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• Arjan Pastoor (21) heeft al eigen zaak
• Kees Bazen klaar voor de haring
• Wereldreis rond vis op de SEG
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Laat uw klanten intens genieten 
van een Bewuste BBQ

Verstegen Spices & Sauces b.v., Telefoon: +31 (0)10 245 51 00, E-mail: freshservices@verstegen.nl, www.verstegen.eu

Barbecueën wordt een healthy pleasure met Verstegen: 
van Pure producten tot sauzen zonder toegevoegde suikers

Verras uw klanten dit seizoen met geweldige smaken om onbezorgd van te genieten, met het 

verantwoorde BBQ-assortiment van Verstegen. Van een fosfaatvrĳ e alles-in-één mix voor BBQ worsten 

tot intense smaakbelevingen die u creëert met onze Rich Taste Marinades. En omdat geen barbecue 

compleet is zonder heerlĳ k sausje: onze Guilt Free sauzen zónder toegevoegde suikers of zoetstoffen, 

maar mét een geweldige smaak. Zo maakt u van barbecueën een healthy pleasure. 

VAM 21802002 AD BBQ 2018 Vismagazine 230x300.indd   1 28-02-18   15:26



Door uw bedrijfskleding zelf te beheren en te wassen in uw eigen in-huis-wasserij kunt u veel 
geld besparen ten opzichte van uitbesteding aan een commerciële wasserij of verhuurbedrijf.

Optimaal resultaat. Minder slijtage van het wasgoed.
Lage kosten. Laag water-, energie- en zeepverbruik en geen transportkosten.
Snelle doorlooptijd. Minder kleding nodig.

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl | Telefoon: (0347) 37 88 84
Lees hoe andere organisaties hun bedrijfskleding organiseren:
ga naar www.inspiredbyprofessionals.nl

Beheer uw eigen bedrijfskleding.
Miele Professional. Immer Besser.

18-0377_FZ_Anzeige138279_230x300_nl_NL.indd   1 10.04.18   11:38



Ansjovisweg 24 - Palingweg 5, Spakenburg   •    T  +31 (0)33-298 80 44   •   W www.visgroothandel.com
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Heeeeerlijk genieten !
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Katwijker Jan Barnhoorn (tweede van links) verwezenlijkt zijn 
droom: een eigen visspeciaalzaak. Op woensdag 16 mei stond 
hij samen met zijn vrouw Fiona (links) en zijn team in voor 
het eerst in de spiksplinternieuwe winkel in Heemstede die 
de klinkende naam Oléron draagt. “Oléron is een Frans-
Atlantisch eiland waar ze oesters kweken. De oester ligt voor 
mij het dichtste bij de natuur.” In deze naam komen de 
pijlers van zijn concept samen: exclusief, puur natuur en 
kwaliteit. 
Bij het bedenken van de naam het concept, waren verschil-
lende partijen zoals een interieurbouwer, sfeerconsulente 
en tekstvormgever betrokken. “Ik wilde een naam die 
anders is dan alle andere omdat we exclusief en uniek 
willen zijn in Nederland. Door het open karakter van deze 

winkel, laten we klanten vis proeven en beleven. We vertellen ook het 
verhaal erachter en geven uitleg over de producten. Daarom gaan we 
verschillende proeverijen organiseren.” Het assortiment bestaat uit verse 
vis, schaal-en schelpdieren, huisgemaakte visspecialiteiten en sushi.  
De officiële openingshandeling vond plaats door de wethouder van 
Economische Zaken van Heemstede, Sebastiaan Nieuwland die samen 
Joas (3), Rosalie (7) en Charlotte (10) Barnhoorn een lint doorknipte. 
Gasten konden genieten van quiches, zeewiercrackers met vissalades en 
gegrilde tonijn. Op 17 en 18 mei was er een professionele sushidraaier in 
de winkel aanwezig. Een Katwijkse palingroker fileerde op 19 mei 
kosteloos de vers gerookte paling als openingsactie. Oléron is te vinden 
op een prominente plek in Heemstede, in een rij met voedingsspeciaal-
zaken. Met de bekende patissier Huize van Wely als buurman en op 
loopafstand van het centraal station. •

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Henk Riswick

Oléron in Heemstede van start
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Petra Hermans-Taekema 

Redactiecoördinator

2116

Seizoenen

Het krioelt van de levendigheid, binnen en buiten. Want 
de ‘seizoenen’ komen er weer aan. En dan moet er 
vergaderd, overlegd en georganiseerd worden, want 
iedereen wil er een graantje van meepikken. Er zijn in  
de loop der jaren heel wat seizoenen bijgekomen. 
Bestempelden we vroeger alleen de jaargetijden als een 
seizoen, tegenwoordig is er vooral op gebied van eten en 
drinken menig nieuw seizoen te vieren. En natuurlijk 
moeten die het liefst officieel afgetrapt, geopend, ingeluid 
enz. worden. Zo is op verschillende dagen het barbecue-, 
het festival- en het foodtruckseizoen begonnen, met een 
gezellige party waar bij eten en drinken rijkelijk - en 
vaak ook tegen hoge prijzen- verkrijgbaar is.
Klink ik een tikje negatief, vind ik het allemaal een beetje 
overdreven? Het is geenszins zo bedoeld, want laten we 
wel wezen: het is toch genieten in de zomer van al die 
gezelligheid? En dat harde werken van de organiserende 
teams mag toch best beloond worden?
Ik kijk juist altijd uit naar al die seizoenen en ga graag 
naar een leuk evenement. En zeker in de vissector zijn er 
veel seizoenen, waarin je kunt genieten van de heerlijkste 
vis, schaal- en schelpdieren. Ik sta stiekem altijd te 
popelen, dat ‘ze er weer zijn’: Oosterscheldekreeft, 
meischol, hangcultuur- en bodemcultuurmosselen, 
oesters, maar vooral natuurlijk het ‘oudste’ en belangrijk-
ste seizoen waar heel Nederland elk jaar reikhalzend 
naar uitkijkt: de haring. Nog even geduld en dan kunnen 
we weer genieten van Nederlands bekendste vis, waar-
voor mensen van over de hele wereld naar ons kikker-
landje komen. Ik wens u een mooi haringseizoen toe en 
succes bij de nieuwe Nationale Haringtest 2018.

Petra Hermans-Taekema
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Vissers gaan 
demonstreren
Op zaterdag 2 juni vindt er 
in Amsterdam een landelijke 
viserijdemonstratie plaats. Op die 
dag zal na een protestmars vanaf 
het Centraal Station op de Dam een 
petitie overhandigd worden. De 
vissers laten aan duidelijkheid niets 
te wensen over.  
Zij eisen:

•  Aanlandplicht ongeldig  
verklaren

• Geen windmolenparken 
op  vis- en paaigronden

•  Herindeling van windmolen-
parklocaties

•  Onderzoek naar effecten van 
windmolens op visbestanden

 
De aanlandplicht is onwerkbaar. 
Invoering in 2019 betekent een 
catastrofe voor de Nederlandse 
kottervloot. Vanwege verlies van 
visgronden is de aanleg van 
honderden windmolens even-
eens een bedreiging. Herinde-
ling van windmolens op zee is 
noodzakelijk om te voorko-
men dat de visserij straks 
geen bestaansrecht meer 
heeft en het onderwaterleven 
het loodje legt. Vissers con-
stateren nu al een signifi-
cante vermindering in vangst 
nabij windmolenparken.
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Yvette van Boven kookt met haring
In het tv-programma Koken met van Boven 
ging Yvette van Boven aan de slag met haring. 
Ze onderzocht wat we weten van haring en 
hoe we het eten. En natuurlijk ging ze zelf met 
de haring aan de slag. Haring kent verschil-
lende varianten. Naast Hollandse Nieuwe, 
rauw en met uitjes, is er 
meer mogelijk met haring. 
Denk aan gepekelde steur- 
haring, mild gezouten ge-
kaakte maatjes of groene  
haring. Voordat ze zelf met 
de haring aan de slag gaat, 
onderzocht Van Boven wat 
we weten van haring. Haring- 
experts Niels Hintzen van de 
WUR en Jan Beintema van de 
Rijksuniversiteit Groningen 
vertellen onder andere hoe-
veel haring er in de Noordzee 
zwemt, hoe je de leeftijd van 
haring kunt meten en hoe 

vangstadviezen tot stand komen. Ook ging 
Van Boven koken met haring. Ze maakte een 
zure haringsalade met aardappelkoekjes, een 
gezouten panharing en ze serveerde pekelha-
ring. Het programma werd uitgezonden bij de 
VPRO en is online terug te kijken. •

Delegatie uit Indiase aquacultuur bezoekt 
Nederlandse collega’s 
Een aquacultuur delegatie uit India heeft in 
april een bezoek gebracht aan Nederland.  
Ze waren in Nederland om meer te leren over 
de Nederlandse technologieën en 
verwerkingstechnieken. Ook werden zij 
geïnformeerd over de regel en wetgeving in 
Nederland en maakten ze kennis met diverse 
Nederlandse importeurs.  

Op dit moment is India, na China, de grootste 
producent op het gebied van aquacultuur.  
Het land bied enorme mogelijkheden voor de 
verdere groei en ontwikkeling van de sector. 
De delegatie bezochtl tijdens het verblijf in 
Nederland diverse aquacultuur bedrijven in 
Scheveningen en Zeeland om een goed beeld 
te krijgen van de sector. •

Zaterdag 2 juni – Amsterdam

LANDELIJKE VISSERIJDEMONSTRATIE

Tegen de Europese aanlandplicht en de industrialisering 
van de Noordzee. Voor behoud van de vissersvloot en 
uw verse vis!

 Kom ook naar de protestmars.
 11.00 uur. Stationsplein (CS)



NIEUWS

 | MEI 2018 9

Eerste editie Urker Vis Food Festival
Dit jaar vindt voor de eerste keer het Urker 
Vis Food Festival plaats. Tijdens dit culi-
naire foodfestival op vrijdag 15 en zaterdag 
16 juni speelt vis de hoofdrol. Het Urker Vis 
Food Festival is in het historische haven- 
gebied van Urk. dit een jaarlijks terug- 
kerend evenement wordt. Urk en vis zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds 
de 18e eeuw is vis een belangrijkste bron 
van inkomsten voor Urk. Een Vis Food Festi-
val past dus uitstekend bij Urk.  
Tijdens het festival staan er vele Foodtrucks 
van Foodondernemers uit Urk en omgeving 
in de historische haven. Zij zorgen voor een 
keur van visgerechten voor de bezoekers. 
Gerechten zoals Ceviche van Noordzeevis, 
gambashakers en frongo’s, friet met vis- 
toppings, vistaquito’s en vis-O-fire, schol-
schuitjes en zalmhapjes. Ook is er een  
uitstalling met verse vis. 

In de haven liggen de traditionele vissers-
schepen en authentieke botters. De botters 
gaan de strijd met elkaar aan in de  
Ansjoop- en botterrace. Deze jaarlijkse zeil-
wedstrijd vindt plaats in de periode dat er 
vroeger op ‘ansjoop’ (ansjovis) werd gevist 
in de Zuiderzee. Dat verklaart meteen de 
naam van de race. Daarnaast is er live  
muziek, een theatertour op het voormalige 
eiland, cultureel vermaak op het festival-
terrein en vermaak voor de kinderen. •

Foto-expositie oorringen in Goedereede
De Stichting Goereese Gemeenschap expo-
seert in het Torenmuseum in Goedereede tot 
en met 27 oktober 2018 tien portretfoto’s  
gemaakt door fotograaf Arjo van der Graaff. 
Op de begane grond van de toren hangen tien 
portretfoto’s van Goereese vissers van één bij 
één meter, afgedrukt op geborsteld alumi-
nium. Vissers van de Nederlandse vloot 
dragen vaak oorringen omdat ze trots zijn. 
Trots op hun beroep visserman. Vissen is 

een levensstijl, een 
cultuur en het dra-
gen van een oorring 
is daar een onder-
deel van. De verha-
len worden getoond 
en verteld tijdens 
deze bijzondere ex-
positie in het Toren-
museum. •

Gezamenlijk standpunt vissector inzake 
discussie vissenwelzijn:
Duurzaamheid en een verantwoorde bedrijfs-
voering hebben continu de aandacht van de 
vissector. Vissenwelzijn is hierin al enige jaren 
een aandachtspunt van de verschillende orga-
nisaties binnen de sector. Door het grensover-
schrijdende karakter van de visserij en de 
handel in visproducten is het essentieel om 
de discussie omtrent regulering van het wel-
zijn van vissen in Europees verband te voeren. 

Zeker waar het gaat om mogelijk te treffen 
maatregelen die investeringen vereisen om 
veranderingen in de bedrijfsvoering te realise-
ren. Dit is van groot belang voor het behoud 
van een eerlijke concurrentiepositie van  
Nederlandse visserij- en handelsbedrijven. 
De vissector staat open voor discussie en an-
dere visies op vissenwelzijn en is bereid de 
dialoog aan te gaan met betrokkenen. •

Haring voor Duitse 
minister-president
De minister president van Nordrhein-West-
falen, Armin Laschet, bracht eind april een 
bezoek aan de koningsreceptie in het Neder-
lands consulaat in het Duitse Kleve. Hij was 
uitgenodigd door de Honorarkonsul van 
Nederland, Freddie Heinzel. Laschet ging 
tijdens zijn rede in op de grote belangen van 
de samenwerking tussen Duitsland en Neder-
land. Voor Nordrhein-Westfalen is Rotterdam 
de  belangrijkste haven en niet Hamburg. De 
Zeeuwse meisjes Sanne Goulooze uit Kamper-
land, Marjoke Koster uit Yerseke en Emmelien 
Moens uit Tholen boden de minister president 
een aantal Zeeuwse producten  en informatie-
materiaal over Zeeland aan. Tijdens de recep-
tie werden de gasten getrakteerd op gefileerde 
haringen en haringhapjes. •

Nationale Haring 
Race op IJsselmeer
De start van het haringseizoen op 13 juni 
wordt opgeluisterd met de Nationale Haring 
Race die vanuit Spakenburg op het IJsselmeer 
plaatsvindt. In de 18e eeuw voeren houten 
botters op de Zuiderzee en een aantal is 
bewaard (en zeilklaar) gebleven. Die nemen 
nu deel aan de Nationale Haring Race.  
U kunt met uw bedrijf de bemanning vormen 
van één van deze botters en deelnemen aan 
de wedstrijd. Per boot is er plaats voor 12 
bemanningsleden. Het wordt een van a tot z 
verzorgde dag die een mix is van nostalgie, 
culinaire verwennerij en een spannende 
zeilwedstrijd. Meer informatie en aanmelden:  
www.visspecialisten.nl/haringrace.  
Tel. 033 495 3096. •
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Tegenstrijdige berichten vorige maand bij het jaarlijkse Visserij in Cijfers van Wageningen Economic 

Research in Den Haag. Na de topjaren 2016 en 2017 zijn de vooruitzichten somber. Er zit genoeg vis 

in zee, daar ligt het niet aan, maar externe factoren gooien roet in het eten. 

Tekst en Foto’s: Michel Verschoor

Visserij in Cijfers 2017

Onzekere tijden  
voor de vissector

Exact 594 Nederlandse vissersschepen 
haalden vorig jaar een omzet van 73 
miljoen euro. In recordjaar 2016 was dat 
81 miljoen. Vis en schaal- en schelpdie-
ren werden in 2017 gevangen door  
8 diepvriestrawlers, 286 kotters die 

vist, nam af tot twaalf. Kustvissers klagen al wat 
langer dat er binnen de twaalfmijlszone minder 
goed gevangen wordt. Elders op de Noordzee 
hebben vissers niets te klagen. Bijna 70 procent 
van de commerciële soorten wordt er zelfs 
gevangen binnen Maximaal Duurzame Oogst, 

vissen op o.a. de Noordzee, De Waddenzee en in 
het Kanaal; 52 mosselschepen, 17 oestervissers 
en 231 vaartuigen actief zijn in de kleinschalige 
zeevisserij, van handlijn zeebaarsvissers tot 
staand-want tongvissers in de kustzone. Het 
aantal staandwantkotters dat in de kustzone 

De drie sprekers van Wageningen Universiteit tijdens de presentatie van de vissserijcijfers in Den Haag, v.l.n.r.: Sander van den Burg, Jan Willem van der 
Schans en Pieke Molenaar. 
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VISSERIJ

wat inhoudt dat ‘overbevissing’ nagenoeg tot 
het verleden behoort.   

Platvis
Vorig jaar werd er weliswaar wat minder tong 
en schol aangevoerd. Toch zijn de platvis-
bestanden nog altijd omvangrijk. Ook met de 
meeste rondvis gaat het uitstekend, zo goed 
zelfs dat de trawlers (resultaat 4 miljoen in 
2017) een quotumverruiming van 7 procent 
kregen toegewezen. Alleen van makreel mag  
dit jaar iets minder gevangen worden. 

Mossels en garnalen
Voor de mosselsector was 2017 een lastig jaar, 
met TTX dat de kop opstak en met schade als 
gevolg van najaarsstormen. Met een omzet van 
50 miljoen en een winst van 5 miljoen ging het 
ook mosselvissers voor de wind. Mede als 
gevolg van de natuurlijke omstandigheden 
steeg de mosselprijs van 0,83 eurocent per kg 
in 2016 naar 1,09 eurocent in 2017. Garnalen 
werden minder aangevoerd, maar er was voor 
vissers voldoende compensatie door de 
gestegen garnalenprijs, die ook in de visdetail-
handel te zien was. “Vorig jaar lag de afslagprijs 
soms wel op 15 euro voor een kg,”, herinnerde 
Visserij-in-Cijfers-presentator Arie Mol in Den 
Haag. Er was wel wat onrust onder garnalen-

vissers: dertig schepen wisselden van eigenaar.  
De visserijsector profiteert vanaf media 2012 
van prima bestanden, en vooral de laatste jaren 
ook van flink gedaalde brandstofprijzen. In het 
geval van de pulskorvissers is er winst door 
energiezuinige visserijmethoden, met een lager 
brandstofgebruik tot zelfs 46 procent, die voor 
betere nettoresultaten zorgen. 

Nieuwe schepen
Nu er weer wat vet op de botten zit, is er 
visserijbreed een ware hausse van nieuwbouw 
en refits merkbaar. Op stapel staan 6 nieuwe 
garnalenkotters, 2 MDV schepen, 3 flyshooters, 

2 boomkorschepen en 1 twinrigger. De huidige 
boost in de visserij is misschien nog wel het 
best merkbaar op Urk, dat 200 hectare  
bedrijfsterrein aankocht en druk is met een 
nieuwe haven. 

Flinke strop
Na de gepresenteerde cijfers was er ruimte 
voor verdieping en bezinning met bijdragen 
van onder meer Sander van den Burg en Jan 
Willem van der Schans van Wageningen 
Economic Research (WER) en Pieke Molenaar 
van Wageningen Marine Research (WMR). 
Vooral de stilte voor de storm kwam er ter 
sprake. Vissers worden geconfronteerd met de 
Europese aanlandplicht, mogelijk verlies van 
visgronden door Brexit en de bouw van 
windmolenparken. Tenslotte dreigt nog altijd 
een verbod op pulsvisserij, wat een flinke strop 
kan betekenen voor de 84 vergunninghouders. 
“Laten we het menselijke aspect in de visserij-
sector niet uit het oog verliezen,” klonk het. 
“Visserszonen willen straks ook graag aan 
boord komen.” In algemene zin waren er vooral 
over Brexit zorgen. Een harde Brexit, met 
verlies van visgrond en nieuwe handels- 
barrières kan de visprijs opjagen. Zo’n 40 
procent van de Nederlandse en Belgische 
visvangst is afkomstig uit Britse wateren. Als de 
zeegrenzen sluiten gaan de visserij, de visver-
werkende industrie en de handel dat merken. 

