander departe
m ent niet kon voorste llen. Het gaat h ier over de 
in tussen in alle landen bekend gew orden m in is
te r Rom eo Le Blanc. Hij za t reeds aan het hoofd 
van het departem ent voor visserij s inds 1974 en 
heeft tevens de grote verd ienste de Canadese 
visserij in deze periode gevoelig u itgebre id te 
hebben. Het was ook onder zijn leiding dat C a
nada de v isserijlim ie ten to t 200-m ijl heeft u itge
breid en dat de visserij, b ijzonder in de kustpro
vincies langs de A tlantische Oceaan, het gebied

FRANKRIJK
■ V anaf 29 novem ber w ordt de visserij op de St- 
Jacobssche lp  in F rankrijk  in de baai van C on
carneau open gesteld. De eerste 15 dagen zal 
er m ogen gevis t worden van 9 u. to t 13 u. De vo l
gende dagen van 9 u. to t 15 u. Zaterdag en 's 
zondags mag er n ie t gevist w orden. O ndertus
sen v is t men reeds sinds m aandag 8 novem ber 
op de S t.-Jacobssche lp  voor de rede van Brest 
en ook in de baai van S t.-Brieuc. De St.-Jacobs- 
sche lpvisserij wordt bescherm d in Frankrijk 
vanw ege de overbevissing. Nochtans heeft 
men er nog altijd m et een illegale v isserij te doen 
waaraan m oeilijk paal en perk te  stellen is. Den
ken w ij bij ons m aar eens aan de onderm aatse 
tongetjes die in het voorse izoen in m assas aan
gevoerd worden. Het mag niet, m aar het ge
beurt toch.

van de S t.-Laurentsstroom , N ieuw Brunsw ijck, 
enz... een grote u itbouw  en gouden jaren heeft 
gekend.
Het was ook onder zijn le iding dat, na het uit
vaard igen van het vangstverbod op de haring 
door de EEG, C anada beslag kon leggen op de 
EEG -m arkten en onder m eer met de W est-D uit- 
se v isverw erkingsbedrijven grote leveringskon- 
trakten afsloot voor C anadese haring.
Het nieuw departem ent dat m in ister Rom eo Le 
Blanc overneem t, is d it van O penbare W erken, 
terw ijl de nieuwe C anadese v isserijm inister, de 
heer De Bane in fe ite een ju ris t is en m inister 
voor Bu itenlandse Betrekkingen. V oor niet-in- 
gew ijden beslist een heel onverstaanbare w is 
sel.

NIEUWE VISSERIJMINISTER IN CANADA
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DENEMARKEN INVESTEERDE TE VEEL 
IN VERWERKINGSBEDRIJVEN

De reden waarom  Denem arken zo dwars ligt in 
het verlenen van haar toestem m ing aan het 
door de „N egen ” reeds aanvaard EEG-visserij- 
beleid, is vooral te  zoeken in de weigering van 
wege de partnerlanden een extra kontingent 
van 20 duizend ton m akreel aan de Deense v is 
serij te bezorgen.

Denem arken deed praktisch niet b ijzonder aan 
m akreelv isserij. Met de nieuwe afzet die voor 
m akreelprodukten werd geschapen door die 
landen die een m akreelvisserij bezaten en de 
ze, na het haringvangstverbod, verder u itge
bouwd en ontw ikkeld hebben, wenst Denem ar
ken echter h ier ook een groot stuk van deze ma- 
kreelkoek. Te H irtshals, de grote Deense visse- 
rijhaven, werden in dit verband in de laatste paar 
ja ren gro te  verw erkingsbedrijven, m et EEG- 
subsid ies opgerich t en uitgerust. Deze bedrij
ven ontberen, door hun overkapacite it thans 
echter het rauw  materiaal om dat de grote Schot
se tre ilers voor het grootste part hun vangsten 
op zee overm aken aan de faktorijschepen van 
het Oostblok. W e kunnen dus gem akkelijk  
schrijven, dat de Deense m inister, vooral onder 
druk van deze verw erkingsbedrijven, halsstarrig 
aan zijn eis houdt voor de toekenning van een 
m akreelkw otum  van 20 duizend ton, dat dan na
tuurlijk  m oet afgenom en worden van de kwota 
van de andere partnerlanden. M et deze 20 du i

