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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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VISBAKMEEL CRUNCH 
Een visbakmeel voor een krakend krokante korst. 

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

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

Wij hebben al wat monsters uitgezet en daarvan 
enthousiaste reacties ontvangen.
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Al jarenlang zijn wij fabrikant van kant en klaar 
visbakmeel voor het bakken van lekkerbekken, 

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

een pap en het is voor gebruik gereed.

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

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

behoudt.

VISBAKMEEL EXTRA
Voor een mooie goudbruine korst om de vis.

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

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

goudgele korst om de vis.

VISBAKMEEL CARIBBEANMIX
Brengt door een special kruidenmelange een pikante 

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

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

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

gebruik veel goedkoper dan melk.

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

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

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

Vraag gratis monsters aan

Lactose vrij visbakmeel!!
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nieuws in beeld

De Drie vertegenwoorDigers van northseaChefs met v.l.n.r. Jens van De ven, marJorie romeiJn en wim sChelfaut, met reChts Jaap tanis van emK.
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nieuws in beeld

EMK en 
Chefs in 
gesprek 
Al jaren promoten de NorthSeaChefs onbekende, 
onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen 
door Belgische vissers. Ze willen zowel vissers, 
chefs, hobbykoks als de consument overtuigen 
van de kwaliteiten van deze vissen. “We moeten 
leren eten wat de visser vangt. Niet enkel laten 
vissen wat wij willen eten en de rest 
teruggooien”, is hun motto.
Alvorens van start te gaan, voerden de 
Northseachefs eerst oriëntatiegesprekken met 
organisaties en betrokkenen in ons land teneinde 
in te schatten of zo’n promotiecampagne 
mogelijk is en om budget binnen te hengelen. 
Zo voerde een delegatie van NorthSeaChefs een 
gesprek met bestuurslid Jaap Tanis van 
actiegroep EMK. Directeur Wim Schelfaut, 
manager Jens van de Ven en projectbegeleidster 
Marjorie Romeijn togen naar Stellendam en 
wisselden informatie uit met Tanis. Tanis was in 
zijn nopjes omdat ook de Nederlandse vissers 
graag zien dat er meer waardering komt voor 
niet-gekende vissoorten. Volgens Schelfaut zijn 
er voldoende raakvlakken om het contact met 
EMK voort te zetten. 
NorthSeaChefs werkt nauw samen met Belgische 
vissers en reders. Wim Schelfaut gaf aan dat de 
organisatie zich dit jaar wil richten op de jeugd,  
omdat zij de toekomstige consumenten zijn. 
“Voor België hebben we reeds een budget en 
zijn we behoorlijk actief, maar voor uitbreiding 
naar Nederland is uiteraard ook geld nodig. Eerst 
proberen we onze kansen in te schatten alvorens 
daadwerkelijk van wal te steken. We proberen 
contacten te leggen om anderen niet in de 
wielen te rijden”, aldus Schelfaut.

Commentaar
Dit artikel stond op pag.17 maar is nu hierheen verplaatst 
vanwege ruimtegebrek voor de advertenties. Pag.17 ver-
valt dus.
Fotobijschrift ter verduidelijking wie=wie:

| teKst en foto: willem m. Den heiJer

De Drie vertegenwoorDigers van northseaChefs met v.l.n.r. Jens van De ven, marJorie romeiJn en wim sChelfaut, met reChts Jaap tanis van emK.
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SEAFOOD EXPO GLOBAL IN BRUSSEL
Wederom een hoofdprijs voor Kingfish Zeeland

SEAFOOD EXPO

De hele viswereld was begin mei bijeen in Brussel voor de Seafood 
Expo Global. De Expo daar is drie dagen lang een wereld vol 
vis. Heel slim zijn de landenpaviljoens, waarin een land op grote 
of grootse wijze bezoekers lokt met de nieuwste producten, 
verpakkingen, machines of diensten. Er wordt werk gemaakt van 
de paviljoens én de stands. Elk land en elk bedrijf wil zichzelf en 
zijn handelswaar  zo goed mogelijk presenteren. 
Het Holland Paviljoen was met de Nederlandse driekleur 
bovenlangs goed herkenbaar in Hal 6 en 9. De (echte) oranje tulpen 
en het vrolijke oranje Holland op de muren was overal zichtbaar. 
Waar de bezoekers veelal het eerst op af kwamen, was de prachtige 
visuitstalling van DaySeaDay, hun visitekaartje op elke beurs waar 
ze staan. Verse vis in optima forma en in vele soorten en kleuren. 
Een andere eyecatcher op de beurs was het enorme ijsblok met hele 
vissen, schaal- en schelpdieren. Het leverde de stand van Epic extra 
aandacht op. Rondlopend over de beurs vielen ook verschillende 
soorten landenpaviljoens op. China leek een soort incheckbalie op 
een luchthaven en voor de Verenigde Staten vertegenwoordigden  
verschillende marketingorganisaties delen van het enorme land 
met de voor de regio kenmerkende producten. Dus volop pollock  
bij Alaska, scallops uit het zuiden en kreeft uit het noordoosten. 
Herkenbaar voor de bezoeker, maar zeker ook voor de exposant 
die op zaken doen uit is. Je moet je sterke punten presenteren 
en benadrukken. Voor Scandinavië hadden Noorwegen en 
Denemarken zich naast elkaar gepositioneerd. Voor haring en 
zalm zijn het belangrijke importpartners, zowel voor Nederland 
als wereldwijd. Dus je naast elkaar presenteren heeft dan z’n 
voordelen.
Maar niet om het een of ander, zo’n beurs is ook om te genieten 
van wat je kunt proeven. En dat was er genoeg. En opvallend vaak 
gepresenteeerd op duurzame schaaltjes (weg met de plastic soep). 
Wat zoal langs kwam: cobia, yellowtail kingfish, pollock, garnalen, 
kreeft, zalm.... kortom: een wereld vol vis.

PRESENTATIE

Commentaar

Links onder Inhoud mist bij de streamer het paginanummer. 
Dit is: 1Inhoud is 1 item langer
Coverfoto plaatsen
Mijn column volgt nog op maat.

Links onder Inhoud mist bij de streamer het paginanummer. Heb ik ook in 
incopy sjabloon aangepast nu is die er voortaan wel
Coverfoto gaan we pas plaatsen als cover akkoord is. (Karin)

@petra; ik heb een paar kleine dingen aangeapst in je voorwoord, leuk 
stuk!
michelle

Cover nog plaatsen. Verder akkoord.

De Seafood Expo Global is  

‘s werelds grootste visbeurs. Expo-

santen pakken flink uit en er zijn 

prachtige visuitstallingen te zien. 

Het Belgische Epic had een 2.000 

kilo wegend blok ijs in de stand 

staan, waarin tal van vissen, schaal- 

en schelpdieren waren te zien.

Een echte eycatcher. 

30

47

Petra Hermans-Teakema
p.hermans@vakbladen.com
info@vismagazine.nl
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uit de branche

SPES NOVA TE WATER
De duurzame vissersboot ‘Spes Nova’ is onlangs te water gelaten bij 
Maaskant Shipyards in Stellendam. Het schip wordt gebouwd in 
opdracht van het Urkse familiebedrijf Ekofish en wordt naar 
verwachting in oktober dit jaar opgeleverd. Deze twinrigger/
flyshooter is in samenwerking met Vripack Naval Architects 
ontwikkeld en heeft drie identieke diesel-elektrische Caterpillar 
generatorsets, gekoppeld aan een power management system met 
batterijopslag. Daarnaast zijn er intelligente energie-terugwin-
systemen bedacht, onder meer bij het vieren van de lieren tijdens het 
zetten van de netten. Zowel liggend in de haven als varend in de 
haven is het schip volledig emissieloos door het gebruik van 
batterijen. Zo ontstaat volgens Ekofish het meest krachtige, 
efficiënte en duurzame schip in zijn soort.

foto Spes Nova

“Nederlanders eten graag tonijn. De vis 
staat op de tweede plaats van de meest 
gegeten vissoorten in ons land, vooral 
uit blik. De meeste Nederlanders vinden 
de duurzaamheid van tonijn belangrijk. 
Goede bedoelingen ten opzichte van een 
duurzame tonijn consumptie zijn er dus 
zeker in Nederland, maar kennisgebrek 
en onzekerheid staan deze intenties op 
de winkelvloer vaak in de weg.”  
MSC n.a.v. de Nationale Tonijn Enquête

EU-parlementariër 
bezoekt Spakenburg

Op woensdagmiddag 8 mei bracht 
lijsttrekker en Europarlementariër Peter van 

Dalen (ChristenUnie-SGP) een bezoek aan 
Bunschoten-Spakenburg. Door de lokale 

ChristenUnie en de Spakenburgse Vishandel 
Vereniging was Van Dalen uitgenodigd om 

de zorgen van ambulante handelaren te 
bespreken. Van Dalen werd ontvangen bij 

Fishpartners door Arie Koops (ChristenUnie 
Bunschoten), Ruud van Diermen (voorzitter 

Spakenburgse Vishandel Vereniging) en Walter 
Koelewijn (vishandelaar en oud-fractievoorzitter 

ChristenUnie Bunschoten). Als eerste werd 
een bezoek gebracht aan Fishpartners. Van 

Dalen was onder de indruk van de diversiteit 
en de kwaliteit van de producten. “In het 

Europees Parlement ben ik heel actief in de 
Visserijcommissie, dus vis heeft mijn grote 

belangstelling.” Vervolgens ging de groep naar 
vishandel A. de Graaf & Zn waar Van Dalen 
in gesprek ging met de ondernemer en de 

tijd nam om zijn bedrijf te bekijken. De Graaf 
schetste het probleem voor de ambulante 

handelaren rond marktvergunningen en de 
regelgeving van de verschillende gemeentes. 

Zo kan de geldigheidsduur van de vergunning 
ineens beperkt worden, wat zorgt voor veel 

onzekerheid bij de ondernemers. Later werd 
in de Visafslag hierover een gesprek gevoerd, 

na eerst een rondleiding door verhalenverteller 
Willem Meester, die uitgebreid vertelde over de 

historie van het gebouw en de ontwikkeling van 
vissers tot vishandelaren. 
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Marketingrapport over 
visdetailhandel
Het Marketingrapport Viswinkels 2019, 
uigevoerd door Marktdata.nl, biedt een 
actueel en compleet overzicht van de 
branchestructuur, het inkoopgedrag, de 
leveranciers en hun marktpositie, het 
mediagebruik en de ontwikkelingen in de 
branche van visspeciaalzaken in 
Nederland. De branchestructuur en het 
oriëntatie- en inkoopgedrag van 
visspeciaalzaken is helder in beeld gebracht. Voor 
producent, groothandel en branche- gerelateerde 
organisaties is het van essentieel belang om de doelgroep 
succesvol te kunnen benaderen. 
Het rapport is op te vragen via www.marktdata.nl/
rapporten/Marketingrapport-Viswinkels-2019.

HAVEN ROTTERDAM 
BREIDT UIT MET  
FOOD HUB

Rotterdam wil haar positie als grootste West-
Europese doorvoerhaven voor producten uit de 
agrofoodsector, waaronder de visserij, vergroten. Als 
onderdeel van deze strategie richt de haven aan de 
ingang van de Maasvlakte 60 hectare in om de export 
van producten uit deze sector te faciliteren. Dit gebied 
krijgt de naam Rotterdam Food Hub en vormt een 
aanvulling op de al bestaande agrofood ‘hotspots’ in 
de Rotterdamse haven.
Vanwege de bevolkingstoename en welvaartsgroei, 
met name in opkomende economieën, is agrofood een 
groeimarkt voor de Rotterdamse haven. Na de 
Verenigde Stagen is Nederland de grootste 
landbouwexporteur ter wereld. Haring is 
bijvoorbeeld een groot exportproduct voor 
Nederland.

CROWDFUNDINGACTIE 
VOOR SEAFOOD SHOP 
AMSTERDAM
The Seafood Shop aan de Leidsestraat in Amsterdam is al 

 geruime tijd in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente 

 Amsterdam. De visspeciaalzaak van eigenaar Pepijn de Visscher 

verkoopt namelijk naast verse vis om mee naar huis te nemen 

ook kibbeling, oesters en haring om direct te consumeren. En 

dat is volgens de gemeente Amsterdam tegen de regels. In 2017 

voerde de gemeente Amsterdam nieuwe regels in met als doel 

de wildgroei aan toeristenwinkels in te perken. Bij de handhaving 

in 2018 bleek echter dat deze regels ook een ambachtswinkel als 

The Seafood Shop raken. Met het gevolg dat The Seafood Shop 

geen producten voor directe consumptie meer mag verkopen. 

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) vreest dat 

het standpunt van de gemeente Amsterdam er toe leidt dat 

geen enkele viswinkel zich meer kan vestigen in het centrum van 

de hoofdstad. “Directe consumptie van bijvoorbeeld haring of 

kibbeling draagt sinds jaar en dag substantieel bij aan de omzet 

van vrijwel iedere visdetaillist in Nederland. De manier waarop 

de gemeente Amsterdam de nieuwe regels interpreteert, betek

ent de doodsteek voor visspeciaalzaken als de Seafood Shop.

The Seafood Shop wil gaan procederen tegen de uitspraak van 

het college, maar kan de kosten hiervoor niet volledig zelfstan

dig ophoesten. Daarom is er een crowdfundingsactie gestart via 

Facebook via www.doneeractie.nl. Inmiddels is er een bedrag 

van ruim €16.500 binnen, waarvan de VNV €1.000 heeft bij

gedragen als ondersteuning van de actie. 
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KAREL VAN DEN HEUVEL ROEPT OP TOT KRACHTENBUNDELING

‘ELKAAR VERSTERKEN 
EN SAMENWERKEN’
| teKst: BianCa roemaat | foto’s: van Karel

Karel van den Heuvel staat in de foodbranche bekend als de man van de 
goede ideeën. Als interim voorzitter van de Vereniging Van Nederlandse 
Visspecialisten (VNV) en projectleider bij Versplatform denkt hij mee met 
ambachtelijke versspecialisten over hoe ze zich succesvol kunnen 
onderscheiden. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. 

De meeste branchegenoten kennen Karel van den 
Heuvel van zijn werkzaamheden voor het 
Versplatform. In 2016 begon hij daar als 

accountmanager, een jaar later groeide hij door tot 
salesmanager. Daarna was Van den Heuvel vooral bezig 
als projectleider voor onder meer het VIP-Event, het 
jaarlijkse tweedaagse klantevent van Versplatform.
Inmiddels zijn er volop veranderingen gaande. Sinds  
1 maart 2019 is Van den Heuvel gestart als zelfstandig 
ondernemer met Van Karel. Tot 1 september is hij nog 
actief als projectleider van het VIP-Event en adviseur  
van Versplatform. Daarnaast opereert hij als interim–
voorzitter en beleidsadviseur van de Vereniging Van 
Nederlandse Visspecialisten (VNV). 

Waarom ben je Van Karel gestart?
“De wens om te ondernemen heb ik altijd gehad. Ik heb 
ondernemersbloed en vind het leuk om na te denken 
over hoe je succesvol kunt zijn. Dus ga ik organisaties 
helpen met de vraag hoe ze zich kunnen onderscheiden 
ten opzichte van andere partijen.Momenteel handel ik 
nog wat lopende zaken af voor Versplatform en vanaf  
1 september ga ik helemaal als zelfstandige verder.”

Hoe staat Versplatform ervoor?
“Binnen Versplatform wordt momenteel hard gewerkt 
aan het toekomstvast maken van het businessmodel. We 
zijn druk in gesprek met onze klanten om te bespreken 
wat dit voor hen betekent.”

Hoe kijk je terug op het vijfde VIP Event?
“Tevreden, organisatorisch is alles goed verlopen. Er 
waren zo’n 100 exposanten en de eerste dag was het 
superdruk en gezellig. Op de dinsdag kwamen er minder 
mensen dan we hadden gehoopt door het slechte weer 
met onweer en hagel. Daardoor hebben veel detaillisten 
op het laatste moment besloten om ’s avonds niet meer in 
de auto te stappen om naar het evenement te rijden. Maar 
met 2.500 bezoekers in totaal zijn we tevreden.”

Dit jaar was de opzet anders. Vertel?
“De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel 
(CVAH) deed voor het eerst mee en het thema was 
‘kennis delen’. Er was een gevarieerd aanbod aan 
workshops over winkelinrichting, een geur- en smaaktest 
en een aantal marketing gerelateerde trainingen. Naast 
een rondje over de beurs en ontmoetingen met collega’s 
en leveranciers is kennis overdragen van toegevoegde 
waarde geweest. Binnenkort bespreken we de plannen 
voor het volgende VIP Event.”

