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het
visserijblad

OPNIEUW EEN NEDERLANDER OPGEBRACHT
De goede oude tijd voor de Nederlandse kotters
om tot in het zicht van de Vlaamse duinen, alle
platvis en in het bijzonder de tong te komen
wegvissen met hun grote schepen en zware
motoren, schijnt sinds het van kracht geworden
zijn van het reglement over de 12-mijlszone,
waarin slechts vaartuigen beneden de 70 brt en
met motoren tot 300 pk toegelaten zijn, voor
goed voorbij.
Een paar jaar terug hebben verscheidene Nederlanders toen nog gedacht dat het geen zo'n
vaart zou nemen, maar sinds verleden jaar werd
door onze Zeemacht een strenger hand aan dit
reglement gehouden en dit jaar laat men er absoluut geen gras meer over groeien.
Aldus werd een paar weken terug de Op.19
naar Oostende opgebracht, de vis aangeslagen
en een bankwaarborg geëist vooraleer het schip
terug vrij te geven.
Vorige week donderdagnamiddag was het nu
de TH.25 „Orion" uit het Nederlandse Tholen,
die werd opgebracht door de mijnenveger
„A950" de "Valcke". De TH.25 van schipper-reder Duerloo Isaak, werd vissende bevonden ongeveer 9 mijl uit de kust van Oostende en naar
Oostende begeleid. De Hollander had nog maar
twee trekken gevist, maar toch bracht de verkoop van zijn tong en pladijs in de afslag vrijdagmorgen reeds 66 duizend frank op.

Wij hadden een gesprek met de betrokken
schipper-reder, die meent, dat hij in feite verklikt
is geworden door eigen Nederlandse kollega's.
Terzelfdertijd vernamen wij, dat zelfde vaartuig
op donderdag vóór Pasen reeds een eerste
maal opgebracht was door de Belgische marine
en toen in de marinehaven moest gaan liggen.
Door de reder werd toen halsstarrig beweerd
dat zijn motor afgesteld werd op 300 pk en gezien de mekanicien toen niet heeft kunnen uitmeten, noch bewijzen dat de motor een zwaarder trekvermogen had dan 300 pk, werd de
TH.25 toen maar vrijgegeven, niet zonder de reder te venwittigen, dat hij een volgende maal terug zou opgebracht worden wanneer hij zijn bewering aan de hand van officiële stukken niet
zou kunnen bewijzen.

Een betwist bewijsstuk
Volgens de schipper-reder heeft hij zich dan onmiddellijk tot de machinefabriek gewend, die de
motor geplaatst had en de terugstelling tot 300
pk uitgevoerd. Inderdaad, volgens de officiële
gegevens meet de TH.25 66,77 brt met een motor Caterpillar van 573 pk en het is dus begrijpelijk dat de marinesleper de „Valcke" zich op de
officiële gegevens richt en de TH.25 opbracht.
Toen nu de „Orion" terug gemeld werd, is een
officier van de Belgische marinesleper aan
boord van het Nederlandse vissersvaartuig gegaan om het bewijs van de afstelling tot 300 pk
op te vragen. Aan betrokken officier werd het
hieronder afgedrukt bewijsstuk voorgelegd, afgeleverd door de motorenfabriek Geveke.
(Vervolg op biz. 3)

geveke

Geveke Motoren en Grondverzet bv
Sector Motoren

motoren
Papendrecht
Ketelweg 20
Telefoon (078) 15 05 55
Telex 29401

Amro Bank Amsterdam
Rekeningnr 41 14 00 002

Onze referentie

Datum

3350 AB Papendrecht, Postbus 61

De heer J. Deurloo
Mossellaan 48
4691 KH THOLEN

1983 04 13

JP/IB
U83468
Uw referentie

Onderwerp .t e r u a s t e l ± e n ^.n vejimoyen vciii 'ie vuort-sL uwingsiiioLor, type C a t e r p i l l a r
D379, serienummor 69Bl38ti, g e p l a a t s t in Uw v i s k o t t e r "TH 2 5 " .
Mijnheer,
Hierbij delen wij U mede, dat bovenstaande motor door ons werd teruggesteld
en verzegeld aan de brandstofpomn.
De motor levert een vermogen van 300 pk bij full load stomend 988 rpm.
De blowerdruk is 6"-7" kwikkolora.
Uitlaattemperatuur 270 graden celcius.
High idle toerental 1067.
Voor de wal full load draaiende 962 rpm, uitlaattemperatuur 320 graden celcius.
Blowerdruk 8"-9" kwikkolom, restrictie inlaatlucht is 0.
Vertrouwende U hiermede van dienst te zi3n geweest, verblijven wij,

1

"hoogach ;end,

GEVEKH K-^-T0R!ggr(J5ee Dept.
GROr-nMEV^Fi R.V. ^ " , ,
i 3350 AB

Schipper Isaac Deurloo van de door de marinesleepboot „Valcke" opgeleide Nederlandse treller TH.25 „Orion".
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S.V. SCAP
Rederscoöperatieve voor
bevoorrading aan de zeevisserij
H. Baelskaai, 27 Oostende
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
De leden worden uitgenodigd tot de Statutaire Algemene Vergadering, welke zal gehouden worden in de grote cafetaria van het Sportcentrum, Spuikomlaan 21, te Bredene, VRIJDAG 6 MEI om 15 u.
Dagorde:
1. Verslag van de Raad van Beheer
2. Verslag van het Kollege van Kommissarissen
3. Goedkeuring Balans en Winst- en verliesrekening per 31 -12-1982
4. Ontlasting te geven aan Beheerders
5. Ontlasting te geven aan Kommissarissen
6. Vaststellen vergoeding Kommissarissen
7. Lidgeld 1983
8. Vaststellen teruggaven voor 1982 en bestemming van het saldo alsook uitkering van aandelen aan uittredende
leden.
9. Uitbetaling der interesten op aandelen.
10. Benoeming beheerders, voorlopig in de beheerraad sedert 10.9.1982 zetelend: Haelewyck Basiei, Laplasse
Marcel, Vens Georges, Vlietinck Jean.
Gezien de belangrijkheid der dagorde, rekenen wij tén stelligste op de aanwezigheid der leden.
Namens de Beheerraad
De Direkteur
De Voorzitter
P. VANDENBERGHE
P. HENNAERT

I
HULP IN NOOD, sv
Onderlinge verzekeringsmaatschappij
voor Vissersvaartuigen
Hendrik Baelskaai, 27
8400 OOSTENDE
Statutaire Algemene Vergadering
Overeenkomstig art. 31 der statuten worden de leden uitgenodigd tot de Statutaire Algemene Vergadering der maatschappij die zal doorgaan op VRIJDAG 6 ME11983 om 16.30 u. in de grote cafetaria van het Sportkompleks „Ter Polder", Spuikomlaan 21, te Bredene.
DAGORDE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Beheer over de maatschappelijke werking gedurende het jaar 1982;
Verslag van het College van Commissarissen;
Goedkeuhng van de Balans, Winst- en Verliesrekening, afgesloten op 31 december 1982.
Ontlasting te verlenen aan beheerders en commissarissen;
Vaststelling van de vergoeding voor commissarissen, ingevolge art. 29 van de statuten;
Vaststelling der premieteruggave voor het jaar 1982 en wijze van uitbetaling.
Uitbetaling van het voorbehoudingsfonds aan uittredende leden.
Verscheidene.

P. VANDENBERGHE
Directeur

COENE A.
Voorzitter

(Vervolg van biz. 1 )
De schipper-reder was dus overtuigd, dat hij deze maal in regel was en volgens hem volledig te
goeder trouw. Toch werd hij verzocht de A.950
naar Oostende te volgen waar men overging tot
het uitmeten van de motorsterl<te. Dit gebeurde
met een elel<tronische toerenteller, die volgens
de Nederlandse schipper echter een afwijking
van 10 % doorgeeft. Voor een CaterpiHar-motor
moet de meting volgens hem gebeuren op de
uitgaande as van de motor. Onbelast 1.200 en
belast 1.067 l<omt overeen met 300 pk. Volgens
de marine heeft de motor echter meer dan 300
pk en is het schriftelijk bewijs uitgaande van de
motorenfabriek niet rechtsgeldig daar dit gegeven wordt om de eigenaar te doen ontsnappen
aan de geldende normen. Dit zou moeten een
bewijs zijn uitgaande van de Zeevaartinspectie.
DeTI-1.25 „Orion" werd dus beschouwd als hebbende de reglementen overtreden en werd aan
de ketting gelegd.

voerder van de „Valcke", waarna de bewaking
van het vaartuig vrij werd gegeven. De „Orion"
ging toen voor de sluizen gaan liggen maar men
liet dit vaartuig niet door. Inderdaad eiste de
sluismeester eerst de officiële stukken van het
vrijgeven van het vaartuig. Het duurde dan nog
tot halfacht 's avonds en slechts, dank zij de inzet vanwege bepaalde mensen en het voor hun
verantwoordelijkheid stellen van bepaalde administraties, dat tenslotte de zeevaartpolitie en
de douane de papieren kwamen afleveren.
Voor de TH.25 komt het er nu op aan officiële
stukken voor te leggen die zijn beweringen van
het terugstellen van de motor tot 300 pk kunnen
staven en bewijzen. Gebeurt dit niet of kunnen

deze stukken niet voorgelegd worden, dan staat
hem zeker een veroordeling te wachten. In elk
geval moet het nu zo langzaamaan aan de Nederlandse schippers in het bijzonder en aan
de schippers van de andere EEG-lidstaten in
het algemeen, duidelijk geworden zijn, dat
de Belgische marine het meent en geen illegale visserij meer zal dulden.
We kunnen, zoals reeds gezegd, dit slechts beamen in het belang van de kustvisserij die er zijn
brood moet verdienen en in het belang van alle
vissers.
Tegen de aanvoer van ondermaatse vis en
vooral tong kan inderdaad niet streng genoeg
opgetreden worden.

Perikelen met
het vrijgeven
van het vaartuig
Niettegenstaande de 0D.19 die een paar weken eerder opgebracht werd, slechts een borgsom of een bankwaarborg van 200 duizend
frank diende te storten, werd deze maal een
borgsom van 500 duizend frank geëist. Er werd,
in verband met de 200 duizend f r voor de OD. 19
in de Belgische pers nogal wat kritiek uitgebracht dat dit aan de zeer lage kant was en de
Belgische vaartuigen die in vreemde wateren
opgebracht worden er niet zo gemakkelijk van af
komen. Men gist dan ook of deze kritiek soms de
reden niet is, waarom nu zoveel meer gevraagd
werd. In elk geval bezorgde de reder-schipper
vrijdagmiddag deze som in speciën en overhandigde dit tegen ontvangstbewijs aan de bevel-

Het Nederlandse vissersvaartuig TH.25, gefotografeerd vrijdagavond even vóór de afvaart uu
Oostende nadat het donderdag werd opgeleid wegens illegaal vissen in Belgische wateren.

