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• Winnaars Haringtest 2018 bekend
• Vakbeurs Holland Fisheries Event
• Hollands Glorie op Duitse markt

35
e 

JA
AR

GA
NG

 N
UM

M
ER

 7
 |

 O
KT

O
BE

R 
20

18





Klimaatbeheersing & Airconditioning

Koudetechniek & Systeemoplossingen

Complete winkelinrichting & Turn-key projecten

Pascalweg 14  8071 SE  Nunspeet  info@climate32.nl tel 0341 25 81 54 www.climate32.nl

Käese u. Fischspezialist Hop GmbH, Kleve (D)



 | OKTOBER 20184

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Norbert Jeronimus



IN BEELD

 | OKTOBER 2018 5

Nederland aan de 
haal met de 
PalingbokAAL
Wie maakte de lekkerste gerechten met paling? Wat als een grapje begon 
bij een perslunch, mondde uit in een heuse culinaire interland tussen 
Nederland en België om de eerste PalingbokAAL. Op 17 september 
tijdens de horecabeurs Gastvrij Rotterdam, kwam het Nederlandse team 
nipt als winnaar uit de bus. SVH Meesterkok en Paling-Patron Michel 
van der Kroft (van tweesterrenrestaurant ’t Nonnetje, Harderwijk) gaf de 
doorslag met een consommé van gerookte paling, haringkuit, gebrande 
makreel, gepocheerde kweepeer en bloemkool. Opdracht was het 
bereiden van drie amuses en drie gerechten met duurzame paling met 
Eal Stewardship Fund-keurmerk. 
“Nu proeven we pas echt paling”, verzuchtte de culinaire vakjury onder 
leiding van Telegraaf-journalist Felix Wilbrink, toen ze een hap namen 
van de consommé. Deze was getrokken van het vel en de graten van de 
gerookte paling. “Heel duurzaam”, aldus Van der Kroft die samen met 
Marco van der Wijngaard (’t Amsterdammertje, Loenen aan de Vecht) en 
Reinaud Kloprogge (La Rive, Amsterdam) het Nederlandse koksteam 
vormde. Voor België traden Jo Grootaers (Altermezzo, Tongeren),  
Nils Delvaux (Café d’O, Sint Amands) en Dennis Broeckx (Under The 
Palmtrees, Antwerpen) aan.
Gastropedia , Euro Toques en Stichting Dupan organiseerden de wed-
strijd. “Het is een mooie manier om de rijke palingcultuur die we in 
Nederland en België hebben te laten zien. We zetten zo verantwoorde 
paling nog meer op de kaart”, vindt Norbert Jeronimus van Dupan. •
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Petra Hermans-Taekema 

Redactiecoördinator

1412

Feestdagen

Het is nog lang geen december, maar te vieren is er altijd 
genoeg. We willen nu nog niet aan kerstkalkoen of 
oliebollen denken, maar feestdagen zijn niet uitsluitend 
de hoogtijdagen zoals we die uit de christelijke traditie 
kennen. Want waarom zou je de prijsuitreiking van de 
Nationale Haringtest, het Nederlands Kampioenschap )
Oestersteken of de strijd om de PalingbokAAL niet ook 
een feestdag mogen noemen? De officiële feestdagen in 
Nederland zijn dun bezaaid, in vergelijking met het 
buitenland. Dus hadden we dit jaar de derde maandag 
van september best kunnen voordragen om tot feestdag 
uitgeroepen te worden. Want wat een drukke dag was 
17 september voor onze branche. De drie bovengenoemde 
feestelijke evenementen stonden tegelijkertijd op de 
agenda. En natuurlijk willen we overal bij zijn. Zelf was ik 
bij de uitreiking van de Nationale Haringtest en freelan-
cers die graag voor dit magazine op pad gaan, bezochten 
de andere wedstrijden. Zodat we u op de hoogte kunnen 
houden. 
Ondertussen schrijdt de tijd voort en komt -ondanks een 
lekker nazomerzonnetje - de herfst eraan. En gaan we 
ons toch al voorzichtig voorbereiden op de drukke 
decembermaand. U heeft vast al ideeën voor heerlijke 
gerechten. Misschien heeft u die zelfs opgedaan bij de 
evenementen van de laatste tijd: bij de Hollandse Nieuwe 
Stijl, de haringreceptenwedstrijd, de PalingbokAAL op 
Gastvrij Rotterdam, de Seafood Parade met ‘Goede vis’ of 
het pop-up (Hollandse) garnalenrestaurant.  
Vis is veelzijdig en lekker. Er is altijd iets mee te maken, 
zodat een gewone dag toch een beetje een feestdag wordt. 

Petra Hermans-Taekema
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Ruimtebeslag 
Noordzee raakt 
vissers hard
De routekaarten Noordzee-2030 zijn duidelijk. 
Het wordt heel druk op de zuidelijke Noordzee 
en vooral kottersvissers die op platvis vissen 
zijn de dupe. Durk van Tuinen van de Neder-
landse Vissersbond zit met VisNed-vertegen-
woordigers aan tafel om in Den Haag de 
routekaarten te bespreken. 
Half september ging het in Den Haag over vei-
ligheidsissues. “Dan merk je dat vissers er nog 
niet eens zijn met het verlies van visgronden 
in windparken, waar bodemvissers geweerd 
worden. Er werd geopperd dat vissen, in wat 
eufemistisch genoemd werd ‘de bermen’ langs 
de parken, weleens gevaarlijk zou kunnen zijn 
voor ander scheepverkeer. Ik explodeerde 
bijna toen ik dat hoorde. En eiste dat die term 
‘bermen’direct van tafel ging. Zijn ze hele-
maal… Waag het niet dat er ook aan die visge-
bieden getornd gaat worden.”
Volgens diverse berekeningen en routekaarten 
zijn vissers straks het grootste deel van hun 
visgronden in de Zuidelijke Noordzee kwijt. 
Maar ook in de Noordelijke Noordzee gaat het 
nu hard met de plannenmakerij. Boven de 
Waddeneilanden wordt het ene na het andere 
windmolenpark ingetekend. Van Tuinen: “Ik 

vraag dan netjes of die windparken niet in de 
dichtbij gelegen zogeheten Scholbox ingepland 
kunnen worden. Die box ligt pal boven de ei-
landen, is relatief ondiep en er mag toch al 
niet gevist worden, maar daarop krijg je dan 
weinig respons.”
 Vissers maken zich grote zorgen. Daarom lan-
ceerde vissersactiegroep EMK de leuze ‘Vissen 
op een postzegel,’ om ook het publiek te be-
trekken bij de ontwikkelingen. “Publiek hebben 
we zeker nodig, om de vissersstem kracht bij 
te zetten”, zegt Van Tuinen, “maar eerst is meer 
steun in de Tweede Kamer nodig. Er tekent 
zich nog geen meerderheid af, ook niet binnen 
de zogeheten 
visserijcoalitie, 
om onze zorgen 
mee te nemen. 
Carla Dik Faber 
van de Christe-
nUnie stelde tij-
dens een recent 
debat over wind 
op zee rele-
vante vragen 
aan Minister 
Wiebes over 
meer inclusivi-
teit; het is af-
wachten wat 
daarmee ge-
daan gaat wor-
den.”

Record
aanlanding 
bij de Shetlands
In 2017 zagen Schotse vissers, die het 
vooral moeten hebben van rondvis, 
hun belangrijkste quota een � inke 
duw krijgen ten opzichte van 2016. 
Voor dit jaar was er op schelvis na 
wederom een gunstige toekenning 
voor onder andere 
kabeljauw, wijting, heek en koolvis 
uit de Noordzee. De Schotten en met 
name de rondvistrawlers die afkom-
stig zijn van de Schotse eilanden-
groep Shetland vissen afwisselend 
in de Noordzee en aan de westkust 
van Schotland. De rondvistrawlers 
van Shetland doen het hartstikke 
goed en daar plukken de beide vis-
afslagen in Lerwick en Scalloway 
de vruchten van. Wekelijks krijgen 
ze gezamenlijk een aanbod te ver-
werken van bijna 7.000 kisten. 
Eind augustus verscheen de 
LK-63 ‘Tranquility’ na een 
5-daagse reis met een 
recordaanlanding van ruim 600 
kisten rondvis, waarvan de helft 
heek. In die week kregen de 
beide afslagen 11.098 kisten te 
verwerken, een topweek. Niet 
lang daarna volgde er we-
derom een recordweek met 
liefst 11.642 kisten. 
Het was de achtste week dit 
jaar met een aanvoer van 
meer dan 10.000 kisten. Gelet 
op de gunstige vangsten zul-
len er nog meerdere record-
weken volgen.

Blijft maar 

15% van onze 
visgronden over?

• Als Britse vissers hun zin krijgen, mogen we na de Brexit in  

de helft van de Noordzee niet meer vissen. 

• 25% van de Nederlandse Noordzee komt tot 2050 vol te staan  

met windmolens. Daar mogen de kotters niet meer vissen.

• 35% van de Nederlandse Noordzee zal volgens het Planbureau  

voor de Leefomgeving worden afgesloten voor natuurbeheer.  

Ook daar mag niet meer worden gevist

De visserijsector is voor het goed beheren van de Noordzee. Ze is ook doordrongen 
van het belang van het opwekken van duurzame energie. Maar niet ten koste van 
een duurzame voedselvoorziening en onze boterham. Daarom is de sector in ge-
sprek met alle partijen. Om samen te zoeken naar oplossingen.

Vissen op een postzegel

15%
visgronden over?
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Horeca maakt kennis met haring 
nieuwe stijl
Haring als sushi, in een wrap of als een 
amuse met chorizo en een gazpacho van 
rode biet. Dat was te proeven op de stand 
van het Nederlands Visbureau tijdens de 
horecabeurs Gastvrij Rotterdam De aanwe-
zigheid op deze beurs vloeit voort uit de 
campagne Hollandse Nieuwe Stijl. Deze 
omvatte onder andere pop up-tastings in 
het land en een masterclass voor horeca 
ondernemers door chef Marco Somer. Daar-
mee worden chefs aangespoord om haring 
op het menu te zetten. Ter inspiratie stelde 
Somer acht recepten samen waarin hij ha-
ring als een klein, culinair gerecht presen-
teert. Bij de tastings deelden ze eveneens 
haring als amuses uit.
Doel van de campagne is om de millenials, 
die geboren zijn tussen 1980-2000, te laten 
kennis maken met haring. “We hebben ge-
merkt dat deze groep geen haring uit de 
hand eet of met een uitje. We hopen dat de 
horeca het meer op de kaart gaat zetten en 
dat we de millenials zo via de horeca en-

thousiast maken zodat ze daarna naar de 
viswinkel stappen om er thuis mee aan de 
slag gaan”, licht Agnes Leewis, directeur 
van het Nederlands Visbureau toe. De reac-
ties in het land zijn goed. “Oh, maar zo lus-
ten we het 
wel”, was 
een veelge-
hoorde uit-
spraak.
Leewis be-
nadrukt 
verder dat 
deze ha-
ringcam-
pagne geen 
vervanging 
is voor de 
promotie 
van de 
start van 
het haring-
seizoen. 

Veel vis met keurmerk in supermarkt
In Nederlandse supermarkten ligt steeds meer 
gecerti� ceerde vis. Dat staat in ‘Stand in het 
schap’ van MSC en ASC dat tijdens de Be-
wuste Visweek is gepresenteerd. Daaruit blijkt 
dat het omzetaandeel van visproducten met 
MSC- of ASC-keurmerk 70 procent is. Wel zijn 
er grote verschillen tussen productsegmenten. 
Zo is het aandeel duurzaam gecerti� ceerde 

vis in het diepvriesvak met 92 procent veel 
hoger dan dat in het conservenschap: van vis 
in blik is slechts 42 procent bewezen van 
duurzame herkomst. Koolvis, kabeljauw en 
pangasius uit het diepvriesschap is 100 pro-
cent gecerti� ceerd. 
Tijdens de jaarlijkse Bewuste Visweek staat 
gecerti� ceerde duurzame vis in de spotlights.

Nederlander bereid tot meer betalen voor 
beter vissenleven
Het welzijn van vissen moet beter beschermd 
worden. Dat vindt 69 procent van de Neder-
landers. Zij zijn bovendien bereid meer te be-
talen (gemiddeld 20 procent meer) voor vis die 
een beter leven heeft gehad. Dat blijkt uit het 
opinieonderzoek dat Compassion in World 
Farming Nederland (CIWF) in negen Europese 
landen uitvoerde samen met Eurogroup for 

Animals. De overgrote meerderheid (72 pro-
cent) vindt dat het welzijn van vissen even-
veel bescherming verdient als dat van andere 
dieren. Dat is nu niet het geval. Zo bestaan er 
geen aparte welzijnsregels voor vissen en 
hoeven ze (op de paling na) niet verdoofd te 
worden tijdens de slacht, waardoor ze vaak 
pijnlijk en langzaam sterven.

Meer Noordzeevis 
op menukaart bij 
strandpaviljoens
Steeds meer strandpaviljoens hebben één of 
meer Noordzeevissen op de menukaart staat. 
Dit blijkt uit ons menukaartonderzoek naar 
Noordzeevis uit Scheveningen. Meer dan de 
helft van de visgerechten die op Scheveningen 
worden aangeboden bestaat inmiddels uit 
Noordzeevis uit Scheveningen. Uit het onder-
zoek blijkt dat inmiddels 54 procent van de 
visgerechten bij de Scheveningse strandpavil-
joens bestaat uit verse, lokale vis. In 2016 was 
dit slechts 31 procent, en in 2017 40 procent. 
Toch staan zalm en tonijn, niet uit de Noord-
zee, nog steeds op nummer 1 en 3 in de top 5 
meest aangeboden vissen op de menukaart. 
Noordzeevissen als wijting en schar worden 
bijna nooit aangeboden. De meest aangebo-
den Noordzeevissen zijn slip-tong, kabeljauw, 
zeebaars, schol en Noordzeetong.

Open Huis bij 
Baaijens in Oss
Het Baaijens Open Event voor de visindustrie 
vindt plaats op 9, 10 en 11 oktober. Bij het 
event staan leren, kijken en ontmoeten cen-
traal. Er zijn presentaties en demonstraties 
waarbij u alles te weten komt over innovatie 
en mogelijkheden voor machines en complete 
systemen voor de visindustrie.
Naast het leerzame element is er tijd voor 
ontmoeten en met de specialisten van het 
bedrijf in gesprek te gaan. Gedemonstreerd 
worden machines rond meng- en emulgeer-
technologie, rook- en kooktechnologie, een 
procesautomaat en een kruidenmenger.
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Puur of in het zuur, aan de staart of in stukjes. Hoe de Nederlander zijn haring het liefst eet, maakte 

niet uit. Bij de eerste Nationale Haringtest van VNV en CVAH bepaalde de consument de winnaars. 

Niet één landelijke winnaar, maar per provincie. Want smaken verschillen nu eenmaal. Ook werden de 

resultaten van het Nationaal Haringonderzoek gepresenteerd: vooral ouderen eten haring.

Tekst: Petra Hermans-Taekema - Beeld: Petra Hermans-Taekena/VNV

Wedstrijd én onderzoek om haringconsumptie te stimuleren

‘De haringeter sterf uit’

Het was een gezellige bijeenkomst in 
Utrecht, waar op 17 september de 
prijzen van de eerste Nationale 
Haringtest werden uitgereikt. 
Presentatrice Kim Kötter, bijge-
staan door Miss Nederland, 
Rahima Dirkse, liet in een vlotte 
tempo alle provincies de revue 
passeren. De finalisten per 
provincie kregen allemaal 
bloemen uitgereikt en onder 
tromgeroffel werd de winnaar 
bekendgemaakt. Trots lieten de 
winnaars zich op de foto zetten. 
Twee ambulante handelaren 
vielen in de prijzen, waarbij er 
één kwam vertellen extra trots 
te zijn. Zij hadden het deze 
zomer tijdens de hittegolf heel 
zwaar gehad om buiten op de 
markt hun haring in topconditie 

te houden. “Dat is wel iets anders dan in een 
viswinkel, dus zijn we superblij en trots dat we 
nu gewonnen hebben.”

Een 9!
Halverwege kwam Karel van den Heuvel van 
het Versplatform op het podium. Hij gaf een 
korte toelichting op het Nationale haringonder-
zoek, dat is gehouden. Het onderzoek is 
uitgevoerd door onderzoeksbureau Mobiel 
Centre, tijdens de tweede ronde van de 
wedstrijd. 
Daarbij werden alle finalisten op locatie 
bezocht door medewerkers van het onder-
zoeksbureau. Zij hebben overal 40 enquêtes 
afgenomen onder klanten en toevallige 
voorbijgangers. Op basis van de beoordelingen 
is de uiteindelijke rankschikking per provincie 
gemaakt. In een kort filmpje werden de 
onderzoeksresultaten getoond.
1920 hebben iets over haring gezegd, waarvan 

VAKWEDSTRIJD

60 procent tussen 30 en 64 jaar oud is en 
tweederde man en een derde vrouw. Gebleken 
is dat vooral ouderen haring eten. In Zuid-
Holland wordt de meeste haring gegeten. De 
gemiddelde waardering voor de Hollandse 
Nieuwe is een 9. Streven is nu vooral om 
jongeren meer aan de haring te krijgen. 
Daarvoor moet je andere manieren van 
consumptie aanbieden dan de traditionele.