Op de VIP was ook de aftrap voor de Haringtest 
2019. Ben je tevreden?
“Ja. We hebben inmiddels een mooi aantal inzendingen 
binnen. Ons streven is om net als vorig jaar 155 
deelnemers te behalen en liefst nog meer. Vorig jaar was 
De Telegraaf  onze mediapartner en bereikten we 2 
miljoen Nederlanders. Dit jaar gaan we bij Radio NL een 
spotjescampagne van eind mei tot en met eind juni 

‘Bij de nieuwe 
Haringtest hebben 
de visspecialisten 
meer regionale 
publiciteit doordat 
we provinciewin-
naars uitroepen’

actueel | interview
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interview | actueel

Commentaar
De vragen graag cursief met schreef. Zoals het interview in Vlees+ 2 pag. 
10-12. Het is volgens mij het font van de streamer maar dan kleiner:
  Waarom ben je Van Karel gestart?
Foto wellicht mooi over halve pagina staand. 

Petra: Links onderaan op linkerpagina streamer plaatsen.uitzenden. Consumenten maken daarnaast kans op 
prijzen als een VIP-arrangement tijdens de Nationale 
Haringdag in Spakenburg op 12 juni, inclusief het 
meevaren op een authentieke botter en ze kunnen 
haringparty-pakketten winnen.”

Waarom is er nieuwe mediapartner?
“Met deze radiozender bereiken we de doelgroep van 30- 
tot 65-jarigen. Dat is een gemêleerde groep die al bekend 
is met het eten van haring. Inzetten op een superjonge 
groep zal meer tijd, inspanning en budget kosten. 
Daarom kiezen we nu voor deze groep.”

Hoe is de nieuwe opzet van de test bevallen?
“Die andere benadering was nodig: een vakjury is altijd 
omstreden en subjectief. De testmethodiek is nu voor alle 
finalisten gelijk en de consument die de haring gaat 
kopen, heeft een stem in de eerste ronde. De reacties in 
de branche zijn positief: de visspecialisten hebben meer 
regionale publiciteit doordat we provinciewinnaars 
uitroepen.”

Je bent naast beleidsadviseur bij de VNV ook 
interim-voorzitter. Hoe doe je dat?
“Het bestuur heeft mij gevraagd om die functie tijdelijk 
over te nemen van Peter van de Laar, zodat ze de tijd 
hebben om een profiel op te stellen voor een nieuwe 
kandidaat. Dat zal een hele klus zijn om de ideale 
opvolger te vinden die veel affiniteit met de sector heeft, 
actief is als ondernemer en tijd heeft om het boegbeeld te 
zijn. Het is trouwens een mooie positie om te 
bekleden.”

Hoe ga je jouw periode als ‘tussenpaus’ 
invullen?
“Ik ga het roer niet 180 graden omgooien. De 
VNV is een gezonde club. Op den duur komt de 
focus meer op samenwerken met andere partijen 
in de branche te liggen zoals het Nederlands 
Visbureau en partijen die voor de aanvoer van vis 
zorgen zoals groothandels. Er valt winst te behalen in 
de sector door de krachten te bundelen.”

Gaat dat ook op voor de partners bij Versplatform? 
“Zeker op het gebied van thema’s als bedrijfsopvolging en 
toenemende regeldruk moet je als versspecialisten elkaar 
versterken en samenwerken. Dan sta je sterker in de 
lobby ten opzichte van politieke partijen. Tussen VNV en 
Koninklijke Nederlandse Slagers vinden regelmatig 
gesprekken plaats en dat vind ik een goede zaak.”

Wat ga je met Van Karel nog meer doen komende 
tijd?
“Op 4 en 5 november gaan we op de VAS-beurs voor 
tweede keer De Leukste Slagerij van Nederland 
bekendmaken. Deze verkiezing is georganiseerd door 
Slavakto en ik ga mij via mijn bedrijf inzetten voor de 
online communicatie voor deze club.” l 
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VISSERIJCIJFERS 2018: MINDER PLATVIS AANGEVOERD

ONZEKERHEID VOOR  
KOTTERVISSERS IN 2019
| teKst en foto’s: willem m. Den heiJer

De gevolgen van de aanlandplicht, het intensieve 
ruimtegebruik, de Brexit en het intrekken van de 
pulsontheffingen maken het bijzonder lastig om een 
voorspelling te doen over wat de Nederlandse 
kottersector te wachten staat.

Tijdens de bijeenkomst ‘Visserij in cijfers 
2019’ van Wageningen Economic Research 
(WER) begin april in de Scheveningse 
visafslag werd inzicht gegeven in de econo-
mische prestaties in de visserij. Visserij- 
econoom Arie Mol moest overigens 
toegeven dat nu er zoveel op de Noordzee 
aan de hand is, het vrijwel onmogelijk is om 
vooruit te kijken. “Er is te veel in beweging. 
De balans is verstoord en het is allemaal erg 
ingewikkeld om er een prognose op los te 
laten”, aldus Mol. In de toekomst gaat de 
visserij er sowieso anders uit zien. Het is 
niet de vraag wanneer maar hoe? Wat dat 
betreft hakken de vier ontwikkelingen, 
aanlandplicht, het ruimtegebruik, de Brexit 
en het pulsverbod, er behoorlijk hard in. 
Daar is geen ontkomen meer aan. Mol: 
“Wellicht dat de aanlandplicht nog  de 
minste pijn veroorzaakt.”

GESTEGEN KOSTEN
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
308 miljoen euro (voorlopig raming) en 
hielden de visserijbedrijven na aftrek van 
de kosten 54 miljoen euro aan winst over. 
De kosten zijn vorig jaar gestegen en 
voor de gasolie moest ook meer betaald 
worden dan in 2017. De vloot bestond uit 
290 schepen, waaronder 185 garnalen-
kotters (de grootste groep), gevolgd door 
75 grote pulskotters en 16 kotters die met 
de boomkor of sumwing vissen. Er zijn 
84 pulsvergunningen waarvan er vorig 
jaar 80 gebruikt werden. Op 1 juni raken 
42 kotters hun pulsontheffing kwijt en 

vanaf 1 juli 2021 wordt het restant van de 
pulsontheffingen ook opgeheven met 
uitzondering van een groep die doorgaat 
in het kader van onderzoek.

DRAAISCHIJF
Visserij-econoom Geert Hoekstra 
belichtte de markt en handel achter 
Noordzeevis. Wereldwijd groeit de 
behoefte aan vis als eiwitbron en hoewel 
Nederland een belangrijke rol speelt als 
draaischijf, constateerde Hoekstra op 
basis van voorlopige cijfers dat er vorig 
jaar veel minder platvis was aangevoerd. 
Het scholquotum wordt al enkele jaren 
niet optimaal benut. En van het tong-
quotum bleef in 2018 liefst 34 procent 
onbenut. “Gelukkig zorgden de prijzen 
voor enige compensatie en bleven de 
belangrijkste importeurs van door Neder-
landse kotters gevangen vis hun toeleve-
rancier trouw”, aldus Hoekstra. 

EXPORTMARKTEN
In exportwaarde blijft Europa voor 
demersale vis de belangrijkste markt, 
80 procent blijft binnen de EU en 
20 procent gaat naar landen buiten de 
EU. Italië is nog steeds de grootste 
afnemer van diepgevroren scholfilet, 
49 procent van de exportwaarde. Naast 
schol gaat er ook veel tong (29 procent) 
en schaal- en schelpdieren naar Italië. 
Onze zuiderburen zijn naast schol 
(64 procent) ook verzot op mosselen 
(57 procent) en garnalen (41 procent). 

Pelagische soorten worden vooral afgezet 
in Afrika en China. Van de totale export-
waarde aan makreel gaat 32 procent naar 
Nigeria en aan blauwe wijting naar China 
is dat 27 procent. Dat zijn soorten die 
door de acht in Nederland geregistreerde 
vriestrawlers gevangen worden. l

visserij | cijfers

De twee visseriJ-eConomen arie mol (linKs) en geert hoeKstra 
van wageningen eConomiC researCh.

De BehanDeling van ‘visseriJ in CiJfers’ troK veel Belangstelling. 

neDerlanDse Kottervissers gaan onzeKere Jaren tegemoet.
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MAATJES ZORGEN VOOR   REURING EN SPANNING

| teKst en foto’s: willem m. Den heiJer

In de eerste week van mei begint het meestal te kriebelen en daarna gaat 
het snel. Nederlandse inkopers boeken hun reis en verblijf, en zo rond de 
derde week van mei is de Hollandse invasie in Denemarken, Noorwegen 
en Schotland een feit. Dan ondergaan ook de pelagische fabrieken in die 
landen, onder toeziend oog van de inkopers, een ware metamorfose.

De fabrieken die het gehele jaar haring, makreel, 
horsmakreel en blauwe wijting verwerken, 
moeten nogal wat veranderingen ondergaan 

omdat de behandeling van maatjesharing veel complexer 
is. Het verwerkingsproces staat continu onder toezicht 
van door Nederlanders opgeleid personeel. Op sommige 
cruciale punten van het proces is er zelfs sprake van een 
Nederlandse inbreng. Dan geven ervaren Katwijkers, 
Scheveningers of Spakenburgers het voorbeeld zodat 
eventuele missers tot een minimum beperkt blijven. Wat 
dat betreft krijgt maatjesharing bijna een ‘fluwelen’ 
behandeling. Het luistert allemaal nauw want in een vrij 
kort tijdsbestek willen de Nederlandse handelaren 
voldoende voorraad inslaan om het gehele jaar hun 
klanten van een puik harinkje te kunnen voorzien. De 
druk ligt vooral bij de inkopers in Skagen (Denemarken), 
Peterhead (Schotland), Egersund, Kalvåg en Sirevåg 
(Noorwegen).

REURING EN SPANNING
Martin Haasnoot van Haasnoot Vis reist elk jaar naar het 
Deense Skagen om de aangevoerde haring te keuren en 
de verwerking te begeleiden. Voor Haasnoot Pelagic zijn 
dat Jan den Heijer en Ron Haasnoot. Elke Nederlandse 
haringgroothandel heeft medewerkers in dienst, die 
gedurende ongeveer acht weken het aanbod in de 
aanvoerhavens in de gaten houden. Vanaf het moment 
dat de Zweden, Noren, Denen en Schotten met de 
gewenste sortering haring en het juiste vetgehalte 
binnenkomen, draaien de fabrieken op volle toeren en 
rijden de vrachtwagens af en aan. Het gros van de haring 

wordt in het noorden verwerkt maar het komt ook voor 
dat in Nederland de maatjes in emmers verpakt worden. 
Buiten kijf staat dat het maatjesseizoen voor veel reuring 
en spanning zorgt. En elk jaar weer is het de vraag of er 
genoeg voedsel in zee beschikbaar is om tijdig een 
subliem harinkje te kunnen bemachtigen. l 

visserij | haring

HOLLANDSE BEZETTING IN SCANDINAVIË EN SCHOTLAND

De noorse trawler n-400-B ‘Kvannøy’ is een BelangriJKe 
aanvoerDer van haring in het noorse egersunD. 
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MAATJES ZORGEN VOOR   REURING EN SPANNING

Commentaar
2 pagina’s, 1 streamer.
Graag kop passend maken, mag evt. over de tweerde pagina heen lopen.

martin haasnoot toont een haring 
Die BevoorreCht is om tot maatJe 
omgetoverD te worDen.
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column 

Johan Nooitgedagt

Voorzitter Vissersbond

‘Groene’ leugens komen steeds vaker voor. Er zijn twee soorten. Enerzijds de poging 
van natuurorganisaties om iets te beschermen wat niet beschermd hoeft te worden. 
Anderzijds is er de bewering van grote bedrijven dat zij een ‘groene’ verandering 

hebben gemaakt, maar dat na enig journalistiek onderzoek blijkt dat dit niet waar is. Dit noemt 
men ‘greenwashing’.

DE LEUGEN DIE GROEN IS
De eerste categorie besprak ik met Wout van der Berg, voormalig mosselkweker in de tijd dat 
de visserij kwam met de sticker ‘de groene leugen regeert’. In Den Oever en Harlingen zag je 
ten tijde van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee alleen maar auto’s met zo’n sticker 
achterop. De mosselkwekers hadden daar alle aanleiding toe. Er dreigde immers een flinke 
aanvaring met de ngo’s op en rond de Waddenzee. Intensieve procedures met juristen volgden 
en Wout en zijn kompanen gingen zijn voor een landing: het Mosselconvenant. Een leerstoel 
op zich.

INTEGRITEIT
Ook producenten doen aan ‘greenwashing’. Ik verdiepte mij in het boek ‘Die grüne Lüge’ van de 
Duitse Kathrin Hartman. Zij concludeerde dat er ontzettend veel nepnieuws is op dit gebied. 
Als gevolg denkt de consument goed bezig te zijn. Daar moet toch de certificering voor gelden? 
Veel groen praten en verpakken, maar ondertussen ‘business as usual’. Het lijkt soms alsof 
mensen zich graag willen laten misleiden.

PLASTIC PLANET
Toen de containers van de MSC Zoe begin 2019 overboord vielen, was de wereld even te klein. 
De reder MSC wist niet hoe snel hij moest zeggen dat hij alles zou opruimen: de vervuiler 
betaalt. Feit is echter dat vissers en vrijwilligers al heel veel zelf hebben opgeruimd. En er is nog 
geen cent betaald aan de vissers met schade. Ik voorspel: binnenkort komt het sein ‘alles is 
opgeruimd’ en zien we de reder niet meer terug. ‘We zullen alle opruimkosten vergoeden’, blijkt 
(deels) een grote groene leugen te zijn.

DEEPWATER HORIZON
Nog een voorbeeld: op 20 april 2010 was er in de Golf van Mexico een olie-
explosie. Op Netflix is hier een aardige film over te vinden. Nog steeds 
spoelen er resten olie aan. De oliemaatschappij was echter al snel klaar met 
opruimen. Hun conclusie: er is geen schade geweest voor het milieu. Alle 
maritieme kwaliteiten zijn hersteld. Zeebioloog en duiker Porter wist wel 
beter en publiceerde zijn bevindingen in een wetenschappelijk vakblad. Zijn 
conclusie: onderwater lijkt het wel een spookstad. Slechts twee dagen na de 
blow-out op het booreiland voltrok zich de tweede, nog veel grotere ramp. 
De olievlek werd bestreden met een sproeimiddel. Zeven miljoen liter puur 
gif is gebruikt als schoonmaakmiddel. Experts spreken van een ‘Tsjernobyl 
onder water’ (Wo ist das Gift geblieben?; Die Zeit, 14 april 2011). Een cultuur 
van onverschilligheid die met name de vissers in hun ziel raakt. Dit alles 
onder de noemer ‘we hebben de zaak weer schoon opgeleverd’. Een grove 
groene leugen. Maar wat kunnen we er tegen doen?

De groene leugen
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KEES HARTEVELT ZIET DROOM UITKOMEN

PERMANENTE VISKIOSK 
OP DE BOULEVARD VAN 
KATWIJK AAN ZEE
| teKst: eriK KruisselBrinK | foto’s: Koos groenewolD

Kees Hartevelt Vis is sinds begin maart in een gloednieuwe permanente 
kiosk op de boulevard van Katwijk aan Zee te vinden. De tijd dat de 
schotten bij harde wind vervaarlijk kraakten, is voorbij. Het volledig 
onderkelderde vaste verkooppunt biedt klanten veel meer comfort dan 
de verkoopwagen waarover Hartevelt voorheen beschikte. Bij mooi weer 
kunnen de glazen puien volledig open worden geschoven.

handel | ambulant
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‘Geld verdienen 
is niet onze eerste 

insteek. We 
bakken de vis 

met liefde’

Het is 11.00 uur op een zonnige dinsdagochtend in 
april. Kees Hartevelt Vis is net geopend en de 
viskiosk op de Katwijkse boulevard vult zich in 

een handomdraai met klanten. Sommigen nuttigen hun 
bestelling aan het marmeren barblad in de zaak, anderen 
nemen deze mee naar een zitje of een hangtafel bij de 
kiosk. Met blik op zee of op het flanerende publiek. Op 
grote schermen boven de bakwand hebben de klanten 
zicht op het assortiment met bijbehorende prijzen en 
worden de aanbiedingen getoond. Een groot verschil met 
de verkoopwagen, vertelt Kees Hartevelt sr., waar alle 
uitingen richting klant nog via papieren posters en flyers 
werden gecommuniceerd.