SCHOTLAND...
SLECHTS 2 UUR RUDEN!
Via North Sea Ferries: veruit de kortste en
snelste weg.
Ugaat aan boord (met uw wagen) om 17uur in
Zeebmgge. En de dag daarop, om 9 uur 's morgens,
bent u in Huil, in Yorkshire. Een mooie weg midden
natuurschoon brengt u naar Schotland of het Land
van Wales.
Aan boord: avondmaal, logies, ontbijt, in de
prijs begrepen. Drank en shopping zijn taksvrij
Elke dag heen en weer Er lekker uit. In een
ander land. Veraf en toch zo dichtbij!
Naam
Adres
Postnr

Woonplaats _

NORTH SEA FERRIES ^

l

Het Noorden van Groot-Brittannië.Elke dag. ^ |
Stuur deze bon naar North Sea Ferries, Pnns Fihpsdok. Lanceloot Blondeellaan. 8380 Zeebrugge (tel 050/54 56.01) U ontvangt een uitvoerige dokumentatte. Of raadpleeg uw reisbureau

_
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RESTAURANT-TAFELHOUDER

sterke
plastieke
bennen

Na verfraaungswerken is onze zaak weer open vanaf
donderdag 28 april.
^

Nieuwe kaart met vele vis specialiteiten

^

Zaal voor feestelijkheden

Guido Devolder-Miny
Voorhavenlaan 20
8400 Oostende
Tel. (059) 32 36 03
Woensdag gesloten

REDERS en
VISSERS.
voor uw

SOCIALE LASTEN
en BOEKHOUDING

44 LITER : ± 35 KG.
hoogte 43 cm..diameter onder 36,5 cm.
boven 48 cm.

58 LITER : ± 50 KG.

wendt U in volle
vertrouwen tot de
Beroepsvereniging

HAND IN HAND
VISMIJN 71, OOSTENDE - 0 32.11.01

hoogte 43 cm., diameter onder 36,5 cm.
boven 53,5 cm.
VISSERSVAARTUIG KOPEN
OF VERKOPEN?
Voor inlichtingen en formaliteiten :
Beroepsvereniging

wend U tot :

O • W • /Va I

•

HAND IN HAND
ZEEBRUGGE

H. Baelskaai 27, Oostende ^ 059/32 29 51
32 09 31

0(050)54 41 17 - 54 41 92
-
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volledig en deskundig advies en bijstand

-

Zijn besparingen aan de haven nog mogelijk ?
Door de vroegere Schepen van de Haven, de h.
H. Dumarey, werd, nu hij geen Schepen meer is,
hierna volgend schrijven aan de nieuwe Schepen gericht, die nochtans ook een syndikalist is,
maar van een ander kleur.
Mijnheer de Schepen,
Ik heb vernomen dat meerdere personeelsleden van de haven, die reeds verschillende
maanden met pensioen zijn, nog steeds niet
ven/angen werden.
Ik houd er evenwel aan uw aandacht erop te
vestigen dat de dienst die instaat voor de bediening van de sluizen evenzeer een veiligheidsdienst is als de politie en de brandweer. De onmogelijkheid om de opgelegde taken naar behoren uit te voeren houdt voor het stadsbestuur
van Oostende, de bevolking en de havengebruikers grote risico's in. Enkele personeelsleden
van andere technische diensten werden „voorlopig" ingeschakeld om het tekort aan te vullen.
Deze personeelsleden zijn voor deze functies
ongeschikt en zijn hierdoor eveneens blootgesteld aan ernstige gevaren. Bovendien zijn deze
aanstellingen in strijd met de vigerende reglementeringen. Immers de bedienaars van sluizen en bruggen moeten een nautische vorming
hebben, zwemproeven afleggen,, roeitechnieken beheersen, voldoende jaren ervaring hebben in aktieve zeevaart, enz...
Op de werfreserve voor sasseniers komen nog
voldoende kandidaten voor om het huidig personeelstekort aan te vullen.
Ik vraag u met aandrang dat deze kandidaten zo
spoedig mogelijk zullen opgeroepen worden om
aldus aan de huidige wantoestanden een einde
te stellen.
Indien u echter meent op dit verzoek niet te
moeten ingaan zal ik mij, tot mijn spijt, verplicht
zien de hogere overheid van deze onduldbare
situatie op de hoogte te brengen.
In afwachting van een spoedig antwoord verblijf
ik inmiddels.
Hoogachtend.
Henri Dumarey,
Gemeenteraadslid.

Onze zienswijze
Het moet oud-Schepen Dumarey toch bekend
zijn, dat de vissershaven van Oostende in 1982,
onder zijn beleid een verlies kende van 27,5 miljoen fr en de handelshaven 42 miljoen fr, niettegenstaande de pogingen door zijn directie en de
vissers gedaan om leven in de brouwerij te brengen.
Het is niet omdat men thans het geweer van
schouder verlegt en in plaats van Schepen plots
gemeenteraadslid wordt, dat men voor demagogische redenen, de vervanging van op pensioengestelden moet eisen, die kunnen gemist
worden.
Sedert wanneer zijn de sluizen plots een veiligheidsdienst en worden zij, met het personeel
waarover men beschikt, plots niet meer behoorlijk bediend ?
Zijn die technische vereisten dan zo moeilijk ?
En is deze dienst technische dan zo moeilijk aan
te leren, dat personeelsleden van andere technische diensten overgeheveld, waar ze ook
met te veel zijn, er niet voor geschikt zijn ?
En zijn deze techniekers van die andere diensten, maar zo bekwaam dat ze in een paar weken, laat staan een paar maanden, dat niet zouden kunnen ?
Wij wisten ten andere tot op heden niet dat al deze mensen in de twee sluizen en dokken van

dienst, zo'n grote technische bekwaamheid
hebben.
Moesten we ze nu alle plots aan zo'n moeilijk (?)
examen ondenwerpen, dan zijn we overtuigd dat
velen van hen zouden falen.
Want we stellen nu oud-Schepen Dumarey de
vraag of de mensen daar in dienst, allemaal die
proeven hebben moeten doorstaan, waar en
wanneer ?
Het spijt ons dus nu plots te moeten lezen dat de
bedienaars van die sluizen een nautischa vorming moeten hebben, welke alleen mensen uit
de zeevaart hebben.
In de 18 jaar welke de achtbare Schepen daar
de touwtjes in handen had, hebben we hem
nooit die eisen zien stellen, toen de aangeworvenen bij zijn syndikaat lid waren.
En is de havenkapitein, die nautisch toch zeer
bekwaam is, dan plots zo'n onbekwame, dat hij
daar personeel zal aanvaarden, die technisch in
een paar weken niet voldoende bekwaam of geschoold kan worden ?
Schepen Dumarey zou moeten beseffen, dat jarenlang aan de havens, voor het weinige dat er
te doen is, veel te veel personeel is geweest en
dat de politiek door zijn kommandant gevoerd,
nog veel te toegevend is geweest, rekening
houdend met het feit dat zijn Schepen een syndikalist was.
IVIoesten onze twee havens aan de privé-sector,
zoals in Boulogne en elders, in uitbating gegeven worden, dan zou het nog met minder personeel en oordeelkundiger gaan dan steeds maar
syndikale eisen om leden te kweken enerzijds
en het geld door de vensters te gooien anderzijds.
Wij vragen ons af welke onduldbare situatie er
nu plots ontstaan is, waar hij sedert jaren in de
vismijn een onduldbare toestand heeft toegelaten met er veel te veel personeel op na te houden zoals nutteloze tegenschrijvers en vooral
een ontvanger daar in dienst te houden, die elk
jaar miljoenen kosten om er als overtollig aangezien te moeten worden en praktisch onmiddellijk kunnen uitgeschakeld worden om in andere diensten beter technisch (?) werk te verrichten.
Vooraleer de huidige bevoegde Schepen op
dergelijke nonsens ingaat, doet hij best er met
zijn bevoegde dienstleider over te spreken, tenzij hij ook plots oordeelt dat de techniekers te
veel in andere diensten, nu ineens niet kunnen
zwemmen om elektrische sluizen te bedienen,
zoals men dat in de politiek moet kunnen al naar
gelang men er persoonlijk belang bij heeft en de
miljoenen van de gemeenschap moeten opgeofferd aan de syndikale jachthonden voor wie
geen bezuiniging geldt, maar wel zoveel mogelijk verkwisten om kiezers te kweken.
Dit is tegenwoordig het belangrijkste programma van veel politiekers die geroepen zijn om
land en stad te dienen.
P. Vandenberghe.

Viskopers, vishandelaars
en visventers. Geeft meer
voor kwaliteitsvis. IHet is
een aansporing voor reders en schippers tot het
aanbieden van verzorgde
vis.

NOTARIËLE RUBRIEK
studie van
Notaris Ignace MUYLLE
te Middelkerke, Koninginnelaan, 52
(tel. 059/30.04.32)

OPENBARE VERKOPING van

Een goed onderhouden
WOONHUIS
te Middelkerke, Kapellestraat, 22
groot 240 m^
kadastraal inkomen van 10.650 frank
Huurvnj
Bezoek: woensdag- en zaterdagnamiddag
van 14 tot 17 uur, sleutel by dhr Emile De
Groote-Vermeersch, Kapellestraat 28, Middelkerke.
ENIGE ZITDAG:
MAANDAG 25 APRIL 1983
om 16 uur In Café „De Loskaal",
Oostendebaan 66, Middelkerke

Honderdjarige
Staf Versluys
at veel vis

„Staftje Versluys", geboren op 17 april 1883 op
de oude Mosselhoek te Oostende, maar later
zijn levenlang te Bredene wonende, zodat hij als
een rasechte Bredenaar mag versleten worden,
is zondag laatst 17 april 1983 als eeuweling te
Bredene gevierd.
„Staftje" heeft 4 zonen, Charles, Jozef, Pierre
en Kamiel, tien kleinzonen, achttien achterkleinzonen en thans reeds één achter-achterkleindochter. De tak Gustaaf Versluys kan eveneens
bogen op 5 viergeslachten in mannelijke lijn. Behalve overgrootvader, is hij tevens reeds betovergrootvader.
De honderdjarige, die nog enkele danspasjes
zette bij zijn viering, is vader van reder en medereder Versluys Kamiel, die over verscheidene
moderne treilers beschikt. Van hieruit kwam er
zeer veel vis op tafel bij Staftje, zodat het niet te
verwonderen valt, dat hij zo lang gezond blijft en
er nog wel verscheidene jaren zal bijdoen.
Van Het Visserijblad kreeg de knappe en gezonde honderdjarige ook een telegram toegestuurd, meldend :
„ Het Visserijblad wenst U nog vele jaren, want
het is te danken aan de vis dat Staf er nog is."
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VEEL TONGEN ONDER DE KUST
Voor de kustvisserij wordt het een mooi
voorjaarstongenselzoen. Sinds vele jaren
l<an men zich geen vangsten aan grote tongen meer herinneren zoals dat thans het geval is. Het is duidelijk dat vooral het uitbannen van de grote tongenkotters uit de 12mijlszone, alsmede natuurlijk de goede tongenklassen van enkele jaren terug, dergelijke vangsten mogelijk maken.

