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IN BEELDTekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Vis te kust en te keur
De Carrefour supermarkten in Frankrijk zijn te vergelijken 
met onze Makro, Hanos of Sligro. Ze heten niet voor niets 
‘hypermarché’. Maar je hebt geen pasje nodig om erin te 
kunnen. Elke Franse consument kan er boodschappen 
doen. En dat doen ze ook, van huisvrouw tot top-chef en 
van handelaar tot cateraar. Voor elke portemonnee is er 
een assortiment. Carrefour kenmerkt zich door giganti-

sche versafdelingen, met een enorm assortiment. Dat geldt ook voor vis: 
van hele vissen tot moten en filetjes, vele soorten garnalen, oesters en 
langoustines en grote homaria met levende krab en kreeft. In de zelf-
bediening ligt een scala aan verpakte visproducten. Variatie genoeg met 
gemarineerde vissoorten, allerhande potten en bakjes met patés, soep, 
delicatessen en andere culinaire heerlijkheden. In Frankrijk weten ze 
wat lekker is en de consument heeft daarvoor keus genoeg. •
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Petra Hermans-Taekema 

Redactiecoördinator

1816

Een goedlopend bedrijf

Eén editie per jaar heeft Vismagazine een speciaal thema. 
Bij de bepaling van dit thema eind vorig jaar kwamen we 
al snel uit op Bedrijfsvoering. Het is een veelomvattend 
onderwerp en elke schakel van de visketen heeft er mee 
te maken. Want voor een goedlopend bedrijf moet je nu 
eenmaal je zaakjes goed voor elkaar hebben. En dat valt 
niet overal en altijd mee. Iedereen heeft te maken met 
wet- en regelgeving. Overheid, brancheorganisaties en 
andere belanghebbenden hebben een dikke vinger in de 
pap bij de bedrijfsvoering. Iedereen wil een goede 
boterham verdienen en prettig en gemotioveerd werken.
In deze speciale editie komen ondernemers uit de 
vissector aan het woord over hun bedrijf. Een greep uit 
genoteerde opmerkingen: samenwerking, teamdynamiek 
en innovatief denken. Tegelijkertijd hoorden we ook 
bedenkingen: zinloze maatregelen, bedreigingen, op zoek 
moeten gaan naar alternatieve kweekmethoden of 
vangsttechnieken.
Gelukkig hoorden we ook veel positiefs: ondernemers-
vrijheid, trots, passie. Eén van de mooiste uitspraken 
hoorde ik op het Holland Fisheries Event van CDA-Euro-
parlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij sprak uit - en 
kreeg daar een groot applaus voor - wat elke ondernemer 
in de vissector hoopt en onderschrijft: “Blijf af van de 
Nederlandse visserijvloot!” De spijker op de kop, want de 
Nederlande vissector omvat een groot aantal goedlopen-
de bedrijven met hardwerkende, gedreven mensen, die 
een groot aandeel hebben in goede en gezonde voedsel-
voorziening in binnen- en buitenland. Een bedrijfstak 
waar ik heel erg trots op ben en u hopelijk ook. 
En daarvan getuigen de verhalen in deze speciale editie 
van Vismagazine.

Petra Hermans-Taekema

Colofon Voorwoord

Uitgave: 
Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60 (13e etage)
2516 EH DEN HAAG
Telefoon:  088 22 66 685
E-mail: vismagazine@vakbladen.com
Website: www.vakbladen.com

Uitgever:
Roeland Dobbelaer

Redactiecoördinator:
Petra Hermans-Taekema
Telefoon: 06 212 358 84
E-mail:  p.hermans@vakbladen.com

Webredactie:
Marieke Pols
Telefoon:  088 22 66 664
E-mail: m.pols@vakbladen.com

Hoofdredacteur Food-titels:
Michelle de Koning
E-mail: m.dekoning@vakbladen.com

www.vismagazine.nl
Twitter: Facebook:
@vismagazine, vismagazine.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Gerrit van den Berg, Clara Bloemhof, 
Willem M. den Heijer, Agnes Leewis, Johan 
Nooitgedagt, Bianca Roemaat, Jack Smit, 
Xandra Veltman.

Advertentieverkoop:
Bart Veenstra
Telefoon: 088  22 666 71 / 06 317 688 28
E-mail: b.veenstra@vakbladen.com
Jamila Agoudi
Telefoon:  088 22 666 87
E-mail:  j.agoudi@vakbladen.com
Gjelt Douma
Telefoon: 088 22 666 72 / 06 467 514 67
E-mail: g.douma@vakbladen.com

Traffic:
Telefoon:   088 64 40 631
E-mail:  traffic@archermedia.nl

Marketing manager:
Marloes Wesselman
Telefoon: 088 64 40 658
E-mail:  m.wesselman@archermedia.nl

Vormgeving en productiebegeleiding:
Content Innovators, Publish Impuls

Druk:
Veldhuis Media BV, Raalte
Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier

Abonnementen:
Prijzen abonnement: € 139,00, incl. BTW
Studententarief: € 69,50
Viswijzer: € 25,00
Een jaarabonnement omvat
8 x Vismagazine en 1x Viswijzer, plus de  
Specials Hygiëne en Verpakkingen en 
in 2018 themanummer Bedrijfsvoering

Abonneeservice:  
Publish Impuls
Curieweg 16, 8013 RA Zwolle
Telefoon: 088 22 666 63
E-mail: abonnementen@vakbladen.com
Een abonnement afsluiten kan ook via
www.vismagazine.nl. Abonnementen lopen 
automatisch door, tenzij uiterlijk twee maanden 
voor de vervaldatum schriftelijk bij onze 
klantenservice wordt opgezegd.

Leveringsvoorwaarden: Vakbladen.com

© Vakbladen.com 2018. Niets uit deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
overgenomen worden in welke vorm dan ook
zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming 
van de uitgever.



 | NOVEMBER 2018 5

42

31 34 44

6 Van boot tot bord bij ’t Ailand in Lauwersoog
‘Overzicht houden, je rust bewaken en goed eten’

10 Oestersymposium rond toekomst van de sector
Oesterboorder bestrijden is noodzaak

12	 Visfederatie	wil	verantwoordelijkheid	nemen		
‘Voedselveiligheid is ons speerpunt’

14	 Nederlandse	handelaren	kopen	op	Deense	afslag
Deense visafslag Thyborøn aangesloten bij PEFA-veiling

16	 Team	met	jonge	knapen	waarborgt	continuïteit	
Scheveningse visafslag draait al jaren goed

18	 De	Visfuik	serveert	Lekkerste	Haring	van	Drenthe
‘Het geheim? Hij is gewoon perfect!’

22	 Fish	Nederland:	één	naam,	vier	ondernemers
Krachtenbundeling in de ambulante visverkoop

28	 Bedrijfsopvolging,	begin	er	tijdig	aan!
Op tijd regelen bespaart veel stress en belastinggeld

31	 Handsfree	vis	verwerken	is	de	toekomst	
Internationale Whitefish Showhow van Marel 

34		 Deals	sluiten	op	het	Holland	Fisheries	Event	op	Urk	
 Tiende editie maritieme en visserijbeurs weer groter

36	 Met	eigen	ogen	zien	wat	je	aanschaft
Open huis bij Baaijens Industrial Equipment

39	 Restaurant	BRU17	wordt	lid	van	het	Mosselgilde
Historie van het mosseldorp Bruinisse

42	 Oesters	krijgen	MSC	hercertificering	
Textuur en smaak zijn dit seizoen geweldig

44	 Oud-Hollandse	traditie	in	nieuw	culinair	jasje	
Culinaire workshop met paling en bier 

Inhoud

De oesterkweek is een belangrijke bedrijfstak in Zeeland. De YE155 bracht 
in september de eerste oesters van het seizoen aan wal. De Nederlandse 
Oestervereniging ontving tevens de MSC hercertificering voor duurzame 
visserij. Het zijn moeilijke tijden voor de sector, onder andere door de 
oesterboorder. De problematiek werd op een oestersymposium besproken.
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Jan en Barbara Geertsema-Rodenburg zijn vissers, vishandelaren, marktkooplui en restaurant- 

eigenaars. Daarnaast nemen ze gasten mee het Wad op en geven ze workshops in het fileerlokaal, 

naast hun restaurant ’t Ailand, op de kop van de haven van Lauwersoog. Ze hebben dus heel wat 

ballen in de lucht te houden. Barbara vertelt over hun weekritme.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Overzicht houden, je rust bewaken en goed eten

Van boot tot bord bij  
‘t Ailand in Lauwersoog

Restaurant ’t Ailand ligt pal aan de Waddenzee in Lauwersoog.
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INTERVIEW

Jan en Barbara werken zeven dagen per week. 
Het vergt een goede planning, een gemotiveerd 
team én last but not least: goede zorg voor 
jezelf. “Je moet zorgen voor voldoende slaap en 
rust én goed eten, anders hou je het niet vol”, 
vertelt Barbara Geertsema.
“We gaan elke week vissen. Liefst gaan we de 
haven uit met ons moederschip, de TS31, dat onze 
thuisbasis. We zijn echte Wadvissers: we vissen op 
ondiep water. Daarom werken we met rubber-
boten. Van mei tot oktober met staandwant op 
harder en zeebaars. Maar dat is de laatste jaren 
erg achteruit gegaan. Daardoor is het oesters 
rapen voor ons veel belangrijker geworden. Dat 
kan het hele jaar door. Afhankelijk van de plek en 
het tij rapen we soms veel, andere keren weinig. 
Dat is de natuur.” De Geertsema’s vinden het 
leuker om zelf te vissen, maar ze kopen ook vis 
van collega’s. Ze hebben verschillende soorten 
nodig, voor hun marktkramen en hun restaurant. 
Dat zwemt niet allemaal op de Waddenzee. Ook 
hebben ze vaste klanten, in Groningen, Amster-
dam, Utrecht en Berlijn, die hun vis afnemen. En 
zelfs in Zwitserland hebben ze een klant, daar 
gaan de oesters per vrachtwagen naartoe. “Maar 
we zijn er minstens zo trots op dat onze oesters in 
Groningen op de vismarkt liggen.”
“We hebben niet zozeer een dagritme, dan wel 
een weekritme”, vertelt Barbara. “We staan op 
de Boerenmarkt in Utrecht op vrijdag en in 
Amsterdam op de Noordermarkt op zaterdag.” 
Hun restaurant ’t Ailand in Lauwersoog is open 
van vrijdag tot en met zondag. Op de andere 
dagen wisselen de werkzaamheden, afhankelijk 
van weer en tij. Het vissen op zeebaars is altijd 
’s nachts. En oesters rapen ze het liefst op 
dinsdagen. Dat gebeurt met de hand. Op 
maandag kunnen ze het wat rustiger aan doen. 

Natuurmaatregelen
Aanvankelijk visten Jan en Barbara vooral op 
harder, maar toen de zeebaars op kwam, zijn ze 

ook daar op gaan vissen. “Maar de afgelopen 
jaren zijn zowel harder als zeebaars in onze 
wateren hard onderuit gegaan. Er werd wel 
weer jonge zeebaars gezien, maar die zwemt 
door onze mazen heen. Gelukkig vingen ook 
wij dit jaar weer wat meer wat volwassen 
beesten. Dat doet de natuur”, aldus Barbara 
Geertsema. Ze heeft het vermoeden dat de 
milieumaatregelen in het Kanaal positief 
hebben uitgepakt voor de zeebaars. “We mogen 
niet veel vangen, zo’n 1.200 kilogram per jaar. 
Dat gebruiken we allemaal voor onze eigen 
handel.” Dat de harder niet op het Wad wil zijn 
komt door de vele onrust en lawaai op de kust, 
denkt Barbara. Meer en snellere boten, 
zandsuppleties, zeehonden. “De natuurmaat-
regelen die genomen worden in het kader van 

Natura 2000, betreffen vooral vogels en 
zeehonden, niet de vis. Voor bepaalde soorten 
en habitats worden maatregelen genomen. 
Daar kunnen andere soorten last van hebben. 
Kwelderherstel kan bijvoorbeeld ten koste 
gaan van belangrijk onderwaterbiotopen. Wij 
moeten het doen met wat het Wad ons geeft. We 
gaan niet achter de vis aan, bijvoorbeeld naar 
de Noordzee, maar blijven op de Waddenzee.”

Nuchterheid
Geertsema realiseert zich dat er veel natuur-
beschermings- en milieumaatregelen worden 
genomen, maar is het niet altijd met deze 
besluiten eens. “We moeten ons ervan bewust 
zijn dat we allemaal moeten eten van deze 
planeet. Je kunt wel regenwoud in Brazilië gaan 
kappen voor de landbouw, maar dat maakt heel 
veel stuk. Het aardoppervlak bestaat voor 

tweederde uit water, we kunnen het ons niet 
veroorloven om niet uit de zee te oogsten.”  
Ze denkt ook dat er nog wel eens emotionele 
beweegredenen zijn om bepaalde maatregelen 
te nemen en pleit voor nuchterheid. “Bescher-
ming van natuur en milieu is belangrijk, maar 
het moet wel nut hebben. Zinloze maatregelen 
gaan ten koste van het draagvlak voor natuur-
bescherming, bovendien moet het geld nuttig 
worden besteed. Zo zijn er natuurorganisaties 
die vanwege trekvissen een hele reeks fuiken 
willen verbieden, ook de fuikopstellingen die 
helemaal geen trekvissen bijvangen. Zoiets 
maakt me laaiend.”
De wettelijk beschermde natuur op het Wad 
heeft te lijden van opwarming, verzanding, 
verzuring, een onnatuurlijke stikstof-fosfaat-

balans, lawaai, … noem maar op. De oorzaken 
daarvan liggen grotendeels buiten de Wadden-
zee, onder andere voedselproductie en verkeer. 
“De reflex om de Waddennatuur te beschermen 
door voedseloogst dicht bij huis te beperken is 
te kortzichtig. Misschien sla je daarmee de 
plank volledig mis.”

Fileerlokaal
Enige jaren geleden werd via crowdfunding geld 
bijeengebracht voor een fileerlokaal naast het 
restaurant. De opening was een feestelijke 
gebeurtenis, hartje zomer 2015. In deze viswerk-
plaats krijgen mensen les in fileren, oesters 
open steken en vis roken; er komen schoolklas-
sen, families of collega’s. “Zo’n cursus duurt een 
uur, een middag of een hele dag. In een uurtje 
kan je bijvoorbeeld leren poontjes snijden.” Het 
is een mooie, lichte ruimte. Het is niet continu 

Het oesters rapen is belangrijker geworden sinds er minder harder en zeebaars in de 
Waddenzee is.

Jan en Barbara Geertsema zijn Wadvissers, maar daarnaast vooral ambassadeurs van 
goede vis op velerlei gebied.

‘Wij moeten het doen met  
wat het Wad ons geeft’
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Goede Vissers en Slow Food
De	Geertsema’s	zijn	nauw	betrokken	bij	de	
Goede	Vissers,	een	organisatie	die	zich	inzet	
voor duurzame visserij met respect voor de zee 
en	het	milieu.	Ook	zijn	ze	verbonden	aan	Slow	
Food,	een	internationale	voedselbeweging	die	
zich	inzet	voor	een	‘good,	clean	en	fair	
voedselsysteem’. Bijeenkomsten van Slow Food 
vinden	één	keer	per	jaar	plaats,	afwisselend	in	
Turijn en Genua. Veel van deze internationale 
contacten	gaan	via	de	mail.	Het	is	een	belangrijk	
netwerk	voor	het	Groningse	echtpaar.	Er	vindt	
discussie	plaats,	uitwisseling	van	ideeën	en	
er komen veel vragen. Bij te drukke werkzaam-
heden	is	er	altijd	wel	iemand	die	ze	kan	
beantwoorden. “Wij zijn voor transparantie van 
de	(korte)	keten	en	een	open	discussie”,	
oordeelt Barbara. “Je moet als visser zorgen dat 
je	gehoord	wordt	en	zichtbaar	bent.”	

bezet. “We hebben deze zomer minder tijd gehad 
om er reclame voor te maken. Dan komen er ook 
minder aanmeldingen.” De ruimte wordt tevens 
gebruikt voor het verwerken van de vis voor hun 
eigen restaurant, voor het inpakken van 
bestellingen en voor de oesters. Maar voor Jan 
en Barbara is het vooral een plek waar ze de 
verhalen over de vis kunnen vertellen. Door hun 
ligging pal aan de Waddenzee lopen mensen 
binnen en stellen vragen. “Ze zien het verschil 
niet tussen een harder en een zeebaars; dat 
leggen we dan uit.” Vooral schoolklassen 
ontvangt ze graag in het fileerlokaal. “Zet de 
kinderen een muts op en doe ze een schort aan 
en ze zijn meteen serieus”, lacht Barbara. “Dat 
moet ook wel, want er wordt met scherpe 
messen gewerkt.”

