
N E D E R L A N D 
VAN DAG TOT DAG 

IJMUFDEN 
Ajan die woensdagmarikt van 6 

augusitUB werd aangevoerd : 
4450 kg tong, 6 kisten tarbot en 

griet, 6B (kisten scOiol, 28 kisten 
sdlxar, 938 kisten makreel, 52 kisten 
piüdhards en 84 kistten diversen. 

iPrijzen in guldens : 
Per 1 kg : grote tong 12,96-<12,02, 

grootmiddel tong 12,70-11,06, kJein-
middel tong 10,64410,36, tong één 
9,76-9,01, tong Itwee 7,35-6,97, tar^ 
bot ll,3a-'ll,10. 

Per 40 fcg : t a rbot 220-il56, griet 
184-135, schol één 96, sctool twee 
106, scéiol 14, maloreel één 30, ma-
ikreel twee 21, drie 124-)122, schol 
vier 76-ei, pUdliards 18,40, miaikneel 
drie 18,40, schar 42-(18. 

De hesommingen wanen : 
lUiK 18 5.300, UK 17 3.900, UK 56 

10.000, UK 78 1.400, YE 25 900, 
UlM 18 5.800, VD 15 1.200, VD 19 
4.800, VD 20 2.10O, VD 25 1 600, VD 
46 2.400, 3 spanvissers : UK 23 
ptas UK 48 7.600, UK 107 plus UK 
200 6.700. 

Aan. de maandagmanklfc vaji U 
augustus iwerd aangevoerd : 11.730 
kg tong, 143 kisten tartoot en griet, 
7^8 kisten wijting, 2.233 kisten 
scShol, 142 kisten schar, 53 kisten 
makreel, 126 kisten diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg : 
zialm 18,6H3;50, tailbot 10,744,65, 
grote tong 11,40-10,95, igrootmiddei 
tomg 10,85-10,29, kleinmiddel tong 
8,88-7,82, tong één 8,86-7,06, teng 

Pe r '40 kg : tai*>ot 3160400, griet 
174-03, kabeljauw één 96-75, kabel
jauw twee om drie 104-71, kabel
jauw vier 88-70, kabeüjauw vijf 54-
28.20, schelvis één en twee 72-64, 
scheilvis drie 62-54, sdhelvis vier 49-
40, koolvis vier 26-16,40, schol één 
818-50, söhol twee 90-58, schol drie 
100-70, schol vier 76-75, wijting ditie 
47^30, makreel één 67, makreel twee 
22-21, schar 28nl6. 

De besommingen waren : K W l i 
17.000, KW 4 9.700, K W 22 21.000, 
K W 34 21,100, K W 45 46.000, KW 
5a 12.800, K W 55 17.000, K W 88 
14.800, K W 15 9-600, K W 145 12.400, 
K W 1'50 20.400, K W 152 15.300, KW 
186 19.000, K W 187 16.000, K W 189 
8JS00, K W 214 21.000, SOH 256 
22.000, VT, 112 1.400, U M 3 9.200, 
UiM 44 20.900, I J M 115 26.000, I JM 
45 5.400. 

Aan de woensdagraarlkt van 13 
kg tong, 5 Jdsiten tarbot en griet, 
augustiis werd aangevoerd : 5.360 
19 kisten itoabeljauw, 3 kisten 
sidhelvis, 380 kisten wijting, 92 kis
ten schol, 5 kisten schar, 376 kisten 
miakreel, 8 kisten püMnards fen 107 
kis ten diversen. 

Prijzen i n guldens per 1 kg : 
grote tong ll,50-ill,06, gnootmiddel 
tong 11,72-11,10, kleinmiddel tong 
10,02-9,09, tong één 9,4848,56, tong 
tweie 7,11-6,50, tarbot 10,60-10,58. 

Per 40 kg : tarbot 380J152, griet 
162-117, kabeljauw drie en 'ner 
162, kabeljauw vijï 51-49, schelvis 
vier 68-49, schol één en twee 124-
80, schol drie 144-102, schol vier 72-
57, wijting drie 28-27,20, makreel 
dr ie 18,40, schar 44-30. 

Ds besommingen waren : K W 68 
12.000, UK 123 3.600, UK 17 3.100, 
UK 18 7.000, UK 66 5.300, UK 78 
2.900, VD 15 900, VD 19 11.000, VD 
20 2.100, VD 46 3.30O, VD 61 4.400, 
YE 2 700, U M 18 3.800, 2 spanvls-
sers UK 23 en UK 48 3.000, UK 135 
en UK 145 2.600. 