Algemene
vergadering
OVA
Vrijdagvoormiddag had in de lokalen van het
Rijksstation voor de Zeevisserij te Oostende, de
statutaire algemene vergadering plaats van de
coöperatieve Onderlinge Visafslag te Oostende.
Deze coöperatieve, die de aangevoerde vis ter
vismijn van Oostende verkoopt, en voor veel reders hun sociale lasten behandelt, alsook de lonen aan de vissers uitbetaalt, mag als een modelinrichting voor de reders aangezien worden.
Uit de uiteenzetting van directeur Cattoor konden we vaststellen dat, niettegenstaande de krisis welke men overal meemaakt, er tenslotte
nog een overschot van 1.440.815 fr kon geboekt
worden, welke ter kapitaalsvorming naar de reserves werd overgedragen.
Aan de uittredende, niet herkiesbare leden, omdat ze geen reder meer zijn, met name de hh.
Pedro Hennaert en Willy Van Waes, werd door
voorzitter Vandenberghe namens de beheerraad hulde gebracht. De heer Hennaert was immers 15 jaar beheerder van de maatschappj en
een van de medestichters.
Verder waren er vijf leden uittredend en herkiesbaar, nl. de heren Gilbert Lebluy, Frans Serie,
Robert Vanneuville en Jean Vlietinck.
Drie reders hadden, naast voornoemden, hun
kandidatuur gesteld, nl. de heren Basiel Haelewyck, Willy Versluys en Norbert Hennaert.
De beheerraad, beperkt zijnde tot 11 beheerders, werd na verkiezing als volgt samengesteld
Voorzitter: Vandenberghe Prosper;
Beheerders : Bosteen André, Geryl André,
Hertsens August, Lebluy Gilbert, Pintelon Henri,
Basiel Haelewyck, Serie Frans, Vanneuville Robert en Willy Versluys.
Voor het jaar werd het lidgeld vastgesteld op
500 fr voor schepen tot 28 bruto ton, 1.000 fr
voor schepen tot 99 bruto ton en 1.500 fr voor
schepen boven die tonnage.
Door de voorzitter werd gewezen op de nieuwe
verhoging der sluis-, dok- en slipwayrechten,
zonder dat de reders geraadpleegd werden.
Volgens de heer Pintelon, was ook de Rederscentrale hiervan niet ingelicht en zou nu en protestactie naar het stadsbestuur gezonden worden, een betwisting welke alleen nog zijn nut
kan hebben voor zover deze beslissing ook naar
de gouverneur gestuurd wordt, vermits de Bestendige Deputatie deze kan bekrachtigen of
vernietigen.
De zitting werd om 12 uur geheven.
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Aldus werden in de afslag vangsten gezet tot
1.000 kg door de kleine kustvisserij en zijn
aanvoeren van 600 en 700 kg doorgaans grote volwassen tongen geen zeldzaamheid. De
waarheid gebiedt ons nochtans te zeggen,
dat het hier dan wel over een tweedaagse
visserij ging. De kwaliteit van deze tongen is
uitzonderlijk goed.
Anderzijds vangt men weinig kleine tongen
en gist men nu wel naar de reden hiervan. Is
dit het bewijs dat de zeer recente tongenklassen eerder aan de lage kant uitkomen,
wellicht omdat men verleden jaar, niet alleen
voor de Belgische kust, maar praktisch voor
alle kusten van de Gemeenschap, tienduizenden en tienduizenden kg allerkleinste
tong, om niet te spreken van honderdduizende kg, illegaal weggevist heeft ? Daar waren
specimen bij van 16 tot 19 stuks in één kg en
in één enkele nacht tot 500 kg en meer per
kustvaartuig. Aan deze tongentragedie heeft
niet alleen de kustvisserij zelf schuld, maar
eveneens de officiële instanties, die dit in feite oogluikend hebben toegestaan en slechts
op het einde van het tongenseizoen, nadat
de uitmoording reeds een voldongen feit
was, een paar schippers op de bon hebben
gezwierd, niet alleen voor het aan boord heb-

ben van ondermaatse tong, maar tevens om
doelbewust met een binnenkuil van heel
klein formaat gevist te hebben.
We hebben al meer dan eens geschreven dat
de visser altijd tegen zichzelf moet beschermd worden. Nu dat ze een mooi tongenseizoen meemaken en dit van volwassen
tong, hoofdzakelijk 4 stuks per 1 kg, hopen
velen dat de vissers nu zelf zullen inzien, dat
het er vooral op aankomt de kleine ondermaatse tong te sparen om dan elk jaar de
kans te kunnen lopen mooie vangsten volwassen tong in het net te kunnen krijgen.
Hiervoor moeten alle vissers van de grote
Gemeenschap, zich onthouden van illegale
visserij op ondermaatse tong en is het de
plicht van de betrokken overheid, overal
streng op te treden.
Dit optreden is sedert vorig jaar veel verstrakt. We kunnen er ons slechts over verheugen en wensen de Zeemacht en onze waterschoutsdiensten met hun harder optreden tegenover om het even wie, geluk, want
het belang van alle vissers van klein tot
groot, van natie tot natie vereiste dit, wat
men er ook van zegge !
P.V.

„HET VISSERIJBLAD"
„Het Visserijblad" is ook verkrijgbaar bij
dagbladverkopers, per los nummer, te
Knokke-Heist, Zeebrugge, Oostende en
Nieuwpoort.

P.V.B.A. SCHEEPSTIMMERWERF

A. LOWYCK & rOON
VICTORIALAAN 30 — OOSTENDE
TJ (059) 32 08 21

HERSTELLINGEN - INRICHTEN

Agent en depottiouder voor de visserij:

Scheepsverven Sigma Coatings
(Bundeling van.Pieter Schoen, Varossieau en Vettewinlte!)
(7772V)

SCHADEGEVALLEN

GROOTSCHEEPSE REODINGDEMONSTRATIES

IN DE ZEEVISSERIJ
• De schipper van de 0.108 kreeg een oproep
van zijn kollega van de Z.431 die moeilijkheden
ondervond met de winch waardoor de netten
niet konden binnengehaald worden. De 0.108
verleende assistentie bij het binnenhalen van de
netten maar tijdens die werkzaamheden liep
motorist Huyghebaert van de 0.108 een blessure op aan de pink. Terug in de thuishaven moest
hij vervangen worden.
• Tijdens het koers lopen kreeg de 0.279 een
harde klop m het achterschip te verduren waarop onmiddellijk het toerental van de motor zakte. Bij onderzoek bleek dat een hard voorwerp
zich op de schroef had vastgezet. In de thuishaven verwijderde een duiker een zwaar stuk plastiek.
• Tijdens een aanlegmaneuver in de vissershaven van Zeebrugge kwam de Z.53 terecht
tegen de buitenbrug van de aldaar gemeerd liggende Z. 19 waardoor deze buitenbrug gedeukt
en ontzet werd.

„HET VISSERIJBLAD"
„Het Visserijblad" is ook verkrijgbaar bij
dagbladverkopers, per los nummer, te
Knokke-Heist, Zeebrugge, Oostende en
Nieuwpoort.

Zoals reeds in een voorgaande editie aangekondigd IS voor 3 mei as. een grootscheepse
reddingdemonstratie op zee voorzien. Dat gebeurt onder de auspiciën van het Comité Westvlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid
terwijl commandant Van Eeckhoutte, bevelvoerder op het opleidingsschip „Cdt. Fourcault"
en tevens Bestendig Deskundige „Veiligheidactie in de Zeevisserij" met de coördinatie werd

CARFERRY „ROl BAUDOUIN"
NAAR CYPRUS VERKOCHT
De in 1956 gebouwde carferry „Rol Baudouin"
die door de Regie voor Mantiem Transport werd
uitgebaat is zeer onlangs verkocht aan een rederij uit Cyprus, met name de aldaar gevestigde
Griekse onderneming Ventouris & Sons. Eind
vorige week verliet de „Roi Baudouin" de Oostendse thuishaven om voortaan onder de naam
„George-B" ingezet te worden in het nieuwe actiegebied, waar het in de vaart zal gebracht worden voor de trafiek tussen de Griekse eilanden.
In dat gebied zijn trouwens reeds andere gewezen RMT-eenheden in bedrijf. Verder konden

WIJ vernemen dat de RIVIT ook in onderhandeling IS voor de verkoop van een andere veerboot, met name de „Princesse Astrid" die in
1968 werd gebouwd en waarvoor nu belangstelling zou bestaan vanwege een Zweedse rederij.
Het is opvallend dat, sedert de Regie voor Maritiem Transport, de exploitatie van de zeelijnen
Oostende-Dover/Folkestone heeft overgenomen, alles in het werk wordt gesteld om een sanering door te voeren met het oog op een winstgevende uitbating van het bedrijf en dat is een
lovenswaardig initiatief

belast. Het oord van gebeuren is ondertussen
reeds gewijzigd. Daar waar die demonstratie
aanvankelijk voorzien was in de buurt van de
Nieuwpoort Bank zal dit nu gebeuren beoosten
de grote rede van Oostende gezien er die dag
schietoefeningen gehouden worden voor Lombardsijde. Zoals reeds eerder aangekondigd
hebben heel wat instanties hun medewerking
toegezegd zoals ondermeer het opleidingsschip „Cdt. Fourcault" van het Bestuur van Zeewezen; de 0.29 „Broodwinner", opleidingsschip voor de zeevisserij; de Zeemachteenheden Ekster en Herstal; drie reddingsboten van
de Loods- en Reddingdiensten der Kust; de exredeboot nr. 7 van het Koninklijk Werk Ibis; twee
helicopters van het 40 Smd Heli basis Koksijde
alsmede SKB Antwerpen en Oostende die het
aan te wenden materiaal in gereedheid en ter
beschikking zal stellen. Het spreekt uiteraard
voor zich zelf dat, gezien de omslachtigheid van
die operaties en het feit dat enkele kleine eenheden aan die actie deelnemen, de weersomstandigheden moeten mee zitten. Aanvaardbare
normen zijn dus buitenwind tot en met kracht 4
en binnenwind tot en met kracht 6. Als het weer
te slecht wordt is 6 mei voorzien als vervangsdatum. De reddingboot Nieuwpoort vertrekt vanuit
Nieuwpoort om 8 u. met tien leerlingen aan
boord. Vanuit Zeebrugge vertrekken de Zeemachteenheden en de reddingboot Zeebrugge
om 8.15 u. met aan boord leerlingen en leerkrachten van de Rijksvisserijschool. Om 9 u.
vertrekken vanuit Oostende de O/S Cdt Fourcault, de 0.29 „Broodwinner" en het vaartuig
van het KW. Ibis.
Om 9.30 u. komen alle eenheden dan samen in
een positie 1/2 mijl beoosten van de Stortboei
Oostende waar dan de eigenlijke demonstraties
beginnen, maar meer hierover in een volgende
bijdrage.

De „Rol Baudouin", straks operatief rond de Griekse eilanden als de „George-B"

Schippers, verzorgt bijzonder uw gevangen vis.
Het verhoogt de kwaliteit.
Indien u hierdoor iets minder vangt, wordt u ruimschoots vergoed door een
betere prijs.
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SCHOENMAKER BLIJF BIJ UW LEEST
Aan de hand van het stellen van een vraag door
een Belgisch lid van het Europees Parlement,
vraag waarop ten slotte niet geantwoord werd,
stellen we weerom vast hoe zelfs op Europees
vlak, op verkeerde konklusies, stellingen opgebouwd en verspreid worden onder de bevolking
die ten nadele van de visserij uitvallen
Alhoewel het hier over de mosselen gaat, is het
principe gelijklopend voor gevolgtrekkingen
over de vis
De vraag die aan de EEG-Commissie en meer
speciaal aan de commissaris voor de zeevisserij, de heer Contogeorgis gesteld werd luidt als
volgt
„Zopas werd door het Belgisch Ministerie van
Volksgezondheid aan de bevolking medegedeeld dat de mosselen die groeien op de golfbrekers langsheen de Belgische kust, NIET
LANGER voor verbruik in aanmerking komen
en een gevaar betekenen voor de volksgezondheid
Deze zaak bevestigt andermaal, dat de vervuiling van het zeewater aan de Belgische kust wel
degelijk een alarmerend peil heeft bereikt Niettegenstaande dit kntiek niveau van vervuiling,
gaat de vervuiling van de Noordzee verder
Meent de Commissie met dat deze onrustwekkende toestand dringend drastische maatregelen vereist en kan de Commissie ons mededelen welke maatregelen zij noodzakelijk acht, zowel op het nationale niveau als op het Gemeenschapsniveau''"
GEEN ANTWOORD
We herhalen dat op deze vraag met geantwoord
werd WIJ zelf houden er echter aan de vragensteller, de heer Willy Vermmmen van antwoord
te dienen
Eerstens gaat het hier, vanwege het Belgisch
Ministerie van Volksgezondheid om een voorzichtigheidsmaatregel, want wild groeiende
mosselen werden nog nooit voor verbruik aangeraden In bepaalde jaargetijden wanneer bv
de bloei in het water zit, kan de konsumptie van
mosselen buikloop en andere ongemakken veroorzaken De mossel kan zich eveneens op metalen vastgezet hebben met als gevolg het opnemen van Ijzer- en'of koperroest De mossel
wordt eveneens met toegelaten te trekken op
golfbrekers omdat men hierbij nog af eens de
kunstwerken beschadigd, namelijk door het
trachten omdraaien van de stenen om des te beter de mosselen te bereiken En wat de bezoedeling van de mossel betreft, zou het verbruik
hiervan niet aan te raden zijn in de onmiddellijke
omgeving van plaatsen waar afvalwateren geloosd worden
In geen enkel geval verdedigen wij hier de konsumptie van wild gegroeide mosselen, maar we
gaan zeker met akkoord, dat men algemene
konklusies moet trekken uit een voorzichtigheidsmededeling vanwege het betrokken Belgische ministerie en hieruit onmiddellijk de totale zware vervuiling van de wateren van de
Noordzee afleidt en deze besluiten doet ingang
vinden bij de verbruiker Aldus vinden wij het
misplaatst vanwege betrokken Europees Parlementslid, om hieraan onmiddellijk het alarmerend peil van de vervuiling van de wateren van
de Noordzee te koppelen en verder te spreken
over een onrustwekkende toestand'
De heer Vermmmen heeft waarschijnlijk nog
nooit gehoord over de veralgemening van het
spuitjesgeven bij het mestvee met een preparaat van kankerverwekkend D E S -hormoon,
geen uitgezonderd' We menen dat daar voor de
heer Vermmmen een breed werkterrein open
ligt, want dit is een met meer te loochenen ge-
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bruik bij ALLE mestveeboeren
De heer Vermmmen is echter een politieker en
weet dat „Groen ' en Milieu" thans in is, ook al
moet hij, om als beschermer van het milieu te
kunnen doorgaan, de Noordzee eerst zelf in geschrift vervuilen Anderzijds t>etekent de visserij
met veel als kiezerspotentieel en waarschijnlijk
voor betrokkene totaal mets, terwijl dit met kan
gezegd worden van de landbouwer en veehouder