zend ton en de overbevissing hierop, want de 
Denen zijn ook al niet gestikt van hun eerste 
overtreding en opbrenging door de Britse m ari
ne, w egens overbevissing, en onder m eer even
eens w egens het niet eerb ied igen van de b ij
vangsten, hopen de Deense verw erk ingsbedrij
ven over het benodigde rauw  m ateriaal te  zullen 
kunnen beschikken.
Het w as de vertegenw oord iger van de grote, te 
H irtshals gevestigde S kagerak-V iseksportfa- 
briek die on langs nog verklaarde, dat voor de 
Deense verw erkingsbedrijven een 20-duizend 
tonkontingent m akreel een dringende noodza
kelijkheid is. Volgens zelfde vertegenw oord iger 
werd het Deens m akreelkw otum  aan de Noren 
gegeven!

Met zijn m oderne verw erkingsbedrijven, aldus 
dezelfde heer Iver Espersen, zou D enem arken 
in staat zijn de enorm e Europese m arkt in ha
ring- en m akreelbehoeften te voorzien, dit voor 
m ense lijk  verbruik, terw ijl de EEG nu een kwo
tum  m akreel aan Noorw egen toegekend heeft, 
die h ierm ede zijn v is m e e lfa b r ie k e n  bevoor
raadt.

• W ij ze lf staan wel een beetje verbaasd dat De
nem arken aan Noorw egen zijn  v ism eelindustrie  
verw ijt, terw ijl het zelf, sam en m et d it N oorw e
gen aan de basis lag van de u itm oording van de 
haring voor... v ism eeldoele inden.
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W ERELDNIEUW SJES VISSERIJ
ALLERLEI
■ Door de Internationale Baltische-Zeevisserij- 
konferentie  die in W arschau doorging, werden 
de nieuwe toege la ten vangstkw ota  voor 1983 
vastgelegd voor haring en sprot, dit laatste als 
bijvangst. Er mag 474.900 ton haring gevangen 
worden en 10%  hiervan, hetzij b ijna 48 duizend 
ton spro t als b ijvangst. Er werden eveneens 
aanbevelingen gedaan in verband m et vangst 
op kabeljauw  en zalm , zonder dat evenwel c ij
fers werden vastgesteld.

■ V isserijb io logen uit verschillende landen, die 
een onderzoek deden in Noorse wateren en in 
de Barentszee, onder m eer op de blauwe w ij
ting, ste lden er een heel wat kle iner stock vast 
dan verw acht. Vo lgens hun konklusies zou de 
blauwe w ijting nu reeds overbevist worden.

ONVERWACHTE 
TOEKOMST -  
MOGELIJKHEDEN 
VOOR VISOLIE?
W e hadden het reeds over het feit, dat visolie 
thans m et sukses aangew end w ordt in het pro- 
duktieproces van p lastiekvezel. O ndertussen 
vernem en wij dat reeds sinds een paar jaar 
proefnem ingen lopen voor aanw ending van, bij 
voorkeur v iso lie  uit levertraan, als fuel voor de 
m otoren. In betrokken bedrijven spreekt men 
van een besparing to t 50%  tegenover de trad i
tione le  fuel. W el voegt men er bij, da t dit dank zij 
de thans lage wereldm arktprijzen voor v iso lie  is. 
Het is inderdaad duidelijk, da t d it zeer spoedig 
zou veranderen als de vraag naar v iso lie fuel het 
aanbod zou overtreffen.
Voor het ogenb lik loopt er, onder m eer in IJsland 
een eksperim ent m et een d iesel-fue l d ie voort
kom t uit een raffinageproces van olie  getrokken 
uit ka'beljauwlevers. Deze proefnem ing loopt in 
een eerder kle ine v iso lie ra ffinaderij in de buurt 
van de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Een 
truck van deze firm a heeft men, m et sukses kun
nen laten lopen op een sam enste lling  van 60%  
viso lie  en 40 %  gew one fuel. Thans heeft men, 
na een b ijkom ende raffinage, een auto-d iesel- 
m otor kunnen laten iopen, vo lled ig op v iso lie 
fuel, zonder dat d it andere ongem akken teweeg 
bracht dan een onaangenam e uitlaat.
De enige aanpassing die men heeft m oeten 
doen, is een installatie van een verw arm ingsspi- 
raal in de olie  om de v iscosite it van de fuel op ba
sis van kabe ljauw levero lie  te  verm inderen. 
Nochtans tonen de o ffic ië le  instanties nog w e i
nig belangste lling voor deze aanwendingen.