Aan de donderdlagmaxtot van 14 
augustus werd aangevoerd : 4.490 
kg tong, 22 kisten tartoot en griet, 
893 kisten kabeljauw, 42 kisten 
soheüvis, 1272 kisten wdjiting, 182 

kisten schol, 34 kdsiten stóhar, 380 
kisten makreeJ^ 8 kisten pildhards. 
148 ikisiten diversen-

Prijzen in guldens per 1 kg : 
zalm 11,51-10,49, tarbot 12,09-^11,15, 
grote tong 11,81-11,46, grootmiddel 
tong 12,27-11,67, kleinmiddel tong 
10,59^,99, tong één 9,22-«,64, tong 
twee 6,98-6,50. 

Per 40 kg : tarbot 415-200, griet 
184-144, kabeljauw één 90-71, kabel , 
jauw twee 120-66, kabeljauw drie 
104452, kabeljauw vier 114-43, ka
beljauw vijf 60420,40, schol één 114-
104, schol twee 138-118, schol drie 
1364114, schol vier '82-65, schelvis 
één 75-74, schelvis twee 81-77, 
schelwis drie 62439, schelvis vier 67-
61, wijting drie 44H27, onakreel één 
56, makreel twee 40-32, makreel 
drie 18,50, schar 47-41, pilchards 15 

De besommingen waren : K W 29 
20.700, KW 213 13.000, VL 90 1050, 
UK 18 1.900, UK 78 1.800, VD 15 
1500, VD 19 3.80O, VD 20 1.300, VD 
46 1.8O0, VD 61 1.400, VD 80 9.700, 
YE 25 1.600, 2 Urker spanvissers : 
UK 107 en UK 20 2.300, UK 135 en 
UK 145 iAOO- 1 Belgische spanvis-
ser Z.62 en Z.562 23.500. 

Aan die vr i jdagmarkt van 15 
augustus werd aangevoerd : 16.020 
kg tong, 208 kisten tarbot en griet, 
671 kisten kabeljauw, 1 kist köolvis, 
166 kisten scheüvSs, 1794 kisten 
wij'ting, 1431 kisten schol, 134 kis
ten schar, 203 kisten makreel, 2896 
kislten har ing en 192 knisten varia. 

Prijzen in iguldenis per 1 kg : tar 
bot 10.99-10,39, grote tong 11,50-
11,06, grootmiddel tong 11,66-11,00, 
fclednmiiddel tong 9,30-8,50, tong 
één 8,83-8,20, tong twee 6,71-6,19. 

Per 40 kg • tarbot 3i50-202, griet 
170-144, kabeljauw één 78^6, kabel , 
jauw twee 94-57, kabeljauw drie 93-
53, kabeljauw vier 88-60, ka.beljauw 
vijf 52-28,40, koolvis vier 41, schel
vis één en twee 72-65, schelvis drie 
68-54, schelvis vier 48-38, wijting 
drie 60-30, schol één 74-44, schol 
twee 96-64, schol drie 110-71, schol 
vier 8-51, makreel één 61-32, ma
kreel twee 20-80, m^akreei drie 18,60-
18,40, har ing één 43,60-20,80, schar 
28-16. 

De besommingen wiaren : K W 24 
37.000, K W 25 38.000, K W 43 21.000, 
K W 49 12.000, K W 149 20 000, K W 
214 20.000. K W 226 20.000. K W 226 
20.000, SCH 28 6.700, SCH 171 
37.000, VL 34 800, VT. 121 l.OQO, VD 
15 1.800, VD 19 2.600, VD 20 1.100, 
VD 46 1.500, U M 18 S.OOO, U M 27 
900, U M 44 16 000, UK 2 41.000, UK 
128 4.200, UK 17 5.100, UK 56 
4.100, UK 78 1.200, UK 138 11.OOO, 
UK 233 2 200, UK 234 2.100, Twee 
spanvissers : UK 13 en UK 145 
4.300, UK 107 en UK 2O0 3-200. 

4.000 KG. TONG 
GESTOLEN 

Zaterdagnacht is u i t een pakhuis 
van jenovries een parti j ingevro
ren tong van vierdiuizfend kOogram 
gestolen. Heel de part i j is vermoe
delijk afgevoerd in twee vracht
auto's. 