niek te veroorzaken bij de verbruiker en een
ganse bedrijfstak schade te berokkenen, zonder dat er in de verste verte hiertoe aanleiding
bestaat Trouwens is steller hiervan, bereid in
aanwezigheid van de heer Vermmmen, golfbrekermosselen te nuttigen zonder dat betrokkene
hierbij zijn hart dient vast te houden
En zeggen dat zo'n heerschappen als politiekers en verdedigers van de Europese belangen
vetbetaald worden om allerlei dwaze vragen te
stellen, omdat het in hun kraam past

Indien dit nu met zijn bekommernis is, dan moeten we de heer Vermmmen toch nog altijd het
verwijt toesturen, dat zijn konklusies over de
alarmerende vervuiling van de ganse Noordzee, onaanvaardbaar zijn en van aard om pa-

Is het dan te verwonderen dat onze Staatsadmimstratie zoveel ambtenaars nodig heeft, om talrijke dwaze vragen van dat soort, die zelfs onnodig paniek zaaien, te beantwoorden i

INDUSTRIËLE
BOUWGROND
TE KOOP
Gelegen Vissershaven, uitgevend op de Victorialaan - Liefkemoresstraat - Napoleonlaan in percelen van 1.000 a 1.500 m^ naargelang noodzaak. Mogelijkheid van samenvoeging.
Op deze 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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Meest opvallend deze week waren de zeer grote vangsten tong gelukt door onze kustvissers
Voor hen was het een super-week waarvan er
zeker meer zouden mogen komen De tongen
zyn wel iets in prijs gedaald maar blijven toch
duurder dan verleden jaar, in het bijzonder de
kleine soorten
Maandag was weer de voornaamste aanvoerdag met opnieuw twee schepen in de tweede
ronde Veel kanaalvis, minder Westsoorten en
met overveel tong. Nogal wat vlaswijting en rog
voor de kanaalschepen De Noordzeevangsten
bestonden in hoofdzaak uit kabeljauw, gul en
kleine schelvis Kleine schelvis waarvan een gedeelte moest worden opgevangen Voor de weinige grote soorten schelvis werd dinsdag een
flinke prijs betaald. Tot 63 fr voor grote en rond
de45fr voor middensortering Kabeljauw kreeg
wisselende prijzen met natuurlijk de hoogste notering voor West-kabeljauw
De roggen zijn niet overdreven duur geweest
Grote rog rond de 60 f r , keilrog tussen 65 en 95
fr volgens de soort Kleine gladrog en scherpstaart kregen rond de 35 fr terwijl grote gladrog
toteofr haalde
Wijting IS behoorlijk verkocht geworden, de grote sortering kreeg om en bij de 60 fr, kleine sortering varieerde tussen de minimumprijs en 27
fr Schol blijft nogal schaars, er werd dan ook
tussen 35 en 65 fr betaald met de grote platen
veruit de duurste Tarbot bleef redelijk duur en
kreeg van 250 tot 420 fr, griet schommelde tussen 130 en 220 fr en staartvis die de laatste tijd
veel minder aangevoerd wordt, werd afgenomen aan prijzen die vaneerden tussen 120 en
250 fr het kg volgens de grootte
Een erg grote^anvoer op maandag waar weer
vijftien schepen verkochten Op het einde van
de markt toch wel minder belangstelling wat dan
toch wel een prijsdaling als gevolg heeft voor
sommige soorten Dinsdag werden maar twee
vangsten aangeboden en kregen de meeste
soorten betere notenngen Het is jammer genoeg met altijd zo dat de tweede dag betere prijzen betaald worden dan de maandag, in dat geval zou er zeker een grotere marktspreiding komen Nu IS het reeds al te dikwijls gebeurt dat de
dinsdagmarkt veel minder gunstig is dan de eerste verkoopdag van de week Daardoor trachten
zowat alle schepen op die maandag te verkopen.
VRIJDAG 15 APRIL
KANAAL
O303
N.36
MAANDAG 18 APRIL
NOOPHEAD
0.129
18
NOORDZEE
0 318
18
WEST
N41
7
N597
5
Z300
5
0128
10
N.708
10
KANAAL
O.206
18
0118
18
0.141
18
Z499
20
0.229
17
NOORD
0.51
14
Z.50
14

100
50

1.234.305
1.454.618

Rfin

914.944

6,30

1.307.177

180
200
20
310
370

311.017
347.463
319.874
633.994
559.593

350
340
300
200
300

860.379
781.889
713.969
1.566.294
681.047

300
300

1.410.310
1.292.828

DINSDAG 19 APRIL
MONKEY BANK
O.306
14
WEST
Z.589
10

WOENSDAG 20 APRIL
280

583.296

50

437 558

WOENSDAG 20 APRIL
WEST
N736
7
115

283.225

Verwachtingen
VRIJDAG 22 APRIL
Monkey Bank : 0.274 (200 m.); 0.285 (200
m); N.706
West : 0.127 (250 m ttz 160 gul en 80 wijting); 0.26; N.3 (200 m).
IVIAANDAG 25 APRIL
Kanaal: O.705; 0.33; Z.34
Monkey Bank: O.309
West : N.752; 0.35; N.40; Z.502; 0.279;
0.123.
DINSDAG 26 APRIL
Kanaal: 0.83.
West:N.719;N.45;N.709.
WOENSDAG 27 APRIL
Monkey Bank : 0.243.

ZEEBRUGGE
DONDERDAG 14 APRIL
Z.526 W
Z.519 KN

800
1500

60
120

9
525 180
16 1 329 221

1 854.221
VRIJDAG 15 APRIL
Z 1 6 WN
Z53 W
Z.43 W
Z.509 KRP
Z.471/472 K
Z.801/601 K

2600
2000
2000
200

MAANDAG 18 APRIL
W
100
WN
4200
W
2400
KN
1800
1500
Z.331 W
KN
4000
B.5
2000
Z576 KN
2900
Z.196 W
Z.578 K
400
Z.176 W
2000
Z.560

Z.533
Z.89
Z.27
Z,424

DINSDAG 19 APRIL
Z474 K
700
750
Z.568 K
Z,12 K
400
Z.55 K
600
Z.563 W
300

210
250
300
90
25
25

14 1 397.004
13
994.743
13 1.509.521
10
437.409

40
500
350
200
150
290
200
280
25
180

10
15
14
16
11
21
16
14

40
55
25
55
80

8
11
9
9
8

143.360
119.070
4.601.107

242 786
2.290.770
1.323.630
1.410.287

960 100
1 774 610
1.575.050
1 715.561
174 600
12 1 314 380
64.300
12.846.074

354.260
317.870
374.380
390.010
373.080
1 809 600

Z.582 W
Z.30 W
Z.471/472 K
Z.201/601 K

200

45
230

8
12

291 250
861 620
115 320
81.740
1 349.930

NIEUWPOORT
MAANDAG 18 APRIL
GARNAAL
116 kg
13 754 fr
N.782
25 kg
3.800 fr
Forza
VIS
N.172
4128 kg
163.396 fr
5145 kg
231.656 fr
N.346
1543 kg
189.561 fr
N.575
1741 kg
303.481 fr
N.522
1154 kg
191.167 fr
N.710
757 kg
139.073 fr
N.700
892 kg
126.199 fr
N.788
530 kg
87.400 fr
N88
1153 kg
211.620 fr
N.720
705 kg
124.557 fr
N.211
395.362 fr
2223 kg
N.590
118.762 fr
656 kg
N.349
Slechts twee vaartuigen van de West en tien
kustvaartuigen losten samen 20.600 kg vis, dit
voor een bruto-waarde van 2.286 034 fr
Tong nr 1 kreeg 225 a 230 fr per kg en tong nr 2
234 a 240 fr per kg. Tong nr 3 of bloktong haalde
184 a 190 f r per kg en tong nr 4 of f ruittong 174 a
182 fr per kg. Tong nr 5 werd tegen 182 a 188 fr
per kg aangekocht en kleine tong tegen 148 a
156 fr per kg. Middenslag tarbot bekwam 280 a
300 fr per kg, vana 220 a 240 fr per kg en gnet
190 a 240 fr per kg Grote pladijs kocht men
tegen 70 a 75 fr per kg op, middenslag- of dneling pladijs tegen 3.250 a 3.500 fr de ben en visjes tegen 1.300 a 1 500 fr de ben.
Kabeljauw werd tegen 4.300 a 4.750 fr de ben
genoteerd en gul tegen 2.750 a 4.500 fr de ben
Voor grote wijting boekte men 2.450 a 2 600 fr
cfe ben en voor kleine wijting 1.200 a 1 450 fr de
ben.
De marktprijs der tongschar bedroeg 90 a 170 fr
per kg, die der grote zandschar 2 150 a 2.250 fr
de ben en die der kleine zandschar 1.600 a
1.750 fr de ben Voor knorhaan werd 1.800 a
2.100 fr de ben neergepend.
Op de maandagmarkt werd een grote belangstelling vanwege de handelaars vastgesteld.
Weinig westvis werd aangevoerd, zodat voor
alle soorten een goede prijsnotenng werd geboekt. Daarentegen daalde de prijs der tong
door de kustvissers aangevoerd, gevoelig,
maar de resultaten bleven uiteindelijk toch nog
lonend.
WOENSDAG 20 APRIL
GARNAAL
172 kg
N.782
VIS
7964 kg
N.738
6202 kg
N723
814 kg
N700
751 kg
N710
820 kg
N788
1122 kg
N.720
336 kg
N.590
585 kg
N.349
912 kg
N.211
590 kg
N.88
290 kg
N.551
604 kg
N.575

19.730 fr
307.078
216.101
146.282
129.711
117.134
207.874
61.740
100.873
168.786
101 171
52 251
102.948
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Twee westvaartuigen en tien vaartuigen van de
kust losten op de woensdagmarkt samen ongeveer 21 000 kg VIS voor een bruto-opbrengst
van 1 711 949 fr
De tongprijzen normaliseerden zich en bleven
gedurende gans fiet marktverloop stabiel
Tong nr 1 kreeg 223 a 228 fr per kg en tong nr 2
244 a 250 fr per kg Bloktong of tong nr 3 werd
tegen 177 a 180 fr per kg betaald en fruittong of
tong nr 4 tegen 174 a 180 fr per kg Tong nr 5
haalde 180 a 190 fr per kg en kleine tong 154 a
165 fr per kg Grote tarbot werd tegen 310 a 340
fr per kg aangekocht, middenslag tarbot tegen
260 a 280 fr per kg, varia tegen 180 a 190 fr per
kg en griet tegen 240 a 280 fr per kg Voor de
grote pladijs werd 55 a 65 fr per kg geboekt, voor
de middenslag of dneling pladijs 3 000 a 3 5000
fr de ben en voor de visjes 1 300 a 1 500 fr de
ben Kabeljauw kocht men tegen 4 000 a 4 250
fr de ben aan en gul tegen 2 600 a 3 500 fr de
ben
Grote wijting haalde 1 850 a 2.100 fr de ben en
kleine wijting 1 100 a l 250 fr de ben Tongschar
bekwam 90 a 150 fr per kg, grote zandschar
2 100 a 2 250 fr de ben en kleine zandschar
1 600 a 1 650 fr de ben Rog die in heel gennge
mate werd aangevoerd haalde 80 a 90 fr per kg
en knorhaan 2 050 a 2 250 fr de ben
Een vaartuig loste 172 kg garnaal, waarvoor
106 a 134 fr per kg werd betaald