DERDE EN VIERDE GENERATIE
Met de nieuwe viskiosk ging een jongensdroom van Kees 
Hartevelt sr. (51) in vervulling. Hij runt de zaak met zoon 
Kees jr. die er ook fulltime te vinden is. Jongste zoon 
Jasper wil na de middelbare school geneeskunde gaan 
studeren, maar is ook menig vrij uurtje in de kiosk te 
vinden. Moeder Mieke completeert het familiebedrijf dat 
met de toetreding van Kees jr. de vierde generatie ingaat. 
De vervulling van die jongensdroom is met extra glans 
omgeven aangezien die voor Kees sr. niet bepaald over 
rozen ging. Hartevelt was al vanaf zijn vijftiende actief in 
de viskraam van zijn vader die ook een standplaats had 
op de Katwijkse boulevard. Hij wilde dan ook niets liever 
dan in zijn voetsporen treden, toen zich een nierziekte bij 
hem openbaarde. Zijn vader – eveneens Kees – trad 
vervolgens op als donornier. Met de steun van zijn vrouw 
en de Nierstichting lukte het hem vervolgens om in 1999, 
anderhalf jaar na zijn operatie, zijn eigen bedrijf te 
openen. De banken wilden hem vanwege een mogelijk 
risico namelijk geen financiering aanbieden. Toen de 
nierproblemen terugkwamen, was wederom hulp nabij 
met broertje Richard die aan Kees een nier doneerde. 
Diezelfde Richard heeft overigens een viskraam op het 
Diamantplein in Leiden. Toen zoon Kees jr. (21) daarna 
aangaf het bedrijf op den duur over te willen nemen, was 
dat de extra kers op de taart, want toen kon de 
jongensdroom concreet in vervulling gaan. 

Hartevelt sr. vertelt dat de eerste plannen voor de 
nieuwbouw al dateren van dertien jaar geleden. Met het 
oog op het comfort van de klanten wilde hij een zaak op 
de boulevard waar de mensen gerieflijk binnen konden 
staan. Het project kwam mede aan het rollen dankzij een 
grootschalig plan van de gemeente Katwijk waarbij er een 
parkeergarage in de dijk werd gerealiseerd met 600 
plaatsen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook de 
zaak van Hartevelt daarin gevestigd zou worden. 
Uiteindelijk is het nu een zaak óp het duin geworden. 
Met een keldergedeelte in het duin. Die kelder meet 36 
vierkante meter, waar de verkoopruimte 31 vierkante 
meter groot is. Het verschil zit hem in de trap naar 
beneden die de nodige ruimte in beslag neemt. “Als we 
alles op één etage kwijt zouden willen, zou je uiteindelijk 
op 41 vierkante meter uitkomen en dat vond de gemeente 
Katwijk te groot.” In samenspraak met het Katwijkse 
aannemersbedrijf KBM (Katwijkse Bouw Maatschappij), 
in het bijzonder projectbegeleider Alex Mens, werd 
daarom een kiosk met kelder ontworpen.

KIJKEN NAAR JE PUBLIEK
Daarbij heeft Hartevelt ervoor gewaakt dat zijn zaak de 
uitstraling kreeg van een gespecialiseerde viswinkel met 
een zo divers mogelijk assortiment. “Je moet goed kijken 
welk soort klanten je hebt en wat die graag willen 
hebben. Wij hebben hier vooral dagjesmensen, fietsers, 
toeristen, maar ook wel lokale klanten. Die uitstraling 
heeft daarbij overigens vooral betrekking op de breedte 
van het assortiment en niet op de kwaliteit. Het 
assortiment is bewust niet te breed gekozen. Hartevelt is 
daarbij wel heel creatief om iedere gast op zijn wenken te 
bedienen. “We hebben bijvoorbeeld een broodje zalm 
(een wit puntje of luxe broodje in de vorm van een bagel 
of baguette), een zalmmenu of zalm in stukjes. Dan heb je 
al drie verschillende producten.” 
Als hoofdmoot wil Hartevelt naast haring vooral 
gebakken vis verkopen. Daar is, gezien zijn publiek, ook 
de meeste vraag naar. “Bij ons vind je bijvoorbeeld geen 
zalmrollade of andere producten of recepten die je door 
de leverancier zijn aangereikt. Anders zou ik met de >>

hanDig: een ruime werKBanK in De Koelruimte.Kees hartevelt Jr. in aCtie BiJ De forse BaKwanD met meerDere BaKpannen.
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‘Je moet goed 
kijken welk soort 

klanten je hebt 
en wat die graag 

willen hebben’ 

moderne pannen die ik nu heb ook verkeerd geïnvesteerd 
hebben. De zalm, gestoofde makreel en Brado zijn voor 
ons puur producten voor erbij.”
De kibbeling bakt Hartevelt op de traditionele manier 
met ouderwets meelbeslag en een eigen specialiteit die 
Hartevelt graag het geheim van de smid laat zijn. “We 
kiezen bewust niet voor een kruimelbeslag waar 
tegenwoordig vaak voor wordt gekozen en die de 
kibbeling een veel hardere structuur en korst geeft.”

MET LIEFDE
Het relatief beperkte assortiment wordt dan ook 
gecombineerd met de hoogste kwaliteit. “Geld verdienen 
is niet onze eerste insteek. We bakken de vis met liefde. 

Dan kun je ook gerust vragen of het gesmaakt heeft, want 
dat durf je anders niet. Daarom komen klanten ook terug. 
En als je kwaliteit levert, vinden mensen het uiteindelijk 
helemaal niet erg om vijftig cent meer te betalen. Dat 
hebben ze er dan graag voor over. We kiezen er ook 
bewust voor om producten op bestelling klaar te maken, 
want dan zijn ze echt lekker vers. Dat weten onze 
klanten.”

OPTIMALE ROUTING
De presentatieruimte van Hartevelt is in de kiosk een 
stuk kleiner geworden dan voorheen in de 
verkoopwagen. Voorheen had de visspecialist de 
beschikking over een vitrine van vijf meter, dat is nu 2,5 
meter geworden. Maar die vitrine maakt onderdeel uit 
van een optimale routing in de winkel, vooral als het heel 
erg druk is. De belangrijkste producten liggen nog steeds 
in de vitrine, maar de rest van de voorraad bevindt zich 
in grote lades onder het werkblad, naast het bakgedeelte. 
Daar moest Hartevelt, die van een vitrine vol met handel 
houdt, best wel aan wennen. Maar hij heeft alle lof voor 
de oplossingen waarmee winkelinrichter Emondt-KMI 
uiteindelijk is gekomen. Het personeel hoeft nu veel 
minder heen en weer te lopen en kan de vis direct pakken 
en bakken. Op drukke dagen is het mogelijk dat één 
medewerker bij het nieuwe Eijsink-kassasysteem de 
bestellingen opneemt en daar een bonnetje van uitdraait. 
Andere collega’s zijn tegelijkertijd bezig bij het belegde 
broodjesmeubel (met naast de witte puntjes ook luxe 
broodsoorten als bagel, pistolet en baguette), het 
haringmeubel of het bakgedeelte. Daar beschikt Hartevelt 
over een forse capaciteit met één Smitto pan van Qbtec 
van 70 centimeter, 2 van 45 en nog een kleintje van 20 
centimeter voor de snacks. “Er kunnen bijvoorbeeld drie 
porties patat in”, legt Kees Hartevelt jr. uit. “Fish and 
chips doen wij al tien jaar”, vult zijn vader aan.  

volgens Kees sr. - tweeDe van reChts, geflanKeerD Door ziJn zonen Kees Jr. (linKs) en Jasper - Kun 
Je niets zonDer een enthousiast team. 

Kees hartevelt sr. leerDe het vaK eveneens van ziJn vaDer.vanwege De BeperKte ruimte moest De KiosK uiterst effiCiënt worDen ingeriCht.
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Daarnaast beschikt de bakwand nog over een gasstel, die 
kan worden voorzien van een bakplaat.
Onder de werkbank aan de achterzijde van de kiosk 
bevinden zich aan de linkerkant drie lades met frietjes, 
inktvis, gamba’s, mosselen en zalmmoten. Voor de rest is 
de onderkant van de bakwand mooi afgedekt met stalen 
platen zodat de hoogrendements ovens buiten het zicht 
van de klant vallen. Onder het broodjesmeubel naast de 
vitrine bevinden zich ook drie dergelijke lades, waar alle 
producten voor de belegde broodjes, zoals garnalen, 
zalmfilet en sla, worden bewaard. 

COMPACT DOSEERSYSTEEM
Achter het broodmeubel bevindt zich een uitermate 
compact doseersysteem met drie verschillende sauzen. 
Ook weer een handigheidje om de ruimte zo optimaal 
mogelijk te benutten. De sauzen worden namelijk uit 
grotere containers in de kelder met een compressor 
naar boven getransporteerd. Achter het haringmeubel 
aan de kopse kant van de vitrine bevindt zich een 
koelvitrine met een groot aanbod aan frisdranken.De 
ruimte is zo efficiënt ingericht dat er zelfs nog plek is 
voor een barblad voor het haringmeubel, zodat de gasten 
bij slecht weer eventueel ook binnen hun bestelling 
kunnen nuttigen.

GESCHEIDEN KELDERRUIMTES
De kelder is te bereiken via een trap achter de vitrine. 
Daarop is ook een goederenlift geïnstalleerd waarmee 
producten eventueel in bulk in en uit de kelder kunnen 
worden getransporteerd. In die kelder zijn verder een 
koeling en een vriezer geplaatst van Goppel Koeltechniek 
Systems van ieder 1,5 bij 1,5 meter. Naast de koeling en 
de vriezer bevindt zich een even zo grote ontdooiruimte 
in de vorm van een platenwagen op wieltjes met diverse 
verdiepingen. En niet te vergeten een aantal bussen met 

sauzen die via een compressor en drie leidingen naar de 
tapkraantjes in de verkoopruimte worden 
getransporteerd. Dit gedeelte is via een plastic 
tochtgordijn gescheiden van het tweede gedeelte, zodat er 
niet onnodig warme lucht de koelruimte kan instromen. 

KELDER
In dat tweede gedeelte in de kelder is plaats voor een 
grote wasbak, een wasmachine voor de kleding van het 
personeel en een bakoven om vers brood in te bakken. 
Een tafeltje met wat stoelen maakt de inrichting 
‘beneden’ compleet. Om even uit te blazen of een 
bestelling door te geven aan de leverancier. Een journalist 
van Vismagazine te woord staan kan er ook prima. l 

De sauzen worDen via een Compressor vanuit emmers in De KelDer naar De Dispenser in De KiosK gepompt.

De KiosK van Kees hartevelt vis heeft een prominente pleK op De 
BoulevarD van KatwiJK. 
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NOG STEEDS BEKEND VAN HARRIE JEKKERS’ OH OH DEN HAAG

DE HARINGKONING 
VAN HET  
RIJSWIJKSEPLEIN
| teKst: eriK KruisselBrinK | foto’s: petra hermans-taeKema

“Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger, een nachie willen stappen 
Op m’n puch een wijffie halen en daarna dansen in de Marathon
En na afloop op het Rijswijkse plein, een harinkie gaan happen 
De dag daarna een kater dus naar Scheveningen lekker bakken in de zon”

handel | ambulant

a-Kwaliteit haring moet het versChil maKen, vinDen ooK De Chinese eigenaren van De haringKoning.

Iedereen kent de bekende hit ‘Oh Oh Den Haag’ 
van Harrie Jekkers uit 1982. Het ‘harinkie happen’ 
deed hij in het liedje bij De Haringkoning aan het 
Rijswijkseplein, een van de drukste pleinen in Den 
Haag, gelegen tussen de Hoefkade en de Wete-
ringkade. De Haringkoning dankt er mede zijn 
naam en faam aan. De Haringkoning is nog steeds 
wereldberoemd in Den Haag en ook toeristen 
weten de viszaak te vinden, aldus Wenlin Hu. Hij 
is sinds zeven jaar de Chinese eigenaar van De 
Haringkoning aan het Rijswijkseplein. Daarvoor 
had Hu meerdere andere zaken, zowel snackbars 
als Chinese restaurants. Maar op dit moment fo-
cust hij zich volledig op De Haringkoning. De vis-
zaak aan het Rijswijkseplein mag zich volgens 
hem naast toeristen ook in de belangstelling van 
een grote schare trouwe Haagse klanten verheu-
gen. En dat komt volgens Hu vanwege de beste 
kwaliteit. “Wij verkopen A-kwaliteit. Een harinkje 
kost bij ons 2 euro met uitjes en augurken erbij als 
de klant dat wil. Dat is iets duurder dan op de 
markt. Maar daar krijg je vaak haring van een tien-
tje tot 12 euro inkoop per emmer. Wij kopen de 
haring in voor 23 tot 25 euro.” En dat proef je 
volgens Hu. Den Heijer uit Scheveningen is de 
vaste leverancier. 
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De haringKoning aan het riJswiJKseplein, een van De DruKste pleinen in Den haag, DiChtBiJ station hollanDs spoor.

De evenmin te versmaDen KiBBeling is eveneens een van De traDitionele harDlopers.

Verder zijn de lekkerbekjes, de kibbeling en de 
gebakken vis de hardlopers in het assortiment, 
maar de lichtbak laat een ruime keuze aan pro-
ducten zien. Hu meldt nog wel meer producten in 
het assortiment te willen opnemen maar daar-
voor is de ruimte beperkt. 

ENIGE MELANCHOLIE
Toch is er bij De Haringkoning net als het liedje van 
Harrie Jekkers ook de nodige melancholie te be-
speuren. Van de gemeente mag de zaak tegen-
woordig niet meer langer open dan tot 02.00 uur, 
waar dat voorheen 04.00 uur was. En dat scheelt 
natuurlijk de nodige stappers als klandizie. Een 
van de drie personeelsleden van Hu is bovendien 
langdurig ziek. En dat drukt natuurlijk op de lasten 
van de Haagse ondernemer. Als die situatie verle-
den tijd is, heeft hij weer budget om te investeren. 
Hij heeft ondertussen al delen van de apparatuur 
vervangen en nu staan de reclameborden op de 
nominatie om binnenkort vernieuwd te worden. 
Als het haringseizoen losbarst hoopt Hu toch 
weer met drie mensen de harinkjes ter plekke te 
kunnen snijden. Met mooi weer heeft Hu sowieso 
meer omzet, want dan zijn er veel meer passan-
ten. Op naar het haringseizoen! l
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WERELDWIJDE BEREIDINGEN UIT DE BUITENKEUKEN

VIS VAN DE BBQ 
| teKst: Christiaan van Beemen | foto’s: shutterstoCK

Er zijn boeken vol geschreven over de vele manieren om vlees te bereiden 
op de barbecue. Maar ook vis en vuur vormen een uitstekende basis voor 
bijzondere wereldgerechten: van de karper van het Irakese vuuraltaar tot 
de droge vis zoals de Maya’s die in de grond bereiden. “Dit is geen 
toeristenvoedsel.”

Tussen de spareribs, kippenvleugels en andere 
stukken vlees verschijnt zo nu en dan een spiesje 
met garnalen of zalm op de barbecue. Maar daar 

houdt het gebruik van vis en schaaldieren al snel op in de 
Nederlandse openluchtkeuken. In Irak is dat beduidend 
anders, zegt Anton Jacob, de Irakese eigenaar van het 
Midden-Oosterse barbecuerestaurant Nour in 
Amsterdam. Het nationale gerecht in zijn land van 
herkomst heet masgouf. Voor de bereiding wordt een 
karper, die volgens Jacob ook kan worden vervangen 
door een andere grote vis, langs de rug opengesneden en 
gevlinderd, waarna deze traditioneel wordt gegaard op 
een zogenaamd vuuraltaar; een opgehoogde zandbak met 
in het midden een groot vuur van abrikozenhout. 
Rondom het vuur plaatst de chef rechtopstaande stokken 
waaraan hij de opengeklapte vis ophangt, zodat het dier 
zijdelings wordt gegaard. “Op die manier wordt het vlees 
heel zacht en sappig,” zegt Jacob, “met een heerlijke 
rooksmaak.”

Ook de Japanners koken graag met rook en hoge 
vlammen. In Nederland denken we bij de Japanse keuken 
met name aan sushi en sashimi. Het veel minder bekende 
gerecht Katsuo no tataki combineert de Japanse liefde 
voor rauwe vis met de typische smaak van barbecue. De 
bereider schroeit een bonitofilet dicht boven een vuur 
van stro, waarna hij de filet, die van binnen nog rauw is, 
direct afkoelt in ijskoud water. Vlak voor het serveren 
snijdt de kok de vis in plakjes, die hij besprenkelt met 
sojasaus en yuzusap.