Robovisserij
Sander van den Burg relativeerde de opstan-
dige sfeer die op dit moment onder vissers 

heerst. “Er komt helaas minder ruimte voor de 
visserij door de komst van windmolenparken 
op zee. Die sector staat voor 25.000 banen en 
had in 2017 ruim 7 miljard te investeren. Die 
strijd ga je nooit winnen als visserijsector.” Hij 
had een stevig advies op voorraad: “if you can’t 
beat them, join them.” In de zaal was VisNed-
medewerker en visser Maarten Drijver met pijn 
in het hart realistisch: “Vissers zouden gecom-
penseerd moeten worden voor het verlies. Het 
ziet er niet naar uit dat dit gaat gebeuren. We 
komen ook al niet aan tafel om te praten over 
alternatieven.” Van den Burg leek het eens met 
Drijver, “De visserij zou beter in de plannen 

moeten worden meegenomen.” 
Misschien komt het antwoord wel van visserij-
innovatie. Pieke Molenaar (WMR) ziet het al 
voor zich: nieuwe netinnovaties die onder water 
als een soort ‘flipperkast’ alleen nog de vissen 
vangen die vissers willen vangen. Of vis die 
wordt opgezogen en aan boord levend wordt 
gehouden om levend te worden aangevoerd. 
Schepen die verdovingsmachines voor de 
slacht aan boord hebben, kortom een uit-
gekiende robovisserij die ook in aangepaste 
vorm in windparken terecht kan. De zaal kon 
zich er deels in vinden. Ruim de helft was het 
eens met de stelling dat vissers binnen 15 jaar 
bijvangstvrij vis vangen. Waarbij aangetekend 
dat wetenschappers, beleidsmakers en 
medewerkers van ngo’s veruit in de meerder-
heid aanwezig waren, boven slechts een 
handvol actieve vissers en iets meer mede-
werkers van visserijorganisaties en overige 
belanghebbenden.  

Nieuwe concepten
Nieuwe concepten ziet ook Jan Willem van der 
Schans als mogelijkheid voor visserij in 
transitie. Hij maakte een vergelijking met het 
Kipster-ei van Lidl, dat een langjarig contract 
sloot met een duurzame ondernemer in 
uitloopkippen, die alleen goede voeding 
krijgen. “Met een goed verhaal, kan ieder 
slimme ondernemer bij supermarktketens 
binnenkomen; ook vissers.” Al besefte hij 
terdege dat de visserij in bijvoorbeeld een 
windmolenpark ingewikkelder is dan een 
kippenfarm op land. •

‘Laten we het menselijke aspect  
niet uit het oog verliezen’

Arie Mol van Wageningen Economic Research  
presenteerde de cijfers van de visserij over 2017.
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Wij maar denken dat we in Nederland echte haringveelvraten zijn. In vergelijking met 

Afrikaanse landen consumeren Nederlanders een schijntje. Onder andere Egypte, 

Ghana en Nigeria zijn grote afnemers van haring die afkomstig is van Nederlandse 

vriestrawlers. In Afrika zijn ze verzot op onze Noordzeeharing. Langs de westkust van 

Afrika vangen vissers veel bungavis, een soort vergelijkbaar met onze haring.

Tekst en Beeld: Willem M. den Heijer

Veel aanvoer pelagische vis in West-Afrika

Afrika heeft met bungavis 
zijn eigen ‘haring’

Dat de vier pelagische rederijen 
een fikse bijdrage leveren aan de 
mondiale voedselvoorziening is 
bekend. De door vriestrawlers 
gevangen haring, maar ook 
makreel, komt tot diep in Afrika 
terecht bij burgers die moeten 
rondkomen met ongeveer 1 dollar 
per dag. De voedselbehoefte zal 
alleen nog maar toenemen door 
de groei van de wereldbevolking, 
vooral in Afrika en Azië. Langs 
de westkust van Afrika dragen 
ook Afrikaanse vissers hun 

er in de omgeving van Tanji niet veel bomen 
meer. Het langdurig roken ontdoet de vis van 
vrijwel alle vocht waardoor het eerder het 
predikaat van gedroogde bungavis verdient. 
Eenmaal gereed voor consumptie is de 
gerookte bungavis ook geschikt om te bewaren. 
De Gambianen eten de droge gerookte 
bungavis soms uit het vuistje, maar meestal is 
het een toevoeging in een hoofdmenu of soep.

Consumptievis
Gambia is het kleinste land van Afrika en telt 
slechts 1,3 miljoen inwoners. In Gambia is geen 
gebrek aan voedsel en met name langs de kust 
staat vis regelmatig op het menu. In de overige 
West-Afrikaanse landen met een groter 
inwonertal vormt vis de belangrijkste voedsel-
bron want het is betaalbaar. Echter, de komst 
van Chinezen en Russen kan roet in het eten 
gooien, want deze landen zijn niet gevoelig voor 
een duurzaam beheer van de visbestanden. In 
Mauritanië gaat al veel consumptievis, voorheen 
door Nederlandse vriestrawlers gevangen en 
verhandeld, naar vismeelfabrieken die opgezet 
zijn met Chinees en Russisch kapitaal.  
In Gambia hebben Chinezen zich ook al doen 
gelden met plannen om vismeelfabrieken te 
bouwen bij Tanji. Dat betekent dat de prijzen 
van bepaalde vissoorten zullen kelderen met het 
gevolg dat de levendige handel in vis voor de 
lokale bewoners weinig soelaas meer biedt. •

steentje bij. Dat zijn niet altijd lokale vissers, 
want in Mauritanië is nauwelijks sprake van 
een visserijcultuur. Vanaf de noordpunt van 
Mauritanië tot en met Sierra Leone zijn het de 
Senegalezen die de visserij in de kustwateren 
in handen hebben.

Pelagische soorten
In Gambia bepalen Senegalese vissers voor 
ruim driekwart de aanvoer. Bakau en Tanji zijn 
de twee belangrijkste vissersplaatsen in 
Gambia. Daarnaast is er ook bijna dagelijks 
aanbod van vis aan de zuidelijke oever van de 
enige getijderivier in Gambia. De kano’s 
stranden vlakbij de veerbootterminal in de 
hoofdstad Banjul. De vangsten van de kano’s 
die allemaal met staandwant zijn uitgerust, 
bestaan uit onder andere Atlantische tong, 
grouper, zeebrasem, lady fish, captain fish, 
botervis, barracuda en veel verschillende 
pelagische vissoorten, waarvan bungavis de 
belangrijkste is. Bungavis is populair omdat 
deze betaalbaar is en goed te roken. Bungavis 
komt qua grootte en vorm overeen met haring.
Tanji, niet ver van de zuidelijke grens met 
Senegal, beschikt over tientallen kleine 
rokerijen waar overwegend bungavis wordt 
gerookt. Eerst liggen ze te drogen in de zon en 
daarna gaat bungavis op speciale stalen 
roosters met daaronder een vuur dat aange-
maakt wordt met hout uit de buurt. Vanwege de 
grootschaligheid van de rookactiviteiten staan 

VISSERIJ

Een relatief kleine kano drijft voor de kust van Bakau om 
te worden gelost.

In Tanji leggen vrouwen de bungavis op een 
stalen rooster om gerookt te worden.
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Javier Garat, voorzitter van de Europese visserijkoepel Europêche, voorziet een ‘perfect storm’ voor de 

Europese vis- en visserijsector. De aanlandplicht en de Brexit kunnen visserijbedrijven de afgrond in 

jagen. En er zijn meer bedreigingen: windmolenparken, zeereservaten op visgronden en het intrekken 

van de ontheffing voor de pulsvisserij. Vismagazine stelde de Spanjaard 5 vragen voor nadere uitleg.

Tekst en Beeld: Michel Verschoor

Javier Garat, directeur visserijkoepel Europêche:

‘Voor visserijsector 
dreigt ‘perfect storm’

1. De Europese visserijsector staat 
met o.a. Brexit en de aanlandplicht 
voor deels onmogelijke uitdagingen. 
Wat zijn hiervan volgens u de con- 
sequenties? 
“Nu de meeste Europese commerciële 
vissoorten na jaren inzet duurzame 
bestanden vertegenwoordigen en 
duurzaam worden bevist, duiken plots 
tal van onpraktische Europese 
beleidsmaatregelen op die deze winst 
kunnen wegvagen. Ook is er toe-
nemende competitie over ruimte-
gebruik op zee, waardoor tal van 
gebieden voor de visserij worden 
gesloten. Ik wijs er altijd graag op 
dat ondanks uitbreiding van de 
Europese Unie, het aantal vissers-
schepen in 2017 met 85.000, ruim 
19.000 lager is dan in 1996.  
De Europese Unie heeft de 
verantwoordelijkheid visserij-
gemeenschappen een eerlijke 
levensstandaard te garanderen en 
optimaal gebruik te laten maken 
van visbestanden die de Euro-
pese markt bevoorraden met 
gezond voedsel. Helaas toont de 
politieke visserijpraktijk dat dit 
geen EU-topprioriteit is. Dat 
draagt op den duur onherroe-
pelijk bij aan een neerwaartse 
spiraal in de visserijsector, met 
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INTERVIEW

groeiende werkloosheid als het aantal 
visserijschepen verder afneemt.” 

2. Veel Nederlandse pulsvissers zijn 
buitengewoon bezorgd over hun toe-
komst. Hoe is dat in andere visserijen in 
andere Europese landen, bijvoorbeeld in 
uw eigen Spanje? 
“Als voorzitter van de vereniging van Europese 
visserijorganisaties Europêche kan ik iedereen 
verzekeren dat alle visserijbedrijven in Europa 
bezorgd zijn over het huidige Europese 
visserijbeleid. Als problemen niet erkend 
worden en adequaat aangepakt, zijn veel 
bedrijven ertoe veroordeeld te verdwijnen. 
Naast de aanlandplichtzorgen in heel Europa, 
is er voor Noord-Europese vissers de Brexit 
die voor veel onzekerheid zorgt. Tenslotte is 
het volgens ons nu nog onmogelijk om alle 
visbestanden naar het niveau te tillen van 
Maximaal Duurzame Oogst, de standaard voor 
duurzame visserij. Alles bij elkaar zijn dit 
ingrediënten voor de perfect storm.”

3. Wat baart u de meeste zorgen en wat 
kan gedaan worden om de ‘perfect storm’ 
af te wenden?
“De meeste dreiging zit in de aanlandplicht 
die in 2019 volledig in werking treedt (dit 
betekent dat vissers alle bijvangst incl. 
levende ondermaatse doelsoorten verplicht 
moeten aanlanden, red). De zogeheten ‘choke 
species’ zijn daarbinnen het grote hoofdpijn-
dossier. Dit zijn vissoorten die in de gemeng-
de bodemvisserij worden gevangen maar 
waarvoor geen, of onvoldoende quotum is. 
Zodra een visserijbedrijf het quotum over-
schrijdt, of als er veel ongequoteerde soorten 
worden gevangen, kunnen schepen aan de 
ketting worden gelegd. Dat kan al gebeuren 
maanden voordat het visseizoen voorbij is en 
er voor tal van doelsoorten nog ruim vangst-
quota beschikbaar is. Wij wijzen al jaren op 
dit gevaar. Vissers kunnen in 2019 hun 
belangrijkste quota niet meer opvissen, 
waardoor er tekorten ontstaan in de visvoor-
ziening. In het ernstigste geval gaan visserij-
bedrijven failliet. Wij vragen van Europa 
meer flexibiliteit, bijvoorbeeld als aangetoond 
wordt dat bepaalde ‘choke species’ (bijvoor-
beeld rog en tarbot) een hoge overleving 
laten zien als ze toch mogen worden terug-
gezet in zee, zoals nu gebeurt. Flexibiliteit zou 
ook kunnen voortkomen uit uitruil (verkoop) 
van onderlinge quota zodra dat nodig is om 
schepen op zee te houden. We hebben alles 
bij elkaar meer tijd en flexibiliteit nodig om 

aan de strikte regelgeving van het Gemeen-
schappelijke Visserijbeleid te kunnen 
voldoen.”

4. Te midden van al deze uitdagingen 
nadert een volgende visserijdepressie. In 
Zweden en Engeland stellen politici de 
bodemvisserij ter discussie, in het Middel-
landse Zeegebied zijn dat vooral vertegen-
woordigers van natuur- en milieuorganisa-
ties. Ziet u deze ook aankomen? 
“Die wens is niet nieuw. Op VN-niveau kwam 
dit voorstel dertien jaar geleden al voorbij. 
Gelukkig kunnen vissers nog steeds gebruik 
maken van de boomkor en varianten. Tal van 
visserijverboden passeerden de revue tijdens 
het mandaat van de vorige visserijcommissaris 
(Damanaki, red). Wij hadden toen geregeld het 
gevoel dat die voorstellen vooral media-geori-
enteerd waren, en niet zozeer bedoeld om de 
visserij beter te reguleren. We mogen niet 
vergeten dat bodemvisserij met de boomkor 
een wereldwijd verspreide visserijmethode is 
en dat veel van deze visserijen zelfs al MSC 
gecertificeerd zijn. Natuurlijk hangt de dreiging 
op een verbod nog altijd in de lucht, maar het is 
onze taak beleidsmakers correct te informeren 
over de gevolgen van hun beslissingen.”

5. Welke krachten zitten er achter de hui- 
dige aanval op de vrije zeevisserij; wie zit 
hier aan het stuur en financiert al die over 
elkaar heen buitelende campagnes van in 
Brussel aanwezige internationale niet 
gouvernementele organisaties (ngo’s)?
“Campagnevoeren is voor de meeste natuur- en 
milieuorganisaties hun belangrijkste bezigheid 
en reden van bestaan. Er zijn veel ngo’s in 
Brussel en ze tellen allemaal hooggekwalifi-
ceerde teams. De sector wordt al jaren gedemo-
niseerd met misinformatie in anti-visserij- 
campagnes. Een aantal ngo’s wordt stevig 
gefinancierd door grote internationale bedrij-
ven, deels Amerikaans. De ngo’s hebben 
zodoende de juiste mensen en de middelen om 
beslissers te beïnvloeden. Het probleem is dat 
zij niet alleen toegang hebben tot politici, maar 
dat zij ook in staat zijn het publiek te bespelen 
en via die weg politici extra onder druk zetten. 
De ngo’s staan voor een verdeel- en heers-
benadering, bijvoorbeeld door kleinschalige en 
middelgrote visserijbedrijven of kleinschalige 
vissers en pulskorvissers tegen elkaar op te 
zetten. Idealiter zien wij dat de Europese 
visserijpolitiek gebaseerd blijft op wetenschap-
pelijke rapportages en niet op emotioneel 
geladen publiekscampagnes. •

‘Visserijbedrijven in Europa zijn bezorgd 
over het huidige Europese visserijbeleid’
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Sinds december 2017 draagt de garnalenvisserij het MSC keurmerk. Om dit toe te lichten nam de 

certificeringsorganisatie genodigden mee vanuit Den Oever op de garnalenkotter WR54 van Erik 

Rotgans. Op de boot waren vertegenwoordigers van partijen aanwezig die betrokken waren bij de 

certificering. Zij gaven uitleg over het lange traject dat werd doorlopen.

Tekst en Beeld: Petra Hermans-Taekema

Enorme inspanning van garnalensector, overheid en ngo’s 

Samenwerking sleutel
in MSC-traject garnalen

“Een unieke prestatie”, zo noemt MSC 
bij monde van Hans Nieuwenhuizen de 
certificering van de garnalenvisserij.  
In december 2017 was de MSC-certifi-
cering dan eindelijk een feit, na een 
traject dat al in 2004 begon. Niet alleen 
vissers, maar ook de overheid en 
natuurorganisaties hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd. Van de 
betrokken organisaties zijn op deze 
dag vertegenwoordigers aan boord 
van de WR54. Onder hen Johan 
Nooitgedagt namens de Coöperatieve 
Visserij Organisatie (CVO), Josien 
Steenbergen van de WUR, Barbara 
Schoute van Natuurmonumenten en 
Wilbert Schermer Voest van het 
ministerie van LNV. De aanwezig-
heid van zowel ngo’s, wetenschap, 
overheid, visserij- én natuurorga-
nisaties duidt op de enorme 
inspanning en samenwerking die 
is geleverd voor deze certificering.

Managen
Johan Nooitgedagt, vice-voorzitter 
van de CVO: “Om MSC-certifice-
ring te behalen en te behouden 
vist de garnalenvloot nu met 
netten met een grotere maaswijd-
te, gebruikt ze een extra zeefnet, 
maken de vissers minder visuren 
en registreren ze de bijvangst.”  

de streep zien te trekken.” Om duurzaam te 
vissen moeten alle organisaties binnen de 
visserij en handel gemanaged worden, vindt 
Nooitgedagt. De visserij moet de juiste appara-
tuur hebben en gebruiken, terwijl de handel 
zich afvraagt: ’wat levert het op?’. 

Onkruid van de zee
Mieke Snoek en Hans Nieuwenhuis van MSC 

Nooitgedagt benadrukt dat vooral de samenwer-
king van Nederland met Denemarken en 
Duitsland moeizaam verlopen was. Samen 
beslaan die 95 procent van de garnalenvangst. 
“We moeten het samen doen en iedereen moet 
meedoen. Dat is nu nog niet het geval.” De cijfers 
bevestigen dat: van de 500 garnalenvissers die er 
zijn, zijn er ‘slechts’ 400 MSC-gecertificeerd.  
“De vissers die niet meedoen, moeten we over 

Vanuit Den Oever vertrok de WR54 het water op met aan boord vertegenwoordigers van MSC, de garnalensector, 
ngo’s en visserijorganisaties om uitleg te geven over de MSC-certificering van de garnalenvisserij.
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gaan in op het lange traject dat de garnalen-
visserij heeft doorlopen voordat certificering 
eindelijk een feit was. In 2004 werd al begon-
nen met de voorbereidingen voor certificering. 
Voor de garnalenvisserij geldt geen quotum 
zoals voor schol en tong. “Ze planten zich zo 
snel voort; het is het onkruid van de zee.” Maar 
MSC eist wel een gezond bestand. Er werd een 
managementplan opgesteld met afspraken over 
het garnalenbestand en een minimale invloed 
op het zeeleven. Josien Steenbergen van 
Marine Research bij de WUR benadrukt dat er 
veel ideeën en initiatieven uit de garnalen-
sector zelf zijn gekomen. “Dat is best bijzonder, 
die afspraken voor bijvoorbeeld een grotere 
maaswijdte. De maaswijdte in Europa is 
vastgesteld op 16 millimeter, in Nederland 
willen we naar 21-26 millimeter, maar dat kun 

je niet ineens aanpassen. Steenbergen vertelt 
verder over de ontwikkelingen in vistuig, zoals 
de ‘brievenbus’, waarbij kleine visjes en 
garnaaltjes terug in zee gaan. “We willen 
groei-overbevissing tegengaan, want dan is er 
sprake van inefficiënt vissen. Je moet eerst het 
bestand laten groeien en dan pas vissen. De 
kleintjes kunnen dan overleven”, aldus 
Steenbergen.
Ook Barbara Schoute van het WNF beaamt dat 
de samenwerking tussen alle betrokken 
organisaties goed is geweest. ”Die werpt zijn 
vruchten af en daar profiteert de natuur en dus 
de visserij van.” Wilbert Schermer Voest van 
LNV gaf aan binnen zijn ministerie te werken 
aan het opstellen van een kennisagenda en het 

bevorderen van de samenwerking tussen 
overheid en ngo’s. Hij hoopt dat ook andere 
landen zullen aanhaken.
Het MSC-certificaat is vijf jaar geldig, maar elk 
jaar wordt opnieuw bekeken of er aan alle 
criteria is voldaan. Johan Nooitgedagt pleit 
ervoor dat Brussel meekijkt naar het garna-
lenbestand. “Het is een vrije visserij en het 
wordt tijd dat daar een kader voor gecreëerd 
wordt.”