Drie lange dagen 
Het restaurant – voorheen Proeflokaal- ont-
vangt vooral ’s zomers veel toeristen. De drie 

dagen van de week dat ’t Ailand open is, moet 
Barbara flink aan de bak. “Er moet dan veel 
tegelijk gebeuren: koken, bakken, afwassen.” 
Deze zomer was de kok ziek en heeft de 
vissersvrouw de taak van kok op zich geno-
men. “We maken alles zelfs, ook de patat. De 
aardappelen nemen we af van een boer hier 
uit Groningen. En de appeltaarten bak ik ook 
zelf.” Om 9.00 uur is ze in de keuken aan het 
werk en om 11.00 uur gaat het restaurant 
open. De keuken blijft tot 20.00 uur geopend 
en als alles opgeruimd en schoon is, is het zo 
23.00 uur. Op zondagavond is ze dan drie 
dagen achtereen op de been geweest, met heel 
weinig rust.
Zo’n 5 à 10 procent van de geserveerde vis is 
eigen vangst en de oesters zijn allemaal zelf 
geraapt. De rest van de vis op de menukaart 
kopen ze zelf op de afslag, zodat ze weten wie 
de vis heeft gevangen. “En de garnalen zijn hier 
in Lauwersoog gepeld.” •

Hun boot, de TS 31 is hun thuisbasis.

Het fileerlokaal, de viswerkplaats waar Jan en Barbara Geertsema zelf werken, 
visverhalen vertellen en workshops geven.

Poontjes snijden leer je in een middag.
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De oesterbranche is flink in beweging. Het is een belangrijke pijler voor de Nederlandse 

schaal- en schelpdierensector. Overleg is erg belangrijk. Daarom organiseerde de Nederlandse 

Oestervereniging (NOV) een symposium rond de toekomst van de oestersector. Hoofdthema: 

de problematiek rond de oesterboorder.

Tekst: Xandra Veltman - Beeld: Henk Riswick

Oestersymposium rond toekomst van de sector

Oesterboorder 
bestrijden is noodzaak

Off-bottom oesterkweek op tafels is de toekomst.
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SYMPOSIUM

Zo’n tachtig deelnemers volgden het sympo-
sium in september bij de Oesterij in Yerseke. 
Sinds 2015 is de oesterboorder een probleem, 
verklaarde NOV voorzitter Kees van Beveren 
bij de opening. Deze ‘Ocenibrellus Inornatus’ 
is een Japans slakje dat een gaatje boort in de 
oesterschelp en de oester opeet. Er is weinig 
bekend over het diertje, maar zeker is dat hij 
in 2016 het aantal Zeeuwse oesters heeft 
gedecimeerd. Al is de situatie erg slecht, er 
gloort hoop. Er vindt gedegen onderzoek plaats 

naar hoe de oesterboorder zich gedraagt en 
bestreden kan worden. Nico Broertjes heeft een 
fijnmazige ‘boorderkor’ ontwikkeld waar de 
oesterboorder niet doorheen komt. Maar er is 
beslist meer nodig, zegt Van Beveren: “We 
moeten andere kweekmethodes vinden zoals 
off bottomkweek: kweek op tafels en in manden 
aan touwen. Ook hebben we behoefte aan 
betere samenwerking met overheden, met 
name wat betreft de huur van meer percelen, 
vergunningen voor andere kweekmethoden en 
financiële steun voor onze sector. Ten slotte 
hopen we op goede afspraken met de natuur-
verenigingen.” 

Vijf voor twaalf
Oesterkwekers Danny en Johan Nelis gingen 
tijdens het symposium dieper op de problema-
tiek in. Het is vijf voor twaalf voor de sector.  
De kwekers hebben een goede kwaliteit 
oesters, maar te weinig. Zowel de oesterboorder 
als het herpesvirus zitten op de Oosterschelde 
en inmiddels ook in het Grevelingenmeer. 
Bodemkweek is niet meer rendabel. De bodem 
schoonmaken kost veel tijd en geld en Nelis 
twijfelt of de bodem volledig vrij van oester-
boorders wordt. Zij wachten nu af hoe de 
oesters het gaan doen. Een kweker uit de zaal 
reageert dat hij na 17 uur vissen 300.000 
oesterboorders heeft gevangen en zijn grond 
nu 100 procent schoon is.

Verschillende maten
De verschillende nieuwe kweekmethodes die 
Nelis uitprobeert zijn arbeidsintensief en er 
zijn speciale scheepjes voor nodig om tussen  
de tafels door te varen. Er liggen nog andere 
risico’s op de loer; gaat het bijvoorbeeld 

vriezen, dan liggen de oesters op tafels vol ijs. 
Frustrerend is dat de sector alles doet om te 
voorkomen dat de oesterboorder zich ver-
spreidt, maar dat elke particulier dagelijks tien 
kilo schelpdieren mag rapen. Voor hen zijn 
zelfs bustochten georganiseerd. Dat is niet 
zonder risico en er is geen controle op de 
kwaliteit van deze oesters. 
Wat betreft de huur van (schone!) watergebie-
den pleiten de twee voor een regeling waarmee 
de visserman uit de voeten kan. Andersom pleit 

het ministerie voor samenwerking tussen de 
kwekers opdat er – in plaats van vele aanvra-
gen te behandelen - in een keer zaken gedaan 
kunnen worden. Beide partijen willen af van  
de bureaucratie.

Onderzoek
Het publiek volgde aandachtig het onderzoek 
van Hogeschool Zeeland Delta Academy in 
samenwerking met twaalf kwekers. Aan de 
hand van sheets en foto’s toonde onderzoek-
leidster Eva Hartog hoe er informatie over de 
oesterboorder wordt gewonnen en vastgelegd. 
De bedoeling is om zo kweekmethodes te 
vinden die een hoger rendement opleveren. 
Hoe gedraagt de slak zich op verschillende 
soorten bodem, heeft hij een voorkeurssmaak 
voor bepaalde oesters, hoe kan hij bestreden 
worden? Enkele feiten: ze krioelen rond, 
kunnen 2,5 meter per dag lopen en eten het 
liefst platte oesters. Ze leggen tien tot twaalf 
levensvatbare eitjes op een oester. Om het 
uitkomen van de eitjes tegen te gaan, is 
geëxperimenteerd met zeer zout water, zoet 
water, ultrasoon geluid en hitte. Hitte werkt nog 
het beste, maar daaraan kun je de oesters niet 
blootstellen. Andere methodes vertragen de 
groei, maar voorkomen die niet. De grond 
schoonmaken levert momenteel nog het beste 
resultaat op.

Promotie en continuïteit
Eva Verwijs van Krijn Verwijs Yerseke hield een 
presentatie over de concurrentiepositie. 
Belangrijk is om samen de promotie te voeren 
en voor continuïteit in de productie te zorgen. 
Nederland scoort goed qua kwaliteit, ligging en 
voedselveiligheid. Maar ook Verwijs spreekt de 

overheid aan op hun medewerking. “Om oesters 
te exporteren zijn documenten nodig. Die 
kosten in Nederland per zending 240 euro 
terwijl de Ieren slechts 25 euro betalen en de 
Fransen gratis mogen exporteren. Dat kan 
beter.”

Conclusies
Dagvoorzitter Kees van Beveren concludeert 
aan het eind van het symposium dat onderwijs 
en kennisinstellingen door moeten gaan met 
onderzoek. “Daarnaast moeten we het samen-
werken meer vormgeven en we moeten zorgen 
dat we vergunningen krijgen voor meer 
kweekruimte. Er staat een fonds van 15 miljoen 
euro voor innovatie klaar bij het ministerie, en 
ik hoop dat de oesterkwekers daar de helft van 
krijgen.” •

‘Onderwijs en kennisinstellingen moeten 
doorgaan met onderzoek’

Voorzitter Kees van Beveren van de Nederlandse 
Oestervereniging opent het oestersymposium.
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Eens per jaar komen de bij de Visfederatie aangesloten organisaties bijeen voor een conferentie.  

Alle zijn groothandels in de be- en verwerking van vis. Er wordt genetwerkt, gediscussieerd en het 

bestuur stelt de leden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche. De speerpunten 

van de Visfederatie: voedselveiligheid, handel, duurzaamheid en aanvoer.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Verantwoordelijkheid nemen hoofdthema bij conferentie Visfederatie 

‘Voedselveiligheid is  
ons speerpunt’

“De wereld verandert snel en dus is het 
fijn dat er ook iets is dat in deze 
hectische tijd er dingen zijn die niet zo 
snel veranderen. En dat is de Visfedera-
tie. Dus laten we dat koesteren.” Zo 
begon dagvoorzitter Maarten Mens zijn 
welkomstwoord op de jaarlijkse 
conferentie van de Visfederatie. Op de 
mooie locatie, Buitenplaats Sparren-
daal in Driebergen, kregen de circa 80 
aanwezigen vooral een theoretisch 
programma voorgeschoteld, en niet 
eens zozeer alleen op vis gericht. 

Jaren ‘60
Voorzitter Guus Pastoor – al jaren in 
die functie – benadrukte nog eens 
de speerpunten van de Visfederatie: 
voedselveiligheid, handel, duur-
zaamheid en aanvoer. Vooral in dat 
eerste wil ‘zijn club’ meer verant-
woordelijkheid nemen. Met mooie, 
nostalgische beelden liet Pastoor 
de bakker, melkboer en schillen-
boer uit de jaren 60 zien en 
verklaarde dat thuisbezorgen en 
afvalscheiding toen gemeengoed 
was. “Maar de techniek stelt ons 
in staat het nu anders te doen, 
ingegeven door schaalvergroting 
en internationalisering”, 
vervolgde Pastoor. “En niet te 
vergeten: prijsdruk!” Maar er is 

Industrie). Ook is er regelmatig contact met het 
ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel-
kwaliteit. Daarmee waren twee van de drie 
sprekers van die middag geïntroduceerd.

Certificaten
Frank Jan van der Vlak was namens het 
ministerie aanwezig. De coördinator team 
veterinaire markttoegang wist te melden dat 

een tendens naar kleiner denken en voedsel 
van dichtbij. Daar is vis een mooi voorbeeld 
van. Seafood – de beste vertaling is het mooie 
woord ‘zeebanket’ – wordt geïmporteerd en 
geëxporteerd waarbij de regels rond voedsel-
veiligheid een steeds grotere rol spelen, aldus 
Pastoor. Vandaar dat er de Visfederatie twee 
jaar geleden toegetreden is tot de FNLI 
(Federatie Nederlandse  Levensmiddelen 

Aandacht van de aanwezigen tijdens de jaarlijkse conferentie van de Visfederatie. Het gaat over verantwoordelijkheid 
nemen.
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CONFERENTIE

Nederland op de tweede plaats staat – na de VS 
– als exportland van landbouwproducten. Die 
maken zelfs een kwart uit van de totale 
goederenexport door Nederland. Er wordt 
geëxporteerd naar 170 landen; vis gaat naar  
98 landen buiten de EU. Traceerbaarheid en 
voedselveiligheid spelen een belangrijke rol; er 
worden daarvoor tal van certificaten afgegeven. 
De rol van de overheid is belangrijk voor de 
regelgeving, maar ook voor het vertrouwen van 
het buitenland in onze producten, aldus Van 
der Valk. “In Nederland heeft de NVWA een 
belangrijke controlerende taak. Ze houdt 
toezicht op bedrijven en handhaaft de regels. 
En die regels gaan ver en zijn voedselbreed”, 
aldus Van der Valk. Daarom heeft zijn minis-
terie regelmatig overleg met de NVWA. 

Marian Geluk, directeur van het FNLI, noemde 
haar organisatie een ‘club van verwerkers’. Het 
overkoepelende orgaan voor de levensmidde-
lenindustrie is branche-overstijgend. Ook de 
Visfederatie is aangesloten en is een van de 

circa 500 leden. In het oog springen wapenfeit 
is IMVO, Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, waarbij in het 
convenant is opgenomen dat er geen kinder-
arbeid plaatsvindt in bijvoorbeeld de vlees-
industrie in landen als China en India. Er is 
drie jaar over onderhandeld. Geluk benadrukt 

wel dat misstanden volledig uitbannen een 
onmogelijke opgave is. “Maar we willen 
transparant zijn en onze inspanningen laten 
zien. We hebben de risico’s in kaart gebracht en 
er zijn afspraken gemaakt.” 
Verder heeft voedselveiligheid de continue 
aandacht van de FNLI. “Zeker na de fipronil-
crisis van vorig jaar is er “geen ruimte meer 
voor rommelaars”, vindt Geluk. Daarop nam 
Rob van Lint, Inspecteur-generaal van de 
NVWA plaats naast Geluk. Hij zat in de zaal, 
was opgemerkt en werd uitgenodigd door 
Maarten Mens mee te doen aan de discussie. 

Ook Van Lint stelt dat risico’s inschatten en 
controle op voedselveiligheid de speerpunten 
zijn van zijn organisatie en dat er veel overleg 
en samenwerking is tussen de NVWA en de 
FNLI. Controles uitvoeren en aanbevelingen 
doen, daar gaat het om. Maar de sector moet 
zelf oplossingen zoeken, aldus Van Lint. •

‘Er is geen ruimte meer voor rommelaars’

Visfederatie
Bij	de	Visfederatie	zijn	aangesloten:
• De	Nederlandse	Zeevisgroothandelsvereniging	

(NZV),	IJmuiden
• Nederlandse	Haringgroothandelsvereniging,	

Scheveningen
• De	Vereniging	van	Groothandelaren	in	Vis	en	

Haring,	Scheveningen
• Vereniging ter bevordering van de garnalen-

handel	(Vebega),	Volendam
• Vereniging	van	Mosselhandelaren	(de	

Mosselhandel),	Yerseke
• Vereniging	van	Visgroothandelaren	Urk	(VVU),	

Urk
• Vereniging van Importeurs van Visproducten 

(VIV),	Rijswijk

Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen bood tevens gelegenheid tot ontmoeten en netwerken.

Marian Geluk, directeur van de FNLI, spreekt met dagvoorzitter Maarten Mens onder meer over Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Blockchains
Het	AgOS	platform	ontwikkelt	digitale	goederen	
paspoorten,	waarmee	via	blockchain	de	gehele	
goederenstroom	in	een	productieproces	is	na	te	
gaan.	Traceerbaarheid	en	transparantie	‘van	zaadje	
tot karbonaadje’. Pieter Klapwijk is met zijn data 
start	up	een	samenwerking	aangegaan	met	Frievar,	
een	Fries	varken.	Ketenbreed	is	de	traceerbaarheid	
te	volgen,	waarbij	elke	handeling	in	data	wordt	
‘opgevangen’.	Voor	de	visbranche	zal	dit	systeem	
uitsluitend	op	kweekvis	toegepast	kunnen	worden,	
omdat van wilde vangst niet alle gegevens vast te 
leggen zijn.
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Gunstig gelegen aan de westkust van Denemarken fluit de visafslag van Thyborøn een aardig deuntje 

mee met de aanlandingen van schol en rondvis. Kopers kunnen zich vrijwel dagelijks te goed doen aan 

partijen heek, koolvis en kabeljauw van uitmuntende kwaliteit. Omdat de afslag aangesloten is op het 

PEFA-veilsysteem maken veel Nederlandse handelaren deel uit van het arsenaal aan kopers.

Tekst en beeld: Willem M. den Heijer

Deense visafslag Thyborøn aangesloten bij PEFA-veilsysteem

Nederlandse handelaren 
kopen op Deense afslag

In de mijnzaal van de Scheveningse 
visafslag beschikt een tiental kopers 
over een extra laptop of soms zelfs 
meerdere waarmee zij ‘s ochtends de 
verkoop in onder andere Zeebrugge, 
Stellendam, IJmuiden, Hvide Sande en 
Thyborøn kunnen volgen. Dat zijn 
meestal commissionairs of groothande-

het PEFA-veilsysteem. Daar hoeven ze zich 
geen zorgen over te maken.