SECRETARISSEN-GENERAAL
OP VISSERIJ-UITSTAP
Zoals reeds m een voorgaande editie
aangekondigd zullen enkele secretarissen-generaal van onze Ministeriele departementen vandaag, vrijdag, een trip
in zee maken aan boord van het opleidingsvaartuig voor de visserij, met name de 0.29 „Broodwinner". Voor deze
topfunctionarissen een ideale gelegenheid om een betere kijk te krijgen op het
eigenlijke visserijgebeuren aan boord
van een treiler. Voor secretaris-generaal
Marcel Poppe van het Ministerie van
Verkeerswezen is dat niet langer een
nieuwe belevenis. Hij gaat, bij wijze van
spreken, met de visserij naar bed maar
WIJ nemen aan dat enkele van zijn collegas nooit live de operaties aan boord
van een heuse treiler hebben mee gemaakt. De ideale gelegenheid dus om
vertrouwd te geraken met het visserijbedrijf en mede daardoor meer begrip op
te brengen voor de problematiek die deze sector in de ban houdt.

Belgische
vaartuigen
verkochten
te Grimsby
Verleden week verkochten de Belgische vaar
tuigen Z 571 „Zephyr" en de O 231 „St Carolus
te Grimsby via tussenkomst van het Chapmanagentschap
De Z 571 zette 790 bennen in de afslag en geraakte hiermede aan een brutobesomming van
2,12 miljoen BF, hetzij een gemiddelde van
2 680 fr per ben
De O 231 voerde 685 van onze bennen aan
voor een brutobesomming van 1,85 miljoen BF
hetgeen een gemiddelde per ben van 2 700 BF
betekent

GETIJEN TE OOSTENDE

NIEUWPOORT

APRIL
22 vrijdag

ISapnl
18apnl
20apnl

\/ISAANVOER
Kgr
9 592
20 627
20 990

14 april
15 april
16apnl
18apnl
20apnl

GARNAALAANVOER
Kgr
Fr
Mm
273
41 098
102
204
29 797
129
251
32 225
122
141
17 554
108
172
19 730
106

23 zaterdag

Fr
1 674 201
2 286 034
1 711 949

Max
148
140
129
152
134

GEEN VERKOOP
TEZEEBRUGGEOP
MAANDAG 2 MEI
MAAR WEL TE OOSTENDE
EN NIEUWPOORT
Wij hebben reeds gemeld dat de directie
van de Zeebrugse vismijn besloten
heeft geen visverl^oop te laten doorgaan
op maandag 2 mei. Gezien de feestdag
van 1 mei op een zondag valt mocht verwacht worden dat er wel degelijk op
maandag zou verkocht worden, zoals
dat wel het geval is te Oostende en te
Nieuwpoort, maar in Zeebrugge werd
anders beslist.

BEROEPSOPLEIDING
TOTVISBEWERKER
(FILEREN EN KUISEN)
In samenwerking met de Beroepsfederatie voor visgroothandelaars richt de
Subregionale
Tewerkstellingsdienst
Oostende een beroepsopleidingscentrum voor visbewerkers (fileren en kuisen) op.
Dit centrum staat open voor alle werklozen die dit geschoold beroep wensen te
leren en bereid zijn om achteraf in dit beroep tewerkgesteld te worden.
Start van de opleiding: halfweg mei
1983
Duur van de opleiding: 24 weken (waarvan 20 weken in een opleidingscentrum
en 4 weken praktische stage m een onderneming).
Plaats van de opleiding: Vismijn Oostende, pakhuis 44.
Geïnteresseerde kandidaten dienen
zich voor hun inschrijving te wenden tot
het dichtstbijgelegen plaatsingsbureau
van de R.V.A.
De selectieprocedure bestaat uit een interview, handvaardigheidsproeven en
een medisch onderzoek.

poumam
HET WATER DAT IJZER DOET VERTEREN!
NATUURLIJK GASHOUDEND
MINERAAL WATER
ZEER RIJK AAN MAGNESIUM
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24 zondag

0900
2136
1020
2243
1121
2334

430
411
451
437
473
460

1208
0015
1248
0054
1324
0132
1359
0210
1435
0251
1511

486
477
492
488
493
496
493
500
491
498
485

25 maandag
26 dinsdag
VM 27 woensdag
28 donderdag
29 vrijdag
30 zaterdag

0256
1537
0420
1653
0528
1751
0623
1837
0707
1916
0746
1955
0822
2034
0856
2112

008
037
019
040
035
046

2147

052

VERKLARING
1 e kolom
2e kolom
3e kolom
4e kolom

Uur van het hoogwater
Hoogte in centimeter
boven het nulvlak
Uur van het laag water
Hoogte in centimeter
boven het nulvlak

BENADEREND UUR VAN
HOOGWATER TE
Dover
1
Boulogne
1
O
Calais
O
Duinkerken
O
Nieuwspoort
Blankenberge O
Zeebrugge
Knokke
Vlissingen
Tet neuzen
Antwerpen
Hoek V Holland 1
IJmuiden
2
Rotterdann
3

h
h
h
h
h
h

13
04
53
21
10
17

Oostende

na

Coatende

BENADEREND UUR VAN
LAAGWATER TE
Duinkerke
Nieuwpoort
Zeebrugge
Vlissingen
Terneuzen
Antwerpen
IJmuiden
Rotterdam

07
00
11
25
55
10
48

Oostende
Oostende

094
115
073
094
044
020
050

039

PLADIJS

TONG

OOSTENDE

OOSTENDE
18 april

19 april

239
250
230
225
195
170
153

230
250
185
190
180
161
150

238
253
230
200
203
177
158

234
251
201
191
182
131
148

236
258
224
212
190
174
152

237
266
239
222
181
177
164

239
270
267
243
187
187
172

Tongl
Tong II
Tong lil
Tong IV

225
234
184
174

230
240
190
182

TongV

148

156

Lappen
Grote
3/4
Bloktongen
Vóór-kleine..
Kleine
Slips

230
240
210
212
175
160
145

20 april
Platen
lek (groot-klein)
Derde slag
Platjes

19 april

53 60
32 48
30 44
20 38

63
62
34
20

57
23

45
44
36
11

54
50
42
32

50
56
48
36

64
60
54
39

70
65
26

75
70
30

20 april

ZEEBRUGGE

ZEEBRUGGE
Grote
Bloktong
Fruittong
Schonekleine
Kleine
Tout petit
Slips

18 april

232
268
249
242
179
184
178

240
294
268
258
190
189

223
244
177
174
154

228
250
180
180
165

I
II
III
IV
V

65
48
41
30

68
69
49
34

NIEUWPOORT

NIEUWPOORT

Moeien
Grote pladijs
Drielingen
Platjes

55 65
60 70
26 30

Kleine

UURTABEL DER OVERVAARTEN :
SCHEPEN

OOK STRENGE
HOLLANDSE CONTROLE
OP VISSERIJ
IN12-MIJLSZ0NE
Het Hollands ministerie van Landbouw
en visserij heeft strenge controle aangekondigd op de visserij binnen de 12mijlszone. Vissers die zich in dit gebied
bij herhaling schuldig maken aan verboden visserij moeten er rekening mee
houden dat zij naast een proces-verbaal
een zogenaamde voorlopige maatregel
opgelegd krijgen, die inhoudt dat zij zich
in het gebied moeten onthouden van de
zogenaamde boomkorvisserij.
De voorlopige maatregel, die door de officier van justitie wordt opgelegd, gaat
vergezeld van een waarschuwing dat
overtreding van het gebod een misdrijf
is, hetgeen inbeslagname van het schip
tot gevolg heeft. Als het zover komt kan
de eigenaar van het schip een schikkingsvoorstel van de officier verwachten, die inhoudt dat hij een waarborgsom moet storten van 50.000 gulden met
een proeftijd van een jaar.
Al sinds jaren geldt voor de 12-mijlszone langs de gehele kust voor vaartuigen
met een motorvermogen groter dan 300
pk of een tonnage hoger dan 70 brt het
verbod te vissen met netten die geschikt
zijn om platvis te vangen. Doel van het
verbod is de tong te ontzien die in het
voorjaar naar de kust trekt om te paaien
en om de kinderkamerfunctie van het
kustwater te waarborgen.

Voor de week van 24 tot 30 april 1983
Afvaarten uit Oostende
naar Dover Western Docks :
Dagelijks te 10.05 en te 14.50
Dagelijks te 07.35 behalve op 24 en 30.04.83
Afvaarten uit Oostende
naar Dover Eastern Docks :
Dagelijks te 00.01 behalve op 24.4
Dagelijks te 06.00 behalve op 24 en 25.4.83
Dagelijks te 18.00 en te 20.00 behalve op
30.04.83
Op 30.4.83 bijk. atv. te 21.00
Afvaarten uit Oostende
naar Folkestone :
Dagelijks te 01.30 en te 05.15
Afvaarten uit Dover Western Docks :
Dagelijks te 11.40, te 15.30 en te 19.10
Afvaarten uit Dover Eastern Docks :
Dagelijks te 01.00
Dagelijks te 04.00 en te 10.00, behalve op
24.04.83
Dagelijks te 07.00 behalve op 24 en 30.04.83
Dagelijks te 10.00 behalve op 24 en 25.04.83
Dagelijks te 22.00 behalve op 30.04.83
Afvaarten uit Folkestone :
Dagelijks te 22.45
UURTABEL DER OVERVAARTEN :
JETFOIL
Afvaarten uit Oostende
naar Dover Western Docks :
Dagelijks te 08.40, 11.50, 13.50 en te 16.35
Afvaarten uit Dover Western Docks
naar Oostende :
Dagelijks te 10.35, 13.20, 15.20 en te 17.50

ALLERLEI
• Nadat de Japanse techniek er in geslaagd is,
van fijngehakt visvlees, zoals van koolvis, een
geslaags substituut te maken voor krabbenvlees, is men er thans reeds toe gekomen, op
dezelfde manier scampi's, naar vorm en smaak,
na te maken. We kunnen ons nu ook aan protesten uitgaande van de scampigarnalenvisserij
verwachten. Een andere zaak is echter de techniek, ook in de voeding, tegen te houden. Deze
nieuwe venwendingen van gewoon visvlees
komt dan echter omgekeerd deze betrokken
visserij ten goede. Tenslotte kan men de „appellatie" op de verpakking altijd aanpassen in de
vorm van bv. „visvlees op z'n scampi's", enz...
zodat men dan in de wettelijkheid blijft
• De verplichting van het bijhouden van een
speciaal logboek over de visserij in de wateren
van lidstaten, wordt pas effektief, nadat hiervoor
nadere voorschriften zijn uitgewerkt en logboeken door de Europese Commissie beschikbaar
zijn gesteld. Dit zal pas in de tweede helft van
1983 het geval zijn. De schippers hebben dus
nog enig respijt om hun bureeltje in de stuurhut
te installeren.