Niet gevist
Bedoeling was dat er op deze morgen daad-
werkelijk gevist zou gaan worden, maar dat 
ging niet door. Erik Rotgans mag in twee weken 
tijd slechts 72 uur vissen, dat is afgesproken 
vanwege de kou. Er zijn (te) weinig garnalen. 
Deze ‘harvestcontrol’ is beter voor het ecosys-

teem; het garnalenbestand krijgt de tijd om te 
herstellen. Elke twee weken wordt opnieuw 
bepaald hoelang er gevist mag worden. Positief 
is dat de garnaal zich snel voortplant en ook 
snel groeit, dus wellicht dat met de voorspellin-
gen van warmer weer het spoedig beter gaat en 
er weer volop op garnalen gevist kan worden.

Verwerking
Op de visafslag in Den Oever worden die dag 
wel garnalen verwerkt, van andere schepen.  
De aanwezige pers krijgt een korte rondleiding 
door de afslag en is getuige van de verwerking 
van de aangevoerde garnalen. Dat proces is 
geautomatiseerd: de garnalen worden in 
verschillende groottes verwerkt en verpakt. •

‘We moeten de vissers die niet meedoen 
over de streep trekken’

Erik Rotgans, schipper van de WR54 heeft het rustig 
vandaag: er wordt niet gevist.

Der genodigde pers kan op de boot vragen stellen over 
de MSC-certificering.

Op de afslag in Den Oever worden die dag wel garnalen 
verwerkt, maar niet van de WR54.

Hans Nieuwenhuis (MSC) en Barbara Schoute (WNF) 
geven hun visie op de MSC-certificering.

Johan Nooitgedagt (r) geeft uitleg op de wal.
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Zeeland heeft er een wereldspeler in de visbranche bij. In Kats op Noord-Beveland werd begin april 

met Kingfish de grootste Nederlandse viskwekerij in Nederland officieel geopend. Op land, vlakbij de 

Zeelandbrug. De productie van de Dutch yellowtail was al eerder opgestart in de enorme loods.  

Alles aan deze vis lijkt een succes.

Tekst en Beeld: Petra Hermans-Taekema

Land-based viskwekerij Kingfish officieel geopend

Dutch yellowtail is nu 
al een successtory

Kingfish is een succesformule, zo blijkt, 
want de yelowtail was eerder consump-
tie gereed dan verwacht, wordt duur-
zaam gekweekt en is een impuls op 
velerlei gebied; voor de gemeente, de 
provincie, voor Nederland, maar ook 
wereldwijd. En ook de horeca heeft de 

in die bassins, maar wellicht het belangrijkste: 
het succes.

Oosterscheldewater
Een aantal jaren geleden begonnen Ohad 
Maiman en Kees Kloet samen met de ontwik-
keling van viskweek op land. Kloet is expert in 
indoor viskweek, hij deed hier jaren terug al 
onderzoek naar bij Imares. Indoor viskweek 
bleek goed mogelijk. De kwekerij In Kats kent 
een gesloten watersysteem, dus er zal geen 
yellowtail in de Oosterschelde terechtkomen. 
Wel wordt Oosterscheldewater gebruikt in het 
moderne kweeksysteem. “We hebben optimale 
condities gecreëerd voor de vissen”, vertelt 
Ohad Maiman. “Oosterscheldewater is ‘topwa-
ter’ voor de yellowtail”, aldus Maiman. “Het 
water in de bassins wordt vier maal per uur 
gecirculeerd en drie maal ververst, we gebrui-
ken wind- en zonne-energie en biogas, 
waardoor we energieneutraal werken.” 
De vissen worden automatisch gevoerd, met 
voer bestaande uit vismeel gemaakt van 
snijresten. Aan het voer zijn geen antibiotica, 
vaccins of chemicaliën toegevoegd. Het voeren 
van de vissen gebeurt zo’n zes à zeven keer per 
uur, wat overigens een enorm kabaal teweeg-
brengt in de bassins. Daarna keer de rust een 
minuut of tien terug. De bassins zitten vol 
vissen, die voortdurend in het rond zwemmen. 
“Dat is geen probleem, deze soort is gewend in 
scholen te zwemmen”, aldus Maiman.
Marcel Delhez, burgemeester van Noord-Beve-

smaakvolle vis omarmd. Tijdens de Zeeuwse 
culinaire persreis in maart kreeg de pers 
letterlijk al een voorproefje van de Dutch 
yellowtail van Kingfish. Na een uitgebreide 
rondleiding door de viskwekerij in Kats was 
de conclusie dat alles enorm is: de loods, de 
(hoeveelheid) bassins, de aantallen vissen 

Op 6 april werd Kingfish Zeeland in Kats officieel geopend.
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KWEEK

land is blij met de aanwezigheid van Kingfish 
in zijn gemeente. “Mensen van over de hele 
wereld komen naar dit bedrijf, een enorme 
impuls.” Ook gedeputeerde in Zeeland 
Jo-Annes de Bat, is blij met de komst van 

Kingfish. “Innovatie, duurzaamheid en aqua-
cultuur zijn zaken, waarmee wij als Zeeuwen 
voorop lopen en waar wij ook enorm trots op 
zijn. Kingfish Zeeland is daar een goed 
voorbeeld van”, aldus De Bat tijdens de officiële 
opening. 

Culinair interessant
Chef-kok Mart Scherp van restaurant Scherp 
uit Middelberg gaat graag aan de slag met 
de yellowtail. Scherp, wiens vader uit Noord-
Beveland komt, bereidt de vis op diverse 
manieren. Tijdens de lunch bij het bezoek aan 
de viskwekerij toont Scherp zijn kunnen in een 
voor- en hoofdgerecht. Een sushi-burgertje, in 
bijpassend Zeeuws doosje, en een rugstuk van 
de yellowtail, begeleid door andere Zeeuwse 
producten als kaas, wakamé en gedroogde 
zeekraal.

Mart Scherp geeft aan dat de Dutch Yellowtail 
ook prima kan worden gerookt of gegrilld. Zijn 
voorkeur gaat uit naar een vis van 750 tot 1.000 
gram. “Die zijn iets minder duur dan de grotere 
en geven mooie filets”, aldus Scherp. In de 
kwekerij zijn meerdere maten beschikbaar. De 
yellowatail wordt gekweekt van klein (30 - 70 
gram) tot groot (circa 3 kilo). “Moderne chefs 

waarderen de vis”, aldus Maiman. Horecagroot-
handels Makro en Metro (het Duitse moeder-
concern van Makro) zien ook een markt voor de 
yellowtail. In diverse vestigingen is de vis al op 
de visafdeling te vinden. 

De Good Fish Foundation kent de yellowtail 
inmiddels ook en heeft het direct het groene 
label in de Viswijzer gegeven. De Overall 
Horecava Award in januari draagt eveneens bij 
aan het succes van de yellowtail. 
Momenteel worden stappen gezet naar de 
ASC-certificering, het internationale keurmerk 
voor aquacultuur. Ook audits voor Global Gap 
voor ‘good practise’ zijn in gang gezet. “We 

zitten dicht bij de markt, aldus Maiman. 
“Waarom zou je dan vis 10.000 kilometer laten 
overvliegen uit Australië of Japen? Bovendien 
is die vis niet gecertificeerd en wordt daar 
gekweekt in grote kooien in zee. Ook wordt 
daar veelal voer gebruikt waar wel antibiotica 
en chemicaliën aan toegevoegd zijn.” Maiman 
besluit met zijn mening over de yellowtail. 
“Wilde vis klinkt dan wel romantisch, maar dat 
is niet altijd zo.”

Buitenlandse belangstelling
De marketing-afdeling van Kingfish timmert 
flink aan de weg met het smakelijke product.  
Op diverse beurzen in het buitenland was de 
yellowtail te proeven: op Fish International in 
Bremen, voornamelijk gericht op de Duitse 
visbranche, maar ook op de Seafood Expo 
Global in Brussel kon de stand in het Holland 
paviljoen rekenen op grote belangstelling. Het 
einde van de successtory van de yellowtail lijkt 
voorlopig nog lang niet in zicht. •

‘Oosterscheldewater is topwater  
voor de yellowtail’

Dutch yellowtail is gewend in scholen te zwemmen. Eigenaar Ohad Maiman: ‘We hebben optimale condities gecreëerd voor de vissen.’

De Zeeuwse top-kok Mart Scherp maakt heerlijke gerechten met de yellowtail. 
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“In de grote stad verschuift de verkoop steeds meer naar de vrijdag en de donderdag.  

Op zaterdag hebben de mensen steeds meer te doen. “Ze zijn druk met hun kinderen of  

trekken eropuit.” Volgens Kees Bazen uit Tholen is deze verschuiving de belangrijkste  

trend op het gebied van de ambulante visverkoop.

Tekst: Erik Kruisselbrink - Beeld: Koos Groenewold

Ambulante vishandelaar Kees Bazen uit Tholen:

‘In de stad is de vrijdag 
populairder dan zaterdag’

Kees Bazen hielp op zijn zesde al bij 
zijn vader mee in de vis. Vanaf zijn 
dertiende verhuurde hij zich al aan 
markthandelaren en in 1995 startte 
hij met zijn eigen zaak toen hij de 
rijdende winkel en de standplaat-
sen van Frans Bout overnam. 
Daarnaast gaf hij een aantal jaren 
bij Stivavi (Stichting Vakopleiding 
Vishandel), die inmiddels is 
opgegaan in SVO. Maar hij stopte 
ermee omdat de belasting voor 
zijn eigen bedrijf te groot werd. 

Twee verkoopwagens
Bazen is ambulant vishandelaar 
in onder andere het Brabantse 

“We namen die in een heel koude winter in 
gebruik en konden zo onze klanten extra 
beschutting bieden.” De wagen heeft een gekoel-
de, uitschuifbare toonbank. Voor het bakken 
gebruikt Bazen een HR-oven met twee pannen 
en voor het snijden van de vis heeft hij een 
werkbank met volop ruimte voor het be- en 
verwerken van de vis. Onder de werkbank 
bevinden zich twee vriezers voor de diepvries-
producten en opbergruimte voor onder meer 
verpakkingsmateriaal. Onder de werkbank zit 
ook de technische ruimte. Voor het comfort in de 
wagen heeft de wagen twee heaters op gas 
onder de toonbank. Op een tv-scherm draaien 
achtereenvolgens foto’s van producten, prijzen, 
de aanbiedingen en mededelingen. “Ook 
vertellen we via het scherm wanneer we 

Wernhout, Dinteloord en Roosendaal.  
De marktkoopman uit Tholen is van woensdag 
tot en met zaterdag op pad met twee luxe 
verkoopwagens. De nieuwste is bijna een kopie 
van de andere wagen, die zes jaar oud is, maar 
deze is anderhalve meter korter. Bazen heeft 
deze keer bewust voor een kortere wagen 
gekozen. “Op sommige standplaatsen heb je nu 
eenmaal niet meer ruimte. Het scheelt de 
Tholenaar wel in verkoopruimte. “Dat is het 
voordeel van die andere wagen.” De nieuwe 
wagen straalt klasse en kwaliteit uit met diverse 
luxe koven met sfeervolle verlichting.  
“We kunnen de wagen bij slecht weer ook 
helemaal met zeilen dichtzetten. Dan staan de 
mensen behaaglijk.” Daarmee deed Bazen al 
goede ervaringen op met zijn vorige wagen.  

De zelf gevangen vis, gaat na de vangst onmiddellijk dik het ijs in. “Verser bestaat niet”, vindt Bazen.
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Dankzij goede contacten met zijn buurman, De Zeeuwse 
Visgroothandel, kan Bazen een breed assortiment voeren. 

AMBULANT

gesloten zijn. Voorafgaand aan een sluiting 
houden we altijd een leegverkoop waar een 
groot aantal mensen gebruik van maakt”, vertelt 
Bazen.

Verschuiving
De verschuiving van de verkooppiek in de grote 
stad van de zaterdag naar de vrijdag en 
donderdag levert hem een niet onoplosbaar 
maar wel enigszins praktisch probleem op. 
“Voor ons is het wel lastiger want op zaterdag 
kunnen we veel makkelijker aan parttimers 
komen, die doordeweeks naar school gaan. Wel 
proberen we met regelmaat een BBL-leerling 
te vinden die bij ons komt werken en leren. Wij 
presteren met een klein team. Je moet ook niet 
met te veel mensen in de wagen staan, want 

dan ga je elkaar in de weg lopen.”
Een snelle doorstroming aan de kraam is 
volgens Bazen vooral een kwestie van organi-
satie. “Als er vier mensen gebakken vis bestel-
len, vragen we gelijk even of er nog meer 
mensen iets gebakken willen hebben. Tijdens 
het bakken helpen we ondertussen de andere 
klanten voor verse vis. Daar moet je een beetje 
mee proberen te spelen, zodat de mensen zo 
kort mogelijk hoeven te wachten.”

Horeca voor de buurman
Bazen heeft een bewuste keuze gemaakt voor 
de ambulante handel. “Ik doe er wel een klein 
beetje horeca bij, maar ik ben daar niet op 
ingesteld. Ik laat de horeca graag over aan mijn 
buurman, De Zeeuwse Visgroothandel. Zij 

Laat de haring maar komen
Wat	het	komende	haringseizoen	betreft,	laat	Kees	
Bazen	niets	aan	het	toeval	over.	Via	het	tv-scherm	in	
zijn	verkoopwagen	wijst	Bazen	al	een	aantal	weken	
op	de	start	van	het	seizoen	op	13	juni.	“Dan	kun	je	
de	mensen	vast	het	idee	meegeven	wanneer	het	
zover	is	en	ze	al	een	beetje	lekker	maken.”	
De	opslag	van	de	haring	is	voor	Bazen	geen	enkel	
probleem	gezien	de	grote	koel-	en	vriesruimte	die	
aanwezig	is	in	zijn	bedrijfspand.	

Tholenaar Kees Bazen snijdt zijn haring zelf. Zijn vakkennis gaf hij jaren door bij Stivavo, inmiddels onderdeel van SVO.

Op een standplaats ben je, in tegenstelling tot een markt, helemaal je eigen baas.

De verkoopwagen heeft ruime koel- en vriesmogelijk-
heden aan boord.

kopen voor hun afnemers dagelijks vis in op 
diverse afslagen in Nederland en Denemarken 
en op die manier kan ik ook een heel breed 
assortiment voeren.” 
Met de ambulante handel in het stadje Tholen 
zat het Bazen niet mee. “Toen één van de twee 
viswinkels stopte, wilde ik daar op zaterdag vis 
gaan verkopen. Maar op vergunning van de 
gemeente voor een standplaats heb ik wel 
negen maanden moeten wachten. Ik heb het 
nog wel een aantal jaren gedaan, maar na 
verloop van tijd was de loop eruit. Ondertussen 
waren er ook nog andere viswinkels bijgeko-
men en er was al een marktkoopman dus zaten 
we met z’n vijven in dezelfde vijver te vissen en 
dat was veel te veel. Ik heb toen een andere 
standplaats gezocht en daar ben ik uiteindelijk 
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alleen maar beter van geworden.” In totaal 
heeft Bazen nu diverse markten en standplaat-
sen. “Op zondag en maandag hebben we vrij en 
op dinsdag zijn we bezig met de voorbereiding 
voor de rest van de week.”

Gemeenten dwarsliggers
Bazen is niet heel positief over de toekomst van 
de markt in het algemeen. Het ligt soms ook 
aan een gemeente dat een markt er achteruit 
gaat. Sommige zijn heel star in hun beleid en 
leggen allerlei eisen op. Zelfs met een luxe 
visverkoopwagen moet ik allerlei rapporten 
kunnen overleggen. Volgens Bazen is de 
situatie op een standplaats een stuk eenvoudi-
ger dan op een markt, “Daar ben je gewoon je 
eigen baas. Je kunt ook starten wanneer je wilt. 
Na aankomst zijn we snel uitgepakt en kan de 
verkoop beginnen.”

Eigen bedrijfspand
Na werktijd parkeert Bazen de twee verkoop-
wagens steevast in zijn eigen bedrijfspand. 
Naast stalling is de bereiding van de visproduc-
ten voor de handel echter een nog veel 
belangrijker functie van het bedrijfspand. 
Bazen verkoopt namelijk veel maaltijdcompo-
nenten en speciaal geprepareerde producten. 
“In dit pand voldoen we aan alle eisen van 
hygiëne en die zijn hoog in de visbranche. Alles 
glad en kunststof, zo weinig mogelijk randjes 
en kantjes. Bovendien hebben we een vloeistof-

dichte vloer met ronde hoeken en kranen met 
kniebediening. Zelfs het afval wordt gekoeld 
bewaard in een aparte koelcel buiten onder een 
afdak.” Naast een grote koel- en vriescel is er in 
het pand een snijlokaal, een aparte bedrijfs-
keuken en een magazijn met eigen ingang.

Uitheemse vissoorten
Margreet, de echtgenote van Kees, die niet 
alleen gedeeltelijk verkoop, maar ook de 
administratie doet, maakt alle producten in 
eigen keuken, zoals vissoep, visslaatjes, pizza’s, 
roerbakschotels tot aan koude buffetten toe. 
Alleen kant en klaar-maaltijden verkoopt 
Bazen niet. “De houdbaarheid is beperkt en als 
het niet loopt, kun je zo een hele hoop weg-
gooien. Wij kiezen ervoor om voor kwaliteit te 
gaan. We verkopen niet alleen vis uit de 
Noordzee, maar ook uitheemse vissoorten zoals 

bijvoorbeeld tilapia-, heilbot-, pangasius-, 
victoriabaars- en roodbaarsfilet.” Vers is bij 
Bazen echt vers. “Die vis heeft nog geen 
diepvries gezien. Als we producten uit de 
vriezer verkopen dan verkopen we ze als 
‘ontdooid’ en vertellen er dat ook bij. Omdat er 
drie tot vier keer per week verse aanvoer is, 
houden we onze voorraad erg klein. Daarom 
kan het gebeuren dat we aan het eind van de 
dag ‘nee’ moeten verkopen. Maar beter tekort 
en vers, dan minder verse handel verkopen.”
Maar hoe uitgebreid het assortiment ook is, 

naast haring en mosselen zijn kibbeling en 
lekkerbekken echter nog steeds de meest 
gewilde producten, laat Kees Bazen weten.  
De klassieke verse hele vis wordt wel minder 
populair. “De mensen willen het graatloos.”

Uren maken
Kees en Margreet Bazen hebben een goed-
lopend bedrijf. De opvolgingsproblematiek is 
gezien hun leeftijd, beiden eind veertig nog 
lang niet aan de orde. Het paar heeft drie 
kinderen, die echter, zoals het er nu uitziet, 
geen van allen de zaak willen overnemen. “Zij 
zien welke lange dagen wij maken van gemid-
deld twaalf uur en dsoms wel achttien uur. Op 
een korte dag is het een keer 10,5 uur. Dat is 
niet meer van deze tijd. Als je voor een baas 
werkt, weet je altijd wanneer je thuis bent. Als 
wij ’s avonds thuiskomen, zien we pas wat we 
verkocht hebben en wat we ’s ochtends moeten 
bijmaken voordat we weer op pad gaan. Want 
we willen alles zo vers mogelijk hebben.” •‘Beter tekort en vers, dan minder  

verse handel verkopen.’
Eigen visvangst
Naast	zijn	VOF	voor	de	ambulante	vishandel	heeft	
Bazen	ook	nog	zijn	eigen	visserijbedrijf.	“We	
hebben	een	relatief	kleine,	maar	snelle	boot,	die	
zeewaardig	genoeg	is	om	tot	windkracht	5	de	
Noordzee	op	te	gaan.	Het	visserijbedrijf	is	een	
nevenbedrijf	omdat	ik	het	vissen	met	de	hengel	
leuk	vind	op	de	vrije	maandag	of	dinsdag.	Met	de	
boot	wordt	gevist	op	zeebaars	en	kabeljauw	en	we	
vangen	ook	wel	wat	koolvis.	De	kabeljauw	
verkopen	we	voor	gebruik	in	onze	eigen	verkoop-
wagens	en	de	zeebaars	verkopen	we	aan	de	
horeca.	Verser	kan	niet.”