Receptenwedstrijd
Om deze cultuuromslag te maken, had Felix 
Wilbrink, culinair journalist bij De Telegraaf, 
een receptenwedstrijd uitgeschreven. “Er 
gebeurt veel op haringgebied. Ga experimente-
ren, was zijn advies. Van de 120 inzendingen, 
werden drie recepten genomineerd. Irma 
Grootes uit Goes werd de winnaar. Zij mag met 
Felix haar haringrecept bereiden en het wordt 
in de zaterdagbijlage Vrij van De Telegraaf 
opgenomen. •
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Zo’n 130 Nederlandse en Belgische vissersschepen op de Noordzee- en de Waddenzee zamelen 

zeeafval in. Noordzeeburgemeester Mariken Betsema lanceerde tijdens de Rotterdamse Wereld-

havendagen een zeeafvalsite www.visserijvooreenschonezee.nl, waarop de afvalinzameling wordt 

gestroomlijnd. Sander Meijer vist met zijn boot jaarlijks wel honderd big bags vol afval op.

Tekst: Michel Verschoor - Beeld: Sander Meijer

130 vissersschepen ruimen zeeafval

Vuilnismannen op zee

Betsema takelde een big bag vol opgevist 
zeeafval en kombuisvuilnis van de kotter TX-1. 
De Texelse schippers vader en zoon Vonk zijn 
pioniers in het verantwoord afvoeren van 
zeeafval. Zij brengen met andere Nederlandse 
vissers al vele jaren zeeafval aan land. Er zijn 
inmiddels 130 Noordzee- en Waddenzee- 
schepen actief. Deze zomer sloot ook rederij 
Jaczon zich aan, met dertien extra schepen. 
Gemiddeld brengen Nederlandse vissers 
jaarlijks 300.000 kg rommel aan land.

Big bags
Vissers krijgen tijdens het vissen bijna dagelijks 
afval in hun netten. In het door de organisatie 
van kustgemeenten KIMO gecoördineerde en 
door visserijorganisatie VisNed onderschreven 
project nemen deelnemende vissers zwerfvuil 
mee in big bags. Daarnaast worden er netten 
gerepareerd, motoren onderhouden en wordt er 
gekookt. Ook dat zorgt voor afvalstromen. Voor 
de website werken alle twaalf Nederlandse 
vissershavens gezamenlijk met de partners van 
de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. 
In deze Green Deal is overeengekomen dat de 
maritieme afvalkringloop gesloten moet worden. 
De bemanning van vissersschepen houden 
daarom al het afval apart. In 2020 willen de 
partijen geen nieuw afval vanuit de Nederlandse 
visserij op stranden aantreffen. Zo dragen 
vissers bij aan het mogelijk maken van recycling 
en optimale verwerking van afvalstoffen. 

Zeeafvalkampioenen
Sander Meijer (NG 21) vist op Noordzee- 
langoustines (Noorse kreeftjes). Ook bijvang-
sten ‘rondvis’ en ‘platvis’ worden aangeland. 
Jaarlijks laat hij ook zo’n honderd big bags 
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VISSERIJ

zeeafval achter op de kade van thuishaven 
Lauwersoog. “De zee is geen vuilnisbelt.”

1. Waarom zamelen jullie afval in en sinds 
wanneer?
“Afval hoort niet in zee. Zo simpel is het. 
Aangezien wij wekelijks het tegenovergestelde 
ervaren, wil ik daar iets aan doen. Je kunt 
opgeviste rommel wel weer over de reling 
gooien, zoals vroeger gebeurde, maar dan kom 
je het vroeg of laat weer tegen. Beter dus even 
verzamelen en aan land brengen. Dit is het 
vijfde jaar dat we hier druk mee zijn. Wekelijks 
hijsen we tot wel zes big bags afval op de kade. 
Meer kunnen we aan dek niet kwijt.”

2. Wat zijn de vreemdste voorwerpen die 
jullie boven water haalden?
“Wij nemen standaard alles mee: wc-potten, 
wasmachines, stereotorens, matrassen, stoelen, 
computers, televisies, lampen, tapijtrollen. Maar 
het gekste was toch wel de cockpit van een 
sportvliegtuigje. En een kunstschaats. Idioot hé, 
midden op zee.”

3. Wat treffen jullie het meeste aan?
“Verfblikken, oude visnetten, veiligheidshelmen 
en de laatste tijd vreemde netjes van gaas of 

‘De zee is geen vuilnisbelt’

plastic. Over die visnetten: tegenwoordig laten 
vissers standaard versleten netten in de 
vuilcontainer op land achter. Dat ging vroeger 
anders en dat oude spul komen wij nog wel 
tegen. Zo ruimen vissers alsnog hun eigen 
rommel op. Dat we nog wel eens een stuk net 

verspelen doordat vismateriaal ergens achter 
blijft haken, is eigen aan het vissen. Toch 
gebeurt dat steeds minder. Iedere vierkante 
meter Noordzee is nu wel in kaart gebracht. 
Ook is de detectieapparatuur sterk verbeterd. 
Dus we varen om de meeste obstakels heen.  
Je kunt gerust stellen dat de vissersvloot op dit 
vlak een stuk schoner vist.”

4. Jullie vissen veel plastic op. Sommige 
wetenschappers beweren dat er ook 
plastic in vis terecht komt. Merken jullie 
daar iets van bij het strippen?
“Ik ben zelf nog nooit iets tegengekomen in de 
maag van vissen. En ik heb heel wat vis door 
mijn handen laten gaan. Ik heb het de jongens 
aan boord nog even gevraagd, en ook zij 
herinneren zich niets. Goed, je hoort ook over 

microplastics, maar die zijn zo klein dat 
niemand die met ’t blote oog ziet. Ik vraag mij 
hardop af: ‘als een vis volgens onze waarne-
ming geen plastic binnenkrijgt en verteert, hoe 
komt het dan wel in vis terecht? Ik denk dat dit 
probleem flink wordt opgeblazen. Een onder-

zoek van Wageningen is in ieder geval niet 
alarmerend. Slechts in 1 van 400 onderzochte 
vissen werd een minipartikel aangetroffen.”

5. Krijgen jullie steun bij het inzamelen van 
zeeafval?
“De big bags worden geleverd door KIMO, een 
samenwerkingsverband van kustgemeenten. 
De meeste havens hebben havenautoriteiten of 
plaatselijke visserijorganisaties die zorgen voor 
afvalcontainers, vervoer en verwerking. En er is 
nu dus die nieuwe website. Kortom, op zee en 
in de meeste havens is er voor zeevarenden 
geen reden meer om afval overboord te gooien.”

Meer weten over Sander Meijer en zijn 
bemanning? Op de Facebookpagina van 
EMKVissers staat een fraai filmpje. •

Sander Meijer is kampioen zeeafvalvissen.
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Drie keer per maand staat er een kok bij de ingang van Afhaalcenter Seafood Arijs Cash & Carry in het 

Vlaamse Herentals. Dan kunnen bezoekers gratis proeven van de heerlijkheden die binnen te koop zijn. 

Vaak is het buiten toch al druk, want rechts staan de mosselautomaten met verschillende maten 

mosselen, groenten, sausen en verse frieten. Het bedrijf behoort tot de grootste viszaken van België.

Tekst Xandra Veltman - Beeld: Henk Riswick

Vlaamse viszaak Seafood Arijs groeit als kool

Een scala aan 
producten uit alle 
wereldzeeën
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Dagelijks bezoeken drie- tot vijfhonderd betalende 
klanten de enorme winkel. 

VISWINKEL

De zaak van Vlamingen Jolien en Walter Arijs 
in Herentals functioneert een beetje zoals de 
Makro. Een receptie met daarachter een 
poortje waar je met je toegangspasje doorheen 
moet. “Een pasje heeft meerdere voordelen, 
ook voor de klant”, vertelt zaakvoerder Jolien 
Arijs. Samen met haar vader Walter Arijs staat 
ze aan het hoofd van de winkel annex groot-
handel. 
“Het is nog nooit gebeurd gelukkig, maar stel 
dat een fabrikant een bepaald product moet 
terughalen. Dan kunnen wij aan de hand van 
het pasje zien welke klanten wij moeten 
benaderen. Zo ben je er snel bij.”
Ben je door het poortje, dan kom je in het 
voorportaal van de winkel. Die is ingericht met 
wijnen -  cava’s en champagnes - uitgezocht 
door Walter en z’n vrouw Conny. “Geproefd en 
goed bevonden voor bij de producten die we 
verkopen”, lacht Jolien. 

Mooi uitgestald staat eveneens de Seapearl gin 
op basis van zeekraal en zeebes.  

Particulier en zakelijk
Het afhaalcenter is toegankelijk voor iedereen. 
De hobbykok, de huisman of -vrouw, iedereen 
die op zoek is naar een kwalitatief mooi én 
betaalbaar product uit de zeven wereldzeeën, 

kan terecht in het winkelgedeelte van het 
bedrijf, betoogt Jolien. “Alle producten zijn 
overzichtelijk uitgestald en geprijsd. Wie 
grotere hoeveelheden koopt, is voordeliger uit 
en dat voordeel loopt op naarmate er meer 

‘Per regio hebben we vitrines en  
planken ingericht’

Walter Arijs is eigenaar van een van de grootste viszaken 
van België.

Jolien Arijs: “Wij hebben goede en betaalbare producten 
uit alle wereldzeeën voor iedereen.” 

wordt ingekocht. Er is dus niets geheimzinnigs 
aan de prijsverschillen voor horeca of parti-
culier.” 
De winkel is enorm uitgestrekt; ooit was het 
een grote Citroën garage. Walter Arijs heeft ‘m 
helemaal gestript en vervolgens geschikt 
gemaakt als winkel/afhaalcentrum. Dat heeft 
een achtergrond, vertelt Walter: “Mijn vrouw 

begon jaren geleden in Grobbendonk hier 
vlakbij een viswinkeltje. Ik vond dat zo mooi 
dat ik op een gegeven moment mijn baan heb 
opgezegd en me helemaal op de vis stortte. 
Ik begon een groothandel en al snel groeiden 
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Verse vis en schaal- en schelpdieren voeren de boventoon in de Vlaamse viszaak van Walter en Jolien Arijs.

we uit ons jasje. De auto’s stonden rijen dik 
voor de zaak en dat ging niet meer. Toen deze 
voormalige garage vrij kwam zag ik m’n kans. 
Inmiddels zitten we hier zes jaar.”

Wereldwijd assortiment
De grote zaak herbergt een uitgebreid 
assortiment. Aan de lange wand van de winkel 
staan diepvrieskasten met luxe visproducten 
zoals langoustines, krabfilet, oesters, scheer-
messen en nog veel meer wereldwijd inge-
kochte producten. Daarnaast staan twee 
kasten met alleen internationale aquacultuur-
producten. De ‘buurkast’ staat vol met wild 
gevangen producten, bijvoorbeeld de péton-
cles uit Peru. De lange wand wordt verder in 
beslag genomen door vitrines, ingericht per 
regio. Daartegenover staan koelvitrines met 
plankruimte erboven. Zo kun je shoppen van 
Spanje en Frankrijk tot China en Japan. 
Jolien: “Per regio hebben we twaalf meter 

vitrines en planken ingericht. Wij bieden alles 
aan wat bij vis, schaal- en schelpdieren past. 
Dat varieert van ingrediënten die je los of als 
pakket kunt kopen, tot gerechten die onze 
koks bereiden in de keukens aan de andere 
kant van de winkel. Gekoelde en gerookte 
producten, blikken, kruiden, specerijen en 
marinades, noem maar op. Plus dagverse 
visgerechten en salades. Maar ook hebben we 
pannen, messen, enzovoorts. Alles wat we zelf 
gebruiken, verkopen we ook.” 

Koelcellen
Achter in de winkel, aan de korte kant, staan 
diepvrieskasten en diepvrieskisten. Daar 
liggen de verpakkingen met scampi’s uit 
Bangladesh, Vannamei garnalen en tientallen 
andere producten. Het is slim ingericht, want 
tussen dit diepvriesgedeelte, de keukens en de 
verse-visafdeling zitten drie grote koelcellen. 
Daarin staan de ijsmachine voor de versafde-

ling en de voorraden. Deze koelcellen hebben 
deuren aan de winkelzijde en aan de zijkant 
van het pand. Aan de zijkant kun je tot aan de 
deuren rijden met een (vracht)wagen. Dat is 
handig en snel laden en lossen. 

Drie keukens
De koelcellen staan haaks op de drie keukens: 
een schoonmaakkeuken, een warme en een 
koude keuken, waar twee chef koks en een 
aantal hulpen aan het werk zijn. Jolien Arijs: 
“Er gaan al gauw acht tot negen schalen 
kibbeling per dag door en heel wat lekkerbek-
jes, scampi, vispannetjes en vissoep.” 
Ook maken de koks sushi, paëlla, BBQ-gerech-
ten, koude schotels en salades. In het mossel-
seizoen komt daar dagelijks minimaal zeshon-
derd kilo mosselen bij. “De mosselen testen we 
zelf. We doen alles wat het Mosselbureau doet, 
maar dan dagelijks met elke levering mosse-
len. Er komt alleen de beste kwaliteit binnen.”



VISWINKEL
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‘Ik probeer in de schoenen van 
onze klanten te staan’

Haring en andere vis wordt eveneens ter 
plekke schoongemaakt; haring op de versafde-
ling zodra de klant ‘m bestelt, andere vis gaat 
naar de keuken. In de vitrines ligt een keur 
aan hele of gefileerde vis. Wil een klant een 
hele zalm in porties, dan kan dat. 

Homaria 
De verse kreeft is ook populair; er staan acht 
homaria met in elk een andere maat of soort 
kreeft. Jolien: “Klanten zoeken ze uit. Ze 
kunnen hem vervolgens heel of gehalveerd, 
gekookt of uit de oven met groente bestellen. 
Vaak ook geven klanten hun bestelling per 
telefoon door en halen die op afspraak vers 
klaargemaakt op. Indien nodig kunnen we 
honderd kreeften tegelijkertijd bereiden.”

Nieuwsbrief
Zo blijft Arijs groeien; met nóg een aparte 
B2B- viszaak vijfhonderd meter verderop en 

met het Mosselhuisje met seizoen gerichte 
producten en regelmatig aanbiedingen voor 
verse vis. Wie z’n e-mailadres achterlaat, 
ontvangt de nieuwsbrief met nieuwe intro-
ducties, proeverijen en acties. 

Ondernemers
Arijs telt zo’n vijfduizend ‘regelmatig komende 
klanten’. Dagelijks passeren drie- tot vijfhon-
derd betalende klanten het poortje, een grote 

groep komt wekelijks. Het einde is nog lang 
niet in zicht. Niet alleen omdat de familie Arijs 
blijkbaar geboren ondernemers zijn, maar ook 
groeit hij omdat hij gedreven is om iets voor 

de gemeenschap te betekenen. Arijs behoort 
inmiddels tot een van de grootste viszaken in 
de Belgische nichemarkt, wat volgens Walter 
Arijs te danken is aan kwaliteit waarmee hij 
zich onderscheidt. Door te denken in kansen 
en mogelijkheden heeft hij eraan bijgedragen 
dat de cultuur van de mosselfeesten weer is 
opgeleefd. Walter Arijs: “Ik probeer in de 
schoenen van onze klanten te staan. Zo ben ik 
ooit op het idee van de mosselautomaten 

gekomen, zo werk ik rond kerst met de slager 
samen, en zo ligt er nog een aantal mooie 
ideeën in de week.” Daar zullen we ongetwij-
feld in de toekomst nog meer van horen. •
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Luxe complete visverkoopwagen nog met gewone oplooprem!  
 

 

 
Demo uit voorraad leverbaar met financiering € 760,= per maand. 

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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Waar er in Nederland een sterke trend is naar kant-en-klaar, kopen onze ‘oosterburen’ het liefst 

verse vis op de markt. “Duitsers maken het liefst alles zelf klaar. Zelfs marineren doen ze graag zelf. 

Dat vinden wij niet erg want dat is voor ons de beste handel”, zegt ambulante vishandelaar Marco 

de Jong, die met zijn verkoopwagen in Duitse Gronau en Münster staat. 

Tekst: Erik Kruisselbrink - Beeld: Hans Prinsen

De Jong Fischspezialitäten populair in Gronau en Münster

Hollands glorie op de 
Duitse markt

De Jong Fischspezialitäten was 
oorspronkelijk gevestigd in 
Enschede, maar operereert 
inmiddels al vijftien jaar vanuit 

Dat wordt nog eens onderstreept door de 
nieuwe verkoopwagen die in knal oranje en 
antraciet is uitgevoerd. “De meeste verkoop-
wagens in Duitsland zijn blauw. Je moet je toch 
een beetje onderscheiden”, aldus De Jong, die 
het marktbedrijf samen met zijn broer Rick 
(28) runt. 