Smartphone
Visdetaillist Martin den Heijer uit Schevenin-
gen spreekt vol lof over deze koopopties. “Ik 
heb al een paar keer mooie heek en kabeljauw 
uit Thyborøn te pakken kunnen krijgen. Je wilt 

laren. Echter, visdetaillisten die geen tijd 
hebben om lang in de mijnzaal te blijven zitten 
of de gewenste vis niet aantreffen, proberen 
later in de winkel of achter het eigen bureau 
nog een poging te wagen en in te loggen op een 
op PEFA aangesloten visafslag. Immers, het 
transport is voor rekening van de visafslag, in 
nauwe samenwerking met de mensen achter 

Met de Pefa veilingklok-app kan vis ook online gekocht worden. Deze kabeljauw in de visafslag van Thyborøn is gekocht door G. Koffeman uit Urk. 
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HANDEL

je klanten weleens iets anders voorschotelen 
dan wat wekelijks in onze eigen afslag neer-
gezet wordt. Bovendien is de in Thyborøn 
aangevoerde vis reeds op zee gesorteerd en 
gewogen. Daar gebeurt na aanlanding dus niets 
meer mee”, aldus een tevreden Den Heijer. 
Collega Ben de Lange, eveneens uit Schevenin-
gen, maakte onlangs voor het eerst gebruik van 
zijn smartphone. “Ik had kabeljauw nodig en er 
is een speciale app om met je telefoon in te 
kunnen loggen op het veilsysteem. Nou, dat 
liep gesmeerd.” Voor De Lange een reden om 
dat vaker te gaan doen.

Transport
Vrijwel alle vis die door Nederlandse hande-
laren in Thyborøn is gekocht, verdwijnt in de 
koelwagens van Thermo Transit of van Andreas 
Sørensen. Deze transportbedrijven zorgen 

ervoor dat de vis op de plaats van bestemming 
aankomt. Vaak is dat een lokale groothandel in 
IJmuiden, Scheveningen of Urk, waar de 
visdetaillisten de door hen gekochte partijtjes 
vis kunnen ophalen. Ben de Lange hierover: 
“Die vrachtwagen lost bij Den Heijer Garnalen 

of bij Vishandel Dick Plugge. Soms ook bij 
Visgroothandel W. van Wijk. Ik weet precies 
wanneer die vrachtwagen langskomt, dus dan 
stap ik even snel in de bestelauto om de vis op 
te halen. De kwaliteit van de rondvis is 
uitstekend, want bijna alles is seapack. Die 
aanpak aan boord garandeert een topkwaliteit.”

Seapack
Visafslagdirecteur Michael Lodahl is er trots op. 
Hij schat dat ruim 70 procent van de aanvoer 
seapack is. “Elke keer als je met vis aan de slag 
gaat, verliest ‘ie 25 procent kwaliteit. Wij 
hameren op seapack. Je ziet in onze afslagen 
ook geen grote los- en sorteerploegen. Het 
lossen met behulp van heftrucks gaat snel en 
eenmaal in de visafslag hoef je verder niets te 
doen aan de aangelande vis”, aldus Lodahl. 
De afslag van Thyborøn maakt deel uit van de 

holding Danske Fiskeauktioner A/S (DFA). 
Thyborøn was in 2001 de eerste Deense 
visafslag met een elektronisch veilsysteem. 
Toen in 2007 de overname van visafslag Hvide 
Sande een feit was, werd DFA opgericht. Twee 
jaar later volgde de visafslag van Thorsminde.

Omdat Lodahl beseft dat de drie visafslagen 
van DFA veel baat hebben bij het PEFA-veil-
systeem is enkele jaren geleden Ruud van der 
Zwan ingeschakeld om als vertegenwoordiger 
te fungeren. Van der Zwan onderhoudt de 
contacten met de kopers die Deense vis willen 
hebben. Hij wijst de kopers af en toe op 
bijzondere partijen en assisteert hen bij het 
oplossen van technische problemen. Hij stuurt 
ook aan bij de transporten van de gekochte vis. 
“Grofweg meer dan de helft van de in Thyborøn 
aangevoerde schol gaat uiteindelijk richting 
Nederland, en dan vooral naar Urk. Schol 
gooien we in de afslagen over in tubs”, zo legt 
Ruud van der Zwan uit.

Cursussen
Om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, 
heeft de directie van DFA cursussen georgani-
seerd waarin het behoud van de kwaliteit 
centraal staat. “Ook voor de vissers. Dat slaat goed 
aan. Het is per slot van rekening hoogwaardig 
voedsel en dat verdient het om goed behandeld 
te worden”, zo laat Lodahl nadrukkelijk weten. 

De visafslag draait de laatste jaren hartstikke 
goed. De aanvoer laat telkens een stijging zien. 
Zijn doel is stabiliteit in aanvoer en omzet te 
bewerkstelligen. Aan de omvang van de vis-
bestanden ligt het volgens hem niet. “Er zwemt 
genoeg platvis en rondvis in de Noordzee.” •

De in Thyborøn aangevoerde vis is reeds 
op zee gesorteerd en gewogen’

Deze kabeljauw in de visafslag van Thyborøn is gekocht door G. Koffeman uit Urk. Volgens afslagdirecteur Michael Lodahl hebben de visafslagen van DFA veel baat bij het Pefa-veilsysteem. 
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De Scheveningse visafslag stevent dit jaar wederom op een recordomzet af. Locatiemanager Wim 

Harteveld weet dat er afslagen zijn met meer aanvoer. “Maar de Scheveningse visafslag draait 

landelijk gezien lekker mee”, meldt hij niet zonder trots. Met zijn zes medewerkers zorgt hij ervoor 

dat het op de werkvloer en administratief vlot verloopt.

Tekst en beeld: Willem M. den Heijer

Scheveningse visafslag draait al jaren goed

Team met jonge knapen 
waarborgt continuïteit 

Tim Kuiper (links) en Jaimy Nutbey bezig met het invoeren van de kilo’s vis met behulp van een tablet.



 | NOVEMBER 2018 17

VISAFSLAG

Scheveningen heeft in het verleden aanmerke-
lijk minder goede jaren gekend, maar het 
laatste decennium draait de afslag buiten-
gewoon goed. Bijna elk jaar is er wel sprake 
van een stijging in de omzet. Harteveld is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
de afslag en omdat Scheveningen een enorme 
variëteit aan aanvoerders kent, is er elke dag 
aanvoer. Flyshooters landen hun vangsten om 
de twee dagen aan en lokaal opererende 
staandwantboten zorgen voor dagverse vis.  
De vrijdagmarkt is weliswaar de drukste dag, 
maar de donderdag- en de maandagmarkt doen 
qua aanbod vaak niet onder voor de laatste 
aanvoerdag van de week. Alleen de dinsdag-
markt wil soms verstek laten gaan.

Veilklok
Wim Harteveld (53) is er alles aan gelegen dat 
zijn medewerkers alle taken onder de knie 
krijgen. “Het is zo belangrijk dat je elkaar kunt 
opvangen en dat iedereen op de hoogte is van 
de taken van zijn collega’s en die ook kunnen 
uitvoeren. Het invullen van de vakanties wil bij 
veel bedrijven die met een relatief klein team 
werken weleens voor problemen zorgen, maar 
de helft van ons team, inclusief mijzelf, kan met 
de klok overweg.” Het veilen van de vis geldt 
immers als belangrijkste taak van de afslag. 
Behalve Harteveld, nemen Wim van Toor (58), 

assistent-locatiemanager Robin Spaans (31) en 
Jaimy Nutbey (26) regelmatig plaats naast de 
veilklok. Zij kennen ook alle kopers en 
wanneer dat nodig is, weten zij op de juiste 
momenten te improviseren.

Tablet
Alvorens de veiling om zeven uur start heeft het 
halpersoneel, zoals de afslagmedewerkers in 
Scheveningen genoemd worden, alle aangevoer-
de vis ingevoerd en weten de handelaren vrijwel 
exact wat er staat aan te komen. Leo Spaans 
(63), Tim Kuiper (36) en Jerry Nutbey (21) 

houden zich bezig met het invoeren van de soor-
ten en kilo’s met behulp van een tablet die 
gekoppeld is aan de pc in de mijnzaal.  
Harteveld: “Een goede instroom van gemotiveer-
de jongeren is belangrijk voor de continuïteit 
van het visafslagbedrijf. Tegenwoordig staan ze 
niet te popelen om in de vis aan het werk te 
gaan. Dat zie ik bij de los- en sorteerploeg. Die 
mannen hadden enkele jaren geleden moeite 

om jonge knapen binnen te loodsen. Het moet er 
een beetje inzitten, anders aarden ze nooit.”

Jonge garde
Met vier medewerker jonger dan 37 is Harteveld 
dik tevreden. Die zijn over een paar jaar doorge-
winterd en nemen het stokje dan moeiteloos over, 
zo zegt hij. Bovendien komt het viertal uit families 
waar werken in de vis al generaties lang aan de 
orde is. Tim Kuiper heeft veertien jaar bij Rokerij 
Esser gewerkt en is nu een jaar werkzaam in de 
afslag. Robin Spaans werkt al tien jaar samen met 
Harteveld en heeft daarvoor in de losploeg van de 

vriestrawlers gewerkt. Bovendien is zijn collega 
Leo Spaans familie van zijn vader. De twee 
jongste medewerkers, de broers Nutbey, zijn 
direct na het afronden van hun opleiding binnen 
gekomen. Voor hen is het werken aan de haven 
ook geen onbekend terrein. Neef Jaap van der 
Zwan werkt al jarenlang bij Haringhandel Taal, 
achter de visafslag, en een oom van hun werkt  
bij Simonis. •

‘Een goede instroom van gemotiveerde 
jongeren is belangrijk’ 

Een vroeg onderonsje in de Scheveningse visafslag; Wim Harteveld (links), vishandelaar 
Dick Plugge en Robin Spaans.

Robin Spaans bedient de veilklok op vrijdagochtend. Op het bord linksonder staat de 
lijst met aanvoerders. 
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Drenthe geen visprovincie? Nonsens. “De leus ‘Hoe dichter bij de zee, hoe beter de vis’, is al lang verleden tijd. De 

behandeling van de vis is bepalend voor de smaak”, stelt visdetaillist Erik Schuster. Met zijn werkwijze sleepte De 

Visfuik in Zuidlaren de titel ‘Lekkerste Haring van Drenthe’ in de wacht. De visdetaillist scoort al jaren hoog in de 

haringtest en met zijn kibbeling. Het verhaal van ‘gewoon een topharing’ en een uitzonderlijke teamdynamiek. 

Tekst: Clara Bloemhof - Beeld: Koos Groenewold

De Visfuik serveert de Lekkerste Haring van Drenthe

‘Het geheim? 
Hij is gewoon perfect!’

Sytie en Erik Schuster voor hun winkel in Zuidlaren. 
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VISSPECIALIST

Het team van de Visfuik heeft net de drukste dag 
van het jaar achter de rug. De derde dinsdag van 
oktober vindt namelijk de beroemde Zuidlaar-
dermarkt plaats. “Op die dag maken we ruimte 
in de winkel en verkopen we alleen haring en 
gebakken vis. Het is echt een miniverbouwing”, 
laat Erik Schuster, eigenaar van de visspeciaal-

zaak, weten. Samen met zijn vrouw Sytie is hij al 
twaalf jaar het gezicht van De Visfuik. Vaste 
medewerkster Jeannette Regelink maakt sinds 
het begin het team compleet. Maar tijdens het 

Zuidlaarder event komen de hulptroepen 
aangerukt. Familie uit Apeldoorn komt dan een 
nachtje over om al die honderden extra toeristen 
te voorzien van een visje. 
De volgende dag houdt het team een break. 
“Dat deden we dit jaar voor het eerst. Het is 
gewoon niet te doen om na zo’n dag alles weer 

op zijn plek te zetten, schoon te maken en de 
tent de volgende ochtend weer fris te openen. 
We moeten ook een beetje om onszelf denken.” 
De inwoners van Zuidlaren nemen het ‘dagje 

dicht’ voor lief: op alle andere weekdagen 
kunnen zij bij hun viszaak terecht voor een 
topharinkje of bakje winnaarskibbeling.

Lekkerste haring
De haringwedstrijd werd dit jaar voor het eerst 
door de Vereniging van Visspecialisten georga-
niseerd. De Visfuik behaalde een ronde 9 met 
zijn Hollandse Nieuwe. Goed voor de titel 
Lekkerste Haring van de provincie Drenthe. 
“We hebben weleens hoger gescoord”, lacht 
Schuster. “Dat was nog met de AD Haringtest. 
Ik begrijp dat er dingen niet helemaal goed 
gingen in de organisatie van die test, maar wij 
hadden niets te klagen. We belandden altijd in 
de top van het Noorden. Wat moet ik zeggen, 
onze haring is gewoon goed!” 
In de wedstrijd die de VNV organiseert, staat 

‘De haring die we nu hebben is nóg beter 
dan onze winnende haring.’

Sytie Schuster maakt de hele dag door haring schoon aan de haringsnijtafel.
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tijdens de voorronde het oordeel van de klant 
centraal. “We waren erg actief in het oproepen 
van onze klanten om te gaan stemmen. Vaste 
klanten, maar ook toeristen kregen een kaartje 
mee met daarop een link naar de wedstrijd.” Een 
heel goed idee van de organisatie, vindt Schuster. 
“Vooral omdat stemmers ook suggesties of 
complimenten achter konden laten. Daar leren 
we weer van.” Veel suggesties waren er niet, maar 
Schuster neemt élk commentaar mee. “Eén 
iemand vond bijvoorbeeld dat er wel wat weinig 
uitjes op zijn haring zaten. Dat is niet iets waar 
we op willen bezuinigen. Dus daar letten we nu 
extra op.” Gelukkig was men guller met compli-

menten. “Wat we veel lazen, is dat het zo 
gewaardeerd wordt dat we een icepack bij de 
haring doen als de klant zijn bestelling mee-

neemt. Dat doen we zodra de buitentemperatuur 
de 20 graden Celsius aantikt. Met een klein 
koelelementje blijft de haring langer fris. Voor 

ons heel logisch, maar voor de klant bijzonder.”
Wat is nu het geheim van deze topscoorder? 
Schuster geeft het graag prijs. “Ten eerste is 

onze haring superschoon. Dat is aan mijn 
vrouw te danken. Jeannette en ik doen de 
winkel, maar Sytie is verantwoordelijk voor de 
haring. Zij zorgt ervoor dat het de hele dag door 
vers in het schap ligt. Dus niet: ’s ochtends alles 
in één keer klaarmaken zodat je ’s middags met 
een al niet meer zo verse haring zit, maar echt 
de hele dag door staat ze achter de haringtafel. 
Alleen vrijdags staan we samen te snijden, 
vanwege de drukte.”

Zelf haring uitkiezen
De tweede reden voor succes is het nauwe 
contact dat Schuster met leverancier Ouwe-
hand heeft. “Elk jaar wanneer de Hollandse 
Nieuwe binnenkomt, ga ik naar Katwijk om 
mijn eigen haring uit te kiezen. Het team van 
Ouwehand zet dan vast een aantal vaatjes voor 
me klaar om te keuren. Ze weten inmiddels wat 
ik zoek qua grootte en smaak. Ik neem dan 
mijn eigen mesje mee en maak de haringen zelf 
schoon. Als ik denk ‘Dit is ‘m’, dan neem ik 
meteen wat emmertjes mee voor de eerste paar 
dagen. De rest van die partij wordt voor me 
vastgezet. Wanneer de partij op dreigt te raken, 
stuurt vertegenwoordiger Frank Hulsentop me 
een proefemmertje van een nieuwe partij. Ik 
ben érg kieskeurig en heb dit jaar al vijf keer 
een emmer teruggestuurd. Bij de zesde emmer 
belde ik Frank op om te vertellen dat hij deze 
haring uit de handel moest nemen. Hij schrok: 
‘Wat dan?’. ‘Deze haring is voor mij’, lachte ik. 
Deze haring is gewoon perfect, nog beter dan 
de haring waarmee we de wedstrijd hebben 
gewonnen.”

Nuchter
Drenthe wordt niet echt als visprovincie 
gezien. De nuchtere Drent vindt dat maar 
onzinnig. “Hier wordt niet meer of minder vis 
gegeten dan elders. Ook is de vis niet beter of 
slechter dan aan de kust. De haring die wij 
hier in Zuidlaren verkopen, is dezelfde als in 
Scheveningen”, snuift hij. “Alles komt nu in 
bevroren staat uit Noorwegen.” Hij vindt het 
dan ook bespottelijk dat mensen die aan de 

‘Wie van de kust komt, weet niet per 
definitie meer van vis dan een Drent.’