Eén van de wagens werd gesto
len in het Umuidense havengebied 
van de Katwijkse firma Ouwe-
hand. Dezie Wagen zou ai in Breda 
gesagn-aJeerd zijn, m a a r Ss vermoe
delijk n a a r België uitgeweken. Een 
ander gedeelte van de gestolen 
partiij is opgedoken i n Völendam. 
Men heeft een van de daders in
middels aangehouden. De pari i j 
tong heeft een waarde van onge
veer 'Veertigduizend gulden. 

HOLLANDSE MINISTER VAN VISSERIJ 
SPREEKT MET VISSERIJ 

Minister Van dier Stee (landibottw 
en visserij) heeft maandag een ge
sprek gehad m e t de visserij organi
saties over de moeilijkheden rond 
de quoteringsmaatregelen. He t is 
he t tweede contact tussen de be
windsman en de organdsatles. 

Uit opmerkingen van iminiister-
presddent Den Uyl, idie vrijdag op 
zijn wekelijkse persconferentie he t 
gesprek aankondigde, mag worden 
afgeleid idat d e regering wU vast
houden a a n de bekritiseeiide quo
teringsregeling, m a a r wel bereid is 
om de tegemoetkomingen voor ge
troffen vissers te verhcsren. Voor 
dat doel is op h e t ogenblik 30 mil
joen gulden uitgetrokken op de t*e-
girotlng van landbouw en vissenij. 

Tot daa r idit pjersbericht. Dertig 
mi'Ijoen guliden, ibeteflsent ongeveer 
450 miljoen frank. Zou m e n ons 
kunnen zeggen wa t er bdj ons van 
regeringszijde uitgetrokken is en 
of ook onae ministers bereid ziln de 
visserij verantwoordelijk te ontvan
gen. 

Men schrijft ons dienaangaande 

nog h e t vioügende -. Vijf j aa r gele
den en meer, werd 'OD initiatief van 
Secretaris Generaal Van den Moor-
te'.e een vdsserijcommissie sam.en-
gesteld, waarin ook de syndikaten 
zeteldiarL 

Van redemszijde, Zeebrugge uit
gezonderd wordt niets, m a a r niets 
ondernomen, welke twt positieve 
resultaten 1 ^ leiden. I n Hioiland 
werkt men met ,r>ositieve middelen. 
Al die ipraat over uitbodcen, bren
gen geen aa rde a a n de dijk. 

lEr moet dringend gehamdieild war
den en h e t kcant ons voor d a t de
genen die alles gingen redden, die 
alles gingen verbeteren, nog nooit 
zo weinig positief zijn geweest. De 
Bedenscentrale waarvoor aii eJke 
reis 0-H80 fr. ten honderd plus 
2 'X 7 fr iper (ben betalen, slaapt, 
heeft een secretariaat, waaiivan 
niets positief u i tgaat en waar men 
de ibrave beheerders alleeii a a n he t 
lijntje hioijdt. 

Zal de opstand komen als meer 
dan de heift vetdionlken is ? 

Visaanvoer te Den Helder 
Weekoverzicht van 4 tot en met 9 angnstus 1975 

Door 134 kotters werden de volgende hoevefeUieden vis aangevoerd 
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Weekoverzicht van 11 tot en me t 16 aug. 
He t weer was ide eerste dog van de wieek gelukkig iets koeler, doch 

h e t was van korte duur want de resti van de week op de aateridag na , 
was he t weer tropisch warm. De maandag fo^on miet he t nalossen van 
een tweetal vissers welke afgelopen zaterdag te laa t a a n de m a i k t waren, 
zodoende hadden we op de maandag reeds een klein ibegin. De volgende 
dagen kwam de vloot regelmatig a a n de m a r k t en d a t biatóht d a n ook 
de nodige drukte om. variat ie mee, vanaf Idinsdag to t en m e t donderdag 
waren er ongeveer 28 tot 30 vaartuigen per dag a a n de maiikt. De vrijdag 
bracht zelfs meerdere drukte mee en er wairen dan ook die idag 37 vaar
tuigen' a a n de m a r k t fwaardoor de aanvoeir op zaterdag enigEins verlicht 
werd. Op zaterdag waren er slechts 25 vaar tuigen a a n de mairkt en deze 
voerden ru im 116 ton vis aan. iTotaai waren er deze w e ^ 1515 vaar tuigen 
aan de mark t met 274.774 kg. vis, waarvan 162.810 kg. schol en 83.300 kg. 
tong voor een omzet van f 1.001.597,10. 

Door 151 kotters werden de volgende hoeveelheden vis aangevoerd 
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