Vierde generatie
Marco en Rick de Jong staan ondanks hun 
jonge leeftijd al vier jaar aan het hoofd van de 
markttak van De Jong Fischspezialitäten. 
Naast die markttak valt er ook een winkel in 
Münster onder het bedrijf. Deze wordt 
bestierd door vader Eric (51). 
De beide broers vormen de vierde generatie 
van het bedrijf dat werd gestart door hun 
overgrootvader die vlak na de oorlog met een 
emmertje haring naar Duitsland toog om daar 
vis te verkopen. Daaruit ontstond het officiële 
bedrijf in 1958. 
Marco en Rick werd het marktkoopmanschap 
en de vishandel daarmee met de paplepel 
ingegoten. “Ik heb zelf eerst nog een koks-
opleiding gedaan maar kwam daarna snel in 
het bedrijf terecht. Mijn broer kwam na de 
middelbare school ook meteen in het bedrijf 
werken, vertelt Marco.”
Qua assortiment is de viswinkel wel ongeveer 
vergelijkbaar met de twee marktwagens. 

Gronau, vlak over de grens bij Enschede. 
Ondanks dat het bedrijf al vijftien jaar in 
Duitsland zit, profileert De Jong Fischspezia-
litäten zich als oer-Hollandse vishandelaar. 

Marco de Jong (links) met naast zich vader Eric en broer Rick in de wagen.

AMBULANT
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De Jong profileert zich als puur Hollands en daarom is oranje de do minante kleur in de wagen.

Het grote verschil is dat daar wat meer 
maaltijdcomponenten worden verkocht zoals 
bakvis met patatjes of de bekende Duitse 
aardappelsalade. 

Opslaghal
Naast de handel vestigde de familie De Jong 
zich veertien jaar geleden helemaal in 
Duitsland, waar het nu domicilie houdt in 
Gronau. Het bedrijf beschikt het er ook over 
een opslaghal van 600 vierkante meter. 
“Daar passen de wagens mooi in en we 
hebben er een grote koelcel. We hebben er 
ook een aparte opslag voor onze verpakkings-
materialen.” 
De Duitse taal is geen enkel probleem voor 
beide broers. Zij hebben ook nooit in Neder-
land op de markt gestaan. “Het is er gewoon in 
gepropt”, grapt Marco. De Nederlandse 
inbreng in de handel wordt verdubbeld 
doordat hun beider vriendinnen ook meehel-
pen op de markt. Voor de rest zet De Jong 
Duitse jongens en meisjes in die telkens een 
aantal uurtjes op de markt komen helpen. 

Inkoop in Nederland
Ondanks hun vestiging in Duitsland, schaften 
de gebroeders De Jong de nieuwe verkoop-
wagen toch weer in Nederland aan, bij BK 
Trailers. “Daar is ook onze andere wagen van 
en onze ouders kochten hun wagens daar ook 
altijd. We hebben nog wel bij andere wagen-
bouwers gekeken ter inspiratie maar kwamen  

De Jong doet goede zaken in Duitsland, zeker met de nieuwe wagen.

Aan de zijkant van de wagen is een speciale 
uitgifte gecreëerd voor gebakken vis.

toch weer bij BK uit. Daar hebben we goede 
ervaringen mee en wij worden altijd prima 
door hen behandeld.”
De vis, sauzen en kruiden koopt De Jong zowel 
in Nederland als Duitsland. In Nederland is 
Koelewijn hofleverancier. “Daarnaast kopen 
we bij FishPartners, maar ook op de visafslag 
in Bremerhaven. Bijna alles uit het assorti-
ment koopt De Jong zowel in Nederland als in 
Duitsland, met een aantal uitzonderingen. De 
haring is toch echt beter in Nederland, terwijl 
ze in Bremerhaven echt Duitse specialiteiten 
zoals gerookte heilbot hebben die je in 
Nederland niet vindt.” Vanuit Nederland wordt 
De Jong drie keer per week beleverd, vanuit 
Bremerhaven twee keer in de week. 

Vooral zichzelf
De Jong Fischspezialitäten voert een heel 
breed assortiment. “Veel verse vis, hele vis, 
gerookte en ingelegde haring, salades maar 
ook de nodige bakvis als kibbeling en kabel-
jauw. Wat er op een moment het hardst loopt 
ligt helemaal aan het seizoen. Dan is het weer 
haring, dan weer schol en straks weer de 
winterkabeljauw.” 
Ondanks dat ze zich als Nederlanders profile-
ren, acteren Marco en Rick voor hun gevoel 
niet echt Nederlands in de verkoopwagen. 
Ook niet echt Duits. Ze willen vooral zichzelf 
zijn, gaan het contact graag aan en smeden zo 
een nauwe band met een grote schare aan 
vaste klanten. “De meeste mensen vinden het 

De Duitser wil vooral verse vis, geen kant-en-klaar 
maaltijden.

In de wagen kunnen zeven personeelsleden 
goed uit de voeten.
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Op zaterdag heeft De Jong een fraai plekje voor de Münster Dom.De Jong profileert zich als puur Hollands en daarom is oranje de do minante kleur in de wagen.

AMBULANT

‘De Duitser is bereid wat meer te betalen, 
als hij maar kwaliteit krijgt’

De markten 
Dinsdag: Oberhausen-Osterfeld en Coesfeld
Woensdag: Münster Domplatz en  
Oberhausen-Sterkrade. 
Donderdag: Laer, Ascheberg en met de andere 
wagen in Gronau Gildehauserstrasse
Vrijdag: Oberhausen-Osterfeld en Epe, met de 
andere wagen de hele dag in Gross Reken.
Zaterdag: Münster Domplatz en  
Oberhausen-Sterkrade. 

gewoon leuk om een praatje te maken. We 
geven ook recepten mee of vertellen terplekke 
hoe je een vis het beste kunt bereiden.”
Hoewel De Jong door gebrek aan een actueel 
zicht op de Nederlandse markt niet echt 
vergelijkingsmateriaal heeft, denkt hij dat hij 
in Duitsland ‘goeie handel heeft’. De Duitser is 
over het algemeen ook bereid wat meer te 
betalen. Als hij maar kwaliteit krijgt.”

25 procent plus
De nieuwe wagen legt de gebroeders De Jong 
geen windeieren. Marco schat de omzetverho-
ging sinds de nieuwe wagen op 25 procent. 
Mede debet daaraan is de extra bakcapaciteit. 
“We hebben nu ook drie bakken: één van een 

meter, één van 70 en één van 45 centimeter.” 
Nieuw is ook het vacumeerapparaat aan 
boord. 
De Jong heeft in totaal de beschikking twee 
wagens waarvan de meest recent ter vervan-
ging dient van een zeven meter lange zelf-
rijdende wagen. “We hebben nu gekozen voor 
een getrokken wagen met een vitrine van 
negen meter lang. Daarvoor hebben we ook 
speciaal een nieuwe vrachtwagen gekocht.” 

De ene helft van de vitrine is voor de verse vis 
en de andere voor de vissalades en specialitei-
ten. “De verkoopruimte wordt zelfs nog twee 
meter verlengd als de klep aan de zijkant 
wordt uitgezet. Daar staan de klanten nu ook 
keurig onder dak. We hebben aan de zijkant 
een speciaal uitgiftepunt voor de gebakken vis, 
waar de mensen nu netjes in de rij voor staan. 
Daarmee hebben we nu de bakvis mooi 
gescheiden van de verse vis en de salades. 
En we hebben volop koelruimte waar we de 
vis zelfs in kratjes kunnen inzetten. Die 
kunnen we rechtstreeks vanaf de buitenkant 
aanvullen. We kunnen de vitrine en de 
bakruimte naar buiten schuiven, zodat we alle 
ruimte in de wagen hebben.” Op zaterdag 

staan we met zeven man in de wagen, op de 
markt in Münster op woensdag met vijf en de 
rest van de week met twee tot drie mensen.”

Elf markten
Met de twee verkoopwagens bedienen de 
gebroeders De Jong wekelijks elf markten, van 
dinsdag tot en met zaterdag. Het zijn vaak 
ochtendmarkten tot 13.00 uur, waarna we 
vanaf 14.00 uur een tweede markt doen in een 

volgende plaats. “Onze tweede verkoopwagen 
is vijf meter lang en vijf jaar oud. Deze is 
zelfrijdend, zodat we snel van de ene naar de 
andere markt kunnen rijden. Deze gebruiken 
we dan ook om meerdere markten per dag te 
kunnen doen.”

Gek op Kerst
De Jong vertelt dat hij met het oog op de 
komende feestdagen geen speciale acties doet. 
Dat werkt niet echt in Duitsland. Het is ook 
niet nodig want de verkoop gaat zo ook al goed 
en waarom zou je dan korting weggeven. 
Hij beaamt dat de feestdagen iets groots zijn, 
misschien nog wel groter dan in Nederland. 
De Duitsers zijn echt gek op Kerst.” 
De Jong maakt überhaupt weinig tamtam in  
de media. “Af en toe maken we reclame in het 
Münster marktmagazine, maar voor de rest 
eigenlijk niet.” •



www.coppenstrucks.nl

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

Coppens Trucks B.V. 
Rijksweg 24 
5386 LD  Geffen 
Tel:  073 - 53 22 776  
Fax: 073 - 53 24 885  
info@coppenstrucks.nl

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

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
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Het eerste weekend van oktober opent De Koningshof Party & Events op Urk 

zijn deuren voor de tiende editie van het Holland Fisheries Event, waarvan 

voor de vierde op deze locatie. Ruim 100 exposanten uit de visserij- en 

maritieme sector zowel uit binnen- als buitenland hebben een stand op de 

beurs gereserveerd. De organisatie rekent op zo’n 4.000 bezoekers. 

Tekst: Petra Hermans-Taekema - Beeld: Beursorganisatie

Beurskatern met alles over het:

Holland Fisheries Event
5 en 6 oktober op Urk

Opvallend is het toenemende vraag 
naar een stand vanuit het buiten-
land. Wederom is het aantal stands 
dan ook uitgebreid en staat nu op 
ruim 100. Daarvoor wordt op het 
beursterrein een extra paviljoen 
neergezet. De beurs staat met 
vooral in het teken van investeren 
in innoveren op het gebied van 
techniek en kennis.
De officiële opening vindt plaats 
op vrijdag 5 oktober om 10.30 uur 
door Europarlementslid Annie 
Schreijer-Pierik (CDA). Zij zal 

ingaan op de positie van de Nederlandse visserij 
vanuit Europees oogpunt. Daarna, om 11.00 uur, 
gaan de deuren open voor het publiek.

Flynth-paviljoen
Flynth adviseurs en accountants is hoofdspon-
sor van Holland Fisheries Event. De A-zaal 
krijgt de naam Flynth-paviljoen, waar bedrij-
ven gerelateerd aan het Masterplan Duurzame 
Visserij zoals Padmos, Hoekman Shipbuilding 
en Comint Urk, zullen uitpakken en waar de 
laatste innovaties en de nieuwste plannen op 
het gebied van visserijondernemerschap 
gepresenteerd zullen worden. 

VAKBEURS

Nieuw
Diverse bedrijven presenteren nieuwe ontwik-
kelingen op de beurs. TvK Instructie verzorgt 
maritieme STCW trainingen en heeft een 
nieuwe veiligheidstraining opgezet. Jooren 
scheepsschroeven heeft een nieuwe variant 
ontwikkeld. Reden genoeg om deze en de 
andere stands op het Holland Fisheries Event 
te bezoeken. •

Holland Fisheries Event
Data: 5 en 6 oktober 2018
Adres:	De	Koningshof	Party	&	Events,		 
Staartweg 20, 8321 NB Urk
Openingstijden:  
vrijdag 5 oktober:  11.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 6 oktober:  09.00 uur - 15.00 uur
Toegang:	gratis,	na	aanmelding	via	de	website 
www.holland-fisheries.nl.
Parkeren:	gratis
Website:	www.holland-fisheries.nl



John P. de Wit  •  3251 LE Stellendam  •  t 0187-491755
e info@johnpdewit.nl  •  i www.johnpdewit.nl

Van ons kunt u verzekerd zijn!
John P. de Wit Assurantien BV is een middelgroot verzekeringskantoor. Ons kantoor heeft 

een landelijke reputatie op weten te bouwen, vooral op het gebied van visserijverzekeringen.

Van Harlingen tot Breskens worden visserijverzekeringen bij ons kantoor ondergebracht. 

Ook op zoek naar een verzekering? Onze specialisten adviseren u graag!

John P. de Wit • Langeweg 63  3251 LH  Stellendam  • t 0187-491755

e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

Naamloos-5   1 17-11-17   13:12

Met 1400 medewerkers en zo’n 60  vestigingen 
zijn we Nederlands’ grootste adviseur en 
 accountant voor het midden- en kleinbedrijf.

De adviseurs van Flynth hebben kennis van de 
markt waarin u zich bevindt. Met deze kennis 
komen er ideeën en kansen in beeld, waar-
van u als ondernemer kunt profiteren. Samen 
met uw adviseur gaat u aan de slag, om zo het 
beste uit uzelf, uw bedrijf en uw medewerkers 
te halen.

Flynth voorziet u tijdig van relevante cijfers, 
kent uw bedrijf en geeft advies op basis van de 
laatste inzichten vanuit de markt en wet- en 
regelgeving. Hierdoor kunt u uw zaken veel 
slimmer aanpakken.
Uiteraard kunt u bij ons terecht voor het snel 
en deskundig verwerken van uw administratie, 
maar Flynth adviseurs gaan verder! Ze bege-
leiden, ondersteunen en adviseren de onder-
nemer, zodat deze zich volledig kan richten op 
zijn bedrijf. 

Flynth is er voor de ondernemer en zijn bedrijf, 
in alle levensfasen.

FLYNTH Aangenaam kennis te maken!