Vaste kracht Jeannette Regelink verzorgt de vissalades op bestelling. Op Eerste Kerstdag staat het team heel vroeg op 
om verse vissalades en -schotels te maken en te bezorgen in Zuidlaren en omgeving.
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kust wonen, zogenaamd meer van vis denken 
te weten. “Die zeggen dan: ‘Ik kom uit het 
Westen, dus ik weet wat lekkere vis is. Tot ze 
een visje van ons proeven, haha. Van de week 
nog had ik een klant die aan de kust woonde. 
Hij had nog nooit zo’n lekkere haring gehad 
als bij ons, zei die. Zulke klanten bezorgen ons 
een extra trots gevoel.”
Al een paar keer mocht team De Visfuik een 
kraam bemannen op de Nationale Haringpartij. 
“Erg leuk om te doen”, vindt het echtpaar. “Daar 
zou ik nog weleens de wedstrijd om de beste 
kraam willen winnen”, geeft Schuster te 
kennen. 

Gouden team
Wat de kibbeling betreft, zit het succes in het 
‘niet te dikke’ papje en het gebruik van 
arachideolie. Deze combinatie zorgt volgens de 
vakjury voor een mooi, krokant laagje dat mooi 
aansluit op het visvlees. “Daarbij bakken we 
altijd zoutloos; kruiden doen we achteraf”, laat 
Schuster weten. 
Maar wat De Visfuik écht succesvol maakt, is de 
onderlinge teamdynamiek. “Doordeweeks staan 
Sytie en ik samen, in het weekend komt 
Jeannette ons helpen. We kennen elkaar al heel 
lang en zijn zó goed op elkaar ingespeeld, daar 
komt moeilijk iemand tussen. We hebben 
weleens een oproepkracht gehad. Dat ontre-
gelde ons helemaal. Vismesjes lagen niet meer 
op dezelfde plek; we hadden er eerder werk 
van dan dat het efficiënt was. Alleen op dagen 
als de Zuidlaardermarkt en op Eerste Kerstdag, 
wanneer we alle visschotels klaarmaken én 
bezorgen, hebben we hulp van familie. Met zijn 
drieën vormen we een goed geoliede machine 
en kunnen we praktisch alles aan.” •

Ook kibbeling van De Visfuik is de beste van Drenthe.

Viswinkel De Fuik in het6 Drentse Zuidlaren loopt als een trein en wint menig prijs.

In deze vitrine wordt dagelijks de verse vis geëtaleerd, met een aantal vaste vissoorten, aangevuld met seizoensvis. 

Nog een succesnummer van De Visfuik: deze hobbelvis. 
Erik Schuster kocht ‘em voor een tientje van Marktplaats. 
Kinderen rennen op de vis af zodra ze de winkel 
binnenstappen. 

De haringkar. Met deze kar nam De Visfuik deel aan de  
prominente Nationale Haringpartij bij Kasteel De Haar 
in Haarzuilens. Daar verzorgen visspecialisten uit 
verschillende provincies de haringhapjes.
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Ambulante handel nieuwe stijl. Zo omschrijft Vincent Jansen van Fish Nederland zijn aanpak. Samen 

met drie andere zelfstandige visverkopers werkt hij samen op achttien verkooppunten in midden 

Nederland. Ze delen kennis, kopen gedeeltelijk samen in en voeren allemaal dezelfde naam en 

merkuitstraling. Hun wagens vallen op. “Niks is standaard bij ons.” 

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Henk Riswick

Fish Nederland bundelt krachten ambulante visverkopers

Eén naam, vier 
ondernemers

Vincent Jansen: “We hebben allemaal dezelfde visie en willen ons onderscheiden.”
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AMBULANT

Een groot plein, omringd door parkeerplaat-
sen en op een steenworp afstand van een 
lokaal winkelcentrum met een supermarkt. Dit 
zijn voor veel mobiele visverkopers de 
ingrediënten voor een standplaats. Zo ook in 
Kraailandhof in Hoogland. Daar springt de 
visverkoopwagen van ondernemer Vincent 
Jansen van Fish Nederland meteen in het oog. 
Op de zijkant sieren kleurrijke foto’s van vis 
en de tekst ‘Samen genieten van het beste’ de 
wagen. Op de deur is een collage van woorden 
te zien, die weergeven waar Fish Nederland 

voor staat: verse vis, smaak, duurzaam en 
gezond. 

Strakke uitstraling
De hele wagen is zowel binnen als buiten uitge-
voerd in zwart- en wittinten. “De meeste 
verkoopwagens zijn wit en met rood en blauw. 
Ik heb zo’n twaalf jaar geleden voor een 
moderne, strakke uitstraling gekozen die 
anders en onderscheidend is”, vertelt Jansen.
Binnen tegen de achterwand zijn Engelse 
teksten met een vrolijke ondertoon opgenomen 

zoals ‘Explore your taste with fish’ en ‘If you 
can’t stay, take me away’.
Wat verder opvalt: er zijn hier geen wegge-
werkte spotjes in het plafond maar er hangen 
trendy zwarte lampen. De gekleurde ledverlich-
ting hierin maakt de vis in de vitrine nog beter 
zichtbaar. Blauw licht beschijnt de verse vis en 
violet de andere producten. 
Deze vitrine ligt er zo verzorgd en uitnodigend 
bij. Naast gebakken snacks en kibbeling is er 
verse vis. De hoofdmoot bestaat uit huisge-
maakte vismaaltijden. Het lijkt wel of je in een 
winkel staat in plaats van bij een verkoopwa-
gen. “Dat is precies onze bedoeling: de uitstra-
ling van een viswinkel maar dan met de 
gezelligheid van een markt. Niks is standaard 
bij ons. Jaren geleden waren we een van de  
eersten met flatscreens in de wagen. Nu 
hebben we die niet meer want iedereen heeft 
ze.” 

Spakenburgers
Vincent Jansen (39) weet waar hij het over 
heeft. Sinds zijn 19e jaar is hij uitbater van een 
visverkoopwagen. De Spakenburger begon  

Huisgemaakte maaltijden en verse vis vormen de hoofdmoot in de vitrine.

De verkoopwagen van Fish Nederland heeft de uitstraling van viswinkel maar wel met de gezelligheid van een markt.

Openingstijden
Net als veel inpandige viswinkels signaleert 
Vincent	Jansen	van	Fish	Nederland	dat	veel	
klanten	behoefte	hebben	aan	langere	openings-
tijden.	Daarom	experimenteert	hij	daar	nu	mee.	
Hij	blijft	een	half	uur	langer	op	de	standplaats,	
door	de	week	tot	18.30	uur.	Op	zaterdagen	sluit	hij	
op	16.30	uur.	“Als	kleine	zelfstandige,	is	dit	best	
een dilemma. We maken al veel uren.” 
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- net als veel dorpsgenoten - in zijn tienerjaren 
als verkoopmedewerker in een kraam op de 
markt. “Ik kocht een wagen, ging op zoek naar 
standplekken en begon onder de naam 
Vishandel Vincent Jansen.”
De eerste jaren maakte hij zich het onderne-
merschap eigen. “Ik zag dat er veel aanbod is 
en dat je je moet onderscheiden. Daarom heb ik 
mijn bedrijfsnaam veranderd en ben ik twaalf 
jaar geleden gaan samenwerken met drie 
andere ondernemers die ook vis verkopen 
vanuit een wagen.” Onder de naam Fish 
Nederland werkt dit viertal samen. Allemaal 
komen ze uit Spakenburg. “We hebben dezelfde 
visie en willen samen groeien, wijzer worden 
van elkaar en ons onderscheiden.”
Fish Nederland bestaat naast Jansen uit Klaas 
Bos, Wouter Bos, Adriaan Bos en Bert en Maria 
Blokhuis. Ze hebben samen achttien verkoop-
punten in het midden van het Nederland. Zelf 
staat Jansen op vijf verschillende standplaat-

sen. “We blijven allemaal zelfstandig en 
hebben geen financiële verplichtingen naar 
elkaar toe.”

Vier acties per maand
Een keer per maand komen de ondernemers 
samen om te vergaderen. Ze wisselen kennis 

uit over problemen waar ze tegenaan lopen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van personeel. 
Daarnaast bedenken ze samen vier acties per 
maand en wisselen kennis uit. Verder verkopen 
ze dezelfde vissalade en maaltijd van de 
maand. Daarnaast is er een vis van de maand 

en een aanbieding van de week. 
Tijdens de bijeenkomsten komen er geen 
cijfers op tafel. “We kopen alleen samen de 
‘bulk’ in zoals lekkerbekken, haring en pollack 
voor de kibbeling. Daarover maken we afspra-
ken bij de leverancier maar we ontvangen 
allemaal aparte facturen.” 

De ondernemers zijn verder vrij in het voeren 
van het assortiment en het maken van de 
maaltijden. “Iedereen heeft zijn eigen voorkeu-
ren: de een wil grote kabeljauw, de ander 
Noorse garnalen en weer een ander alleen 
Hollandse.” Op dat punt is ondernemersvrijheid 

Alle verse producten worden ter plekke gevacumeerd.

‘De uitstraling van een viswinkel, maar 
met de gezelligheid van een markt’
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van belang. Daarbij komt dat elke locatie een 
eigen klantenkring heeft. De verschillen tussen 
dorpen en stadswijken zijn groot omdat de 
samenstelling van de bevolking overal anders 
is. “In een stadswijk waar meer tweeverdieners 
wonen, verkoop ik meer maaltijden.” 
Gevraagd naar de hardlopers in zijn assorti-

ment kan de Spakenburger geen eenduidig 
antwoord geven. “Dat verschilt per locatie. In 
het begin van de week verkoop ik meer verse 
vis en maaltijden en in de dagen naar het 
weekend toe meer kibbeling en gebakken vis.”

Maximaal voordeel
Voor de gezamenlijke acties geldt hetzelfde:  
bij een loopt de maaltijd of salade van de week 
beter dan bij de ander. Toch levert samenwer-
ken voordeel op als je het op jaarbasis bekijkt. 

Hoeveel geld de samenwerking precies 
oplevert, wil Jansen niet kwijt. Hij laat weten 
dat Fish Nederland wel openstaat voor groei en 
dat er nog drie ondernemers kunnen aanhaken. 
“Dan heb je maximaal voordeel.”
Naast de inkoop van vis gebeurt de inkoop van 
bedrijfskleding en verpakkingen gezamenlijk. 

Zeker ten aanzien van verpakkingen kun je zo 
euro’s verdienen, vindt Jansen. “Anders ligt het 
geld - bij wijze van spreken - op zolder, waar je 
normaal die verpakkingen bewaart. Je doet er 
dan toch niets mee.”

Duurzaamheid
Op dit moment experimenteert de Spaken-
burger met verpakkingen. Hij test welke 
bakjes en schaaltjes in de praktijk bruikbaar 
zijn. Het gaat om bakjes van suikerriet en 

afbreekbaar plastic en om houten vorkjes. De 
reacties van klanten zijn positief. “Je laat zien 
dat je wat wilt doen aan het terugdringen van 
de plastic soep. Ik heb klanten die zelf hun 
Tupperware bakjes meebrengen, die belonen 
we met een gratis stempel voor de stempel-
kaart.” 
De ervaringen met deze test deelt Jansen met 
zijn partners van Fish Nederland. “Duurzaam-
heid is een belangrijk uitgangspunt voor ons. 
We waren in 2008 als eerste ambulante 
vishandel in Nederland MSC-gecertificeerd.” 
Nu verkoopt Jansen paling met het ESF-certifi-
caat. Verder staat op alle kaartjes in de vitrine 
keurig vermeld waar de vis vandaan komt en of 
deze duurzaam gevangen is.
Nog een extra service in de verkoopwagen van 
Jansen is dat iedereen die een maaltijd koopt 
op de verpakking een sticker meekrijgt met 
daarop de ingrediënten, de allergenendeclara-
tie, de THT en een bereidingsadvies voor thuis. 
De etiketten rollen uit de kassa in de wagen 
met ingebouwde weegschaal en een display 
waarop de klant kan meekijken naar het 
gewicht en de prijs van zijn bestelling. De 
kraam is verder uitgerust met frituurpotten, 
koelingen en een vacumeerapparaat. Het 
snijden van de haringen gebeurt in de voor-
bereidingskeuken in Spakenburg, vlak voor 
vertrek naar de standplaats. Voor een haring-
meubel is geen ruimte in de wagen van 4,5 
meter lengte. 
Over de inrichting en het uiterlijk van de 
verkoopwagen hebben de ondernemers van 
Fish Nederland gezamenlijk nagedacht. Het 
mobiele verkooppunt van Jansen is de eerste 
met de nieuwe uitstraling. Binnenkort volgen 
nog twee nieuwe wagens van 6,5 meter en 8,5 
meter. Ze zijn voorzien van hetzelfde opval-
lende zwart-wit design. De slogan ‘Samen 
genieten van het beste’ zal daarop zeker 
prominent terug komen. •

‘We waren als eerste ambulante 
vishandel MSC-gecertificeerd’

De verschillen tussen dorpen en stadswijken zijn groot, omdat de samenstelling van de bevolking overal anders is.

Momenteel onderzoekt Vincent Jansen of duurzame 
verpakkingen inzetbaar zijn.



Grootvader Lenger uit Harlingen begon in 1925 met ansjovis en haring. 
Het bedrijf breidde al snel uit met garnalen en kokkels die toen nog 
gezouten in vaten aan Engeland werden geleverd. In de loop der jaren 
groeide familiebedrijf Lenger Seafoods uit van een traditioneel schelp-
dierenbedrijf tot een complete verwerker van schaal- en schelpdieren 
met hoofdkantoren in Harlingen en Yerseke en vestigingen tot in Bulgarije 
en Vietnam. Een wereldbedrijf, nu met twee generaties nuchtere Friezen 
aan het roer: vader Simon Lenger sr en zoon Simon Lenger jr. 

Kernactiviteiten
Onze ondernemersgeest zorgde ervoor dat het bedrijf investeerde in 
garnalen, maar deze activiteit in 2016 toch weer afstootte, vertelt Lenger 
jr. “We merkten dat we terug wilden naar onze kernactiviteiten. En die 
zijn: het vissen, kweken en verwerken van traditioneel duurzaam geviste 
schaal- en schelpdieren zoals kokkels, scheermessen, mosselen, wulken, 

venusschelpen, zaagjes, jakobsschelpen, krab en langoustines. Sinds 
enige tijd zijn ook de ‘nonnen’ oftewel de Spisula subtruncata na vijftien 
jaar weer terug in de Noordzee en daarmee direct in ons assortiment.  
We halen tellina’s uit Bulgarije, enzovoort. We verkopen wereldwijd aan 
de retail, foodservice en industriële markt onder private label of huismerk. 
Het assortiment bestaat uit vers, diepvries en conserven zoals blik en 
glas. In glas hebben we bijvoorbeeld zelfs ‘clam juice’: het eiwitrijke kook-
vocht van de kokkels, dat zeer gewild is voor soepen en sauzen.” 

Succesfactoren
Het komt er op neer dat Lenger Seafoods een brede knowhow in huis 
heeft over alle soorten schaal- en schelpdieren en zeer flexibel kan han-
delen. Basis vormen de bronbeheersing, de beschikbare moderne pro-
ductiefaciliteiten en een gedegen sterk internationaal verkoopnetwerk, 
vult Lenger Sr. aan. “Wij zorgen onder meer wereldwijd voor verkoop- 

‘De vraag in de markt  
bepaalt wat we doen’
Met de hand gebeugelde kokkels van het Wad, verwaterd in Europa’s grootste verwatersysteem in Harlingen. 

Vers (levend) of ingeblikt geëxporteerd. Deze dagelijkse routine staat symbool voor alles wat Lenger Seafoods 

doet, van bron tot schap.

Bronbeheersing bij Lenger Seafoods vormt de basis voor variatie

Director Simon Lenger Jr (links) is 
director Yerseke; Simon Lenger Sr 
in Harlingen.
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kantoren en exclusieve agentschappen. Die fundamenten van het bedrijf 
zijn veertig jaar geleden al gelegd en feitelijk niet veranderd. Je moet 
altijd rekening houden met kansen en bedreigingen. We investeren in 
de bron met een eigen vloot die altijd stand-by ligt, en met productie-
bedrijven die grondstoffen en masse kunnen verwerken tot eindproduct 
als Moeder Natuur deze grondstoffen ter beschikking stelt. We kennen 
de markt. En de vraag in de markt bepaalt wat we doen.”