Anderzijds heeft men berekend, dat a lleen 
reeds aan boord van IJslandse tre ilers, levers 
van kabeljauw  die goed waren voor het equ iva
lent van 11 du izend ton olie eenvoudig over 
boord worden gew ipt, terw ijl de productie  van le- 
vertraanolie  van kabeljauw  slechts 4 duizend 
ton groot is. A lles hangt er nu natuurlijk  van af, of 
men de hém anningen van de betrokken IJs
landse tre ilers er toe zal kunnen bewegen, de le
vers van kabeljauw  te sparen of h ieru it aan 
boord zelf de olie  uit te persen. In d it verband 
hangt natuurlijk a lles af van de prijs d ie men voor 
deze olie bekomt, dat w il zeggen of het werk 
h iervoor wel renderend is.

Noorse b io logen hebben dan ook aan de 14 lan
den die de v isserij op blauwe w ijting uitoefenen 
vrijw illige  vangstbeperkingen voorgeste ld De 
b lauwe w ijting w ordt gevist voor vism eeldoel- 
e inden en het zou dan ook geen verw ondering 
m oeten baren, dat deze soort overbevist wordt. 
Anderzijds ge looft men nog aan St.-N iklaas 
w anneer men m eent dat een oproep tot vrijw illi
ge vangstbeperking sukses kan hebben.

■ Ook Rusland heeft thans laten weten, dat het 
z ich niet zal houden aan de besluiten in ju li van 
dit jaa r op de W alviskonferentie  te Brighton in 
G root-B rittann ië  genom en, waarbij vanaf 1986 
de w a lv isvangst verboden wordt. Sam en met 
Peru, Japan en Noorwegen is dit dus num m er 
vier. O ok IJsland zou graag voorbehoud w en
sen te m aken, m aar tegenover de dreig ing van 
de Veren igde  S taten tegenm aatrege len te zu l
len nem en tegen die landen die zich aan de be
slu iten niet zu llen houden, genom en met 2/3 der 
m eerderheid door de Internationale W alv iskon
ferentie, heeft d it land voorlopig ingebonden. 
IJsland voert inderdaad veel van zijn v isp roduk
ten naar de Veren igde Staten uit.

■ Het is zeker wel de eerste maal, dat de olieba- 
zen hebben m oeten duim  leggen voor de visse- 
rijbe langen. Dit is onder m eer het geval in het 
gebied van de G eorges-Bank voor de A tlan ti
sche kust van Canada, m eer speciaal voor de 
kusten van de provincie  N ieuw-Engeland. De 
G eorges Bank is een u iterst v isrijk gebied, waar 
een m eer dan 50 m iljard besom m ende visserij 
op leeft. De visserij bracht de zaak voor de 
rechtbank w aardoor de o liem aatschappijen, 
m instens voor 2 jaa r verp licht worden de borin 

gen te stoppen, nadat zij ze lf hier reeds 14 
m aanden bezig waren en tientallen miljarden 
B.fr. hebben aan besteed.

■ Enzym en uit vism agen werden gebruikt bij 
proefnem ingen in laboratoria  van de universiteit 
van Rhode Island, voor het aanm aken van kaas. 
Norm aal gebru ikte  men h iervoor kaasstremsel 
getrokken uit enzym en van kalfsmagen, maar 
deze worden thans zeer schaars. Anderzijds 
w ordt in IJsland thans iso latiem ateriaal vervaar
digd uit visolie. Deze iso latiem ateria len bieden 
ook heel w at m eer weerstand aan warmte en 
zijn u iterst gesch ikt voor brandwerend mate
riaal. Het n ieuwe produkt heet men Polyol. We 
kwam en niet te  w eten of de storende visoliereuk 
in het n ieuwe m ateriaal aanweziq blijft.

KOREA
■ De Koreaanse Korporatie  voor Marine-Indus
trie  O ntw ikkeling, heeft zich verp licht gezien 
haar 71 tre ilers en v isvervoerschepen openbaar 
te verkopen om de schuld van de korporatie te 
helpen delgen die op het ogenblik van de ver
koop to t 2,7 m iljard B.fr. opgelopen was. De Kor
poratie  bezat v isserijrechten in Nigeria, Mexico 
en de Veren igde Staten. Nog een dram a van de 
brandstofprijzen.