Flynth Urk
Vlaak 4
tel: 088 236 9400
urk@flynth.nl



 D26 ABB B.V. Rotterdam	 Turbocharging
 D37 ABN AMRO Bank N.V./ABN AMRO Verzekeringen N.V.  Zwolle	 Bank	en	assurantiën
 D22 ADS van STIGT Gorinchem	 Leverancier,	reparatie	en	onderhoud	van	aandrijvingen	en	elektronische	bedienings-	en	
   	 monitroingssystemen	tbv	industrie	&	scheepvaart
Ô F4 Alev  	 Organisatie	voor	kinderen	met	een	ernstige-	meervoudige	handicap,	zowel	cognitief	(verstandelijk)	als	fysiek	(lichamelijk)
 C4 Alfa Laval Benelux BV Breda Fuel and lube oil cleaning
 D35 Anglo Belgian Corporation Gent Producent dieselmotoren
 D1+D2+D3 Bakker Bedrijfsartikelen Urk	 Bedrijfsartikelen/kleding/gereedschappen/smeermiddelen/hogedruk/papier/visserij
 A3 Bakker Repair en Service + Bakker Sliedrecht Sliedrecht	 Reparatie	ens	ervice
 A13 Comint-Urk Urk	 Interieurbouw	en	scheepsbetimmering
 C6 Couperus Hydrauliek B.V. Easterein	 Hydraulische	componenten	en	systemen
 B1 Damen Marine Component Hardinxveld-Giessendam	 Specialist	in	ontwerpen	en	produceren	van	straalbuizen,	lieren,	roeren,	stuurmachines	en	control	systemen.
 D7 Damen Shipyards Den Helder BV Den	Helder	 Scheepsreparatie	en	nieuwbouw	van	visserijvaartuigen
 A10 De Boer Marine Urk	 Navigatie-,	communicatie-	en	visserij	ondersteunende	apparatuur
 D33 De Flux Urk	 Betimmering	en	interieur	van	schepen
 D19 De Waal  Werkendam Voortstuwings- en manoeuvreertechnologie
 E6 Dekimo Goes BV s	Heer	Arendskerke	 Blackboxen	voor	de	visserij	en	baggerindustrie,	beheer	en	onderhoud	van	hydro/meteo	systemen
 C13 Den Hartog BV Groot-Ammers Strategisch distributeur van Mobil olie
 E8 Dieselservice Emmeloord BV Emmeloord	 Reparatie	en	levering	van	scheepsdiesel	motoren
 C2 DromeCB.V. Rhenen	 Dromec,	elektrisch	flyshoot	vissysteem
 D28+D29 Efice/Aucxis Urk	 Automatisering	om	bedrijfsprocessen	efficiënter	te	maken
 A17 EMK Oudeschild Vissers voor vrije zee
 D20 FDMAN BV Hengelo	(Gld)		 Touwwerk	en	vislijnen,	reddingsmiddelen
 T5 FISA | EKOFISH GROUP bv Urk		 Netten	en	garens
 E4 FiskerForum.com Hvide Sande Deense media voro visserijsector
 E9 Flevopack Tollebeek Verpakkingsmaterialen - pallets - transport
 A18 Flynth Urk adviseurs * accountants
 D17 GBU/Visserijnieuws Urk Wekelijks verschijnende vakblad voor de gehele visserijsector
 A9 Gebr.Sluyter BV Assurantiemakelaars  Rotterdam	 Makelaar	in	assurantiën
 D36 Gemeente Urk Urk	 Informatie	m.b.t.	ondernemen	op	Urk
 C9 Gulf Bunkering B.V. Den Helder Gulf Bunkering B.V.
 E2 Haisma Scheeps- en industriemotoren Harlingen Volvo Pento motoren voor scheepvaart en industrie
 A19 Hoekman Shipbuilding Urk	 Nieuwbouw,	afbouw,	reparatie	en	onderhoud	aan	allerlei	soorten	schepen
 E3 Holland Ship Electric Rotterdam	 Elektrotechnische	installaties	en	aandrijvingen
 D8 Ibercisa deck Machinery, S.A. VIGO	 Marktleider	in	scheepvaartsystemen	en	dekmachines
 D10 Intralox LLCEurope Amsterdam Transportbanden
 D21 Jansen Techniek Putten	 FFG	machine	(scholstripmachine)	-	ontschubmachine,	zalmontkopper
 A12 John P. de Wit Assurantiën BV Stellendam	 Assurantiën	en	bankzaken
 T9 Jooren Scheepsschroeven Dordrecht Herstellen en leveren van scheepsschroeven in de pleziervaart, binnenvaart, visserij, zeevaart
 D12 Koltech Drytech  Dordrecht	 Droogsystemen	voor	kleding	en	handschoenen
 C10 Lubricoat Nederland b.v. Bodegrave	 Addinol	Smeerolie	en	Micfil	filters	voor	schepen.
 T4 Lumacon BV | Engie Marknesse	 Innovatief	en	dynamisch	las-	en	constructiebedrijf	-	complete	visverwerking,	machineframes,	bordessen	&	trappen,	opslagbunkers
 A11 Luteijn Hydraulics Breskens	 Specialist	in	Hydrauliek
 T6 Maaskant   ZIE B3 VOOR INFO
 B3 Maaskant Shipyards Stellendam  Stellendam	 Bouw	van	kotters,	ontwerpen	en	bouwen	zeegaande	werkschepen,	zoals	boeienleggers	en	offshore-schepen
 D32 Marble Automation BV/Alphatron Marine BV Urk	 Ontwerpt	en	levert	alarm,	monitoring,	en	automatiseringssystemen	voor	schepen	en	gebouwen.	
 F1+F2 MDV Urk	 Onderzoek	en	realisatie	naar	baanbrekende	innovaties	in	de	Nederlandse	visserijsector.	 
    Doelstelling: ecologisch en economisch duurzaam verdienmodel.
 D14+D15 MJservice – Scanvaegt Marknesse Importeur, leverancier, onderhoud van Scanvaegt en Ohaus weegschalen in de Benelux
 E10 Naust Marine Spain S.L. Nigran	 Develop,	produce	and	market	equipment	for	ships	and	the	marine	industry
 D23+D24 Nederlandse Vissersbond Emmeloord Verlenen van diensten t.b.v. haar leden
 A7 Nidec Sliedrecht	 Maritieme	hybride	aandrijfoplossingen
 D9 Nodosa Marín	36900	-	Pontevedra		 Scheepsbouw	en	scheepsreparatie
 D38 Nordsøtrawl Den	Burg	 Netten	en	dynice	vislijnen
 D11 Northern Lights/Yacht Power Lemmer	 Generatoren	en	airconditioning	systemen
 E13 Oliehandel Klaas de Boer BV  IJmuiden Oliehandel
 E1 Organisatie Holland Fisheries Event Urk	 Organisatie	van	evenement
 C15 P. Hoenderop B.V. Ridderkerk	 Hoenderop	voor	al	uw	scheepsartikelen
 A20 Padmos Stellendam Bouwen en onderhouden van alle soorten schepen
 T8 Pefa  Scheveningen Dienst Pefa eLog: online logboek voor aanvoerders
 C7 Penko Engineering BV Ede	 Wegen	&	doceren	proces	enginering
 T13 Persruimte  Volledig uitgeruste ruimte voor pers: brochures standhouders voorhanden
 D27 Piet Brouwer Elektrotechniek BV Urk Elektrotechnische materialen en diesel elektrisch
 T7 Pon Power BV Papendracht Uw partner voor Caterpillar motoren
 A6 Post Consultancy/Weforsea Urk	 Zakelijke	dienstverlening	|	Crowdfunding	voro	de	maritieme	sectoe
 E11 Post Marine Heating BV | SB Installatietechniek BV Gorinchem Scheepsverwarming - oliegestookte cv-ketels
 C3 PPG Coatings B.V. Amsterdam PPG - Sigma voor uw totaal bescherming
 C1 Profinis Accountants & Adviseurs Urk	 Profinis,	Accountant	van	de	Visserijindustrie
 B2 Promarin Nederland BV Moerdijk	 Levering,	reparatie	van	aandrijftechnologie
 A5 Pronomar BV Hendrik-Ido-Ambacht	 Droogsystemen	voor	het	drogen	van	visserij	kleding
 D5+D6 Quantiparts Zwolle	 Wärtsilä:	wereldspeler	smart	technologies	complete	energie	oplossingen	voor	de	maritieme-	en	energiemarkt.	
   	 Dochteronderneming	QuantiParts:	gespecialiseerde	leverancier	originele	motoronderdelen	tbv	klassieke	Wärtsilä	merken.	
 D4 Rabobank Noordoostpolder-Urk Emmeloord Bankzaken
 B4 Reintjes Antwerpen	 Verkoop	en	service	keerkoppelingen	en	reductiekasten
 C5 RI&S Brandsbeveiliging Urk	 De	wereld	van	RI&S	Brandbeveiliging
 D30+D31 ROCFriese Poort  Emmeloord	 MBO-opleidingen,	o.a.	ten	behoeve	van	visserij	en	maritieme	sector
 E5 Scanmar Markebo	 Vangstcontrole	systemen
 C12 Sioen NV / Mullion Ardooie	 Mullion	Keeps	you	a	float
 A4 SIP Marine/Van Gemert scheepsschroeven BV Zaltbommel	 Reparatie	scheepsschroeven	
 E7 STEEN F.P.M. International Kalmthout Visverwerkingsmachines voor het ontvellen en ontgraten
 F5 Stichting De Noordzee & Healthy Seas Utrecht Duurzame visserij, natuurvriendelijke energie, natuurbescherming, schone zee
 F3 Stichting Zeekadetkorps Urk 	 Promotie	Zeekaddettenkorps	Urk
 D16 Thecla Bodewes Shipyards Kampen	 Bouwen	van	zeegaande	coasters,	passagiersschepen,	duwboten,	kotters	en	binnenvaartschepen.	 
	 	 	 	 Tevens	reparaties,	verlenging	en	onderhoud.
 D39 Thyboron Trawldoor Den Burg Scheerborden en toebehoren
 C11 TruMarine Rotterdam Schiedam	 Turbo	onderhoud	en	speciale	reparaties
 T3 TvK Instuctie BV Emmeloord	 Veiligheids-	en	medische	cursussen	t.b.v.	zeevaart,	visserij	en	binnenvaart.	Heftruck,	BMV	en	VCA
 D34 Van Beelen Group bv  IJmuiden Producent van hoogwaaardige kwaliteit netwerk, touw en garen 
 C8 VCU TCD B.V. Urk	 Visserijcoöperatie	Urk
 A1 VG Softwaredesign BV Breezand	 Software
 A14 Werckpost Urk	 Uitzenden,	detacheren,	werving	&	selectie,	planning,	payrolling
 A8 WeteCb.v. (voorheen Elektro Westhoeve) Stellendam	 Innovatief	elektrotechnisch	installatiebedrijf	in	scheepvaart	en	bouw
 D25 WNL Marine Electronics B.V. IJmuiden	 communicatie-	en	navigatieapparatuur	en	visopsporingsapparatuur
 E12 WPL Industries BV Geldermalsen Weegapparatuur
 D13 Yanmar Almere Japanse dieselmotoren voor visserijindustrie en binnenvaart
 D18 Ymuiden Stores  IJmuiden Touw - netwerk - bekabeling
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Standnummer  Bedrijfsnaam Woonplaats Omschrijving werkzaamheden

Exposantenlijst Holland Fisheries Event, Urk
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6AYM SERIES
MECHANICALLY CONTROLLED

Bezoek ons op 
Holland Fisheries Event 
Urk, stand D13

• veelzijdig: tong, kabeljauw, heilbot, zalmfilet, katvis, 

hondshaai, inktvis, rogvleugel, ...

• dieponthuiden van zalm of gerookte zalm

• eenvoudig in gebruik

• minimaal onderhoud

• ontworpen voor industrieel, continu gebruik

• uitstekend zijn voor occasionele verwerkers

• lange levensverwachting dankzij de vervaardiging  

uit de best beschikbare materialen 

• uitermate geschikt voor het ontgraten van hele filets of 

het verwijderen van kopgraten na een automatische 

machine.

“Marktvolgers vind je overal,

STEEN® effent al meer dan 50 jaar het pad !”

STEEN ST111 ONTHUIDMACHINE STEEN ST591 ONTGRAATMACHINE 
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INTERVIEW

Duizenden Nederlanders werken in de 

visserij, visverwerking, vishandel en bij 

maritieme toeleveranciers. Vis en schaal- 

en schelpdieren worden verkocht via 

allerlei kanalen. Er is dus een levendige 

en kerngezonde economie rond verse vis. 

Die wildgevangen heerlijkheden worden 

wekelijks vers uit zee aangeland door een 

paar honderd familiebedrijven, maar voor 

hoe lang nog? Voorzitter van de Neder-

landse Vissersbond Johan Nooitgedagt 

maakt zich grote zorgen.

Tekst: Michel Verschoor - Beeld: Nederlandse Vissersbond

Johan Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond:

‘Alleen visserij-
inclusieve transitie 
biedt toekomst’

Op de parkeerplaats van de Vissersbond in 
Emmeloord staat een bedrijfswagen met een 
opvallende promotietekst. ‘Fight for Fishing’s 
future’, spreken de chocoladeletters. Ludiek 
bedoeld denkt de willekeurige voorbijganger 
wellicht, maar de boodschap is bikkelharde 
realiteit. Vissers, visafslagen, groothandel en 
maritieme visserijsector hebben topjaren 
achter de rug, maar schijn bedriegt.  
Nederlandse vissers en hun collega’s elders in 
Europa wacht zwaar weer. Er dreigt zelfs een 
perfect storm, volgens de Europese visserij-
koepel Europêche. 
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onze visserijbedrijven. Het meest bezorgd ben 
ik over de pulsvisserij. Er zijn door de Neder-
landse overheid 84 ontheffingen afgegeven 
voor innovatief vissen met elektrische pulsjes. 
In Europa leek zich voor de zomer een meer-
derheid af te tekenen om die ontheffingen in te 
trekken. Het pulsdossier is geen eenvoudig 
dossier. Er zijn leermomenten voor alle 

betrokken partijen. Zo kun je je afvragen of wij 
andere partijen wel genoeg hebben laten delen 
in onze kennis. Maar dat is achteraf praten. Nu 
zitten we nog met de gebakken peren. Dat de 
techniek goed, duurzaam en verantwoord is, is 
wel gebleken. Het heikele punt is dat de ratio 
zoek is. Het debat in Europa is verziekt door 
emotie. Franse activisten en parlementariërs 
zijn daarvoor in hoofdzaak verantwoordelijk.
Op zoek naar een reddingsplan stelde LNV-
minister Schouten oud-minister Cees Veerman 
als gezant aan om met de Fransen naar een 
opening te zoeken. Dat we daar niets over 
horen, komt doordat er geen Franse counter-
partner is die met Veerman om de tafel wil.
Er is niemand om mee te klankborden, terwijl 
dat wel is gevraagd. Je zou verwachten dat een 
ervaren staatsman dan een ruimere opdracht 
krijgt; de vraag is of dat gaat gebeuren. Alle 
beschikbare ballen zouden we moeten inzetten 
op een-tweetjes met de Europese Commissie, 
het Europees Parlement en het Oostenrijkse 

voorzitterschap. Ik heb mijn zorgen of dat wel 
goed gaat, zoals ik mijn zorgen heb over alle 
visserijdossiers die voorliggen. 
Mocht het misgaan is dat niet alleen voor de 
pulsers een ramp. Ook vissers die met andere 
technieken vissen, zoals boomkor, garnalenvis-
sers, flyshoot of twinrig, zullen nadeel onder-
vinden, want pulsers stappen na een verbod 

over op bestaande visserijen en technieken en 
iedereen gaat vervolgens in hetzelfde vaar-
water liggen. De concurrentie zal toenemen, 
ook in de Hollandse garnalenvisserij en ook 
voor Franse flyshooters, die nu zo dwars 
liggen.”

Er zijn wat uitzonderingen op de aanland-
plicht die in 2019 ingaat bedacht; is de 
dreiging van de baan?
“Nee, zeker niet. De geboden oplossingen, zoals 
geen aanlandplicht voor soorten die een hoge 
overleving laten zien, zijn stuk voor stuk 
uitzonderingssituaties. Met het totaalplaatje 
ben ik nog lang niet gelukkig. Aanlandplicht en 
puls zijn ook nog eens onderling verbonden, 
wat het nog lastiger maakt. De laatste 42 
ontheffingen zijn destijds afgegeven omdat 
vissers met puls selectiever vissen; er komt 
minder kleine vis in de netten. Nu heb je dus 
een dubbele domper straks. Ik voorzie grote 
problemen. Goed, we mogen met wat schepen 
nog wat experimenteren volgend jaar, met 
bijvoorbeeld camera’s aan boord. Eerst was dat 
voor een periode van drie jaar en nu is dat 
opeens teruggedraaid naar één jaar. Alles leuk 
en aardig, maar op deze manier worden we in 
ontwikkelingen gerommeld waar geen visser 
zich senang bij voelt.”

Op concept-Noordzeekaarten staan talloze 
windmolenparken ingetekend die vanuit 
Engelse, Nederlandse, Belgische en Deense 
wateren naar elkaar toegroeien. Op de 
zuidelijke Noordzee blijft weinig visruimte 
over. Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Het ziet er inderdaad naar uit dat al die 
windmolens worden geplaatst op locaties die 
zijn afgesproken. Diezelfde locaties komen in 
de plannen ook in aanmerking voor zogeheten 
‘natuurherstelprojecten’. Terwijl er Nederland-
se visserijorganisaties en protesterende vissers 
zijn die dat niet willen. Voor wie wil blijven 

‘Het debat in Europa over pulsvisserij is 
verziekt door emotie’

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de 
Vissersbond licht graag de Neder-
landse situatie toe. “De toekomst van 
zo’n 300 Noordzee- en Waddenzee-
vissers staat op de tocht door een 
ongemakkelijke combinatie van 
windparken op zee, mogelijk verlies 
van visgronden door de Brexit, een 
dreigende ban op pulsvisserij, het 
uitroepen van zeereservaten en de 
Europese aanlandplicht op 1 januari 
2019.” Pakt alles ongunstig uit, dan 
betekent dit straks nog minder vissers, 
hogere prijzen, minder variëteit en 
minder handel. 
Ook binnenvissers zijn de dupe volgens 
Nooitgedagt. “Provincies halen met 
visserijbeperkende maatregelen de strop 
aan voor bijvoorbeeld de laatste 26 
visserijbedrijven op het IJsselmeer, vaak 
op aangeven van natuurorganisaties die 
met geld van de Postcodeloterij ‘spelen’. 
Tegelijkertijd bestemt de Rijksoverheid 
IJsselmeergronden voor zandwinning en 
windparken, net als op zee.”

Wat baart u de meeste zorgen?
“Laat ik eerst dit zeggen: er wordt op dit 
moment goed geld verdiend in de 
visserij. Er wordt ook volop geïnves-
teerd. Niet alleen in scheepsbouw en  
in het opknappen van bestaande 
schepen, maar ook in innovaties. De 
visprijzen zijn goed en de visbestan-
den staan er prima voor. Tegelijkertijd 
zijn er grote zorgen over behoud van 
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INTERVIEW

vissen, blijft er niets anders over dan realiteits-
zin en moet je kijken of er nog voordeel is te 
halen. We zouden tussen windmolens kunnen 
vissen. Dat is nu een strijd op zich. Met 
sleepnetten op de bodem vissen mag niet, 
vanwege kabels. Dus wordt er gezocht naar 
alternatieven. Een wetenschapper zei op tv dat 
de productie van vis en schaal- en schelpdieren 
in windmolenparken 200 procent hoger kan. 
Teken daar dan maar voor, dan hebben we de 
garantie dat zoiets ook werkelijk gaat lukken. 
Maak van deze theorie dan ook echt werkelijk-
heid.”
“Alleen een visserij-inclusieve transitie heeft 
toekomst. Wat ons betreft zou die betaald 
moeten worden uit de budgetten die vrijkomen 
voor de energietransitie. If you can’t beat them, 
join them, zou het motto kunnen zijn. Zover is 
het nog niet. Nu is visserij sluitpost op de 
begroting. Het ondergeschoven kindje. We 
mochten aanvankelijk niet eens aanschuiven 
aan de zogeheten Klimaattafels. Dat is na enige 
druk nu teruggedraaid, en dat is winst. Overi-
gens, stel dat het ooit zover komt, dan maakt 
dat de pulsvisserij ook eenvoudiger, want 
elektriciteit is op zee straks volop voorradig.  
In dat toekomstscenario kun je zomaar een 
visserij nieuwe stijl creëren die vis emissieloos 
aan land brengt. Wat een exportproduct kan dat 

zijn. Bescheidener geredeneerd: onze vissers 
verdienen een opstapje om de blijkbaar 
gewenste omslag via investeringen te kunnen 
waarmaken.”