Naast een uitgebreid assortiment aan vis, verkoopt Bazen diverse zelf bereide producten. Kibbeling is traditioneel nog altijd een van de hardlopers.
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Arjan Pastoor is pas 21 maar al twee jaar ondernemer in Rhenen. Inmiddels staat zijn winkel, de Spakenburgse 

Visspecialist Arjan Pastoor, bekend om het gevarieerde aanbod van verse. (Spakenburgse) vis en de huisgemaakte 

maaltijden. In april onderging de winkel een rigoureuze verbouwing. De routing is nu veel efficiënter met de 

nieuwe toonbank als pronkstuk. 

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Henk Riswick

Jonge Spakenburgse Visspecialist Arjan Pastoor timmert aan de weg

‘De verkoop van vis is  
het allermooiste’

Door de koeltoonbank in een lijn te plaatsen, is er meer verkoopruimte gecreëerd.
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VISSPECIALIST

Het is meteen duidelijk waar je moet zijn als je 
de parkeerplaats betreedt bij de twee grote 
supermarkten in het hart van Rhenen. Het 
stoepbord van de Spakenburgse visspecialist 
Arjan Pastoor wijst je de weg. Je volgt de pijl op 
het bord en komt in een nauwe, verkeersvrije 
winkelstraat. Daar springt het winkelpand met 
de zwart geverfde muren meteen in het oog. 
Buiten staat een strakke, hippe bank van gelakt 
steigerhout. Binnen zie je dezelfde zitbanken 
aan de rechterkant. Links valt de langgerekte 
vitrine van maar liefst 7,5 meter op. 
Door het heldere en opstaande glas van de 
toonbank kun je de verse vis, de huisgemaakte 
maaltijdspecialiteiten, de vissalades, de 
gerookte vis en de visspecialiteiten in pot, extra 
goed zien. “Er zitten ook speciale ledlampen in 
die de kleur van de producten nog beter laten 
uitkomen”, vertelt Arjan Pastoor. De jonge 
ondernemer is apetrots op zijn winkel dat zie je 
aan de trotse blik in zijn fonkelende ogen. Met 
een jeugdig en een aanstekelijk enthousiasme 
leidt hij ons rond in de winkel die een maand 
geleden is verbouwd.

Brood of vis
Je zou niet zeggen dat Pastoor pas 21 is en al 
twee jaar deze viszaak runt. In Januari 2016 
waagde hij de sprong naar het ondernemer-

schap. Hij nam een bestaande viszaak op deze 
locatie over en maakte zijn droom waar om een 
eigen zaak te beginnen. “Vanaf mijn dertiende 
wilde ik gaan werken met mijn handen. Ik houd 
niet van dat schoolse leren. In Spakenburg kun 
je dan twee dingen doen: brood verkopen bij 
een grote Spakenburgse bakker of je gaat aan 
de slag met vis. Ik koos voor het laatste en 
kwam op de markt terecht in een viskraam.” 
Daar sloeg de vonk over en werd de liefde voor 
het werken met en verkopen van vis aangewak-
kerd. Op zijn zestiende behaalde de Spakenbur-
ger het SVO-vakdiploma visspecialist. Op zijn 
zeventiende maakte hij de overstap van de 
markt naar een grote viswinkel in Zwolle waar 
hij ervaring opdeed als bedrijfsleider. “Ik heb 
altijd voor ogen gehad om mijn eigen zaak te 
beginnen. Op mijn negentiende was ik niet meer 
tegen te houden en heb ik de stap gezet.”
Was zijn jeugdigheid een probleem bij het 

ondernemen? “Bij sommigen misschien wel, 
maar de meeste mensen hier gaven me een 
kans en ze weten nu dat ik voor kwaliteit ga. 
Mijn devies is: bij twijfel weggooien.” 

‘Hallo jongetje’
Tijdens het interview blijkt dat zijn klanten de 
jonge ondernemer in hun hart hebben gesloten. 
Iedereen die binnenkomt, krijgt een persoon-
lijke begroeting. ‘Hallo jongetje’ roept klant en 
krijgt een vriendelijke lach van Pastoor terug. 
Een ander komt even vragen waar hij vorige 
week was. De ondernemer is gemist tijdens een 
weekje vakantie. 
Bijna iedere klant kent Pastoor bij naam en 
andersom. Zelfs de ouderen, begroet hij met de 
voornaam. “Hallo Coby”, klinkt het als een 
oudere dame binnenstapt. “Het is hier heel nor-
maal om elkaar bij de voornaam aan te 
spreken”, vertrouwt deze klant ons toe. “Arjan 
maakt heel erg lekkere dingen zoals die 
ovenschotel met zalm”, vertelt een andere 
bezoeker van de winkel. Met een bescheiden 
glimlach neemt de visboer de complimenten  
in ontvangst.
“De verkoop van vis en het omgaan met 
klanten vind ik het allermooiste”, laat Pastoor 
weten. Hij voelt zich als een vis in het water in 
zijn winkel. Zeker nu hij zich nog beter kan 

bewegen achter zijn toonbank. Vorig jaar hakte 
de visspecialist de knoop door en besloot een 
nieuwe vitrine aan te schaffen. “De oude was al 
meer dan 25 jaar oud en aan vervanging toe.  
De boekhouder adviseerde me bovendien om  
te investeren.” 

Strakke, eigentijdse toonbank
Na wat rond te hebben gekeken op internet bij 
verschillende aanbieders, bij andere visboeren 
en een bezoek aan de Spakenburgse visbeurs, 
kwam de Spakenburger uit bij Koops Koeltech-
nisch buro Midden Nederland in Ingen. “Ik 
wilde een strakke, eigentijdse toonbank met 
een rechte ruit. Deze is wat hoger dan de 
gebruikelijke 1 meter. Zo zijn de producten die 
achterin liggen ook te zien.” Die gewenste 
vitrine hadden ze bij het koeltechnische bedrijf 
in Ingen. “Ze zitten bovendien hier om de hoek 
en ze hebben een goede service. Bij storingen 

zijn ze 24 uur per dag bereikbaar.”
Naast de ledverlichting zit er een luchtbevoch-
tiger in de toonbank die voorkomt dat de verse 
vis uitdroogt. Aan de voorzijde zit ruitverwar-
ming. Als de luchtvochtigheid in de winkel  
hoog is, zorgt deze ervoor dat het vitrineglas 
niet beslaat.
Doordat de ruiten helemaal omhoog kunnen, is 
het schoonmaken van de toonbank een stuk 
gemakkelijker. Het grootste voordeel is dat er 
meer werkplezier is. “Ik heb zelf alle tekenin-
gen gemaakt en de routing bedacht. Ik wilde 
strakke looplijnen. In de oude situatie stond de 
toonbank in een hoek over de hele winkel en 
dat was niet efficiënt. Nu heb ik bovendien 
meer verkoopruimte.”
Van het een kwam het ander. In plaats van 
alleen een vitrine, ging de hele winkel van 90 
vierkante meter op de schop. Alles werd 

‘De verkoop in de winkel is veelzijdiger 
dan in een kraam’

Spakenburger Arjan Pastoor (21) ontdekte al op jonge 
leeftijd zijn liefde voor het werken en verkopen van vis.

Dicht op koopavond
De	Spakenburgse	Visspecialist	Arjan	Pastoor	mag	
dan	middenin	de	verkeersvrije	winkelstraat	te	
vinden	zijn,	de	vrijdagse	koopavond	laat	hij	aan	
zich	voorbij	gaan.	“We	gaan	om	18.00	uur	dicht.	
Het	is	niet	rendabel	om	open	te	blijven	voor	een	
paar	bakjes	kibbeling.	Ik	maak	lange	werkdagen	en	
begin	al	heel	vroeg.	Je	moet	als	ondernemer	ook	
aan	jezelf	denken.”
De	Spakenburgse	viszaak	is	geopend	van	dinsdag	
tot	en	met	zaterdag.
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gestript. Er kwam een nieuw, zwart plafond in 
maar ook een nieuwe gietvloer met naadloze 
opzetplinten. De muren zijn opnieuw betegeld 
met witte tegels en een zwarte sierrand. 

Speciale visfileerwerkbank
In de hoek naast de toonbank waar de verse vis 
ligt, is een speciale visfileerwerkbank geplaatst. 
Daarnaast zit een handenwasbank en een met 
de knie te bedienen kraan. Daarvoor moesten er 
wel nieuwe leidingen worden getrokken en er 
kwam het nodige hakwerk in de vloer aan te pas. 
“Maar nu hoeven we niet meer met de vis door 
de winkel te lopen om hem schoon te maken.”
Het nieuwe haringmeubel naast de vitrine en 

de bakwand zijn keurig weggewerkt achter een 
muurtje. “Klanten kunnen nog wel meekijken.” 
Op de wand zit hetzelfde gelakte steigerhout 
waarvan ook de banken en de kasten zijn 

gemaakt. Een grote zwart-witfoto van een 
kotter aan de wand maakt de beleving com-
pleet: het is alsof je in een vissershaven zit.
Helemaal achterin de zaak, zit de nieuwe 
koelcel. Deze is een stuk kleiner dan de vorige. 
“Vroeger moesten we de hele tijd door de 
koelruimte heen lopen. Dat was niet handig. 
Bovendien had ik die capaciteit niet nodig. Ik 
heb thuis in Spakenburg een koel- en vriescel. 
Bovendien ga ik elke dag naar de visgroothan-

del in Spakenburg om verse vis in te kopen. 
De maaltijden en salades maak ik zelf in de 
winkel tijdens de daluren.” 
Daarvoor is een speciale werkbank achterin het 
pand geplaatst welke is voorzien van koellades. 
Alle ingrediënten liggen zo voor het grijpen. 
Vooral de ovenklare maaltijden voor één 
persoon vinden gretig aftrek. Ze bevatten 
bijvoorbeeld rijst, teriyaki, verse garnalen en 
gemarineerde groenten. Alles is voorgegaard. 
De klant kan het in tien minuten opwarmen. 
De creaties bedenkt Pastoor zelf. Inspiratie 
haalt hij van recepten op het internet of bij 
visproducenten. 

Nieuwe klanten
Om de verbouwing te realiseren, was de 
viswinkel in Rhenen zo’n 2,5 week dicht en 
ging hij net voor Pasen weer open. In de 
tussentijd stond Pastoor met een verkoopwagen 
op de parkeerplaats bij de supermarkt waar hij 

 ‘Het is alsof je in een vissershaven zit’

Klanten schuiven gezellig aan op de lange banken om hun visje te verschalken.

De verse vis koopt Arjan Pastoor dagelijks in zijn woonplaats Spakenburg in.

De Spakenburgse Visspecialist Arjan Pastoor zit in een verkeersvrije winkelstraat.



VISSPECIALIST
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nu het stoepbord heeft staan. Die tijdelijke 
verkoopstek heeft hem nieuwe klanten 
opgeleverd. “Veel mensen wisten nog niet dat ik 
een visspeciaalzaak had in de winkelstraat, 
even verderop. Dankzij mijn ligging bij de 
supermarkt merk ik dat veel mensen nu deze 
kant op komen.” 
Met die verkoopkraam was Pastoor weer even 
terug bij zijn eerste ervaringen als visboer. “De 
verkoop in de winkel is veelzijdiger dan in een 
kraam. In de winkel kun je veel meer dan verse 
vis verkopen en ook nieuwe gerechten beden-
ken en maken.” 

Wie denkt dat de jonge ondernemer nu 
achterover gaat leunen, heeft het mis. Pastoor 
zit al weer vol nieuwe plannen. Hij wil een 
kleine verkoopwagen aanschaffen om daarmee 
de bedrijventerreinen in Veenendaal en 

Remmerden te bedienen. Daarmee wil hij 
tevens haring gaan kaken op haringparty’s en 
vis gaan bakken op locatie, bij feesten. Stiekem 
droomt de jonge ondernemer al van een tweede 
winkel. De toekomst zal het leren. •

De ovenschotels voor een persoon zijn uit eigen keuken. Ze bevatten veel verse ingrediënten en kunnen zo de oven in.Elke dag worden ovenschotels en maaltijden vers 
klaargemaakt op de koelwerkbank met koellades.

De haring wordt à la minute schoongemaakt aan het nieuwe haringmeubel. Klanten kunnen meekijken, over het 
muurtje heen.

Een 8 bij de AD-haringtest
Het	was	best	even	een	spannend	moment	toen	
Arjan	Pastoor	vorig	jaar	de	resultaten	van	de	
Haringtest	van	het	Algemeen	Dagblad	onder	ogen	
kreeg.	Tot	zijn	grote	verrassing	ontving	de	
Spakenburgse	visspecialist	een	8	en	een	lovend	
rapport.	“Wat	betreft	smaak	en	ook	microbiolo-
gisch	was	mijn	haring	dik	in	orde.”	Door	middel	
van	een	spandoek	over	de	weg,	posters	en	
advertenties	in	lokale	media,	heeft	de	Rhenense	
visspecialist	flink	uitgepakt	met	dit	mooie	cijfer.	
“Klanten	reageerden	positief.	Ze	zeiden:	we	wisten	
toch	al	dat	jij	goede	kwaliteit	levert.	Het	was	een	
mooie	opsteker.”
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Op één van de eerste warme dagen van april trakteerde Degens op een feestelijke ‘BoerenBBQ’ in Enspijk. Na een jaar 

van omschakelen vanwege de overname door Solina, wil de kruidenspecialist zich weer actief in de markt bewegen. 

Het was een drukke, vriendschappelijke bijeenkomst, waar het Dutch BBQ-team zorgde voor tal van lekkernijen.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema en Xandra Veltmanan

Degens rondt overnamejaar af met zomerse barbecue

Proeven, kennismaken 
en bijpraten

Heerlijk visgerechtje van de barbecue. Op deze warme dag moet de vis goed gekoeld blijven: in een box op veel ijs.

Gezellige drukte bij de BoerenBBQ van Degens bij Boerengoed in Enspijk. Jaap Sloof bereidt op een zoutplaat in een keramische barbecue verschillende 
vis producten: zalm, tonijn en coquilles.
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EVENEMENT

Het is letterlijk en figuurlijk een warm welkom 
bij Boerengoed in Enspijk. Vrijwel het hele 
Degens team is aanwezig en het boerenerf is 
feestelijk ingericht. Een bar in de half open 
schuur, vijf verschillende soorten barbecues met 
daarachter het Dutch BBQ-team, grote en kleine 
tafels en veel mensen. Overal worden vis, vlees 
en groenten met allerlei barbecue-technieken 
klaargemaakt: op roosters boven het vuur 
gegrild, direct op hout gebakken, op zoutplank-
jes gegaard, op de primo grill, op de rand van de 
ofyr … Kortom, een drukte van belang en overal 
de geur van heerlijke gerechten. Na een 
hartelijk welkom en een glaasje mogen we direct 
wat gerechten met de drie nieuwe marinades 
proeven: Citroen-Rozemarijn, Abrikoos-Honing 
en Champignon. 

Aanpassen
Marketing manager Ellen de Roos heet de 
genodigden welkom. Zij - en veel van haar 
collega’s - zijn Degens trouw gebleven na de 
overname door het Franse Solina. “Degens heeft 
veel van haar recepten moeten overzetten. 
Solina heeft andere grondstoffenleveranciers, 
dus moesten we alles aanpassen. Daar hebben 
we vorig jaar veel tijd aan besteed en dat is nu 
klaar.” Het merk Degens blijft bestaan en richt 
zich nog specifieker op het ambacht, aldus De 
Roos. “Vandaar dat we nu een eigen event 
hebben georganiseerd. De vorige eigenaar 
Intertaste is meer gericht op de industrie en is 
onderdeel geworden van Euroma.” 

De Degens-familie
De eerste klap is een daalder waard, want de 
gerechtjes smaken verrukkelijk en zo hebben 
we de smaak al snel te pakken en begeven we 
ons in het feestgedruis. Natuurlijk willen we 
nieuwe mensen ontmoeten, oude bekenden zien 

en nog veel meer proeven. In de grote schuur op 
het erf staat het hele Degens-assortiment 
uitgestald: kruiden, sauzen, oliën en marinades 
waaronder een aantal nieuwe dry glaze smaken: 
Blackwell, Gravad lax, Roze peper en Tomato-
Lime. Ook ontdekken we het nieuwe kruiden-
mengsel Taste sensation bbq zonder zout en de 
Funky partysaus. 
We ontmoeten het team smaakmakers, degenen 
die letterlijk bij Degens de smaken maken. Zij 
ontwikkelen de smaken, van kruidenmix tot 

marinade. We zien verder veel bekende gezich-
ten, zoals de vertegenwoordigers Arie Ottenhof, 
Ernst Hemmer, Henry Zomer, John Vughts en 
Chris Schuiling. We spreken Luc van der Windt 
en Yvonne Ticheler, allemaal van de ‘Degens 
familie’. Jaap Sloof is de visspecialist van het 
Dutch BBQ-team. Echte barbecue-toppers, want 
ze werden al eens Nederlands en zelfs Europees 
kampioen. Zijn ‘vlees-collega’s’ van het team 
staan op de andere barbecues hun kip, varken 
en rund te bereiden. Sloof bereidt op een 
zoutplank in de big green egg coquilles en zalm, 
vergezeld van vergeten groenten. Elk gerecht 
heeft zijn eigen kruiden. “Maar eigenlijk moet 
je vis op een open barbecue grillen.” De 
vleesgerechten op de andere barbecues worden 
bereid met hun eigen kruidenmix, rub of 
marinade. Variaties genoeg.

Lekker bezig
Voor het eerst ontmoeten we Pieter de Ruijter, 
de nieuwe commercieel manager. Hij is deze 

informele middag voortdurend in gesprek met 
grossiers en klanten. De Ruijter is verantwoor-
delijk voor de verkoop en de ontwikkeling van 
de organisatie en het merk Degens, zo vertelt hij. 
“We voelen ons daarbij gesteund door het 
moederbedrijf Solina. Zij willen Degens 
vernieuwen.” Met de vele overnames en fusies 
op het netvlies zal menigeen denken dat nieuw 
niet altijd beter hoeft te zijn. Dat is maar hoe je 
het woord ‘nieuw’ opvat, zo blijkt. Want het merk 
Degens blijft behouden. De Ruijter: “We hebben 

mooie producten en we blijven nieuwe smaken 
ontwikkelen. Degens heeft een krachtig team 
echte vakmensen die regelmatig onze klanten 
bezoeken en de taal van de ondernemer 
spreken. Die ondernemers zullen we altijd 
ondersteunen. We kunnen ze op weg helpen om 
meer te verdienen, want we bereiden ons - net 
als veel van onze klanten - voor op de toekom-
stige winkel. Die winkel zal een groter aandeel 
catering verzorgen. Barbecue is daar een 
onderdeel van. Die winkel zal de consument ook 
meer kant-en-klaar-producten aanbieden zodat 
de consument snel en gemakkelijk een gerecht 
op tafel kan zetten. En voor de groeiende groep 
die niet wil of kan koken, komen er steeds meer 
maaltijden. Daarbij hoort ook goede communi-
catie. Het blad ‘De smaak inspiratie van Degens’ 
blijft enkele keren per jaar verschijnen, 
compleet met tips en recepten. Verder blijven 
we werken aan smaak en clean label producten, 
gestimuleerd door de moederorganisatie. 
Kortom, we zijn gewoon lekker bezig.” •

‘We blijven werken aan smaak  
en clean label’

In de schuur staat het volledige assortiment kruiden, marinades en sauzen uitgestald. Nieuwe barbecue-marinades in het assortiment.
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De hele wereld was eind april bijeen in Brussel voor de Seafood Expo Global. Ook in 2018 weer Hollands glorie in de 

Holland Paviljoens. Tegelijkertijd was het boeiend om te zien wat andere landen presenteerden. Naast enorme paviljoens 

van vislanden als Canada, China, Noorwegen en Ierland, zijn ook kleinere paviljoens en stands op de beurs te vinden, 

waaronder Senegal, Estland, Ecuador en de Malediven.