SRI-LANKA
■ Sri-Lanka (Ceylon) voert zow at 55 miljoen 
B.fr. per m aand aan schaald ieren uit, in het bij
zonder grote garnaal. De u itvoer is voornamelijk 
gerich t op Japan en de Veren igde Staten. Maar 
ook voor wat Nederland betreft, voor verdere 
bewerking jaarlijks 350 ton grote garnaal. Onze 
N oorderburen zijn toch m ensen die niet bij de 
pakken blijven zitten.

P.V.B.A. SCHEEPSTIMMERWERF

A . L O W Y C K  & Z O O N
VICTORIALAAN 30 — OOSTENDE 
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W E R E L D N I E U W S J E S  V I S S E R I J
G R O O T -B R IT T A N N IE
■ Een Spaanse schipper werd door de recht
bank van Falmouth zwaar beboet, beschuldigd 
om in de Britse 200-mijlszone gevist te hebben 
zonder vergunning en er bovenop een net met 
ondermaatse maaswijdte gebruikt te hebben en 
ondermaatse vis aan boord gehouden te heb
ben. Dit kost hem in totaal 400 duizend B.fr. boe
te, het in beslag nemen van het net en van de to
tale vangst. Het schip werd aan de ketting ge
legd tot de betaling van de boete volgt. De 
Engelsen zijn er geen duts mee.

■ Het is niet alleen met de Franse visserij, dat er 
konflikten op zee dreigen met de Spaans-Britse 
lijnenvissers, maar eveneens met Britse vissers 
zelf. De „Lands End” en „Brisons” gebieden 
waren zo volzet met Spaans lijnenvistuig, dat 
verscheidene krabbers en andere kustvissers- 
vaartuigen uit Milford en Newlijn geen plaats 
vonden om te vissen. Het gaat hier om Spaanse 
schepen, die onder Britse vlag heringeschreven 
werden en aldus in EEG-wateren kunnen ko
men vissen. Zelfde Britse vissers beklagen er 
zich ook over, dat het radio „Kanaal 8” zo druk 
bezet is met Spaans getater, dat zij hebben 
moeten overschakelen op een ander kanaal.

■ Een havenvertegenwoordiging uit het Britse 
Fleetwood, vloog verleden week naar IJsland 
om er een regelmatige bevoorrading met IJs
landse vis voor deze haven te kunnen loswer
ken. We hebben dus niet alleen het beste-been- 
tje-voorzetten door Grimsby en Huil maar thans 
ook door Fleetwood. We kunnen dan ook de 
heer Roland Debruycker, in het bijzonder en 
„Morubel” in het algemeen, niet genoeg dank
baar zijn voor het binnenhalen te Oostende van 
IJslandse vaartuigen. Dat zou wel eens meer 
mogen gezegd.

■ De „St.-Patrick” één van de eerste Britse trei
lers die in zijn eentje op de haring ging vissen op 
de Noord-Hinder gronden, deed er in 10 minu
ten een trek van 10 ton. Toch bracht het vaartuig 
maar 20 ton in totaal aan de afslag (400 ben
nen). Voor de Britten is het, sinds jaren terug 
een eerste kontaktname met de haringvisserij in 
de zuidelijke Noordzee. We moeten er terug ge
woon aan worden, meende de schipper van de 
St.-Patrick.

■ De Nederlandse diepvriestreiler „Poseidon”, 
die voor de monding van de Helford-rivier voor 
de kust van Falmouth aan de grand kwam, is 
met hoog water terug vlot gekomen. Er is acht
tien man aan boord van de „Poseidon”.

■ De Britse Nationale Federatiç van Producen
tenorganisaties heeft aan d,p regering ge
vraagd, dat de Spaanse schepen die onder de 
Britse vlag heringeschreven werden, geen uit
kering zouden bekomen van de 1,26 miljard 
B.fr. financiële hulp, die de Britse regering aan 
de visserij heeft toegezegd. Ook werd gevraagd 
de kleinere schepen, volgens verhouding iets 
meer te geven dan de grotere treilers. Bij ons 
zijn het juist de kleine kustvaartuigen, die het 
best aan de bak.korpen. Ze hebben ook niet zo
veel weg af te leggen om op hun visserij te ko
men, hetgeen hun gasoliefaktuur niet te hoog 
doet opiopen.