Paul HOSTYN
Ten dienste van de VISSERIJ
CENTRALE VERWARMING
SANITAIR —ZINKWERK
Onderhoudsdienst verzekerd

Tel. (059)32.31.80
BRUGGELAAN 12 BREDENE
(8780V)
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VERGELIJKENDE TABEL DER VISPRIJZEN
IN DE VISMIJNEN DER KUST
Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Nieuwpoort
18/ 4
Tarbot grote
Tarbot middel
Tarbot klein
Griet groot
Griet middel
Griet klem
Schelvis groot
Schelvis middel
Schelvis klein
Heek grote
Heek middel
Heek klem
Lom
Leng
Rog!
Keilrog
Rog
Tilten
Scherpstaart
Halve mans
Teelt
Katrog
Kabeljauw
Gul (groot)
Gul (middel)
Gul (klem)
Hozemondhamme
Wijting groot
Wijting klem
Schar
Steenschol
Zeehaai
Hondshaai
Doornhaai
Pieterman
Makreel
Horsmakreel
Zeekreeft
Schaat
Zeebaars (klipvis)
Kongeraal
Schartong
Volle haring
IJle haring
Hanngshaai
Steenholk
Heilbot
Steur
Koolvis
Zeewolf
Pollak
Zonnevis
Koningsvis
Vlaswijtmg
Zeeduivel

350
300
240
190
170
135

412
330
280
212
185
155

12

307
219
213
204
163
103

40

46

58
53
44
35
37

96
59
50
43
60

12 18
45 73
55 65
45 53
20 41
130 252
26 39
18 29
14 29
14 145
45 60
13 31

19/ 4

???
206
180
137
65
44
24

80 81
80 83
82 91
64 69
61 66
35 38
65 72
54 62
46 50
29 33
116 231
42 48
19 24
20 24
46 125
74 77

19/ 4
294
220
196
237
200
164

351
284

31 53
20 27
100 114
85 90
30 65

370
294
234
247
208
184

20/ 4
380 390

249

20/ 4
275
297
198
229
156
128

428
299
156
253
216
156

18/ 4

20/ 4

280 300

310 340
260 280

190 240

260 280

60
37

57
57

53
55
52
22

38

38
24

41
29

50 142

84 89
80 86
90 108
80 85
80 86
60 62
64 79
48 62
50 60
36 40
120 278
44 50
30 34
20 26
80 146

85
65
61
56
273
40 42
26 27
20
64 146

111 104
82 88
82 87
92 105
73 74
78 69
65 62
96 98
67 70
53 55
43 53
33 30
59
23 24
31
83 86
80 84

80

90

86
55

95
90

80
52

85
70

49
24
35

52
29
45

37
22
35

42
25
45

60
14
12

44
51

16 21
242 334
20
40
35

12
6

28

35
16
95

90 170

90 150

15

20

15

20

36

42

40

45

16
,
31
55

36
59
46

Schotse schol
Zeehond
Bot
Rode Poon (roobaard)
Grauwe poon (knorhaan)
^)
Rode knorhaan
Posten

18/ 4

30

33

70
8

74

17

50

57

14
18

56

13
24

NEDERLAND
IN DE VISHAL TE IJMUIDEN
Aan de dinsdagmarkt van 12 april werden
aangevoerd :
60 l<g tong; 3 kisten tarbot en griet; 74 kisten kabeljauw; 6 kisten sclielvis; 7 kisten wijting; 49
kisten sctiol; 12 kisten schar; 53 kisten diversen.
Prijzen in guldens per 1 kg :
Heilbot 17,60; tarbot 19,20; grote en grootmiddel tong 18,20; kleinmiddel tong 17,20; tong één
16,60; tong twee 16,60-14,60.
Per 40 kg :
Tarbot 768-624; griet 504-440; kabeljauw één
232-212; kabeljauw twee 198-170; kabeljauw
drie 194-186; kabeljauw vier 176-140; kabeljauw vijf 162-92; schol één 86; schol twee 110;
schol dne 116; schol vier 150-96; wijting drie
148-62; schelvis vier 130-122; poontjes 40-38;
bot 28; tongschar 480-224.
Aan de woensdagmarkt van 13 april werd
aangevoerd :
17 kisten tarbot en griet; 88 kisten kabeljauw; 1
kist schelvis; 3 kisten wijting; 7 kisten schar; 4
kisten diversen.
Prijzen in guldens per 1 kg :
Tarbot18,78-18,11.
Per 40 kg:
Tarbot 738-645; griet 532-435; tongschar 219;
kabeljauw één 154; kabeljauvy twee 210-156;
kabeljauw drie 194-148; wijting drie 160; schar
116-75.

schol vier 142-84; wijting drie 126-75; schar 9246; hanng twee 57; makreel twee 100; lommen
118; hake drie 200.

Scheldekaart,
editie 1983,

Aan de vrijdagmarkt van 15 april werd aangevoerd :
3.460 kg tong; 35 kisten tarbot en gnet; 678 kisten kabeljauw; 77 kisten wijting; 418 kisten
schol; 90 kisten schar; 63 kisten varia.
Prijzen in guldens per 1 kg :
Tarbot 19,15-16; grote tongen 15,17-14,40;
grootmiddel tong 15,84-15,01; kleinmiddel tong
13,75-13,04; tong één 13,29-12,75; tong twee
12,26-11,45.
Per 40 kg :
Tarbot 855-642; griet 635-438; kabeljauw één
168-127; kabeljauw twee 214-136; kabeljauw
drie 188-132; kabeljauw vier 164-120; kabeljauw vijf 144-78; schol één 90-80; schol twee
122-100; schol drie 170-100; schol vier 146-84;
schar 82-44; wijting drie 140-92; bot 20-16; finten 25; poontjes 92; steenbolk 100; haai 146.

De Editie 1983 van de Scheldekaart traject Vlissingen-Antwerpen op schaal 1/50.000, is verschenen. De kaart kan bekomen worden bij de
Antwerpse Zeediensten, Loodsgebouw, 2de
verdieping te 2000 Antwerpen.
De kaart zal bij aanvraag worden toegestuurd bij
voorafgaandelijke betaling van 200 BF op de giro-rekening 000-2005820-54 van het ministerie
van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten, Rek. A., Loodsgebouw, 2000 Antwerpen.

Aan de maandagmarkt van 18 april werd aangevoerd : 7.495 kg. tong, 94 kisten tarbot en
griet, 1.355 kisten kabeljauw, 5 kisten koolvis,
13 kisten schelvis, 436 kisten wijting, 1.380 kisten schol, 222 kisten schar, 9 kisten haring en
162 kisten diversen.
Prijzen in guldens:
P e r l kg.:
tarbot 17,75-15,45, grote tong 14,90-14,39,
grootmiddel tong 15,75-14,22, kleinmiddel tong
12,68-11,62, tong één 12,98-12,10, tong twee
12,13-11,21.
Per 40 kg.:
pieterman 122, steenbolk 75-32, wolf 132-90,
tarbot 693-461, griet 623-386, kabeljauw één
151-99, kabeljauw twee 138-86, kabeljauw drie
124-82, kabeljauw vier 112-92, kabeljauw vijf
108-80, schelvis drie 102, schelvis vier 128-86,
schol één 96-70, schol twee 110-90, schol drie
114-96, schol vier 110-70, wijting dne 110-56,
schar 64-31, haring drie 25-20, witte koolvis drie
118-70, leng 114, tongschar 304-99, schartong
99.

Aan de donderdagmarkt van 14 april werd
aangevoerd :
1.505 kg tong; 18 kisten tarbot en griet; 425 kisten kabeljauw; 33 kisten koolvis; 97 kisten
schelvis; 140 kisten wijting; 385 kisten schol; 57
kisten schar; 2 kisten haring; 2 kisten makreel;
82 kisten diversen.
Prijzen in guldens per 1 kg :
Heilbot 13,50; tarbot 17,70-15,52; grote tong
16,40-15,70; grootmiddel tong 16,60-15,22;
kleinmiddel tong 16,40-14,04; tong één 15,6013,91; tong twee 14,60-11,94.
Per 40 kg :
Steenbolk 80-74; krab 47-45; poontjes 92; bot
16; schartong 110-80; wolf 178-142; lengen
102-88; hammen met kop 284-276; finten 38;
tarbot 743-620; griet 606-425; kabeljauw één
168-132; kabeljauw twee 206-138; kabeljauw
drie 218-216; kabeljauw vier 174-130; kabeljauw vijf 156-114; koolvis één en twee 88; koolvis drie 94-88; schelvis één en twee 190; schelvis drie 158-148; schelvis vier 96-74; schol één
88; schol twee 122-104; schol drie 156-102;

Franse treiler
loopt van stapel
op Nederlandse werf
De Machienefabriek Padmos uit Bruinisse heeft
zeer onlangs een nieuwe treiler te water gelaten, met name de DK.588823A „Jonathan" die
aldaar in aanbouw is voor de Franse reder
Christian Maes uit Duinkerke. De stapelloop geschiedde bij middel van een reusachtige kraan,
zoals blijkt uit onderstaande foto. De voornoemde werf leverde reeds een tiental gelijkaardige
schepen af aan Nederlandse rederijen en de resultaten blijken goed te zijn. Kosten noch moeite
werden gespaard bij het ontwerpen van die
schepen en de werf Padmos heeft zelfs een
eigen computer om scheepsbouwkundige berekeningen te kunnen uitvoeren. De „Jonathan"
heeft een lengte van 29 meter en wordt voortgestuwd door een Stork-Werkspoor-Diesel van
900 pk. Bij de stapelloop waren 38 Fransen en
hun dames aanwezig.

Per container werd aan de maandagmarkt extra
aangevoerd 6.940 kg tong welke in de lerse-zee
waren gevangen. De prijzen hiervan waren in
guldens: grote 14,90-14,39, grootmiddel 14,9514,66, kleinmiddel 11,72-11,70, éénén 11,7511,57, tweeën 10,87-10,71.

GEMEENTELIJKE VISAFSLAG DEN HELDER
Volgende hoeveelheden vis werden aangevoerd door 102 kotters (11 t/m 15 april):
Hoeveelheid

Vissoort

41.507
11.535
174.520
25.895
4.754
45.185
11.715
254.553

Tong
Tarbot
Schol
Kabeljauw
Griet
Schar
Wijting
Diversen

281.893 kg.

Opbrengst
572.283,40
194.785.48
401.217,65
75.106.70
56.362,50
61.296,55
22.909,04

Prijs in kg.

van
van
van
van
van
van
van

13,74
16,89
2,29
2,90
11,66
1,36
1,96

903.468,76
ƒ

1.246.599,68
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WERELDNIEUWSJES

VISSERIJ

PERU

NOORWEGEN

IRAN

• In Peru heeft men een bedrijf gebouwd om ansjovis proteïnen te vervaardigen die 4 maal
meer opbrengen op de wereldmarkt dan de verkoop onder vorm van vismeel. Anderzijds is de
vera/erking tot proteïnen niet veel kostelijker. De
proteïne kan ook in eigen land toegevoegd worden aan brood, pasta's en zelfs onder oplosbare
vorm in soft-drinks.

• De uitvoer van Noorse gefarmde zalm zou dit
jaar 700 miljoen fr. kunnen bereiken volgens
een mededeling van de Noorse informatiedienst
„Norinform". De uitvoer van de ongeveer 400
Noorse farms verdubbelt praktisch jaarlijks Dit
heeft ook aanleiding gegeven tot vele nieuwe
vergunningsaanvragen voor het houden van
een zalmfarm. Voor 1983 voorziet men in Noorwegen een produktie van zalmachtigen van 15
duizend ton en van 4 duizend ton forellen. Voor
1984 zou dit, voor beide soorten samen 25 duizend ton kunnen bereiken en voor 1985 zelfs 30
duizend ton of 70% van de totale Belgische visaanvoer.

• Iran voerde in 1982 voor 12 duizend ton diepgevroren vis in van uit Argentinië. Volgens een
mededeling van het Iraans ministerie van landbouw en visserij, heeft men zich thans tot
Noord-Korea gewend voor de invoer van diepbevroren vis. De ene zijn dood is de andere zijn
brood. En zeggen dat Komeinie beweert geen
kommunisten te willen steunen.