Tekst en Beeld: Petra Hermans-Taekema en Xandra Veltman

Alles in Brussel draait om vis tijdens de Seafood Expo Global 

Een reis om de wereld  
in drie dagen

Het Holland Paviljoen

Het Nederlands Visbureau had dit jaar 
weer flink uitgepakt met paviljoens in 
hal 6 en 9. Wederom hulde aan het 
Visbureau dat faciliteert en de zaken 
voor de deelnemende bedrijven prima 
had georganiseerd. Het logo Fish from 
Holland was in het paviljoen prominent 
zichtbaar en gezien de drukte bij de 
bedrijven in de paviljoens leek er grote 
belangstelling voor de Nederlandse vis. 
De website Dutchfish.nl is in februari 
live gegaan en trekt bezoekers van 
over de hele wereld. 

Fisherman’s Choice presenteerde (op de 
beurs) diverse noviteiten, zoals garnalen in 
bladerdeeg, vis- en garnalennuggets met 
mozzarella, Tempura Fish Bites en Crab 
Rangoons. Daarnaast heeft het bedrijf, dat dit 
jaar haar IFS Broker-certificering heeft 
behaald, ook Argentijnse garnalen, coquilles en 
verse gepasteuriseerde krab in het assortiment 
opgenomen. Het bedrijf richt zich met de 
nieuwe producten vooral op convenience. Ruud 
van Zuidam: “We zijn twee jaar bezig geweest 
met de ontwikkeling van nieuwe producten,  
die we hier voorleggen aan onze vaste, inter-

nationale afnemers. Zij reageren laaiend 
enthousiast.”  
Maarten van Geest is na zes jaar weer terug bij 
Culimer. De oranje stand met kingcrab en 
andere schaal- en schelpdieren springt goed in 
het oog. “De vraag naar krab is groeiende, 
vooral in China, daar hebben we nu ook een 
kantoor”, vertelt Van Geest. “Maar ook 
superfrozen loopt erg goed: vooral tonijn. 
Die vriezen we in tot -60 graden Celsius. Dat 
gebeurt al op de boot. De structuur verandert 
dan niet. Ook is er flinke handel in black tiger 
garnalen uit Vietnam.” Nieuw in het assorti-
ment van Culimer zijn de brown crab en 
Atlantic MSC lobster uit Noord-Amerika.
Er is veel interesse in het nieuwe concept dat 
Klaas Puul op de beurs introduceert voor 
foodservice en retail: ‘Shrimp of the World’, 
vertellen Cees Molenaar en Katja Meijer. De 
laatste: “We willen meerwaarde bieden aan 
garnaal door mensen bewust te maken van de 
verschillen in herkomst en smaak. Wij hebben 
verpakkingen met garnalen uit Holland, 
Argentinië, IJsland, Guatemala en Honduras. 
Alle garnalen zijn MSC- of ASC-gecertificeerd 
en we hebben grote verpakkingen, maar ook 
zakjes van 250 gram.”
Fiskano, Sea Fresh & Frozen en Ben’s Easy 
Kitchen (onderdeel van de BML-food group)  
hebben aanzienlijk grotere stands in het 
Holland Paviljoen dan vorig jaar. Dat is een 
positief teken. Jurriaan Romkes van Neerlan-
dia Urk heeft naast platvis kabeljauw in de 
vitrine liggen. “Platvis is nu duur, er is weinig 
aanvoer, dus doen we er ook kabeljauw bij.” In 
de warme beurshal wordt de vis goed gekoeld 
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op ijs. Ook bij Oromar, dat dozen prachtig 
geschikte langoustines in velerlei soorten en 
maten heeft liggen. Sowieso is er veel vis in de 
Nederlandse paviljoens te zien. De enorme 
verse visuitstalling van Dayseaday trekt 
voortdurend veel belangstelling van bezoekers 
en fotografen. “We waren al in Bremen, maar 
Brussel is toch eveneens heel belangrijk, aldus 
Nadine van Veen. Hoewel ook Dayseday een 
groei ziet in de vraag naar diepvries, blijft verse 
vis belangrijk. Reden om er veel van mee te 
nemen.
Vaste gasten in het Holland Paviljoen zijn 
Haasnoot Vis, Triton, Morubel en Zeelandia. 
De bedrijven hebben voortdurend beursbezoe-
kers aan tafel. Zalmbedrijf Foppen is aanwezig 
met luxe (warm en koud)gerookte zalmproduc-
ten. “Mensen willen niet zelf pionieren, maar 
kant-en-klare producten. De ready-to-eat-
producten zijn wel aan strenge regels gebon-
den. Visscher Seafood is nog niet zo lang 
geleden de Aziatische markt opgegaan. Paul 
Bischof is in Azië gestationeerd om onder 
private label de bevroren zalm- en witvisfilets 
op de Chinese, Japanse en Koreaanse markt 
te brengen. 
Lia Huisman van Anova laat een aantal mooie 
concepten zien. Zo wordt het Victoriameer 
steeds beter gemanaged en komt de Victoria-
baars weer terug na jaren van inspanning. 
Daarnaast is er een mooie lijn aan kabeljauw-
producten. “De vis wordt honderd procent 
vermarkt binnen Europa.” Daarnaast heeft 
Anova een nieuwe range ‘good-value-for-

money products’ onder de naam Del Mare, zoals 
de witte albacore tonijn, de pangasius en 
garnalen in een volledig recyclebare verpak-
king.
Delta Mossel optimaliseert de eigen mossel-
kweek in de Oosterschelde en de Nederlandse 
en Duitse Waddenzee, vertelt Carolein van der 
Plasse. “De laatste jaren zijn de Duitse mosse-
len meestal groter. Het mooie is dat we de 
klanten kunnen bedienen met een verschillend 
aanbod.” Ook positief is dat Willem van der 
Plasse jr. schipper is geworden in Duitsland. 
“Als je er zelf zo dicht bovenop zit, verbetert het 
rendement.” Delta Mossel komt half juni met 
een nieuw concept. “Dat blijft nog even een 
verrassing, maar ik kan wel zeggen dat wij er 
allemaal heel enthousiast over zijn.” 

Europa
Twee weken voor de beurs tekenden Wales en 
GS van Noord-Holland een ‘declaration of 
friendship’. Deze solidariteitsverklaring moet 
zorgen dat de vishandel tussen de landen ook na 
de Brexit goed blijft lopen, vertelt Stuart Evans, 
hoofd van de Fishery policies van de overheid 
van Wales. “Jaarlijks exporteren we alleen al 
vijfduizend ton aan mosselen naar België en 
Nederland, nog afgezien van de levende export 
krab en kreeft naar andere Europese landen en 
China. Dat willen we graag blijven doen. We 
hebben een kleine vloot, vaak bemand door 
vader en zoon. Voor alle soorten seafood zijn we 
bezig met de MSC accreditaties.” 
Jari Mäkinen van Kala-Lappi uit Finland liet 

Fisherman’s Choice, dat dit jaar de IFS Broker-certificering behaalde, presenteerde een 
aantal nieuwe producten met schaal- en schelpdieren, waaronder krab- en garnalensnacks.

De oranje stand van Culimer springt goed in het oog. Het bedrijf verhandelt wereldwijd 
vooral kingcrab en superfrozen tonijn.

in traditionele kledij de verschillende soorten 
regenboogforel proeven, waaronder de warm 
gerookte forel die meedong naar de Seafood 
Excellence Global Award. Minder vet dan 
zalm, zegt export directeur Seppo Tossavai-
nen. Het bedrijf bestaat sinds 1992 maar 
stoelt op 200 jaar ervaring. “Hoe noordelijker, 
des te beter de smaak van vis.” Bij veel 
fijnproevers was Kala-Lappi populair, maar 
een award sleepte het bedrijf niet in de 
wacht.
Behorend bij Denemarken maar toch met 
een eigen gezicht én stand: de stand van de 
Faeröer Eilanden. Ook Estland is op de 
beurs met een relatief kleine stand. De 
Baltische staat exporteert haar vis naar 57 
landen, onder meer snoek en andere wilde 
vis. Daarnaast verhandelt het land Scandina-
vische zalm en garnalen. 

Amerika, Afrika en Azië
Garnalen zijn er verder volop te zien in het 
paviljoen van Ecuador. Het is eigenlijk de 
enige vissoort die in het Zuid-Amerikaanse 
land wordt verhandeld, door veel kleine 
bedrijfjes. Ze worden gekweekt in grote 
bassins in de zee en vinden hun weg over de 
hele wereld. Songa is de grootste kwekerij 
met een farm van 5.000 hectare, die ASC-
gecertificeerd is, de enige in het land. 
De Malediven hebben de groenste visserij 
ter wereld, vertellen Adnan Ali en Ouyang 
Min. “Tonijn vissen met een net is bij ons 
verboden. Al duizenden jaren vangen we ze 
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8  Chris Ninnes, ceo van ASC, spreekt aan het einde van de 

beursdag op de receptie van ASC de aanwezigen toe.

een voor een. Onze voorvaderen visten zo, 
het is onze plicht om dit aan onze kleinkin-
deren door te geven.” HF blikt tonijn in voor 
industrie en export naar Europa. Bart van 
Olpen van Fishtales is een van hun klanten. 
Vicky Fang Yu komt uit de provincie Fujian 
in het zuiden van China. Ze vertegenwoor-
digt de Fuqing yihua Aquatic Food company 
met onder andere bevroren inktvis, garnaal, 
kabeljauw en schelvis. Het bedrijf exporteert 
ook naar Nederland. Ashtamudi (Keralage-
bied) is de eerste locatie in India met een 
MSC-certificering voor schelpdieren, mede 
dankzij de inzet van WWF-India en de lokale 
vissersgemeenschap. Een mijlpaal voor MSC, 
maar nog niet bekend in geheel India, zo 
blijkt uit een gesprek met de Indiase seafood 

company Ulka. Ulka levert 45.000 ton zee- en 
kweekvis naar zo’n vijftig landen, waaronder 
een kleine hoeveelheid naar Nederland. 
Het Amerikaanse paviljoen, of eigenlijk de 
paviljoens, is groter dan vorig jaar. “We zijn 
hier met 43 visbedrijven”, vertelt Marcel 
Pinckaers van het USDA, het Amerikaanse 
ministerie van Landbouw, dat een kantoor in 
Den Haag heeft. Seafood is populair en er is 
behoefte aan vis, wereldwijd.” Scallops, 
kreeft en de wilde zalm uit Alaska, het zijn 
producten waarom de Verenigde Staten 
bekend staan. Ook de Indiaanse vrouwen 
zijn aanwezig, gehuld in klederdracht. 
Sockeye Suzie en haar familie vissen nog op 
traditionele en duurzame wijze, en weten 
hun vis via uitstekende marketing te 

vermarkten, waarbij de opbrengsten ten 
goede komen aan de eigen bevolking. 
Pinckaers hoopt op een positieve ontwikke-
ling eind 2018. De export van Amerikaanse 
schelpdieren wordt dan weer opengesteld. 
Die was jaren gesloten, maar het Food 
Control System, dat nu wordt gehanteerd, 
wordt overal geaccepteerd. “Dat geeft 
vertrouwen dat het goed is”, aldus Pinckaers. 
De verwachting is dat - ‘als het rond is’ 
- Nederland en Spanje de eerste landen zijn, 
die weer schelpdieren als oesters en kokkels 
uit Amerika mogen importeren. 
Ook Afrika kent vislanden. Zo zijn er goed 
bezochte stands en paviljoens uit Senegal, 
Marokko en Mauritanië te vinden op de 
Brusselse beurs.
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SPG: Processing en Techniek in Hal 4 en 8
Borgerplast boxen en kratten. Emyg met speciale ‘kreeftenwanden’.

Verwerking
Het Belgische Steen B.V., expert in onthuid- en ontgraatmachines, heeft 
een nieuwe uitstraling. Er valt meer te zien op de stand, ook filmpjes uit 
de praktijk. Dit is mede te danken aan nieuwkomer Ben Adinau. “Steen 
blijft groeien en zowel in- als extern kijken we hoe we meer efficiëntie en 
duidelijkheid naar de klant kunnen creëren.” 
Glory Europe uit Hengelo (O) stond voor het eerst op de beurs en is 
nieuw in Nederland. Het moederbedrijf staat in Vietnam produceert 
conventionele vrieslijnen in twee series: de Stealbelt freezers en de 
Mastbelt freezers. In Europa is veel interesse voor deze Vietnamese 
vrieslijnen, vertelt CEO Carlo Kroeze. “Dit principe is hier tot nu toe 
weinig beschikbaar. Glory combineert de ervaring uit Vietnam met de 
beste Europese technologie, custommade, met hoge kwaliteit en dito 
hygiëne standaards.

Boxen en bakken
Het IJslandse Borgarplast maakt grote, zeer gladde en geïsoleerde contai-
ners. De isolatie zorgt dat de temperatuur stabiel blijft, de gladheid maakt ze 
gemakkelijk te reinigen. Borgarplast bespaart niet op het basismateriaal 
waardoor de containers lang meegaan, aldus een woordvoerder. Het bedrijf 
heeft een distributeur in Deventer, Alpac. Er staat Creamer op de Duitse 
stand, maar Hulkenberg uit ’s Heerenberg levert deze palletboxen, stapel-
bakken en kunststof pallets in Nederland aan onder meer alle visafslagen, 
vertelt verkoopleider Erik Hekkers. Hij staat tussen de nieuwe CB3 pallet-
boxen, gemaakt van het lichte HDPE kunststof en met een aantal sterke 
eigenschappen.

Verpakken
Evert Wiechers is een vertrouwd aanspreekpunt bij Multivac. Vismaga-
zine schreef al over hun skinverpakkingen, maar daarnaast constateert 
het bedrijf dat er steeds meer behoefte is aan totale lijnen. “Mensen 
willen het van A tot Z geregeld en daar groeien we heen.” Feitelijk 
constateert Marel hetzelfde. Alles moet op elkaar kunnen aansluiten en 

zo geautomatiseerd mogelijk werken. Minder verspilling en minder 
personeel zijn twee belangrijke overwegingen. 
“Niet alleen in de visbranche, ook elders gaan steeds meer ondernemers 
weer over op karton”, aldus directeur Philip van Leersum van kartonna-
gefabriek Hubregtse B.V. Daarom staan in de stand nu veel meer 
verschillende voorbeelden. Zelfs een enkele doos, helemaal voorgedrukt, 
is mogelijk. Daarmee is Hubregtse naar eigen zeggen uniek. 
Andersoortige manieren van bedrukken en verpakken waren ook te zien. 
Bijvoorbeeld bij Branding by Banding (Bandall samen met Max Aarts) 
stond een scala aan mogelijkheden voor visverpakkingen. Het Italiaanse 
Karton bood eveneens creatieve oplossingen, anders dan de naam doet 
denken zijn die van polypropyleen. 

Transport
Leon Hoogervorst staat met zijn zelf ontwikkelde IcePacks XL voor het 
tiende jaar op de beurs en de belangstelling neemt alleen maar toe. “De 
combinatie met droogijs groeit eveneens, zeker voor export. De douane 
moet koeling ‘zien’ en als droogijs (deels) is verdampt is er niets meer te 
zien. IcePack XL ligt dan nog zichtbaar op de producten. Het risico van 
reclamaties neemt daardoor sterk af en bij duizenden kilo’s vis is dat 
belangrijk.” 
De bijzondere watertechnieken voor gesloten circuits van het Franse 
Emyg zijn wereldwijd bekend; in Nederland en België maken onder meer 
Lenger, Murre en Jan van As gebruik van de technieken van Emyg. 
William Tragarz: “In onze nieuwe skimmachine maken we micro zuur-
stofbubbels. Tijdens het opstijgen in het water nemen ze bacteriën en 
proteïnen mee. Bovenin wordt de vervuiling weggezogen.” Emyg verzorgt 
ook seafood transport per schip. Tragarz: “We hebben polystyreen 
wanden met holletjes waarin de kreeften kunnen schuilen, net als in hun 
natuurlijke omgeving. Met onze waterbehandelsystemen blijft het water 
zo goed van kwaliteit, dat er bijvoorbeeld tijdens een transport van het 
Canadese Halifax naar Rotterdam slechts 0,2 procent verlies is. Met het 
vliegtuig is dat beslist meer.” •



VAKBEURS
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Multivac skinverpakkingen.

Steen machinelijnen.

MSC Seafood Futures Forum
Onder	de	titel:	‘Fit	voor	de	toekomst?	Hoe	het	MSC	koers	kan	houden’	hield	het	
MSC	een	bijeenkomst,	met	als	leidraad	het	UN	duurzaamheidsontwikkeling	doel	
14 (SDG 14). 
Na	de	verschillende	presentaties	werd	gediscussieerd	over	het	evenwicht	tussen	
de	ecologische	grenzen	van	de	oceanen	versus	de	noodzaak	om	voedsel	uit	zee	te	
garanderen	voor	de	komende	generaties.	Het	gesprek	ging	ook	over	het	inperken	
van	overbevissing,	IUU	en	hoe	het	MSC	transparant	blijft	en	zich	moet	blijven	
verbeteren.	De	discussie	werd	geleid	door	Stephen	Hall	van	Avalerion	Capital.	
Deelnemers	waren	Ally	Dingwall	van	Sainbury’s,	Amanda	Nickson,	Pew,	Annelie	
Selander,	NOMAD	foods,	Tor	Bjørklund	Larsen,	Norwegian	Fisheries	Association,	
Nicolas	Guixhoux	and	Rupert	Howes	van	MSC.	
“Er	is	meer	plastic	dan	vis	in	de	oceanen,	en	daar	komen	jaarlijks	miljoenen	
tonnen	ton	bij”,	zo	begon	Rupert	Howes	de	bijeenkomst.	De	oceanen	staan	onder	
extreem	hoge	stress.	Tel	daarbij	op	dat	we	groeien	naar	tien	miljard	mensen,	dan	
moet	je	optimist	zijn	om	door	te	zetten.	De	MSC	is	nu	twintig	jaar	oud	en	in	amper	
twee	jaar	moeten	onze	doelen	zijn	bereikt.	
Nicholas	Guichoux	haakte	hierop	in.	“Afgelopen	jaar	zijn	30	visbedrijven	
gecertificeerd	waaronder	twee	nieuwe	soorten,	41	opnieuw	gecertificeerd	en	 
27	zijn	afgekeurd	of	hebben	zich	teruggetrokken.	Het	is	niet	altijd	even	gemakke-
lijk	om	gecertificeerd	te	blijven,	en	soms	ligt	dat	mede	aan	de	omstandigheden.”	
Het	MSC	verzet	veel	werk	om	juist	in	de	moeilijkere	landen	duurzame	vis	te	
introduceren.	Twee	voorbeelden:	in	108	landen	dragen	in	totaal	29.000	producten	
het	MSC	keurmerk.	De	hoeveelheid	MSC	producten	is	met	20	procent	gegroeid	
naar	860	ton.	Hoe	dan	ook,	uiteindelijk	spelen	consumenten	een	sleutelrol.
Ally	Dingwall	van	de	Britse	supermarktketen	Sainsbury’s	stelde	dat	zijn	bedrijf	
steeds	vooruit	denkt	aan	de	hand	van	drie	principes:	duurzaam	werken,	met	
minimale	impact	op	de	omgeving	en	met	een	effectief	management.	Wil	je	een	
duurzame	bedrijfsvoering,	dan	moet	je	voldoen	aan	een	combinatie	van	
gegarandeerde	toevoer,	klanten,	en	een	goede	reputatie,	herkenning	en	
regulering.	Kijkend	naar	‘het	grotere	plaatje’	stelt	Dingwall	dat	de	afgelopen	vijf	
jaar	de	wil	om	samen	te	werken	enorm	is	gegroeid.	Mensen	en	organisaties	
herkennen	dat	samenwerking	werkt.

Een volle zaal en 300 mensen online volgden de lezingen en de discussie.