THAISE SMAAKEXPLOSIE
Net als het Japanse grillen boven stro is ook de Thaise 
barbecue, genaamd mu kratha, weinig bekend in 
Nederland. Mu kratha is een soort combinatie van een 
Koreaanse barbecue en een Chinese stoofpot. Voor de 
barbecue gebruiken de Thai een pan die op 
kokosbriketten wordt geplaatst. De pan bestaat uit een 

bolling in het midden, waarop dunne plakjes witvis (en/
of vlees) worden gegrild, met daaromheen een diepe ring 
die gevuld is met bouillon. Het sap uit de gegrilde vis 
loopt in de ring en vermengt zich met de bouillon. “Dat 
zorgt voor een smaakexplosie,” zegt Miranda 
Steenhouwer, die samen met haar vriend Mischa 
Oudwater de helft van het jaar in Thailand woont. Daar 
brachten ze veel tijd door in de keukens van Thaise 
vrienden, die hen de authentieke mu kratha leerden 
bereiden. Het halve jaar dat ze in Nederland verblijven 
brengen Steenhouwer en Oudwater de Thaise barbecue 
naar Rotterdam in hun Asian BBQ Restaurant. “Het is 
geen toeristenvoedsel, maar echt wat de Thai thuis eten,” 
zegt Steenhouwer. “Thaise gasten zijn vaak sceptisch als 
ze bij ons komen eten, maar als ze klaar zijn zeggen ze 
altijd hetzelfde: ‘het smaakt net als thuis.’”

DROGE VIS UIT DE AARDOVEN
Veel barbecuegerechten zijn ontstaan in een tijd dat er 
weinig alternatieven waren voor het koken boven vuur. 
Dat geldt ook voor het eeuwenoude Mexicaanse gerecht 
Tikin xik, wat ‘droge vis’ betekent in de taal van de 
Maya’s. Traditioneel wordt een hele witvis 
opengevouwen en gemarineerd met bittersinaasappelsap 
en kruiden. Vervolgens wikkelt de kok de vis in een 
bananenblad en gaart het geheel in een aardoven. Deze 
primitieve barbecue bestaat uit niet meer dan een gat in 
de grond, gevuld met een paar stenen en gloeiende kolen. 
De vis in bananenblad wordt bovenop de kolen geplaatst 
en afgedekt met planten en aarde. Na een paar uur kan de 
perfect gegaarde vis worden opgegraven.

Ook in Australië koestert de bevolking de 
barbecuegerechten van de inheemse bewoners. De 
Aboriginals bereidden duizenden jaren geleden al 
barramundi met wilde kruiden, gegrild in paperbark. De 
barramundi (‘grote schubben’ in de taal van de 
Aboriginals) wordt gevuld met verse kruiden en 

‘Je plaatst de polpo 
op een steen die 
je tussen de kolen 
legt. En gebruik 
absoluut geen zout’

horeca| bbq
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‘De barramundi 
(‘grote schubben’ 
in de taal van de 

Aboriginals) wordt 
gevuld met verse 

kruiden’ 

gewikkeld in de papierachtige schors van de 
paperbarkboom. Het gerecht heeft een kruidige en 
rokerige smaak en wordt geserveerd in de 
zwartgeblakerde boomschors. Voor de traditionele 
consumptie wordt geen bestek gebruikt; de barramundi 
mag je met de handen eten.

BARBECUELAND BELGIË
In vergelijking met Amerika en veel tropische landen is 
de barbecuecultuur in Nederland weinig bekend in de 
rest van de wereld. Datzelfde geldt voor België. Maar dat 
is, mede dankzij het internationale succes van 
barbecueteams uit Nederland en België, snel aan het 
veranderen, zegt topchef, restauranteigenaar en 
barbecuefanaat Peter de Clercq: “Sinds ik in 2003 samen 
met Peter van Asbroeck wereldkampioen barbecue werd, 
is er veel veranderd in België en ook in Nederland. Kijk 
maar hoeveel wedstrijden er worden georganiseerd. We 
mogen nu zeggen dat we tot de grootste barbecuelanden 
ter wereld behoren.”
Voor zijn gerechten maakt De Clercq hoofdzakelijk 
gebruik van streekproducten en ingrediënten van eigen 
kweek. De Clercq roostert zijn vis op houtskolen, die hij 
zelf maakt door fruithout in een vuurkorf te verbranden. 
Desgevraagd deelt de topchef een recept dat typisch is 
voor zijn Belgische keuken: “Je neemt een grilplaat en 
bedekt die met verse kruiden of laurier. Daarop leg je een 
vismoot of een kabeljauwhaasje, waarna je de plaat in een 

gesloten barbecue plaatst. De sappen van de kruiden 
trekken in de vis en geven een heerlijk intense smaak af.”
Dat eenvoudige gerechten bijzonder kunnen zijn, zowel 
qua smaak als bereiding, bewijst ook de Italiaanse 
keuken. Chef Marcello Velletri van restaurant Da 
Marcello in Krommenie, verhuisde in 1982 naar 
Nederland, vanuit het vissersdorpje Salvelletri in het 
zuiden van Italië. In zijn geboortestreek wordt de 
barbecue nog altijd door veel mensen gebruikt als 
primaire hittebron voor het garen van maaltijden, omdat 
veel arme huishoudens in het zuiden niet beschikken 
over een gasleiding.

ITALIAANSE POLPO
Een van zijn favoriete gerechten is polpo, het Italiaanse 
woord voor octopus. Het liefst bereidt hij de octopus op 
traditionele wijze, aan de zee waar het dier kort daarvoor 
gevangen is. “Je slaat de octopus tegen de rotsen, of op 
een ander hard oppervlak, zodat de spieren zacht 
worden,” zegt Velletri. “Dan beweeg je hem in een mandje 
heen en weer in het zeewater om de octopus schoon te 
maken. Je plaatst de polpo vervolgens op een steen die je 
tussen de kolen legt. Gebruik absoluut geen zout, het dier 
is al zout genoeg. Ten slotte marineer je de gare polpo 
met olijfolie, citroen, verse munt en knoflook.” De 
octopus kan ook op een rooster worden gegaard, zegt 
Velletri, al wordt de beleving daardoor wel minder. En de 
smaak dus ook. l 
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nederlands visbureau

VISCULINAIR MAGAZINE
De volgende uitgave van het 
kwartaalblad Visculinair 
magazine zal op 1 juni 
verschijnen. Deze uitgave biedt 
weer volop inspirerende 
recepten en andere vissige 
informatie. Bestel tijdig een 
aantal magazines voor klanten. 
De oplage vindt in de zomer 
altijd gretig aftrek, ook als give 
away tijdens tal van visserij-
evenementen. 

DE KLEINE SMAAKMAKER
Onlangs verscheen het culinaire 
magazine Delicious met een elf 
pagina tellende reportage en 
recepten. De promotie van de 
Hollandse garnaal vindt zijn 
vervolg in social media campagne. 
De promotie wordt de komende 
maanden uitgebreid naar zowel 
België als Duitsland.

SEAFOOD EXPO GLOBAL
In de eerste week van mei verzorgde het Nederlands Visbureau 
opnieuw de deelname van Hollandse bedrijven binnen het Holland 
Paviljoen op de Seafood Expo Global te Brussel. Dit in het oog 
springende paviljoen zorgde ervoor dat op voorhand al meerdere 
bedrijven zich meldden om in de volgende editie eveneens te willen 
participeren. Het Visbureau zal zich voor de volgende editie  
(21-23 april 2020) opnieuw sterk moeten maken om ergens op de 
al overvolle beursvloer uitbreiding te kunnen realiseren; een 
positieve ontwikkeling voor de aanwezigheid van Nederland op 
deze wereldvisbeurs, maar een enorme uitdaging om te kunnen 
verwezenlijken.

Haring
Het Nederlands Vis

bureau organiseert 

 dinsdag 11 juni op 

 Scheveningen de 

veiling van het eerste 

vaatje Hollandse 

Nieuwe.  Vanaf de 

volgende dag is de 

nieuwe haring weer 

in het hele land ver

krijgbaar en vinden 

tal van haringpartijen 

plaats. Het Visbureau 

ondersteunt enkele 

van deze party’s, die 

jaarlijks voor veel 

publiciteit zorgen. 

Naast de traditionele 

manier waarop de Hollandse Nieuwe met de Hollandse 

driekleur in de spotlights wordt gezet, zal de campagne 

 Hollandse Nieuwe Stijl worden vervolgd. Hier wordt de 

haring op een ver nieuwende wijze gepresenteerd aan 

met name de zo genoemde millennials. Het POSmate

riaal voor op de  winkelvloer voor haringpromotie kan 

worden aangevraagd via www.webshopvisbureau.nl. 

En ondertussen...
Werkt het Nederlands Visbureau o.a. aan uitbreiding en 
actualisatie van het aantal factsheets over verschillende vissoorten. 
Deze dienen om desgevraagd of actief achtergrondinformatie te 
kunnen bieden aan klanten van zowel groot- als kleinhandel.  
De reeds bestaande zijn gepubliceerd op https://visbureau.nl/
de-vissector/factsheets-inhoudelijke-info-over-soort-en-vangst. 

VIS VAN DE MAAND
Terwijl juni geheel in het teken staat van haring, bereidt het 
Nederlands Visbureau de promotie voor de maand juli voor: ‘fruits 
de mer’. Alle soorten die veelal deel uitmaken van een dergelijk 
tableau, blijken streekproducten uit Holland. Ze krijgen extra 
aandacht, zowel door een persevenement, promotiematerialen, in 
het Visculinair magazine als online.  
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Secretariaat: Fokkerstraat 2, 

3833 LD LEUSDEN

Telefoon: (033) - 495 30 96   

Fax: (033) 494 74 27

e-mail: info@visspecialisten.nl

Meer informatie:

www.visspecialisten.nl

www.verrasjesmaakmetvis.nl

www.versplatform.com

Vereniging 
van Nederlandse 
Visspecialisten

OP NAAR EEN SUCCESVOL  
HARINGSEIZOEN!
| teKst: Karel van Den heuvel | foto: vnv

Achter de schermen is het bestuur van de Stichting Promotie 
Visdetailhandel, waar zowel de VNV als de CVAH in vertegenwoordigd 
zijn, druk bezig met de voorbereidingen voor de Nationale 
Haringcampagne 2019. Tijdens de campagne in 2018 bereikten we ruim  
2 miljoen consumenten. Met uw hulp streven we er naar om dit jaar nog 
meer mensen te enthousiasmeren om haring te kopen bij de visspecialist.

NATIONALE HARINGTEST 2019
Vanzelfsprekend krijgt de Nationale Haringtest een 
vervolg. De test biedt visspecialisten een prachtige kans 
om lokale en regionale publiciteit te genereren rond de 
start van het nieuwe haringseizoen. Deelnemers aan de 
test ontvangen een promotiepakket voor in de winkel of 
wagen, een kant-en-klaar persbericht dat zij kunnen 
versturen aan bijvoorbeeld de plaatselijke krant en 
banners die kunnen worden gebruikt op social media. 
Het online stemproces in de eerste ronde van de test is 
uitgebreid met de mogelijkheid om stemmen per 
Whatsapp te bevestigen. In de finaleronde zal 
onafhankelijk onderzoeksbureau Mobiel Centre opnieuw 
het land in trekken om op locatie smaaktesten af te 
nemen. De prijsuitreiking van de Nationale Haringtest 
2019 vindt plaats tijdens de Visbeurs 2019 in Spakenburg 
op maandag 7 oktober.

ERVARINGEN EN INSCHRIJVEN
Veel van de deelnemers aan de Nationale Haringtest van 
afgelopen jaar kijken daar met een tevreden gevoel op 
terug, ook als ze niet bovenaan de ranking eindigden. Zo 
ook Henry Schilder, eigenaar van de Volendammer 
Visspecialist in Amstelveen: “Natuurlijk wil je graag 
winnen als je meedoet, maar wij hebben de test ook 
gebruikt om onze haring lokaal te promoten. Dat is 
ontzettend goed gelukt. In verschillende weekbladen 
werd over onze winkel geschreven, we hebben bijna 
1.000 online reviews van klanten ontvangen en ook in de 
winkel kregen we heel veel positieve feedback. Wij doen 
dit jaar zeker weer mee!” Inschrijven kan nog tot en met 
31 mei via de website www.nationaleharingtest.nl.

NATIONALE HARINGDAG
Op woensdag 12 juni, de startdatum van de verkoop van 
Hollandse Nieuwe, vindt in Spakenburg de Nationale 
Haringdag plaats. Afgelopen jaar reisden talloze mensen 

af naar het vissersdorp om te genieten van de muziek, de 
Spakenburgse musea te bezoeken, maar natuurlijk vooral 
om de overheerlijke Hollandse Nieuwe te proeven. 
In samenwerking met de groothandels werden er 
duizenden gratis haringen uitgedeeld. Voor bedrijven is 
het mogelijk een exclusief businessarrangement af te 
nemen op deze dag met onder andere een Haringrace op 
traditionele botters. Meer informatie? Mail dan naar 
info@visspecialisten.nl.

RADIONL
RadioNL is de belangrijkste mediapartner van de 
Nationale Haringcampagne 2019. Met reclamespots en 
winacties zal er via deze zender veel aandacht zijn voor 
de start van het haringseizoen. Alles met één doel: het 
stimuleren van de verkoop van haring bij de lokale 
visspecialist!
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EN WEDEROM EEN HOOFDRIJS VOOR KINGFISH ZEELAND

WERELDVISBRANCHE
BIJEEN OP SEG IN BRUSSEL
| teKst en foto’s: petra hermans-taeKema, miChelle De Koning, XanDra veltman 

Drie dagen draait het jaarlijks in Expo Brussel om vis. Alle continenten 
zijn vertegenwoordigd en bezoekers en exposanten uit de hele wereld 
komen kijken om de nieuwste snufjes op visgebied te ontdekken. Want 
met zo’n omvang - 10 beurshallen - kan je snel iets ontgaan. 
Vast onderdeel is de prijsuitreiking van de SEG-awards in het atrium, met 
wederom een hoofdprijs voor Kingfish Zeeland.

vakbeurs | seafood expo global
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Commentaar
4 pagina’s. Opmaak bijvoorbeeld zoals VIP-event in VIS 3 (1e spread 2 
grote foto’s, 2e spread onder en boven pagina een rijtje met 5 kleine foto’s).
Ik zet een aantal foto’s klaar, waaruit jullie kunnen kiezen.
In elk geval plaatsen: Holland paviljoen (opening) en Prijswinnaar Kingfish 
op 1e spread.

Ik kan geen aanpassing doen in kader op de laatste pagina, graag open 
zetten.

De Seafood Expo Global is een 
echte visexpo. Er wordt vis 
getoond, in alle soorten en maten. 

Natuurlijk zijn de bedrijven er om zaken 
te doen, maar een mooie eyecatcher in de 
stand lokt bezoekers. Dat ervoer Epic 
(van het Vlaamse Hottlet), dat een 2.000 
kilo wegend blok ijs, vol met vis, schaal- 
en schelpdieren in de stand had staan. 
Niet in het ijs, maar wel nieuw in hun 
assortiment: zeewier. Maar ook de 
vispresentatie van DaySeaDay is 
vermaard en trok dit jaar wederom veel 
belangstelling. Goed ook voor het 
Holland Paviljoen.

SEG-AWARDS
Hoogtepunt op de eerste beursdag is 
altijd de prijsuitreiking ’s avonds van de 
Seafood Excellence Global Awards voor 
de beste producten. Dit jaar 37 finalis-
ten uit 12 landen, waaronder 
Nederland. De twee kanshebbers waren 
de Ocean Tartinade van Amacore en 
Kingfish Zeeland met de Dutch 
Yellowtail. Helaas geen prijs voor 
Amacore, dat een soort filet americain 
maakt van zalm, tonijn of kabeljauw in 
verschillende porties. Wederom was het 
wel raak voor Kingfish Zeeland. Won 
het in 2018 al de overall Horecava 
Award, nu werd de prijs voor het beste 
Horeca-product in de wacht gesleept. 
Het gaat zo goed met het Zeeuwse 
bedrijf dat inmiddels de vraag groter is 
dan het aanbod. Eigenaar Ohad Maiman 
en zijn team zorgden met de overwin-
ning voor extra aanloop in het Holland 
Paviljoen.
Winnaar van een SEG-award in 2018, 
Open Blue cobia had een eigen stand. 
Deze kweekvis wordt bij Panama op 
grote diepte in de oceaan gekweekt. Er 
wordt nu niet meer alleen in hele vissen 
gehandeld, maar ook in filets en porties, 
met of zonder huid. Dat geeft een lagere 
economische footprint, aldus Remco de 
Waard, en bovendien behoudt de vis zijn 
kleur en smaak. De vis wordt binnen 24 
uur na vangst ingevroren (superfrozen op 
-70 graden C.) en op -40 graden C. 
verscheept. 