Duurzaamheid
Met de verduurzaming van de visserij is de focus qua bronbeheersing 
veranderd, vertelt sales director Igor Kint. “De kwantiteit is ondergeschikt 
geworden aan de kwaliteit en dus ook de prijs. De duurzame visserij 
(bijvoorbeeld het beugelen van kokkels) heeft de mechanische visserij 
vervangen. Deze overgang was voor het volume-georiënteerde bedrijf 
geen gemakkelijke periode met een heroriëntatie qua assortiment en de 
bijbehorende reorganisatie in een veranderende markt. Maar we zijn er 
beter uitgekomen. Duurzaamheid draagt uiteindelijk bij aan de kwaliteit 

en de continuïteit, ook voor komende generaties. Dankzij de gezonde 
basis van het bedrijf is verder gebouwd aan wat nu Lenger Seafoods is 
en waar we allemaal trots op zijn.” 

Constante kwaliteit
In grote lijnen zijn de key-succes factoren van Lenger het blijven inves-
teren in productinnovatie; verwater - en productietechnieken; duurzame 
visserij; flexibiliteit en praktische aanpak richting markt en klanten. De 
klant staat centraal en voelt zich over het algemeen goed bij Lenger. Ken-
merkend voor Lenger Seafoods is dat het bedrijf tot het uiterste gaat qua 
klantenservice. Lenger Seafoods probeert altijd aan de vraag van de klant 
te voldoen. Andere aandachtsgebieden zijn het waarborgen van een 
hoge mate van consistentie in product kwaliteit; voedselveiligheid en het 
op de markt zetten van gezonde producten. Lenger jr. : “We koesteren 
het vertrouwen dat klanten in ons hebben en proberen altijd dé specialist 
te zijn op het gebied van onze grondstoffen, van bron tot schap.”  
Zie ook: www.lengerseafoods.nl  

In de fabriek in Yerseke: vers, diepvries, en bouillonbasis van kokkels.

Sales director Igor Kint: ‘De kwantiteit is ondergeschikt geworden aan de kwaliteit.’

Lenger Seafoods Harlingen
• Productie oppervlakte: 9.000 m2

• Productie activiteiten: inblikken van kokkels, scheermessen en andere 
schelpdieren

• Capaciteit:  16 ton per uur
• Modernste en grootste verwatersysteem van Europa

Lenger Seafoods Yerseke
• Productie oppervlakte: 20.000 m2

• Productie activiteiten: verwerking van levende verse, diepgevroren-,  
gepasteuriseerde- en gekoelde schelp- en schaaldieren

• Capaciteit: 22 ton per uur

De feiten
• 93 jaar in business
• 300 werknemers wereldwijd
• Hoofdkantoren in Harlingen en Yerseke
• Activiteiten: kweek, vissen, processing
• Duurzame grondstoffen (MSC)
• 20 schepen
• BRC- en IFS higher level
• Huismerken: Du Nord, LENGERs, La Bigorne

Lenger Seafoods 
Lenger Seafoods bestaat uit de volgende bedrijven:
• Lenger Seafoods Harlingen, Lenger Seafoods Yerseke
• Lynn Shellfish, King’s Lynn, UK, Leslie & Parsons, Burry Port 
• Lenger Seafoods Ireland, Warrenpoint and Kilkeel, Noord Ierland
• Eurocontact, Boulogne sûr Mer, Frankrijk
• Lenger Seafoods Vietnam, Nam Dinh, Noord-Vietnam
• Lenger Seafoods Bulgaria, Varna, Bulgarije 
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In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig 

houden met bedrijfsopvolging. Het is namelijk een tijdrovend en complex proces. Maar door 

op tijd met bedrijfsopvolging bezig te zijn, kunt u zich veel stress en belastinggeld besparen.

Tekst: Gerrit van den Berg - Beeld: Profinis

Bedrijfsopvolging, 
begin er tijdig aan!

 Veel ondernemers zien bedrijfs-
opvolging als een moeilijk 
onderwerp en schuiven het 
liever door naar de toekomst. 
Moeilijk, omdat het bij bedrijfs-
overdracht niet alleen gaat om 
cijfers, maar het vaak ook 

niet pas bij het bereiken van de AOW-leeftijd 
op de agenda te zetten, maar er tien jaar 
daarvoor al mee bezig te zijn.

Welke rechtsvorm en structuur
U kunt uw onderneming in verschillende rechts-
vormen uitoefenen. Het maakt voor de bedrijfs-

emotioneel beladen is. Een ondernemer heeft 
zijn bedrijf opgebouwd en is er daardoor nauw 
mee verbonden. De eigenlijke overdracht is een 
ingrijpend proces op meerdere niveaus. Er kan 
van alles gebeuren waardoor het niet mogelijk 
is om nog tijdig voorbereidingen te treffen. 
Daarom is het raadzaam om bedrijfsopvolging 

Het is zaak om op tijd over bedrijfsopvolging na te denken.
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ONDERNEMEN

opvolging uit of u uw onderneming drijft in de 
vorm van een personenvennootschap, zoals een 
eenmanszaak of maatschap of dat er sprake is 
van een rechtspersoon zoals een BV. Er kunnen 
verschillende faciliteiten van toepassing zijn.  
Bij een bedrijfsoverdracht krijgt u vrijwel altijd 
te maken met de Belastingdienst. De in de 
onderneming aanwezige stille reserves zullen in 
de regel worden belast en kunnen een behoor-
lijke fiscale claim vormen.
Belastingheffing kan voorkomen worden door 
het opzetten van een optimale juridische en 
fiscale structuur. Het kan bijvoorbeeld gewenst 
zijn om een personenvennootschap eerst om te 
zetten in een rechtspersoon of een hol-
dingstructuur te creëren. Afhankelijk van de 
gewenste uitwerking dienen diverse wettelijke 
termijnen in acht genomen te worden om 
belastingheffing te voorkomen. Het kan nodig 
zijn om een termijn van drie, vijf of zes jaar in 
acht te nemen voordat de volgende stap gezet 
kan worden.

Opzetten holdingstructuur
Een veel gehoorde kreet in de fiscale wereld is: 
één BV is geen BV, waarmee wordt bedoeld dat 
één BV vaak niet fiscaal optimaal is. Er kan dan 
namelijk geen gebruik gemaakt worden van de 
deelnemingsvrijstelling of van de voordelen 
van een fiscale eenheid. Met een holdingstruc-
tuur is bedrijfsopvolging vrij eenvoudig te 
realiseren. Bij deze werkwijze worden de aan 
de feitelijke onderneming gebonden activa en 
passiva in de Werk BV geplaatst, de niet 
overdraagbare onroerende zaken komen in de 
Vastgoed BV (of Tussenholding BV) en de 
bezittingen die verband houden met de DGA, 
zoals overtollige liquiditeiten en de pensioen-
voorziening in de Holding BV. Door het 
zogenaamde ‘lichter’ maken van de Werk BV 
kan de waarde van de aandelen relatief laag 
gehouden worden. Zo kan er Eigen Vermogen 
naar de Holding BV of Vastgoed BV overge-
bracht worden. 
Wanneer de aandelen van de Werk BV of de 
Vastgoed BV verkocht worden, wordt een 
boekwinst gerealiseerd over het verschil tussen 
de verkoopprijs en de boekwaarde van de 
aandelen. Deze verkoopwinst blijft dankzij 
gebruikmaking van de deelnemingsvrijstelling 
bij de Holding BV onbelast. Zo wordt voorko-
men dat dezelfde winst twee maal belast wordt. 
De deelnemingsvrijstelling geldt voor alle 
resultaten afkomstig van de Werk BV. Door 
gebruik te maken van faciliteiten rond het 
samenvoegen van rechtspersonen (juridische, 
bedrijfs- of aandelenfusie) of juist het splitsen 

ervan kan een ideale structuur gerealiseerd 
worden. Veelal geldt als voorwaarde dat de 
activiteiten van de gefuseerde of gesplitste 
rechtspersonen in haar geheel bepaalde tijd 
moeten worden voortgezet. Zo geldt bij een 
juridische fusie een voortzettingsvereiste van 
drie jaar.

Fiscale eenheid
Bij de fiscale eenheid kunnen meerdere 
belastingplichtigen voor een bepaalde belas-
tingsoort als één belastingplichtig lichaam 
wordt beschouwd. Dit geldt ook voor de 
vennootschapsbelasting (VPB). Eén van de 
voorwaarden is dat de moedermaatschappij 
tenminste 95 procent van de aandelen heeft. 
Personenvennootschappen zijn uitgesloten van 
de mogelijkheid om een fiscale eenheid VPB 
aan te gaan. Na het aangaan van een fiscale 
eenheid wordt de VPB berekend over de 
gezamenlijke resultaten, waarbij resultaten op 
onderlinge transacties worden geëlimineerd. 
Eén van de grote voordelen van een fiscale 
eenheid is, dat winst op interne leveringen 
buiten beschouwing blijft. Transacties tussen 
de vennootschappen binnen de fiscale eenheid 
blijven namelijk onzichtbaar. Het is daardoor 
mogelijk om bezittingen over te dragen aan een 
vennootschap binnen de fiscale eenheid zonder 
dat dit tot belaste winstneming leidt. Ook hier 
geldt een voortzettingsvereiste. Bij een fiscale 
eenheid kan dat drie of zes jaar zijn. De termijn 
van zes jaar geldt  bij onbelaste verschuiving 
van bezittingen binnen fiscale eenheid. Deze 
termijn wordt verkort tot drie jaar bij over-
dracht tegen uitreiking van aandelen van activa 
en passiva die gezamenlijk een onderneming 
vormen. Wanneer niet aan het voortzettingsver-
eiste wordt voldaan dan vindt er een herwaar-
dering plaats van de verschoven bezitting naar 
de waarde op het moment voorafgaande aan de 
verbreking van de fiscale eenheid.

Ter stimulering van het ondernemerschap zijn 
diverse fiscale faciliteiten in het leven geroepen 
waarmee een substantiële besparing van 
belasting bereikt kan worden.

Schenk en erfbelasting
Voor de schenk- en erfbelasting is een 
vrijstelling van toepassing op materieel 
ondernemingsvermogen. De vrijstelling 
kan van toepassing zijn bij personenvennoot-
schappen en rechtspersonen. Tot een bedrag 
aan schenking of vererving van € 1.071.987 is 
de vrijstelling 100 procent. Daarboven is de 
vrijstelling 83 procent. Verder is de vrijstelling 
van toepassing voor de totale onderneming, 
niet per ondernemer. Bij een 50 procent belang 
heeft u dus ook maar recht op 50 procent van 
de geldende vrijstelling. Voor vermogen dat u 
als belegging houdt, geldt de vrijstelling niet. 
Voor de belasting over het bedrag dat niet 
onder vrijstellingen valt, kan rentedragend 
uitstel van betaling worden verkregen.

Overige voorwaarden:
• Bij vererving dient de erflater de onder-

neming die vererft minimaal één jaar direct 
voorafgaand aan het overlijden in bezit 
gehad te hebben. Voor schenking geldt een 
termijn van vijf jaar;

• De verkrijgende partij moet zowel bij een 
verkrijging krachtens erfrecht als bij een 
verkrijging krachtens schenking de mate-
riële onderneming vijf jaar voortzetten.      
Lukt dat niet, dan wordt de faciliteit 
teruggenomen en is alsnog belasting 
verschuldigd over de waarde ten tijde van 
erven/schenken.

Wordt niet (meer) voldaan aan de voorwaarden, 
dan kan geen beroep worden gedaan op de 
faciliteiten, dan wel worden ze ingetrokken.

Inkomstenbelasting
In de inkomstenbelasting zijn faciliteiten 
aanwezig die gebruikt kunnen worden in het 
geval van vererving of schenking van een 
materiele onderneming of een aandelenbelang 
van 5 procent of groter. De verkrijger neemt 
de verschuldigde inkomstenbelasting voor 
zijn rekening op het moment dat hij de 
onderneming verkoopt of staakt. Ook bij deze 
faciliteiten zijn voorwaarden van toepassing. 
Wordt niet (meer) voldaan aan deze voorwaar-
den, dan vervalt de faciliteit. Belangrijke 
voorwaarde verder is, dat de verkrijger drie jaar 
voorafgaand aan het overlijden werkzaam moet 
zijn geweest in de onderneming. De verkrijger 
kan ook een werknemer zijn. •



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.

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

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

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

Beheer uw eigen bedrijfskleding.
Miele Professional. Immer Besser.

18-0377_FZ_Anzeige138279_260x210_nl_NL.indd   1 10.04.18   11:39

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

Beheer uw eigen bedrijfskleding.
Miele Professional. Immer Besser.

Warm aanbevolen: Smedes warme sauzen! Passen perfect 
bij vis en zijn warm en koud te gebruiken. De receptuur is 
verbeterd: zelfde smaak maar een betere binding. De saus 
verwerkt makkelijk, presenteert mooi op ovengerechten 
en oogt heerlijk. Probeer de sauzen eens, bijvoorbeeld in de 
Noten-Kabeljauw-Puree ovenschotel hiernaast. Het recept 
(met margeberekening!) staat op www.margemaker.nl.

SmedeS Fine Food | Voltaweg 22 | 3752 lP Bunschoten | T 033 - 29 88 454 | e info@smedesfinefood.nl
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Smedes Warme Sauzen:
Receptuur verbeterd
Warm aanbevolen: 
bij vis en zijn warm en koud te gebruiken. De receptuur is 
verbeterd: zelfde smaak maar een betere binding. De saus 
verwerkt makkelijk, presenteert mooi op ovengerechten 
en oogt heerlijk. Probeer de sauzen eens, bijvoorbeeld in de 
Noten-Kabeljauw-Puree ovenschotel hiernaast. Het recept 

Smedes Warme Sauzen:
Receptuur verbeterd

Pouches 1 ltr
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Het demonstratiegebouw in Kopenhagen

Machinebouwer Marel wil een strategische partner zijn en demonstreert op de Whitefish Showhow 

2018 in Kopenhagen veel nieuws aan een kleine tweehonderd bezoekers uit ruim dertig landen.  

Een machinepark dat mede innoveert dankzij research en data.

Tekst en Beeld: Xandra Veltman

Whitefish showhow van Marel voor internationale visbranche

Handsfree vis verwerken 
is de toekomst

“De toekomst is handsfree werken”, zegt 
Maarten van der Steen van Marel 
Benelux, een van de circa honderd 
Marel-medewerkers die bij de White-
fish Showhow in Kopenhagen 
aanwezig waren. “Daar 
werken we stapje voor 
stapje naar toe, 
samen met 

zulk zacht materiaal is.” Marel demonstreert 
deze dag echter veel meer nieuws. 

Vierde industriële revolutie
Alle technieken die Marel heeft om witvis te 
processen zijn werkend te zien en de bezoekers 
zijn onder de indruk. Vragen worden gesteld, 
afspraken gemaakt. Manager directeur Sigmour 
Siggi Olasson benadrukt dat Marel een 

strategische partner wil zijn. “Vandaag 
willen we beter zijn dan gis- 

teren, elke dag weer.

de industrie. Zij vragen, wij ondersteunen. Het 
is altijd sparren en creatief denken. Een 
voorbeeld is de productielijn met daarin de 
Flexicut, inmiddels voorzien van robots die de 
vis verpakken. Robots, voor zowel batching als 

‘pick and place’, zijn voor de visindus-
trie nog vrij nieuw, onder 

meer omdat vis 

INDUSTRIE



 | NOVEMBER 201832

In 2050 moeten we tien miljard mensen 
kunnen voeden. Daarvoor moeten we als team 
opereren.” Hij labelt de huidige technieken als 
‘vierde industriële revolutie’, gebaseerd op 
cyber-fysieke systemen waarin mensen en 
machines met elkaar communiceren, elkaar 
feedback geven en processen verbeteren. 
Binnen Marel werken de ‘oude technische 
goeroes’ samen met nieuwe talenten. “In 1979 
schreven we: ‘data is part of our DNA’. Dat is 
nog steeds actueel, alleen de technieken 
verbeteren.” 

Data is DNA
Daarvan liet ook Pétur Pálsson voorbeelden en 
mogelijkheden zien. Hij is CEO van het 
IJslandse visverwerkingsbedrijf Vísir en een 
voorbeeld van de samenwerking tussen 
visindustrie en Marel. Wereldwijd kan men de 
hoeveelheden en gewichten van gevangen vis 
per dag, per locatie meten, net als de verwer-
king en de kosten. Er wordt research gedaan 
met onderwaterdrones en -sensoren en via 
omgevings-DNA. “Door alle data in de Cloud 
samen te voegen en te analyseren, kun je de 
vangst en verwerking beter inschatten. 
Efficiënt, zonder verspilling, met herkomstin-
formatie en behoud van een gezonde visstand.”