Icepack XL
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In ‘verpakkingsland’ groeit de aandacht voor duurzaam, minder waste, footprint en uiteindelijk 

circulair produceren en verwerken. Zowel qua techniek als qua materialen blijven bedrijven door-

ontwikkelen. Dat bleek op de Empack in april in Den Bosch. 

Verpakkingsindustrie kan 
nog doorontwikkelen

Twee dagen Empack in de Brabant-
hallen in Den Bosch gaven een 
volledig overzicht van wat de 
verpakkingsindustrie te bieden heeft.

Kennistheater
De Vereniging Nederlandse 
Verpakkingsdeskundigen (VNV) 
had, samen met een aantal 
hogescholen, een Kennisplein op 
de Empack. Stefan Hermsen, lid 
van het VNV en cursus coördina-
tor Packaging & Design van de 
HAS university: “Onze studenten 
leren oplossingen te bieden voor 
de hedendaagse uitdagingen op 
voedingsgebied. Dat gaat van 
innovatieve foodconcepten tot 
toekomstvisies over food. En van 
reststroomreductie tot proces-
kundige validatie van kwali-
teitsprojecten. We zoeken naar 
nieuwe verpakkingsmogelijk-
heden, producten en markt-
benadering.” 

Dijkstra Vereenigde kiest doelbewust voor 
flowpack, kartonneren en de FUJI verpakkings-
machine. Een mooie doos of andere verpakking 
geeft meer cachet aan het product. Op Urk 
wordt onder meer diepgevroren platvis in 
flowpack verpakt. Het bedrijf toonde onder 
meer de Fuji 3 side seal flowpacker voor 
klappack verpakkingen; een verpakkingsma-
chine die desgewenst hersluitbare verpakkin-
gen kan produceren voor bijvoorbeeld zalm. 

Prijzen en etiketteren
Espera introduceerde op de Anuga Foodtec al 
de Espera Nova uitprijsmachine. In Nederland 
was hij voor het eerst te zien op de Empack.  
Dit technische hoogstandje heeft geïntegreerde 
sensoren en slimme software. Ook kan hij on- 
regelmatige producten wegen en op de beste 
plek etiketteren. De smarthead printkop meldt 
fouten maar ook slijtage. Zo kan de gebruiker 
tijdig onderhoud inplannen. Het beeldscherm 
werkt intuïtief met kleuren, plaatjes en een 
compleet helpmenu. Het proces wordt gemak-
kelijker, betrouwbaarder en sneller met 140 tot 
160 uitprijzingen per minuut.

De VNV en de studenten adviseren bedrijven, 
doen onderzoek naar duurzamer verpakkin-
gen en delen kennis. “Want we hebben inno- 
vatief denken hard nodig”, aldus Hermsen.

Verpakkingslijnen
Multipond heeft MP16-3800-2500-J multihead 
weger uitgevoerd met het Argus 3D camera-
systeem en daarmee het weeg- en verdeel-
proces van producten geoptimaliseerd.  
De twee camera’s plus de 3D-software zorgen 
dat de toevoer van producten overal nauw-
keurig is, ook bij plakkerige producten.  
De camera communiceert met de besturing. 
Ontstaat ergens een ophoping, dan wordt de 
toevoer ter plekke gecorrigeerd. 

Met de Vision Pointer introduceert Gullimex 
een machine met complete data-analyse. 
Eenvoudig te bedienen met een touchscreen. 
De camera leest het etiket en de software 
checkt of de seal goed is en of de houdbaar-
heidsdatum en andere informatie juist is.  
Het is een in-line oplossing met een snelheid 
tot 240 verpakkingen per minuut.

Verpakkingsbeurs Empack in Den Bosch:
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Bizerba levert metaaldetectoren, X-ray 
apparatuur en visiesystemen, een antwoord op 
de strenge voedingseisen en -inspectie. Te zien 
was de checkweger en de volautomatische 
etiketteerlijn die 24/7 kan draaien en tegelij-
kertijd een etiket op de boven- en onderkant 
van een product kan aanbrengen. Deze 
machine is eveneens geschikt voor franchisers 
en kleinere winkels. 

De Duitse Codipack Group demonstreerde een 
inktjetsysteem waarvan de vulling nooit kan 
opdrogen in de houder. Computergestuurd 
opent een minutieus slotje de inktpatroon voor 
de gevraagde hoeveelheid inkt en sluit ‘m 
daarna direct weer af. Daarnaast zegt het 
bedrijf de snelste inktjetprinter ter wereld te 
leveren, de JetRapid die tot duizend prints per 
minuut maakt. Geschikt voor de industrie en 
als Jet One Basic voor kleinere bedrijven.

Bandall en Max Aarts werken nog altijd 
samen als ‘Branding by Banding’, bedoeld om 
de klant te ontzorgen. Wie een banderol om z’n 
verpakking wil, heeft materiaal, een drukker en 
een machine nodig. Op de beurs waren vele 

soorten en maten verpakkingen en banden te 
zien. Plus de machine die dit mogelijk maakt.

Koelen en vriezen
Air products levert ‘food grade’ gassen om te 
verpakken, te koelen en te vriezen. Ook 
verkoopt het bedrijf tunnelvriezers, zoals de 
Freshline EF tunnelvriezer die 350 tot 500 kilo 
product per uur kan verwerken. Deze machine 
is nu een half jaar op de markt en in Nederland 
al in gebruik. 

De klapkratten, Clever Fresh Box geheten, van 
Schiphorst zijn nu een jaar op de markt en de 
bekendheid groeit snel. De kratten zijn er in 
allerlei afmetingen. Het slimme Easy Liftlock 
systeem zorgt voor een gezekerde sluiting bij 
een geopende krat; de bolling in de zijkanten 
zorgt voor meer volume. Standaard hebben  
de kratten geïntegreerde etikethouders en 
ergonomische handgrepen. Ingeklapt besparen 
ze 84 procent volume. Schiphorst levert ze ook 
in eigen kleuren (huisstijl).

Air Liquide en Blasteq werken vaak samen. 
Bij Air Liquide, onderdeel van ICS dry ice, 

staat een open vrieskist met droogijs (-800°C). 
Het is gerecyclede CO2. Air Liquide vangt CO2 
af van biovergisters, waterstof- en ammoniak-
fabrieken. Dat wordt samengeperst tot 
droogijs. Geschikt om mee te koelen én om 
machines mee te reinigen. Dat laatste doet 
Blasteq. Blasteq importeert droogijs straal-
machines. Wie reinigt met droogijs, heeft 
amper tot geen chemicaliën nodig. Droogijs 
smelt niet, het verdampt direct, waardoor er 
geen vocht zit in de lucht bij motoren of 
digitale instrumenten.

Reinigen
Schoonmaken is ook een item op de Empack. 
Op Urk is Lets BV een begrip. Visvervuiling zit 
vaak erg vast aan het oppervlak, maar alles 
moet wel 100 procent schoon. Er mag geen 
residu achterblijven in kratten of tubs want vis 
gaat er vaak onverpakt in. Het bedrijf heeft 
uitgebreide apparatuur op het gebied van 
reiniging en hygiëne van hoge druk units  
tot krattenwassystemen. Veel bekijks trekt  
de zolenreiniger, een desinfecteerband 
waardoor je niet meer met je voeten door  
een badje hoeft. •

Verpakkingsbeurs Empack in Den Bosch:



Johan Nooitgedagt
Voorzitter Vissersbond
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De vergadertijgers  
van Europa

In 2006 ondertekenden meer dan één miljoen Europeanen een 
petitie die een eind moest maken aan de zinloze verspilling van 
belastinggeld. De burgers hadden hun buik vol van de grootdoene-
rij van de ambtenaren in Straatsburg. Iedere maand vindt er een 
verhuizing plaats tussen Brussel en het 450 km verderop gelegen 
Straatsburg. Bij deze verhuizing zijn 700 Europarlementariërs 
betrokken, plus hun assistenten, die nog veel talrijker zijn.  
De verhuizing vindt plaats omdat Frankrijk eist dat het parlement 
ook op Frans grondgebied vergadert. 

Hoge kosten en verspilling
In 2005 bleek dat Straatsburg al jaren veel te hoge kosten in reke-
ning bracht bij het parlement. De burgemeester van de stad legde 
uit dat er sprake was van een toeslag, voor het geval het parlement 
zou besluiten zich volledig in Brussel te vestigen. Eurocommissaris 
Margot Wallström was van mening dat de maandelijkse verhuizing 
naar Straatsburg kolossale geldverspilling was: het ging om 
200.000.000 euro per jaar. De petitie werd ook ondertekend door 
Europarlementariër Cecilia Malmström, die vond dat de verspilling 
de politiek een lachwekkend imago bezorgde. Na overhandiging 
van de petitie werd het idee om de zittingen van het parlement 
alleen in Brussel te laten plaatsvinden door de toenmalige  
Franse premier Villepin afgewezen. De gelegenheid had de stad 
Straatsburg de dief gemaakt, een typerend voorbeeld van  
arrogantie die voortvloeit uit een monopolie. Wanneer er geen  
concurrentie is, gaat men de positie die men heeft bereikt al snel 
beschouwen als een geboorterecht, en dat leidt weer makkelijk tot 
misbruik. Hoe bekend mag dit klinken?

Een kans met Brexit
Nu de boedelscheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk in gang gezet is, proberen verschillende partijen een 
slaatje te slaan uit de Brexit. Groot-Brittannië huisvest op dit 

moment twee Europese instellingen: het Europees Geneesmidde-
lenbureau (EMA) en de Europese Bankenautoriteit (EBA).            
Aangezien het Verenigd Koninkrijk binnenkort de banden met de 
EU doorsnijdt, moeten deze kantoren op zoek naar een andere  
vestigingsplaats dan London, waar ze nu zetelen. Het Europees 
Parlement kwam eerder met een aantrekkelijke optie: laat deze 
instellingen neerstrijken in Straatsburg, in ruil waarvoor het   
Europees Parlement ontheven wordt van de verplichting om  
maandelijks te vergaderen in de hoofdstad van de Elzas.

Europees Parlement kent zelf geen transitie
De afspraak dat de leden van het Europese Parlement behalve in 
Brussel eens per maand ook bijeenkomen in Straatsburg, is vastge-
legd in diverse Europese verdragen en die laten zich niet zomaar 
openbreken. De gedachte om de verschillende Europese diensten 
niet in één land te concentreren was in de beginjaren van de  
Europese samenwerking een tamelijk principieel uitgangspunt 
van de grondleggers van de Europese eenwording. Het moest voor-
komen dat jaloezie de prille samenwerking zou ondermijnen. 
Straatsburg, de stad in de Elzas waar Fransen en Duitsers in het 
verleden zo vaak oorlog om hadden gevoerd, was in dat opzicht een 
heel symbolische plek. Juist die stad, die heel wat keren in andere 
handen was overgegaan, benadrukte de dikke streep die onder het 
verdeelde Europa was gezet. Heden ten dage is het echter moeilijk 
te verdedigen dat het Europese Parlement nog altijd verplicht is 
om twaalf keer per jaar Brussel als standplaats te verruilen voor 
Straatsburg. Elke keer weer leggen verhuiswagens met ongeveer 
3.700 stalen kisten met paperassen honderden kilometers tussen 
beide steden af. Een paar dagen later gaan al die spullen weer 
terug naar de Belgische hoofdstad. Behalve de enorme kosten voor 
dit verhuiscircus, betekent het ook een forse aantasting van het 
milieu. Jaarlijks gaat het om een extra CO2-uitstoot van zo’n 20.000 
ton. Gun Straatsburg de kantoren van EMA en EBA in ruil voor het 
opgeven van de huisvesting van het Europees Parlement. Dan blijft 
de horeca in de Elzasser hoofdstad verzekerd van vaste klandizie 
en is het parlementaire circus verlost van de verplichting om  
iedere maand twee keer zijn boeltje in en uit te pakken. Ik respec-
teer de Europese Parlementariërs die dit circus willen stoppen.  
U raadt het al... Frankrijk is tegen! •
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Met interessante lezingen, doelgerichte gesprekken en veel handel waren standhouders en bezoe-

kers tevreden over de Anuga FoodTec in Keulen dit voorjaar. Ook op gebied van lucht- en watersys-

temen, waren bedrijven te vinden die iets te melden hadden.

Tekst en Beeld: Xandra Veltman

Lucht en water centraal 
op Anuga Foodtech

Luchtreiniginssystemen van Clean Air
Het bewustzijn over vervuilde lucht is 
niet zo groot, stelt Managing Director 
van Clean Air Europe, Kasper Lamers. 
Clean Air komt eigenlijk zelden met 
eindgebruikers in contact en ook op de 
Anuga zit het Achterhoekse bedrijf 
enigszins verscholen binnen Florin, het 
bedrijf dat in Duitsland de producten 
verkoopt. Wie hier aan tafel zit of de 
video bekijkt, zit wel in schone lucht. 
Het Natural Air Purification System 
doodt 99 procent van de in de lucht 
voorkomende bacteriën, (schimmel)
sporen en virussen, en 85 procent van 
de gassen en geuren. Actieve luchtrei-
niging, stelt Lamers. “We gebruiken 
het in scholen, zieken- en verpleeg-
huizen, restaurantketens, bedrijfsge-
bouwen, noem maar op. Afhankelijk 
van het gebouw en het gebruik 
ervan hebben we in meer of 
mindere mate te maken met allerlei 
micro-organismen. In de voedings-
middelen- verwerkende bedrijven 
wordt lucht gefilterd en weggezo-
gen en worden veel apparaten 
gezuiverd met bijvoorbeeld UV. 
“Wij noemen dat passieve 
reinigingsmethoden omdat alleen 
die voorwerpen of die plek 
schoon wordt. Maar ondertussen 
gaan deuren open en dicht, 
komen mensen binnen, wordt er 
verse lucht van buiten via 
ventilatie binnengelaten. Die 
buitenlucht draag altijd weer 
microben. Clean Air doet het 

“Door die andere aanpak hebben we veel meer 
tijd om doelgerichte mensen te woord te staan. 
Velen hadden van tevoren in de Anuga gids of 
app gekeken en stelden gerichte vragen.” 
Veel van die vragen betroffen de palletboxwas-
machines. Unikon kwam vanwege die behoefte 
in 2013 op de markt met een inmiddels veel 
verkochte machine die nog altijd wordt 
doorontwikkeld in samenwerking met de 
klanten. Unikon - inmiddels vijftig jaar oud - is 
wereldwijd leverancier van industriële was- en 
droogmachines zoals container-, pallet-, 
trolley- en cabinetwasmachines, en droogma-
chines. Het bedrijf levert naar eigen zeggen 
krachtige, onderhoudsarme industriële 
reinigingsmachines. Ongeacht de vervuiling en 
de grootte van de materialen - van bakplaten 
en messen tot kratten en karren -  garandeert 
het bedrijf schone productie-, verpakkings- en 
transportmiddelen. Ook de visindustrie 
gebruikt de machines, zowel in Nederland als 
wereldwijd. •

anders. Wij filteren de lucht niet, wij oxyderen. 
Wij produceren oxydanten die we de ruimtes 
inblazen. Dat heet het AOP oftewel advanced 
oxidation process. Deze oxydanten zoeken in de 
omgeving micro-organismen op om ze te 
verbranden. Bij tests in laboratoria levert dat 
zelfs 99,9 procent reductie van micro-organis-
men op.” 

Unikon industriële wasmachines
Unikon Industrial Washers & Dryers uit 
Barneveld pakte op eerdere beurzen altijd uit 
met grote machines maar dat is doelbewust 
veranderd, zegt Dennis Schreur, international 
salesengineer. “We laten nu alles digitaal zien. 
De reden is dat we met de machines en de 
folders wel enkele voorbeelden demonstreren, 
maar in de praktijk altijd klantspecifiek 
bouwen. We doen niets standaard en vinden 
altijd een oplossing. Dat kunnen we op een 
beeldscherm beter inzichtelijk maken.” Die 
keuze is Unikon en de bezoekers goed bevallen. 



Wij wensen u al het goede voor 2011

Al jarenlang zijn wij fabrikant van 
kant en klaar visbakmeel voor het 
bakken van lekkerbekken, mosse-
len, schol- en kabeljauwfilets enz. 
U hoeft ons bakmeel enkel aan te 
maken met water tot een pap en 
het is voor gebruik gereed.

BAkmeel speciAAl
Voor een mooie bruine, krokante korst 
om de vis. Hierdoor kunt u de vissen 
op elkaar leggen, zonder dat deze aan 
elkaar plakken, zodat u een onbescha-
digde korst behoudt.

BAkmeel extrA
Voor een mooie goudbruine korst om de 
vis.

WilBA mix
Geeft de zekerheid dat er na het aanma-
ken van de pap geen harde koek op de 
bodem komt. Daarom kunt u de pap al 
een dag eerder aanmaken, zonder dat 
er kwaliteitsverlies optreedt. Bovendien 

krijgt u bij dit meel een mooie goudgele 
korst om de vis.

mm Bloem
Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

cArriBBeAn mix
Brengt door een special kruidenmelange 
een pikante goudbruine korst om de vis. 
Deze mix is ook zéér geschikt voor bak-
ken van kibbelingen.

schol mix
Speciaal geschikt voor het doorhalen 
van de te bakken schol. Alleen water 
toevoegen is voldoende. Dit is in het 
gebruik veel goedkoper dan melk.

VisBAkmeel kleinVerpAkking
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zak-
ken van 1 Kg, ideaal voor op de toon-
bank. Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij 
(=glutenvrij) soort.

Al onze producten zijn handzaam ver-
pakt in stevige plastic zakken of dozen.

levering ook via polaris

Vraag gratis monsters aan

tevens produceren wij ViskrUiDen 
voor na het bakken:
- Viskruiden op paprikabasis
-  Tortugakruiden op kerriebasis (verpakt in 

handige plastic strooibussen van 700 gram)
- Kibbelingenmix, verpakt in zakken van 7 kg.

edelgasstr. 234, 2718 tc Zoetemeer
telefoon 079-3625624
telefax 079-3624595

www.visbakmeel.nl   |   info@visbakmeel.nl 
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gebruik veel goedkoper dan melk.

VisBAkmeel kleinVerpAkking
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zak-
ken van 1 Kg, ideaal voor op de toon-
bank. Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij 
(=glutenvrij) soort.

Al onze producten zijn handzaam ver-
pakt in stevige plastic zakken of dozen.

levering ook via polaris

Vraag gratis monsters aan

tevens produceren wij ViskrUiDen 
voor na het bakken:
- Viskruiden op paprikabasis
-  Tortugakruiden op kerriebasis (verpakt in 

handige plastic strooibussen van 700 gram)
- Kibbelingenmix, verpakt in zakken van 7 kg.

edelgasstr. 234, 2718 tc Zoetemeer
telefoon 079-3625624
telefax 079-3624595

www.visbakmeel.nl   |   info@visbakmeel.nl 
Wij wensen u al het goede voor 2011

VISBAKMEEL CRUNCH 
Een visbakmeel voor een krakend krokante korst. 

De krakend krokante ( crunchy-) korst blijft ook na het 
bakken krakend krokant. Het is lactose vrij. 

Behalve gluten bevat het geen allergene ingrediënten 
volgen de huidige EU ALBA allergenen lijst. 

Wij hebben al wat monsters uitgezet en daarvan 
enthousiaste reacties ontvangen.

NIEUW
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korst om de vis.

mm Bloem
Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

cArriBBeAn mix
Brengt door een special kruidenmelange 
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Al jarenlang zijn wij fabrikant van kant en klaar 
visbakmeel voor het bakken van lekkerbekken, 

mosselen, schol/ en kabeljauwfi lets enz. U hoeft 
ons bakmeel enkel aan te maken met water tot 

een pap en het is voor gebruik gereed.

VISBAKMEEL SPECIAAL
Voor een mooie bruine, krokante korst om de vis. Hierdoor 

kunt u de vissen op elkaar leggen, zonder dat deze aan 
elkaar plakken, zodat u een onbeschadigde korst 

behoudt.