• Het Peruaans ministerie voor de visserij heeft,
via drie maatschappijen, huurkontrakten afgesloten met Polen, Rusland en Oost-Duitsland
voor de inzet van faktorijschepen op de visserij
op heek, horsmakreel en Stille-Oceaan-makreel. Elk der schepen moet om de 25 dagen, 55
ton heek, makreel of horsmakreel afleveren
evenals de bijvangsten. De schattingen over de
stock horsmakreel in de Stille Oceaan, ongeveer 100 mijl uit de kust van Peru, en dus binnen
de visserijlimieten, gaan van 1 tot... 5 miljoen
ton. Dit zou in het bijzonder van pas komen voor
de vismeelindustrie en visvenwerkingsbedrijven, zoals inleggerijen voor de ansjovis en pilchards, waarvan men voorziet dat de helft zal
moeten sluiten wegens gebrek aan grondstoffen (zie foto)

IERLAND
• Een onderzoek door een EEG-Commissie
tracht na te gaan of de visserij met het purse-seinenet dient verboden te worden in de BantryBaai voor de Ierse kust. Thans is deze soort visserij reeds verboden in de overige gedeelten
van de Keltische Zee. Zelfde manier van vissen
was met verboden in de Bantry-baai omdat het
daar ging om een andere visstock.

VERENIGDE STATEN
• In de Staat Oregon op de Westkust van de
Verenigde Staten, is in de laatste 18 maanden,
het aantal eenheden in de garnaalvloot van 94
tot 67 teruggevallen. Reden hiertoe zou de teruggevallen prijzen zijn in de afslag. Door het
uitvallen van zoveel vaartuigen is anderzijds de
aanvoer van betrokken garnaalvloot in deze 18
maand van 29.900 tot 18.000 ton teruggevallen.
Als we nu onze berekening verder doortrekken,
dan betekent 18 duizend ton voor een gemiddeld aantal vaartuigen tussen 94 en 67 en dit
over anderhalf jaar, toch nog altijd een gemiddelde per vaartuig van 150 duizend kgr per jaar,
hetgeen volgens onze begrippen over garnaalvisserij toch aan de grote kant ligt.

BRANDSTOFPRIJZENSLAG IN PETERHEAD
Te wijten of te danken aan een onafhankelijke
brandstofverdeler, dit naargelang men het
neemt, is er in het Schotse Peterhead een prijzenslag ontstaan inzake levering van brandstof
aan de visserij. Nadat de toegepaste prijs door
de grote handelsmaatschappijen lange tijd
98,74 pence was voor een gallon, of omgezet in
onze munt en in liter aan de huidige hoge officiële koers van het pond, 16,28 fr vermeerderd
met de rechten, maar verminderd met de ristournes, werd deze prijs plots tot 83 pence per
gallon (4,5461.) door de grote gevestigde maatschappijen teruggebracht op 13,86 fr de liter,
waar de officiële prijs aan de visserij bij ons zonder ristourne op het huidig ogenblik 11,90 fr bedraagt.

De kuil van een ansjovisnet wordt opengemaakt en de visjes verspreiden zich aan dek.

CANADA
Canada heeft via de bemiddeling van de Britse
invoerers van ingeblikt voedsel, een propagandakampagne in Groot-Brittannië gestart ter
waarde van 17,5 miljoen BF voor de bevordering van de konsumptie van Canadese zalm
„Salmon Can.". Verleden jaar in november en
december was in dit verband reeds een publiciteitskampagne gestart waaraan 36 miljoen BF
gespendeerd werd. Thans zal men zich beperken tot het bereiken van de huisvrouw via de
vrouwen-magazine's. Verkooppieken voor de
zalm zijn de zomermaanden en verder de week
van Pasen en Kerstmis.
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Hiermede was het echter niet gedaan want de
onafhankelijke verdeler die toen reeds op zijn
eentje aan 85 pence per gallon verdeelde, deed
er nog 5 pence af en leverde aan 80 pence of
13,36 fr de liter. Wat meer is, zal deze nu ook in
andere Schotse havens gaan verdelen, ondermeer in Fraserburgh. Een vijftiental grote treilers was reeds vast kliënteel geworden, want
aan 85 pence zou dit toen reeds meer dan 1 miljoen fr minder brandstof gekost hebben per jaar.
Betrokken verdeler betrekt zijn brandstof van
een raffinaderij uit Dublin, het Britse Noord-lerland, die de ruwe olie op de markt te Rotterdam
koopt. Begrijpe wie begrijpen kan, wanneer we
zien wat diezelfde prijzen hier zijn.
De onafhankelijke verdeler uit Peterhead zou de
beschikking hebben en de mogelijkheid voor
verdeling van ongeveer een half miljoen liter per
dag. Hij zelf beschikt over drie olielichters die
speciaal ingericht zijn om de vissersvaartuigen
te bevoorraden. Niettegenstaande de grote oliemaatschappijen de onafhankelijke verdeler

slechts drie weken geven om van de markt te
verdwijnen door een ongenadige prijzenslag,
wist deze laatste te verklaren, dat hij ook nog
maar begonnen is met zijn prijzenslag en desnoods tot het uiterste zal gaan, want het gaat
hier om een familiebedrijf, dat desnoods met
weinig tevreden is en voor wie het in de eerste
plaats niet aankomt om voor grote aandeelhouders grote winsten te reserveren.
Dat de hoge brandstofprijs zolang heeft kunnen
duren, is eveneens door het feit dat de grote
Schotse rederscentrale aandeelhouder is in de
Peterhead-Oil Comp. die twee weken terug de
prijs van de brandstrof van 98,74 pence tot 83
pence terugbracht en waarschijnlijk zijn leden
zoet hield.
Het is niet de eerste maal dat de Peterhead-vissers gewaar worden dat hen zeer hoge brandstofprijzen aangerekend worden, niettegenstaande men in de loop der jaren tot een ristourne van 7 pence per gallon is gekomen, zijnde
zowat 1,16 fr per liter. Dit kon echter natuurlijk
de 15,74 pence niet goedmaken die de onafhankelijke verdeler onmiddellijk minder aanrekende of ongeveer 2,5 fr per liter.
Ook in Shetland betaalt men minder dan in Peterhead en voor grote treilers die tienduizenden
liter verstoken, betekent de aktie van de onafhankelijke verdeler, die gelukkig gesteund
wordt door een eveneens onafhankelijke raffinaderij, een grote kostenbesparende faktor.
Wijzelf vrezen echter dat ook de raffinaderij zal
benaderd worden door de grote maatschappijen, want deze vertegenwoordigen een kolossaal machtblok en internationale wereldbelarigen, die de kleine onafhankelijken gemakkelijk
uit de weg kunnen ruimen.

WERELDNIEUWSJES
NEDERLAND
• In Nederland kwam op de T.V. onder de serie
„Maritiem" een uitzending over de vis, waarin
vooral de grote zeevisserij, de garnalenvisserij
en de palingvisserij aan bod kwamen. Waar
men echter de titel vandaan heeft gehaald waaronder dit programma voorgesteld werd, mag
Joost weten De titel op zich zelf is zeker geen
propaganda, namelijk „Vis en Vuil"! Vuil in verband brengen met vis en terzelfdertijd propaganda maken voor vis is toch een onmogelijkheid! 't Ware zonderling dat de T.V.-mensen
zich weeral niet wensten interessant te maken.
In Nederland wordt de VLA. 142 een treiler uit
Vlaardingen met liefst 7.5 m verlengd. De treiler
wordt, zoals dit bij dergelijke operaties de gewoonte IS, ongeveer middendoor gesneden en
het nieuwe stuk ingepast. Men beoogt hiermede
vooral de invrieskapaciteit te vergroten. Een
zaak blijft voor ons, bij dergelijke operaties altijd
een vraagteken, namelijk dat de stabiliteit van
het vaartuig, die gewoonlijk wel afhangt van de
verhouding lengte op breedte, wel in zekere mats aangetast kan worden.
In Nederland slaat men reeds de handen in elkaar in de haringverwerkende maatschappijen
alsmede bij de propaganda voor meer visverbruik om een plan op touw te zetten om het publiek voor de konsumptie van maatjesharing te
winnen, dat wil zeggen als straks een kwotum
zomerharing in de Centrale Noordzee aan Nederland toegekend wordt. Men wil niet verrast
worden en reeds een afzet klaar hebben. Dit getuigt anderzijds ook wel van een onverwoestbaar geloof in betrokken Nederlandse kringen
dat de EEG een kwotum zomerharing zal toestaan. Ook Groot-Brittannië (Schotland), Ierland en Denemarken zouden van de zomerharingkoek delen, alhoewel de beslissing hiertoe
slechts einde mei te Brussel zal vallen.
• Door de mosselfirma Gebroeders Van de
Plasse werd op zaterdag 9 april een nieuwe
mosselkotter in ontvangst genomen. Het gaat
om de YE.3, een modern vaartuig van 36 m
lengte, 7 m breed en een holte van 2,85 m, met 2
laadruimten voor samen 1.200 mosselton van
100 kg. Het vaartuig is uitgerust met een motor
Mitsubishi van 300 pk en een hulpmotor van 175
pk. Aan de hand van de breedte- en dieptematen, evenals aan de motorsterkte, wordt duidelijk dat het in feite om binnenwaterschepen gaat.
• Het voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om de vislijn op het spoor tussen IJmuiden en Beverwijk af te schaffen, wordt nog altijd
door de zeevishandel uit IJmuiden met verteerd.
Dit IS meer dan begrijpelijk als men weet, dat IJmuiden de grootste aanvoerhaven voor vis in
Nederland is en de betrokken IJmuidense zeevisgroothandel dan maar de te verzenden vis
over land en per wagen tot Beverwijk zal moeten
brengen om deze daar op de spoorwegwagons
te laden! Het zou ons niet verwonderen moest
men nu een privéverzendingsdienst gaan innchten, zodanig dat de spoorwegen een grote
Klient kwijt geraken.
• Voor het kantongerecht van Middelburg werd
oegin apnl nogmaals een reder van een mossel-

kotter veroordeeld om zonder het speciaal bewijs van deugdelijkheid voor de open zee, op de
Noordzee gevaren te hebben. Dit gebeurde verleden jaar in augustus. Niettegenstaande de
eigenaar er op wees, dat zijn vaartuig een ultramoderne kotter is met grote zeewaardigheid,
werd hij veroordeeld tot het betalen van een
boete van 500 gulden, hetzij nagenoeg 9 duizend B.fr. De rechter kon akkoord gaan met de
opmerkingen over de zeewaardigheid maar zag
zich verplicht de wet toe te passen.

VISSERIJ
waar het mogelijk is, gebruikt men warm industrieel water, die gebruikt is geweest voor afkoeling om het water van de broedwaterplaatsen te
verwarmen waardoor het jonge broed zich dan
sneller ontwikkelt. Ook mosselen, oesters en
schelpdieren worden in visfarms gekweekt
langs de kusten van de Oostzee en van de Stille
Oceaan.

ALLERLEI

• In Japan heeft men een grote sprong voorwaarts gemaakt in de bouw van vaartuigen in
versterkt glasvezel, wat de grootte van het vaartuig betreft. Thans is men er begonnen met de
konstruktie van een vaartuig van 48 m. lengte.
Het gaat om een motorjacht en het vaartuig
wordt verondersteld het grootste te zullen zijn
gebouwd in versterkt glasvezel. Zelfde werf was
in 1967 begonnen met de bouw van 20 BRT vissersvaartuigen. Enkele jaren later waagde men
zich reeds aan 36 m. vissersvaartuigen»met
meer dan 100 Brt., meestal voor passieve visserijen op tonijn, zalm, bonito, enz.