ORANJE BOVEN
Het Holland Paviljoen kon je bijna niet 
ontgaan. Zodra je hal 6 binnenstapte, zag 
je de oranje pilaren, grote foto’s met de 
zee en bovenaan een band van rood-wit-

blauw. Het paviljoen straalde uit dat dit 
dé plek is om Nederlandse bedrijven te 
bezoeken. Elk jaar kiezen dan ook meer 
bedrijven ervoor om zich bij het Holland 
Paviljoen aan te sluiten, dit jaar in totaal 
17, verdeeld over hal 6 en hal 9. Want ook 
daar troffen we hetzelfde beeld van 
opvallend oranje met duidelijk Neder-
landse standhouders. “De gezamenlijke 
uitstraling zorgt voor veel aandacht van 
bezoekers”, vertelt Wouter Hollenga 
marketingmanager bij het Visbureau. 
Daarbij neemt het standhouders ook 
werk uit handen omdat het Visbureau 
zorgt dat het allemaal goed verloopt. Zo 
gaf Christian Koeman van Prins en 
Dingemanse (P&D) aan dat het heel fijn 
is om alles zo goed verzorgd te hebben, 
inclusief de hostessen die op alle stands 
alle dagen drankjes verzorgden voor 
standhouders en hun gasten. Opvallend is 
de gele (olie)ton, die klanten krijgen bij 
een (flinke) bestelling van bbq-mosselen 
of zomeroesters. Na lange tijd is P&D 
terug in het Holland Paviljoen. Koeman is 
één van de nieuwe mensen. Jan Prins: 
“We hebben een fris, nieuw team dat veel 
aandacht schenkt aan het merk en de 
producten en vooral aan de toegankelijk-
heid daarvan voor het publiek. Samen 
willen we de wereld meer Prins en Dinge-
manse-kleur geven. En dat gaat lukken.” 
Ook het feit dat het lekker makkelijk 
schakelen was met Dayseaday aan de 
overkant van het gangpad was voor P&D 
een mooi pluspunt. “We doen veel zaken 

samen en dan is het makkelijk als je zo 
dicht bij elkaar staat op de beurs”, stelde 
Koeman. Dayseaday profiteerde van de 
aandacht van alle bezoekers voor hun 
prachtige visuitstalling. “We vervangen 
gedurende de dagen natuurlijk steeds het 
één en ander, want het moet wel drie 
dagen vers blijven.”
Onder de standhouders was ook weer 
Zeeland’s Roem. Met een speciale actie 
waarmee bezoekers bijzondere kaarten 
konden versturen, vestigden ze de 
aandacht op hun zomeroesters. De 
kaarten zijn namelijk van hetzelfde 
materiaal – plywood – gemaakt als de 
verpakking van deze, en andere, oester-
producten van Roem van Yerseke. Goed 
voor de uitstraling van het topassorti-
ment en voor elke populier die gebruikt 
wordt voor de productie van deze 
verpakkingen, plant de producent een 
nieuwe. 
Opvallend bedrijf in het Holland 
Paviljoen was Pacifical, dat in tonijn 
doet. Liefst 50 procent van de wereld-
wijde skipjackvangst gaat via dit Neder-
landse bedrijf. Binnenkort lanceert 
journalist Steven Adolf (FD) een boek 
over tonijn, waarvoor hij veel heeft 
samengewerkt met dit duurzame bedrijf, 
dat traceerbaarheid en transparantie hoog 
in het vaandel heeft.. 

Geen onderdeel van het Holland 
Paviljoen, maar wel een opvallende 
nieuwkomer op de beurs was de Dutch >>
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Seafood Company. Dit bedrijf presen-
teerde zich voor het eerst onder deze 
naam op een beurs na de fusie van 
Foppen en Klaas Puul. Door de krachten 
van zalm en garnalen te bundelen, 
verwacht het bedrijf een nog betere 
gesprekspartner voor hun klanten te zijn 
en de omzet te kunnen vergroten.
Op de beurs waren ook volop noviteiten 
te vinden, zowel in producten als in 
verpakkingen. Zo lanceerde Visscher 
Seafood zijn Vårlaks all natural zalm (zie 
Vismagazine 3 2019), waarvoor meteen 
veel belangstelling was, en stond aan de 
overkant zusterbedrijf Fishermans’ 
Choice met de nieuwe verpakkingslijn 
voor de foodservice en retail: fraaie 
zwarte kartonnen doosjes. Het bedrijf 
uit Den Haag is verder bezig met de 
ontwikkeling van snacks, bijvoorbeeld 
met echt krabvlees, vertelde Ruud 
Zuidam. 
De half geknotte strandschelp (Spisula 
subtruncata) is terug van weggeweest, 
vertelt Igor Kint van Lenger Seafoods. 
De tweekleppige schelpen, ook wel 
‘nonnen’ genoemd, trekken veel bekijks 
in de stand. Kint: “Jarenlang was er een 
visverbod van kracht nadat ze door over-

bevissing bijna waren uitgeroeid. Maar 
nu zijn ze er weer volop in de hele 
Noordzee en vissen we conform een 
duurzaam plan van aanpak.
De stand van Anova Seafood is kleiner 
dan anders, omdat het bedrijf zich weer 
volledig wil richten op haar corebusiness: 
duurzame vis waaronder victoriabaars, 
kabeljauw en claresse. Maar ook zeewier 
heeft de volle aandacht. “Daarom hebben 
we per 1 januari 2019 ons aandeel voor 
de retail overgedragen aan Seafood 
Connection uit Urk. 
Reitsma Seafood was op bezoek bij 
Huitres Cadoret, het Franse bedrijf dat 
voor hen de duurzame Sturia kaviaar en 
de Aged Caviar uit Aquitaine produceert, 
Sturia bevat slechts 3,6 procent zout, 
waar dat bij Russische kaviaar vaak 10 
procent is. Er zijn inmiddels dertien 
varianten Sturia. 

LANDENPAVILJOENS
De beurs in Brussel is zo groot, dat je 
keuzes moet maken wat je gaat bekijken. 
De redactie koos voor een rondje grote 
paviljoens, van landen waarmee 
Nederland wel iets heeft op visgebied. 
Ook hier is het niet mogelijk om alles te 

bezoeken, maar in twee dagen kun je heel 
wat paviljoens bekijken.
Chili had de redactie gemaild met het 
verzoek langs te komen. Met 3.000 
kilometer kustlijn is er veel visserij en 
worden ook veel verschillende vissoorten 
gevangen. De zalmindustrie is vooral in 
het zuiden geconcentreerd, maar ook 
kingcrab en mosselen worden geëxpor-
teerd, vaak diepgevroren en steeds vaker 
gefileerd en in porties, vooral naar de VS, 
Azië en Europa. Maar ook als conserven, 
zodat jaarrond vis geleverd kan worden, 
ook buiten het wilde vangstseizoen. 
Ook Schotland staat bekend om zijn 
zalmproductie, zij het veelal uit kweek. In 
een vitrine ligt de fraaie verpakking 
SAINT gerookte zalm, in meerdere 
variaties. De portie-verpakking van deze 
‘Pure Salmon’ van St. James Smokehouse 
werd genomineerd voor de Seafood 
Excellence Global Award, en won. 
Met het haringseizoen in aantocht, zijn de 
landenpaviljoens van Denemarken en 
Noorwegen een bezoek waard. Ze liggen 
naast elkaar op de beurs. Noorwegen 
blijft toch vooral een zalm-land. De 
meeste bedrijven die hier staan, zijn op 
een of andere manier betrokken bij de 
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zalmindustrie, van vangst tot verwerking, 
van vers tot gerookt. Heel anders is dat in 
het paviljoen van Denemarken. Er wordt 
direct naar Scandic Pelagic verwezen als 
er een Nederlandse journalist begint over 
haring. “Sit down and I’ll tell you.” Elk 
jaar rond deze tijd, gaan mensen van 
onder andere Haasnoot en Koelewijn 
naar Denemarken om de haring voor de 
Nederlandse markt in te kopen. Wel moet 
het vetpercentage goed zijn en moeten de 
haringen voldoende ‘red feed’ (garnalen) 
gegeten hebben. De watertemperatuur 
speelt een belangrijke rol, maar de 
verwachting is dat de start van het 
haringseizoen op 12 juni gewoon kan 
doorgaan. Verrassend is de haringsnijder 
in het paviljoen van België. Vers 
gesneden haring, verdeeld in kleine 
stukjes zijn te proeven bij Gilco. In de 
vitrine ernaast liggen allerlei haringhap-
jes, van tapas tot gekruide filets. Gilco wil 
er graag mee de Nederlandse markt op.
Voor de Verenigde Staten van Amerika 
is de Seafood Expo een belangrijke beurs. 
Verdeeld over meerdere plekken staan 
onder de USA-vlag van het Amerikaanse 
ministerie van landbouw (USDA), de 
SUSTA (14 zuidelijke staten), ASMI Alaska 

Seafood en Northeast Seafood in het 
paviljoen. Een begeleide tour voert langs 
diverse standhouders én diverse vissoor-
ten, die ook in Nederland heel bekend zijn. 
Uit Alaska is dat de pollock, die veel voor 
kibbeling en lekkerbekken wordt gebruikt, 
maar nu ook in noodles wordt verwerkt en 
als Protein Noodles wordt geïntroduceerd 
op de beurs. Ook wilde zalm uit Alaska is 
een populair product. Bij de SUSTA zijn 
bedrijven aangesloten die in scallops (sint 

jacobsschelpen) handelen, maar waar 
tegenwoordig ook inktvis en zelfs kroko-
dillenvlees wordt verhandeld. Opvallend is 
ook de kreeft zonder scharen, die daar in 
de warmere wateren leeft. Ook in de 
Noordoostelijke staten is veel handel in 
kreeft, maar meest opvallend was een 
bedrijf uit Delaware dat in wilde zeepaling 
handelt. Er gaat veel van naar Europa, 
waar deze flinke palingen worden gerookt, 
ook in Nederland. l

LEZINGEN-PROGRAMMA

in de bovenzalen van Hal 11 zijn de conferentiezalen, waar onder auspiciën 

van diverse landen en/of organisaties interessante lezingen of 

forumdiscussies werden gehouden tijdens de beurs.

De redactie bezocht er twee:

1) Women in Leadership - Canada. Een forumdiscussie rond de vraag 

waarom nog steeds zo weinig vrouwen -ook in de vissector- hoge functies 

bekleden en hoe dat glazen plafond (in Japans noemen ze dit het ‘ijzeren 

plafond’) kan worden doorbroken.

2) MSC-bijeenkomst over dit keurmerk en hoe MSC kan samenwerken om 

de verduurzaming van de oceanen te versnellen.

Meer hierover in de volgende editie van Vismagazine.
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• Airconditioning
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COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS

Nijverheidstraat14 - 1135 GE Edam
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wetgeving

Kees Jack

Nevenwerkzaamheden 
tijdens ziekte
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het zit met werknemers die naast hun reguliere baan ook nog 
andere (betaalde) werkzaamheden verrichten. Het kan onwenselijk zijn dat werknemers bijvoorbeeld 
een eigen onderneming oprichten naast hun ‘gewone’ dienstverband die concurreert met de 
onderneming van de werkgever. Of er sprake is van een niet-toelaatbaar verbod op 
nevenwerkzaamheden dient per geval te worden bekeken. 

In de volgende uitspraak van de rechtbank Den 
Haag kwam deze materie aan de orde. Het 
betreft een werknemer van Nationwide Produce 
PLC, een groothandel in groente en fruit, die juli 
2018 voor één jaar in dienst trad. De partijen 
kwamen in de arbeidsovereenkomst een verbod 
op het uitvoeren van nevenwerkzaamheden 
overeen. Zonder toestemming van de werkgever 
mocht de werknemer geen soortgelijke arbeid 
voor derden verrichten. Bij overtreding van dit 
verbod, verbeurde de werknemer een boete van 
€ 5.000 per overtreding en € 500 voor elke dag 
dat de overtreding voortduurt. In september 
2018 meldde de werknemer zich ziek. Een 
maand later ontsloeg de werkgever hem op 
staande voet, omdat de werknemer tijdens zijn 
ziekte twee bv’s had opgericht waarvan één zich 
toespitste op de groothandel in groente en fruit. 

Uitspraak van de rechter
De werknemer stapte naar de kantonrechter om 
het gegeven ontslag te vernietigen. De werknemer 
meende dat hij het verbod niet had overtreden. Hij 
had namelijk alleen de bv’s, maar geen 
handelsactiviteiten 
ondernomen. 
Volgens de 
werknemer was dit 
geen overtreding 
van het verbod op 
nevenactiviteiten. De 
kantonrechter was 
echter van mening 
dat het oprichten 
van een 
concurrerende bv 
kan worden 

aangemerkt als het bekleden van een 
nevenfunctie naast het gewone dienstverband. 
Dat er niet daadwerkelijk handelsactiviteiten zijn 
ontplooid doet daar niet aan af. 
De tekst van het verbod op nevenactiviteiten is in 
dit kader voldoende duidelijk: wanneer er 
nevenactiviteiten worden gestart, moet hier 
vooraf toestemming voor zijn van de werkgever. 
Door deze toestemming niet te vragen, handelde 
de werknemer in strijd met de 
arbeidsovereenkomst. Daarnaast handelde hij niet 
als een goed werknemer door de bv tijdens zijn 
ziekte op te richten. Dat hij niet werkte in de bv 
doet daar niet aan af. Het voorgaande leverde 
volgens de kantonrechter dan ook voldoende 
gronden op voor een ontslag op staande voet. De 
verzoeken van de werknemer werden afgewezen 
en hij diende de gevorderde boetes te betalen.
Gelet op het voorgaande voorbeeld is het zeer 
aan te raden om uw arbeidsovereenkomsten 
juridisch te laten controleren voor wat betreft 
een verbod op nevenactiviteiten zodat u weet 
welke stappen er ondernomen kunnen worden 
bij een overtreding van het verbod.
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MET ANKO NAAR  
DE BEURZEN

| teKst: simone van Der lee | foto: anKo

Voorlopig is het nog niet afgelopen met de grote vakbeurzen, weet Karin 
Kooij, managing director bij Anko Reizen. Al 35 jaar organiseert zij 
namens het bedrijf een groot aantal beursreizen naar landen over de hele 
wereld. “Vooral in Azië zie je een enorme markt opbloeien.” 

Vol enthousiasme schetst Kooij deze markt, die 
volgens haar allerlei mogelijkheden biedt. Anko 
opereert in de breedte: van meubel- en bouw-

beurzen tot bakkers- en andere foodbeurzen. Op de site 
biedt Anko verschillende arrangementen aan, inclusief 
vlucht, hotel en - indien gewenst - transfers. De vraag is 
groot, geeft Kooij aan. En voorlopig ziet ze dat nog niet 
veranderen. Na een langjarige ervaring met de Aziatische 
markt weet Kooij dat de groei vooral daar zit, in steden als 
Guangzhou, Abu Dhabi, en Dubai. “Dat is waar nu onze 
focus ligt.” 

NIEUWE MARKTEN 
“Want neem nu eens de bakkersbeurzen. Brood eten zit in 
onze cultuur. In Europa is daar al een enorme markt voor. 
Maar in China is het eten van brood nog behoorlijk nieuw. 
Ze hebben daar nog nauwelijks industrielijnen, wat 
natuurlijk enorme mogelijkheden biedt voor bedrijven. Als 
je nu op zoek gaat naar exportmogelijkheden zou je daar 
wel eens heel veel kunnen bereiken.” Juist het bezoeken 
van vakbeurzen in China en India is volgens Kooij nood-
zakelijk om echt vooruit te komen als ondernemer. “Veel 
mensen bezoeken alleen de standaardvakbeurzen. Maar 
kijk ook eens om je heen wat er nog meer is. Je kunt je 
ogen niet meer sluiten voor wat er gebeurt.”

Voor wie verder kijkt, biedt Anko mogelijkheden. 
“Wanneer je voor de eerste keer naar een beurs in China of 
India gaat, komt daar een hoop bij kijken. En dat zijn 
dingen waar Anko je bij kan helpen, omdat wij de locaties 
persoonlijk bezocht hebben.” Kun je dat niet zélf 
uitzoeken? “Misschien, maar wij kunnen het de beurs- 
bezoeker wel een stuk makkelijker maken. We begonnen 
hier destijds mee omdat we een gat in de markt zagen. 
Voor de grote beurzen zijn hotels driekwart jaar van 
tevoren al volgeboekt. Bij de bouwmachinebeurs in 
München zag je dat mensen hun hotels zelfs moesten gaan 
zoeken in Oostenrijk. Daarom hebben wij voor de grote 
beurzen waar wij een reis naar toe organiseren onze eigen 
hotelvoorraden. Zo kunnen we garanderen dat we onze 

klanten nog tot kort van tevoren een kamer kunnen 
aanbieden.”

VIP-STATUS
Het lijkt erop dat anno 2019 vaker een beroep wordt 
gedaan op Anko dan dertig jaar geleden. “Je ziet dat 
mensen steeds later besluiten dat ze naar een bepaalde 
beurs willen gaan. Waar ze dat vroeger misschien al een 
jaar van te voren deden, zie je nu dat mensen drie 
maanden van te voren besluiten een beurs te bezoeken. 
Via Anko kun je dan nog terecht.” 

