Foto´s: Eric Fokke

VRIJDAG 10 OKTOBER 2008

PAGINA 4

Op beurs speelt financiële crisis niet

IJslandse beurs
levendig

Hens aan dek op
de Lofoten

IJMUIDEN/KATWIJK – Van de ernstige financiële crisis
waardoor IJsland is getroffen was vorige week op de
visserijbeurs Icefish niet veel te merken. Het was business-as-usual, ook voor de deelnemende Nederlandse
bedrijven.

Haringrecords
in Noorwegen
LOFOTEN – In de wateren rond de Lofoten is de haringvisserij in volle
gang. En al vroeg zijn records versplinterd. De Lofoten is een eilandengroep boven de poolcirkel in Noorwegen en heeft rijke visgronden. Eind
september begint de haringtijd die tot eind januari door kan lopen. Op
de dunbevolkte eilanden is het nu alle hens aan dek. Van overal komen
arbeiders om in de visfabrieken lange dagen te maken. En dat is nodig
als bijvoorbeeld een schip als de ‘Hargun’
afmeert om 1150 ton haring te lossen – een
nieuw noord-Noors record. Het schip leverde
de vangst met een waarde van zo’n 625.000
euro af op het eilandje Værøy bij het bedrijf
Lofoten Viking AS, dat een capaciteit heeft
van 600 ton per dag. Er werken hier veel
mensen uit Oost-Europa. Lofoten Viking is
een grote speler in het haringspel, zeker nu

de haven van Værøy is vernieuwd. Er zijn ook aanzienlijk kleinere zoals
het Deense Gimsøy Pelagisk AS op het eilandje Gimsøy – daar werkt ook
een Nederlands echtpaar - waar dagelijks 70 tot 100 ton haring tot filet
kan worden verwerkt. Dit bedrijf is afhankelijk van de kleinere schepen.
Die gaan er met windkracht 5 tot 6 niet meer op uit en dat maakt dat de
aanvoer van haring tijdens de grillige herfst en winter zeer onregelmatig
is. Noorwegen heeft een quotum voor Atlanto
Scandic haring van 925.980 ton dit jaar.

Mossel (m/v)
zoekt vriend (m/v)
Wees trots op een puur en Nederlands natuurproduct.
Toon uw betrokkenheid. Zorg dat de mosselcultuur kan
blijven bestaan! Word vriend of vriendin van de mossel:
• Vriendenbijdrage € 5,00 per jaar
• Digitale nieuwsbrief ‘Uit de Schulp’ met wetenswaardigheden en
nieuws
• Eén keer per jaar een ‘Vriendendag’ in Yerseke
• Een e-mail nieuwsbrief

Dhr./mevr.
Straat
PC/plaats
Land
E-mail
Handtekening
Stichting Vrienden van de Mossel
Antwoordnummer 5001, 4400 VB Yerseke

www.mosselen.nl
Gevraagd:

Bemanningslid
op de SL 3

Tel. 06-53329218
of
0187-684144

Bemanning gezocht
‘Durk-Postma’ L 616
(boomkor visserij)

Reacties:
Tamme Bolt, tel. 0045 40174335 DK
Betto Bolt, 0595-401610 NL
of 06-53472906 NL
Schriftelijk:
Churchillweg 35, 9974 PA Zoutkamp

Foto boven: De ‘Havstål’, Zeestaal, meert af
bij Gimsøy Pelagisk om 140 ton haring af te
leveren, die in twee dagen tot filet wordt verwerkt.
Foto onder: Een medewerker rijdt de laatste
bak haringfilet binnen.

AFAK Techniek, vertegenwoordigd door directeur Buis van
Velzen, draaide een goede beurs.
Er werd een aantal verpakkingsmachines voor aan boord van
vriestrawlers verkocht aan IJslandse visserijbedrijven. Belangstelling hiervoor was er ook vanuit Canada. Voor AFAK Techniek
was het de tweede keer dat ze op
deze beurs stonden. Ymuiden
Stores Holland, vertegenwoordigd door directeuren Bondie
Sciarone en Marc Altena, komt er
al 25 jaar. Het bedrijf meldt onder
meer veel belangstelling voor het
nieuw ‘Eurotech’-touw van de
Royal Lankhorst Euronete Group,
wat in de nabije toekomst stalen
vislijnen zou kunnen vervangen.
Proeven hiermee lopen in de pelagische sector op de Faerøer en
in de Verenigde Staten.
Van Beelen is eveneens een
trouwe gast op de IJslandse visserijbeurs. Directeur Dirk van
Beelen: ,,Het gaat goed met
onze klanten op IJsland en ook
in Noorwegen. We hebben op de

beurs weer kunnen spreken met
onze directe afnemers, de nettenmakerijen, en de eindgebruikers,
de trawlerschippers. Met Dyneema hebben we in het buitenland
veel succes, niet alleen in de pelagische visserij maar ook in de
rondvisvisserij. In Nederland gaat
dat nu ook goed lopen.’’
Het overgrote deel van de bezoekers aan de beurs is IJslands,
maar er werden ook bezoekers
gespot uit de Scandinavische landen, Groenland, Canada en zelfs
China. Vanuit Nederland waren
er delegaties van de trawlerrederijen. De beurs werd geschetst als
‘levendig’. De met de dag doorgaande devaluatie van de munteenheid van IJsland had voor de
deelnemers uit het buitenland
wel het voordeel dat de pijn van
de traditioneel schrikbarend hoge
prijzen enigszins verzacht werd.
Daarbij zij opgemerkt dat de IJslanders zeer gastvrij zijn en veel
buitenlandse gasten bij hen thuis
uitnodigen.
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