VISBAKMEEL EXTRA
Voor een mooie goudbruine korst om de vis.

WILBA MIX
Geeft de zekerheid dat er na het aanmaken van de pap 
geen harde koek op de bodem komt. Daarom kunt u de 

pap al een dag eerder aanmaken, zonder dat er kwaliteits-
verlies optreedt. Bovendien krijgt u bij dit meel een mooie 

goudgele korst om de vis.

VISBAKMEEL CARIBBEANMIX
Brengt door een special kruidenmelange een pikante 

goudbruine korst om de vis. Deze mix is ook zéér geschikt 
voor bakken van kibbelingen.

VISBAKMEEL MM BLOEM
Voor een strakke lichtbruine korst om de vis.

SCHOL MIX
Speciaal geschikt voor het doorhalen van de te bakken 
schol. Alleen water toevoegen is voldoende. Dit is in het 

gebruik veel goedkoper dan melk.

VISBAKMEEL KLEINVERPAKKING
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zakken van 0,6 Kg, 

ideaal voor op de toonbank. 
Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij (=glutenvrij) soort. 

Al onze producten zijn handzaam verpakt 
in stevige plastic zakken of dozen.

Levering ook via Haasnoot Katwijk – Polaris

Vraag gratis monsters aan

Lactose vrij visbakmeel!!

Wij wensen u al het goede voor 2011
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Voor een mooie bruine, krokante korst 
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elkaar plakken, zodat u een onbescha-
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Geeft de zekerheid dat er na het aanma-
ken van de pap geen harde koek op de 

bodem komt. Daarom kunt u de pap al 
een dag eerder aanmaken, zonder dat 
er kwaliteitsverlies optreedt. Bovendien 

krijgt u bij dit meel een mooie goudgele 
korst om de vis.
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Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

cArriBBeAn mix
Brengt door een special kruidenmelange 
een pikante goudbruine korst om de vis. 
Deze mix is ook zéér geschikt voor bak-
ken van kibbelingen.

schol mix
Speciaal geschikt voor het doorhalen 
van de te bakken schol. Alleen water 
toevoegen is voldoende. Dit is in het 
gebruik veel goedkoper dan melk.

VisBAkmeel kleinVerpAkking
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zak-
ken van 1 Kg, ideaal voor op de toon-
bank. Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij

 
(=glutenvrij) soort.

Al onze producten zijn handzaam ver-
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Het tweede deel van ons drieluik over kotterkoks, vissers die de gevangen vis aan 

boord van hun kotter bereiden tot heerlijke gerechten. “Wij vissers komen om in de 

rog. Geregeld gaan er verplicht honderden kilo’s terug in Het Kanaal, waar ik vis.  

Om de pijn te verzachten eten wij dan rog vleugel, want rog is een heerlijke vis.”  

Kotterkok deze keer: Job Schot uit Tholen.

Tekst: Michel Verschoor - Beeld: Job Schot

Rog op het menu in plaats van overboord

Volop rog in Het Kanaal

Schipper, visser, vader, actievoerder en 
kotterkok Job Schot (54) wisselt het 
schipperen in de stuurhut af met 
kokkerellen in de kombuis. Vroeger 
ging dat makkelijker. Want op zee gaat 
nu veel tijd op aan media-interviews 
en What’s-App-overleg over hoe 
vissers naderend onheil kunnen 
stoppen. “Zo hangt er niet één 
zwaard van Damocles boven ons 
hoofd, maar vijf: de aanlandplicht, 
Brexit, 100 windmolenparken, 
zeereservaten en het pulsverbod. 
Het is om gek van te worden. Met 
EMK-vissers, onze actiegroep van  
125 kotters, proberen wij naast 
onze koepelorganisaties VisNed 
en de Nederlandse Vissersbond 
het vissersgeluid te laten horen.

Het Kanaal
Af en toe kan Job zich nog wel 
losmaken van de visserszorgen 
om aan boord te koken. “Maar 
thuis in het Zeeuwse Tholen is 
er meer rust voor. En ik kook 

dit moment allemaal wordt aangedaan. Het gaat 
om onze broodwinning en die van onze 
nakomelingen. •

ook daar graag. Soms zelfs voor grote gezel-
schappen.” Uiteraard met vis van eigen vangst 
uit het Engelse Kanaal waar hij visrechten 
heeft. “Ik maak ook graag soepen en sauzen van 
zelfgetrokken visbouillon. Die maak ik van 
tonggraten en mooie groenten. Een andere 
klassieker is het vispotje met zeker wat kabel-
jauw, grote garnalen en mosselen. Vroeger 
kookte ik voor het hele gezin, tegenwoordig 
genieten we wat vaker met z’n tweeën aan tafel.”

Uit de oven
Op de Eurokotter Z-201 wordt er op zee, net als 
op andere vissersschepen, gevarieerd gegeten. 
Dus naast vis, ook vleesmaaltijden, pasta-
gerechten en ‘Hollandse’ pot. Job: “Als we vis 
eten is dat geregeld een ovengerecht. Van 
kabeljauw bijvoorbeeld. Die fileer ik zo vers uit 
het water en smeer ik in met zout en olijfolie. 
Dan gaat het zaakje de ovenschaal in met 
stukjes prei, champignons en paprika. Afdek-
ken met wat kaas en paneermeel, dan komt er 
een knapperig korstje op. Heerlijk!”

Restaurant Zeezicht
Schipper Job kookte lange tijd zo graag, dat 
hem wel eens gevraagd is waarom hij en zijn 
vrouw geen restaurant zijn begonnen. “Dat 
klinkt aantrekkelijk”, zegt hij, “maar dan werk 
je altijd als anderen vrij zijn. Bovendien heb ik 
mijn eigen visserijbedrijf en werk ik het liefst 
op zee. Dat zit in de familie. Mijn vader was 
visser, ik ben visser, mijn oudste zoon Job vist 
en ook mijn kleinzoon maakt al visreizen. De 
zee is een roeping. Daarom kan ik me ook 
groen en geel ergeren aan wat de visserman op 

Recept 
Gegrilde rogvleugel 
“Insmeren	met	mengsel	van	boter	en	olijfolie,	zout	
en	peper	er	op	en	10	min.	onder	de	grill.	Een	keer	
omdraaien.	Of	op	de	BBQ	met	deksel	dicht	op	een	
anti-aanbakgaas,	dat	werkt	perfect.	Venkel	snijden,	
even	wokken	en	in	een	ovenschaal.	Crumble	van	
paneermeel	of	broodkruim	eroverheen,	geraspte	
kaas	en	citroenrasp	en	dan	gratineren.	Bij	het	
opdienen	verse	dille	erover	en	lekkere	Vlaamse	
frieten	met	zure	mayo.	Heerlijk!”

CULINAIR
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WETGEVING

Wijziging Wet Werk en 
Zekerheid 

Op 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in werking. In deze wet is – onder meer – bepaald dat werk-

nemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst eerder een vaste aanstelling krijgen, zijn de ontslagprocedures 

gewijzigd en is de transitievergoeding bij ontslag ingevoerd. 

In het regeerakkoord is reeds aangekondigd dat de Wwz voor wat 
betreft de ontslagregels en bepalingen over flexwerken weer 
gedeeltelijk zou worden aangepast. Dit wetsvoorstel is begin april 
bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel in de loop 
van dit jaar wordt ingediend bij de Tweede Kamer. 

Wat betekent dit voor u als ondernemer? 
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen werknemers meer 
zekerheid krijgen op een vast dienstverband. Het doel van het 
wetsvoorstel is dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om 
werknemers (eerder) een vast contract aan te bieden. De geplande 
wijzigingen hebben gevolgen voor de huidige wetgeving omtrent 
proeftijd, flexibele arbeid, de ketenbepaling, ontslag en de transi-
tievergoeding. 

De Ketenregeling
Onder het huidige recht kunnen werknemers voor de duur van 
maximaal twee jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
aangeboden krijgen. Na het verstrijken van deze termijn, zal de 
arbeidsovereenkomst automatisch worden omgezet naar een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. Indien het wetsvoorstel wordt 
ingevoerd, wordt deze termijn verlengd naar drie jaar. 

Oproepkrachten
Werknemers die op basis van een payrollovereenkomst werken, 
dienen dezelfde arbeidsvoorwaarden te krijgen als werknemers 
die in dienst zijn bij een werkgever. Daarnaast zullen werknemers 
die op oproepbasis werken, minimaal vier dagen van tevoren    
moeten worden opgeroepen en is het niet meer mogelijk om werk- 

nemers verplicht permanent beschikbaar te laten zijn in het kader 
van de oproepovereenkomst. Wanneer de werknemer niet hoeft te 
werken terwijl hij wel is opgeroepen, behoudt hij bovendien het 
recht op salaris. Werkgevers worden verder aangemoedigd om 
werknemers in vaste dienst aan te nemen door verlaging van de 
ww-premie bij vaste contracten en doordat zij straks bij het          
aangaan van vaste contracten een proeftijd van vijf jaar mogen 
afspreken. 

Ontslagrecht
Onder het huidige recht kan een arbeidsovereenkomst worden 
beëindigd indien een werkgever kan onderbouwen en bewijzen 
dat er sprake is van de volledige aanwezigheid van één specifieke 
ontslaggrond. Daar komt na de invoering van de nieuwe wet geving 
een nieuwe ontslaggrond bij, de zogeheten cumulatiegrond. Dit 
geeft rechters de vrijheid om een arbeidsovereenkomst te ontbin-
den wanneer er in een ontslagdossier geen sprake is van één     
specifieke ontslaggrond. Bij toepassing van de cumulatiegrond 
kunnen rechters bovendien een extra ontslagvergoeding van   
maximaal 50 procent van de transitievergoeding toekennen. 

Transitievergoeding
Na de invoering van de wet zal de transitievergoeding, anders dan 
onder het huidige recht, direct opbouwen vanaf de eerste dag van 
het dienstverband. Wanneer kleine werkgevers hun onderneming 
staken wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  
of ziekte, zullen zij gecompenseerd worden inzake de transitie- 
vergoeding die zij zouden moeten voldoen. 
Kortom, het arbeids- en ontslagrecht blijft in beweging. •
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www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.versplatform.com
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Wist u dit: officieel is het niet toegestaan om als werkgever aan je zieke werk-

nemer te vragen wat hij of zij mankeert. Tegelijkertijd ben je als werkgever 

wettelijk verplicht om er alles aan te doen een werknemer zo snel mogelijk  

weer aan het werk te helpen. Hoe krom kan het zijn!

Tekst: Sjaak Vriens - Beeld: VNV

VNV ZorgPortaal: 
geen gedoe meer 
met verzuim

Door dit soort regels voelen veel werk-
gevers zich machteloos. Ze hebben 
weinig grip op verzuimend personeel. 
Terwijl de kosten snel hoog oplopen en 
de hoeveelheid administratie flink 
toeneemt. Vooral wanneer een werk-
nemer langdurig uit de roulatie is. 
“Ongelofelijk, hoeveel regels en wetten 
er de laatste jaren zijn bijgekomen voor 
werkgevers met personeel”, vertelt 
Karel van de Heuvel, beleidsadviseur 
van VNV. “Je ziet gewoon door de 
bomen het bos niet meer. Leden 
kloppen dan ook regel-matig bij ons 
aan met vragen, vooral als er zieken 
zijn. En dat snappen wij heel goed.”

Speciaal voor VNV-leden
VNV heeft samen met VNV Risk 
gewerkt aan een oplossing om leden 
volledig te ontzorgen op het gebied 
van verzuim. Die oplossing hebben 
we het VNV ZorgPortaal genoemd. 
Het VNV ZorgPortaal biedt dekking 
voor de loondoorbetalingsverplich-
ting, je krijgt ondersteuning van 
een arbodienst en alle administra-
tieve rompslomp rondom de WIA 
wordt je uit handen genomen. 
Ofwel: een oplossing vanaf de 
eerste tot de laatste ziektedag.  
En dat tegen een zeer scherpe 
premie. 
“Ik ben blij met het nieuwe 

ZorgPortaal”, zegt Karel. “Het pakket heeft veel 
voordelen en sluit goed aan op de wensen van 
onze leden. Er is bovendien rekening gehouden 
met de eisen vanuit de cao”.

Pluspunten VNV ZorgPortaal
Naast de scherpe premie kent dit pakket een 
aantal pluspunten ten opzichte van andere 
pakketten:

•  Je krijgt een vaste casemanager die je kunt 
bellen als je vragen hebt en die jou adviseert 
en begeleidt bij het voldoen aan de regels 
van de Wet Poortwachter.

•  Je krijgt de garantie dat je geen boetes van 
het UWV krijgt. 

•  Het is een webportaal, dus je kunt altijd en 
overal online ziekmeldingen doorgeven. 

•  Je krijgt 100% vergoeding voor interventies 
en het traject om een passende werkplek te 
vinden bij een andere organisatie als 
werkhervatting binnen de eigen organisatie 
niet mogelijk is (2e spoor).  

• Snelle uitkering van schade.
•  Stap je over? Dan regelen wij de opzegging 

van je huidige pakket.

Meer informatie
Wilt je meer weten over het VNV ZorgPortaal? 
Bel naar VNV Risk, Tel.: (030) 2848618 of mail 
naar info@vnvzorgportaal.nl.  
Voor meer informatie kun je ook de website 
raadplegen: www.vnvzorgportaal.nl •

Nationale Haringtest van start
Donderdag	31	mei	sluit	de	aanmeldperiode	van	de	
eerste	Nationale	Haringtest	en	vanaf	13	juni	start	de	
eerste	ronde	van	de	Nationale	Haringtest.
Nu	de	inschrijfperiode	bijna	sluit,	is	de	organisatie	
achter	de	schermen	gestart	met	het	verwerken	van	
alle	aanmeldingen.	 
De	deelnemende	visspecialisten	staan	in	de	online	
stemtool	op	www.nationaleharingtest.nl.	 
Daar	brengen	consumenten	vanaf	13	juni	hun	stem	
uit.	De	Nationale	Haringtest	is	onder	andere	te	
volgen	via	NationaleHaringtest.nl	en	via	 
facebook.com/nationaleharingtest.



Beedigd Makelaar OG en  
gecertificeerd Taxateur
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Ter Overname: perfect ingerichte, 
schitterende visspeciaalzaak in mooie 
plaats in Zeeland. Hier liggen nog 
legio mogelijkheden om huidige 
omzet naar een hoger plan te tillen. 
Dit vanwege het feit dat de winkel 
recentelijk is opgestart en alle 
inventaris je toelacht als je binnenkomt. 
Dit moet u gezien hebben! Belt u 
ons gerust voor het maken van een 
afspraak.

Ter overname: mooie visspeciaalzaak 
gelegen op A-locatie in mooie plaats in 
het Gooi. In de directe omgeving zijn tal 
van sterke medewinkeliers gevestigd, 
o.a. AH, Zeeman, Lidl, bakker. De 
gehele inventaris verkeert in goede 
staat van onderhoud.
Zeer geschikt voor creatieve en 
enthousiaste handen. Vriendelijke 
overnameprijs.

Ter overname: perfect ingerichte 
en op goede locatie gelegen 
visspeciaalzaak te Bennekom. In 
verband met veranderde ambitie 
eigenaar is deze goed onderhouden 
en renderende viszaak ter overname. 
Zeer geschikt voor creatieve en 
enthousiaste handen. De gehele 
inventaris verkeert in goede staat van 
onderhoud, u kunt zonder problemen 
doorstarten. Dus bel ons voor het 
maken van een afspraak.

Ter Overname: perfect ingerichte en 
onderhouden visspeciaalzaak, gelegen 
op mooie locatie te Aalsmeer. Diverse 
sterke medewinkeliers zijn in de directe 
nabijheid gevestigd. De winkel is van 
diverse kanten zichtbaar en biedt nog 
volop mogelijkheden.
Nieuwsgierig? Bel gerust 
onderstaand telefoonnummer en vraag 
de projectinformatie op.

Wegens recente verkopen in het gehele 
land in opdracht te koop en/of te huur 
gevraagd: Visspeciaalzaken in het 
gehele land.

Bel gerust voor een gratis informatief 
gesprek; wij hebben serieuze 
gegadigden in portefeuille.

Voor meer informatie kunt u vragen naar 
Peter Wortman. Tel. 033-4323552  

3W_042018_44x275.indd   1 08-05-18   07:22

Altijd 60 stuks nieuwe of jong gebruikte 
koelwagens op voorraad, per direct leverbaar.

Coppens Trucks B.V.
Rijksweg 24 
5386 LD  Geffen 

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08:00 uur - 18:00 uur

Tel:  073 - 53 22 776
Fax: 073 - 53 24 885 
info@coppenstrucks.nl

www.coppenstrucks.nl

Coppens_truckvis_93x135_201804.indd   1 08-05-18   07:12
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Op zoek naar 
een winkeldame? 

Werkplaats 
opgeruimd en 

dubbel
gereedschap 
gevonden? 

Als starter op 
zoek naar een
tweedehands 

haringkar?

Dan is de Marktplaats 

of Vacaturebank 

van Vismagazine net 

iets voor u! 

Als betalend abonnee 

kunt u GRATIS 

uw tweedehands 

spullen te koop 

aanbieden of een 

vacature plaatsen.

Het enige dat u hoeft 

te doen is inloggen met 

uw abonneenummer, 

een account aanmaken

en uw product of 

vacature te plaatsen. 

Gratis en voor niks!

Dus ga naar 
www.vismagazine.nl en
breng uw advertentie 
onder de aandacht!

MOGEN WIJ 
EVEN UW 

AANDACHT?



START HARINGSEIZOEN
De start van het seizoen Hollandse 
Nieuwe, vangst 2018, wordt traditioneel 
ingeluid met de veiling van het eerste 
vaatje op dinsdag 12 juni. Dit jaar gaat de 
opbrengst van de veiling naar Stichting 
Hulphond. De veiling wordt geleid door 
Frits Wester, terwijl Anita Witzier de presentatie voor haar rekening neemt. Beiden zetten 
zich als ambassadeur al jaren in voor dit goede doel.
Meebieden voor dit doel kan. Kijk voor informatie op www.visbureau.nl 
Natuurlijk bieden we weer veel promotiemateriaal voor de vishandel in relatie tot de 
Hollandse Nieuwe in onze www.webshop-visbureau.nl. 

HARING VOOR MILLENNIALS
Naast alle traditionele uitingen op weg naar het haring-
seizoen start het Nederlands Visbureau deze zomer een 
promotiecampagne gericht op millennials. Om deze doel-
groep, tussen de 20 en 40 jaar, te bereiken wordt de nieuwe 
haring op andere wijze gepresenteerd: Hollandse Nieuwe 
Stijl. Deze zomer stimuleren we horecagelegenheden om 
deze nieuwe stijl te presenteren en laten we de doelgroep op 
deze wijze kennis maken met andere toepassingsmogelijk-
heden dan het happen van de staart. Daarnaast zullen 
proeverijen op pop-up locaties plaatsvinden.

HARING VOOR OUDEREN
De Stichting Gouden Dagen organiseert voor haar zorginstellingen haringparty’s, zowel 
voor ouderen in de zorginstelling als eenzame ouderen in de omliggende wijken plus het 
netwerk van lokale notabelen. De zorginstellingen met hun vele vrijwilligers zetten zich 
graag in. Er wordt een beroep gedaan op lokale vishandelaren om al of niet tegen een 
bescheiden vergoeding een nabijgelegen zorginstelling te ondersteunen met de Hollandse 
Nieuwe. Deelnemende locaties zijn onder meer  gelegen in Zwolle, Utrecht, Den Helder, 
Rotterdam en Leerdam. Het gaat gemiddeld om honderd haringen. Meldt u zich bij het 
Nederlands Visbureau wanneer u deze ouderen wilt verwennen met een haring? Graag!