Interessant is ook de ‘trawl 2.0’, die onder water 
precies de gevraagde hoeveelheid vis oppompt 
om direct te verwerken. Wellicht tegelijkertijd 
een kans om ondermaatse vis niet te hoeven 
aanlanden, aangezien de vis niet eens boven 
water komt, meent een Nederlandse bezoeker. 
Feitelijk, zo stelt Olasson, zijn de mogelijkhe-
den onbeperkt. “De enige grenzen huizen in 
onze mind.” Van dit ‘out-of-the-box’denken zijn 
tijdens de Whitefish Showhow voorbeelden te 
over. Zo laat software engineer van Marel 
Haukur Hafsteinsson iedereen verbazen over 
de manier waarop technici, monteurs, machine- 

en softwarebouwers van Marel samenwerken. 
XR, oftewel extended reality. “Ooit begonnen 
we met virtuele situaties te bouwen bij wijze 
van schets. We ‘projecteerden’ ze op een 
plattegrond: augmented reality. Daarna gingen 
de technici hele systemen virtueel testen. Toen 
werd het mixed reality.” 

Op de werkvloer bij Marel proberen we het uit: 
je richt een laptop met de virtuele machines 
naar een gewenste plek en ziet ze daarin 
geprojecteerd. Deze augmented reality is 
meestal nog tweedimensionaal, je staat 
erbuiten en kijkt ernaar. 

Star Trek
Vervolgens doe je een virtuele bril op en pakt 
een afstandsbediening. Ineens sta je middenin 
het machinepark. Je wijst naar een deel van de 
machine die je nader wilt bekijken en hup, je 
staat er. Upgebeamd, zoals bij Star Trek. 

Hafsteinsson: “Zo kun je een ontwerp testen en 
aanpassen nog voor je bouwt. Bij een grote 
fabrikant ontdekten we bijvoorbeeld dat er 
tussen twee machines een hoogteverschil 
van 10 cm zou zijn. Dat is nu in korte tijd 
verholpen voor je de machines daadwerkelijk 
plaatst.” 

‘Vandaag willen we beter zijn dan 
gisteren, elke dag opnieuw’

Virtual reality en dan sta je er middenin en ‘beam’ je 
jezelf ‘up’ naar elke gewenste plek.

Eerste bezoekers stromen binnen.



INDUSTRIE
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Ook kunnen bezoekers ‘s middags workshops en 
lezingen volgen.

Machines via laptop geprojecteerd op een placemat.  
Dit kan ook op ware grootte.

Een ander voorbeeld is de plek waar je met een 
virtuele bril en twee digitale handschoenen 
kunt leren om de (toekomstige) machine te 
bedienen, te reinigen en onderdelen te 
vervangen. Dat betekent dat je werknemers 
kunt inwerken zodat ze direct aan de slag 
kunnen nadat nieuwe machines geplaatst zijn. 
Bij lastiger problemen kunnen technici 

eventueel inloggen in het systeem zodat ze 
samen met een medewerker een probleem 
kunnen oplossen. Dit scheelt alle partijen tijd 
en geld. 

Mixed reality
Bij de Flexicut machine zie je de visverwerking 
in mixed reality: naast de machine staat een 

groot beeldscherm. Daarop kun je live volgen 
wat er op en rond de machine gebeurt: de 
gefileerde vissen op de loopband, de mensen 
aan het werk, enzovoort. Maar ook ligt er een 
digitale laag doorzichtige film over het beeld 
waarop je kunt aflezen hoeveel diezelfde 
stukken vis wegen, plus alle andere gewenste 
informatie. Twee werkelijkheden tegelijk, in 
plaats van praktijk en data gescheiden. Mens 
en computer, in één oogopslag, snel op elkaar 
inspelend. Hiermee wordt dit aspect van de 
vierde industriële revolutie inzichtelijk. 

Kunstmatige intelligentie
Gunnar Atli Thoroddsen, embedded software 
designer bij Marel, verduidelijkt het later in een 
van de workshops die ’s middags plaatsvinden. 
Zijn verhaal gaat over kunstmatige intelligentie. 
Een technische goeroe en een software 
designer zochten een oplossing voor een vis die 
van de linker- op de rechterzij moet komen te 
liggen. De vis is virtueel nagebouwd. Naar 
hartelust werd met verschillende mogelijk-
heden geëxperimenteerd, tot er een systeem 
ontstond waar geen enkele vis meer uitviel,  
ook niet bij hoge snelheid. 
“Normaal zou dit experiment twee tot vier 
weken kosten. Virtueel is er binnen zes uur een 
passend ontwerp gerealiseerd.” Thoroddsen 
vervolgt: “De gehele industrie gaat negentig 
graden draaien en we moeten op elkaar 
afstemmen om niet buiten de boot te vallen.” 

Techniek op je bord
De bankwereld ziet en steunt deze veranderin-
gen, zegt Dag Sletmo, senior corporate analist 
en vicepresident van de IJslandse bank DNB. 
“Wat begon als kostenbesparing en efficiënter 
werken, is uitgegroeid tot een andere industrie 
met steeds meer research. We gaan intelligen-
ter vissen. Als banken hebben we de verant-
woordelijkheid om dat te ondersteunen.” 

Daarmee staat hij op één lijn met Sigmour Siggi 
Olasson van Marel, die tien miljard mensen 
dagelijks van een goede maaltijd wil kunnen 
voorzien. Een ‘eenvoudige doch voedzame 
maaltijd’, zoals heer Bommel placht te zeggen, 
waar een onvoorstelbare hoeveelheid techniek 
aan vooraf gaat. Die qua vangst en verwerking 
bijdraagt aan meer duurzaamheid.

Op 6 Februari 2019 vindt de Salmon ShowHow 
plaats in Kopenhagen.
Meer informatie:  
https://marel.com/fish-processing/events/
salmon-showhow-2019. •

Mixed reality. Op dit beeldscherm zie je live wat er gebeurt en daaroverheen de technische gegevens en kijk je in de 
machine.
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Nederland is beroemd om zijn handelsgeest. Handel drijven, het zit in onze genen. (Vak)beurzen zijn 

een plek waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Bedrijven met hun innovaties zijn op zoek 

naar klanten die het kunnen gebruiken. Het Holland Fisheries Event op Urk bracht vraag en aanbod 

bijeen. “We hopen dat u veel deals kunt sluiten”, sprak Klaas Jelle Koffeman namens de organisatie.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Tiende editie Holland Fisheries Event weer groter

Deals sluiten op de beurs

De Koningshof Party & Events op Urk 
stond op 5 en 6 oktober helemaal in het 
teken van het Holland Fisheries Event. 
Bij de opening op vrijdagmorgen sprak 
de organisatie bij monde van Klaas Jelle 
Koffeman optimistische woorden over 
de beurs. De beursvloer was uitverkocht 
en 20 procent groter dan de vorige 
editie in 2016. Ook de belangstelling uit 
het buitenland is gegroeid, met 
exposanten uit België, Denemarken, 
Noorwegen en Spanje. De data voor 
2020 werden ook meteen vastgesteld:  
2 en 3 oktober.

procent te regelen. Dat is beter dan nu op korte 
termijn  met minder genoegen te nemen. We 
gaan ons inzetten om de huidige vergunningen 
te verlengen.” Na haar inleiding werd door het 
luiden van de bel de beurs officieel geopend.

Exposanten visserij- en maritieme sector
De exposanten en bezoekers komen vooral uit 
de maritieme sector en visserijbranche. Het 
aanbod is heel gevarieerd, van weegapparatuur 
voor schepen (Penko), droogsystemen van 
Pronomar, de grote snijmachines van Scanvaegt 
tot dienstverlenende bedrijven als Werck-post, 
een uitzendbureau voor de zeevisserij, en 
accountantskantoor Profinis. Ook visserijorga-
nisaties zijn present: de Vissersbond, EMK voor 
een schone zee, en de gemeente Urk zelf, die 
haar plannen voor de buitendijkse service-
haven laat zien. Hoofdsponsor Flynth heeft een 
grote stand met alle ins en outs van het nieuwe 
MDV2-schip dat in aanbouw is. Pefa, vooral 
bekend van de online visveiling, heeft eLog 
ontwikkeld, een verlengstuk van het logboek 

Voor de officiële opening was CDA-Europarle-
mentariër Annie Schreijer-Pierik uitgenodigd. 
In een passievol betoog nam ze de aanwezigen 
mee rond haar inzet in het Europees Parlement 
voor de belangen van de visserij. Vooral voor de 
pulsvisserij zet ze zich in. “Het is een emotie-
dossier. Rutte hadden beter moeten uitleggen 
aan Macron: blijf af van de Nederlandse 
visserijvloot! Nu is er geluisterd naar enkele 
Franse vissers. Ik heb me moeten verdedigen 
ten opzicht van mijn eigen land.” Schreijer 
vroeg tijd om de zaak van de pulsvisserij te 
regelen. “Geef ons drie jaar om het in de sector 
te onderzoeken en dan voor de volle 100 

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik opent het Holland Fisheries Event, terzijde gestaan 
door beursorganisator Klaas Jelle Koffeman.

Vishapjes voor de inwendige mens.
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VAKBEURS

van de schepen, waarop via een website is in te 
loggen, dus ook op telefoon en computer thuis.

MDV2
Tijdens de beurs was er tweemaal een seminar 
over de MDV2, de opvolger van de MDV1 
Immanuel. De MDV1 is sinds drie jaar in de 
vaart en bevat allerlei duurzame technieken 
en materialen waaronder de vangstmethode 
(twinrig-puls), sterke kunstvezel netten die 
vijf keer zo lang meegaan als gewone touwen, 

en een zuinige motor voor minder brandstof-
verbruik. Er volgden cijfers over de geboekte 
resultaten. Er verschenen een aantal smileys 
op het scherm: er was tevredenheid over de 
vorm van het schip, het energiemanagement 

en de materiaalkeuze. Wat betreft de visver-
werkingslijn kan op het gebied van een 
ononderbroken koelketen nog wel progressie 
geboekt worden. Verder goede resultaten 
inzake algemene aspecten als de warmwater-
accu en ledverlichting. Bijkomend positief 
aspect bleek van sociale aard: omdat er minder 
lawaai van de motoren is aan boord, wordt er 
beter geslapen. En als een visser goed 
uitgerust is, functioneert hij thuis aan wal  
ook beter. 

Enige teleurstelling was er wel over de 
vangstmethode. De pulsvisserij verkeert, zoals 
bekend, in zwaar weer en er dreigt een verbod 
op deze vangsttechniek. Daardoor is er meer 
met de minder energiezuinige twinrig gevist 

op tong. Ook deze methode is nog niet 100 
procent betrouwbaar. 
Al met al toch reden genoeg om tevreden terug 
te kijken en tevens vooruit te denken met een 
nieuwe MDV. Daarin wordt gekeken naar 
CO2-neutraal varen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van biobrandstof of elektromotoren. 
Verder wordt verder gewerkt aan de ononder-
broken koelketen en een nieuwe sorteer-
machine die niet op lengte maar op gewicht  
de vis sorteert. Het schip is daardoor minder 
kwetsbaar en er is minder risico.

Duurzaamheidsmerk
Als straks de MDV1 is afgeschreven gaat men 
kijken naar de restwaarde en hergebruik van 
materialen. MDV blijkt zich inmiddels te 
hebben ontwikkeld als een duurzaamheids-
merk. In de toekomst willen de eigenaars van 
de schepen dit merk als zodanig in de markt 
zetten. Mede omdat de duurzaamheidsaspecten 
voor de langere termijn gelden. Het is daarmee 
ook klaar voor de toekomst. •

‘Blijf af van de Nederlandse 
visserijvloot!’

Weeg- en snijmachines van Scanvaegt.

De Gemeente Urk toont plannen voor een nieuwe haven.

Pefa eLog, een digitaal logboek voor schepen.

Accountantskantoor Profinis uit Urk.
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Drie dagen hield Baaijens Industrial Equipment in Oss in oktober open huis voor de visbranche.  

Voor zowel het Osse bedrijf als zijn partners en klanten een prima gelegenheid om zaken te doen. 

Een hele verwerkingslijn voor vis werd in werking gezet in de demonstratieruimte, zodat potentiële 

klanten zien wat de machines kunnen.

Tekst en beeld: Petra Hermans-Taekema

Met eigen ogen zien wat je aanschaft

Open huis bij Baaijens

Wat normaal de montagehal is, is voor de 
gelegenheid omgebouwd tot ‘beursvloer’. 
Er staan grote machines opgesteld, die 
mengen, mixen, ontschubben, onthui-
den, injecteren, roken of snijden. 

zalm gaat eerst door de ontschubber en daarna 
wordt de vis in tweeën gesneden. Beide helften 
gaan vervolgens door de onthuider. Deze heeft 
twee messen; de eerste snijdt het vel eraf en de 
tweede verwijdert nog een dun laagje vis van 
het vel. 
Dit flinterdunne visvlees kan in salades 
verwerkt worden, maar ook bijvoorbeeld gerookt 
worden. De pinbone-remover haalt alle graten 
tot en met de nekgraat uit de vis. Maar echt  
100 procent graatvrij is onmogelijk; er moet 
altijd gecheckt worden. Nat- of droog-zouten is 
beide mogelijk. De pekelinjectoren zorgen met 
dunne naalden dat de vis voorzichtig en 
gelijkmatig met pekel geïnjecteerd wordt. 
Droogzouten gaat eveneens automatisch; deze 
machine kan op vier zones van de vis ingesteld 
worden op meer of minder zouten. Ook kunnen 
op deze wijze verschillende kruiden op de vis 
aangebracht worden.

Mengen en mixen
Inotec heeft het nieuwste model menger en 
variomixer staan. Met deze technologische 

In de aparte demonstratieruimte van de hal 
staat een complete visverwerkingslijn van het 
Deense Uni Food Technic opgesteld. Vertegen-
woordigers van het bedrijf leggen de werking 
uit aan geïnteresseerde bezoekers. Een grote 

De enorme spiraal in de Inotec mengmachine bestaat uit 
vier zogenoemde paddels die meerdere kanten op 
kunnen draaien. Er rust patent op het model.De houtbrander van Reich staat in verbinding met de rookmachine.
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MACHINES

hoogstandjes kan van alles gemengd en gemixt 
worden: van vis en soep tot sauzen en babyvoe-
ding. De spiraal, bestaande uit vier delen, kan 
meerdere kanten op draaien. De machine is 
bovendien naar voren kantelbaar, waardoor er 
praktisch geen productverlies is. Er rust 
inmiddels patent op dit model.
In het oog springen verder de rookmachines 
van Reich. Deze zijn er voor hangend en 
liggend product. Zo kunnen op vele platen 

zalmfilets gelegd worden en kunnen aan roedes 
palingen gehangen worden. Maar uiteraard ook 
andere vissoorten. De rook wordt in 30 secon-
den van links naar rechts over de vis geblazen, 
waardoor de rook gelijkmatig verdeeld wordt 
en de smaak overal hetzelfde is. Ernaast staat 
de machine met het (beuken)hout, in palen van 
1 meter. Deze houtbrander staat via een buis in 
verbinding met de rookmachine. 
Bij Rodé Vis op Urk staat een hele lijn met deze 
Reich rookmachines opgesteld in de nieuwe 

bedrijfsruimte. Zo wordt op ambachtelijke wijze 
massaproductie geleverd.
Van de partners Menozzi (Italië) en Fomaco 
(Denemarken) staan eveneens machines 
opgesteld. Fomaco is gespecialiseerd in 
pekelinjectoren. Voor zowel vlees als vis zijn 
aparte naalden in de machine te plaatsen. 
Vis vereist zeer dunne naalden, terwijl voor 
bijvoorbeeld kip veel dikkere naalden worden 
gebruikt. 

Wat bijna alle machines gemeen hebben, zijn 
de touchscreens. Geavanceerde techniek en 
software geven de mogelijkheid tot exacte 
gegevensinvoer. Draairichting van de spiralen, 
verwerkingssnelheid maar ook intervallen en 
productgewicht. Ook het bedienen van de 
machines gebeurt via de schermen. Bovendien 
is er een veiligheidsfunctie ingebouwd.  
Een machine treedt pas in werking nadat met 
twee handen het ingestelde touchpanel wordt 
geactiveerd. •

De montagehal van Baaijens is omgebouwd tot beursvloer.

