
N E D E R L A N D 
VAN DAG 

IJMUIDEN 

Aan de woensdagmarkt van 18 
december werd aangevoerd : 20 kis-
ten kabeljauw, 3 kisten wijting, 2 
któten schar, 3 kisten diversen. 

Prijzen in guldens : 
Per 40 kg : kabeljauw twee 314, 

kabeljauw drie 144-140, kajbeljauw 
vier i48, kabeljauw vijf 128, wijtang 
drie ,102, sohor 100, bot 42, lever 52. 

De besommingen van het ene stel 
spanvissers wat a a n de markt kwam 
was : VD 19 + VD 13 i 3.780. 

Aan de donderdagmarbt van 19 
december wei^d aangevoerd : 310 kg 
tong, 2 kisten tarbot en griet, 1 
kist kabeljauw, 16 kisten kool-
vis, 1 kast wijting, 17 Msiten schol, 
7 kisten varia. 

DIPOMA'S VOOR 
VISFILEREN 
IN HOLLAND 

Dat men er in Nederland aües op 
zet om de kwaliteit van de vis te 
bevorderen en ook voor het gemak 
van de huisvrouw te zoi-gen is een 
feit. 

Er worden lessen ingericht voor 
verpakking, visfileren, enz... 

Dit kunnen we Slechts toejuichen 
temeer dat dit alles gepaard gaat 
met een zekere plecihtiigihedd en aan_ 
moedjgingspremiies. 
Waar blijft ons nat iönaai propa
ganda comité voor visverbruik, da t 
nada t de administrat ie en leiding op 
verzJoek van de handel naa r Brussel 
ovengeheveld werd, alles zou ver
slaan? 

Het voorwendsel over slechts de 
subsidies van de staat , provincie én-
enkele duizenden van de kustge-
meenten te ibeschlkken, is geen re
den vermits toen de propaganda 
vanaf de kust geleid werd, men 
over niet meer gelden beschikte en 
de organisatie en werüang wat an
ders was dan nu. De toelage door 
he t ministerie van Ijandbouw is 
thans een nutteloze uitgave gewor
den, welke niet de minste verho-
-ging Van visvenbruik met zich 
brengt. 

DIPLOMA'S UITGEREIKT 

Aan de gemeentelijke school voor 
visserij en scheepvaart zijn ge
slaagd voor he t diplcana visfileren 
de dames H. J. van der Plas, J . H. 
H. M. Frits - Van Dijk en M. E. 
Bos - iRustmeijer, alle uit Umui -
den. Verder de heren iG.F.P. Hilt; 
C. Ter Metz, Y. Rol -en T. Pbst, aUe 
uit U m u i d e n ; S.J. Kruize en H. 
'Vonk te Beverwijk; K. Kamst ra en 
J. W. Westenberg te Hbom; L. en 
M. Gudde te I lpendam; F. de Haan 
en R. v.d. Klskamp te Amsterdam; 
D. J . J anzen te Zwaag; F . Verkerk 
en L. D. Parlevliet te Haarlem en 
G. Dekker te Egmond aan Zee. 

Een groot aanital van de geslaag
den heeft zich aangemeld voor he t 
diploma Viskunde A, een erkend 
diploma voor de Vakbekwaamheid 
Vishiandel. 

Wat zegt onze minister van Land. 
>bouw hiervan die ifaot taak heeft al
le nodeloze verkwistingen te schrap
pen. 

TOT DAG 
Prijzen in guldens 

per 1 kg : grdte tong 14,19, groot 
middel tong 16,59, kteinmiddel tong 
16,03, tong 1 13,57, tong twee 12,53, 
tarbot 16,81. 

Per 40 kg : steenbolk 68, witte 
kool vis drie 63, kool vis vier 46, hake 
drie 78, wijting drie 140, tarbot 
340-288, griet 268-1184, kabeljauw vijf 
142, schol één 96, schol twee 100, 
schol drie 118, schol vier 112-100. 

De besommingen waren : 
KW 141 f 1130, I J M 30 f 7510. 