HARINGSEIZOEN IN DUITSLAND
Voor de niet minder belangrijke Duitse markt 
organiseert het Nederlands Visbureau eveneens de 
seizoenstart van de ‘Holländischer matjes’ op 12 juni. 
De bekende chef uit Duitse TV-shows, Tarik Rose, zal 
in zijn restaurant Engel in Hamburg op culinaire 
wijze de start van het seizoen inluiden. Een cheque 
met donatie zal naar het goede doel Netwerk.ev 
gaan. Reinhold Beckman, eveneens bekend van de TV vanwege zijn eigen talkshow 
en meerdere sportprogramma’s zal als initiator van dit doel aanwezig zijn.

VANGST 
2018
vanaf   13 juni 

VISCULINAIR MAGAZINE
Vanaf 1 juni is ‘ie er weer: de zomeruitgave van 
Visculinair magazine. Dit magazine bevat weer veel 
zomerse recepten en natuurlijk veel ‘haring’! U kunt 
de magazines bestellen: www.webshop-visbureau.nl. 
Een mooie attentie voor de viskoper in de winkel of 
aan de kraam. Ook voor deelnemers aan een viswork-
shop of bezoekers van zomerse visevenementen is dit 
blad interessant. 

harInG
 special!

DIT IS EEN UITGAVE VAN HET  
N E D E R L A N D S  V I S B U R E A U  

nr. 20 - juni 2018 - 6e jaargang

viSculinair.
magazine

4xVIS &
zomergroenten

Anita Witzier
5 VRAGEN AAN:

4X VIS
OP DE BBQ

SVO vakopleiding food
Postbus 516 | 3990 GH  HOUTEN
Tel. 030-2758101 | Fax 030-2758160
info@svo.nl | www.svo.nl
Twitter: @SVO_Opleidingen

Nederlands visbureau

SVO VAKOPLEIDING FOOD
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Nieuwe Vakopleiding 
vis ontwikkeld

Productkennis, bereidingstechnieken en vis 
fileren: het zijn allemaal essentiële onder-
delen van het visvak. SVO vakopleiding food 
biedt de uitgebreide Vakopleiding vis aan, 
waarin al deze elementen verwerkt zijn. 
Momenteel vernieuwt SVO de training, zodat 
vismedewerkers ook losse modules kunnen 
volgen. In oktober wordt de nieuwe training 
gelanceerd.
“De markt vraagt om korte, specifieke 
trainingen”, zegt Rinus de Rijder, onderwijs-
manager bij SVO. “Onze huidige Vakopleiding 
vis is heel breed, maar niet alle onderdelen 
zijn even belangrijk voor alle deelnemers. 
Dat is logisch, want je kunt visspeciaalzaken 
niet over één kam scheren. Elke winkel legt 
eigen accenten. De ene zaak is gespeciali-
seerd in kibbeling, de ander in het bewerken 
van haring en de derde in Noordzeevis. 
Daarom hebben we de Vakopleiding vis 
verdeeld in tien losse modules, waaronder 
haring snijden, platvis, rondvis en duurzaam-
heid. Deelnemers kunnen de opleiding in 
zijn geheel volgen of kiezen voor één of meer 
modules. Net waar ze behoefte aan hebben.” 
De inhoud van de training wordt bovendien 
geactualiseerd. Zo is duurzaamheid een 
nieuw onderwerp en is ook de herkennings-
tafel met vissoorten up-to-date gemaakt.  
“Als SVO vinden we het heel belangrijk dat 
we zo nauw mogelijk aansluiten bij de 
praktijk”, zegt Rinus. “Daarom vernieuwen 
we de opleiding samen met de branche. We 
werken samen met visondernemers uit de 
praktijk en met de Vereniging van Neder-
landse Visspecialisten (VNV). Zo weten we 
zeker dat de training naadloos aansluit bij  
de praktijk.”

START IN OKTOBER
De nieuwe Vakopleiding vis gaat in oktober 
bij voldoende deelnemers van start op de 
SVO-locaties in Zwolle, Rijswijk en Houten. 
Voor meer informatie: www.svo.nl/vis.



Voor een goed advies
En een degelijke kwaliteit
Met een gezellige sfeer
Anders dan anderen

•  Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs
• Koel- en vriescellen 
• Airconditioning
• Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L.

COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS

Nijverheidstraat14 - 1135 GE Edam
Telefoon: 0299 364735 - Fax: 0299 364515
Voor meer informatie zie: www.vema-bv.nl

VEMA_advertentie.indd   1 18-01-18   12:16

Ter overname aangeboden,.. 
interieur viswinkel.

voor informatie: 06-44115919
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Koelen en vriezen blijven aandachtspunten in de versbranche en dat geldt al helemaal voor 

de vis. Er is al veel bereikt, toch ligt er altijd meer in het verschiet. De vereiste overgang naar 

natuurlijke koudemiddelen stelt bedrijven voor flinke uitdagingen.

Tekst: Xandra Veltman

1. Bernadet Koops, Koeltechnisch buro Midden Nederland:

‘We moeten omschakelen naar natuurlijke koudemiddelen’

Koelen is meer dan 
temperatuur bewaken

Bernadet Koops van Koeltechnisch 
buro Midden Nederland toont 
documentatie over de beschikbaarheid 
van koudemiddelen en over natuur-
lijke koudemiddelen. De informatie 
komt van de NVKL, de Nederlandse 
Vereniging voor ondernemingen op 
het gebied van Koudetechniek en 
Luchtbehandeling. “De nieuwe 
Europese richtlijnen houden 
iedereen bezig.” Het gaat om de 
terugfasering van chemische 
koudemiddelen, kort gezegd. We 
moeten uiteindelijk allemaal gaan 
koelen met natuurlijke koudemid-
delen of koudemiddelen met een 
lage GWP (Global Warming 
Potential). In principe een goede 
zaak, maar de praktijk is soms 
weerbarstig. Koops: “Supermark-
ten bijvoorbeeld, met hun 
megagrote koelinstallaties, 
kunnen de investering wel aan. 
Een stekkerklaar product is 
financieel ook te overzien. 
Maar wat moet de vishandel op 
de hoek? Voor middenstanders 
is het nog onbetaalbaar, een 
middelgroot visverwerkings-
bedrijf is met CO2 drie keer zo 
duur uit. De subsidieregelingen 
zijn een grijs gebied, van de 
banken hoef je niet veel te 
verwachten. Stap voor stap 
omschakelen lukt meestal niet. 
We hebben al wel een kleine 

altijd leverbaar zijn, al stijgt de prijs van freon 
snel en zijn het onderhand dagprijzen. Som-
mige soorten chemische koelmiddelen zijn wat 
minder schadelijk en bieden een ‘noodoplos-
sing’ voor de komende tien jaar. Koops: “CO2 is 
een mooi middel. Maar nog niet alles is er over 
bekend. Verder heb je er alarmering – snuffe-
laars -  bij nodig. Je ruikt het niet, maar als het 
zich ophoopt in een ruimte kun je er aan wel 
aan doodgaan. Dat neemt niet weg dat we 
geloven in de omschakeling naar natuurlijke 
middelen. We moeten allemaal die kant op. 
Maar we wegen graag samen met de klant de 
voor- en nadelen af van de verschillende types 
natuurlijke koudemiddelen.”
Zie ook: www.middennederland.nl •

centrale installatie met verdampers op CO2, 
maar die kun je niet mixen met een nog goed 
functionerende koeltoonbank of andere 
afnemer op freon.”
Koops is druk aan het ontwikkelen, net als 
diverse andere koeltechnische bedrijven. 
Momenteel test Koops apparatuur met ver-
schillende middelen zoals butaan, propaan, 
glycol en CO2. De luchtvochtigheid in de vitrine 
is bijvoorbeeld iets wat grote aandacht heeft. 
Tegelijkertijd puzzelt men samen met de klant 
uit wat nu het meest interessant is, afgestemd 
op wensen en budget. Soms is dat een tussen-
oplossing met tweedehands installaties. Soms 
zelfs nieuwe freon installaties, waar je toch nog 
meer dan tien jaar mee vooruit kunt en die nog 



 | MEI 201848

2. Maarten de Boer, Climate32:

‘We zoeken naar zuiniger oplossingen’ 

3. Corleen Haasnoot, Brand Seafood BV: 

‘Onze visgroothandel heeft een mooi koelwagenpark’

Maarten de Boer is projectadviseur van 
Climate32. “Ik maak onderdeel uit van een 
prettig team. Hier heerst een warme sfeer, we 
werken samen met vaste partijen of partijen 
die de klant zelf aandraagt. We zijn flexibel, 
nuchter, luisteren goed en geven eerlijk en 
vrijblijvend advies. We leveren maatwerk. Onze 
klant krijgt niet te maken met allerlei verschil-
lende aanspreekpunten, dat past domweg niet 
bij de hardwerkende vishandel. We werken 
intern nauw samen en proberen de klant te 
ontzorgen. Momenteel is het geen enkel 
probleem om een project te verkopen, maar om 
het tot in detail volgens afspraak af te leveren 
is lastiger, gezien het tekort aan goed geschoold 

In maart 2016 nam Corleen Haasnoot samen 
met z’n broers de visgroothandel Brand Seafood 
BV over. Brand Seafood verhuisde van Eindho-
ven naar Breda en daar maken ze er elke dag 
samen een feestje van, zo verwoordt Haasnoot 

personeel. Natuurlijk kijken we bij het ontwer-
pen van winkels naar de nieuwste trends en 
materialen, maar wel in nauw overleg met de 
klant. Het is zijn zaak, hij moet zich er helemaal 
in thuis voelen, het mag in die zin geen 
‘typische Climate32’ winkel worden.”
Inmiddels is het bedrijf in Nunspeet naast 
klimaat- en koudetechniek gespecialiseerd in 
winkelinrichting. Daar is veel vraag naar. Van 
oudsher is Climate32 een koeltechnisch bedrijf 
dat bezig is met alles wat te maken heeft met 
het conditioneren van temperatuur. Momenteel 
is een van de aandachtspunten de ontwikkeling 
van nieuwe koelsystemen. Immers, Europees is 
besloten dat freon uiteindelijk moet verdwij-

het. “We zijn een gepassioneerd en groeiend 
bedrijf. We komen allemaal uit de vis, hebben 
ervaring met veel visbedrijven en vinden het 
tegelijkertijd leuk om voorop te lopen in het 
digitale tijdperk. Voor 16.00 uur besteld, is 

nen. Zolang een koelsysteem goed gesloten 
blijft is er niets aan de hand, betoogt De Boer. 
“Nog altijd draaien sommige machines goed op 
R22. Freon is een chemische stof die weinig 
energie kost. Daarom raak je juist ondernemers 
als visspecialisten in de portemonnee als ze 
willen overstappen op natuurlijke middelen. 
Een koelkastje voor jezelf of koeling in een 
busje is geen probleem. Voor grote bedrijven 
die meer dan 50 Kilowatt gebruiken zijn 
eveneens prima oplossingen. Maar een 
middelgrote zaak gebruikt tussen de 10 en 20 
Kilowatt koelvermogen. Daarvoor zoeken we 
nu zuiniger oplossingen.” 
Zie ook: www.climate32.nl •

normaal gesproken voor 12.00 uur de volgende 
dag in huis, vaak nog eerder. We hebben 
daarvoor een mooi wagenpark met vijf grote en 
twee kleinere koelwagens. Die halen we bij 
Coppens.” Coppens Trucks zit in Noord-Brabant, 
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4. Peter van den Berg, Palingrokerij en Viswinkel Dries van den Berg:

‘Ons nieuwe bedrijf inrichten is een project van groot kaliber’ 
Het was jaren overleggen tussen de gemeente 
Harderwijk en Dries van den Berg, maar het 
resultaat mag er wezen, vertelt Peter van den 
Berg. “De gemeente wilde de rokerij en de 
winkel scheiden, voor ons horen ze samen. 
Sterker, we kwamen op het idee om er een 
museum aan toe te voegen over de visserij-
geschiedenis van Harderwijk. Ten slotte vond 
de gemeente een plek waar we dit allemaal bij 
elkaar konden neerzetten.” Daarna volgde het 

hele traject van architect en inrichting. Van den 
Berg: “Een logistiek kunststukje. Een toonbank 
bouwen is niet zo spannend, maar dit is een 
project van een ander kaliber. We hadden 
iemand nodig die kon meedenken over de 
gecompliceerde routing. Het gaat om duizend 
vierkante meter bedrijf: museum, stukje VVV, 
viswinkel, restaurant en rokerij. Er komen 
eigen parkeerplaatsen, ook voor bussen. We 
krijgen 150 zitplaatsen binnen en 150 buiten. 

Momenteel hebben we 200.000 bezoekers per 
jaar, dat gaat groeien. Wij hebben besloten om 
van de expertise van Remmerswaal gebruik te 
maken. Ze zijn door de wol geverfd en werken 
met prima partners samen. Alles is tot in de 
puntjes uitgedacht van koeling, vriezen, 
inrichting tot alles wat er verder nog bij hoort.” 
De palingrokerij met een schoorsteen van 22 
meter vormt het speerpunt. Van den Berg rookt 
overwegend paling en verder vis als zalm, 
haring en makreel. In het Nederlands paling-
museum is alles over paling te zien van vangst 
tot verkoop. Ook stichting Dupan krijgt ruimte. 
Tussen de viswinkel en het dagrestaurant komt 
een visbar; in het dagrestaurant kan men 
terecht voor menuutjes, luxere gerechten, 
vissoep, luxe broodjes, een drankje. In het 
restaurant zijn bovendien luxe zitplaatsen in de 
vorm van een botter. In de huidige visspeciaal-
zaak zijn al 100 soorten vis te koop, dat blijft 
straks zo. Een leefbak zal niet ontbreken. In de 
serre kunnen busgezelschappen terecht voor 
een arrangement zoals kibbeling of een broodje 
met een drankje en rondleidingen door de 
rokerij of de visverwerking. Gwyn Remmers-
waal vindt het fantastisch. “Je bent maar zelden 
in de gelegenheid om aan zo’n uniek én 
complex project te mogen meewerken.” 
Zie ook: www.driesvandenberg.nl en 
www.remmerswaalretaildesign.nl. •

dus in de buurt van Brand Seafood, maar dat is 
niet de reden waarom Haasnoot zaken met ze 
doet. “Ik ken ze al heel lang en we hebben altijd 
een direct en goed contact. Dat is veel waard. Wij 
kopen bij hen gebruikte koelwagens met weinig 
kilometers waardoor ze een lange levensduur 
hebben. Daarmee zijn ze betaalbaar en degelijk 
ineen. We kunnen er gemakkelijk vijf pallets in 
laden.” Bestellen en bezorgen; vis ‘van kop tot 
staart’ dus. Eigenlijk is Brand Seafood meer een 
visplatform, zo stelt Haasnoot. “We hebben een 
breed scala aan producten, vers en diepvries. 
Negentig procent van onze klanten zijn visde-
taillisten, maar we leveren ook aan andere 
groothandels, aan slagers en aan horeca.  
We verkopen nog altijd het leeuwendeel in 
Zuid-Nederland en België, maar inmiddels ook 
in Midden- en zelfs Noord-Nederland.”  
Zie ook: www.coppenstrucksbv.nl en 
www.brand-seafood.nl •

Foto: Ronald Bonestroo Fotografie
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(Ver)koeling en belasting
Veel mensen zoeken ten tijde van warmte verkoeling. Niet iedereen zal bij het woord verkoeling meteen denken aan 

belasting. Bij veel mensen gaat de gevoelstemperatuur door het woord belasting eerder omhoog… Toch is er wel een 

interessante mogelijkheid die in sommige gevallen voor u als ondernemer juist geld kan opleveren.

U hebt er in uw onderneming misschien zelf ook wel over gedacht: 
de zaken gaan goed en u wilt uitbreiden. Een nieuwe koeling- of 
vriesafdeling bijvoorbeeld. Naast het huidige bedrijfspand ligt nog 
een stuk grond waar de uitbreiding gerealiseerd kan worden.  
Tijdens de bouw blijkt dat de huidige stroommeter niet de vereiste 
capaciteit kan leveren om ook de uitbreiding van stroom te kunnen 
voorzien. In overleg met de stroomleverancier wordt besloten om 
een extra meter naast de bestaande meter te plaatsen. In de mees-
te gevallen krijgt u dan ook twee energienota’s.

Energienota
De energienota is in de regel opgebouwd uit drie gedeelten. Naast 
een overzicht van de leveringskosten van stroom en/of gas en een 
overzicht van de netbeheerkosten wordt een specificatie gegeven 
van belastingen en toeslagen. Met name die laatste specificatie kan 
ondernemers voor wie bovenstaande geschetste situatie van toe-
passing is voordeel opleveren. In de energiebelasting is namelijk 
een bepaling opgenomen om het verbruik van meerdere meters op 
hetzelfde WOZ perceel als verbruik van één meter aan te merken. 

Staffel per 10.000 kWh
De energiebelasting wordt berekend volgens een staffel. Over de 
eerste 10.000 kWh betaalt u € 0,10458/kWh, over de volgende 
40.000 kWh betaalt u € 0,05274/kWh, vanaf 50.000 tot 10.000.000 
kWh betaalt u € 0,01404/kWh etc. Voor iedere meter wordt deze 
staffel doorlopen. En daar is dus voordeel te behalen. Want als het 
jaarverbruik voor de ene meter bijvoorbeeld 25.000 kWh is en van 
de andere meter 75.000 kWh, dan wordt er dus twee keer 10.000 
kWh afgerekend tegen het hoge tarief, en een deel ook tegen de 

tweede tariefschijf. Wanneer de meters voor de berekening van de 
energiebelasting gecumuleerd worden, dan wordt deze staffel 
maar één keer doorlopen.

Belastingvermindering
Een nadeel van cumulatie van energiemeters is, dat voor elke 
meter een belastingvermindering geldt. Bij samenvoeging van 
meerdere meters naar één meter bestaat dus maar recht op één 
keer de belastingvermindering. De vermindering bedraagt in 2018 
€ 308,54. Voordat een verzoek gedaan wordt tot cumulatie is het dus 
zaak om een berekening te maken of het wel aantrekkelijk is.  
In het geschetste voorbeeld komt de te betalen energiebelasting 
zonder cumulatie op € 4.726 en met cumulatie op € 3.549. Een ver-
schil dus van € 1.177. Een cumulatie van energiemeters heeft ook 
invloed op de Opslag Duurzame Energie (ODE). Hiervoor geldt 
dezelfde methodiek, maar gezien de lage afdracht is het effect hier-
van niet erg groot. 
U begrijpt wel dat er sprake moet zijn van een bovengemiddeld 
stroomverbruik op beide meters. Bij een koeling of vriesinstallatie 
is dat vaak het geval. Maar ook bij een lager gebruik kan het de 
moeite waard zijn om tot cumulatie over te gaan. Bij stroommeters 
van dezelfde leverancier is er namelijk. de mogelijkheid om een 
verzoek in te dienen over de laatste vijf jaar.
Het verzoek tot cumulatie vergt in veel gevallen wel doorzettings-
vermogen. Het is zaak om de juiste kanalen te benaderen bij de 
energieleveranciers. Wanneer er sprake is van verschillende 
energieleveranciers en situaties met teruglevering door middel van 
zonnepanelen wordt het wel ingewikkeld.
Neem bij vragen gerust contact met ons op.





Een jaar geleden lanceerde Smedes de Proef ons Ambacht verpakkings- en 
promotielijn! Spandoeken, beachflags, verpakkingsmaterialen én decoratie-
materialen die het eigen verhaal van de visspecialist onder steunen. Inmiddels 
gebruiken honderden bedrijven deze stijlvolle uitstraling.

Deze maand introduceren wij een nieuwe serie van vijf etiketten. Opvallende 
stickers die van een neutrale verpakking úw verpakking maken. Welke past bij 
úw verhaal? Bestel ze nu en kies uit: Dagaanbieding, Weekaanbieding, 
Uit eigen keuken, Nieuw en Onze BBQ Specialiteit.

Verpakkingen met úw verhaal

Ware 
grootte
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    Net nieuw! Etiketten voor een
extra boodschap op uw verpakkingen

Ware 
grootte