Machinelijn van Uni Food om zalm te ontschubben, 
onthuiden, snijden en zouten.

‘Technologische hoogstandjes  
die van alles kunnen’



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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De oesterpersreis van september in Zeeland voorziet in activiteiten rond oesters, maar ook 

komen vaak andere Zeeuwse lekkernijen aan bod. Zo werd de groep verwelkomd in Bruinisse 

door mosselkwekers Jan en Martin Bout en Niels Habraken, eigenaar van restaurant  BRU17 

aan de haven in Bruinisse en lid van het Mosselgilde. Mensen met een passie voor het dorp 

Bruinisse, haar historie en de mosselen.

Tekst: Marco Louter - Beeld: Henk Riswick

Restaurant BRU17 lid van Mosselgilde

Bruinisse: historie van 
een mosseldorp

Veel hangcultuurmosselen in de haven van Bruinisse.
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MOSSELEN 

Bij het restaurant ligt de BRU15 van de familie 
Bout uit Bruinisse. Op hun boot geven ze een 
goed beeld van de hangcultuur en de groei van 
de mosselen. Jan en Martin Bout zijn eigenaren 
van de boot, waarmee ze jaarlijks 250 ton 
mosselen opvissen uit zee. De firma Bout 
kweekt sinds het begin van de jaren ’90 
hangcultuurmosselen voor de haven van 
Bruinisse en in de Oostkophaven langs de 
Grevelingendam. Ze hebben een perceel van  
10 hectare. De touwen die er hangen zijn eind 
april opgehangen. Het zijn doorlopende lijnen 
van 100 meter touw. Na anderhalf tot twee jaar 
zijn de mosselen volwassen en geschikt voor 
consumptie..

Restaurant BRU17
Het restaurant en de naastgelegen viswinkel 
zijn gevestigd direct aan de vissershaven in 
Bruinisse, dat in de volksmond Bru genoemd 
wordt. Het is een nevenvestiging van Habraken 
Vis te Stellendam. Zes jaar geleden begon Niels 
met het visrestaurant. Een groot deel van de 
verse vis is afkomstig van de Goerese vissers-
vloot en komt via de Stellendamse visafslag 
direct op de borden van het visrestaurant. 
Naast vis uit de Noordzee halen ze veel  
producten van visserijbedrijven uit Bruinisse. 
Deze bedrijven vissen met name in de Greve-
lingen, Oosterschelde en Waddenzee.  
Niels klinkt vastberaden: “De lat ligt hoog in bij 

ons restaurant. Alleen beschikbare en topverse 
vis is hier verkrijgbaar.”

Bruinisse 550 jaar
Niels vertel met passie over zijn Bruinisse.  
“Bru is gesticht in 1468. Dit jaar bestaat het 
dorp 550 jaar en dat brengt een hele geschie-
denis met zich mee. Gelegen aan de Ooster-
schelde en de Grevelingen is Bru van oudsher 
een uitstekende uitvalbasis voor de vissers.  
Het getij, de geulen en het ondiepe water zijn 
uitermate geschikt voor de kweek van mosselen 
en oesters. Bruinisse had begin 20ste eeuw wel 
120 vissersschepen die ingezet werden voor de 
mosselvisserij.” 
Een groot deel van de Bruse bevolking was 
werkzaam in de mosselsector, zowel aan boord 
als in aanverwante bedrijven, waaronder 
smederijen en scheepswerven. De mossel-
vissers voeren destijds zelfs op de zeilen de 
rivieren op om hun lading mosselen te verko-
pen. Antwerpen was een belangrijke afzet-
markt. Tegenwoordig heeft Bruinisse nog zo’n 
23 mosselkweekbedrijven, maar het beschikt 
verder over mosselgroothandels, winkels en het 
Mosselgilde. Daarnaast bevinden zich in het 
dorp een machinefabriek en scheepswerven 
die vrijwel volledig gespecialiseerd zijn in de 
bouw en verbouw van vissersschepen. Brui-
nisse heeft bovendien een visserijmuseum.

Geschiedenis van de visserij
De oorspronkelijke bewoners van Bruinisse 
waren afkomstig uit Frankrijk die vluchtten 
voor Lodewijk de Veertiende vanwege het 
geloof. Veel familienamen uit die tijd zijn er nog 
steeds, zoals Jumelet de Van den Berge. Namen 
die oorspronkelijk uit Noord Frankrijk afkom-

BRU17, viswinkel en restaurant in de haven van Bruinisse.

Flinke percelen hangcultuurmosselen bij Bruinisse.
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stig zijn. Deze families hebben zich hier 
gesetteld en gingen werken in de mosselvisse-
rij. In die tijd was er veel wilde visserij op 
mosselen, zowel in het Gevelingenmeer, de 
Noordzee als de Oosterschelde.

Het was een tijd waarin soms letterlijk werd 
gevochten om de goede visplekken. Bekend is 
het mosseloproer van Bruinisse in 1773. De 
overheid maakte een einde aan de wilde visserij. 
Dit stuitte op veel weerstand van de vissers die 
daarom vele weken aan de kant lagen. 
In 1870 lukte het uiteindelijk toch om de echte 
wilde en vrije visserij in te dammen. Er werd 
besloten om stukken grond buitendijks uit te 
geven waar de mosselen naartoe gebracht 
zouden worden om op te kweken. Dit werden 
de percelen. Dit systeem is er nog steeds. 
Vroeger werden deze percelen afgezet met 
houten bakens om de gebieden herkenbaar te 
maken voor de vissers. 

Vloot van Bruinisse
In 1902 had Bruinisse een gigantisch vloot van 
152 schepen, groter dan die van Yerseke.  
Allemaal kleine houten schepen. Een belang-
rijke afzetmarkt was België, waar de mosselen 
op een speciale mosselkade in Antwerpen en 
Mechelen werden gelost en verkocht. Daar-
naast werd er ook mosselen verkocht aan 
Frankrijk en Engeland, een echt exportproduct. 
De Eerste Wereldoorlog betekende een zware 

terugval in de mosselsector, maar in 1917 kwam 
de export richting Duitsland op. Het zouten van 
de mosselen betekende voor iedereen in het 
dorp handel. Er werden overal thuis mosselen 
gekookt, gepeld en ingezouten in houten vaten 

en getransporteerd naar Duitsland. Dat duurde 
tot eind 1918 door de val van het Duitse rijk. 

Kweek mosselen
Later veranderde de vrije visserij van mosselen 
in de kweek van mosselen. Mosselzaad werd 
geoogst in de vrije natuur en gebracht naar 
zogenaamde kweekpercelen. Op deze percelen 
kan het zaad onder de natuurlijke omstandig-
heden, zonder enige toevoeging, uitgroeien tot 
consumptiegeschikte mosselen. Deze manier 
van kweken werd de ‘bodemcultuur’.  
De belangrijkste mosselkweekgebieden 
bevinden zich in het nationaal park de Ooster-
schelde en in het nationaal park de Waddenzee. 
Circa 95 procent van de Hollandse mosselen 
zijn afkomstig uit bodemcultuur. De overige 5 
procent komt van de hangcultuur. De Delta-
werken hebben enorme invloed gehad op de 
mosselkweek.

Mosselgilde
Bruinisse heeft veel op het gebied van mosse-
len en visserij: mosselkweekbedrijven, mossel-
groothandels, scheepswerven gespecialiseerd 
in (ver)bouw van vissersschepen, viswinkels en 

een visserijmuseum. Sinds deze zomer is daar 
het Mosselgilde bij gekomen, dat Bruinisse als 
mosseldorp promoot. Het is een samenwer-
kingsverband tussen acht Bruse restaurants en 
lokale mosselkwekers en -handelaren. Kennis 
en kunde worden gebundeld. In elk restaurant 
dat is aangesloten bij het Mosselgilde eet je 
vers gekookte mosselen, bereid volgens een 
traditioneel huisrecept, of verwerkt tot een op 
zichzelf staand gerecht. Alle restaurants willen 
de best voorradige mossel op tafel zetten.” •

‘Bru is van oudsher een uitstekende 
uitvalbasis voor de vissers’

Gerechten van de menukaart bij restaurant BRU17 in Bruinisse.

In het deze zomer opgerichte Mosselgilde werken de 
mosselbranche en horeca samen om Bruinisse als 
mosseldorp te promoten.
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De oesters zijn rijk gevuld dit jaar. Dat bleek bij de opening van het seizoen op 20 september. De YE155 bracht 

de eerste oesters van het seizoen aan wal en genodigden smulden van de prima kwaliteit. Daarna ontvingen de 

leden van de Nederlandse Oestervereniging de MSC hercertificering voor duurzame visserij. De veiling brancht 

vervolgens het mooie bedrag van 11.200 euro voor het goede doel.

Tekst: Xandra Veltman - Beeld: Henk Riswick

Opening oesterseizoen opgeluisterd met MSC hercertificering

Textuur en smaak zijn 
geweldig!

De YE155 vaart uit om de eerste oesters op te vissen.
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OESTERS

Echt een feestje, met de boot de Oosterschelde 
op en zien hoe de YE155 de eerste oesters van 
het seizoen uit het water opvist. De zon schijnt. 
Ondanks de zorgen van de Nederlandse 
oesterbranche is het nu tijd om de uitstekende 
kwaliteit oesters van dit jaar te proeven. Het is 
dan ook druk op de boot. Eenmaal op het water 
is het alleen nog genieten, kijken hoe de 
oesters boven water komen, de YE155 naar de 

boot met gasten vaart en schipper Maurice 
Boone ze aan de Nederlandse Oestervereniging 
overhandigt. Dan mogen de eregasten als 
eerste proeven. Dat zijn burgemeester José van 
Egmond van Reimerswaal, locoburgemeester/
wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen- 
Duiveland, NOV secretaris Jaap de Rooy en 
NOV voorzitter Kees van Beveren. “Heerlijk”, 
aldus Van Burg. “Uit fossielen blijkt dat de 
oester zo’n 25 miljoen jaar oud is. Wij blijven ‘m 
elke dag promoten. De textuur en smaak vind 
ik geweldig. Hoe moeilijk de kweek momenteel 
ook mag zijn, geef asjeblieft nooit op.” Daarna 
gaan de schalen rond en is het genieten tot het 
schip weer aanmeert in Yerseke. 

Hercertificering
Een groot aantal van de gasten loopt na deze 
feestelijke inhuldiging van het oesterseizoen 
door naar de Viskêête. Daar vindt de MSC 
hercertificering van de oestervisserij plaats. Het 
opnieuw verstreken van het MSC-certificaat 
dient als verzekering voor de consument dat de 

oesters duurzaam worden gekweekt. Dit geldt 
voor de gehele Nederlandse oestervisserij. Het 
gaat om platte oesters, waar jaarlijks zo’n 
700.000 van worden gekweekt, en de 15 tot 20 
miljoen Zeeuwse oesters. Elke vijf jaar is er een 
audit om te kijken of de oesterkweek nog aan 
alle standaarden voldoet. “En dat is zo”, zegt 
Victor Simoncelli, commercieel manager van 
MSC Benelux. Hij overhandigt dan ook met 
veel genoegen aan Kees van Beveren het 
certificaat voor weer 5 jaar MSC oesters. 

Eerste mandje
Op deze ondernemersbijeenkomst wordt 
vervolgens het eerste vaatje oesters geveild. 
Jan-Jaap Gorree van Omroep Zeeland leidt de 

‘Wij blijven ‘m elke 
dag promoten’

veiling onder toeziend oog van notaris Schot 
uit Tholen. De opbrengst is voor de Stichting 
‘Vrienden van Siem’ die er de ontvangst- 
ruimtes van het nieuwe Amphia Ziekenhuis 
in Breda gastvrij van gaat inrichten. 
Jan-Kees Vette van Vette & Verhaart deed het 
laatste bod en kreeg het eerste mandje oesters 
van 2018. De opbrengst was hoog: € 11.200,-. 

Ook goed nieuws is dat dit jaar de broedval in 
de Oosterschelde en het Grevelingenmeer 
goed is, vertelt Kees van Beveren. “Het zijn 
moeilijke tijden voor de sector, maar er gloort 
wellicht toch hoop. Het hart onder de riem van 
wethouder Van Burg mag wel op een tegeltje: 
‘Geef nooit op’.” •

Victor Simoncelli overhandigt het MSC-certificaat aan NOV voorzitter Kees van Beveren.

Overhandiging van de eerste oesters van het nieuwe seizoen aan burgemeester José van Egmond van Reimerswaal.

Veiling van de eerste oesters voor het goede doel ‘Vrienden van Siem’.
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Paling en bier zijn een uitstekende culinaire combinatie, zo bleek tijdens een palingworkshop  

en proeverij van Gastropedia en Dupan op 8 oktober in het Arnhemse Openluchtmuseum. 

Beide zijn zo Hollands als het maar zijn kan. 

Tekst en beeld: Lieneke Schuitemaker

Paling en bierproeverij in Openluchtmuseum

Oud-Hollandse traditie 
in nieuw culinair jasje

De proeverij met de twee 
oer-Hollandse producten werd 
georganiseerd door Gastropedia, 
in samenwerking met de 
stichting Dupan, die zich inzet 
voor het behoud van de paling. 
Gastropedia’s John van de Ven 
had gezorgd voor degelijke 

culinaire onderbouwing, in de personen van 
chefs Frans Bon, Johan Meurs en Tim Harte-
man, en bierkenner Puck Kerkhoven. 
Alex Koelewijn, voorzitter van Dupan en 
eigenaar van Spakenburg Paling verzorgde de 
aftrap van de workshop. Zijn voorouders zijn al 
sinds de 15e eeuw actief in de palingvisserij en 
sinds de 17e eeuw in de palinghandel.  

“Er stroomt palingbloed door mijn aderen. In 
Spakenburg hebben we allemaal een bijnaam. 
De mijne is gewoon paling.” 

Paling en panda
Milieuorganisaties vergelijken de paling graag 
met de panda, vertelt Koelewijn. “Dat klopt 
bepaald niet. De paling staat weliswaar op de 
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Paling in cijfers
Het	leefgebied	van	de	paling	is	enorm:	het	strekt	
zich	uit	van	Marokko	tot	noord	Noorwegen.	Tot	
een	paling	28	centimeter	groot	is,	kan	hij	of	zij	van	
geslacht	veranderen.	De	oudste	ooit	in	Nederland	
gevangen	paling	was	maar	liefst	85	jaar	oud,	ruim	
een meter lang en woog 4 kilo. Elke paling langer 
dan	45	centimeter	is	een	vrouwtje:	die	worden	
groter	dan	de	mannetjes.	Het	is	in	gevangenschap	
inmiddels	gelukt	om	paling	zich	te	laten	voortplan-
ten.	Om	de	babypalinkjes	daarna	aan	het	eten	te	
krijgen	om	te	blijven	leven,	is	echter	nog	niet	
gelukt.	Wel	in	Japan	overigens,	door	ze	eieren	van	
een	beschermde	haaiensoort	te	voeren.	Dat	is	
Europa	echter	niet	toegestaan.	Van	de	144.000	kilo	
glasaal	die	jaarlijks	Europa	binnenkomt	-	zo’n	1,4	
miljard	stuks	–	wordt	slechts	18.000	kilo	gebruikt	
voor	de	palingkweek,	oftewel	4	procent	van	het	
totaal.	De	illegale	vangst	van	glasaal,	met	name	voor	
de	Chinese	markt,	is	vele	malen	groter.	

CULINAIR

wijn. “Het vet komt eerder los. De kweekpaling 
heeft een wat vastere structuur.” 