Maar ook wanneer je nog wél zelf een hotel kunt vinden, 
is er voldoende meerwaarde om bij Anko te boeken, illus-
treert Kooij met enkele voorbeelden. Door de goede 
contacten met verschillende beursorganisaties krijgen 
klanten van Anko net iets meer dan gemiddeld. “Onze 
klanten krijgen op de beurzen regelmatig een vip-status 
met toegang tot de vip-lounge en gratis hapjes en drankjes. 
Bij Maison & Objet in Parijs bieden we gratis 
entreekaarten aan en bij een beurs voor opticiens werden 
onze klanten uitgenodigd voor een exclusief galadiner. 
Ook via consulaten van verschillende landen kunnen we 
heel wat contacten leggen voor onze klanten, zoals 
netwerkmogelijkheden met lokale bedrijven. Er is veel 
mogelijk en wij denken graag mee over hoe we het beste 
kunnen voldoen aan de individuele behoeftes.”

Hoewel Anko voornamelijk individuele reizen organiseert, 
worden met grote regelmaat ook groepsreizen op touw 
gezet. “Vaak willen mensen naar een beurs volgens hun 
eigen schema. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij 
zelf kunnen bepalen wanneer ze vertrekken en aankomen 
en zelf kunnen besluiten waar ze op een dag naartoe gaan. 
Niettemin bieden wij in samenwerking met een derde 
partij ook regelmatig studiereizen aan. Dan organiseren 
we bijvoorbeeld lezingen, netwerkbijeenkomsten of een 
bezoek aan een fabriek. Zo is er voor elk wat wils.”

Meer informatie: Beursreizen.nl

interview | beurzen

Karin KooiJ, managing DireCtor van 
anKo reizen.



Bezoek uw vakbeurs 
met

Ga voor informatie en boekingen naar www.beursreizen.nl

In samenwerking met Anko Beursreizen bieden 
wij aantrekkelijke pakketten aan om de komende 
maanden uw favoriete beurzen te bezoeken.

United Fresh 
10-12 juni 2019 Chicago

Food Ingredients
19-21 juni 2019 Shanghai

Anufood India
29-31 augustus 2019 Mumbai

Anutec International Foodtec 
13-15 september 2019 New Dehli

Anuga 
5-9 oktober 2019 Keulen

Gulfood 
29-31 oktober 2019 Dubai

Anufood China  
20-22 november 2019 Beijng

Food Ingredients 
3-5 december 2019 Frankfurt

Sial Middle East  
9-11 december 2019 Abu Dhabi
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Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van het relevante nieuws? Schrijf je dan nu in voor 
de gratis EVMI nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt jou:

•  Twee keer per week het laatste nieuws 
dat op EVMI.nl verschijnt

•  Interessante bijeenkomsten en congressen
•  Relevante vacatures

Ga naar evmi.nl/nieuwsbrief en schrijf je vandaag nog in!

Expertisecentrum 
Voedingsmiddelen-

industrie

Al bijna 40 jaar een 
onafhankelijk familiebedrijf 
met een breed scala aan 
professionele diensten 
en producten voor bedrijf 
koeling en airconditioning.

• koelmeubels
• koeltoonbanken met plaatkoeling
• koeltoonbanken geforceerd gekoeld
• winkelinrichting
• koel- en vriescellen
• klimaatbeheersing
• airconditioning
• im-/export
• 21+/7 service

koeltechnisch buro Midden Nederland
PROVINCIALEWEG 52  •  4031 JM INGEN  •  +31 (0)344 68 93 93

INFO@MIDDENNEDERLAND.NL  •  WWW.MIDDENNEDERLAND.NL
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Ter overname: goed ingerichte visspeciaalzaak gelegen in het Centrum van 
Hoorn.
Ruime winkel met gelegenheid tot het nuttigen van consumptie inpandig. Het 
geheel verkeert in goede staat van onderhoud. Diverse medewinkeliers zijn op 
loopafstand gevestigd.
Onroerende zaak is huur, hier zijn nog legio mogelijkheden aanwezig. 
Nieuwsgierig bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraag de 
projectinformatie op.

Te koop: goed ingerichte visspeciaalzaak met boven woonruimte, gelegen 
in het Centrum van Coevorden. De gehele inventaris verkeert in goede staat 
van onderhoud. Hier wordt een goed rendement behaald bij een zeer goed 
omzetniveau.
Diverse sterke medewinkeliers in directe nabijheid. Bel ons gerust voor 
aanvullende informatie.

Ter overname: visspeciaalzaak gelegen aan winkelplein te Amersfoort.
Inventaris is niet nieuw maar functioneert nog goed. Omzet is stijgende, dit 
komt mede doordat de winkelpanden allen zijn ingevuld plus dat de nodige 
werkzaamheden rondom het plein zijn afgerond. Deze winkel biedt voor 
creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden, vlotte overnameprijs. Bel 
ons gerust voor aanvullende informatie.

Ter overname: visspeciaalzaak gelegen in het mooie plaatsje Oosterbeek.
De winkel is keurig ingericht en onderhouden, er zal zonder personele 
verplichtingen geleverd worden. Diverse sterke medewinkeliers in directe 
nabijheid, o.a. warme bakker, keurslager, kaasspeciaalzaak e.d. Pand is huur  
€ 2.700,-- per mnd. ex de BTW
Bel ons voor het maken van een afspraak.

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. 033-43235523W

M
AK

EL
AA

RS
.N

L  
  IN

- V
ER

KO
OP

Beedigd Makelaar OG en  
gecertificeerd Taxateur
Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden

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



39
VIS | NUMMER 4 | MEI 2019

financieel

Gerrit van den Berg 
Profinis Accountants en Adviseurs

Postbus 110, 8320 AC  URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Kassa!
Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat het bijhouden van de administratie van uw onderneming 
eenvoudiger wordt. Nieuwe kassasystemen bieden veel mogelijkheden. Dit heeft echter ook gevolgen 
voor de administratieplicht van ondernemers.

Fiscale voorschriften
De belastingdienst stelt eisen aan de 
administratie die ondernemers voeren. In artikel 
52, lid 1 van de Algemene Wet Rijksbelasting is 
het volgende bepaald: “Administratieplichtigen 
zijn gehouden van hun vermogenstoestand en 
van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen 
van dat bedrijf, op zodanige wijze een 
administratie te voeren en de daarbij behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde 
hun rechten en verplichtingen alsmede de voor 
de heffing van belasting overigens van belang 
zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.” Er is 
een bepaalde vrijheid ten aanzien van de 
inrichting van de administratie, maar hoe 
omvangrijker uw bedrijf, hoe hoger de eisen aan 
de inrichting van uw administratie worden. Bij 
een boekencontrole wordt in toenemende mate 
gekeken naar de vastlegging van 
transactiegegevens. Kasverkeer vraagt om een 
betrouwbare kassa-administratie en een daarbij 
passend kassasysteem.

Kassasystemen
Uiteraard biedt een goed kassasysteem 
mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering. 
Belangrijke bedrijfsinformatie zoals rapporten 
met omzetcijfers per artikel, per medewerker en 
tijdstip van verkoop kunnen er uit ontleend 
worden. Er zijn drie soorten kassa’s, namelijk de 
point-of-sale kassa, de elektronische kassa en de 
mechanische kassa. De point-of-sale kassa biedt 
meer mogelijkheden dan de elektronische kassa. 
Beide systemen worden voor de meeste 
bedrijven door de Belastingdienst gezien als 
passend. De mechanische kassa wordt door de 
Belastingdienst alleen nog bij heel kleine 
ondernemingen als passend aanvaard. 
Door leveranciers van kassasystemen is een 
keurmerk ‘Het betrouwbare afrekensysteem’ 
ontwikkeld. Sinds januari 2013 worden er 
kassasystemen met dit keurmerk op de markt 

gebracht. Dit keurmerk garandeert dat de 
transacties goed worden vastgelegd en bewaard. 
In het kort mag van een dergelijk systeem 
verwacht worden dat het transacties elektronisch 
bewaard, op zo’n manier dat ze makkelijk 
reproduceerbaar, controleerbaar en beveiligd 
zijn. Kassasystemen die de mogelijkheid bieden 
om de gegevens te manipuleren voldoen 
uiteraard niet aan dit keurmerk. Onlangs leidde 
dat voor een restauranteigenaar tot een forse 
navordering en vergrijpboete.

HR 29 maart 2019, 18/01670
De Hoge Raad heeft in deze uitspraak recht 
gewezen in een zaak betreffende het gebruik 
van een Yitong kassasysteem in een oriëntaals 
restaurant. Bij de Belastingdienst is van dit merk 
bekend dat met behulp van een meegeleverde 
usb-stick omzet kan worden verwijderd. Daar 
wordt dan geen belasting over betaald. De 
inspecteur stelde een boekenonderzoek in en 
concludeerde dat belastingplichtige de 
afroommodule heeft gebruikt. Op basis van 
theoretische omzetberekeningen legde hij aan 
de belastingplichtige navorderingsaanslagen op 
over twee boekjaren met een boete van 100% 
van respectievelijk ruim € 33.000 en € 46.000. 
De rechtbank vernietigde de 
aanslagen en boetes, maar in 
hoger beroep werd de 
inspecteur toch door de 
Hoge Raad in het gelijk 
gesteld. De boete werd 
uiteindelijk verminderd met 
20% maar is nog steeds 
behoorlijk fors. Deze 
uitspraak bevestigt het 
belang van een goede 
administratie. Laat u bij een 
boekencontrole niet 
verrassen en zorg voor een 
goed kassasysteem!
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bedrijfsinformatie

AVO KRIJGT ALTIJD DE 
JUISTE SMAAK TE PAKKEN

AVO IS DUITSLANDS GROOTSTE PRODUCENT VAN 

KRUIDENMIXEN, MARINADES EN SAUZEN. INMIDDELS 

RAKEN DE PRODUCTEN OOK STEEDS GEWILDER IN 

NEDERLAND. VOORAL DE LAFINESS MARINADES ZIJN 

POPULAIR; JE KUNT ER GEMAKKELIJK EN SNEL SUCCES 

MEE BOEKEN.

Sinds een aantal jaren zetten Ron Kuipers en Martijn Lelsz 
zich in om mensen in de visbranche kennis te laten ma-
ken met AVO kruiden en specerijen. De smaken van over 

de grens zijn vaak net wat anders dan we in Nederland gewoon 
zijn. “Vis is een groeimarkt”, stelt verkoopadviseur Ron Kui-
pers. “Consumenten krijgen steeds meer belangstelling voor 
vis, proberen allerlei gerechten in het buitenland en vragen er 
vervolgens bij de visdetaillist naar. Die kan daar goed op inspe-
len, met name op convenience gebied. Wij zien een sterke ont-
wikkeling in gekruide en gemarineerde visproducten, in maal-
tijden, in voorbereide visgerechten, op de barbecue en grill, 
jaarrond.” Of het nu om zoet- of zoutwatervis gaat, of om 
schaal- en schelpdieren, AVO weet er altijd een bijzonder ac-
cent aan toe te voegen waarbij de smaken goed tot hun recht 
komen. Lelsz: “Daarbij wisselen we graag ideeën uit opdat de 
branche zich sterker kan maken.” 

Vis met Lafiness marinades zijn snel uitverkocht in de winkel

Martijn LeLsz (L) en ron Kuipers van avo-specerijen. De schenKKannen Met MarinaDes zijn er nu ooK Met een inhouD van 2,8 Liter.

avo heeft een grote verzaMeLing recepten oM over te neMen of op voort 
te borDuren.
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bedrijfsinformatie

LAFINESS
Met de groeiende aandacht voor voedselkwaliteit breidt 
AVO het assortiment Maritop voortdurend uit: culinaire 
kant-en-klaar maaltijdsauzen compleet met knapperige 
stukjes groente. Voeg vis toe, desgewenst extra groenten 
en gaar de gerechten dan in de pan of in de wok. 
Lafiness is in Nederland nog populairder. Martijn Lelsz: 
“Lafiness kent inmiddels bijna honderd varianten olie-
marinades. Ook dit werkt simpel; inmengen of met de 
kwast opbrengen en dan grillen of bakken. Olie toevoe-
gen hoeft niet. De zichtbare stukjes kruiden geven het 
gerecht een extra smakelijk aanzien, net als het glanzen-
de oppervlak.” Twee jaar geleden kwam Avo met de La-
finess premium Rode Wijn Ui marinade; de Lafiness pre-
mium Alabama marinade met lichte rook-grillsmaak die 
goed bij zalm en tonijn past, de Lafiness premium Coffee 
Black Pepper marinade voor tonijnsteaks en de Lafiness 
premium Black Garlic, mooi voor feestgerechten. De Lafi-
ness premium Truffel is eveneens bijzondere marinade die 
iets speciaals aan de gerechten toevoegt.

PREMIUM SAFFRAAN MARINADE
Ondertussen heeft het culinaire team niet stilgezeten. 
Ron Kuipers: “Een aantal visspecialisten is heel enthousi-
ast over de Lafiness premium Mosterd-Honing marinade. 

Die goudgele kleur en de smaak passen bij allerlei visge-
rechten. Maar ook de nieuwe Lafiness premium Saffraan 
is zeldzaam lekker! Saffraan is de kostbaarste specerij ter 
wereld en brengt gerechten op een hoger niveau. Deze 
marinade is opgebouwd uit saffraan, bijpassende kruiden 
en specerijen, koud geperste raapzaadolie en hoogwaar-
dig zeezout. Saffraan wordt veel gebruikt in de Aziatische 
keuken. De smaak is subtiel licht bitter met een vleugje 
scherpte en een aangenaam aroma dat wel wat aan ho-
ning doet denken. De kleur is prachtig, warm goudgeel. 
Probeer hem niet alleen bij vis maar ook in pasta, roer-
bakschotels, kwast er een spies met courgette en cham-
pignon mee in. Wij nemen momenteel altijd monsters 
mee zodat visspecialisten het zelf kunnen uitproberen. 
Dan kun je ermee experimenteren en ook kijken wat je 
klanten er van vinden.” 

SCHLEMMER IS FIJNPROEVEN
AVO heeft naast de Lafiness marinades en de Maritop 
honderden producten waaronder panades zoals de Taco 
Panade met echte tacochips en de Gele Kruidenboter 
Panade met peterselie. Ook de ‘schlemmer’ - letterlijk 
vertaald ‘fijnproevers’ zijn de moeite van het proberen 
waard. Het zijn kruidencrèmes op basis van verse room-
kaas en zijn ‘bakstabiel’: ze blijven smeerbaar maar lo-
pen niet weg. Je kunt er bijvoorbeeld een visrolletje mee 
vullen, en die daarna aflakken met Lafiness Truffelmari-
nade. 

RECEPTEN 
AVO heeft een grote verzameling recepten om over te 
nemen of op voort te borduren. Vraag Ron Kuipers en 
Martijn Lelsz ernaar op de Spakenburgse Visbeurs!

AVO specerijen 
Deventerseweg 14, 2994 LD Barendrecht

info@avo-specerijen.nl | www.avo.de

‘De smaak is 
subtiel licht bitter 

met een  vleugje 
 scherpte en een 

aangenaam 
 aroma’

SCHENKKANNEN 
Op verzoek van Nederlandse klanten levert AVO 

een aantal populaire Lafiness marinades nu ook 

in cans van 2,8 liter. Eerder waren ze alleen 

verkrijgbaar in emmers vanaf 4 kilo. Sommige 

mensen vinden zo’n schenkkan prettiger 

werken, merkten Martijn Lelsz en Ron Kuipers. 

Als blijkt dat de cans goed bevallen, gaat AVO 

het assortiment uitbreiden. 

AVIGNON SPIES 
Benodigdheden: 

500 gr zalm in blokjes van 2 x 2 cm

500 gr victoriabaars filet in blokjes van 2 x 2 cm

80 gr Lafiness Avignon

AVO vlaggenspies 

Werkwijze: 

Marineer de blokjes met de Lafiness Avignon en 

spies ze om en om op spiesen

Bereiding:

BBQ: 2 minuten per zijde

De schenKKannen Met MarinaDes zijn er nu ooK Met een inhouD van 2,8 Liter. De nieuwe Lafiness MarinaDe preMiuM saffraan past goeD bij vis.
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SEAFOOD PROCESSING GLOBAL 

MACHINES IN BEDRIJF
teKst: XanDra veltman | foto’s: petra hermans-taeKema, XanDra veltman

De Seafood Processing Global (SPG) viel tegelijkertijd met de IFFA in Frankfurt 
(vleesindustrie), waar eveneens veel bedrijven in de foodprocessing stonden. Maar veel 
bezoekers kwamen doelgericht en bedrijven namen de tijd voor hen. 

