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

IJMUIDEN 

Aam öe dionderdlaigm'arkit van 28 
augusltus werd aangevoeind ; 9750 
kg itonig; 28 kisiten tarbot en grleit; 
801 kisten kabeljauw; 48 kisten 
schelvis; 1015 kisiten wijting; 225 
testen schol; 67 kisten schar; 908 
kisten har ing; 5 kisten makreel etti 
109 kisiten diversen. 

Prijzen in guldens. Per 1 kg : 
tarbot 15.14^14.110, igirotie tong 16.89-
16.35; grootmidd*el tong 14.68-13.28; 
klemmididtel tong 11.90.11.45; tong 
één 9,38-8,65; tong Itwee 6.66.6.21. 

Per 40 kg ; Tarbot 406.204; griet 
330-145; kabeljauw één l'14-84; ka
beljauw tlwee 110-80; (ka^beljauw 
drie 120-84; kabeljauw vier 128-110; 
kabeljauw Vijf 67-30; schelvis twee 
132, schelvis vier 68-30; sdhol één 
120-108; schol twee 114-112; s c h d 
drie 138-92; schol vier 100-71; wij
tang drie 53-28; wijting Vier 27; ha 
r ing één 40-38; makreel tWee 70-63; 
schar 55-45. 

IDe besomimingen "wiarein : K W 29 
23.440; K W 185 21.600; T K 21 
9.500; XJK 218 19.800; VD 6 4.770; 
VD 20 1.680; VD 46 1.490; VD 89 
9.430; YE 25 5.460; U K 27 880; 
U M 18 1.390; 2 Deense snikken 
R I 138 5100; m. 387 21.800. 

'Aan de vri jdagmarkt van, 29 
lOogst werd aangevoerd • 12.400 
Ikg. tong; 120 kisten tarbot en 
tgriet; 2.023 kisten kabeljauw; 6 
ikisten koolvls; 146 kisten schelvis; 
0.468 kisten wijting; 2.396 kisten 
•schol; 60 kisten schar; 4.138 kiB-
iten har ing; 12 kisten makreel; 
il39 kisten varia. 

I Prijzen in gulden. Per 1 kg. : 
tgrote tong 16.18-14,37; middel 
tong 14,79-12,81; kleinmiddel tong 
12,04-9,95; tong één 9,37-8,31; tong 
twee 6,66-6,15; tarbot 16,07-14,02. 

Per 40 kg. : Tarbot 500-161; griet 
248-147; kabeljauw 198-71, kabel
jauw 2 100-71; kabeljauw 3 108-
78; kabeljauw 4 112-79; kabeljauw 
5 67-28,40; witte koolvis 3 70-61; 
schelvis 1 96-68; schelvis 2 104; 
schelvis 3 80-59; schelvis 4 65-47; 
schol 1 110-88; schol 2 126-92; 
schol 3 124-90; schol 4 82-48; wij
t ing 3, har ing 1 48-34; makreel 2 
25-20; schar 55-32. 

De besommingen waren : K W . l l 
f 28.700; KW.45 52.100; KW.149 
20.200; KW.152 15.900; KW.221 
19.900; KW.4 10.300; KW.213 12.000; 
W R 5 7 36 600; WR.68 10.800; HD.17 
15.200; trK.17 4.600; UK.56 4.700; 
UK 78 3.500; tJK.138 31.700; UK145 
1.200; trK.234 2.400; IJM.154 26.500; 
I J M : . 1 8 2.700; IJM.25 700; IJM.27 
600; VD.6 2,600; VD.18 7.000; VD.19 
3.200; VD.20 1.070; VD.25 400; 
PK.288 17.500; B.5 66.200; Spanvis-
ser UK.23 en UK.48 14.600. 

lAian de dünisdagHiarkit van 2 sep-
tong; 3 kisten -taatoot en griet; 12 
kisiten schol; 491 kis ten har ing; 475 
temiber weird aangevoerd : 1520 kg 
kasten makreel ; ^ 4 kfiston kabel'-
jauw en 84 kisten idiversen. 