• Niettegenstaande men nog al wat kan manipuleren met de brutotonnenmaat van een vissersvaartuig en we heel wat voorbeelden kunnen aanhalen van vaartuigen, die vroeger boven de 70 Brt ingeschreven stonden en thans officieel minder dan 70 Brt, zou het Nederlands
voorstel om de 70 Brt-grens te vervangen door
een lengtemaat, ook tot heel wat onverschillen
leiden. Dikbuikige brede vaartuigen zouden dan
voordeliger uitkomen tegenover de anderen.
Dergelijke vaartuigen die thans de 100 Brt halen, zouden dan plots de begrensde lengte halen, om, op voorwaarde van een motor van mm
dan 300 Pk of wellicht 2 motoren van 300 Pk,
met één aktie, in de 12-mijlszone te mogen gaan
vissen. Alle middelen schijnen goed om toch
maar groten in de 12-mijlszone toe te laten.

• De Japanse „krabbenstick" vervaardigd uit
Alaska-koolvis speciaal gesausd, verovert langzamerhand de wereldmarkt en verdringt de zoveel dyurdere „kingskrab". Van een uitvoer van
422 ton in 1979 is deze opgeklommen tot 9.330
ton (!) in 1982, waarvan 6.700 ton naar de Verenigde Staten, 1.750 ton naar Australië en 554
ton naar de EEG-landen. De vis die men hiertoe
gebruikt, heeft zowel het uitzicht als de smaak
van krabbenvlees. Het is duidelijk dat deze konkurrentie met in goede aarde gevallen is bij de
krabbenvissers, vooral in Groot-Brittannië, die
vrezen dat hun produkt hierdoor verdrongen zal
worden en de afslagprijzen hieronder zullen te
lijden hebben.

• In bepaalde bereide visgerechten, vooral de
vissalades, neemt niet zozeer de vis de eerste
plaats als produkt in, maar hoofdzakelijk de vetemulsies zoals mayonnaise, cocktallsausen,
zelfs gekookte fijngemaakte eieren. In bepaalde
landen eist men in de bereide visgerechten 50
% vis en in garnalensalades minstens 40 %.
Vermits in België het netto-gewicht van de zeeprodukten niet moet aangegeven worden, wordt
met het visgehalte nogal dikwijls een loopje genomen en de kliënt in feite appelen voor citroenen verkocht. We zijn van oordeel dat, om de
verbruiker te beschermen, de wet dringend in
deze leemte moet voorzien, door een verplichte
opgave van het visgehalte.

JAPAN

• Niettegenstaande Japan de eerste rang houdt
onder de visaanvoerende landen met meer dan
10 miljoen ton jaarlijks, houdt dit land terzelfdertijd de top van de invoer van visprodukten. In
1982 werd dit 1,2 miljoen ton voor een waarde
van 120 miljard B.fr. (!). Een derde hiervan heeft
betrekking op de invoer van garnaalachtigen.
Eet meer vis en blijf sterk en fris.

RUSLAND
• Volgens het departement van visserij in de
Sovjet-Unie, brengt dit land thans niet minder
dan 1.200 zeevisprodukten voor, onder allerlei
vorm, vers, bevroren, gerookt, ingelegd, warm,
koud, bereid, enz... In de Sovjet-Unie wordt er
17,6 kg vis per hoofd en per jaar gegeten. Dit
wenst men thans tot 19 kg binnen de 8 jaar op te
trekken. Over een bevolking van 250 miljoen is
een vermeerdering van het gemiddeld verbruik
met 1,4 kg per inwoner, toch nog altijd 350 miljoen kg of anders gezegd 350 duizend ton in
meer, hetgeen anders gezien overeenkomt met
achtmaal de totale Belgische aanvoer.
• Rusland beschikt thans over 150 visbroedstations, die per jaar zowat een miljard zalmvingerlingen voortbrengen en meer dan tien miljard
broedlingen van andere vissoorten ! Overal

FRANKRIJK
• In het orderboek van een scheepswerf uit het
Franse Etaples staan reeds 8 vissersvaartuigen
voor nieuwbouw, waarvan er zes nog dit jaar
dienen afgeleverd te worden. Het gaat om vaartuigen tussen 20 en 25 meter waarvoor een speciaal restructueringsprogramma door de Franse
regering afgekondigd werd en die ook kunnen
genieten van de F.E.O.G.A.-E.E.G.-steun. Het
20-meter vaartuig (19,80 m.) uitgerust met een
motor Poyaud van 500 pk aan 1.600 toeren p/
minuut, blijft even onder de grens van de 50 brutoton. Kostprijs van dit vaartuig: 26 miljoen B.fr.

VERENIGDE STATEN
• Nadat de regering van de Verenigde Staten
haar inzicht had te kennen gegeven de oude nukleaire atoomduikboten „Polaris" in de Stille
Oceaan uit de kust van de staat Galifornië te
dumpen, daar deze thans vervangen worden
door de „Tridents", is er groot protest opgerezen uit visserskringen en milieuvriendelijke verenigingen. Indien men de duikboten te lande
zou begraven, zou dit 670 miljoen fr per duikboot kosten. Vermits het hierom een honderdtal
gaat, is de rekening vlug gemaakt en kost de totale begrafenisceremonie 67 miljard fr ! In zee
dumpen zou aanzienlijk minder kosten.
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WERELDNIEUWSJES
GROOT-BRITTANNIE
• Het Schotse Visserijdepartement heeft het
onderzoekingsvaartuig „Explorer" naar de Moray Firth ter hoogte van Shandwick uitgezonden, als gevolg van klachten van de garnaalvissers over illegale dumping van aluminiumafval
door een aluminiumfabrlek uit de streek. De
„Explorer" is voorzien van onderw/atercameras
en zal tevens de netten uitwerpen in betrokken
gebied om de zaak van nabij te onderzoeken.
Aluminiumafval werd reeds door de vissers
overhandigd aan het Schotse departement voor
nader onderzoek. De garnaalvissers die normaal in een dumpingvrije zone vissen, krijgen
met heel wat gescheurde netten af te rekenen.
• Na een gevecht tegen de woeste zee, is het
Schotse visserijwachtschip „Vigilant" er in geslaagd de 24 meter treiler „Challenger II" uit Peterhead veilig in de haven van Lenwick in Shetland binnen te brengen na een opsleping van
meer dan 8 uur en nadat de sleeptrossen tweemaal afknapten. De „Challenger II" die het net in
het schroef kreeg, was in de zware zee, kracht
9, een speelbal van de golven geworden. De
„Vigilant" heeft heel wat tijd moeten besteden
om het in nood verkerende vaartuig te kunnen
vinden, want de zware zee liet niet veel zichtbaarheid toe. De treiler kwam in zicht op 20 mijl
zuidoost van Fair-lsle.

den worden tegen de vervuilers, die hun bilgeolie in het dokwater laten lopen, plastiek afval
over boord wippen en oude netten en ander vuil
op de kade achterlaten. Boeten tot 50 duizend
pond, hetzij tot 3,8 miljoen BF kunnen hiervoor
opgelegd worden. Een verwittigd schipper is er
twee waard. Dat zou overal moeten gemeld aan
alle schepen van om het even welke natie.

CANADA
• Volgens een vraag gesteld door een lid van
het Europees Parlement, gaan er onder het Canadees publiek meer en meer stemmen op opdat de Canadese regering alle visserij-overeenkomsten met de EEG-landen moet opzeggen in
geval van een boycot op de invoer van zeehondenhuiden uit Canada. Dit zou, volgens de vragensteller, aanzienlijke schade berokkenen aan
de Britse, Deense, Nederlandse, Franse en
Westduitse vissers, die van oudsher hun visgronden in de Noord-Atlantische Oceaan hebben.
• Vanwege de beperkingen opgelegd aan de invoer aan lage in voertarief rechten van Canadese diepvriesfilets in de E.E.G., heeft Canada de
vergunningen voor treilers uit de Gemeenschap
om in Canadese wateren te vissen, voorlopig
geschorst. Aldus is de Britse diepzeevnestreiler
„Arctic Freebooter" uit Hull niet kunnen vertrekken voor een nieuwe kampagne naar de wateren van New-Foundland. Voor Canada komt het
er op aan de haar toegekende 21 duizend ton
diepvriesfilets zonder enige beperking aan lage
invoerrecht in de Gemeenschap in te voeren.
Zonder enige beperking beduidt echter, zoals
dit het voornemen was van Canada, om de 21
duizend ton in Groot-Brittannië af te zetten, hetgeen op toenemend verzet van de Britse reders
en vissers stuit. Thans mag Canada slechts
52% van deze 21 duizend ton in Groot-Brittannië invoeren.

VISSERIJ
heeft, onder meer bij ons reeds aanleiding gegeven tot de wrakvisserij. Het kunstmatig bevorderen van ondenwater-obstakels bevordert tevens de ïisslaofil.

SPANJE
• Als gevolg van de nieuwe wet op de Spaanse
vlaggeschepen, heringeschreven in Groot-Brittannië, waardoor thans minstens 75% van de
bemanningsleden Brits hoeft te zijn evenals de
schipper, zijn reeds twee dergelijke treilers van
37 meter die, via een Brits agentschap van uit
Aberdeen ingezet werden, terug door een
Spaanse rederij gecharterd om vanuit het
Spaanse „La Coruna" ter visserij te gaan. De
Spaanse treilers die dus Brits geworden waren,
moeten nu door Spaanse rederijen in charter
overgenomen worden om terug Spaans te kunnen worden uitgebaat, dat wil zeggen met een
Spaanse bemanning. Wel hoeft dan voor deze
vaartuigen een speciale vergunning om in de
E.E.G.-wateren te vissen, namelijk één van de
vergunningen die in het kader van een bilateraal
akkoord E.E.G.-Spanje werden toegekend
Wanneer de chartering echter niet voordelig is,
kunnen de 2 treilers terug aan het Aberdeens
agentschap overgemaakt worden om opnieuw
van daar uit op te treden.

MALTA
De „Challenger I I "
• Niettegenstaande de visinvoer in Groot-Brittannië in 1982 met 3,6 % lager lag dan in 1981,
overtreft de waarde van de ingevoerde vis bij
onze overburen toch nog altijd met 24 miljard
deze van de Britse uitvoer. Nog maar eens een
argument voor de Britse visserij om er de regering op te wijzen, dat er meer Britse vis uit de gemeenschapswateren dient gehaald om deze
nadelige handelsbalans te verbeteren.
• Het bestuur te Fleetwood van de Nationale
Doklossersbond, heeft tenslotte zijn voornemen
en bedreiging laten vallen, om een einde te stellen aan de vroegere overeenkomst, waarbij de
kleine kustvisserij zijn eigen vis mag lossen en
in de afslag zetten. Stelt men zich goed voordat
de dokkers, de enkele bennen garnaal, kreeft of
vis van de kleine kustvissersvaartuigen komen
lossen I Wat zou dat niet kosten, want daar is
minstens een forfaitprijs mee gemoeid.
• De havenmeester van het Schotse Fraserburgh heeft een verwittiging aan de schippers
gegeven dat in het vervolg streng zal opgetre-
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• De minister voor de visserij van Malta, is bereid de aangepaste treilers ter beschikking te
stellen van de visserij, om de aanvoer van vis te
stimuleren, wanneer bekwame schippers zich
hiervoor aanmelden. Dit maakt deel uit van een
project ter bevordering en uitbouw van de visserij, projekt dat niet van de grond komt wegens
gebrek aan bekwame manschappen voor de
uitoefening van een moderne visserij op basis
van moderne vangsttechnieken.

MALESIË
• Sarawak, een Staat in het oostelijk gedeelte
van Malesië heeft op zijn kusten kunstmatige
ondenwaterrotsen gevormd door aaneengeklonken oude versleten autobanden. Een eerste
onderwaterketen werd gevormd met 8.000 van
dergelijke autobanden. Hierop hechten zich duizenden en duizenden kleine schelpdiertjes en
de vele openingen en nissen bieden woongelegenheid en schuilplaats voor miljoenen kleine
visjes, en zijn een kweekplaats voor deze laatsten waarop de grote vissen dan komen azen.
Ook de wrakken van schepen, die op de zeebodem liggen, zijn een kweekplaats en kinderkamer voor de kleine visjes, schelpachtigen en
schaalachtigen. Dit trekt veel grote vis aan en
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