■ De kopers in de afslag te Grimsby zijn met 
geen tang aan te pakken omdat de IJslandse 
treiler „Brettingur” op h§t laatste ogenblik is 
moetenafgeleid worden naar Huil. Opnieuw wa
ren er te Grimsby niet voldoende lossers be

schikbaar. De „Brettingur” zette te Huil 1854 
van onze bennen, hoofdzakelijk kabeljauw en 
gul van zeer goede kwaliteit in de afslag. Een 
tegenvaller voor Grimsby, een meevaller voor 
Huil. Wie zal nog beweren dat de syndikale bon
zen, niet alles naar de vaantjes helpen.

■ Britse marinebiologen en onderzoekers heb
ben een advies aan de regering bezorgd om 
pursers en treilers niet meer toe te laten op de 
makreelvisserij voor zuidwest-Engeland tot de 
makreelstock er terug hersteld is. Volgens de 
marine-biologen mag er in 1983 niet meer ge
vangen worden dan 330 duizend ton om de kuit- 
schietende biomassa boven de één miljoen ton 
te behouden. Deze massa was nog 3 miljoen 
ton in 1975!

■ De Britse regering heeft nog maar veertien da
gen geleden een financiële steun van bijna 1,3 
miljard aan de visserij beloofd, of daar vraagt 
men haar deze steun zo spoedig mogelijk uit te 
keren. Een teken aan de wand, dat het ook al 
geen koek en ei is in de Britse visserij en daar 
eveneens velen tegen zware financiële ver
plichtingen opkijken, alhoewel zij het groot voor
deel hebben zeer dicht bij de visgronden te zijn 
en hun brandstofverbruik dus zeker de helft niet 
is van wat onze reders moeten verbruiken.

■ Een diepvriezer van de Britse rederij J. Marr & 
Son, de „Farnella”, werd door de Indische rege
ring gecharterd om aan zeebodemonderzoek in 
de Indische wateren te doen. De „Farnella” zal 
nog in november haar thuishaven Huil verlaten 
voor de Indische wateren. Voor de rederij J. 
Marr, waarschijnlijk een uitweg voor één van 
haar diepzeetreilers, gezien de heersende 
vangstbeperkingen.

In navolging van de Oostblokfaktorijschepen die 
regelmatig voor de Engelse en Schotse kust in zee 
liggen om de, door de Britten gevangen pelagi
sche vis, makreel en haring, in zee over te nemen 
en ter plaatse te verwerken, kreeg het Russisch 
faktorijschip, de „Ribny Murman” een plaats aan
gewezen langs de Europakaai te Boulogne. Dit in
drukwekkend vaartuig met zijn 165 meter lengte 
kreeg reeds heel wat bezoek van nieuwsgierigen.
Naar gelang de aanvoer van haring te Boulogne, 
bestemd voor het faktorijschip rekent men toch 
minstens op een verblijf van 6 weken van dit fa- 
briekschip tot de 3 duizend ton haring, waarvoor 
een overeenkomst werd getroffen, aan boord zul
len verwerkt zijn.
De aankoopprijs werd na onderhandelingen be
paald op ongeveer 12,25 B.fr. het kg. aan de huidi
ge koers van de Franse frank, hetzij ongeveer 610 
B.fr. de ben van 50 kg. Dit is volgens onze mening 
een prijs die het moet doen voor de vissers, wan
neer voldoende haring te vangen is.
De bevoorrading in haring zal geschieden door 4 
industriële treilers, een viertal middenslagtreilers 
en verder door kleinere treilers voor zover de op
namemogelijkheid van het fabriekschip. De sche
pen zullen zich langszij het Russisch vaartuig leg
gen voor het overladen dat door de dokkers zal uit
gevoerd worden en zo deze niet beschikbaar zijn,

E .E .G .
■ Op een vraag gesteld door het Europees Par
lementslid, mevr. Le Roux, of de besluiten die 
de Raad van Ministers van de Visserij van de 
EEG in september 1981 genomen heeft om de 
Europese markt tegen de import te bescher
men, bevredigend zijn, antwoordde men, dat 
deze besluiten slechts van toepassing waren 
vanaf 1/6/82 en het bijgevolg nog te vroeg is om 
te kunnen oordelen of deze besluiten werkelijk 
doeltreffend zijn. Bijna een half jaar in voege en 
nog geen beoordeling kunnen maken pleit toch 
niet in het voordeel van de EEG-visserijdienst.