Ptrijaen in guldens. Per 1 kg : 
t a r t o t 13.00; grote tong 14.57.14,49; 
grootmiiddel tong 12.36H1B..16; kSein. 

middel tong 10,99-a0j52; tong één 
lX),42-9,68; tong twee 7,04-6^61. 

Pe r 40 kg : tarbot (192.167; griet 
130-124; kabeljauw één 62-42; ka-
beijiauw twee 78-53; toabeljauw drie 
en vier 84-71; kabeljauw vijif 74; 
schol één lilO; stóhol tJwee 112; schol 
drie 1110-104; sdhol vier 82-74; ha 
r ing één 53.40-43.20; makreel drie 
18.40-17,20; blank» klooivis 66. 

De ibesommingen waren : SCSH 
ai 30JOOO; UK 135 2.,100; UK 145 
2.900; VD 25 1200; YiE 25 1.800; 
U M 18 8.300; 1 Deense snik DiL 
438 25.000. 

HARINGAANVOER 
IN HOLLAND 

Hollandse spanvissers van Texel, 
Urk en Wleringen zorgden vorige 
week vrijdag in de IJmuldense VLS-
hallen voor een blijde dag, door een 
prachtige hoeveehleld verse har ing 
aan te voeren. Meer dan 2.000 bak
ken en een goede 400 premiekistjes, 
waar de handel wel raad mee wits, 
en wat in de prijsvorming zeker tot 
ui tdrukking kwam. Er werd graag 
gekocht — naa r gelang van de 
kwaliteit — voor f 41,— tot f 34,40 
per bak. De premiekistjes gingen 
weg voor f 29,— tot f 25,—. E n daar-

Visaanvoer te Den Helder 
GEMEENTELIJKE VISAFSLAG DEN HELDER 

Week van 35 tot en met 30 augustus 1975 

Met uitzondering van de maandag waren er alle dagen een ru im 
twintigtal kotters aan de markt, die over he t algemeen uitstekende 
resultaten wisten te boeken. 

Goed weer, goede vangsten en goede prijzen. 
Op vrijdag waren 36 kotters binnen, waaronder verschillende 

weekkotters. 

De uitschieter kwam zoals gebruikelijk op zaterdag, want waren 
er door de aanvoer op vrijdag maa r 30 kotters a a n de markt, deze 
dertig kotters voerden zoveel vis aan da t er gesproken kon worden 
van een „volle" vishal. 

Alleen op zaterdag maa r liefst bijna 230 ton vis, waarvan ruim 
115 ton schol, die voor zeer goede prijzen van de hand ging, en ru im 
33 ton tong, die eveneens uitstekende prijzen opbracht, zij het dan 
dat de kleinste soort iets lager in prijs was, waardoor 'de gemiddelde 
prijzen per aangevoerde kilogram weer sterk varleerden van bijv. 
f 7,02 voor he t ene schip, terwijl een kotter met een vangst van 
grotere tong een gemiddelde klloprijs wi^t te maken van f 11,51. 

Wisten hierdoor 13 kotters een besomming te magen boven de 
f 25.000,— waarvan 5 nog ru im boven de f 30.000,—. 

De 30 kotters die aan de mark t waren voerden gezamenlijk 
De hoogste besommer maakte ru im f 37.600,— voor een aan

voer van 8.122 kg., bestaande ui t o.a. 4.860 kg. schol en 2.051 kg. tong 
met een gem, prijs van f 10,68 per kg. 