Door de Brexit kunnen Nederlandse vissers 
hun visrechten in Britse wateren verliezen; 
wat vindt u daarvan?
“Daar kan ik kort over zijn: dat kan nog alle 
kanten op. Daarop hebben wij beperkt invloed. 
Gelukkig werken we op dit dossier wel goed 
samen als onderlinge visserijorganisaties. Dat 
zou op veel meer onderwerpen moeten 
gebeuren.”

Want die samenwerking, daar schort het 
aan?
“Absoluut, we zouden als visserijorganisaties 
Nederlandse Vissersbond en VisNed en 
daarmee alle producentenorganisaties voor de 
kotters veel meer als één stem naar buiten 
kunnen treden. De dag dat het licht uitging 
voor het oude Productschap Vis heeft alleen 
maar negatieve gevolgen gehad. Zo is er 
bijvoorbeeld veel te weinig coördinatie richting 
het ministerie. Het kan allemaal veel efficiënter 
en effectiever. Vandaag of morgen zou er één 
Nederlandse Visserijorganisatie moeten zijn. 
Dan gaan zoveel zaken zoveel makkelijker. Wat 

‘Dankzij de energietransitie kun je een 
visserij nieuwe stijl creëren’

daarvoor nodig is? Dat is vrij simpel gezegd: als 
beroepsvissers aangeven dat wij één club 
willen zijn, dan komt die er. In elke organisatie 
is de ledenvergadering de baas. Dat is een 
wettelijke bepaling in de statuten. Er is geen 
bestuur dat dit naast zich neer kan leggen.”

Wat vindt u van de minister van LNV?
“Carola Schouten is een zeer betrokken 
minister die hard werkt. Politiek gezien is het 
een vakvrouw met dossierkennis. Een prima 
minister in roerige tijden. Ik maak we wel 
zorgen over haar ministerie. Zo botert het niet 
goed tussen de ministeries van Economische 
Zaken en LNV, alsof er een douchegordijntje 
tussen is geplaatst. Terwijl op veel actuele en 
urgente onderwerpen goede samenwerking is 
vereist. Als deze regeringscoalitie de vier jaar 
volmaakt, kan LNV bij een volgend kabinet 
zomaar weer verdwenen zijn. Dat mag niet 
gebeuren. Ons land heeft een ministerie nodig 
voor primaire voedselproducenten, die zijn te 
belangrijk. Tweederde van Nederland is 
landbouwgrond, om nog maar niet te spreken 
van de hoeveelheid water. De problematiek van 
een ondernemer die met de natuur werkt, is 
compleet anders dan de problematiek van een 
bedrijf dat bouten en moeren of fietsen maakt. 
Juist in deze transitietijd is een ministerie nodig 
dat met kennis van zaken en visie naar de 
toekomst durft te kijken, in het enorm ingewik-
kelde krachtenveld waar ook vissers onderdeel 
van zijn. Samen kunnen we een gezonde sector 
overeind houden. De schouders eronder en als 
visserijsector zelf de regie voeren over de 
toekomst.”

Op 5 en 6 oktober is het tweejaarlijkse 
Holland Fisheries Event op Urk, met de 
welluidende titel ‘Innovators for Change’. 
Belangrijk zo’n internationale beurs? 
“Zeker, wij staan er niet voor niets met een 
stand. Vissers uit alle windstreken zullen 
aanwezig zijn. Als je innovaties in de visserij op 
de voet wilt volgen moet je hier wel bij willen 
zijn. Iedereen die iets in de visserij doet, komt 
er. Het deelnemersveld varieert van scheeps-
bouwers en visverwerkende bedrijven tot 
financiële dienstverleners. Natuurlijk ben ik er 
zelf ook twee dagen om mensen te zien en met 
zoveel mogelijk mensen te praten. Europarle-
mentariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) 
verzorgt de opening op vrijdag. Ik ben zeer 
benieuwd wat zij zal zeggen over de status rond 
pulsvisserij, windmolenparken en de aanland-
plicht. Dit najaar wordt veel duidelijk over de 
toekomst van de visserij.” •



De visserijsector neemt binnen Profi nis een bijzondere 
plaats in. Van oudsher is Profi nis huis-accountant van tal 
van visserijondernemingen. Deze sector loopt voorop op het 
gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. 
Actuele regel- en wetgeving speelt echter ook altijd een 
belangrijke rol in de visserij. Profi nis is specialist in specifi eke 
visserijvraagstukken en kent het klappen van de zweep.

Strategisch adviseur 
voor de visserij

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 
Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Vierkant achter uw ambitie!

Het Spijk 32, 8321 WT  Urk T 0527 - 681 726 W www.profi nis.nl 
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FIRST MARINE UPS WITH AC AND DC OUTPUT
BASED ON NEW
RECTIVERTER TECHNOLOGY

PREMIUM BRANDS IN MARINE EQUIPMENT

• The Rectiverter power module combines both AC and DC
• 230 or 115 VAC input/output
• Single phase input/output
• Max 18 kVA AC output
• Ground fault alarm (RCR)
• Built-in manual bypass switch
• Built-in transfer technology
• 150% overload capability, 15S
• 600% quick trip current, 20MS
• Hot pluggable
• DNV & ABS approval
• Patented HE technology

UP TO 18 KVA AC & 
UP TO 1,8 KW 48VDC OUTPUT

Theunissen Technical Trading BV | PO Box 70, 6580 AB Malden, The Netherlands

600% quick trip current, 20MS
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Het was ideaal weer voor de zesde NK Oestersteken bij Brasserie 

 De Vluchthaven in Bruinisse. Veel publiek, een deskundige jury, een 

walking dinner en negen enthousiaste oesterstekers maakten de wedstrijd 

tot een feest. Winnaar en dus Nederlands Kampioen werd Joost Deurloo. 

Tekst en beeld: Xandra Veltman

Jury blij met groeiend aantal jonge deelnemers aan kampioenschap 

Kwaliteit stijgt  
op NK Oestersteken

Op het zonovergoten terras van De 
Vluchthaven neemt de jury de regle-
menten van dit 6e NK Oestersteken nog 
even goed door. Het zijn Bram Verwijs 
(Krijn Verwijs Yerseke B.V.), Robert 
Zonnevylle (notaris uit Zierikzee) en 

treerd, ieder met eigen technieken. Joost 
Deurloo, Corné van Dijke en Jeroen Hoep 
worden de finalisten en strijden om een 
deelnameplek op 29 september aan het 64e 
Ierse WK International Oyster Festival in 
Galway, waar tienduizenden mensen op 
afkomen. Krijn Verwijs Yerseke, hoofdsponsor 
van het NK Oestersteken, betaalt de deelname 
in Galway.

Finale
De drie keer dertig oesters worden razendsnel 
geopend in respectievelijk 2.25, 2.38 en 3.54 
minuten. Corné van Dijke wordt derde, Jeroen 
Hoep tweede en Joost Deurloo eerste. Voor de 
derde keer, aldus familie en de mensen van 
BRU17. Maar spannend blijft het. Zo steekt 
Joost bij de allerlaatste oester in z’n vinger, en 
blijft de oester maar net van bloed gevrijwaard. 
Deze spannende middag met een verrukkelijk 
walking dinner is gelijk een mooie opmaat naar 
de opening van het oesterseizoen op donderdag 
20 september. Een goed seizoen, straalt Verwijs: 
“De kwaliteit van de Grevelinger oesters is nu 
al perfect. We hoeven niet meer te wachten.”

Jonkheer Rob Boddaert (ook bekend van Jort 
Kelder). Met name de puntenverdeling heeft de 
aandacht. 

Beoordeling
Dezelfde jury is na afloop van de wedstrijd zeer 
tevreden. Notaris Zonnevylle: “De kwaliteit van 
het oestersteken is enorm gestegen vergeleken 
bij vorig jaar. De presentatie steekt er met kop 
en schouders boven uit met weinig gruis. De 
werksnelheid is enorm maar daardoor raakt het 
oestervlees nog vaak beschadigd of worden 
oesters niet helemaal losgestoken.” Een klein 
pleidooi voor kwaliteit boven snelheid, al levert 
dat laatste wel de meeste punten op. Boddaert, 
liefhebber van oesters én van de jacht, voegt er 
aan toe: “Kruip onder die oester, zoals een jager 
bij zijn jachtgeweer. Dan maak je de oester 
helemaal los.” Verder is de jury is blij met het 
groeiend aantal jonge deelnemers. 

Deelnemers
Dit jaar zijn er negen, uitsluitend mannelijke, 
deelnemers: Kris Michielsen (Kris Studio’s 
Culinair, Eindhoven); Jeroen Hoep (Petit 
Kitchen & Bar, Bruinisse); Peter Goedegebure 
(G&B, Yerseke); Paul Clarisse (freelance oester 
openen, Yerseke); Nando van As (Nando’s, 
Middelburg); Joost Deurloo (BRU17, Bruinisse); 
Vincent Berger (Zijpe Stijl seafood); Wouter de 
Bruine (’t Oliegeultje, Brugh Sluis) en Corné 
van Dijke (De Vluchthaven, Bruinisse). Ze 
werken telkens in groepjes van drie. Geconcen-

Joost Deurlo is de winnaar.

De deelnemers aan het NK moeten in 
recordtijd 30 oesters openen
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Europa kent sinds 2015 een nieuwe vis met het label ‘Open Blue’: cobia. Het is een kweekvis 

die wordt gekweekt in de open oceaan ten zuiden van Panama. Vis kweken in de oceaan is in 

volledige harmonie met die open oceaan en het is goed voor het ecosysteem, aldus Remco de 

Waard van kweekbedrijf Open Blue.

Tekst en beeld: Xandra Veltman 

Ecologisch vis kweken voor toekomstige generaties

Kweekvis uit de oceaan 
verovert horeca

Er zijn miljoenen geïnvesteerd in de 
open oceaankweek en dat gaat zich nu 
terugverdienen, vertelt Remco de 
Waard van Open Blue. “Het vertrouwen 

Omar Lepecia Bis uit Italië bereidt carpaccio van cobia. Pascal Mertens uit België werkt aan cobia met asperges. Op de voorgrond de hele vis. 

in de toekomst van open-oceaan Aquacultuur 
of Maricultuur is groot. De Open Blue’s Cobia 
kwekerij in Panama, de kweektechnologie en 
verschillende andere open-oceaan kwekerijen 

zijn eigendom van dezelfde investeringsmaat-
schappij. Doel is om gezonde en duurzame vis 
te kweken voor huidige en toekomstige 
generaties.” 
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Infrastructuur
De infrastructuur bij Panama is toegerust op een 
doorgroei van 2.700 naar 15.000 ton cobia per 
jaar: haven en verwerkingsfaciliteiten, training van 
de lokale bevolding voor het werk op de schepen, 
het mixen van visvoer, als duiker naar de 
kwekerijen, etc. Er wordt alles aan gedaan om de 
gehele gemeenschap naar het nodige niveau te 
brengen	qua	scholing	en	op	leeft	echnisch	gebied,	
denk aan voldoende water en transport. 
Op	dierlijk	niveau	voldoet	alles	aan	de	fi	ve	rights	
for animal wellbeing. 

KWEEKVIS

‘In de oceaan kweken is beter voor 
de vis en voor het milieu’ 

Sea Stati ons
De cobia wordt eerst negen maanden 
opgekweekt in de kwekerij aan de Panamese 
kust en daarna uitgezet in Sea Stations: 
kooien van 30 bij 30 meter, circa 70 meter 
diep, op 12 kilometer buiten de kust. De 
Waard: “In de oceaan kweken is beter voor de 
vis en voor het milieu. Ander pluspunt is dat 

we geen land benutten dat mensen nodig 
hebben voor werk, recreatie en wonen. 
Immers, 68 procent van het aardoppervlak is 
zout water, 2 procent is zoet water en de rest 
is land. Daarvan is 20 procent onbewoonbaar 
of niet te cultiveren. Willen we het bewoon-
bare deel van de aarde voor mens en dier 
behouden, dan is er een mindshift nodig. 
Wij laten zien dat oceaankwekerijen commer-
cieel een interessante oplossing zijn. In 2019 
verwachten we break-even te draaien. 
Daarna staan diverse commercieel aantrek-
kelijke scenario’s open. Onze visie: vis 

kweken in volledige harmonie met de open 
oceaan. Daarmee helpen we het eco-systeem 
en bieden we een lekker en gezond stuk vis 
aan.” 

Verwerken en vermarkten
Maar hoe smaakt cobia en wat kun je er mee? 
Cobia is zeer veelzijdig en kan als vervanger 

gezien worden voor rauw bereide tonijn, 
zwarte kabeljauw, Chileense zeebaars en 
traditionele kabeljauw in warme bereiding. 
De vis heeft een gladde, stevige structuur. 
Het witte vlees blijft vast en leent zich voor 
een scala aan gerechten, van rauw tot gerookt 
en op verschillende manieren gegaard. Cobia 
wordt inmiddels diepgevroren geleverd en is 
jaarrond in dezelfde kwaliteit leverbaar. In 
Duitsland wordt cobia regelmatig bereid in de 
betere restaurants, in Nederland neemt de 
betere horeca de vis af via de Duitse vers-
markt Frische Paradies. 

Max Kuzniar uit Frankrijk legt de laatste hand aan cobia ceviche.

Een 28 pagina’s tellende brochure van Open 
Blue dient als gids voor sushi en sashimi, 
samengesteld door topkoks. 
Er is her en der al enthousiast mee geëxperi-
menteerd. Tijdens de Seafood Expo Global in 
Brussel konden genodigden genieten van 
diverse gerechten, bereid door zes topkoks te 
weten: 
• cobia tataki met kaviaar, door Marc 

Clément, Chefkok van Bistronomy, 
(1 Michelin ster);

• cobia tartaar met Shitake door Peter 
Bogdanovic fi nalist bij ‘Kok van het Jaar’ 
bij een Duits culinair TV programma;

• cobia met asperges door Pascal Martens 
uit België; 

• cobia ceviche door Max Kuzniar, chef van 
Plantxa in Parijs;

• carpaccio van cobia door Omar Lapecia Bis 
uit Italië.

Prijzen
Open Blue is al in de prijzen gevallen. 
In 2017 met de Seafood Excellence Award 
2017 Food-service (Boston), in 2018 de 
Seafood Excellence Award voor convenience 
(Brussel) en de Seafood Champion voor visie 
(Barcelona). •

Remco de Waard van Open Blue.



Ook deelnemen?
Neem	dan	contact	op	met	Arry	Verhage	
(contactpersoon	vanuit	het	bedrijfsleven):	a.
verhage@sol-online.nl	of	Cor	Bakker	(contactper-
soon	vanuit	het	onderwijs):	cbakker@lentiz.nl.
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Een tekort aan goed opgeleide – technisch onderlegde – medewerkers dreigt in 

de voedingsmiddelenindustrie. Eén van de initiatieven om dit het hoofd te 

bieden, krijgt vorm in Vlaardingen. Voorjaar 2019 opent de Food Innovation 

Academy de deuren, opgezet door bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en 

brancheverenigingen samen.

Tekst: Michelle de Koning - Beeld: Food Innovation Academy

Wek interesse voor werken in voedingsmiddelenindustrie

Food Innovation Academy 
brengt studenten en 
bedrijfsleven bij elkaar

Friesland Campina, Meneba, Royal 
Steensma, Farm Frites en Verstegen 
voerden ruim vijf jaar geleden de 
eerste verkennende gesprekken op 
weg naar een goede food-opleiding in 
de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag. De Lentiz onderwijsgroep sloot 
al snel aan en ook de FNLI steunde 
het project. Alleen een pand was nog 
nodig, dat werd het voormalige 
onderkomen  van de gemeente 
Vlaardingen, vlak naast de vestiging 
van Royal Steensma. Nog even en 
‘het innovatielab waar bedrijfsle-
ven, onderwijs en overheid samen 
innoveren, creëren en inspireren’ 
kan daar de eerste studenten en 
bezoekers ontvangen. Een 
vijftiental foodbedrijven neemt er 
in deel.