Het Duitse Baader vierde haar 100-
jarig bestaan onder meer in aanwe-
zigheid van executive chairwoman 
Petra Baader.  “Eigenlijk werden we 
ons pas bewust hoeveel we te ver-
tellen hebben door de voorberei-
dingen van ons eeuwfeest”, zegt 
Julia Fuamba, hoofd communicatie. 
“We zijn gegroeid van ‘alleen’ mooie 
machines naar complete oplossin-
gen.” En, zo was te zien, van haring 
schoonmaken tot verwerking. Een 
hele lijn vanaf dat de zalm zelf de 
verwerkingsmachine inzwemt tot 
aan het transport was te volgen via 
een scherm dat telkens voor de be-
treffende machine werd geplaatst. 
Elke vis wordt 40 keer gefotogra-
feerd, inclusief buikholte -  foto’s. 

Slachten gebeurt zonder water; 
alles van de vis wordt uiteindelijk 
gebruikt. Dit proces gaat tot 160 
vissen per minuut. Fuamba: “Uit-
gangspunt is altijd onze liefde voor 
echt goed eten.” En dat was te 
proeven tijdens de feestelijke lunch 
en diner op de beurs. 
Handjes besparen blijft een van de 
belangrijkste aspecten bij de (door)
ontwikkeling van machines van 
Marel, stelt Maarten van der Steen. 
“Een voorbeeld daarvan is de Robo-
Batcher Flex. Deze proportioneer-
machine legt producten netjes op 
gewicht in de verpakking. De fine-tu-
ning van deze robot zit ‘m in hoe je 
het pakje met product en al onge-
schonden houdt om er een bandje 

omheen te doen.” Met robotics 
wordt het tekort aan menskracht op 
een zuinige manier opgelost én het 
verbetert de hygiëne.
Tom Leuridan wordt eind 2019 de 
commercieel verantwoordelijke 
voor de Nederlandse markt voor 
het Belgische Steen F.P.M. Interna-
tional. Daarmee volgt hij Ad Schut 
op die met pensioen gaat. Tot nu 
toe werkte Tom Leuridan in onder 
meer Duitsland en Zweden. Roy 
Schot in Nederland blijft eerst ver-
antwoordelijke servicemonteur. Wie 
niet in Brussel was, kan het team 
ontmoeten op de Spakenburgse 
Visbeurs in oktober.
Het van origine Vietnamese Glory 
Europe staat op de beurs met con-
ventionele vrieslijnen in twee series: 
de Stealbelt- en de Mastbelt free-
zers. De kleinste machine is de ‘plug 
and play’ Thermalet MC 500. Nieuw 
is de Multibelt: verschillende ban-
den kunnen met verschillende pro-
ducten en snelheden tegelijkertijd 
door de machine. “Daarmee bieden 
we een antwoord op de behoefte 
aan flexibiliteit in Europa”, aldus 
CEO Carlo Kroeze.
Murre Technologies biedt interes-
sante oplossingen voor het vissen, 
verwerken, inspecteren en sorteren 
en steam cooken van schaal- en 
schelpdieren. Inmiddels richt het 
bedrijf zich ook op zeewier en de 
oogst daarvan op de Noordzee. We 
gaan er spoedig meer van horen, 
aldus eigenaar/directeur Jan Murre.
De markt groeit als een raket, zegt 

vakbeurs| spg

geliJKe plaKJes zalm, gesneDen Door De maChine van marel.
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Commentaar
Openingfoto Marel.
Van de andere foto’s in elk geval plaatsen: Baader, KLM, Ecofishbox en 
Steen (bijv in verticaal rijtje). Enkele andere foto’s reserve.

Jurgen heeft de tekst nagekeken.
we snappen alleen niet wat mixed realities is (halverwege eerste kolom)
en de bijschriften missen nog. Tekst is verder akkoord.

Industrie, dus deze Baluw
Leon Hoogervorst van IcePack XL. 
De IcePacks worden geproduceerd 
conform ISO normering en de laat-
ste EG richtlijnen voor verpakkingen 
van levensmiddelen. Toch is er 
vraag naar een andere look. Hooger-
vorst: “De markt wil ‘paper’ zien. 
Met name voor de horeca maken we 
nu verpakkingen van kraftpapier en 
een PE-coating.”
Engie refrigeration stond voor het 
eerst op de beurs. Johanne Borst, 
verantwoordelijk voor de communi-
catie: “We ontdekken dat het bui-
tenland erg geïnteresseerd is in 
onze IQF invriestechnologie en de 
nieuwste DI-vriezer. Met name krij-
gen we veel bezoek van Schotland 
en Noorwegen.”
Mediterranian Shipping Company 
MSC mag zich een van de grootste 
wereldwijde goederenververvoe-

ders per schip noemen, zegt import 
salesmaganager Anne Thielemans. 
“We hebben zo’n vijfhonderd boten 
en dagelijks circa twee miljoen 
reefers op het water.” Reefers zijn 
transport containers voor tempera-
tuurgevoelige goederen. De reefers 
van MSC (niet te verwarren met 
MSC certificering) kunnen van plus 
tot min 30 graden Celsius worden 
ingesteld.
KLM-Air France is – als enige airline 
– voor het eerst op de beurs en is 
enthousiast, zegt Eric Mauroux, 
global head of perishables (verse 
producten). “Een kwart van onze 
transporten bestaat uit verse pro-
ducten, en daarvan is 20 procent 
vis en andere producten uit zee. 
We willen dichtbij de industrie 
staan om hun werk te begrijpen en 
hun wensen te inventariseren.” 
Nieuw is de cargo-vliegroute tus-
sen Boston en Amsterdam, vooral 
voor kreeft. Penko liet zien hoe de 
deinings gevoelige wegers en de 
nieuwe gepatenteerde kraanhaak 
functio  neren. Salesmanager Bart 
Gielen: “We zijn al veertig jaar goed 
in wegen. Dat levert ondernemers 
geld op, want ze kunnen (op zee) 
zorgvuldig de gevangen vis wegen 
en de juiste hoeveelheid voer be-
palen. Bij kweekvis zit 80 procent 
van de kosten in het voer. Wij 
meten de temperatuur en de hoe-
veelheid zuurstof onder water met 
speciale sensoren die je via de 

Cloud op internet kunt zien. Gege-
vens die nuttig zijn als je precies op 
tijd, genoeg en niet teveel wilt voe-
ren.” 
Robin Koning van Volta Belting 
Technology demonstreert aan de 
hand van stukjes band de nieuwste 
aanpassingen. “De selftracking ban-
den doen het altijd al goed, maar de 
nieuwste banden kunnen nu tot 48 
mm buigen in plaats van de 100 
mm.” Ook zijn de banden nog ge-
schikter geworden voor metaal de-
tectering. De koolstofvezels die je 
eerst nog kon zien zitten, zijn er uit. 
Daardoor zijn de banden nu ook ge-
schikt voor X-ray. 
Het liep storm bij StoreEnso dat al 
jaren pulp en karton maakt van 
duurzaam hout en dat een krachtig 
herbeplantingsbeleid voert. Veel 
bezoekers lijken op zoek naar ver-
pakkingen zoals de EcoFishBox – 
van bewezen duurzaam karton met 
waterproef en lekvast kunststof in 
de binnenkant. “We transporteren 
ze plat, dus ook het transport is kos-
tenbesparend” vertelt Julia Netrval.  
De bedoeling is dat er in Nederland 
een distributeur van deze verpak-
kingen gaat komen.
Multivac’s nummer 1 is duurzame 
verpakking en dat is papier, op ver-
schillende manieren afsluitbaar met 
mono A-pad plastic. De varianten 
zijn vacuüm- of gasverpakking en 
losse plastic bakjes in een karton-
nen schaaltje.  lpetra BaaDer, Ceo van maChineBouwer BaaDer.

Julia netrval met De eCofishBoX. steen uit België, trouwe eXposantKlm-air franCe, enige airline op De Beurs
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Generatie Z, de ‘digital natives’

‘WHIZZKIDS’
  VAN DE TOEKOMST
| teKst: Birgitta van Der linDen | foto’s: shutterstoCK

In 2019 bestaat de wereldpopulatie voor 32 procent uit Generatie Z-jongeren, in 2020 
stijgt dat percentage naar 40 procent. Hoog tijd om je te verdiepen in deze lichting die 
binnenkort de arbeidsmarkt bestormt. Wie zijn die Gen Z’ers en hoe bereik je ze?

Gen Z’ers, ‘whizzkids’, prinsjes 
en prinsesjes: er zijn talloze 
benamingen voor de jonge-

ren die tussen 1995 en 2010 gebo-
ren zijn. Ze treden in de voetsporen 
van de millennials die tussen 1981 en 
2000 het levenslicht zagen. De 
overlapping zorgt voor overeen-
komsten, maar er zijn ook grote 
verschillen tussen de generaties. 
Iets waar je bij je marketing reke-
ning mee dient te houden.

MILLENNIALS VS GEN Z’ERS
Millennials en Gen Z’ers worden 
nogal eens in hetzelfde marketing-
hokje geplaatst, maar de generaties 
brengen meer verschillen met zich 
mee dan je in eerste instantie denkt. 
Millennials staan bekend als enigs-
zins lui door een legio aan keuze-
mogelijkheden en als een tikkeltje 
egocentrisch en narcistisch. Ze heb-
ben hun financiën niet helemaal op 
orde, werken om te leven en hou-
den van hun vrijheid. Millennials blij-
ven continu puzzelen over welke 
richting ze op willen, nemen risico’s, 
zijn open-minded en idealistisch. 
Gen Z’ers zijn zich sterk bewust van 
de ‘fouten’ die hun voorgangers, de 
millennials, hebben gemaakt. Deze 
generatie wil het beter doen, is erg 
bezig met de toekomst, is vastbe-

sloten en overtuigd van zichzelf. 
Gen Z’ers werken hard, kunnen 
slecht tegen kritiek, zijn soms wat 
angstig over onzekerheden, nemen 
weinig risico’s, gaan bewust om met 
geld en kiezen voor stabiliteit. Deze 
jongeren zijn vastberaden om hun 
droombaan te bemachtigen waarbij 
ze het werk en de werktijden vol-
gens hun eigen ideeën inrichten, 
werken met de laatste technieken 
en innovaties, maar bovenal goed 
geld verdienen. Ze hebben duide-
lijke doelen voor ogen en willen bij-
dragen aan een betere wereld. Maar 
liefst 60 procent van de Gen Z’ers 
wil een impact maken op de wereld. 
Bij millenials is dit 39 procent.  

‘DIGITAL NATIVES’
Generatie Z bestaat uit échte ‘digital 
natives’. Deze generatie is geboren 
met een smartphone in de hand en 
kent geen wereld zonder internet en 
social media. Terwijl hun ouders 
vroeger vriendjes maakten in de 
zandbak, communiceert deze gene-
ratie al op jonge leeftijd via emoti-
cons en social media. Swipen en 
scrollen is hun tweede natuur. Vol-
gens onderzoek heeft 92 procent 
van de Gen Z’ers een ‘digital foot-
print’; ze zijn vrijwel allemaal online 
te vinden. Snapchat en Instagram 

zijn favoriet, Facebook is minder in-
teressant. Misschien dat ze ooit een 
profiel hebben aangemaakt, maar 
echt gebruiken doen ze het nauwe-
lijks. Een zorgvuldig samengesteld 
online imago is kenmerkend voor 
Gen Z’ers en ze zijn zich erg bewust 
van hun online privacy. Deze jonge-
ren zijn niet opgegroeid met posters 
van popsterren boven hun bed, maar 
met influencers die geld verdienen 
en veel invloed hebben door zichzelf 
als merk te profileren. Doordat ze 
hun online imago zorgvuldig bewa-
ken, geven ze voorkeur aan platfor-
men zoals Snapchat waar alle posts 
ook weer verdwijnen. Sinds de intro-
ductie van Instagram Stories loopt 
de populariteit van dit platform niet 
veel achter op Snapchat. Niet onge-
woon is de keuze voor zowel een 
privéprofiel als een openbaar profiel 
op Instagram, zodat ze zelf de regie 
behouden over wie wat ziet. Televi-
sie is niet besteed aan Gen Z’ers, ze 
kijken liever filmpjes op YouTube. 

STABILITEIT EN ZEKERHEID
Volgens trendwatchers wordt de 
arbeidsmarkt vanaf 2019 bestormd 
door de eerste lichting afgestu-
deerde Gen Z’ers. Generatie Z is op-
gegroeid in onzekere tijden: de 
economische crisis, familieleden die 

ondernemen | marketing
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Commentaar

plotseling ontslagen werden, terro-
ristische aanslagen, oudere broers 
en zussen (millennials) die zichzelf 
in de schulden staken om een of 
meerdere opleidingen te volgen en 
vervolgens geen (goedbetaalde) 
baan konden vinden. Deze onzeker-
heden hebben Generatie Z ge-
vormd, waardoor zij massaal kiest 
voor stabiliteit, veiligheid en zeker-
heid op alle fronten. Trendwatchers 
geven aan dat dit straks de hoogst 
opgeleide generatie is. De Gen Z’ers 
kiezen voor een studie waarmee ze 
zo goed als verzekerd zijn van een 
baan of beginnen als ondernemer 
om niet afhankelijk te zijn van een 
werkgever. Ook millennials hebben 
vaak meerdere opleidingen geno-
ten, maar die keuzes waren vooral 

VIJF TIPS OM GENERATIE Z TE BEREIKEN

1   
Zorg ervoor dat je website compatible is voor mobiele apparaten of ontwikkel een 

eigen app.

2  
Plaats korte filmpjes op je website.

3  
Voeg Instagram en Snapchat toe aan je marketingmix.

4  
Vraag actief aan klanten om een recensie te schrijven over jouw bedrijf.

5   
Bevorder merkloyaliteit met storytelling. De kracht van verhalen is enorm. Verhalen 

zijn een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, te verleiden, 

zingeving of helderheid te bieden en fans te krijgen. Verhalen raken iedereen, 

maken concreet, zijn gemakkelijk te delen en geven betekenis. Met storytelling pas 

je verhalen toe om een doel te bereiken en betrokkenheid te creëren. Je laat 

hiermee zien wie jij bent en waar jouw bedrijf voor staat, welke beleving je wilt 

oproepen. Zorg er wel voor dat de verhalen op waarheid gebaseerd zijn, want de 

Gen Z’er kiest voor authenticiteit, oprechtheid, transparantie en betrouwbaarheid.

>>
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gebaseerd op idealen en interesses, 
niet op baangarantie. In tegenstel-
ling tot veel millennials vinden Gen 
Z’ers het geen probleem om hard te 
werken. Beide generaties geven lie-
ver geld uit aan ervaringen dan aan 
materiële zaken, maar waar de mil-
lennial ‘fun’ verkiest boven cash, 
zorgt de Gen Z’er ook voor een 
goedgevulde spaarrekening. 

ONGEDULD EN MULTITASK 
Millennials zijn over het algemeen 
niet bang om wat risico’s te nemen, 
maar de Gen Z’er is een stuk voor-
zichtiger. Dat heeft behoorlijk wat 
positieve gevolgen. Volgens diverse 
onderzoeken zijn de cijfers met be-
trekking tot drugs-, tabak- en alco-
holgebruik, tienerzwangerschappen 
en SOA’s nog niet eerder zo laag 
geweest. Er wordt gespaard, zuinig 
geleefd en er gaat meer aandacht 
uit naar een fijne thuissituatie dan 
op stap gaan met vrienden, terwijl 
dit laatste iets was dat de gemid-
delde millennial als een hoogtepunt 
bestempelde. Net als millennials zijn 
Gen Z’ers wereldburgers; via hun 
smartphone en de ontelbare apps 
zijn ze continu in contact met leef-
tijdsgenoten overal ter wereld. 

IMAGO EN MERKBELEVING 
Hun aandachtspanne is kort: gemid-
deld zes tot acht seconden. Daarin 
nemen ze razendsnel alle informatie 
op die belangrijk is. Korte video’s 
trekken de aandacht terwijl ze on-
dertussen wisselen van de ene app 
naar de andere. Multitasken kost 
geen enkele moeite. Ze zijn eraan 
gewend dat alles snel gaat en zijn 
daardoor wat ongeduldiger dan de 
gemiddelde millennial. Gen Z’ers 
hebben geld en oefenen invloed uit 
op het bestedingsgedrag van hun 
ouders die voornamelijk uit Genera-
tie X (1961-1980) afkomstig zijn of in 
de categorie ‘late Babyboomers’ 
(1945-1955) vallen. Ze zoeken online 

de beste deals, stuntprijzen en kor-
tingsbonnen voor het hele gezin. 