Aan de vri jdagmarkt van 27 de
cember werd aangevoerd : 1.400 kg 
tong, li6 kisten tarbot en ,griet; 754 
kisten kabeljauw; 2.1S3 kisten kool-
vis; 504 kisten schelvis; 470 kisten 
wijting; 164 kisten schol; 38 kisten 
schar; 154 kisten miakreel en 152 
kisten diversen. 

PBUZHN IN GULDENS : 

Per 1 kg.: igr. tong 14,8f7; gr. m. 
tong 21,79; kl. m. itxmg 20,54; tong 
één 15,43-15,40; tong twee 16,00-14^53 
tarbot 22,13-117,72. 

Per 40 ikg.: gr. hatoe 3B4; m. hake 
344-298; hake één 280-360; hake 
twee 256-212; hake duie 126; bot 
44i25; lever 62-60; kuit 94-90; tarbot 
024-834; igrielt 3150^16; kabeljauw 
één 192-1100; ka'beljauw twee 184-98 
teaibeljauw drie 1132-96; kabeljauw 
vier 130-98; kabeljauw vijf 110-52; 
kool vis één en twee 58-2i8; koolvis 
drie 51-31; koolvis vier 41-.28; schel, 
vis één I110H9I8; schelvis twee 100-65; 
schelvis 'drie 98-55; schelvis vier 72-
50; schol één 98-92; schol twee 100-
65; schol drie 118-.104; schol vier 
1314-114; makreel één 45; majkreel 
twee 31^20; scfhar 124^110; wijting 
drie 9S-45; tdngsdhar 212; leng 83-
71; Ion 71-66. 

BESOMlMIiNGEN : 

IJIM 45 fl.460; 94 f710; VL 78 f 
32.900; VD 20 f125; 25 f810; WR 1 
f3.1i80; K W 34 f46.400; 44 if27.100; 
81 f 55.700; XJK 218 f3,S30; 33 en 180 
f2.920; .NU 152 en F B 28 f4.010; UK 
6 en 86 f2.800; 17 en 56 f3.960; 18 
en 115 f2.990; 78 en 295 f3.760; 200 
en 234 gl.470; 208 en 236 f3.160; 
VD 9 en 73 f7.610; 214 en 189 f5.630; 
46 en 91 f4.450; 54 en 77 f4.610. 

Aar de diosdagmarkt van 24 
december werd aangevoerd : 470 
kisten kabeljauw, 108 kisten wij
ting, 3 kisten schol, 49 kisten 
schar, 3 kisten sprot, 71 kisten di
versen. 

Prijzen in guldens : 
Per 40 kg : kabeljauw 1 162-114, 

kabeljauw 2 154-108, kabeljauw 3 
94-80, kabeljauw 4 86-78, kabeljauw 
5 84-64, schol 4 88, wijting 3 46-30, 
sprot 38, steenbolk 44-32, lever 23-
19, kuit 57-19, bot 28-19. 

De besommirgen waren : KW.43 
f 470, IJM.45 f 800, IJM.94 f 1450, 
UK.208-236 f 5000, UK 6-186 f 3170, 
UK.18-115 f 4510, UK.68-295 f 4710, 
UK.135-145 f 3550, YE.25-ZL.6 f 
3790, VD.19-73 f 8840, VD.24-89 f 
6.480, VD.46-61 f 4890. 

Aan de maandagmark t van 23 
december werd aangevoerd : 14.500 
kg tong, 4 kisten tarbot en griet, 
955 kister kabeljauw, 1651 kisten 
koolvas, 3112 kisten schelvis, 1046 
kisten wijting, 1065 kisten schol, 
282 kisten schar, 398 kisten diver
sen. 

Prijzen in guldens : 
Per 1 kg : grote tong 14.49-12.10, 

grm. tong 17.10-15.31, kim. tong 
15.86-14.98, tong 1 12.31-10.03, tong 
2 10.46-8.80, tarbot 20.81-17.09. 