Paling en bier
Waarom paling met bier? Allereerst omdat het 
een bijna natuurlijke combinatie is, vertelde 
bierkenner Puck Kerkhoven. En ook zo 
Hollands als het maar zijn kan. Bier en paling 
is ook een historische combinatie, al bekend 
vanaf de middeleeuwen. Bovendien is het 

biersegment het afgelopen jaar enorm in 
opkomst. Kerkhoven had een aantal bieren 
uitgezocht die goed pasten bij de gerechten die 
de aanwezigen te proeven kregen. Bij de paling 
op nori kroepoek met wasabimayonaise, 
werden twee soorten bier geproefd werden:  
Iki bier en in de brouwerij van het Openlucht-
museum gebrouwen Oogstbier. 
Bij het gerechtje met drie variaties gelakte 
paling werden opnieuw twee bieren geproefd, 
namelijk Rodenbach Grand Cru (Vlaams 
roodbruin) of Museum Herfstbock. Zo vers 
gebrouwen, dat het nog niet gebotteld was. 
Vervolgens tartaar van rode biet met gerookte 
paling, waarbij Uddelear IPA 4.0 geserveerd 
werd. Daarna gevulde avocado met paling, 
geserveerd met Praght rookbier uit Dronten. 
Inmiddels was de paling in het groen klaar. 
Daar was chef Frans Bon al tijdens het eerste 

gerechtje mee begonnen, omdat die ongeveer 
een uur moest stoven. Bon: “De stooftijd is afhan-
kelijk van het formaat van de aal en de grootte 
van de stukken. Vooral niet te hard koken, dan 
wordt het taai. Tegen de kook aanhouden.”
Dit klassiek Vlaamse palinggerecht – van verse 
aal – werd vergezeld van een wit bier, zoals het 
in België de gewoonte is. Het werd het enige 
witte trappistenbier ter wereld: La Trappe. 
Als afsluiting was er rösti met paling, met 

Timmermans Lambicus Blanche bier uit België. 
Tijdens de aansluitende rondleiding door de 
moderne brouwerij op het terrein van het 
Openluchtmuseum werden nog palingkroketjes 
geserveerd, met daarbij ook een herfstbock uit 
de museumbrouwerij: ’t Goeye Goet. •

‘We zijn al aardig duurzaam bezig’

Alex Koelewijn tijdens zijn fileerdemonstratie.

Paling en bier: een oer-Hollandse combinatie.

lijst van beschermde diersoorten waarvoor een 
beheerplan geldt, maar dat is heel iets anders 
dan bedreigd met uitsterven.”
Koelewijn zet zich sinds 2010 intensief in voor 
het behoud van de paling, onder meer door het 
initiëren van het duurzaam palingfonds Dupan, 
acties als ‘Paling over de dijk’ en glasaaluitzet-
tingen, en door zich in te zetten voor veilige 
doorgangen voor paling en andere zoetwater-
vissen bij gemalen en sluizen. 

Wilde en kweekpaling
Koelewijn is naast voorzitter van Dupan en 
handelaar ook expert in het fileren van paling. 
In het Openluchtmuseum liet hij zijn fileerkun-
sten zien, en vooral ook hoe de paling daarna 
gesneden moet worden: niet in rechte stukjes, 
maar in mooie schuine plakjes. “Dan komt de 
smaak veel beter tot z’n recht. Kom het verschil 
maar proeven!”
Hij had twee soorten paling bij zich: wilde 
paling uit Ierland – Nederlandse vissers 
houden een vangstverbod aan van september 
tot en met november, onderdeel van het 
aalbeheerplan om het palingbestand te 
beschermen – en kweekpaling uit Nederland. 
Hij vergeleek wilde paling met wild vlees; ook 
niet het hele jaar beschikbaar en anders van 
structuur dan vlees van de boer. Ook de 
structuur van de wilde paling was duidelijk 
anders: minder vet en vlokkiger dan de 
kweekpaling. In de groep verschilde de 
voorkeur in smaak voor de ene of de andere 
soort. “De wilde is wat zachter”, aldus Koele-
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Ter Overname: mooie visspeciaalzaak 
gelegen op A-locatie in Soest.
In de directe omgeving zijn tal van sterke 
medewinkeliers gevestigd, o.a. Albert Heijn, 
Zeeman, Lidl en een bakker. De gehele 
inventaris verkeert in goede staat van 
onderhoud.
Zeer geschikt voor creatieve en 
enthousiaste handen. Vriendelijke 
overnameprijs.

Ter Overname: visspeciaalzaak gelegen in 
het mooie Oosterbeek.
De winkel is keurig ingericht en onderhouden. Er zal zonder personele 
verplichtingen geleverd worden. Diverse sterke medewinkeliers in de directe 
nabijheid, o.a. warme bakker, Keurslager, kaasspeciaalzaak. Pand is huur,  
€ 2.700,-- per maand excl. BTW.
Bel ons voor het maken van een afspraak.

Ter Overname: visspeciaalzaak gelegen aan drukke doorgaande weg in het 
zuiden van het land. Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud  
en biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden. Vlotte 
overnameprijs.
Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Te huur: winkelpand in het centrum van Zeist, dat zich uitermate 
leent voor een visspeciaalzaak. Dagelijks vele passanten en nabij diverse 
parkeervoorzieningen.
Uiteraard kunnen we ter plaatse een afspraak inplannen. Of bel ons op 
onderstaand telefoonnummer. 

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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gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden
T 31(0)33 432 35 52 
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COLUMN

Waterstof als energiedrager

Voor waterstof is duurzame energie nodig.  Het is geen nieuw  
gegeven dat vissers van de Noordzee zich in het algemeen ergeren 
aan de hoeveelheid windmolens die op de Noordzee worden 
gebouwd. Zij zien de windmolens als een bedreiging omdat je op 
die locaties niet meer kunt vissen. 
Het is een grandioos dilemma, want de veranderingen zetten door. 
het zal je maar gebeuren dat je opa, je vader en de huidige gene-
ratie vissers gebruik maakten van rijke visgronden waar je ‘dikke’ 
reizen hebt gemaakt en dat je er nu gewoon domweg omheen moet 
vissen. Er heeft zich nog geen rechtsgeleerde gepresenteerd om te 
beweren dat sprake is van een onteigening van je visgebied.  
Oké, geen windmolens maar hoe komen we nu dan aan onze  
energiebronnen? Diesel bunkeren?

Zware olie
Omdat dieselolie steeds duurder werd, schakelden ook de vissers-
schepen om naar zware olie. In de koopvaardij werd dit al jaren 
eerder met succes gebruikt. De dieselolie is dezelfde als voor het 
gebruik in vrachtauto’s, bussen en dieselauto’s voor het personen-
vervoer. De zware olie kun je alleen gebruiken door deze eerst tot 
hoge temperatuur te verhitten. Anders kun je het niet eens            
verpompen. Vanuit de internationale maritieme organisaties zal 
het gebruik van zware olie op termijn worden verboden. Het mag 
wel gebruikt worden wanneer men een zogenaamde wasinstallatie 
gebruikt voor de uitlaatgassen. In de koopvaardij worden deze 
zogenaamde ‘scrubbers’ massaal ingebouwd. Dit heeft alles te 
maken met de klimaatdoelen die we onszelf hebben opgelegd.

Elektrisch aangedreven varen en vissen
Een mooie en schone energiebron voor de visserij zou elektriciteit 
zijn via een elektromotor. Dat is echter alleen maar haalbaar voor 
zeer korte afstanden. Denk aan een veerpont die aan beide oevers 
kan worden opgeladen door een stekker te koppelen. Dat  
ligt hoofdzakelijk aan de opslag van de elektrische energie.  

Er zijn gewoon geen accu’s die groot genoeg zijn om een hele week 
energie te leveren voor de elektromotor van een schip, laat staan 
een vissersvaartuig die ook nog veel trekkracht moet hebben om 
de netten te slepen. De ontwikkeling van grote sterke accu’s gaat 
wel steeds verder, maar het is wel de grote vraag of dit voor  
schepen snel genoeg gaat. In het wegverkeer is 400 tot 500 kilo-
meter haalbaar met een elektrische auto, maar deze kan tussen-
door nog  ergens opladen. Op zee is dat moeilijker en nu nog  
onmogelijk te noemen.

Waterstof
Gaat waterstof uit elektriciteit het verschil maken? Dat is nog maar 
de vraag en het zal zeker nog een tijd duren. Een transitie naar de 
waterstofeconomie heeft tijd nodig en is ook niet goedkoop. Alle 
begin is moeilijk, maar er is zeker een begin en een ontwikkeling 
van een visie voor het zware wegtransport, de scheepvaart en dus 
ook de visserij. Waterstof is geen brandstof, maar een energie- 
drager. Je hebt andere dingen nodig om waterstof te maken (elek-
triciteit en water). Je kunt het makkelijk transporteren en opslaan. 
Uiteraard is er eerst een netwerk van distributiepunten nodig, 
maar dat is met alles zo. In Duitsland rijden al twee treinen op 
waterstof. Het is een schone duurzame energiedrager waarmee we 
een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Het is nu een taak  
om schaalgrootte te organiseren.

Kanttekeningen
Om waterstof te produceren heb je energie nodig. Wanneer je 
waterstof uit elektriciteit maakt, ben je ongeveer 20 procent van je 
energie kwijt. Bij elke omzetting verlies je nu eenmaal rendement, 
maar je moet er iets voor inleveren om op nul-emissie uit te komen. 
Op de vissersschepen zal verder blijken dat er technisch nog een 
grote hobbel moet worden genomen. In de eerste plaats is de  
ruimte voor de opslag van het waterstof wel iets heel anders dan de 
bunkers voor gasolie (diesel). De voormalige Scheepvaartinspectie 
(SI en thans ILenT) zal moeten anticiperen op het fenomeen ‘licht 
ontvlambare stoffen’ aan boord van vissersschepen. De transitie 
naar een waterstofeconomie heeft tijd nodig, maar we moeten de 
resterende tijd wel zeer nuttig besteden. Ook hier is innovatief 
denken hard nodig en hebben we kansen om voorop te lopen. •
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WETGEVING

Ontslag op staande voet 

Het komt helaas regelmatig voor: werknemers die de kantjes ervan af lopen. Bijvoorbeeld door stiekem (zwart) te 

werken voor derden zonder de werkgever in te lichten. Voor werkgevers kan dat een grond zijn om de werknemer op 

staande voet te ontslaan. Onderstaand een voorbeeld uit de kappersbranche, maar het kan in elke winkel gebeuren.

Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet in zo’n geval 
inderdaad stand kan houden, zal de rechter altijd rekening houden 
met de persoonlijke omstandigheden van de betreffende werk-
nemer en de ernst van het vergrijp. Daarnaast moeten werkgevers 
voortvarend zijn met het geven van een ontslag op staande voet. 
Dat houdt in dat een dergelijk ontslag ‘onverwijld’ dient te worden 
gegeven. 

Ziekmelding
Dat over dit begrip nog wel eens onduidelijkheid bestaat, blijkt uit 
de volgende uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van eerder 
dit jaar. In deze zaak had een kapperszaak een kapster in dienst die 
zich op enig moment heeft ziekgemeld. Tijdens de ziekmelding is 
de kapster echter wel gesignaleerd in een concurrerende kappers-
zaak waar zij kennelijk toch werkzaamheden als kapster verrichtte. 
Toen de werkgever daarachter kwam, is zij een onderzoek gestart 
om te controleren of de kapster inderdaad tijdens haar ziekte voor 
iemand anders werkte. De werkgever heeft een aantal keer gebeld 
met de concurrent en gevraagd of er een afspraak kon worden 
ingepland met de kapster. Dat bleek te kunnen. Daarnaast heeft de 
werkgever een aantal klanten ondervraagd die door de kapster 
geknipt waren. Dit onderzoek heeft al met al een week in beslag 
genomen. 

Onderzoek
De kapperszaak stuurde de kapster na het onderzoek, dus zeven 
dagen later, een ontslagbrief waarin werd aangegeven dat zij op 
staande voet was ontslagen. De kapster kon zich hierin niet vinden 
en heeft dit ontslag aangevochten. De kapster vond onder meer dat 

de werkgever veel te lang de tijd had genomen om haar een ontslag 
op staande voet te geven. Het ontslag was dus niet onverwijld    
gegeven, terwijl dat wel een vereiste is bij een ontslag op staande 
voet. 
De kantonrechter gaf de kapster in eerste instantie gelijk. De  
werkgever had sneller moeten handelen en had de kapster sneller 
moeten confronteren met de bevindingen. Dit hield in dat het 
dienstverband met de kapster nog steeds bestond en dat de werk-
gever de kapster gewoon moest blijven doorbetalen. 

Bedenk- en onderzoektijd
De werkgever is uiteindelijk met succes in hoger beroep gekomen 
van voornoemde uitspraak. Anders dan de kantonrechter meent 
het gerechtshof dat de werkgever niet meer dan een week heeft 
laten verstrijken tussen het ontdekken van de nevenwerkzaamhe-
den en het geven van het ontslag. Dat de werkgever een aantal 
dagen de tijd had genomen om voor bedenk- en onderzoektijd voor 
bevestiging en bewijs van de juistheid van de beschuldigingen aan 
het adres van de kapster, getuigde - aldus het hof - eerder van 
zorgvuldigheid dan van een gebrek aan voortvarend handelen.  
De werkgever had de kapster dus terecht ontslagen en de kapster 
diende het te veel ontvangen salaris terug te betalen. 

Voornoemde uitspraak toont wederom aan hoe belangrijk het is 
om een ontslag (op staande voet) zeer zorgvuldig voor te bereiden. 
Werkgevers mogen de tijd nemen om te onderzoeken wat de beste 
optie(s) is/zijn voordat zij een werknemer ontslaan. Het is dan ook 
altijd aan te raden om u vooraf goed te laten informeren en juridi-
sche hulp in te schakelen om problemen achteraf te voorkomen. •
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Voor Volendammers is Heerhugowaard de dichtstbijzijnde locatie van SVO vakopleiding food. Dat is een 

uur reizen en dat bleek voor veel Volendamse jongeren een te hoge drempel. Daarom startte SVO samen 

met Vishandelsvereniging Sint Antonius de mbo 2-opleiding Verkoopmedewerker vis in Volendam.  

De eerste groep studenten is net begonnen en nieuwe studenten kunnen op elk moment instromen. 

Tekst: Karlijn Meulman - Beeld: SVO

Praktijkonderwijs dicht bij huis trekt meer studenten 

SVO start mbo-opleiding 
vis in Volendam

Tien jaar geleden had SVO ook een 
visopleiding op Volendam, maar die 
verhuisde uiteindelijk naar Heerhugo-
waard. Petra Goverts, onderwijsmana-
ger bij SVO: “In de loop der jaren zagen 
we dat Volendamse jongeren minder 
bereid zijn om naar de SVO-locatie in 
Heerhugowaard te komen. Ze blijven 
liever in Volendam om een opleiding te 
volgen. We vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk vismedewerkers 
opgeleid worden en we zagen dat ook 
visondernemers in Volendam 
behoefte hadden aan een lokale 
opleiding op visgebied. Wie klanten 
optimaal van dienst wil zijn, moet 

werken. Bovendien leggen ze op school een 
goede basis als het gaat om productkennis, 
kwaliteitsbewaking en hygiëneregels.”

Medewerkers kansen bieden
Henry Schilder maakte zich samen met collega-
ondernemers hard voor een visopleiding in 
Volendam. “Mijn Volendamse medewerkster 
wilde graag een diploma halen, maar ze vond 
Heerhugowaard te ver weg. Over de opleiding 
in Volendam was ze meteen enthousiast en het 
bevalt haar prima. Zo’n lokale opleiding helpt 
medewerkers én de visbranche. Visonderne-
mers kunnen hun mensen nu een mooie 
mbo-opleiding bieden, met doorstroommoge-
lijkheden naar niveau 3 en 4. Zo bied je hen 
kansen en je krijgt er goed opgeleide mensen 
voor terug.”

Instromen kan elk moment
De studenten in Volendam werken vier dagen 
in de week en gaan een dag naar school. De 
opleiding Verkoopmedewerker vis is een 
combinatie van theorie en praktijk, met veel 
aandacht voor productkennis en verkoop- en 
bereidingstechnieken. Studenten kunnen 
binnen een jaar hun mbo-diploma halen. 
Instromen kan op elk moment en nieuwe 
studenten zijn van harte welkom. De Open 
Dagen van SVO staan op www.svo.nl/agenda.
Voor meer informatie: www.svo.nl/vmvis 
Of neem telefonisch contact op met 
Frank de Best: 06-15 83 97 44. •

vismedewerkers met specifieke kennis in huis 
hebben. Daarom zetten we in Volendam de  
mbo 2-opleiding Verkoopmedewerker vis op. 
De theorielessen vinden plaats bij partycen-
trum Sint Jozef en de praktijklessen bij de 
productieruimte van Jan Koning.”

Visopleiding legt brede basis
Henry Schilder is eigenaar van de Volendam-
mer Visspecialist in Amstelveen. Hij woont zelf 
in Volendam. “Op dit moment heb ik twee 
mensen in de opleiding bij SVO, waarvan één in 
Volendam”, zegt hij. “Ik vind opleiden belang-
rijk, omdat medewerkers op school breed leren 
kijken. Ze leren zowel van docenten als van 
klasgenoten die bij andere visbedrijven 

OPLEIDING
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