Generatie Z heeft aangeboren voel-
sprieten voor authenticiteit en       
oprechtheid als het op merken en 
reclame aankomt. Met hun secon-
denfilter scannen ze of een influen-
cer écht enthousiast is over een 
product en of een merk eerlijk, 
transparant en betrouwbaar is. Ze 
kiezen zorgvuldig welke merken en 
producten aansluiten bij hun eigen 
normen en waarden. Dit doen ze 
door online recensies te lezen en 
aanbevelingen van vrienden en fa-

milie te volgen. Ook innovatie, crea-
tiviteit en humor vormen belangrijke 
aspecten in hun keuzeproces. De 
verstandige Gen Z’ers zijn niet snel 
te verleiden met impulsaankopen, al 
zijn ze wel gevoelig voor kortingen 
en koopjes. 

Volgens marketingexperts kun je als 
bedrijf het best werken aan imago 
en merkbeleving om loyaliteit te be-
vorderen. Storytelling, waarbij 
 authenticiteit het sleutelwoord is, 
krijgt nog meer impact in het be-
drijfsleven en is een uitgelezen kans 
om Generatie Z voor je te winnen. l

‘Waar de millennial fun verkiest boven 
cash, zorgt de Gen Z’er ook voor een 

goedgevulde spaarrekening’
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VIS IN DE KOU
| teKst: XanDra veltman

Ooit ontdekte een Amerikaan het ruggelings hoogspringen. Het zorgde 
voor nieuwe records. Zo gaat het ook met koudetechniek. Telkens 
ontstaan manieren om ruimte beter te benutten, beter in te vriezen en te 
koelen, efficiënter om te gaan met milieu, energie en mankracht. 

In 1968 startte Engie Refrigeration met 
oplossingen voor de visserij en land- en 
tuinbouw. Dit jaar presenteert het be-
drijf de Double Impact (DI) als derde 
vriezer met IQF-invriestechnologie. 
Engie had al de low-cost Lijnvriezer 
(LN) en de Injectieluchtvriezer (ILV). 
Waar eerder de mogelijkheden van de 
vriesinstallatie de productkwaliteit, vrie-
sefficiëntie, energieverbruik en ruimte-
benutting bepaalden, is het nu 
omgekeerd: Engie inventariseert de 
eisen van product en klant en past de 
technologie daarop aan. De vriezers 
vriezen dubbel zo snel in als conventio-
nele vriezers. Juist de snelheid maakt 
DI- en ILV-vriezers interessant voor 
visverwerkers; daardoor ontstaan veel 
kleinere ijskristallen. Ook de vochtver-
damping is nihil. De vis behoudt haar 
homogene structuur en droogt minder 
uit. Chris Muller van Engie: “De vis die 
je na bereiding op je bord krijgt, smaakt 
net zo vers als vóór het invriezen.”

ENTHOUSIAST
De Urker zeevishandel Gebr. Post werkt 
al jaren met de IQF vriesinstallatie. Di-
recteur Kees Post is enthousiast. “We 
vriezen gemiddeld 800 kilo platvis per 
uur in en hebben in twee minuten een 
prachtig product zonder een gram ver-
lies. Met 20 procent minder stroomver-
bruik en meer werkruimte voor de 
medewerkers.” Ook Gebr. Kramer op 
Urk profiteert van de compleet nieuwe 

vriesafdeling met Injectieluchtvriezer, 
zegt directeur Lub Kramer. “We hebben 
twee invrieslijnen van 1.80 meter en ver-
werken tot 2.000 kilo per uur. In 5 mi-
nuten gaat de vis naar – 40 graden 
Celsius, terwijl het energieverbruik per 
kilo vis is gehalveerd. De vriesmeester 
kan alle installaties touchscreen bedie-
nen, van de snelheid van de transport-
banden tot het vullen van de 
glaceerbakken.” 
Rodé Vis op Urk is ook positief. De in-
vriestijd is met 70 procent verlaagd, de 
opstarttijd van de invriestunnel gehal-
veerd. Directeur Tjeerd Hoekstra: “Het 

rijpafblaassysteem maakt dat we meer-
dere shifts achter elkaar kunnen draaien 
zonder de tunnel tussentijds te ontdooien. 
Samengevat hebben we een flinke slag ge-
maakt qua efficiency, kwaliteit en duur-
zaamheid.” 

De nieuwe DI-vriezer biedt ook een 
derde optie, geschikt voor het in- of na-
vriezen van dunnere én dikkere produc-
ten. Volgens Muller is de DI-vriezer 
interessant bij hoge hygiëne-eisen en 
vriesprestaties of als een kleinere opstel-
ling wenselijk is. Omdat hij eenvoudig 
schoon te maken is, is de vriezer zeer ge-
schikt voor gepaneerde producten. Bo-
vendien is hij geschikt voor alle soorten 
koudemiddelen. 

www.iqf-freezing.nl

CHRIS MULLIER, ENGIE:

‘Net zo vers als voor het invriezen’1

rondvraag | koelen
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JOS VAN VUREN, SCHMIDT ZEEVIS:

‘Honderd procent vertrouwen in 
de koel- en vriesinstallaties’2

Op 1 december 2014 werd de eerste paal 
voor de nieuwe vestiging in de grond ge-
slagen. Op 7 september 2015 opende 
Schmidt Zeevis de deuren op de kop van 
de Spaanse Polder in Rotterdam. Na 99 
jaar was de binnenstad echt te klein ge-
worden; Schmidt Zeevis groeide en de 
stad slibde dicht. “De houdbaarheid van 
die locatie was verstreken”, zegt eigenaar 
Jos van Vuren. “Hier zitten we fantas-
tisch. Gratis parkeren, vlakbij de A20, op 
een industrieterrein dat is opgeknapt, 
met een uniek pand. Wat wil je nog 
meer? We hebben 8.000 m2 vloeropper-

vlak met een winkel voor particulieren 
van 400 m2.”
Jan Post van Alaska Bedrijfskoeling was 
vanaf het begin bij de winkelinrichting 
betrokken. In de winkel ging dat om zo’n 
twintig meter toonbank en een vriesge-
deelte. De koelketen is essentieel, bena-
drukt Van Vuren. “We kunnen in onze 
branche immers niet zonder. Koeling 
heeft een hoge prioriteit. Met Alaska Be-
drijfskoeling hebben we al jaren een 
goede relatie. Wat ze maken is goed, mooi 
en gemakkelijk en goed schoon te maken. 
Ook belangrijk is dat service en onder-

houd vlot moeten lopen. Ik wil binnen het 
uur iemand hier hebben als er iets mis 
zou gaan. En dat lukt.”
Alaska Bedrijfskoeling heeft alles op maat 
gemaakt. Uniek is de hoeveelheid display-
ruimte onder de koeling in de winkel. 
Aan de voorkant zijn dat mooie open kas-
ten waarin producten uitgestald staan 
zoals wijn. Aan de werkzijde wordt die 
opbergruimte optimaal benut voor ver-
pakkingsmateriaal en alles wat een rol 
speelt bij de verkoop. 

GESCHEIDEN KOELEN 
De winkel en de groothandel zitten op 
gescheiden koelsystemen. Dan verklein je 
het risico bij calamiteiten. De gehele 
groothandel werkt op een CO2-installatie, 
de winkel en cellen draaien op een mili-
euvriendelijk koudemiddel en de koel-
toonbanken zijn voorzien van een 
hybride plaatkoelsysteem hetgeen uitdro-
ging voorkomt. 
Het geheel is een groot succes, stelt Van 
Vuren. “De winkel is niet gegroeid, die is 
geëxplodeerd. Het loopt storm. Ook met 
lunchtijd komen mensen hier een visje 
eten. Want we hebben alleen verse vis. We 
doen niet aan voorverpakte vis en niet 
aan kroketjes. We zorgen voor lekkere 
kindersnacks van vis! Want dat is de 
nieuwe generatie klanten. En verder is 
het hele pand op de groei gebouwd. Met 
een vrieshuis met 2.000 palletplaatsen en 
voldoende ruimte voor de expeditie kun-
nen we nog even voort.”

www.alasKaCooling.Com; www.sChmiDtzeevis.nl 
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Reftech uit Sassenheim is in de visbran-
che nog wat minder bekend dan in andere 
branches waar behoefte is aan koudetech-
niek en klimaatbeheersing. Dat maakt het 
bedrijf tegelijkertijd interessant. Want de 
brede knowhow – van klimaatkamers en 
vriestunnels tot warmtepompen en air-
co-installaties – is goed inzetbaar geble-
ken bijvoorbeeld bij zalmrokerijen en de 
zalmindustrie, en visverwerkers die na 
bereiding de producten snel moeten te-
rugkoelen of invriezen, vertelt directeur 
Peter Hoek. “Het mooie vind ik hoe we de 
zorg van onze klanten overnemen en 
mooie en passende installaties voor hen 
ontwerpen en leveren. Marktconform 
qua prijs en toch altijd weer een stapje 
hoger qua gedachte en constructie. Dat is 
de uitdaging. Onze klanten hebben vaak 
grote belangen, soms wetenschappelijk, 
vaak commercieel. Mede daarom bouwen 
we klimaatkamers op locatie en bouwen 
we koelsystemen op maat. Met onze soft-
ware kunnen ze alle data monitoren en de 
processen exact sturen. Diezelfde digitale 
regeltechniek zorgt er met frequentiere-
gelaars en slimme regelingen voor dat 
Reftech de hoogste energieklasse A++ be-
haalt. We hebben verschillende program-
ma’s ontwikkeld om efficiënt met water 
en energie om te gaan. Klimaatvraagstuk-
ken hebben onze persoonlijke interesse. 
Met de modernste energiezuinige syste-

men en -technieken winnen we onder 
meer warmte-energie terug en besparen 
we stroom met ledverlichting. Desge-
wenst adviseren we over verschillende di-
verse vormen van subsidie.”

FAMILIEBEDRIJF
Hoek verwacht dat het merendeel van de 
bedrijven over tien jaar geheel is overge-
stapt op moderne natuurlijke koudemid-
delen. “Waar mogelijk willen we dat 
proces graag versnellen. Milieubelastende 
koudemiddelen mogen wat mij betreft 
eerder uit de wereld dan de Europese re-
gelgeving vereist.” 
Mocht de naam Hoek bekend klinken, 
dan klopt dat, glimlacht Peter Hoek. Hoek 
is inderdaad familie van ‘de Hoeken’ in de 
vis. “Een familiebedrijf zijn we eveneens. 
We werken hier met circa 20 man. Com-
pleet met 24/7 onderhoud en service en 
R.S.P. onderhoudscontracten, en met 
VCA- en F-gassen gecertificeerde mon-
teurs. We hebben veel onderdelen en 
componenten in huis zodat we snel kun-
nen repareren en we werken volgens de 
PED-richtlijnen. Reftech is ontstaan in 
1992 en tien jaar later doorverkocht aan 
mijn vader Jaap Hoek. Nog eens tien jaar 
later ben ik directeur geworden. Dat is 
elke dag een genoegen.”

www.refteCh.nl 

PETER HOEK, REFTECH:

‘We denken en gaan altijd een  
stap verder dan verwacht’ 3 Vismagazine is een inspirerend, onafhankelijk 

en praktisch platform voor professionals in 
de vissector. Vismagazine is onderdeel van 
Vakbladen.com, dat ook de foodtitels Vlees+, 
EVMI, Bakkers in bedrijf, Vakblad IJs!, More 
than Drinks!, en Pompshop uitgeeft.
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online boekhandel die meer dan 70.000 titels 
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boeken

Elke maand verschijnen  
er talloze boeken over 
ondernemen, voeding en vis 
op de Nederlandse markt. 
Vismagazine  kiest er steeds 
drie uit.
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Markward van der Mieden

Met Good business wil Markward van der Mieden laten zien dat goed doen en goede zaken 
doen, samen kunnen gaan. Sterker nog: in deze tijd zal de klant je belonen als je goed doet. 

“Word een bedrijf dat het goed doet, door goed te doen”, leert dit boek ondernemers. Met goed 
doen bedoelt Van der Mieden overigens niet per se grote wereldse doelen zoals het klimaat 
redden of honger in de Derde Wereld bestrijden. Hij ziet het kleiner en zakelijker. “Ik ben 
geen activist. Ik houd van lekker eten. Ik houd van mooie spullen. Ja, misschien ben ik zelfs 
wel een tikkeltje materialistisch. Waarom krampachtig consuminderen terwijl je het 
maximale uit het leven wilt halen?”

Van der Mieden begint zijn boek met een uitleg over hoe de rol van bedrijven is veranderd en 
wat dat betekent voor ondernemers. Hij laat aan de hand van onder meer Nike en Ford zien 
dat grote bedrijven een aantal jaar geleden zijn begonnen met het ontwerpen en produceren 
van de eerste producten die niet zozeer minder slecht zijn, maar wel meer waarde toevoegen 
dan ze onttrekken. Een belangrijke omslag volgens Van der Mieden. In hoofdstuk twee neemt 
hij de lezer bij de hand om te ontdekken hoe hij of zij zelf een positieve impact kan maken, 
waarna hoofdstukken volgen met goede voorbeelden die je laten nadenken over je eigen zaak, 
doel en mogelijkheden om goed te doen. “Opvallend is dat steeds meer merken die vanuit een 
oprechte, intrinsieke motivatie opstaan om een positieve impact te maken geen nichespelers 
meer zijn. Merken zoals Patagonia, Triodos Bank, Tony Chocolonely en Tesla zijn 
mainstream geworden.”

Wat je in het groot bij deze bekende merken ziet, gebeurt uiteraard ook in het klein. Om 
erachter te komen hoe je zelf een ‘goede koers’ kunt 
varen, legt Van der Mieden uit hoe je ontdekt op wie jij 
impact wilt hebben en wat je daarvoor moet doen. “Als 
jij je ervan bewust bent wie jij gezonder, gelukkiger of 
succesvoller wilt maken, helpt dat bij het maken van 
strategische keuzes. Het helpt je om producten of 
diensten te ontwikkelen die mensen écht willen.”
Door alle vragen die het boek stelt en de mooie 
voorbeelden die je als lezer krijgt voorgeschoteld, raak je 
geïnspireerd om anders, om ‘goed’ aan de slag te gaan. 
Want als Van der Mieden één ding duidelijk maakt, is 
het dat Good business voor iedereen haalbaar is, én je 
bedrijf goed zal doen.

Vis uit Blik 2
Bart van Olphen 

Na het succes van het eerste deel, brengt Bart van Olphen 
nu Vis uit Blik 2 uit. Bart van Olphen is een populair 
auteur van viskookboeken en leidt het bedrijf ‘Fish tales’. 
Dit bedrijf verkoopt vis van verantwoorde visserijen.  
Zijn doel is om de consument aan duurzame en 
verantwoorde vis te krijgen. Zoals in het eerste deel Vis uit 
Blik, benadrukt Van Olphen de voordelen van vis uit blik. 
Niet alleen is het lekker, het is ook gezond omdat vis uit 
blik vooral vette vis is. In het boek neemt hij de ruimte om 
te vertellen over verschillende visserijgemeenschappen. 
Tot slot vindt hij koken met ingeblikte vis lekker makkelijk. 
De veertig recepten zijn dan ook niet erg ingewikkeld. 
Dit boek zal ervaren koks en 
visprofessionals op culinair 
gebied niet al te veel brengen. 
Het geeft echter wel een goed 
beeld van de thema’s en smaken 
die de consument bezighouden.

Vuur
Steven Raichlen

Van deze auteur uit de Verenigde Staten zijn al vele boeken 
over de verschillende aspecten van barbecueën verschenen. 
Hij wordt dan ook beschreven als ‘barbecue-goeroe’. 
In dit deel van de reeks richt hij zich specifiek op het 
gebruik van open vuur. Niet alleen van kolen in een 
barbecue, zoals wij Nederlanders dat gewend zijn, maar 
ook in gloeiend hooi en op een zoutsteen. 
Het boek is verdeeld in verschillende hoofdstukken, zoals 
diverse vleessoorten, maar ook vis en groenten. Hierbij gaat 
Raichlen uitgebreid in op de manier waarop het vuur 
behandeld moet worden, compleet met heldere foto’s. 
Hoewel dit boek zich in eerste instantie vooral richt op 
onervaren koks, biedt het ook interessante ideeën voor 
ervaren koks en andere 
professionals. 
Dit uit zich niet alleen in de 
verscheidene manieren om met 
vuur eten te bereiden. Het 
boek biedt ook moderne 
smaakcombinaties die  
kunnen inspireren om af te 
wijken van de gebaande 
paden.

Prijs: € 18,99 
ISBN: 9789021570778

Prijs: € 24,99  
ISBN: 9789045218632

Prijs: € 24,50 
ISBN: 9789461262929
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