Per 40 kg : hake 1 212-186, hake 
2 182-154, hake 3 76-42, lom 74-56, 
leng 72-60, tongschar 186-181, tar
bot 626-240, griet 187-162, kabeljauw 
1 95-5«, kabeljauw 2 120-57, kabel
jauw 3 92-70, kabeljauw 4 88-71, ka
beljauw 5 79-40, koolvis 1 38-28, 
koolvis 2 40-30, koolvis 3 46-29, kool
vis 4 35-27, schelvis 1 94-70, schel
vis 2 74-48, schelvis 3 65-45, schel
vis 4 45-35, schol 1 70-59, schol 2 
75-61, schol 3 85-62, schol 4 71-60, 
wijting 3 55-27, schar 50-21. 

De besommingen waren : IJM.29 
f 18.300, IJM.30 f 18.900, IJM.115 
f 16.000, IJM.154 f 5.300, SCH.117 
f 27.600, SCH. 256 f 8.000, WR.45 
f 1.200, WR.57 f 38.700, VL.l f 
1.300, VL 34 f 14.000, VL.90 f 280, 

VL.105 f 2.800, VL.112 f 1680, VL. 
115 f 700, KW.4 f 1360, KW.15 f 
37000, KW.22 f 19600, KW.29 f 
7000, KW.42 f 21000, KW 45 f 50700 
KW.55 f 1600, KW.74 f 33800, KW. 
117 f 29000, KW.135 f 19000, KW. 
144 f 1900, KW. 145 f 12700, KW 149 
f 9400, KW.150 f 7400, KW.152 f 
2700, KW.185 f 4300, KW.189 f 
15500, KW.194 f 5800, KW.123 f 
1800, KW. 124 f 4500, KW.221 f 9600, 
KW.226 f 8900. 

TE KOOP : 

Stalen 
VtSSERSVAARTUIG 

0.349 
Bouwjaar 1957 

TeL (059) 70 95 88 
(209N—7648IV) 
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Visaanvoer te Den Helder 
Aanvoerbericht van 16-12 tot en met 21-12-1974 

Door 70 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd : 

Hoeveelheid 
in kg. 

22.103 
5.277 

59.365 
26.765 

1.100 
3.330 
5.705 
1.440 
3.865 
1.320 

166 
295 

15 
28 

130.780 

i<g. 
kq. 
kq. 
kq. 
kq. 
kg. 
kp. 
kq. 
kq. 
kq. 
kq. 
kq. 
kq. 
kg. 

kg. 

vissoort 

Tong 
Tarbot 
Schol 
Kabel jauw 
Griet 
Schar 
Wij t ing 
Steenbolk 
Bot 
Lever /ku i t 
Tongschar 
Rog 
Schelvis 
Hammen 

f 

Opbrengst 

303.909.45 
48.173.60 

127.039.35 
68.094.33 

5.465.19 
5.085.02 

10.048.65 
1.982.15 
3.264.88 
1.394.00 

638.49 
91.75 
19.50 

153.38 

575.959.74 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

Prijs 

19,78 
22,51 

2,84 
5,90 
6,51 
2,15 
2,30 
1,70 
0,91 
2,32 
3,99 
1,25 
1,30 
5,51 

tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 

per kg . 

10,97 
5,50 
1,74 
1,00 
3,15 
0,95 
1,46 
0,/Ö 
0,24 
1,31 
3,00 
0,25 

— 
5,21 

per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 
per kg 

Opnieuw een week (het verhaal wordt eentonig) waarin de weersomstan
digheden een normale visserij verhinderden. 
Omdat op maandag nog verschillende kotters hun vangst moesten lossen 
van de laatste dagen van de voorgaande week, was er op deze dag een 
behoorlijke aanvoer. 

Opnieuw uitvaren was er door het stormweer echter de eerste dagen niet 
bij, In het laatst van de week konden in ieder geval de grotere kotters 
het nog eens proberen. 

Het merendeel hiervan was echter niet meer op tijd voor de zaterdagmarkt. 
De kleinere kotters konden alleen de beide laatste etmalen nog de haven 
uit. Al met al een slechte visweek, die door de uitzonderlijk hoge prijzen 
die voor de aangevoerde vis werden betaald, niet kon worden goed 
gemaakt. 

REDERS, 
LEEST UW 

VAKBLAD 
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