Arry Verhage, projectleider 
Human Capital Agenda (HCA) 
Food & Feed, is er blij mee: “Grof 
gezegd zorgt de vergrijzing 
ervoor dat onze voedingsmidde-
lenfabrieken straks leeg staan 

idee voor de Food Innovation Academy toen 
nog een stip op de horizon. Rianne de Graaf, 
directeur LIFE College van Lentiz onderwijs-
groep: “We wisten waar we heen wilden, dus 
zijn we in samenspraak met de andere deelne-
mende partijen gewoon van start gegaan.” De 
eerste lichting studenten is inmiddels afgestu-
deerd. Ze hebben allemaal een baan gevonden 
bij de bedrijven die zich verbonden hebben aan 
de Food Innovation Academy. “Een baangaran-
tie is onderdeel van onze foodopleidingen.” 
Vanaf komend schooljaar biedt Lentiz ook de 
opleiding ‘Voeding & Kwaliteit’ aan.

als we niks doen. Daarom zijn initiatieven als 
deze hard nodig.” Hilco Wagenaar, Business 
Development Manager bij Royal Steensma, 
vindt het heel bijzonder dat het bijna voor 
elkaar is. “We hebben vaak de mond vol van  
plannen, maar niet altijd komt er wat van 
terecht.  Het mooie van de Food Innovation 
Academy  is dat het er komt omdat we niet 
hebben afgewacht, maar in groot verband zelf 
in actie zijn gekomen om iets te doen aan het 
tekort aan jonge, goedgeschoolde mensen op de 
werkvloer. Hoewel er nog volop wordt gebouwd 
aan de Academy, levert het pand nu al het 
hybride gevoel op waar we naar streven: 
praktijk en school die elkaar letterlijk raken. 
Studenten staan straks nét niet in de fabriek, 
maar het scheelt niet veel. Dat is uniek.”

School en praktijk 
Lentiz startte drie jaar geleden met de oplei-
ding ‘Voeding & Technologie’. Ook al was het 

Hoewel er nog volop wordt gebouwd aan de Academy, 
levert het pand nu al het hybride gevoel op waar we naar 
streven: praktijk en school die elkaar letterlijk raken.
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ONDERWIJS

Cas Stapersma, derdejaars student Voeding & 
Technologie (mbo niveau 4) begon als tweede 
lichting van de opleiding Food. Hij had 
vrienden die chemie studeerden, maar dat trok 
hem niet. Wel was hij vanwege zijn sportieve 
leven al veel bezig met voeding en bijvoorbeeld 
koolhydraten en eiwitten. “Toen hoorde ik van 
een vriend over deze opleiding. Tijdens de 
voorlichting en vooral na het bijbehorende 
bedrijfsbezoek aan Royal Steensma wist ik 
zeker dat ik dit wilde. Ik leer nu echt wat een 
koolhydraat is, wat een eiwit doet, wat je ermee 
kunt.” Stapersma is inmiddels zelf ook een 
enthousiaste ambassadeur van de opleiding. 
“Het broertje van een goede vriend van mij is 
dit jaar begonnen. En het feit dat hij vanaf 
volgend jaar praktijkonderwijs krijgt in de Food 
Innovation Academy had zeker invloed op zijn 
keuze voor deze opleiding.”

Vlees, vis, kruiden, brood, banket
Als het pand komend voorjaar de deuren opent, 
herbergt het vier verdiepingen met laboratoria, 
proeffabrieken, een auditorium en een try & 
taste-ruimte op de begane grond. Het moet dé 
plek voor voedingsonderwijs worden en 
toekomstige studenten inspireren om de 
opleiding te gaan volgen. Ook biedt de oplei-
ding de deelnemende bedrijven de ruimte en 
mogelijkheden om hun nieuwe producten en 
innovaties te testen en te presenteren. Consu-
menten kunnen komen lunchen, bedrijven 
kunnen ruimtes huren om presentaties te 
houden en ondertussen werken de studenten 

aan opdrachten en onderzoeken die recht-
streeks van de deelnemende bedrijven komen. 

De Graaf: “Lerend werken en werkend leren 
wordt het kenmerk van de Food Innovation 
Academy. De nauwe samenwerking met de 
deelnemende bedrijven zorgt ervoor dat 
studenten echt praktijkervaring kunnen 
opdoen, ook buiten hun stages om. Het mooie is 
ook dat alle sectoren vertegenwoordigd zijn. De 
leerlingen krijgen te maken met vlees, vis, 
kruiden, brood, banket, noem maar op.” 
Wagenaar: “Alle ervaring die de studenten 
opdoen, is straks zichtbaar in de try & taste-
ruimte. Deze jongelui werken in open keukens, 
hun producten zijn te proeven.” “Een visite-
kaartje voor de hele foodsector”, noemt Verhage 
het.

Toegankelijke voedingsmiddelenindustrie
“Onze ambitie met de Food Innovation Aca-
demy is om op twee manieren te groeien”, geeft 
Verhage aan. “We willen meer deelnemende 
bedrijven (zie kader) en meer leerlingen. De 
Food Innovation Academy biedt de kans om te 
laten zien wat de foodsector te bieden heeft. 
Het maakt de voedingsmiddelenindustrie – die 
vaak gesloten overkomt – opener en toeganke-
lijker. Je hoort bedrijven wel zeggen dat ze 
geremd worden in hun groei, omdat ze niet aan 
de juiste mensen kunnen komen. Met de Food 
Innovation Academy willen we meer jongeren 
opleiden die in deze sector aan het werk 
kunnen zodat we een oplossing bieden voor  

dat probleem.” “Er is nog veel onbekend over de 
voedingsmiddelensector”, weet Stapersma. “In 
mijn omgeving hoor ik ook dat mensen alleen 
aan lopende banden en haarnetjes denken. 
Maar als je ziet hoeveel techniek en chemie er 
bij komt kijken, wordt het een heel andere 
wereld.” 
Daarom juicht hij het toe dat de nieuwe 
opleiding nog meer basisscholen gaat ontvan-
gen en voorlichtingsdagen voor leerlingen van 
het voortgezet onderwijs gaat organiseren. “Als 
je ziet wat er straks allemaal gebeurt op de 
Food Innovation Academy, gaat dat zeker meer 
leerlingen trekken”, verwacht De Graaf.

Toekomstmuziek
Als studenten klaar zijn met hun opleiding 
kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag als 
procesoperator, chemisch / microbiologisch 
laborant, kwaliteitscontroleur of controleur 
voedselveiligheid. Maar ze kunnen ook 
doorstromen naar een hbo-opleiding. Bijvoor-
beeld naar de opleiding Food, Commerce & 
Technology van de Hogeschool InHolland, die 
ook is aangesloten bij de Food Innovation 
Academy. De Graaf: “InHolland-studenten 
zullen op de Food Innovation Academy 
toegepast onderzoek doen. Zo komen de 
mbo-studenten met hen in contact en dat zal 
sommigen stimuleren door te stromen.”

Wagenaar: “De betrokken bedrijven, ook Royal 
Steensma, zijn nu bezig onderzoeksopdrachten 
te formuleren voor de studenten, mbo en hbo. 
Ze hebben ook de verplichting om voldoende 
materiaal te leveren, om stageplaatsen aan te 
bieden en om mensen aan te nemen.” Maar dat 
laatste is geen probleem, want de markt zit te 
springen om goede mensen. Verhage: “Daarom 
is het voor bedrijven ook gunstig om te 
participeren in de Food Innovation Academy. 
Studenten leren de bedrijven kennen door 
opdrachten, onderzoeken en stages en daar-
door staan deze bedrijven vooraan als de 
studenten na hun opleiding een werkgever 
gaan kiezen. Want zo is de markt nu: de 
studenten kiezen.”

Andere regio?
Stichting	Opleidingsfonds	Levensmiddelenin-
dustrie	(SOL)	streeft	naar	acht	regionale	
initiatieven	zoals	de	Food	Innovation	Academy	
dus	er	is	er	vast	één	bij	u(w	bedrijf)	in	de	buurt:	
www.sol-online.nl/hca-food-en-feed	of	neem	
contact	op	met	Arry	Verhage.

“Als je ziet hoeveel techniek en chemie er bij komt kijken, wordt het een heel andere wereld”, aldus student Voeding & 
Technologie Cas Stapersma.
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Met de garnalencocktailwedstrijd in het Amsterdamse restaurant Merkelbach werd afgelopen 

voorjaar de promotiecampagne van de Hollandse garnaal ingeluid. Maar de culinaire  

mogelijkheden van het kleine schelpdiertje reiken veel verder dan die klassieker. Om dat te 

laten zien, voer in september het kleinste pop-up garnalenrestaurant van Nederland uit. 

Tekst: Janneke Vermeulen – Beeld: Mitchell van Voorbergen

Varend gelegenheidsrestaurant laat mogelijkheden Hollandse garnaal zien

De garnalencocktail 
voorbij

Chefkok Estee Strooker en Agnes Leewis van het Visbureau leggen de genodigden uit dat de Hollandse Garnaal een juweeltje is qua smaak en veelzijdigheid.
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HORECA

De lang bevochten MSC-certifi cering is al sinds 
eind 2017 binnen, maar de gecertifi ceerde 
Hollandse garnalen waren nog niet overal 
verkrijgbaar. “Daarom is gewacht tot het 
voorjaar, toen de nieuwe vangsten met het MSC 
label volop beschikbaar waren,” vertelt Agnes 
Leewis van het Nederlands Visbureau. Dat nam 
onlangs het stokje over van de organisatie MSC, 
die eerder dit jaar een promotiecampagne 
opstartte voor de duurzaam gevangen Hollandse 
garnaal. Leewis: “Nu ze bijna overal in de 
schappen liggen, is de campagne in volle gang. 
In september, de Maand van de Hollandse 
Garnaal, geven we de Hollandse garnaal het 
podium dat ‘ie verdient. Het draait daarbij vooral 
om tastings, we willen mensen laten ervaren hoe 
veelzijdig de Hollandse garnaal is.” 

Tv-koks aan het roer
Met die ambitie werd samen met campagnebu-
reau Food Cabinet het kleinste varende pop-up 

garnalenrestaurant van Nederland opgetuigd. 
Chefs Estée Strooker, Mathijs Vrieze en Hugo 
Kennis, allen bekende tv-koks, stonden respec-
tievelijk in Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam 
éénmalig aan het culinaire roer van het 
gelegenheidsrestaurant. Zij trakteerden chefs, 
foodinfl uencers en culinair journalisten op een 
smakelijke avond. In Rotterdam voer het 
restaurant een keer extra uit, met winnaars van 
een online actie die begin september plaatsvond. 

‘We geven de Hollandse garnaal het 
podium dat ie verdient’

De chefs kookten ieder een ander menu, maar 
elk met een glansrol voor de Hollandse garnaal. 
Estée Strooker, die in mei nog de garnalencock-
tailwedstrijd won, koestert het kleine schaal-
diertje. Staand aan het hoofd van de lange tafel 
vertelt ze hoe ze als klein meisje met haar vader 
op Terschelling met een netje op pad ging om 
garnaaltjes te vangen, om ze daarna op de 
camping te koken en te eten. 

Van eigen bodem 
Precies dat regionale karakter is de reden 
waarom ze de Hollandse garnaal graag op het 
menu zet in haar restaurant ’t Amusement in 
Arnhem: “Producten van eigen bodem zijn de 
grootste inspiratiebron in mijn werk. Met alleen 
stamppot doen we de Nederlandse keuken 
tekort. De Hollandse garnaal is een juweeltje dat 
volop voorhanden is in de Noordzee en Wad-
denzee. Ik gebruik ‘m graag om onze eetcultuur 
te onderstrepen. Waarom zouden we grote, 

gekweekte garnalen uit Afrika halen als ze hier 
in het wild leven? Hollandse garnalen zijn 
bovendien by far de lekkerste, en je kunt er ook 
nog eens alle kanten mee op.”

Allemansvriend
Dat de Hollandse garnaal een echte allemans-
vriend is, blijkt wel uit het menu dat Strooker 
voorschotelt. Ze varieert graag op (internatio-
nale) klassieke gerechten en daarin gedijt het 

schaaldiertje uitstekend, zo blijkt. De start is met 
een frisse gazpacho van komkommer, afgemaakt 
met onder andere pompoenpitten, sinaasappel 
en uiteraard de Hollandse garnaal. In de tweede 
gang (worteltaco’s met garnaaltjes, paprika, 
koriander en jalapeño) is het garnaaltje een 
verrassende gast, waar ‘ie ook nog dapper 
overeind blijft tussen de pittige jalapeño en 
zoete taco’s. Het gerecht wordt enthousiast 
ontvangen. Ook van de kabeljauw ‘en papillotte’ 
(met garnaaltjes, aardappel, venkel en zeekraal) 
wordt gesmuld. Tussen de gangen door krijgen 
de genodigden een spoedcursus garnalen pellen 
– in elkaar drukken, bij de derde schub een 
kwartslag draaien, de schubben van het lijfje 
verwijderen en tenslotte de kop eraf trekken – 
en vindt er een kleine peiling plaats. Want hoe is 
het eigenlijk gesteld met de liefde voor de 
Hollandse garnaal onder de aanwezigen? Goed, 
wordt duidelijk, want op een schaal van één tot 
vijf scoort ‘ie een dikke vier. 

Legio mogelijkheden
De genodigden hoeven dus niet meer overtuigd 
te worden van de potentie van het schaaldiertje. 
Waarom dan toch een promotiecampagne? 
Agnes Leewis: “De helft van de garnalen die hier 
gevangen worden gaat naar België, waar onze 
zuiderburen er volop van genieten in de 
welbekende garnalenkroketten en ‘tomaat 
crevette’. Wij Nederlanders kennen de Hol-
landse garnaal vooral in de garnalencocktail. 
Niets mis mee, maar de mogelijkheden zijn legio. 
Dat besef leeft nog te weinig, ook in de horeca. 
Chefs vinden het een duur product, maar er zijn 
maar weinig garnaaltjes nodig om een smaakex-
plosie te geven aan de meest uiteenlopende 
gerechten. Daarbij zijn ze nu MSC-gecertifi ceerd 
en het hele jaar door verkrijgbaar. En ze passen 
naadloos in de trend van koken met duurzame 
en regionale producten, waar behalve Estée 
Strooker veel chefs voor warmlopen. De tijd is 
rijp voor meer variatie met de Hollandse 
garnaal.” 
Alle recepten van de garnalentour zijn te vinden 
op www.hollandsegarnaal.nl •Topgerechten met Hollandse Garnalen.



Voor een 
goed beheerde 

palingstand!

www.dupan.nl

Kies 
bewust!

Paling maakt al eeuwen deel uit van de Hollandse cultuur.  Natuurlijk moeten wij zuinig zijn op ons erfgoed.
Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten 
en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren.  Bewuste klanten kiezen paling 
met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan.
Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden. 

0317 - 744 085  •  info@dupan.nl

Vraag een gratis licentie aan !



Smit en Smit Advocaten
Prins Bernhardlaan 16 
1131 CH Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl 
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WETGEVING

Een hobby naast het werk 
kan je duur komen te staan

In de meeste arbeidsovereenkomsten of cao’s staat tegenwoordig een verbod op nevenwerkzaamheden. 

Dit houdt in dat de werknemer naast zijn huidige werkzaamheden geen andere (on)betaalde werkzaamheden 

of acti viteiten mag verrichten zonder toestemming van de werkgever. 

In een zaak die onlangs werd berecht door het gerechtshof Den 
Bosch had de werknemer in zijn vrije tijd een gratis app voor op de 
mobiele telefoon ontwikkeld. Is dit in strijd met het verbod op 
nevenwerkzaamheden? 

Feiten en omstandigheden
De werknemer is in 2012 in dienst getreden als fi nancieel directeur 
bij een markt- en reclamebureau. In de arbeidsovereenkomst is 
een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. In maart 2017 
vertelt werknemer dat hij ‘voor de fun’ bezig is met de ontwikkeling 
van een app. De werkgever schrikt hiervan en stelt werknemer 
voor de keuze: of hij kiest vol te gaan voor werkgever of hij kiest 
voor het ondernemerschap. Werknemer kan geen keuze maken en 
de werkgever heeft om die reden een verzoek tot ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst ingediend. De kantonrechter ontbindt de 
arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding. 
De werknemer heeft het verbod van nevenwerkzaamheden 
overtreden en moet daarom aan werkgever een boete van € 3.000 
betalen. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat werknemer in 
strijd handelt met het non-concurrentiebeding indien hij na het 
einde van de overeenkomst doorgaat met de ontwikkeling van de 
app. Kortom, werknemer is zijn baan kwijt én kan niet verder met 
de ontwikkeling van de app. 

Hoger beroep 
Werknemer gaat in hoger beroep. Werknemer meent dat hij het 
verbod op nevenwerkzaamheden niet heeft overtreden. Werkgever 
houdt zich bezig met fysieke promotieactiviteiten zoals het uit-
delen van fl yers en samples en niet met online activiteiten. Daar-
naast was de app nog niet werkend en slechts voor de ‘fun’. 
Het Hof gaat hier niet in mee. Waarom vroeg werknemer dan een 
patent aan en was hij een verdienmodel aan het uitwerken? 
Het gaat er bij het verbod niet om of met de app resultaat kon 
worden behaald. Het bezighouden met, of betrokken zijn bij, is al 
voldoende voor overtreding van het verbod. Dat de werkgever zich 
maar voor een klein gedeelte bezig houdt met online activiteiten, 
maakt dit niet anders. Het non-concurrentiebeding wordt wel 
verkort van drie naar één jaar. 