Met een weekomzet van ru im f 1.256.000,-
week afgesloten. 

werd een uitstekende 

Door 136 kotters werden de volgende hoeveeOheden vis aangevoerd 

Hoeveelheid in kg. 
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Vissoort 

Tong 
Tarbot 
Schol 
Kabeljauw 
Griet 
Schar 
Wijting 
Bot 
Harders 
Poon 
Schelvis 
Steenbolk 
Heek 
Haai 
Tongschar 
Diversen 
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Opbrengsi 
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120.678,61 

f 345.184,45 

1. 
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Prijs per kg. 

f 
f 

16,74 
16,01 
2,80 
3,38 
4,51 
1,85 
1,90 
0,36 
3,33 
2,13 
1,64 
2,20 
2,40 
1,50 
2,40 

- f 3,52 
- f 2,29 
- f 0,86 
- f 0,59 
- f 1,51 
• f 0,50 
- f 0,75 
- f 0,18 
- f 1,84 
- f 0,18 
- f 0,70 
- f 0,45 

f 0,76 
- f 1,07 
• f 0,85 
• f 

mee waren de aanvoerders ruim
schoots tevreden. 

Naast de aanvoer van deze verse 
haring, kwam men ook nog met een 
flinke hoeveelheid aan boord in va
ten gesteurde haring. Hiertoe wa
ren zij in de gelegenheid gesteld 
door diverse haringreders-handela
ren, want om met zij trawlers har ing 
te vangen, wil nog steeds niet erg 
lukken. Bovendien mag men op de 
bekende vangplaatsen voor de En
gelse oostkust niet meer vissen om
da t daarvoor al enkele jaren beper
kende bepalingen gelden. Het was 
een reeds jaren bestaande gewoonte 
dat Nederlandse vissersschepen, bin
nen de strook van twaalf tot op 
zei3 mijl vóór de kust van Engeland 
op har ing mochten vissen. Doch 
met Ingang van 20 augustus moes
ten de Nederlanders ook buiten 
de twaalfmljlsgrens blijven. De 
gronden bulten de twaalf mijlszone 
zijn te rotsachtig om met de trawl 
te vissen. Daar kan men de vis 
alleen nog pelagisch, in span of 
met de vleet verschalken, aldus de 
IJmulder Courant. 

De Hollandse spanvissers slaag
den daa r de vorige week bijzonder 
goed in. Door de Urkers die van 
vis verstoken bleven, zijn nu ton
nen en zout beschikbaar gesteld. 
Gevangen har ing wordt n u ook aan 
hen geleverd. Dit voorbeeld is ook 
gevolgd door een hande laa r In ver
se haring. Door he t Staatsvlssers-
havenbedrijf worden — evenals op 
de overige visafslagen — kisten 
verstrekt aan de schepen die deze 
nodig hebben. Maar de voorraad lis 
niet toereikend om een ieder vol
doende te voorzien. Daarom werd 
nu de hulp van de handel inge
roepen. Dat werd al spoedig een 
twistpunt, want het Staatsvissers-
havenbedrljf wilde de in handela
ren-kisten aangevoerde har ing niet 
verkopen. Deze moesten eerst wor
den overgestort in halkisten. Het 
gevolg daarvan was, da t men met 
een monster van deze har ing naar 
elders is gegaan en de har ing door 
heeft la ten veilen. 

Ook door de grote hektrawlers 
is er wel har ing aangevoerd, doch 
deze had met he t warme weer nogal 
te lijden gehad en da t was in de 
prijsvorming dan ook te merken; 
er werd har ing verkocht voor 24 
gulden per bak. Voor he t overige 
was he t weer de maandag die het 
overgrote deel van de mark t be
heerste. Verder kwamen er aan de 
donderdagmarkt nog enkele Deense 
schepen en vorige week vrijdag nog 
eens een Belg. 

De IJM.115 kwam 's maandags 
met platvis. Daarvoor maakte dit 
cshlp een besomming rond de 50.000 
gulden van de kottervloot. Welis
waar werd door een ander kotter 
f 70.000 besomd, doch dit was voor 
een overweekse reis. 

VIS ETEN 
IS VERANTWOORD 
ETEN 
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