■ In afwachting van een definitief visserijbeleid 
voor de EEG, heeft men, met ingang van 1 no
vember 1982, het voorlopige voor de zoveelste 
maal verlengd. De lidstaten zullen binst deze 
periode hun visserijaktiviteiten uitoefenen met 
inachtneming van de gebruikelijke seizoencycli 
en moeten zij rekening houden met de door de 
op' 22/6/82 door de Commissie voorgestelde 
Totale Algemene Kwota, gewijzigd op 29 juni, 
21 juli en 27 augustus. Wie kan dit nog bijhou
den? Ook de EEG wordt een administratieve 
rompslomp zoals de Staats- en Stadsadmini
straties.

.  R U S L A N D
■ Het kunstmatig uitbroeden van eieren van de 
paling, heeft een grote impuls gekregen, dank 
zij Russisch wetenschappelijk laboratoriumon
derzoek en proefondervindelijk werk. Wat sinds 
een bepaalde tijd mogelijk werd voor zalm, 
stuur, karper en forel, zal nu in een nabije toe
komst ook mogelijk worden voor de paling, zo
dat we binnenkort in Rusland zullen gekonfron- 
teerd worden met palingfarms.

door de bemanningsleden zelf, waarvoor deze on
geveer 0,5 fr. de kg. voor dit werk zullen ontvan
gen. Zoals gewoonlijk hebben de Syndikaten in de 
betrokken overeenkomst hun woordje te zeggen 
gehad en staan zij er onder meer op, dat de lossers 
voldoende rust toegemeten krijgen, ook al wensen 
deze mensen voor de gelegenheid aan overuren 
te geraken en dus niet gediend zijn met de bemoei
ingen van de Syndikaten.
Deze overeenkomst met het Russisch faktorij
schip werd vooral ingegeven door het feit, dat vorig 
jaar heel wat haring, wegens gebrek aan kopers, 
naar de vismeelfabrieken verwezen werd. Verle
den jaar was dit nog het geval voor meerdere dui
zenden ton haring. Terzelfdertijd zal hierdoor een 
prijsregelende faktor op de markt geschapen wor
den. De thans geldende opvangprijs voor de EEG 
is op het niveau van de prijs die de Russen voor 
hun haring betalen.
Vóór de Engelse kust gebeurt het overladen van 
de haring aangevoerd door de Britse treilers, in 
volle zee, ook al omdat men niet wenst opge
scheept te zitten in de havens met reukhinder en 
visafval dat hoofdzakelijk in het water terecht 
komt. Hoe dit te Boulogne zal uitdraaien, moeten 
we nog afwachten. Voor de middenstand zelf te 
Boulogne is de bevoorrading van een meer dan ’ 
honderdkoppige bemanning anderzijds toch ook 
welkom.

EEN RUSSISCH FAKTORIJSCHIP 
TE BOULOGNE VOOR VERWERKING 

FRANSE HARING
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W E R E L D N I E U W S J E S  V I S S E R I J
IE R L A N D
■ Een verzoek vanwege de Ierse horecasektor 
in het Ierse Killybeg en Dunkineely om het slui
tingsuur van de pub’s met één uur te verlengen 
tot één uur in de morgen werd door de Ierse 
autoriteiten verworpen nadat de plaatselijke Ier
se Visserijfederatie hiertegen bezwaar had aan
getekend. Tekenend hiervoor was het voor
brengen van een statistiek, dat de ongevallen 
op de pier en aan boord van de vaartuigen be
duidend verminderd waren sinds men het vroe
gere late nachtuur teruggebracht had tot 24 uur. 
Vroeger mochten de pub s openblijven 23 uur 
op de 24 uur ! Na vele klachten werd dit terugge
bracht tot 16 uur en 8 uur verplichte sluiting. An
derzijds werd op de gehoorzitting ook uitge
maakt, dat het niet de vissers waren, die op een 
verlengingsuur aangedrongen hadden, maar de 
pubhouders. Begrijpelijk want wanneer het om 
winstbejag gaat, tellen de ongevallen niet.

■ De 5 Ierse vissers, die wegens verboden ha
ringvisserij in de Keltische Zee in de gevangenis 
gezet werden, zijn uiteindelijk vrij gelaten Ze 
bleven zestien dagen opgesloten. Herinneren 
wij er aan, dat de Ierse visserij, uit protest, ne
gen Ierse havens, waaronder Dublin, voor an
derhalve dag met hun vissersvaartuigen heeft 
geblokkeerd. Ondertussen zou door Brussel 
overwogen worden een kwotum haring van 3 
duizend ton voor betrokken Ierse visserij vrij te 
geven.