Conclusie 
Overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden kan de 
werknemer duur komen te staan. Bovenstaande uitspraak laat 
daarnaast zien dat zowel het verbod op nevenwerkzaamheden als 
het non-concurrentiebeding een krachtig middel blijft voor werk-
gevers. (Uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2018)
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COMES FIRST

sales@visscherseafood.nl • www.visscherseafood.nl

van idee
tot

realisatie

3D impressie

werktekening

BEZOEK OOK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: 3WMAKELAARS.NL  

Ter Overname: visspeciaalzaak gelegen 
op super locatie in overdekt winkelcentrum 
in het Rijnmond gebied. Inventaris verkeert 
in perfecte staat van onderhoud en dateert 
van medio 2017. In deze onderneming 
wordt een zeer goed rendement behaald.
De winkel ligt tegenover de ingang van 
Albert Heijn, naast een warme bakker en 
keurslager.
Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand 
telefoonnummer en vraag de 
projectinformatie op.

Ter overname: schitterende visspeciaalzaak annex restaurant gelegen 
op super locatie in de mooie plaats Lunteren. Deze perfect ingerichte 
visspeciaalzaak is ter overname i.v.m. gevorderde leeftijd eigenaar. De gehele 
inventaris verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Hier wordt een keurig 
rendement behaald. Bel ons voor het maken van een afspraak.

Ter Overname: perfect ingerichte schitterende visspeciaalzaak gelegen 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 van 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.

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 
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Beedigd Makelaar OG en  
gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden
T 31(0)33 432 35 52, F 31(0)84 836 63 61
www.3wmakelaars.nl
home@3wmakelaars.nl



De provinciewinnaars van de Nati onale Haringtest 2018 op een rij:
Groningen Vismakelaar Poseidon Groningen 
Friesland Visspecialist van der Schuit Wolvega 
Drenthe De Visfuik Zuidlaren   Zuidlaren
Overijssel Vistaria Schaap  Almelo
 VOF Zwaan Hellendoorn/Nijverdal	
Gelderland ‘t Vissertje Visspecialiteiten Apeldoorn
Flevoland  Vishandel Kroon Almere
Utrecht Lindsey’s	Visspeciaalzaak	 Wijk	bij	Duurstede
Noord-Holland Vishandel Arenthals Alkmaar
Zuid-Holland Visspecialist	Sluizeman	 Alphen	a/d	Rijn
Zeeland:  Viskiosk ‘t Beste Maatje Middelburg
Noord-Brabant Visspeciaalzaak	Havenzicht		 Ett	en-Leur
Limburg	 V.O.F	Vishandel	Molenaar		 Echt/Vught

Vereniging 
van Nederlandse 
Visspecialisten

Secretariaat: Fokkerstraat 2, 3833 LD LEUSDEN

Telefoon: (033) - 495 30 96   Fax: (033) 494 74 27

e-mail: info@visspecialisten.nl

Meer informatie:

www.visspecialisten.nl

www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.versplatform.com

 |  OKTOBER 2018 43

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten en Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel presenteren: 

NATIONALE HARINGONDERZOEK 2018
In samenwerking met onderzoeksbureau Mobiel Centre

Wilt u meer weten over het Nationale Haringonderzoek 2018? Neem dan contact op met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten!

1920
RESPONDENTEN
7 % <29 JAAR
60 % 30–64 JAAR 
33 % >65 JAAR

48
BEZOCHTE
LOCATIES

Er zijn weinig verschillen tussen 
mannen en vrouwen als het 
gaat om haringconsumptie. Wel 
zijn er opvallende verschillen 
tussen jongeren en ouderen.

Slechts 29% van de respondenten 
onder 30 jaar eet wekelijks haring. 
Bij respondenten van 65 jaar en 
ouder ligt dat percentage op maar 
liefst 69%!

Meest fanatieke haringeters vinden we in  
Zuid-Holland. Ruim 10% van de respondenten  
eet 4x per week of vaker haring (landelijk: 5%). 

Vooral ouderen eten de Hollandse Nieuwe het liefst puur natuur.
Jongeren geven relatief vaak de voorkeur aan haring met uitjes en zuur.

MET UITJES EN ZUUR
Landelijk 13% 
Flevoland 65% 
Noord-Holland 54%

PUUR NATUUR
Landelijk 38%
Zuid-Holland 58%
Overijssel 54%
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Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht zijn de winnaars bekend gemaakt 

van de Nati onale Haringtest 2018. Vooraf was al door de initi ati efnemers van 

deze nieuwe Haringtest, de brancheorganisati es CVAH en de VNV, duidelijk 

gemaakt dat er niet één landelijke winnaar zou komen, maar een winnaar per 

provincie. Een bewuste keuze. 

Tekst: Sjaak Vriens - Beeld: Erik Peek

Winnaars Nati onale 
Haringtest bekend

Niet 12, maar 13 winnaars!
De aftrap van de eerste editie van de 
Nationale Haringtest werd gegeven 
tijdens de Nationale Haringdag in 
Bunschoten-Spakenburg. Meer dan 
250 verkooppunten meldden zich 
eerder dit jaar aan voor de Nationale 
Haringtest. Belangrijke rol in de 
beoordeling tijdens deze Nationale 
Haringtest was weggelegd voor de 
consument. In de 1e ronde konden 

consumenten online de haring van hun 
visspecialist beoordelen. Per provincie plaatsten 
maximaal zes winkels of wagens zich voor de 
tweede ronde. Daarin heeft gecertifi ceerd 
onderzoeksbureau Mobiel Centre op locatie een 
uitgebreid smaakonderzoek afgenomen onder 
consumenten. Uiteindelijk werden niet 12, maar 
13 visspecialisten uitgeroepen tot winnaar. In de 
provincie Overijssel eindigden twee visspecialis-
ten in de provincie met exact het zelfde 
gemiddelde eindcijfer tijdens de fi naleronde.

Nati onale Haringonderzoek 2018
De gegevens die onderzoeksbureau Mobiel 
Centre tijdens de 2e ronde van de Nationale 
Haringtest heeft verzameld geven inzicht in de 
haringconsumptie in Nederland. Uit de resulta-
ten blijkt er weinig verschil tussen mannen en 
vrouwen te zijn als het gaat om haringconsump-
tie. Wel zijn er opvallende verschillen tussen 
jongeren en ouderen. Vooral ouderen eten de 
Hollandse Nieuwe het liefst puur natuur. 
Jongeren geven relatief vaak de voorkeur aan 
haring met uitjes en zuur. Slechts 29 procent van 
de respondenten onder 30 jaar eet wekelijks 
haring. Bij respondenten van 65 jaar en ouder 
ligt dat percentage op maar liefst 69 procent.

Benieuwd naar de andere uitkomsten van het 
Nationale Haringonderzoek? Kijk dan op:
www.nationaleharingtest.nl of 
www.verrasjesmaakmetvis.nl. •



Johan Nooitgedagt
Voorzitt er Vissersbond
Johan Nooitgedagt
Voorzitt er Vissersbond
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COLUMN

Energie en de toekomst 
van de visserij

‘Energie en onze toekomst’ is een boek uit de hoek van Robert en 
Rudolf Das, een ééneiige tweeling. De broers zijn lange tijd onze 
nationale futurologen geweest. Zij tekenden samen creaties van 
gebouwen en voertuigen die nog niet bestonden. ‘Thunderbirds’-
achtige toestanden, wel spannend, maar nog niet echt bestaande 
werkelijkheid.

Vliegende auto’s
De broers maakten veel los met prikkelende ideeën en briljante 
oplossingen. Zo werden tekeningen gemaakt van vliegende auto’s, 
een stuk op de autoweg en via de lucht, en dat is toch werkelijkheid 
geworden. Alleen is er nog geen grootschalig commercieel gebruik 
van gemaakt. De tekeningen en creaties dragen of droegen bij aan 
een bewustwordingsproces zonder een waarschuwend vingertje 
omhoog te steken.

Kijk
In het tijdschrift ‘Kijk’, een populair wetenschappelijk jeugdtijd-
schrift, ook door ouderen gelezen, presenteerde de tweeling Das 
futuristische tekeningen. Zoals het eenvoudig te onderhouden 
ontwerp van windmolens van wel 15 Megawatt, de aan te leggen 
dubbeldeks snelwegen om de fi les op te lossen en kerncentrales 
met hergebruik van nucleaire afvalresten. In die tijd stond de 
defi nitie van onhaalbaar gelijk aan het gezegde van ‘een hoog 
gebroeders Das gehalte’.

Noordzeevisserij
Hoe zou de Noordzeevisserij er uit hebben gezien volgens de twee-
ling? Is het dan een droom of een nachtmerrie? Hoe zouden de 
gebroeders de bedreigingen in hun tekeningen laten kantelen naar 
uitdagingen? Om te beginnen zou het gaan om windmolens op zee 
die meer vermogen genereren en minder onderhoud vragen. Vast 
ook over medegebruik tussen de molens. Dat gaat dan over diverse 
visserijen en aquacultuur in allerlei vormen en maten. 

Even voor de goede orde: in de praktijk mag er in de huidige wind-
molenparken op de Noordzee niets anders gedaan worden dan 
vissen met een hengel.

Eiland op de Noordzee
Waarschijnlijk zouden de gebroeders Das ook een eiland hebben 
getekend, met een haven voor de vissersschepen in een vorm die de 
MDV 4.0 versie mag dragen. Vissersschepen die volledig elektrische 
voortstuwing hebben en op dit eiland inpluggen, als zijnde een hub 
voor de windmolens. Op het eiland een koel- en vriesveem waar de 
vis al digitaal is verkocht en verder op transport gaat met een volle-
dig elektrische tender voor vervoer van de verse vis. De bemannin-
gen wisselen via de elektrische helikopter. In dit verzonnen futuris-
tische verhaal kan het allemaal omdat het een disruptieve, nog niet 
bestaande werkelijkheid is. Is het een droom of een nachtmerrie?

Wat is de huidige werkelijkheid?
Op enig moment kwamen we bij de Tweede Kamer om uit te leggen 
hoe bedreigend de toenemende windmolenparken voor de visserij 
zijn. Er blijft geen bestek meer voor de vissers over. Het antwoord 
was en is: ‘Daar zullen we geen meerderheid voor vinden om het 
tegen te houden. Die windmolens gaan er komen. We gaan niet 
werken aan dingen die we toch niet tegen kunnen houden. Ook de 
visserij heeft energie nodig en daarvoor doen we dit. Het klimaat-
akkoord is er niet voor niets’. Als je dat hoort rest er niets anders 
dan een bedreiging ombouwen naar een kans. Zeker wanneer de 
grootste visserij-ondersteunende partij zich daarachter schaart. 
Iedereen weet inmiddels heel goed dat die windmolenparken er 
gaan komen. Er in vissen mag (nog) niet. Natuurprojecten tussen 
de molens beweren ons via het NOS-journaal een 200 keer zo hoge 
productie. Laat het alsjeblieft waar zijn! Vraag is wat ons sector-
plan is om de transitie naar een andere Noordzee van een bedrei-
ging te laten kantelen naar een kans. Het is zo verschrikkelijk 
broodnodig om deze mooie sector voor Nederland te behouden. •
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SVO vakopleiding food
Postbus 516 | 3990 GH  HOUTEN
Tel. 030-2758111
info@svo.nl | www.svo.nl
Twitter: @SVO_Opleidingen

Nederlands visbureau

SVO VAKOPLEIDING FOOD
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DE KLEINE SMAAKMAKER
In september startte de promotiecampagne 
voor Hollandse garnalen met als tagline 
‘De Kleine Smaakmaker’. Met deze kleine 
garnaal is immers een groot resultaat te 
bereiken als smaakmaker van veel verschil-
lende gerechten. Na succesvolle ontvangsten 
van foodies, met een glansrol voor deze 
smaakmaker, die hier veelvuldig over publi-
ceerden, kan de klant in de winkel worden geïnspireerd met alle variatiemogelijkheden. 
Posters, receptenkaarten en toonbankkaartjes zijn voorhanden. Meer informatie over de 
campagne is te vinden op hollandsegarnaal.nl. 
De promotie zal het komend jaar nog worden voortgezet. Wordt vervolgd.

VIS VAN DE MAAND: TONG
De maand oktober is opnieuw verkozen tot de maand van de tong. 
Voor	de	vishandelaren	is	een	receptenboekje	(met	of	zonder	display)	
beschikbaar.	Ook	online	zal	de	tong	regelmati	g	worden	belicht.	
Het materiaal is te bestellen via de webshop van het Visbureau.

VIS & KIDS
Om jongeren een kijkje te geven in de wereld 
van de visserij is het lesboekje ‘De Noordzee, 
bron van voedsel, banen, plezier’ verschenen. 
Tieners tussen 10-14 jaar krijgen antwoorden 
op vragen als ‘Hoe gaat het met de vissen in de 
Noordzee? Hoe schoon is de Noordzee? Wie 
werken er allemaal op Zee? Welke vissen uit 
deze zee eten wij? En nog veel meer. 
Het boekje dient ter ondersteuning bij 
gastlessen op scholen of bij groepsontvang-
sten binnen visbedrijven. Helpt u mee de matige belangstelling voor maritieme beroe-
pen, de matige consumptie van Noordzeevis en zeker ook de enorme berg afval die 
bezoekers na een mooie zomerse dag achterlaten op het strand om te buigen?
Bestellen van deze uitgave is mogelijk, via www.webshop-visbureau.nl.

HOLLANDSE NIEUWE STIJL
Hollandse Nieuwe is veel meer dan alleen een harinkje 
happen. Maatjesharing is het hele jaar door goed verkrijgbaar 
en	leent	zich	ook	uitstekend	als	ingrediënt	voor	gerechten.	
Kennis maken met verschillende toepassingen is van belang, 
alvorens mensen thuis aan de slag gaan met haring als basis. 
En waar maak je vaak kennis met smaakvolle nieuwe 
gerechten? Veelal buitenshuis, zoals binnen de horeca. 

Om chefs en horecaondernemers te inspireren, ontwikkelde het Nederlands Visbureau een 
inspirati	eboekje	met	verrassende	toepassingsmogelijkheden.	Tijdens	de	horecabeurs	Gastvrij	
Rott	erdam	in	september	zijn	honderden	bezoekers	geïnspireerd	vanuit	de	Hollandse	Nieuwe	
beursstand.	Het	boekje	is	grati	s	te	bestellen	bij	het	Visbureau.	Ook	zijn	tafelstaanders	in	
Hollandse	Nieuwe	sti	jl	beschikbaar	om	een	gerecht	in	de	horecagelegenheid	onder	de	aandacht	
te	brengen	van	gasten.		Zie	ook:	www.visbureau/hns.	

Visstudenten coachen 
is een mooie uitdaging

Jaren runde John Willems zijn eigen viszaak 
in Castricum, compleet met groothandel, 
traiteurproducten en restaurant. Na zestien 
jaar als ondernemer was hij toe aan een 
nieuwe uitdaging en die vond hij bij SVO 
vakopleiding food. Daar is hij trainer-docent 
voor de visopleidingen. “Ik wil studenten een 
veilige én leuke leeromgeving bieden.”

Toen John werd gevraagd om docent te 
worden, besloot hij zichzelf een half jaar te 
geven om het te proberen. “Want graag 
praten over je passie is iets heel anders dan 
lesgeven”, zegt John. “Dat merkte ik meteen 
tijdens mijn eerste les. Ik draaide gewoon 
mijn eigen verhaal af, zonder dat ik rekening 
hield met de manier van leren van studen-
ten. Maar ik kreeg hulp van een onderwijs-
coach en na een half jaar stond ik totaal 
anders voor de klas.”
John krijgt volop energie van zijn studenten. 
“Ik vind het heel leuk om vanuit mijn passie 
en kennis jongeren klaar te stomen voor het 
vak. Ik ben intensief betrokken bij elke 
student en coach hen op hun manier van 
leren. Dat is de mooiste uitdaging. Hoe leren 
ze, wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we 
samen zorgen dat ze dat diploma halen? 
Als docent investeer ik daar veel in. En als je 
dan ziet dat ze het oppakken, plezier hebben 
in de les en zich in een veilige leeromgeving 
kunnen ontwikkelen, dan krijg ik daar echt 
een boost van.”

BEWUSTE KEUZES
John maakt bewuste keuzes als het gaat om 
zijn lesprogramma. Hij varieert in les- en 
werkvormen, afhankelijk van de actualiteit 
en de behoeften van de studenten. “Soms 
zitten studenten bijvoorbeeld met veel 
vragen en daar maak ik dan graag tijd voor. 
Ik kijk altijd naar het belang van de studen-
ten. Want als je een aanpak kiest die bij hen 
past, dan leren ze het meeste.”
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Transport begint zodra de vis uit het water wordt gehaald en eindigt op het bord. Een flink deel 

van het vervoer gaat per schip of vliegtuig en verder vooral met (vracht)wagens en mobiele 

verkoopwagens. Zelfs bij de dagelijkse verwerking, bijvoorbeeld in (fabrieks)hallen, speelt 

transport een belangrijke rol.

Tekst: Xandra Veltman

1. Sander de Boer, FoodPartners in Woerden:

‘Klanten willen steeds vaker ‘one-stop’ shoppen’

Je ziet het steeds meer: voedsel-
breed producten leveren. Zo kun 
je bij een aantal vistraiteurs en 
andere vishandels tegenwoordig 
een wijntje, olijfolie, complete 
gerechten, en soms brood, 

FoodPartners begon in 1986 als leverancier van 
ijs. Inmiddels zijn we een totaalgroothandel in 
Food & Nonfood en leveren vooral aan de 
horeca. Het sterkst zijn we in het middenseg-
ment. Vis vormt geen core-business maar is wel 
belangrijk voor onze klanten. 

groenten en vlees meenemen. Andersom levert 
FoodPartners uit Woerden verse vis en diep-
vriesvis als onderdeel van het complete pakket, 
vertelt adjunctdirecteur Sander de Boer.  
“We zijn een belangrijke partner voor horeca-
bedrijven, met name in het Groene Hart. 

De efficiënte reis van 
boot tot bord
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2. Lenie Hoogenkamp, Fish Fix op Urk:

‘Machtig mooi om  
bezig te zijn met  
mensen en vis’

Er wordt gezegd dat vrouwen zich dubbel 
moeten bewijzen in de mannenmaatschappij. 
Hoe dan ook, Lenie Hoogenkamp uit Urk zet 
zich minstens tweehonderd procent in voor 
haar ambulante viszaak: Fish Fix Urk. Al tien 
jaar heeft ze een vaste standplaats op de Brink 
bij de Thomas a Kempisstraat in Zwolle en 
sinds een half jaar woont ze in de stad. De 
oudste drie kinderen wonen op zichzelf en 
alleen haar zoon van 12 woont nog bij haar. Vis 
had altijd al haar aandacht. “Van jongs af aan 
werkte ik in de fabrieken op Urk, later hielp ik 
iemand met het opstarten van een viswinkel. 
Vervolgens ben ik via een zwager op een viskar 
beland en dat vond ik ontzettend leuk. Mijn 
man Jelle had een eigen bedrijf maar ik wilde 
beslist een viskar erbij. Die liep al snel heel 
goed. Maar Jelle werd zwaar ziek, ik moest 
kiezen tussen twee bedrijven en koos voor m’n 
viskarretje. Daarnaast heb ik hem nog twee jaar 
verzorgd. Na zijn overlijden zette ik door. Zijn 
kracht, ook tijdens zijn ziekte, is mij nog altijd 
enorm tot steun.”

Prachtwagen
“Toen mijn wagen en de pannen te klein 
werden, klopte ik na wat omzwervingen aan bij 
BK Market trailers. Zij namen mij serieus. Op 
mijn standplaats mag 7,5 meter staan, dus dat 
is het geworden. Een prachtwagen! Met 
driepans oven, combimagnetron, gekoelde 
haringplek in de werkbank, vacumeermachine, 
vitrine en stromend water. En prachtig afge-
werkt. Daar let je als vrouw extra goed op. Een 
mooie foto van Jelle achter me, een grote 
afbeelding van de vuurtoren en het strand van 
Urk op de buitenkant. Het beste lopen kibbe-
ling, lekkerbek, haring, warm gerookte zalm en 
Urker roerbak.’s Morgens vroeg breng ik alles 
op orde, rond 09.00 uur rijd ik naar m’n 
standplek. Daar zet ik de pannetjes aan en van 
10.00 – 18.00 uur blijf ik bakken. Alleen op 
zondag en maandag niet. Het is machtig mooi, 
de hele dag bezig zijn met mensen en eten. Ik 
maak klanten blij met een lekker visje en ik 
ben half maatschappelijk werker, want mensen 
vertellen me alles. Het is zwaar werk, zeker 
voor een vrouw alleen. Dan is een bedrijf als 
BK Market Trailers een echte steun in de rug. 
Als er iets is en ik bel, dan zijn ze er gelijk. Voor 
mij is dat ongelofelijk belangrijk.”
Zie ook: Fish Fix Urk op Facebook; 
www.bkmt.nl •

RONDVRAAG

Wij hebben vaste leveranciers waar wij een 
mooie kwaliteit vis afnemen en aan restaurants 
leveren. Het gebeurt steeds vaker dat klanten 
liever ‘one-stop’-shoppen. Ze willen graag een 
hele bestelling ineens ontvangen  
in plaats van een paar keer per dag meerdere 
dieselende busjes voor de deur. Dat laatste is 
onrustig, tijdrovend en onprettig voor klanten 
en omstanders. Niet voor niets voeren binnen-
steden daar steeds strenger beleid op.” 

Binnensteden
FoodPartners is wat betreft vervoer in zee 
gegaan met Coppens Trucks B.V. en is daarover 
meer dan tevreden, vertelt De Boer. “Prima 
auto’s, een uitstekende prijs en vooral, ze zijn 
servicegericht en snel. 
Zo hadden we enkele weken geleden ineens 
een extra wagen nodig. We waren van plan iets 
te huren, maar gingen op vrijdagochtend toch 
even bij Coppens kijken. Wat blijkt? Huren 
weegt niet op tegen de kosten van kopen bij 
Coppens. We hadden dezelfde avond een 
nieuwe koelvrieswagen. Ze leveren ook Euro 6 
wagens, dus we kunnen de binnensteden op 
termijn altijd nog beleveren. 
Volgend jaar gaan we met elektrische wagens 
teststrijden. Heel prettig om gezamenlijk 
vooruit te kunnen kijken en de juiste onder-
steuning bij ons werk te krijgen.”
Zie ook: www.foodpartners.nl; 
www.coppenstrucksbv.nl •
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3. Cees Bruinink, Cornelis Vrolijk in IJmuiden: 

‘Flexibele aanrijdbeveiligingen voorkomen schade’

Op de Empack in Utrecht trokken A-safe 
aanrijdbeveiligingen de aandacht van logistiek 
manager Cees Bruinink van Cornelis Vrolijk 
B.V. Daar stond onder meer het modulaire 
systeem in het knalgeel. Ze zijn oersolide en 
veerkrachtig en beschermen mens, materiaal 
en materieel. Ze zijn voorzien van rubber 
pakkingen waardoor ze stof- en waterdicht 
zijn. 
“Ik dacht, dat zou wel eens iets voor ons 
kunnen zijn”, zegt Bruinink. Het internationale 
familiebedrijf vangt, kweekt en verwerkt 
pelagische vissoorten, demersale (bodem-)
vissoorten en garnalen. Net als de vorige 

generaties wil ook de huidige vijfde generatie 
bijdragen aan het behoud van een goede 
voedselketen met respect voor mens en 
natuur. Bruinink legt uit: “De formule van 
A-safe paste daar mijns inziens bij. Ze 
kwamen hier langs en plaatsten proefmodel-
len. Daarna waren we zo enthousiast dat we 
hun palen en aanrijdbeveiliging hebben 
geplaatst op verschillende locaties in het 
vrieshuis; in de hallen en in de cellen. 

Beschadigde muren
De aanrijdbeveiliging is flexibel, en daardoor 
deukt het niet. Rijd je tegen een metalen paal 

aan, dan rijd je die zo uit de grond. In onze 
hallen sorteren we de soorten vis uit. Dat gaat 
om grote hoeveelheden en het moet snel 
gebeuren. 
In IJmuiden rijden op drukke dagen bijvoor-
beeld vijftien heftrucks steeds heen en weer. 
Ze sorteren dozen bevroren vis van 25 kilo. 
Op een pallet gaan 52 dozen. Honderddui-
zend dozen per dag is geen uitzondering.  
Met als gevolg dat de muren regelmatig 
beschadigen door de lepels van de heftrucks 
als een chauffeur pallets te snel wil verplaat-
sen. Ook raken ze daarbij wel eens een paal. 
In het verleden beschadigden dus de muren, 
maar ook de heftrucks en de palen. En dan 
heb je het nog niet over mogelijke fysieke 
schade. Dat is voorbij. De heftrucks veren 
terug als ze in aanraking komen met de 
flexibele A-safe aanrijdbeveiliging. Alles en 
iedereen blijft heel. Het is veiliger, duurzamer 
en ergonomisch beter. Zo beschermen we ook 
looppaden en deuren. Een deur kan nu echt 
niet meer uit de voegen gereden worden.” 
Bruininks conclusie is dat deze investering op 
alle fronten beter is voor personeel en 
bedrijfskosten. “Het is een toegevoegde 
waarde. Als we in de toekomst nieuwe 
schepen bouwen, kunnen we ook onderzoe-
ken welke mogelijkheden er wellicht aan 
boord zijn.”
Zie ook: www.cornelisvrolijk.eu;  
www.asafe.com. •



RONDVRAAG
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4. Jan-Willem Jansen, Jansen Transport op Urk:

‘De klant ontzorgen staat hoog in ons vaandel’

Jansen Transport is qua vervoer een grote 
speler op Urk, vertelt Jan-Willem Jansen, team 
manager van de afdeling transport planning.  
In totaal telt het familiebedrijf ongeveer  
55 actieve werknemers. Zijn zus Alie van 
Lenten-Jansen is directeur en zijn vader Evert 
Jansen is oprichter en medebestuurder. De laat-
ste is eveneens actief  in meerdere besturen die 
aan de vis gerelateerd zijn. Volgend jaar bestaat 
het bedrijf 35 jaar. Naast 32 ‘trekkende een-
heden’ heeft Jansen een grote koel-vriescel op 
Urk. Jan-Willem Jansen: “Alles wat in je 
koelkast ligt vervoeren wij. Vlees, vers verpakte 
groente en zuivel en natuurlijk vis. Vis is 
ongeveer een kwart van onze handel. Vis vormt 
voor ons als Urkers natuurlijk een deel van ons 
leven. We hebben meerdere grote klanten in 
die branche.” Een daarvan is de Dayseaday 
Group, die met meer dan vijftig landen handel 
drijft. Directeur Jelle van Veen ziet vooral de 
vraag naar diepvries groeien. “Maar ook verse 
vis blijft belangrijk voor ons. Voor al onze 
producten is Jansen Transport al jarenlang een 
zeer betrouwbare partner. Zij verzorgen het 
transport voor ons naar volle tevredenheid, 
mede dankzij hun service en flexibiliteit.” 

Keurmerken
Jan-Willem: “Er gaat maar een klein deel van 
onze transporten naar Nederlandse bestem-
mingen. Het meeste gaat naar Noord-Duitsland 

en geheel Scandinavië. Jansen Logistics bevoor-
raadt ‘wholesale to retail’. Diezelfde retail stelt 
hoge kwaliteitseisen, ook aan het gekoelde 
transport. Daarom heeft Jansen Transport niet 
alleen een keurmerk Transport & Logistiek, het 
HACCP- en het ISO 22000 certificaat, maar 
inmiddels ook een certificaat IFS Logistics 2.1. 
“Daar zijn we trots op. We hebben 98,18 procent 
gescoord, dus feitelijk 100 procent. Dat is heel 
hoog. Reden voor ons om het te vermelden op 
het certificaat zelf.” 
Voor de klanten gaat het erom dat ze in alle 
opzichten op Jansen Transport kunnen 
vertrouwen en dat garandeert het bedrijf, zegt 
Jan-Willem. “De klant ontzorgen staat hoog in 
ons vaandel. Wij kunnen alles aanbieden. Als 
een klant bijvoorbeeld maar geringe opslag-
capaciteit heeft, bieden wij een oplossing.  
We zijn flexibel, klantgericht en vertrekken 
dagelijks met onze wagens. We zeggen nooit 
nee. Elke vijf jaar vervangen we onze trans-
portmiddelen, gewoon omdat we zekerheid en 
vertraging willen voorkomen. Om die reden 
werken we met de beste kwaliteit aan materi-
aal. Veilig, vertrouwd en op tijd werken, dat is 
waar onze klanten op kunnen rekenen. Want 
voor ons geldt ‘afspraak is afspraak’.  
Ons streven is: ‘Doe wat je zegt en zeg wat je 
doet’. Die zekerheid leveren wij.” 
Zie ook: www.jansentransport.nl;  
www.dayseaday.com •
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Prinsjesdag

Prinsjesdag is een dag omgeven met allerlei traditi es. Wat inmiddels ook traditi e lijkt te zijn, is het lekken van de 

stukken vóór Prinsjesdag. Dat is vooral fi jn als de boodschap die het kabinet over wil brengen een positi eve boost moet 

geven aan het vertrouwen van de burger in de overheid. En dat vertrouwen kan zeker een boost gebruiken. 

Volgens de Miljoenennota gaat 96 procent van de Nederlanders er 
in 2019 op vooruit. Volgens een onderzoek gelooft driekwart van de 
ondervraagde Nederlanders daar niet in, terwijl 56 procent van de 
Nederlanders geen vertrouwen zegt te hebben in het kabinet.

Sti jging kosten van levensonderhoud
Het zal overtuigingskracht vergen om dit wantrouwen bij de bur-
ger weg te nemen. De kosten voor  levensonderhoud stijgen 
behoorlijk. Te denken valt aan de voorgenomen stijging van het 
lage tarief in de omzetbelasting van 6 procent naar 9 procent en de 
stijging van de zorgpremies. Daarnaast wordt het gebruik van 
energie meer belast door verhoging van de energiebelasting. Tran-
sitie van energiebronnen is de inzet. Die transitie kost geld en dat 
is niet door iedereen makkelijk op te brengen. Ook is het maar de 
vraag of de al wat langer bekende voorstellen met betrekking tot 
invoering van het nieuwe belastingplan wel tot een verbetering 
van de koopkracht zal leiden. 

Dividendbelasti ng
Wie het nieuws gevolgd heeft de afgelopen maanden is op de 
hoogte van de verhitte discussies over de afschaffi ng van de divi-
dendbelasting. Het blijkt dat er maar weinig bedrijven zijn die hier 
het voordeel van inzien. Premier Rutte vond het in augustus nog 
een ‘bizar’ plan , maar voelt ‘tot in zijn diepste vezels’ dat dit plan 
goed is voor de werkgelegenheid. Hoe dat gaat uitpakken is nog 
ongewis, maar feit is wel, dat er nu al een schreeuwend tekort aan 
arbeidskrachten is. Was het negatieve gevolg van dit plan voor de 

schatkist in eerste instantie begroot op 1,4 miljard euro, door de 
aantrekkende economie is dit inmiddels opgelopen tot meer dan 2 
miljard euro. Hoe gaat dat gat gedicht worden?

Eff ecten Brexit en handelsoorlog
Uit de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de 
Nederlandse economie naar verwachting zal groeien met 2,8 pro-
cent in 2018 en 2,5 procent in 2019. Alle mooie vooruitzichten ten 
spijt kunnen deze verwachtingen getemperd worden door de onze-
kerheid rond de Brexit en het handelsbeleid van de VS. Dit kan de 
economische groei negatief beïnvloeden. De handel met het Ver-
enigd Koninkrijk leverde in 2017 bijna 23 miljard euro op. De kos-
ten van de Brexit worden door het CPB tot 2030 geschat op 10 tot 
16 miljard euro. Dat zal invloed hebben op de werkgelegenheid.

De rand van de samenleving
De situatie van mensen die, zoals we plegen te zeggen, zich aan     
de rand van de samenleving bevinden komt ook vrijwel altijd       
aan bod op Prinsjesdag. Het omstreden plan om arbeidsgehandi-
capten minder dan het minimumloon te betalen is van tafel. 
Arbeidsgehandicapten zouden met dat plan goedkoper worden 
voor werkgevers, maar uitvoering zou niet haalbaar zijn. Ook is er 
meer aandacht voor de ouderen in de samenleving. Het extra 
bedrag voor de ouderenzorg groeit door naar ongeveer 3 miljard 
euro. Zij kunnen daarmee volgens de regering vertrouwen op     
voldoende tijd, aandacht en goede zorg.
Nederlanders mogen graag klagen. Laten we echter onze zegenin-
gen tellen. Ik las een uitspraak van iemand: „Klagen kan ons       
helpen om naar het begin van een oplossing te gaan. Maar…. voor-
al op de lange termijn is zeuren en zaniken slecht voor individu en 
groep”. Laten we het ter harte nemen!



Wanneer mogen we voor u aan de slag?
SMITTO

Smitto  •  Middellandse zee 9  •  3446 CG Woerden  •   
•      www.qbtec.nl

  tel + 31 (0)348 47 55 55  •   web www.smitto.nl
Smitto is een merk van  

Bij Smitto ontwerpen, produceren en leveren we 
hoogwaardige visbakovens afgestemd op het product, 
het bakproces, de capaciteitsvraag en de werksituatie van de klant. 
Alleen al in Spakenburg en Volendam gebruiken meer dan 80% van de 
ondernemers een oven van Smitto. De garantie voor winst, gemak en 
zekerheid en dat mag u ook wel verwachten van de marktleider!

Ook interesse? Neem gerust contact op met onze verkoopadviseur 
Harry Braams op telefoonnummer 06-53571801.

SmedeS Fine Food | Voltaweg 22 | 3752 lP Bunschoten | T 033 - 29 88 454 | e info@smedesfinefood.nl

  www.smedesfinefood.nl     www.margemaker.nl     www.smaaksmederij.com

Smedes helpt je verder in je vak
2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis

Logistiek op maat | Smaak Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan



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.
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