■ De IJslandse minister voor de Visserij Her- 
mannson, heeft aan de Ierse visserij hulp aan
geboden in hun verzet tegen de EEG visserijvlo- 
ten en de Spaanse heringeschreven treilers die 
de Ierse wateren komen teisteren. Indien Ier
land van de EEG en de Spanjaarden wenst af te 
komen, zou de IJslandse minister bereid gevon
den worden om aan te tonen, hoe men de sleep
lijnen van de treilers kan doorvaren zoals de IJs
landse marine dit zo suksesrijk toepaste in de 
kabeljauwoorlog met Groot-Brittannië! Aldus 
een mededeling in de „Irish Skipper”. We kun
nen bijna niet aannemen dat een visserijminis
ter tot dergelijke provokaties zou in staat zijn. 
Vergeet hij dan zo vlug welke voordelen zijn 
land toebedeeld werd door de EEG?

■ Ook in Ierland werd een Spaanse schipper 
door een rechtbank van Tralee veroordeeld we
gens het uitoefeaen van illegale visserij in de 
omgeving van de Blasket-eilanden. Het was het 
marinevaartuig „Föla”, die de Spaanse treiler, 
de „Almeiro” opbracht. De Spaanse schipper 
kreeg een boete van 210 duizend B.fr. en 70 dui
zend B.fr. als tegenwaarde voor zijn gevangen 
vis en netten.

■ De Ierse vissers die wegens illegale haringvis
serij in de Keltische Zee in.de gevangenis ge
stopt werden, schreven de'schuld van deze ille
gale visserij aan de EEG-autoriteiten toe. Indien 
de EEG-regeringen de visserij hadden be
schermd tegen de uitbuitingspraktijken van de 
oliemagnaten, zouden wij de haringvisserij niet 
nodig gehad hebben om rond te komen, aldus 
een woordvoerder van de betrokken Ierse vis
sers. Het is voor ons „springen of verdrinken” . 
We voegen er aan toe, dat het voor alle vissers, 
als gevolg van de hoge niet-haalbare olieprijzen 
thans „springen of verdrinken is”. Tevens stel
len we vast, dat in alle landen het ongenoegen 
over het uitblijven van een EEG-oliesubsidie 
aan het groeien is. We voorzien hierin eerst
daags een uitbarsting vanwege de moegeterg- 
de vissers. Waar blijft intussen een aktie van de

Europese Producentenorganisatie, desnoods 
met spectaculaire middelen, door een afkondi
ging van een algemene havenblokkade? België 
heeft toch ook zijn vertegenwoordiging in de 
vereniging van nationale producentenorganisa
ties? Of is het om er alleen representatief te zijn, 
dat onze reders 20 miljoen bijdrage afdokken?

J A P A N
■ Japan, heeft dank zij een overeenkomst ge
troffen met Australië, vergunning bekomen voor 
350 lijnenvissers op de tonijn te vissen in 
Australische wateren. De overeenkomst geldt 
voor de duur van één jaar, ingaande vanaf okto
ber van dit jaar. Wel betaalt Japan hiervoor 1,44 
miljoen Australische dollars.

N O O R W E G E N
■ Ook de Noorse visserij heeft een dringend 
verzoek gericht tot de regering voor brandstof- 
subsidies. Volgens de berekeningen van de na
tionale Visserijfederatie zal, alleen reeds de 
laatste verhoging van de olieprijs, voor de visse- 
rijvloot een meeruitgave vergen van meer dan 
50 miljoen B.fr. Het is niet de eerste maal dat de 
betrokken federatie bij de regering aandringt om 
subsidies voor de aanschaffing van de gasolie. 
En met reden voegen wij er aan toe. Het is onbe
grijpelijk dat de tien in EEG verband allemaal 
bewust zijn van de noodzakelijkheid een toeslag 
te geven, maar niemand er in toestemt. Voor de 
landbouw zijn er echter miljarden.

INDUSTRIELE 
BOUWGROND 

TE KOOP
Gelegen Vissershaven, uitgevend op de Victorialaan - Liefkemo- 
resstraat - Napoleonlaan in percelen van 1.000 à 1.500 m2 naar
gelang noodzaak. Mogelijkheid 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., 059/32.29.51.
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